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PwC คาดดีลควบรวมกิจการพลังงานเอเชียแปซิฟกปน้ี
ฮอต แซงหนายุโรป – สหรัฐ  

 

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

นาย สมชาย 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 หลังเผชิญกับมรสุมเศรษฐกิจเม่ือสองถึงสามปกอนหนา
น้ี โดยตลาดเกิดใหมเขามีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนเทรนด M&Aในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกจนทําใหมูลคาดีล (Deal 
values) ขยายตัวถึงรอยละ45 ในชวงครึ่งปหลังของป 2555 ที่ผานมา เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และมีแนวโนมที่
กิจกรรม M&A จะยังรักษาโมเมนตัมขาขึ้นน้ีไวตอไปในปน้ี 



ดีลที่เกิดจากการควบรวมกลุมอุตสาหกรรมพลังงานและพลังงานทดแทน (Power and renewables targets) ในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟกในชวงครึ่งหลัง (H2/2012) ของป 2555 มีมูลคาพุงสูงถึง 1.7 หม่ืนลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนการเติบโตที่รอยละ 
45 จากมูลคา 1.17 หม่ืนลานเหรียญสหรัฐ ในชวงเดียวกันของปกอน โดยในขณะเดียวกันพบวา กิจกรรมการควบรวมทั่วโลก
กลับมีอัตราการเติบโตลดลง หลังจากที่เห็นสัญญาณการฟนตัวในชวงสองปกอนหนาน้ันและผานพนเหตุการณวิกฤตเศรษฐกิจ
โลกไปในป 2551 

เราเห็น deal flow ของการควบรวมอุตสาหกรรมพลังงานในภูมิภาคน้ีพุงขึ้นสูงมากในชวงครึ่งปหลังของปที่ผานมา โดยสวน
ทางกับภาพรวมทั่วโลกอยางเห็นไดชัดทั้งในแงของจํานวนและมูลคาของดีล,” นาย สมชาย กลาว 

สิ่งที่นาสนใจที่เราพบก็คือ ในขณะที่ดีลควบรวมในเอเชียแปซิฟกมีมูลคารวมกันเพิ่มขึ้นเกือบครึ่ง ในชวงครึ่งหลังป ’55 มูลคา
ดีลทั่วโลกกลับดรอปลงถึง 42 เปอรเซ็นตในชวงเดียวกัน ซึ่งที่จริงแลว การลดลงจะยิ่งมีนัยสําคัญมากกวาน้ี หากไมได buyer 
จากแถบเอเชียแปซิฟกมาสรางความคึกคักใหกับตลาดควบรวม โดยคิดเปน 37 เปอรเซ็นตหรือประมาณ 8.8 พันลานเหรียญ 
จากมูลคา cross-border deal ทั่วโลกที่ 2.38 หม่ืนลานเหรียญ” 

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
ลานเหรียญและการขายหุนโรงไฟฟา Loy Yang A ในออสเตรเลีย โดยทั้งสองดีลมีผลกระทบโดยตรงมาจากเหตุการณ
แผนดินไหวและสึนามิ ณ เมืองฟุกุชิมะในญ่ีปุนเม่ือป 2554 

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

หากใหมองแนวโนมในป 2556 เรายังเช่ือวาตลาดควบรวมกลุมพลังงาน โดยเฉพาะในแถบภูมิภาคน้ีจะยังเปนตัว drive ให
เกิดกิจกรรมการควบรวมทั่วโลก โดยเทาที่มีการศึกษาพบวา ต้ังแตเปดปพ.ศ.ใหมมา สวนแบงของจํานวนดีลเปาหมายและ
มูลคาดีลจากเอเชียแปซิฟกไดสูงเปนสามเทาของกิจกรรม M&A พลังงานทัว่โลก ณ เวลาน้ี เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันปกอน 
ซึ่งปจจัยเหลาน้ีลวนสะทอนใหเห็นวา เอเชียแปซิฟกไดกลายเปนแหลงรวมผูซื้อที่ถูกจับตามองแหงใหมในยามที่ภาวะ
เศรษฐกิจโลกยังจะคงชะลอตัวตอไปในระยะขางหนา,” เขา กลาว  

สําหรับประเทศที่มีแนวโนมที่จะเปนแหลงเปาหมายการควบรวม-ซื้อกิจการพลังงาน ไดแก ออสเตรเลีย รวมถึงประเทศในแถบ
ทวีปยุโรป และอเมริกาใต ซึ่งนายสมชาย กลาวเสริมวา ประเทศเหลาน้ีลวนมีจุดแข็งทางดานภูมิศาสตร และเปนมีดินแดนที่
ความอุดมสมบูรณ มีแหลงทรัพยากรพลังงานมากมาย ไมวาจะเปน ถานหิน กาซธรรมชาติ ถานหิน นอกจากน้ียังมีแหลงนํ้ามัน
ทางทะเล เชน ในออสเตรเลีย รวมถึงมีพลังงานทดแทนจํานวนมาก 

2556: คาดเศรษฐีอาเซยีนกวานซือ้กจิการพลงังานตอเนือ่ง 
หากมองกิจกรรมการควบรวมในระดับอาเซียน นายสมชาย กลาววา ป 2555 ถือไดวาเปนปที่นาจดจําอีกปหน่ึงของ
ภาคเอกชนในภูมิภาค รวมทั้งประเทศไทย โดยในปที่ผานมาบรรดาฐานทุนฝงเอเชีย ไดมองหาโอกาสการซื้อกิจการใน
ตางประเทศ และประเทศเพื่อนบานดวยกันมากขึ้น โดยอาศัยจังหวะจากความกังวลเศรษฐกิจโลกที่ฉุดใหราคาสินทรัพยมี
ความนาสนใจ ประกอบกับอัตราดอกเบ้ียตํ่า สงผลใหอาเซียนมีกิจกรรมการควบรวมที่คึกคักไมแพยักษใหญอยางจีน และ 
ญ่ีปุน โดย sector พลังงาน สาธารณูปโภค และ เหมือง (Energy, Utilities and Mining: EUM) ถือเปนหน่ึงในกลุม
อุตสาหกรรมที่มีกิจกรรมการควบรวมที่มีความรอนแรง 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 



 
ผมมองวา บริษัทไทยหลายแหงในหลายภาคอุตสาหกรรมรวมทั้ง EUM มีโอกาสที่ดีขึ้นในการขยายกิจการ ทั้งในการขยาย
กิจการภายในภูมิภาค และในระดับโลก ถึงแมเอเชียแปซิฟกเปนจุดสนใจของธุรกิจไทยหลายแหงอยูแลว ในชวงที่ผานมา 
ขณะน้ี ธุรกิจไทยมีความตองการมากยิ่งขึ้นที่จะแสวงหาโอกาสในการประกอบธุรกิจนอกภูมิภาคเอเชียแปซิฟกโดยเฉพาะใน
ยุโรป และอเมริกาใต,” นาย สมชาย กลาว 

ในระดับอาเซียน เรามองวาเทรนดควบรวมของกลุมพลังงานจะยัง carry on ไปตลอดทั้งปดวยปจจัยสนับสนุน ไมวาจะเปนงบ
การเงินและฐานทุนที่แข็งแกรง รวมทั้งระดับหน้ีที่ตํ่า เราเช่ือวาโอกาสขางหนา เรานาจะเห็นบริษัทในอาเซียนรวมทั้งไทย go 
abroad กันมากขึ้น โดยมีการระดมทุน หรือกูเงินดอกเบ้ียตํ่าเพื่อซื้อหรือขยายกิจการของตนเองไปในตางประเทศ หรือแมแต
ตลาดอาเซียนดวยกันอยาง CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม) โดยเฉพาะอยางยิ่งในยามที่อาเซียนกําลังต่ืนตัวใน
เรื่องการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายป 2558,” เขากลาวสรุป  
 
วัตถุประสงคหลักของการควบรวมกิจการในปจจุบัน เกิดขึ้นเพื่อขยายธุรกิจ กระจายความเสี่ยง เพิ่มรายไดและสวนแบง
การตลาด (Market share) นอกเหนือไปจากการประหยัดคาใชจายในการบริหาร การหาพันธมิตรทางธุรกิจ และปองกัน
ไมใหมีคูแขงมากเกินไป หรือในบางกรณี มีความเสี่ยงตํ่ากวาการเริ่มธุรกิจใหมเอง หรือ เพื่อสิทธิประโยชนทางภาษี 
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