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PwC ประเทศไทย (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส) คาดการณ์ถึงกระแสการควบรวมธุรกิจ
ธนาคารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปีน้ี วา่จะมีแนวโนม้การขยายตวัอยา่งแขง็แกร่งสวนทาง
กบัภาพรวมกิจกรรมการเทคโอเวอร์แบงกใ์นยโุรป-สหรัฐท่ียงัคงซบเซา พร้อมมองทุนยกัษ์
ใหญ่จากจีน ยงัคงกวา้นซ้ือของดี-ราคาถูกจากยโุรปและทัว่โลก ขณะท่ีผูป้ระกอบการใน
อาเซียนจะมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจไปยงัประเทศเพ่ือนบา้นมากข้ึน เพ่ือเตรียม
ความพร้อมก่อนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

  
          “ในทางตรงกนัขา้ม เอเชียแปซิฟิกจะเป็นภูมิภาคท่ีขบัเคล่ือนเทรนด ์M&A ใหเ้กิดความคึกคกัมากท่ีสุด (Most active region 

for banking M&A) ในปีน้ีโดยไดรั้บอานิสงส์จากการขยายตวัอยา่งรวดเร็วทางเศรษฐกิจ ดีมานตท่ี์เพ่ิมข้ึนของผลิตภณัฑท์างการเงิน
การธนาคารของกลุ่มคนชั้นกลาง รวมทั้งฐานลูกคา้ High-net-worth ท่ีเติบโต ในขณะเดียวกนั กลุ่มธนาคารพาณิชยไ์ทยจะยงัคง
สามารถรักษาการเติบโตของสินเช่ือ รวมทั้งไดรั้บผลกระทบทางลบในวงจ ากดัจากวกิฤตการณ์ทางการเงินในยโุรป ดว้ยฐานทุนท่ี
แขง็แกร่ง และมีแนวโนม้ท่ีกิจกรรมควบรวมจะยงัรักษาโมเมนตมัขาข้ึนไวต้่อไป” นาย ศิระ กล่าว  

 

 นาย ศิระ อินทรก าธรชยั ประธานกรรมการบริหาร PwC ประเทศไทย เปิดเผยถึงบท
วเิคราะห์ The Journal – Brave new world: New frontiers in banking 

M&A วา่ กระแสควบรวมกิจการธุรกิจธนาคารทัว่โลกจะยงัคงมีทิศทางท่ีอ่อนแอในปีน้ี หลงั
ความผนัผวนทางเศรษฐกิจโลกและวกิฤตหน้ีในแถบยโูรโซนท าใหมู้ลค่าและจ านวนดีลใน
อุตสาหกรรมลดลงอยา่งต่อเน่ืองในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 

ผลจากรายงานของ PwC พบวา่ กิจกรรมควบรวมในธุรกิจธนาคารพาณิชยท์ัว่โลกมีการปรับตวัลดลงเร็วกวา่การควบรวมของกลุ่ม
อุตสาหกรรมทุกประเภทโดยเฉล่ีย (All-sector M&A) ในปีท่ีผา่นมา โดยมูลค่าดีลแบงกท์ัว่โลก (Total value of completed 

banking deals) ปรับตวัลดลงร้อยละ 37 ในช่วง 10 เดือนของปี 2555 เปรียบเทียบกบั การปรับตวัลดลงท่ีร้อยละ 20 ของทุกกลุ่ม
อุตสาหกรรม 
          “ความกงัวลวกิฤตเศรษฐกิจยโุรปจะยงัคงมีผลกระทบต่อบรรยากาศการควบรวมของกลุ่มแบงกต์่อไปในระยะขา้งหนา้ ความไม่
แน่นอนทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในยโุรปยงัจะส่งผลต่อการท าดีลใหมี้ความซบัซอ้นและยากต่อการคาดการณ์มากข้ึน ไม่
วา่เร่ืองของการประเมินมูลค่า การจดัหาแหล่งเงินทุน การขออนุมติัจากผูถื้อหุน้ หรือแมก้ระทัง่ความมัน่ใจของการท าดีลโดยทัว่ๆไป พดู
ง่ายๆวา่ รูปแบบของการควบรวมธุรกิจแบงกท์ัว่โลกจะเปล่ียนไปในระยะยาว การท าดีลจะไม่ไดม้องแค่ Valuations และราคาอีก
ต่อไป”  

 บทวเิคราะห์ยงัระบุวา่ การเปล่ียนถ่ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจจากประเทศมหาอ านาจ อยา่ง สหรัฐ และยโุรป มายงัตลาดเกิดใหม่อยา่ง
จีน และอินเดีย จะมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อแนวโนม้การควบรวมกลุ่มธนาคารโดยรวมในอนาคต โดย PwC คาดวา่ใน ปี 2593 
จีดีพีสะสมเฉล่ียของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 7 ประเทศ (E7) ประกอบดว้ย จีน อินเดีย บราซิล รัสเซีย อินโดนีเซีย เมก็ซิโก 
และตุรกี จะอยูท่ี่ 4.7% มากกวา่จีดีพีสะสมเฉล่ียของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นน าของโลก 7 ประเทศ (G7) ท่ีราว 2.1%  
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“ดีลภายในภูมิภาค [เอเชียแปซิฟิก] จะยงัเป็นตวัท่ี Drive ใหเ้กิดกิจกรรมการควบรวมระหวา่งกนั ท่ามกลางภาวะการแขง่ขนัท่ี
รุนแรง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท าธุรกิจและฐานทุน สวนทางกบัสญัญาณ Deal flow ท่ีอ่อนแอของอุตสาหกรรมทัว่โลก
ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา โดยไดรั้บแรงกดดนัมาจากความกงัวลวกิฤตหน้ีในยโุรป ซ่ึงเรามองวา่การเปล่ียนแปลงน้ีมนัเป็นมากกวา่ 
วฎัจกัรขาลง หรือ Cyclical downturn ทัว่ๆไปแต่เป็นเร่ืองของการเปล่ียนแปลงท่ีตวัปัจจยัพ้ืนฐาน การเปล่ียนถ่ายขั้วอ านาจทาง
เศรษฐกิจจากตลาดท่ี Mature แลว้มายงัตลาดเกิดใหม่ โดยมีปัจจยัอ่ืนๆเป็นตวัเร่ง ไดแ้ก่ การรวมตวักนัทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
อุตสาหกรรมแบงก ์(Banking integration) การปฏิรูปกฏเกณฑข์องภาครัฐ หรือแมแ้ต่การปรับเปล่ียนกลยทุธ์ทางธุรกิจ 
(Strategic shifts)” นาย ศิระ กล่าว 

 2556: คาดเศรษฐีเอเชียแปซิฟิกกวา้นซ้ือกิจการแบงกต์่อเน่ือง 
          หากมองกิจกรรมการควบรวมในระดบัอาเซียน นายศิระ กล่าววา่ ปี 2555 ถือไดว้า่เป็นปีท่ีน่าจดจ าอีกปีหน่ึงของภาคเอกชน
ในภูมิภาค รวมทั้งไทย โดยในปีท่ีผา่นมาบรรดาฐานทุนฝ่ังเอเชีย ไดม้องหาโอกาสการซ้ือกิจการในต่างประเทศ และประเทศเพ่ือน
บา้นดว้ยกนัมากข้ึน โดยอาศยัจงัหวะจากความกงัวลเศรษฐกิจโลกท่ีฉุดใหร้าคาสินทรัพยมี์ความน่าสนใจ ประกอบกบัอตัรา
ดอกเบ้ียต ่า ส่งผลใหอ้าเซียนมีกิจกรรมการควบรวมท่ีคึกคกัไมแ้พย้กัษใ์หญ่อยา่งจีน และ ญ่ีปุ่น โดย Sector ภาคการเงินการ
ธนาคาร ไฟแนนซ์ หลกัทรัพย ์ถือเป็นหน่ึงในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีกิจกรรมการควบรวมท่ีมีความร้อนแรง ไม่แพภ้าคพลงังาน 
อุตสาหกรรมเกษตร และคา้ปลีก  
          ในส่วนของประเทศไทยเอง ดีลควบรวมท่ีสร้างความคึกคกัใหก้บักลุ่มแบงกใ์นปีท่ีผา่นมา ไดแ้ก่ ธ.กรุงศรีอยธุยาซ่ึงเป็น 
ธนาคารพาณิชยร์ายใหญ่อนัดบั 5 ของไทย โดยกลุ่มจีอีไดแ้จง้การขายหุน้ของธนาคารในสดัส่วนราว 7.6% เม่ือเดือนกนัยายนปีท่ี
แลว้ โดยเป็นการขายผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์บบเจาะจง นอกจากน้ี จีอีจะยงัทบทวนทางเลือกส าหรับหุน้ BAY ท่ียงัถืออยูอี่ก 25% 
เน่ืองจากบริษทัมีแผนขายธุรกิจท่ีไม่ใช่ธุรกิจหลกัออกไป  
          “เรามองวา่ในระยะต่อไป สถาบนัการเงินในภูมิภาคเอเชียมีแนวโนม้จะเขา้มาท าธุรกิจในไทยมากข้ึนเช่นกนั หลงัจากวกิฤติ
เศรษฐกิจในสหรัฐ และยโุรป ท าใหส้ถาบนัการเงินจากฝ่ังตะวนัตก อาจตอ้งลดการท าธุรกิจในต่างประเทศลง แบงกส์หรัฐ แบงก์
ยโุรป ท่ีเจบ็ตวัจากวกิฤติปี 2008 เขาประสบความเสียหาย ตอ้งเพ่ิมทุน และยงัถูกบงัคบัดว้ยเกณฑใ์หม่ๆ ซ่ึงตอ้งปรับตวั และอาจ
ตอ้งลดธุรกิจของเขาในต่างประเทศ ซ่ึงถือเป็นการเปิดโอกาสใหก้บัสถาบนัการเงินในเอเชียแปซิฟิก อยา่ง ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น 
สิงคโปร์ และ มาเลเซีย ใหข้ยายการลงทุนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้ากข้ึน” 

 “ในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมา เราไดเ้ห็นธุรกิจไทยขนาดใหญห่ลายรายต่ืนตวัในเร่ืองของการลงทุน ขยายกิจการไปในภูมิภาค โดยในระยะ
หลงัก็เร่ิมเห็นสญัญาณจากทางผูป้ระกอบการ SMEs ตามมาดว้ยเช่นกนั ในส่วนของแบงกพ์าณิชยเ์อง แบงกใ์หญ่ๆหลายรายท่ีมีสาขา
อยูต่่างประเทศอยูแ่ลว้ ก็เร่ิมมีการขยายการลงทุน เปิดสาขาต่างประเทศมากข้ึน หรือบางรายท่ี Support ลูกคา้ภายในประเทศก็เร่ิมมอง
หาโอกาสในการลงทุนออกไปนอกบา้นมากข้ึน” นายศิระ กล่าว 
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“ในส่วนแบงกข์นาดกลางและขนาดยอ่ม ผมมองวา่ Priority หลกัอาจจะยงัอยูท่ี่การพยายามสร้างความเขม้แขง็ของธุรกิจ
ภายในประเทศ เพ่ือต่อสูก้บัการแข่งขนัท่ีรุนแรง โดยในปีท่ีผา่นมา เราจะไดว้า่มีการควบรวมหรือปรับโครงสร้างองคก์รต่างๆ
เกิดข้ึนหลายดีล ฉะนั้น Step ต่อไปท่ีเรามอง คือ แบงกเ์หล่าน้ีน่าจะเร่ิมมองหาและขยบัขยายกิจการไปในตลาดประเทศใกลเ้คียง 
เพ่ือเตรียมความพร้อมและหาประโยชน์จากการรวมตวักนัทางเศรษฐกิจเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558 กนัมาก
ข้ึน” เขา กล่าว  
          นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงกฏกติกาหรือขอ้บงัคบัต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบนัการเงินทั้งในระดบัประเทศและ
นานาชาติ (Regulatory reform) ก็มีส่วนผลกัดนัใหแ้บงกต์่างๆตอ้งมีการปรับโครงสร้าง ซ่ึงอาจน าไปสู่การเพ่ิมฐานทุน หรือ
แมก้ระทัง่การ Consolidate กนัมากข้ึนอีกทางหน่ึง นายศิระ กล่าวเสริม 
          เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม ท่ีผา่นมา ธนาคารพาณิชยใ์นหลายๆ ประเทศในโลก รวมทั้งไทยเร่ิมใชเ้กณฑก์ารค านวณและด ารง
เงินกองทุนท่ีปรับปรุงใหม่ ท่ีเรียกวา่ Basel III ซ่ึงส าหรับในไทยนั้น ธปท.ไดบ้งัคบัใชเ้กณฑ ์Basel III เพ่ือส่งเสริมใหส้ถาบนั
การเงินสามารถตา้นทานภาวะวกิฤตในระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจไดดี้ข้ึน พร้อมทั้งลดการส่งต่อความเส่ียงจากระบบ
การเงินไปยงัภาคเศรษฐกิจจริง 

 “ส าหรับประเทศไทย การน าเกณฑ ์Basel III มาบงัคบัใช ้ในดา้นหน่ึงอาจจะเป็นการเพ่ิมตน้ทุนในการด าเนินงานของธนาคาร
พาณิชยใ์นระยะสั้น โดยเฉพาะจากขอ้ปฏิบติัท่ีเขม้งวดข้ึน ซ่ึงดูเหมือนเป็นความทา้ทาย แตใ่นอีกมุมหน่ึง การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้ง
ในระดบัธนาคารพาณิชยแ์ละภาพรวมของระบบสถาบนัการเงิน น่าจะช่วยจ ากดัความเส่ียงต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาว” นายศิระ 
กล่าว 
          ในทา้ยท่ีสุด หากมองทิศทางการควบรวมธุรกิจแบงกใ์นระดบัโลก บทวเิคราะห์ระบุวา่ ประเทศมหาอ านาจอยา่ง สหรัฐ เห็น
สญัญาณการปรับตวัท่ีดีข้ึน แตบ่รรดาสถาบนัการเงินยงัคงตอ้งเผชิญกบัปัญหาการปรับโครงสร้าง (Restructuring) ต่อไป แบงก์
สหรัฐท่ีมีสถานะทางการเงินท่ีดีกวา่ จะมองหาโอกาสในการขยายกิจการออกไปในต่างประเทศมากข้ึน โดยเอเชียแปซิฟิก และ ละติน
อเมริกาจะเป็นแหล่งดึงดูดการเทคโอเวอร์ (Outbound M&A) ท่ีส าคญั โดยมีการเพ่ิมข้ึนของผูบ้ริโภคและชนชั้นกลาง และการ
ขยายตวัอยา่งรวดเร็วของภาคเอกชนท่ีท าใหดี้มานตข์องบริการต่างๆมีมากข้ึนเป็นปัจจยัสนบัสนุน 
          ในส่วนของประเทศในแถบยโุรป พิษเศรฐกิจจะยงัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีผลกัดนัใหเ้กิดการควบรวมกิจการของกลุ่มแบงกใ์น 2-3 ปี
ขา้งหนา้ เน่ืองจากผูป้ระกอบการจะมุ่งเนน้ไปท่ีการประกอบกิจการในธุรกิจหลกั (Core businesses) มากกวา่ธุรกิจรอง ใน
ขณะเดียวกนั ฐานทุนท่ีแขง็แกร่งจากจีนจะแสดงความสนใจในการเขา้ไปลงทุน ซ้ือสินทรัพยด์อ้ยราคา (Distressed assets) ท่ี
เป็นเป้าหมายของการขายสินทรัพยห์รือเทคโอเวอร์ เพ่ือใชใ้นการขยายธุรกิจหรือสร้างตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche presence) ของ
ตนเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ นาย ศิระ กล่าวสรุป  

 


