คอลัมน “เศรษฐทรรศนทาพระจันทร”
Corporate Thailand ฉบับเดือนพฤษภาคม 2539

พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร
รังสรรค ธนะพรพันธุ
•
สายการบินยักษใหญแหงสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียคือ British
Airways และ Qantas ตกลงเปนพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรในการแบงปนเสนทางการบิน (routesharing alliance) ระหวางออสเตรเลียกับอังกฤษ โดยเฉพาะอยางยิ่งเสนทางที่ผานอาเซียตะวัน
ออกเฉียงใต ทั้งนี้ Trade Practices Commission (TPC) ซึ่งเปนองคกรที่ดูแลมิใหมีการผูกขาด
ในออสเตรเลีย ยินยอมใหมีการทํ าขอตกลงพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรดังกลาวนี้แลวตั้งแตกลาง
เดือนพฤษภาคม 2538
•
ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา P&O Containers แหงอังกฤษทํ าขอตกลง
พันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับ Hapag-Lloyd แหงเยอรมนี Nippon Yusen Kaisha แหงญี่ปุน และ
Neptune Orient Line แหงสิงคโปร กอใหเกิดเครือขายธุรกิจเรือบรรทุกสินคาระดับโลก ครอบคลุม
เสนทางยุโรป-อาเซีย อาเซีย-อเมริกาเหนือ และการบรรทุกสินคาขามลุมสมุทรแปซิฟก นับตั้งแตป
2539 เปนตนไป โดยมีเรือบรรทุกสินคามากกวา 60 ลํา
•
ผูผลิตยารายใหญแหงเยอรมนี Hoechst AG ตัดสินใจซื้อบริษัท Marion
Merrell Dow Inc. แหงสหรัฐอเมริกาเมื่อตนเดือนพฤษภาคม 2538 เพื่อใชเปนฐานในการเจาะ
ตลาดยาในสหรัฐอเมริกา
•
กลางเดือนพฤษภาคม ศกเดียวกันนั้น Swiss Bank Corp แหง
สวิตเซอรแลนด ตกลงซื้อ SG Warburg แหงอังกฤษในราคา 860 ลานปอนด เพื่อขยายฐานในการ
ประกอบธุรกิจการเงิน
•
ในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2538 มีการทํ าขอตกลงพันธมิตร
เชิงยุทธศาสตรระหวางบรรษัทระหวางประเทศนับสิบกรณี มิไยตองกลาวถึงการจับมือระหวาง
News Corp กับ MCI Communications Microsoft จับมือกับ NBC ในขณะที่ Time Warner
กําลังเจราจา ทําขอตกลงกับ AT&T
•
ในเดือนมิถุนายน 2538 IBM แหงสหรัฐอเมริกา Toshiba แหงญี่ปุน และ
Siemens แหงเยอรมนี ทําขอตกลงพันธมิตรในการวิจัยและพัฒนา 256-megabit memory chips
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กําหนดเวลา 2 ป ครั้นในเดือนสิงหาคม ศกเดียวกัน IBM ก็ตกลงประกอบธุรกิจรวมทุนกับ
Toshiba ในการตั้งโรงงานผลิต computer chips ในมลรัฐเวอรจิเนีย
•
ในเดือนกรกฎาคม 2538 NEC Corp แหงญี่ปุน ซื้อหุน 19.99% ใน
Packard Bell แหงสหรัฐอเมริกา มูลคา 170 ลานดอลลาร เพื่อให Packard Bell ชวยจัดจําหนาย
คอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) ของ NEC ในสหรัฐอเมริกา
•
เดือนสิงหาคม 2538 มีความเคลื่อนไหวในการทํ าขอตกลงพันธมิตร
เชิงยุทธศาสตรจํานวนมาก ไมยิ่งหยอนกวาชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม เริ่มตนดวยขอตกลง
ระหวาง IBM กับ STET ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจอิตาลี ขอตกลงระหวาง Microsoft Corp กับ Data
Equipment Corp ขอตกลงระหวาง MCI Communications Corp กับ News Corp ในการ
ผนวกธุรกิจสารสนเทศ ขอตกลงระหวาง Motorolla กับ Microware มิไยตองกลาวถึงกรณีที่
Walt Disnney Co. ซื้อ Capital Cities/ABC Inc. กรณี Westinghouse Electric Corp. ซื้อ CBS
Inc. และกรณีการควบกิจการ (merger) ระหวาง Upjohn Co. แหงสหรัฐอเมริกา กับ Pharmacia
AB แหงสวีเดน ซึ่งเปนยักษใหญในอุตสาหกรรมยา
ภาพของธุรกิจยักษใหญที่แขงขันกันชนิดเอาเปนเอาตายจนถึงขั้นเชือดคอกัน
ดังที่เปนอยูในคริสตศตวรรษที่ 19 คอยๆมลายหายไป ปรากฏการณใหมที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลก
ครั้งที่สองก็คือ การสรางเครือขายความสัมพันธทางเศรษฐกิจ (networking) ระหวางบริษัท
ยักษใหญดวยกันเองในรูปแบบตางๆ การสรางพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกลายเปนกลยุทธหลัก
ที่ทวีความสําคัญยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลาสองทศวรรษที่ผานมานี้ กอนทศวรรษ 2510
การสรางพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรอเนกประสงคภายในประเทศ
(multi-domestic strategy) ซึ่งเนนการแสวงหากําไรรวมกันของหุนสวนพันธมิตร อยางไรก็ตาม
นับตั้งแตทศวรรษ 2510 เปนตนมา การสรางพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรมิไดมุงเนนการแสวงหากําไร
เป น สํ าคั ญ หากแต ใ ห ค วามสํ าคั ญ ในการเสริ ม สร า งความได เ ปรี ย บเชิ ง แข ง ขั น ที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable competitive advantage) รวมตลอดจนเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรการตลาด
ระดับโลก (global marketing strategy)
เหตุใดบริษัทยักษใหญจึงนิยมทําสัญญาเปนพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร?
เหตุผลที่พอประมวลไดมีอยูอยางนอย 4 ประการคือ
ประการแรก รายจายดานการวิจัยและพัฒนา (Research and Development
Expenditure) ถีบตัวสูงขึ้นเปนอันมาก จนเหลือบากวาแรงที่บริษัทหนึ่งบริษัทใดจะรับภาระได ใน
ประการสําคัญ การลงทุนดานการวิจัยและการพัฒนาไมมีหลักประกันวาจะคุมคา หากผลงานวิจัย
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ที่ไดไมประสบความสําเร็จเชิงพาณิชย เงินที่ทุมลงไปก็ประดุจหนึ่งการตํานํ้าพริกละลายแมนํ้า ใน
กรณีตรงกันขาม หากผลงานวิจัยที่ไดประสบความสําเร็จเชิงพาณิชย จนมีการผลิตสินคาชนิดใหม
คูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกันก็อาจเลียนแบบในการผลิตไดโดยไมยากนัก ทั้งนี้ดวยการแสวงหา
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดุจเดียวกัน ดวยเหตุดังนี้ ในปจจุบันผลิตภัณฑชนิดใหมมักจะมีวงจร
ชีวิต (product life cycle) สั้นลงเรื่อยๆ เพราะความกาวหนาทางเทคโนโลยีสามารถกอใหเกิด
ผลิตภัณฑชนิดใหม ซึ่งขับดันผลิตภัณฑชนิดเกาออกไปจากตลาดอยูเกือบตลอดเวลา ประโยชน
ของการรวมเปนพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรในประการสําคัญ ไดแก การรวมรับภาระรายจายในดาน
R&D หาก R&D นั้นไมกอดอกออกผล หุนสวนพันธมิตรก็ตองรวมรับภาระการเสี่ยง และจะได
ประโยชนรวมกัน หาก R&D ยังผลใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหม นอกไปจากนี้แลว หุนสวน
พันธมิตรยังสามารถเรียนรูเทคโนโลยีซึ่งกันและกันอีกดวย
กรณีคลาสสิกที่มักจะหยิบยกเปนตัวอยางของการสรางพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร
เพื่อความกาวหนาดานเทคโนโลยี ไดแก ความรวมมือระหวาง IBM แหงสหรัฐอเมริกากับ
Siemens แหงเยอรมนีในการพัฒนา microchips ผลการศึกษาขอเท็จจริงตลอดชวงเวลาสอง
ทศวรรษที่ผานมาพบวา ขอตกลงพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรมีมากในอุตสาหกรรมที่มีความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็วและในอุตสาหกรรมที่ตองใชสารสนเทศอยางเขมขน (informationintensive industries) ในปจจุบันขอตกลงพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรมีมากเปนพิเศษในการพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology)
ประการที่ สอง การรวมเปนพัน ธมิตรเชิงยุทธศาสตรอาจใหประโยชนในดาน
การลดตนทุนการผลิตและตนทุนการบริหาร หากหุนสวนพันธมิตรสามารถรวมมือและประสาน
การผลิตและการตลาดจนผนึกเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได หุนสวนพันธมิตรอาจทําขอตกลงการ
แบงสวนในการผลิต (production-sharing contractual arrangement) โดยกําหนดอยางชัดเจน
วา ฝายใดจะเปนผูผลิตชิ้นสวนชิ้นใด ขอตกลงประเภทนี้มักจะปรากฏในอุตสาหกรรมที่ขนาด
การประกอบการที่เหมาะสม (optimum scale) ใหญมาก อาทิเชน รถยนตร ยางรถยนตร ยา
คอมพิวเตอร เปนตน
ประการที่สาม การสรางพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรมีจุดมุงหมายในการเสริมสราง
พลังในการแขงขัน หากผูประกอบการรายหนึ่งรายใดเริ่มสรางพันธมิตรเชิงยทุธศาสตร ผูประกอบ
การรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันก็ตองแสวงหาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรตามไปดวย มิฉะนั้นอาจ
ตองเสียเปรียบในการแขงขัน การสรางพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรระหวางบริษัทรถยนตรอเมริกันกับ
บริษัทรถยนตรญี่ปุนนับเปนอุทาหรณอันดี General Motors จับมือกับ Toyota Chrysler เปน
พันธมิตรกับ Mitsubishi และ Ford จับคูกับ Nissan เปนตน การแสวงหาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร
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ในลักษณะนี้ปรากฏในอุตสาหกรรมอื่นดวย ดังเชน Mitsubishi จับมือกับ Caterpillar Tractor เพื่อ
แยงชิงสวนแบงตลาดและกําไรในอุตสาหกรรมรถแทรกเตอรจาก Komatsu
ประการที่สี่ ความตองการทําขอตกลงพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรมีมากขึ้นในชวง
สองทศวรรษหลังนี้ก็เพราะเหตุวา ความรวมมือระหวางบริษัทยักษใหญในรูปแบบอื่นๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการประกอบธุรกิจรวมทุน (joint venture) ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ดวยเหตุดังนี้
บริษัทยักษใหญเหลานี้จึงเริ่มหันมาทําขอตกลงความรวมมือเฉพาะดาน แทนการประกอบธุรกิจ
รวมทุน ซึ่งจะประสบความสําเร็จไดก็ตอเมื่อหุนสวนพันธมิตรมีความจริงใจและรวมหัวจมทาย
อยางเต็มที่
แตการทําขอตกลงพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรมิไดมีขอผูกพันวา หุนสวนพันธมิตร
จะตอง ‘รักเดียวใจเดียว’ กลาวคือ เมื่อทําขอตกลงพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับบริษัทหนึ่งบริษัทใด
แลว จะไปทําขอตกลงประเภทเดียวกันกับบริษัทอื่นอีกมิได ขอเท็จจริงปรากฏวา บรรษัทระหวาง
ประเทศจํ านวนมากทํ าขอตกลงพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรในขณะเดียวกันจํ านวนนับสิบนับรอย
ขอตกลง การทําขอตกลงพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรจํานวนมากเชนนี้ นับเปนการขยายฐานเครือขาย
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ ซึ่งนับวันมีแตจะปกแผครอบคลุมทั่วโลก การขยายตัวของพันธมิตร
เชิงยุทธศาสตรจึงทําใหบรรษัทระหวางประเทศทวีอิทธิพลในสังคมเศรษฐกิจโลกอยางชนิดที่ไมเคย
ปรากฏมากอน
แม ว  า ข อ ตกลงพัน ธมิตรเชิง ยุ ท ธศาสตรจ ะช ว ยขยายเครื อขา ยความสั ม พัน ธ
ทางเศรษฐกิจ แตหาไดหมายความวา การแขงขันระหวางบริษัทยักษใหญทั้งหลายจะมลายหายไป
จนหมดสิ้น General Motors กับ Toyota เปนพันธมิตรกันในตลาดภายใตขอตกลง แตในตลาด
นอกขอตกลง บริษัทยักษใหญทั้งสองยังคงตองแขงขันกัน
ทายที่สุด ขอตกลงพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรมิใชยันตที่คุมครองใหคูสัญญาประสบ
ความสําเร็จทางธุรกิจเสมอไป ความลมเหลวปรากฏในหลายตอหลายกรณี เพียงแตวาความ
สําเร็จหรือความลมเหลวของพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรเปนประเด็นที่มีการศึกษาไมมากนัก

