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PwC คาดควบรวม 'กลุมแบงก' เอเชียแปซิฟกปน้ีฮอต  
PwC คาดควบรวม “กลุมแบงก” เอเชียแปซิฟกปน้ีฮอต แมวิกฤตหน้ียุโรปฉุดจํานวน-มูลคาดีลทั่วโลก คาดสถาบันการเงินจาก
เอเชีย มีแนวโนมเขามาทําธุรกิจในไทยมากขึ้น 

ทิศทางการควบรวม-ซื้อกิจการธุรกิจธนาคารพาณิชยในภูมิภาคมีแนวโนมจะขยายตัวอยางตอเน่ือง สวนทางกับภาพรวม
อุตสาหกรรมทั่วโลกที่ยังไมสดใส หลังถูกปจจัยความกังวลศก.ยุโรปกดดันบรรยากาศควบรวมกลุมแบงกและสถาบันการเงิน
ในชวง 3 ปที่ผานมา 
 
PwC ประเทศไทย (ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส) คาดการณถึงกระแสการควบรวมธุรกิจธนาคารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกปน้ี 
วาจะมีแนวโนมการขยายตัวอยางแข็งแกรงสวนทางกับภาพรวมกิจกรรมการเทคโอเวอรแบงกในยุโรป-สหรัฐที่ยังคงซบเซา 
พรอมมองทุนยักษใหญจากจีน ยังคงกวานซื้อของดี-ราคาถูกจากยุโรปและทั่วโลก ขณะที่ผูประกอบการในอาเซียนจะมองหา
โอกาสในการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบานมากขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมกอนการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) 

 
 
 

นาย ศิระ อินทรกําธรชัย ประธานกรรมการบริหาร PwC ประเทศไทย เปดเผยถึงบทวิเคราะห The Journal – Brave new 
world: New frontiers in banking M&A วา กระแสควบรวมกิจการธุรกิจธนาคารทั่วโลกจะยังคงมีทิศทางที่ออนแอในปน้ี หลัง
ความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกและวิกฤตหน้ีในแถบยูโรโซนทําใหมูลคาและจํานวนดีลในอุตสาหกรรมลดลงอยางตอเน่ือง
ในชวง 3 ปที่ผานมา 
 
“ในทางตรงกันขาม เอเชียแปซิฟกจะเปนภูมิภาคที่ขับเคล่ือนเทรนด M&A ใหเกิดความคึกคักมากที่สุด (Most active region 
for banking M&A) ในปน้ีโดยไดรับอานิสงสจากการขยายตัวอยางรวดเร็วทางเศรษฐกิจ ดีมานตที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑทาง
การเงินการธนาคารของกลุมคนช้ันกลาง รวมทั้งฐานลูกคา High-net-worth ที่เติบโต ในขณะเดียวกัน กลุมธนาคารพาณิชย
ไทยจะยังคงสามารถรักษาการเติบโตของสินเช่ือ รวมทั้งไดรับผลกระทบทางลบในวงจํากัดจากวิกฤตการณทางการเงินใน
ยุโรป ดวยฐานทุนที่แข็งแกรง และมีแนวโนมที่กิจกรรมควบรวมจะยังรักษาโมเมนตัมขาขึ้นไวตอไป” นาย ศิระ กลาว 
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ผลจากรายงานของ PwC พบวา กิจกรรมควบรวมในธุรกิจธนาคารพาณิชยทั่วโลกมีการปรับตัวลดลงเร็วกวาการควบรวมของ
กลุมอุตสาหกรรมทุกประเภทโดยเฉล่ีย (All-sector M&A) ในปที่ผานมา โดยมูลคาดีลแบงกทั่วโลก (Total value of 
completed banking deals) ปรับตัวลดลงรอยละ 37 ในชวง 10 เดือนของป 2555 เปรียบเทียบกับ การปรับตัวลดลงที่รอยละ 
20 ของทุกกลุมอุตสาหกรรม 
 
“ความกังวลวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปจะยังคงมีผลกระทบตอบรรยากาศการควบรวมของกลุมแบงกตอไปในระยะขางหนา ความไม
แนนอนทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในยุโรปยังจะสงผลตอการทําดีลใหมีความซับซอนและยากตอการคาดการณ
มากขึ้น ไมวาเรื่องของการประเมินมูลคา การจัดหาแหลงเงินทุน การขออนุมัติจากผูถือหุน หรือแมกระทั่งความม่ันใจของการ
ทําดีลโดยทั่วๆไป พูดงายๆวา รูปแบบของการควบรวมธุรกิจแบงกทั่วโลกจะเปล่ียนไปในระยะยาว การทําดีลจะไมไดมองแค 
Valuations และราคาอีกตอไป” 
 
บทวิเคราะหยังระบุวา การเปล่ียนถายขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจจากประเทศมหาอํานาจ อยาง สหรัฐ และยุโรป มายังตลาดเกิด
ใหมอยางจีน และอินเดีย จะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอแนวโนมการควบรวมกลุมธนาคารโดยรวมในอนาคต โดย PwC 
คาดวาใน ป 2593 จีดีพีสะสมเฉล่ียของกลุมประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม 7 ประเทศ (E7) ประกอบดวย จีน อินเดีย บราซิล 
รัสเซีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก และตุรกี จะอยูที่ 4.7% มากกวาจีดีพีสะสมเฉล่ียของกลุมประเทศอุตสาหกรรมช้ันนําของโลก 7 
ประเทศ (G7) ที่ราว 2.1%   
 
“ดีลภายในภูมิภาค [เอเชียแปซิฟก] จะยังเปนตัวที่ Drive ใหเกิดกิจกรรมการควบรวมระหวางกัน ทามกลางภาวะการแขงขันที่
รุนแรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทําธุรกิจและฐานทุน สวนทางกับสัญญาณ Deal flow ที่ออนแอของอุตสาหกรรมทั่วโลก
ในชวงหลายปที่ผานมา โดยไดรับแรงกดดันมาจากความกังวลวิกฤตหน้ีในยุโรป ซึ่งเรามองวาการเปล่ียนแปลงน้ีมันเปน
มากกวา วัฎจักรขาลง หรือ Cyclical downturn ทั่วๆไปแตเปนเรื่องของการเปล่ียนแปลงที่ตัวปจจัยพื้นฐาน การเปล่ียนถายขั้ว
อํานาจทางเศรษฐกิจจากตลาดที่ Mature แลวมายังตลาดเกิดใหม โดยมีปจจัยอื่นๆเปนตัวเรง ไดแก การรวมตัวกันทาง
เศรษฐกิจของกลุมอุตสาหกรรมแบงก (Banking integration) การปฏิรูปกฏเกณฑของภาครัฐ  หรือแมแตการปรับเปล่ียนกล
ยุทธทางธุรกิจ (Strategic shifts)” นาย ศิระ กลาว 
 
2556: คาดเศรษฐีเอเชียแปซิฟกกวานซื้อกิจการแบงกตอเน่ือง 
หากมองกิจกรรมการควบรวมในระดับอาเซียน นายศิระ กลาววา ป 2555 ถือไดวาเปนปที่นาจดจําอีกปหน่ึงของภาคเอกชนใน
ภูมิภาค รวมทั้งไทย โดยในปที่ผานมาบรรดาฐานทุนฝงเอเชีย ไดมองหาโอกาสการซื้อกิจการในตางประเทศ และประเทศ
เพื่อนบานดวยกันมากขึ้น โดยอาศัยจังหวะจากความกังวลเศรษฐกิจโลกที่ฉุดใหราคาสินทรัพยมีความนาสนใจ ประกอบกับ
อัตราดอกเบ้ียตํ่า สงผลใหอาเซียนมีกิจกรรมการควบรวมที่คึกคักไมแพยักษใหญอยางจีน และ ญ่ีปุน โดย Sector ภาค
การเงินการธนาคาร ไฟแนนซ หลักทรัพย ถือเปนหน่ึงในกลุมอุตสาหกรรมที่มีกิจกรรมการควบรวมที่มีความรอนแรง ไมแพ
ภาคพลังงาน อุตสาหกรรมเกษตร และคาปลีก 
 
ในสวนของประเทศไทยเอง ดีลควบรวมที่สรางความคึกคักใหกับกลุมแบงกในปที่ผานมา ไดแก ธ.กรุงศรีอยุธยาซึ่งเปน 
ธนาคารพาณิชยรายใหญอันดับ 5 ของไทย โดยกลุมจีอีไดแจงการขายหุนของธนาคารในสัดสวนราว 7.6% เม่ือเดือน
กันยายนปที่แลว โดยเปนการขายผานตลาดหลักทรัพยแบบเจาะจง นอกจากน้ี จีอีจะยังทบทวนทางเลือกสําหรับหุน BAY ที่ยัง
ถืออยูอีก 25% เน่ืองจากบริษัทมีแผนขายธุรกิจที่ไมใชธุรกิจหลักออกไป 
 
“เรามองวาในระยะตอไป สถาบันการเงินในภูมิภาคเอเชียมีแนวโนมจะเขามาทําธุรกิจในไทยมากขึ้นเชนกัน หลังจากวิกฤติ
เศรษฐกิจในสหรัฐ และยุโรป ทําใหสถาบันการเงินจากฝงตะวันตก อาจตองลดการทําธุรกิจในตางประเทศลง แบงกสหรัฐ 
แบงกยุโรป ที่เจ็บตัวจากวิกฤติป 2008 เขาประสบความเสียหาย ตองเพิ่มทุน และยังถูกบังคับดวยเกณฑใหมๆ ซึ่งตองปรับตัว 
และอาจตองลดธุรกิจของเขาในตางประเทศ ซึ่งถือเปนการเปดโอกาสใหกับสถาบันการเงินในเอเชียแปซิฟก อยาง 
ออสเตรเลีย ญ่ีปุน สิงคโปร และ มาเลเซีย ใหขยายการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากขึ้น” 
“ในชวง 2-3 ปที่ผานมา เราไดเห็นธุรกิจไทยขนาดใหญหลายรายต่ืนตัวในเรื่องของการลงทุน ขยายกิจการไปในภูมิภาค 



โดยในระยะหลังก็เริ่มเห็นสัญญาณจากทางผูประกอบการ SMEs ตามมาดวยเชนกัน ในสวนของแบงกพาณิชยเอง แบงก
ใหญๆหลายรายที่มีสาขาอยูตางประเทศอยูแลว ก็เริ่มมีการขยายการลงทุน เปดสาขาตางประเทศมากขึ้น หรือบางรายที่ 
Support ลูกคาภายในประเทศก็เริ่มมองหาโอกาสในการลงทุนออกไปนอกบานมากขึ้น” นายศิระ กลาว   
 
“ในสวนแบงกขนาดกลางและขนาดยอม ผมมองวา Priority หลักอาจจะยังอยูที่การพยายามสรางความเขมแข็งของธุรกิจ
ภายในประเทศ เพื่อตอสูกับการแขงขันที่รุนแรง โดยในปที่ผานมา เราจะไดวามีการควบรวมหรือปรับโครงสรางองคกรตางๆ
เกิดขึ้นหลายดีล ฉะน้ัน Step ตอไปที่เรามอง คือ แบงกเหลาน้ีนาจะเริ่มมองหาและขยับขยายกิจการไปในตลาดประเทศ
ใกลเคียง เพื่อเตรียมความพรอมและหาประโยชนจากการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายป 
2558 กันมากขึ้น” เขา กลาว   
นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงกฏกติกาหรือขอบังคับตางๆจากหนวยงานภาครัฐและสถาบันการเงินทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติ  (Regulatory reform) ก็มีสวนผลักดันใหแบงกตางๆตองมีการปรับโครงสราง ซึ่งอาจนําไปสูการเพิ่มฐานทุน หรือ
แมกระทั่งการ Consolidate กันมากขึ้นอีกทางหน่ึง นายศิระ กลาวเสริม 
 
เม่ือวันที่ 1 มกราคม ที่ผานมา ธนาคารพาณิชยในหลายๆ ประเทศในโลก รวมทั้งไทยเริ่มใชเกณฑการคํานวณและดํารง
เงินกองทุนที่ปรับปรุงใหม ที่เรียกวา Basel III ซึ่งสําหรับในไทยน้ัน ธปท.ไดบังคับใชเกณฑ Basel III เพื่อสงเสริมใหสถาบัน
การเงินสามารถตานทานภาวะวิกฤตในระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจไดดีขึ้น พรอมทั้งลดการสงตอความเสี่ยงจากระบบ
การเงินไปยังภาคเศรษฐกิจจริง 
 
“สําหรับประเทศไทย  การนําเกณฑ Basel III มาบังคับใช ในดานหน่ึงอาจจะเปนการเพิ่มตนทุนในการดําเนินงานของ
ธนาคารพาณิชยในระยะสั้น โดยเฉพาะจากขอปฏิบัติที่เขมงวดขึ้น ซึ่งดูเหมือนเปนความทาทาย แตในอีกมุมหน่ึง การ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับธนาคารพาณิชยและภาพรวมของระบบสถาบันการเงิน นาจะชวยจํากัดความเสี่ยงตอระบบ
เศรษฐกิจในระยะยาว” นายศิระ กลาว 
 
ในทายที่สุด หากมองทิศทางการควบรวมธุรกิจแบงกในระดับโลก บทวิเคราะหระบุวา ประเทศมหาอํานาจอยาง สหรัฐ เห็น
สัญญาณการปรับตัวที่ดีขึ้น แตบรรดาสถาบันการเงินยังคงตองเผชิญกับปญหาการปรับโครงสราง (Restructuring) ตอไป 
แบงกสหรัฐที่มีสถานะทางการเงินที่ดีกวา จะมองหาโอกาสในการขยายกิจการออกไปในตางประเทศมากขึ้น โดยเอเชีย
แปซิฟก และ ละตินอเมริกาจะเปนแหลงดึงดูดการเทคโอเวอร (Outbound M&A) ที่สําคัญ โดยมีการเพิ่มขึ้นของผูบริโภคและ
ชนช้ันกลาง และการขยายตัวอยางรวดเร็วของภาคเอกชนที่ทําใหดีมานตของบริการตางๆมีมากขึ้นเปนปจจัยสนับสนุน 
 
ในสวนของประเทศในแถบยุโรป พิษเศรฐกิจจะยังเปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหเกิดการควบรวมกิจการของกลุมแบงกใน 2-3 
ปขางหนา เน่ืองจากผูประกอบการจะมุงเนนไปที่การประกอบกิจการในธุรกิจหลัก (Core businesses) มากกวาธุรกิจรอง ใน
ขณะเดียวกัน ฐานทุนที่แข็งแกรงจากจีนจะแสดงความสนใจในการเขาไปลงทุน ซื้อสินทรัพยดอยราคา (Distressed assets) 
ที่เปนเปาหมายของการขายสินทรัพยหรือเทคโอเวอร เพื่อใชในการขยายธุรกิจหรือสรางตลาดเฉพาะกลุม (Niche 
presence) ของตนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นาย ศิระ กลาวสรุป 
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