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SET Corner
ฝายพัฒนาบริษัทจดทะเบียน 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

CAPITAL MARKET SOCIETY

ที่มาของการจัดเสวนาเรื่องนี้ ดร.วรพล  โสคติยานุรักษ  
เลขาธกิาร ก.ล.ต. ไดเนนย้ําถึงวัตถุประสงควาเพ่ือใหภาคธุรกิจไทย
เตรียมความพรอมเผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จาก
การที่ภูมิภาคเอเชียจะกลายเปนศูนยกลางเศรษฐกิจสําคัญของโลก 
และประเทศไทยอยูในจุดยุทธศาสตรทามกลางประเทศที่มีศักยภาพ
ในการเติบโตสูง การเสริมสรางความแข็งแกรงจึงเปนสิ่งสําคัญ การ
เปลี่ยนแปลงในยามที่พรอมและแข็งแรงพอ คือ การเปดรับโอกาส
ทางธุรกิจ ซ่ึงตางจากการเปล่ียนแปลงเม่ือสถานการณบีบบังคับ ซึ่งมี
แตจะทาํใหมูลคาของกจิการสูญเสยีไป ภาคธรุกจิตอง Change before 
You Have to นั่นเอง

การควบรวม
ทางออกเพื่ อการเติบโตของบริษัทในอนาคต

ในฐานะกูรูดานการเงิน คุณบรรยง พงษพานิช ประธาน
กรรมการ บมจ.ทุนภัทร (PHATRA) บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน
ชั้นนํา ชี้ใหเห็นวา “การแสวงหาโอกาสในการควบรวมกิจการ
เพื่อเพิ่มมูลคาใหบริษัท เปน
หนาท่ีของคณะกรรมการและ
ผูบรหิารของบรษิทั  การละเลย
ถอืวาไมไดปกปองผลประโยชน
ของผูถือหุนเทาที่ควร เพราะ
การเพิ่มอัตรากําไรหรือเติบโต
จากภายในทําไดยากแลวใน
ปจจุบัน” 

คุณบรรยงเนนวาปจจัยที่เปน
แรงขับเคลื่อนใหการควบรวม
ประสบผลสําเร็จ คือ การได 
เทคโนโลย ีลกูคาหรอืผลติภณัฑเพิ่มขึ้น เพิ่มประสทิธภิาพการผลติและ
ลดคาใชจายโดยรวมจากการประหยัดตอขนาด (Economy of scale)  
สวนเหตุที่ทําใหการควบรวมลมเหลวในอดีตมักเกิดจากความมั่นใจ
เกินไปของผูบริหาร โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนโดยรวมของผูถือหุน 
และการกระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจอื่นที่ขาดความชํานาญและ
ไมเช่ือมโยงกับธุรกิจหลัก  อยางไรก็ตาม การควบรวมในประเทศไทย
ที่ยังไมไดรับความสนใจเทาที่ควร เนื่องจากผูบริหารขาดความรู 
ความเขาใจท่ีดีพอ การยึดติดกับวัฒนธรรมความเปนเจาของ (Family
Business) ระบบบรรษัทภิบาลไมนาเชื่อถือ รวมถึงขอจํากัดดาน
กฎหมายและภาษีดวย 

บอกเลาประสบการณ ความสําเร็จ
จากการควบรวมหลากหลายรูปแบบ 
■ เนนสรางธุรกิจหลักใหแข็งแกรง
 กอนขยายไปสูธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ประสบการณของบริษัทช้ันแนวหนาในไทย แสดงใหเห็นวาธุรกิจ
หลักตองมีความแข็งแกรงกอนที่จะดําเนินการขยายกิจการดวยการ
ควบรวม เชน กรณีการเขารวมทุนและซื้อกิจการโรงพยาบาลของ
กลุมโรงพยาบาลกรุงเทพ ในชวงแรกเพื่อขยายพื้นที่ใหบริการในเขต
เศรษฐกิจสําคัญทั้งเขตเมืองหลวงและจังหวัดหัวเมือง รวมถึงการ
รองรับกลุมลูกคาที่หลากหลาย ทําใหปจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือ
ถึง 18 แหง ซึ่งปจจัยสําคัญที่ทําใหประสบความสําเร็จ คือ ไมแทรก 
แซงการบริหารงานของบริษัทเดิม จะเนนการแกปญหาและสนับสนุน
ทีมแพทยและเครื่องมือการแพทยที่ทันสมัย สวนแผนการขยายธุรกิจ
นับจากน้ี นายแพทยปราเสรฐิ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะ
ผูบรหิารและกรรมการผูอาํนวยการใหญ บมจ. กรงุเทพดสุติเวช
การ (BGH) กลาววา จะมุงเนนธุรกิจตอเนื่องที่ทํากําไรสูง เชน หอง

M&A กลยุทธการเติบโต
แบบกาวกระโดดของ
บริษัทจดทะเบียน
หน่ึงในกิจกรรมท่ีนาสนใจในวาระครบรอบ 20 ป ของ ก.ล.ต. คือ งานเสวนา “M&A กลยุทธการเติบโต

แบบกาวกระโดดของบริษัทจดทะเบียน” ท่ีจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2555 ท่ีผานมา ณ โรงแรมพลาซา แอทธินี
รอยัล เมอริเดียน เพ่ือใหผูบริหารบริษัทจดทะเบียนและผูท่ีเก่ียวของในแวดวงตลาดทุน ไดรวมแบงปนประสบการณ
จากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ไดแก ผูบริหารบริษัทจดทะเบียน และบริษัทท่ีปรึกษาช้ันนํา ในหัวขอท่ีนาสนใจเก่ียวกับ
สูตรความสําเร็จของการควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition : M&A)

บรรยง พงษพานิช
ประธานกรรมการ

บมจ.ทุนภัทร (PHATRA)

ดร.วรพล  โสคติยานุรักษ  เลขาธิการ ก.ล.ต. (ท่ี 3 จากซาย) ประธานกลาว
เปดงานและผูบริหารบริษัทจดทะเบียนรวมแบงปนประสบการณความสําเร็จในการ
ควบรวมกิจการ (จากขวา) นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ บมจ.กรุงเทพดุสิต
เวชการ, กานต  ตระกูลฮุน บมจ.ปูนซิเมนตไทย, พงษศักด์ิ โลหทองคํา บมจ.
เอสวีไอ, ประเสริฐ บุญสัมพันธ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล และผูดําเนินการ
เสวนา จิรยง อนุมานราชธน บริษัท เจดี พารทเนอร จํากัด
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แล็บ และโรงงานผลิตนํ้าเกลือ เปนตน ดวยเห็นวาธุรกิจโรงพยาบาล
ซึ่งเปนธุรกิจหลักแข็งแรงพอที่จะรองรับธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นได  

เชนเดียวกับกลุมปูนซิเมนตไทยที่หลายธุรกิจเปนผูเลนอันดับ
หน่ึงของภูมิภาค  สวนหน่ึงเกิดจากการใชกลยุทธการซ้ือกิจการท้ังใน
และตางประเทศ มุงเพิ่มศกัยภาพในการแขงขนัใหสงูขึ้น เพื่อเปาหมาย
ขององคกรที่ตองการเปน “Sustainable Business in ASEAN” อยางไร
ก็ตามแนวคิดในการควบรวมก็ควรปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
ดวย ซึ่ง คุณกานต ตระกูลฮุน กรรมการผูจัดการใหญ บมจ.
ปนูซเิมนตไทย (SCC) กลาวถึงการพิจารณาปรับประเทศเปาหมาย
ในการขยายธุรกิจจากเวียดนามเปนอินโดนีเซีย หลังจากเวียดนาม
มีการลดคาเงินหลายคร้ังในชวงหลายปท่ีผานมา รวมถึงการยอมจาย
แพงขึ้นเพื่อใหไดกิจการที่ดี บุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถตอยอด
กิจการไดทันที แทนการซื้อกิจการหรือสินทรัพยราคาถูกในชวงวิกฤติ
เศรษฐกิจเหมือนเชนที่ผานมา  

■ การควบรวมกิจการ...
 ทางท่ีตองเลือก ดวยวิธีการที่เหมาะสม

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานกรรมการ บมจ. พีทีที  
โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เลาวา ธุรกิจดานพลังงานเปนธุรกิจที่
แขงขันกันในระดับโลก และกลุม ปตท.ใชการควบรวมหลายรูปแบบ
เพื่อใหมีธุรกิจพลังงานครบวงจร เพิ่มขนาด และเสริมศักยภาพให
แขงขันในตลาดโลกได สวน PTTGC เกิดจากการควบ 4 บริษัทจด
ทะเบียนท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาตางๆ กัน ซ่ึงตางมี บมจ. ปตท. เปนผูถือ
หุนใหญ ซึ่งจากการพิจารณารอบดานแลวเห็นวาวิธีการควบกิจการ 
(Amalgamation) เปนวธิทีี่ดสีดุ เนื่องจากผูถอืหุนทกุรายมสีทิธอิอกเสยีง
รวมถงึผูถอืหุนใหญ การใสใจตอความรูสกึของพนกังานวาไมมฝีายใด
ที่ดอยกวา สิทธิประโยชนและหนาที่ของบริษัทเดิมสามารถโอนไปยัง
บริษัทใหมได เชนเดียวกันกับนายแพทยปราเสริฐที่กลาวเสริมถึงการ
ควบรวมดวยวิธีการแลกหุน (Share Swap) ที่ BGH เลือกใช เนื่องจาก
กลุมผูถอืหุนเดมิมกัเปนคนในพืน้ทีห่รอืเปนผูประกอบวชิาชพีที่สาํคญั  

การแลกหุนจึงเปนวิธีที่เหมาะสมเพื่อใหผูถือหุนเดิมยังมีสวนเปน
เจาของเพื่อรวมบริหารกิจการตอไป  

■ ประสบการณหลังการควบรวมกิจการ
การดาํเนนิการภายหลงัการควบรวม ผูบรหิารมภีาระหนาที่ตางกนั

ไปขึ้นกับสภาพธุรกิจที่ไดมา ในกรณีที่มีปญหาจะตองใชทีมงานและ
เวลาในการฟนฟู  คุณพงษศักดิ์  โลหทองคํา  ประธานเจาหนาที่
บริหาร บมจ.เอสวีไอ (SVI) บอกเลาถึงที่มาการเขาฟนฟูกิจการ
บริษัทชวงหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 วา ตนไดรับการวาจาง
จากกลุมทุนใหมใหเขาบริหารและฟนฟูกิจการ โดยการดําเนินการ
ชวงแรก ทั้งเพิ่มทุน เจรจาปรับโครงสรางหนี้ ปรับกลยุทธดานการ
ตลาดรวมถงึหาลูกคาใหม กวาจะทาํใหธรุกจิพลกิฟนสามารถทาํกาํไร
ไดก็ใชเวลาหลายป กอนจะตัดสินใจเขาซื้อหุนจากกลุมทุนเดิม
(Management Buyout) เพราะเล็งเห็นถึงศักยภาพของธุรกิจและ
บุคลากรที่มีอยู

สวนการเขาซื้อกิจการที่ด ีมีศักยภาพ บริษัทอาจจะตองจายแพง
กวา โดย คุณชนินท  วองกุศลกิจ ประธานเจาหนาที่บริหาร 
บมจ.บานปู (BANPU) กลาววาในบางครั้งก็ตองยอมจายสวนเพิ่ม
อยางนอย 30% เพื่อใหซื้อกิจการไดสําเร็จ แตภารกิจหลังการควบ
รวมกิจการก็มีความสําคัญไมนอย โดยเฉพาะการจัดการบริหารงาน
บุคคล การสรางการยอมรับและการปรับคานิยมการทํางานเพื่อให
ธุรกิจดําเนินตอไปได การควบรวมกิจการบางครั้งตองใชเวลานาน
ในการพิสูจนผล โดยบางกรณีใชเวลาไมตํ่ากวา 5 ป ซึ่งเรื่องเหลานี้
เปนส่ิงท่ีผูบริหารตองเผชิญจึงตองรูวิธีจัดการกับความคาดหวังท่ีตาง
กันของผูถือหุน นักลงทุน พนักงาน และผูที่เกี่ยวของดวย 

■ ขอคิดการควบรวมจากผูเช่ียวชาญ
การควบรวมกิจการใชวาจะเปนหนทางสูความสําเร็จเสมอไป  

สถิติที่ผานมาพบวาเกือบครึ่งของการควบรวมกิจการประสบความ
ลมเหลวจากหลายสาเหตุ  ต้ังแตเปาหมายไมชัดเจนหรือต้ังเปาหมาย
เพ่ือประโยชนของคนบางกลุม มีการประเมินมลูคากิจการและตนทุน
การควบรวมสูงหรือตํ่ากวาที่ควรเปนมาก รวมถึงการจัดโครงสราง
เงนิทนุที่ผดิพลาด โดยผูเชี่ยวชาญทางวชิาชพี ไดแก ที่ปรกึษากฎหมาย
ผูสอบบัญชี และท่ีปรึกษาทางการเงิน ควรเขามามีสวนรวมในการให
คําปรึกษาท่ีเปนระบบ ต้ังแตการเขาตรวจสอบกิจการ (Due Diligence)  
การเลือกวิธีการควบรวมท่ีเหมาะสม การจัดโครงสรางธุรกิจ และการ
วางแผนภาษีที่ทําใหเกิดประโยชนสูงสุด มีตนทุนการควบรวมตํ่าสุด 
ตลอดจนการวางแผนภาษีและระบบบัญชีที่เหมาะสมภายหลังการ
ควบรวม นอกจากนี้ ผูเชี่ยวชาญเหลานี้ยังสามารถชวยเตรียมแผน
สาํรองหรอืกรณทีี่ตองขายออก (Exit Strategy) ที่จะเกดิประโยชนสูงสดุ
หรือเปนผลเสียตอกิจการนอยที่สุดไดดวย  

สูตรสําเร็จของการควบรวมกิจการที่ชัดเจนในเวทีเสวนาครั้งนี้
คือ ตองตั้งเปาหมายใหชัดเจน รับฟงขอมูลรอบดาน วางแผนรัดกุม 
ตั้งแตตนจนจบ เปนเรื่องสําคัญเพื่อใหดําเนินการแลวเสร็จอยาง
รวดเร็ว (Speed) และมีวินัย (Discipline) ในการดําเนินการ เตรียมแผน
สํารองเผ่ือความไมแนนอน  และสุดทายคือการยอมรับความจริง 

ติดตามเทปบันทึกงานเสวนาคร้ังน้ีไดท่ี www.set.or.th/mna
เ ว็บไซต เ พ่ือเผยแพรข อมูลพื้นฐานท่ีสําคัญ ตลอดจนขาวสาร
และกิจกรรมท่ีนาสนใจเก่ียวกับการควบรวมกิจการ เพ่ือสรางความรู 
ความเขาใจในวงกวาง

วิทยากรผูทรงคุณวุฒิท่ีรวมถายทอดประสบการณการควบรวม
(จากขวา) วีรวัฒน ชุติเชษฐพงศ บมจ.หลักทรัพยภัทร, ประสัณห เช้ือพานิช
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร ประเทศไทย จํากัด, ศาสตราจารยพิเศษ
กิติพงศ อุรพีพัฒนพงศ บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซ่ี จํากัด, ชนินท
วองกุศลกิจ บมจ.บานปู และ ชาลี จันทนย่ิงยง ก.ล.ต. เปนผูดําเนินการเสวนา 
ซึ่งไดรับความสนใจอยางย่ิงจากผูบริหารบริษัทจดทะเบียนและผูเก่ียวของ
ในแวดวงตลาดทุน


