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Financial Day ฉบับวันพุธที่ 6 กันยายน 2538

การควบกิจการ
ธุรกิจบันเทิงกับธุรกิจสื่อมวลชน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ธุรกิจบันเทิงและธุรกิจสื่อมวลชนกําลังกาวเขาสูยุคแหงการควบกิจการครั้งใหญ
เมื่อ Walt Disney Co. ตัดสินใจซื้อ Capital Cities/ABC Inc เมื่อตนเดือนสิงหาคม 2538 ในราคา
19,000 ลานดอลลาร การควบกิจการในกรณีนี้มีสวนเรงให Westinghouse Electric Corp ซื้อ
CBS Inc ในราคา 5,400 ลานดอลลารในเวลาตอมา อยางไรก็ตาม กวาที่การควบกิจการจะแลว
เสร็จก็คงลวงเขาสูป 2539
การควบกิจการในกรณีทั้งสองนี้ชวยกรุยทางในการสรางอาณาจักรเศรษฐกิจ
มิจําเพาะแตการผนึกสรรพกําลังระหวางธุรกิจบันเทิงกับธุรกิจสื่อมวลชนเทานั้น หากยังขยายไปสู
การจับมือระหวาง `สามชูคูชื่น' คือ ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจสื่อมวลชน และธุรกิจสารสนเทศอีกดวย
Walt Disney Co. มีที่มาจาก The Disney Brothers Studio ซึ่งกอตั้งเมื่อวันที่ 16
ตุลาคม 2466 โดยพี่นองตระกูลดิสนีย 2 คน คือ วอลเตอร ดิสนีย (Walter Disney) และรอย
ดิสนีย (Roy Disney) ตอมาในป 2472 The Disney Brothers Studio แตกออกเปน 4 บริษัท ซึ่ง
บริษัทหนึ่งในจํานวนนี้ก็คือ Walt Disney Production ซึ่งเพิ่งจะเปลี่ยนชื่อเปน The Walt Disney
Co. ในป 2529
นับตั้งแตเริ่มกอตั้ง ธุรกิจในเครือ Walt Disney ยึดกุมยุทธศาสตรการเติบโต
จากภายใน (internal growth) อยางมั่นคง สาธารณชนจะไมไดยินขาว Walt Disney ซื้อหรือควบ
กิจการหนึ่งกิจการใด ยุทธศาสตรการเติบโตจากภายนอก (external growth) ไมเคยอยูใน
พจนานุกรมของวอลต ดิสนีย แตแลวจู ๆ วอลต ดิสนีย ก็สรางขาวใหญ ดวยการเสนอซื้อ Capital
Cities/ABC Inc. ในราคาสูงลิบลิ่ว นับเปนการควบกิจการที่มีมูลคามากเปนอันดับสอง รองจาก
กรณีที่ Kohlberg, Kravis, Roberts and Co. ซื้อ RJR Nabisco ในป 2532
เหตุใด Walt Disney Co. จึงตองละทิ้งยุทธศาสตรดั้งเดิม และหันมาขยายอาณา
จักรดวยการซื้อกิจการของผูอื่น ?
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การเปลี่ยนแปลงโครงสรางอุตสาหกรรมสันทนาการ และความกาวหนาของ
เทคโนโลยี นับเปนสาเหตุปฐมฐานที่ทําให Walt Disney ตองปรับเปลี่ยนประพฤติกรรม
Walt Disney มีฐานธุรกิจอยูที่การสรางภาพยนตรแมภายหลังขยายไปสูธุรกิจ
สวนสนุกที่เรียกกันวา Theme Parks หรือที่รูจักกันในชื่อ Disneyland และขยายสูการผลิตสินคา
อุปโภคบริโภค ดังเชนหนังสือ นิตยสาร ดนตรี และเสื้อผา แตฐานธุรกิจที่สําคัญยังอยูใน
อุตสาหกรรมภาพยนตร ในชวงเวลาสองทศวรรษเศษที่ผานมานี้ พฤติกรรมการชมภาพยนตรของ
ประชาชนชาวอเมริกันและประชาชนในสวนอื่นๆของโลกแปรเปลี่ยนไป การชมภาพยนตรตามโรง
มีนอยลง การชมภาพยนตรผานเครือขาย Cable TV หรือจากวิดีโอเทปมีมากขึ้น หาก Walt
Disney ไมปรับตัวในทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ คงยากที่จะธํารงอาณาจักร
ธุรกิจไวได แตการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญยิ่งกวาก็คือ การที่สถานีโทรทัศนระดับชาติ (TV Networks)
มีแนวโนมที่จะผลิตรายการเอง ซึ่งกระทบตอธุรกิจผลิตรายการโทรทัศนโดยตรง Walt Disney
มิอาจหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกลาวนี้ เพราะ Walt Disney มีรายไดจากการผลิตรายการและ
ภาพยนตรปอนสถานีโทรทัศนจํานวนหานอยไม
การกอตั้งบริษัท Dream Works SKG ในเดือนตุลาคม 2537 มีผลคุกคามธุรกิจ
ของ Walt Disney ดวย บริษัทดังกลาวนี้เกิดจากการจับมือกันในลักษณะสามประสานระหวาง
สตีเวน สปลเบิรก (Steven Spielberg) ผูอํานวยการสรางภาพยนตรผูยิ่งใหญในชวงสามทศวรรษ
ที่ผานมานี้ เดวิด เกฟเฟน (David Geffen) ผูชํานาญการในธุรกิจแผนเสียงและเทปดนตรี และ
เจฟฟรีย แคตเซนเบิรก (Jeffery Katzenberg) ผูจัดการโรงถายภาพยนตร ซึ่งประสบความสําเร็จ
อยางงดงามเมื่อครั้งเปนผูบริหารโรงถายของ Walt Disney ดวยเหตุที่ใครตอใครตางมองเห็น
อนาคตอันสดใสของ Dream Works SKG นักลงทุนรายสําคัญพากันตบเทาเขารวมทุน ในจํานวน
นี้รวมนายพอล อัลเลน (Paul Allen) ผูมีสวนรวมกอตั้ง Microsoft ดวย
การที่ Dream Works เปนคูแขงโดยตรงของ Walt Disney นับเปนภัยคุกคามมาก
พออยูแลว แตการที่ Dream Works ทําขอตกลงพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับสถานีโทรทัศน ABC
ยิ่งมีผลสั่นคลอน Walt Disney มากยิ่งขึ้น ไมเพียงแต ABC จะยกรายการเด็กเชาวันเสารทั้งหมด
ให Dream Works เทานั้น หากยังมีแผนที่จะลงทุนตั้งโรงถายทีวีรวมกัน โดยลงขันฝายละ 100
ลานดอลลารอีกดวย สถานีโทรทัศน ABC เปนอูขาวอูนํ้าของ Walt Disney แตดั้งเดิม รายการ
Disneyland ปรากฏทางสถานี ABC แตป 2497
การเปลี่ยนแปลงตางๆเหลานี้ทําให Walt Disney เริ่มคิดถึงการควบกิจการสถานี
โทรทัศนระดับชาติ เพราะ Walt Disney ผลิตแต software ของธุรกิจบันเทิง ไมมี hardware ที่จะ
รองรับ software ที่ผลิตได ในขณะที่ News Corp เปนเจาของ Fox Television อีกทั้งยังมีกิจการ
โทรทัศนระหวางประเทศทั้งในยุโรปและอาเซีย Time Warner มีธุรกิจเคเบิลทีวี HBO (Home Box
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Office) รองรับภาพยนตรที่ผลิตได นอกจากนี้ยังเขาไปถือหุนใน Star TV ซึ่งครอบคลุมตลาดอา
เซียตะวันออกอีกดวย นอกจากนี้ ยังมีการซื้อขายธุรกิจบันเทิงที่กระตุนให Walt Disney จําตอง
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด เมื่อ Seagram ยักษใหญแหงคานาดา ซื้อ MCA/Universal และ
Viacom ซื้อ Paramount Communications และ Blockbuster Entertainment
Walt Disney ทําทาจะซื้อสถานีโทรทัศน CBS ในชั้นตน แตแลวก็ตัดสินใจ
ซื้อ Capital Cities/ABC Inc รายรับรวมของ Walt Disney บวกกับ Capital Cities/ ABC
ตกประมาณ 16,500 ลานดอลลารในป 2537 การควบกิจการครั้งนี้ Walt Disney ไดเปนเจาของ
มิเฉพาะแตสถานีโทรทัศน ABC ซึ่งมีสถานีลูก 8 สถานี และสถานีเครือขายอีก 225 สถานีเทานั้น
หากยังไดครอบครองกิจการอื่นๆดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งเครือขายสถานีวิทยุ 21 สถานี กิจการ
เคเบิลทีวีในสหรัฐอเมริกา อันประกอบดวย Lifetime Television และ A & E TV Networks ใน
ประการสําคัญ ถือหุน 80% ใน ESPN Inc ซึ่งเนนการถายทอดการแขงขันกีฬา นอกจากนี้ ยังมี
สถานีโทรทัศนระหวางประเทศ อันไดแก Tele-Munchen และ RTL2 ในนครมิวนิก Scandinavian
Broadcasting System ในลักเซ็มบูรก Hamster Productions and Eurosport ในนครปารีส และ
Japan Sports Channel ในนครโตเกียว
ณ บัดนี้ อาณาจักรธุรกิจของ Walt Disney ยิ่งใหญกวา News Corp, Time
Warner และ Viacom Inc. แตความยิ่งใหญนี้ไมจีรัง ในเมื่อ Walt Disney สรางความ ยิ่งใหญ
ดวยการควบกิจการได กลุมบริษัทอื่นก็สามารถขยายอาณาจักรดวยยุทธวิธีเดียวกัน
พลันที่ Walt Disney ซื้อ Capital Cities/ABC Westinghouse Electric Corp
ก็ซื้อ CBS Inc. รายงานขาวในเวลาตอมาปรากฏวา Microsoft และ Turner Broadcasting
System (TBS) ซึ่งเปนเจาของ CNN อาจจะลงขันรวมกันซื้อ CBS จาก Westinghouse ขณะ
เดียวกัน Microsoft กําลังเจรจาเพื่อเขาไปถือหุน 1,000 ลานดอลลารใน TBS โดยที่อาจประกอบ
ธุรกิจรวมทุนรวมกันดวย TBS มีคลังภาพยนตร รายการโทรทัศน สารคดี และรายงานขาว
ซึ่งสามารถนําไปผลิต CD-ROMs หรือนําไปใหบริการสารสนเทศตามสาย (on-line services)
ของ Microsoft ได
ไมเพียงแตจะมีความเคลื่อนไหวในการซื้อ CBS และ ABC สถานีโทรทัศน NBC
ก็อยูในขายถูกควบกิจการดวย ในป 2537 Time Warner เจรจาซื้อหุน 49% ใน NBC แตไมสําเร็จ
ในปจจุบัน General Electric Co. เปนเจาของ NBC นอกจาก Time Warner แลว TBS ก็รวมขอ
ซื้อ NBC ดวย
Walt Disney ไดจุดพลุการควบกิจการระหวางธุรกิจบันเทิงกับธุรกิจสื่อมวลชน
พลุแหงการควบกิจการจะยังคงสวางไสวตอไป เพราะบัดนี้ รัฐสภาอเมริกันไดยกเลิกกฎหมาย
ที่หามมิใหธุรกิจภาพยนตรซื้อเครือขายโทรทัศนแลว
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ในขณะที่ ธุ รกิจบั น เทิงประกอบดว ยการผลิต ภาพยนตร แ ละรายการโทรทั ศน
การผลิต วิดีโอเทป ดนตรี สวนสนุก สถานเริงรมย รานขายของเลน และอื่นๆ ธุรกิจสื่อมวลชน
ประกอบดวยสถานีโทรทัศนและสถานีวิทยุ ทั้งภายในและระหวางประเทศ หนังสือพิมพ และสิ่ง
ตีพิมพอื่นๆ อยางไรก็ตาม ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหธุรกิจสื่อมวลชนเชื่อมโยง
กับธุรกิจสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงธุรกิจโทรคมนาคมดวย อันประกอบดวยธุรกิจคอมพิวเตอร
ธุรกิจซอฟทแวร ธุรกิจดาวเทียม ธุรกิจโทรศัพท และบริการสารสนเทศตามสาย
ดวยเหตุดังที่กลาวขางตนนี้ การผนวกหรือการควบกิจการระหวางธุรกิจบันเทิง
ธุรกิจสื่อมวลชน และธุรกิจสารสนเทศ ปรากฏเปนขาวเปนระลอก เพราะธุรกิจเหลานี้เกื้อกูลกัน
•
Walt Disney ซึ่งประกอบธุรกิจบันเทิง เชื่อมโยงกับธุรกิจสื่อมวลชนดวย
การซื้อ Capital Cities/ABC และเชื่อมโยงกับธุรกิจสารสนเทศดวยการทําขอตกลงพันธมิตรเชิง
ยุทธศาสตรกับกลุม Babybells ซึ่งประกอบธุรกิจโทรคมนาคม
•
News Corp ซึ่ง ประกอบธุรกิจสื่อมวลชน และเปนเจาของ Fox
Television ในสหรัฐอเมริกา Sky Television ในสหราชอาณาจักร และ Star TV ในอาเซียตะวัน
ออก เชื่ อ มโยงกั บ ธุ ร กิ จ สารสนเทศด ว ยการทํ าข อ ตกลงพั น ธมิ ต รเชิ ง ยุ ท ธศาสตร กั บ MCI
Communications
•
Time Warner ซึ่งมีฐานในธุรกิจบันเทิง เชื่อมโยงกับธุรกิจสื่อมวลชนดวย
การทําขอตกลงพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับสถานีโทรทัศน NBC และเชื่อมโยงกับธุรกิจสารสนเทศ
ดวยการจับมือกับ AT&T ซึ่งเปนยักษใหญในธุรกิจโทรคมนาคม ความคืบหนาลาสุดตามรายงาน
ขาวของหนังสือพิมพ The New York Times (August 30, 1995) Time Warner เสนอซื้อหุน 81%
ใน Turner Broadcasting System (TBS) มูลคา 8,500 ลานดอลลาร ซึ่งจะทําให TBS กลายเปน
บริษัทยอยในกลุม Time Warner หากการเจรจาควบกิจการประสบผลสําเร็จ Time Warner ก็จะ
กลายเปนกลุมธุรกิจบันเทิง/สื่อสารมวลชนใหญที่สุดในสหรัฐอเมริกา ใหญยิ่งกวา Walt Disney
เสียอีก
การควบหรือซื้อกิจการ และการทําขอตกลงพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร ทั้งภายใน
กลุมและระหวางกลุมธุรกิจบันเทิง ธุรกิจสื่อมวลชน และธุรกิจสารสนเทศ จะยังคงปรากฏตอไปอีก
ชานาน ในเมื่อความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหดุลยภาพใน
ธุรกิจเหลานี้ ซึ่งทําทาจะลงตัวมีอันตองแปรเปลี่ยนไปตลอดเวลา

