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ทอม โซเรนเซน พาร์ทเนอร์ และหวัหนา้สายงานการจดัจา้งบุคลากรระดบัผูบ้ริหาร ของ แกรนท ์ธอร์นตนั ประเทศไทย เปิดเผยวา่ 
ธุรกิจในประเทศไทย 19% ระบุวา่ จะเพ่ิมเงินเดือนใหสู้งกวา่อตัราเงินเฟ้อ และ 42% วางแผนจะข้ึนเงินเดือนใหเ้ท่ากบัอตัราเงินเฟ้อ 
และมีบริษทัไทยไม่ก่ีแห่งเท่านั้นท่ีมีความคิดจะปรับเงินเดือนพนกังานในระดบัท่ีเท่ากบัหรือนอ้ยกวา่อตัราเงินเฟ้อ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็น
ชดัเจนวา่ บริษทัในประเทศไทยไม่ค่อยมีความวติกกงัวลกบัความสามารถในการแขง่ขนัในเวทีโลก  
 
ทั้งน้ี ตวัเลขเงินเฟ้อทัว่ไป (Headline Inflation) จากธนาคารประเทศไทย ในปี 2554 อยูท่ี่ 3.8% ส่วนปี 2555 อยูท่ี่ 3.0% 
และคาดการณ์วา่จะอยูท่ี่ 2.8%ในปี 2556 และ 2.6% ในปี 2557 ผลส ารวจธุรกิจนานาชาติของ แกรนท ์ธอร์นตนั (Grant 

Thornton International Business Report : IBR) เปิดเผยวา่ จ านวนธุรกิจในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิด
ใหม่ (BRIC) ท่ีคาดวา่จะเพ่ิมเงินเดือนใหพ้นกังานในระดบัท่ีสูงกวา่อตัราเงินเฟ้อ ลดลงอยา่งมากในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา โดย
สดัส่วนของกลุ่มเศรษฐกิจ BRIC ท่ีคาดวา่จะเพ่ิมเงินเดือนใหพ้นกังานในระดบัท่ีสูงกวา่เงินเฟ้อลดลงเหลือ 11% ในไตรมาส 4 
ปี 2555 จาก 21% ใน 12 เดือนก่อนหนา้ สดัส่วนของกลุ่มเศรษฐกิจ ละตินอเมริกาท่ีคาดวา่จะเพ่ิมเงินเดือนใหพ้นกังานในระดบัท่ีสูง
กวา่เงินเฟ้อลดลงเหลือลดลงจาก 32% เหลือ 20% ส่วนเอเชีย-แปซิฟิก ลดลงจาก 20% เหลือ 12% แต่ประเทศในกลุ่ม G-7 ท่ีคาด
วา่จะเพ่ิมเงินเดือนในระดบัท่ีสูงกวา่อตัราเงินเฟ้อกลบัเพ่ิมข้ึนจาก 10% เป็น 11% และสหภาพยโุรปเพ่ิมจาก 9% เป็น 12% รายงาน
ผลการส ารวจธุรกิจนานาชาติของ แกรนท ์ธอร์นตนั ยงัระบุอีกดว้ยวา่ ธุรกิจทัว่โลกตอนน้ีก าลงัเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานท่ีมี
ทกัษะซ่ึงส่งผลกระทบต่อแนวโนม้การเติบโตของธุรกิจ โดย 4 ใน 10 หรือ 39% ของธุรกิจทัว่โลกตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งสูงสุด
เพ่ือหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการ ทั้งน้ี การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีทกัษะทางเทคนิคนั้นเป็นปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุด 
64% และสร้างความวติกกงัวลวา่จะกระทบความสามารถในการผลิตของผูป้ระกอบการ ซ่ึงทา้ยท่ีสุดก็จะส่งผลกระทบอยา่งรุนแรง
ต่อการเติบโตและความสามารถในการท าก าไรของบริษทั 
 
กลุ่มเศรษฐกิจท่ีพฒันาแลว้และกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่ลว้นประสบกบัปัญหาขาดแคลนแรงงานท่ีมีทกัษะเชิงเทคนิค โดย 61% ของ
ธุรกิจในกลุ่มเศรษฐกิจ BRIC และ 65% ของธุรกิจในกลุ่มประเทศ G7 ระบุถึงปัญหาน้ี  
1 ใน 4 ของธุรกิจ หรือ 28% คาดวา่แผนการขยายธุรกิจในปี 2013 จะตอ้งประสบกบัปัญหาเน่ืองจากขาดแคลนแรงงานมีทกัษะ ส่วน
กลุ่มเศรษฐกิจ BRIC ก็มีการรายงานในลกัษณะเดียวกนัหากทวา่อยูใ่นระดบัท่ีรุนแรงกวา่ โดยอยูท่ี่กวา่ 1 ใน 3 หรือ 36%  
ดีลควบกิจการพลงังานเอเชีย-แปซิฟิกพุง่ 
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นายสมชาย จิณโณวาท หุน้ส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี และ Energy, Utilities, and Mining Leader PwC 

ประเทศไทย เปิดเผยถึงบทวเิคราะห์ล่าสุด Asia Pacific Power & Renewables Deals 2013: M&A 

outlook and 2012 review วา่ กระแสควบรวมกิจการธุรกิจพลงังานกลบัมาคึกคกัอีกคร้ังในปีท่ีผา่นมา หลงัเผชิญกบั
มรสุมเศรษฐกิจเม่ือ 2-3 ปีก่อนหนา้น้ี โดยตลาดเกิดใหม่เขา้มีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนแนวโนม้การควบรวมกิจการ 
(Merger&Acquisitio : M&A) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกจนท าใหมู้ลค่าดีล (Deal Values) ขยายตวัถึง 45% 
ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2555 ท่ีผา่นมา เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และมีแนวโนม้ท่ีกิจกรรม M&A จะยงัรักษา
แนวโนม้ขาข้ึนน้ีไวต้่อไปในปีน้ี ดีลท่ีเกิดจากการควบรวมกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและพลงังานทดแทน (Power and 

renewables targets) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2555 มีมูลค่าพุง่สูงถึง 1.7 หม่ืนลา้นดอลลาร์ 
เพ่ิมข้ึน 45% จากมูลค่า 1.17 หม่ืนลา้นดอลลาร์ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน ขณะเดียวกนั กิจกรรมการควบรวมทัว่โลกกลบัมีอตัรา
การเติบโตลดลง หลงัจากท่ีเห็นสญัญาณการฟ้ืนตวัในช่วง 2 ปีก่อนหนา้นั้นและผา่นพน้เหตุการณ์วกิฤติเศรษฐกิจโลกไปในปี 2551 
“ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ ขณะท่ีดีลควบรวมในเอเชีย-แปซิฟิกมีมูลค่ารวมกนัเพ่ิมข้ึนเกือบคร่ึง ในช่วงคร่ึงหลงัปี 55 มูลค่าดีลทัว่โลกกลบั
ลดลงถึง 42% ในช่วงเดียวกนั ซ่ึงท่ีจริงแลว้ การลดลงจะยิง่มีนยัส าคญัมากกวา่น้ี หากไม่ไดผู้ซ้ื้อจากแถบเอเชีย-แปซิฟิกมาสร้าง
ความคึกคกัใหก้บัตลาดควบรวม โดยคิดเป็น 37% หรือประมาณ 8.8 พนัลา้นดอลลาร์ จากมูลค่าการซ้ือกิจการขา้มชาติทัว่โลกท่ี 
2.38 หม่ืนลา้นดอลลาร์” 
 
มูลค่าดีลพลงังานเอเชีย-แปซิฟิกทั้งปียงัขยายตวัเพ่ิมข้ึนถึง 117% เป็น 4.17 หม่ืนลา้นดอลลาร์ จาก 1.92 หม่ืนดอลลาร์ ในปี 2554 ซ่ึง
ในจ านวนน้ีมาจากการแปรรูปกิจการเอกชนไปเป็นของรัฐ (Nationalisation) ของบริษทั Tokyo Electric 

Power Co Inc (TEPCO) ในญ่ีปุ่นจ านวน 1.56 หม่ืนลา้นดอลลาร์ และการขายหุน้โรงไฟฟ้า Loy Yang A ใน
ออสเตรเลีย โดยทั้งสองดีลมีผลกระทบโดยตรงมาจากเหตุการณ์แผน่ดินไหวและสึนามิ ณ เมืองฟกุชิุมะ ในญ่ีปุ่นเม่ือปี 2554 
มูลค่าดีลของกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานในระดบัโลก (Global Scale) ในปีท่ีผา่นมา ปรับตวัลดลงถึง 27% เป็น 1.54 แสน
ลา้นดอลลาร์ โดยจ านวนดีลปรับตวัลดลง 15 % เป็น 1,014 ดีล ตั้งแต่ตน้ปี 2556 ส่วนแบ่งของจ านวนดีลเป้าหมายและมูลค่าดีลจาก
เอเชีย-แปซิฟิกไดสู้งเป็น 3 เท่าของกิจกรรม M&A พลงังานทัว่โลก เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีลว้น
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ เอเชีย-แปซิฟิกไดก้ลายเป็นแหล่งรวมผูซ้ื้อท่ีถูกจบัตามองแห่งใหม่ในยามท่ีภาวะเศรษฐกิจโลกยงัจะคงชะลอตวั
ต่อไปในระยะขา้งหนา้ 
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ส าหรับกิจกรรมการควบรวมในระดบัอาเซียน รวมทั้งประเทศไทย ในปี 2555 บรรดาฐานทุนฝ่ังเอเชีย ไดม้องหาโอกาสการซ้ือ
กิจการในต่างประเทศ และประเทศเพ่ือนบา้นดว้ยกนัมากข้ึน โดยอาศยัจงัหวะจากความกงัวลเศรษฐกิจโลกท่ีฉุดใหร้าคาสินทรัพยมี์
ความน่าสนใจ ประกอบกบัอตัราดอกเบ้ียต ่า ส่งผลใหอ้าเซียนมีกิจกรรมการควบรวมท่ีคึกคกัไมแ้พย้กัษใ์หญ่อยา่งจีน และญ่ีปุ่น โดย
ภาคธุรกิจพลงังาน สาธารณูปโภค และ เหมือง (Energy, Utilities and Mining : EUM) ถือเป็นหน่ึงในกลุ่ม
อุตสาหกรรมท่ีมีกิจกรรมการควบรวมท่ีมีความร้อนแรง ไม่แพภ้าคการเงิน อุตสาหกรรมเกษตร และคา้ปลีก  
ในประเทศไทย ดีลควบรวมท่ีสร้างความคึกคกัใหก้บักลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานในปีท่ีผา่นมา ไดแ้ก่ การประกาศเขา้ซ้ือบริษทั
สญัชาติองักฤษ Cove Energy Plc ของ ปตท.สผ. ผา่นบริษทัยอ่ย PTTEP AI คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.9 พนัลา้น
ดอลลาร์ โดยมีบริษทัคูแ่ข่งท่ีเป็นผูเ้ล่นในอุตสาหกรรมพลงังานโลกคือ บริษทั Royal Dutch Shell Plc 
 
บริษทัไทยหลายแห่งในหลายภาคอุตสาหกรรมรวมทั้ง EUM มีโอกาสท่ีดีข้ึนในการขยายกิจการ ทั้งในการขยายกิจการภายใน
ภูมิภาค และในระดบัโลก ถึงแมเ้อเชีย-แปซิฟิกเป็นจุดสนใจของธุรกิจไทยหลายแห่งอยูแ่ลว้ ในช่วงท่ีผา่นมา ขณะน้ี ธุรกิจไทยมี
ความตอ้งการมากยิง่ข้ึนท่ีจะแสวงหาโอกาสในการประกอบธุรกิจนอกภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกโดยเฉพาะในยโุรป และอเมริกาใต ้
ในระดบัอาเซียน แนวโนม้การควบรวมของกลุ่มพลงังานจะยงัมีต่อเน่ืองไปตลอดทั้งปีดว้ยปัจจยัสนบัสนุน ไม่วา่จะเป็นงบการเงิน
และฐานทุนท่ีแขง็แกร่ง รวมทั้งระดบัหน้ีท่ีต ่า และจะเห็นบริษทัในอาเซียนรวมทั้งไทยขยายไปต่างประเทศกนัมากข้ึน โดยมีการ
ระดมทุน หรือกูเ้งินดอกเบ้ียต ่าเพ่ือซ้ือหรือขยายกิจการของตนเองไปในต่างประเทศ หรือแมแ้ต่ตลาดอาเซียนดว้ยกนั ทั้ง กมัพชูา 
ลาว เมียนมาร์ และเวยีดนาม  
 
มูลค่าดีลพลงังานเอเชีย-แปซิฟิก 4.17 หม่ืนลา้นดอลลาร์ 117% 
ปี 2555 /ปี 2554 1.92 หม่ืนดอลลาร์  
มูลค่าดีลของกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานในระดบัโลก 1.54 แสนลา้นดอลลาร์ -27% 
จ านวนดีลปรับตวัลดลง 1,014 ดีล -15% 
 
--การเงินธนาคาร ฉบบัท่ี 371 มีนาคม 2556----จบ--  
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