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‘ทุนเอเชีย’ผงาด ลุยเทคโอเวอรธุรกิจ “พลังงาน ปโตรเคมี 
เหมือง ไฟฟา”มาแรง 

 

 

พดีับบลวิซ ีฟนธงการควบรวม-ซือ้กจิการธรุกิจพลังงานในภมูภิาคขยายตวัตอเนือ่ง คงความรอนแรงจากปกอน ทีม่ีมลูคาดีล
ทะยานแซงหนายโูรโซนและสหรฐั แมภาพรวมทัว่โลกปนีย้งัไมสดใส คาด‘เอเชยีแปซฟิก’แหลงรวมผูซือ้แหงใหม ชี้กลุม
พลังงาน ปโตรเคม ีเหมอืง และ ไฟฟามาแรง มีแนวโนมทาํดีลควบรวมมากไมแพภาคการเงนิ-คาปลีก-เกษตร มั่นใจ
ออสเตรเลยี ยโุรป และอเมรกิาใต แหลงเปาหมายการถกูเทคโอเวอร เหตทุรพัยากร-พลงังานทดแทนหนุน 

PwC ประเทศไทย (ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส) คาดการณถึงกระแสการควบรวมกิจการพลังงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกปน้ี 
วาจะมีแนวโนมการขยายตัวอยางแข็งแกรง สวนทางกับภาพรวมกิจกรรมการเทคโอเวอรในยุโรป-สหรัฐที่ยังคงซบเซา พรอม
มองทุนยักษใหญจากจีน ญ่ีปุนยังคงกวานซื้อของดี-ราคาถูกจากทั่วโลก ขณะที่ผูประกอบการในอาเซียนจะมองหาโอกาสใน
การขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบานมากขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมกอนการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

นายสมชาย จิณโณวาท หุนสวนสายงานตรวจสอบบัญชี และ Energy, Utilities, and Mining Leader PwC ประเทศไทย 
เปดเผยถึงบทวิเคราะหลาสุด Asia Pacific Power & Renewables Deals 2013: M&A outlook and 2012 review วา 



กระแสควบรวมกิจการธุรกิจพลังงานกลับมาคึกคักอีกครั้งในปที่ผานมา หลังเผชิญกับมรสุมเศรษฐกิจเม่ือ 2-3 ปกอน โดยตลาด
เกิดใหมเขามีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนเทรนด M&Aในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกจนทําใหมูลคาดีล (Deal values) ขยายตัว
ถึงรอยละ45 ในชวงครึ่งปหลังของป 2555 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และมีแนวโนมที่กิจกรรม M&A จะยังรักษา
โมเมนตัมขาขึ้นน้ีไวตอไปในปน้ี 

ดลีทีเ่กดิจากการควบรวมกลุมอตุสาหกรรมพลังงานและพลงังานทดแทน (Power and renewables targets) ในภมูิภาค
เอเชยีแปซฟิกในชวงครึง่หลงัของป 2555 มีมูลคาพุงสงูถงึ 1.7 หมืน่ลานเหรยีญสหรฐั คดิเปนการเตบิโตทีร่อยละ 45 จาก
มูลคา 1.17 หมืน่ลานเหรยีญสหรฐั ในชวงเดยีวกนัของปกอน โดยในขณะเดยีวกันพบวา กจิกรรมการควบรวมทัว่โลกกลับมี
อัตราการเติบโตลดลง หลงัจากทีเ่หน็สัญญาณการฟนตวัในชวง 2 ปกอน และผานพนเหตุการณวิกฤตเศรษฐกจิโลกไปในป 
2551 

“เราเห็น deal flow ของการควบรวมอุตสาหกรรมพลังงานในภูมิภาคน้ีพุงขึ้นสูงมากในชวงครึ่งปหลังของปที่ผานมา โดยสวน
ทางกับภาพรวมทั่วโลกอยางเห็นไดชัดทั้งในแงของจํานวนและมูลคาของดีล” นายสมชาย กลาว 

สิง่ที่นาสนใจทีพ่บก็คอื ในขณะทีด่ลีควบรวมในเอเชยีแปซฟิกมีมลูคารวมกันเพิม่ขึ้นเกอืบครึง่ ในชวงครึง่หลังป 2555 มูลคา
ดลีทัว่โลกกลับลดลงถึง 42 เปอรเซน็ตในชวงเดยีวกนั ซึง่ทีจ่รงิแลว การลดลงจะยิง่มนียัสาํคญัมากกวานี ้หากไมไดผูซือ้จาก
แถบเอเชยีแปซฟิกมาสรางความคึกคกัใหกับตลาดควบรวม โดยคดิเปน 37 เปอรเซน็ตหรอืประมาณ 8.8 พนัลานเหรยีญ จาก
มูลคา cross-border deal ทัว่โลกที ่2.38 หมืน่ลานเหรยีญ 

บทวิเคราะหยังระบุวา หากพิจารณามูลคาดีลพลังงานสําหรับทั้งป 2555 พบวา เอเชียแปซิฟกยังเดินหนาขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง
รอยละ 117 เปน 4.17 หม่ืนลานเหรียญสหรัฐ จาก 1.92 หม่ืนลานเหรียญในป 2554 ซึ่งในจํานวนน้ีมาจากการแปรรูปกิจการ
เอกชนไปเปนของรัฐ (Nationalisation) ของบริษัท Tokyo Electric Power Co Inc (TEPCO) ในญ่ีปุนจํานวน 1.56 หม่ืน
ลานเหรยีญและการขายหุนโรงไฟฟา Loy Yang A ในออสเตรเลีย โดยทั้ง 2 ดีลมีผลกระทบโดยตรงมาจากเหตุการณ
แผนดินไหวและสึนามิ ณ เมืองฟุกุชิมะในญ่ีปุนเม่ือป 2554 

ในทางกลับกัน หากดูมูลคาดีลของกลุมอุตสาหกรรมพลังงานในระดับโลก (Global scale) ในปที่ผานมา จะพบวามีการปรับตัว
ลดลงถึงรอยละ 27 มาที่ 1.54 แสนลานเหรียญ โดยจํานวนดีลก็ปรับตัวลดลงเชนกันที่รอยละ 15 มาอยูที่ 1,014 ดีล 

หากใหมองแนวโนมในป 2556 น้ันยังเช่ือวาตลาดควบรวมกลุมพลังงาน โดยเฉพาะในแถบภูมิภาคน้ีจะยังเปนตัวขับเคล่ือนให
เกิดกิจกรรมการควบรวมทั่วโลก โดยเทาที่มีการศึกษาพบวา ต้ังแตเปดปพ.ศ.ใหมมา สวนแบงของจํานวนดีลเปาหมายและ
มูลคาดีลจากเอเชียแปซิฟกไดสูงเปนสามเทาของกิจกรรม M&A พลังงานทั่วโลก ณ เวลาน้ี เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันปกอน 
ซึ่งปจจัยเหลาน้ีลวนสะทอนใหเห็นวา เอเชียแปซิฟกไดกลายเปนแหลงรวมผูซื้อที่ถูกจับตามองแหงใหมในยามที่ภาวะ
เศรษฐกิจโลกยังจะคงชะลอตัวตอไปในระยะขางหนา 

สําหรับประเทศที่มีแนวโนมที่จะเปนแหลงเปาหมายการควบรวม-ซื้อกิจการพลังงาน ไดแก ออสเตรเลีย รวมถึงประเทศในแถบ
ทวีปยุโรป และอเมริกาใต ซึ่งประเทศเหลาน้ีลวนมีจุดแข็งทางดานภูมิศาสตร และเปนมีดินแดนที่ความอุดมสมบูรณ มีแหลง
ทรัพยากรพลังงานมากมาย ไมวาจะเปน ถานหิน กาซธรรมชาติ ถานหิน นอกจากน้ี ยังมีแหลงนํ้ามันทางทะเล เชน ใน
ออสเตรเลีย รวมถึงมีพลังงานทดแทนจํานวนมาก 
        
คาดเศรษฐอีาเซยีนกวานซือ้กจิการพลังงานตอเนือ่ง 

หากมองกิจกรรมการควบรวมในระดับอาเซียน ป 2555 ถือวาเปนปที่นาจดจําอีกปหน่ึงของภาคเอกชนในภูมิภาค รวมทั้ง
ประเทศไทย โดยในปที่ผานมาบรรดาฐานทุนฝงเอเชีย ไดมองหาโอกาสการซื้อกิจการในตางประเทศ และประเทศเพื่อนบาน
ดวยกันมากขึ้น โดยอาศัยจังหวะจากความกังวลเศรษฐกิจโลกที่ฉุดใหราคาสินทรัพยมีความนาสนใจ ประกอบกับอัตรา
ดอกเบ้ียตํ่า สงผลใหอาเซียนมีกิจกรรมการควบรวมที่คึกคักไมแพยักษใหญอยางจีน และ ญ่ีปุน โดยกลุม พลังงาน 



สาธารณูปโภค และ เหมือง (Energy, Utilities and Mining: EUM) ถือเปนหน่ึงในกลุมอุตสาหกรรมที่มีกิจกรรมการควบรวมที่
มีความรอนแรง ไมแพภาคการเงิน อุตสาหกรรมเกษตร และคาปลีก 

ในสวนของประเทศไทยเอง ดีลควบรวมที่สรางความคึกคักใหกับกลุมอุตสาหกรรมพลังงานในปที่ผานมา ไดแก การประกาศ
เขาซื้อบริษัทสัญชาติอังกฤษอยาง Cove Energy Plc ของปตท.สผ. ผานทางบริษัทยอย PTTEP AI คิดเปนมูลคาประมาณ 
1.9 พันลานเหรียญ โดยมีบริษัทคูแขงที่เปนผูเลนในอุตสาหกรรมพลังงานโลกอยาง บริษัท Royal Dutch Shell Plc 

“บริษัทไทยหลายแหงในหลายภาคอุตสาหกรรมรวมทั้ง EUM มีโอกาสที่ดีขึ้นในการขยายกิจการ ทั้งในการขยายกิจการ
ภายในภูมิภาค และในระดับโลก ถึงแมเอเชียแปซิฟกเปนจุดสนใจของธุรกิจไทยหลายแหงอยูแลว ในชวงที่ผานมา ขณะน้ี 
ธุรกิจไทยมีความตองการมากยิ่งขึ้นที่จะแสวงหาโอกาสในการประกอบธุรกิจนอกภูมิภาคเอเชียแปซิฟกโดยเฉพาะในยุโรป 
และอเมริกาใต” นาย สมชาย กลาว 

ในระดับอาเซียน เทรนดควบรวมของกลุมพลังงานจะยังคงมีตอไปตลอดทั้งปดวยปจจัยสนับสนุน ไมวาจะเปนงบการเงินและ
ฐานทุนที่แข็งแกรง รวมทั้งระดับหน้ีที่ตํ่า ซึ่งเช่ือวาโอกาสขางหนา จะไดเห็นบริษัทในอาเซียนรวมทั้งไทย go abroad กันมาก
ขึ้น โดยมีการระดมทุน หรือกูเงินดอกเบ้ียตํ่าเพื่อซื้อหรือขยายกิจการของตนเองไปในตางประเทศ หรือแมแตตลาดอาเซียน
ดวยกันอยาง CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม) โดยเฉพาะอยางยิ่งในยามที่อาเซียนกําลังต่ืนตัวในเรื่องการ
รวมตัวกันทางเศรษฐกิจเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายป 2558 

วัตถุประสงคหลกัของการควบรวมกิจการในปจจุบัน เกดิขึน้เพือ่ขยายธรุกิจ กระจายความเสีย่ง เพิม่รายไดและสวนแบง
การตลาด นอกเหนอืไปจากการประหยดัคาใชจายในการบรหิาร การหาพนัธมติรทางธรุกิจ และปองกนัไมใหมคีูแขงมาก
เกนิไป หรอืในบางกรณ ีมีความเสีย่งต่ํากวาการเริม่ธรุกจิใหมเอง หรอื เพือ่สทิธิประโยชนทางภาษ ี
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