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พันธมิตรเชิงยุทธศาสตรในธุรกิจสารสนเทศ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
พั นธมิ ตรเชิงยุทธศาสตร (Strategic Alliance) กํ าลังเปนคํ าตอบของการ
ประกอบธุรกิจสมัยใหม มิจําเพาะแตการประกอบธุรกิจใหมเทานั้น บรรดาบรรษัทระหวางประเทศ
ลวนแลวแตตองปรับตัวและแสวงหาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรดวยกันเกือบทั้งสิ้น ทั้งนี้มีขอนา
สังเกตวา การสรางพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรจะมีมากเปนพิเศษในอุตสาหกรรมที่เทคโนโลยี่รุดหนา
รวดเร็ว
ในรอบขวบปที่ผานมานี้ การแสวงหาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรในธุรกิจสารสนเทศ
ปรากฏเปนขาวดวยความถี่สูงมาก การทําขอตกลงดังกลาวนี้มีทั้งในธุรกิจคอมพิวเตอร ธุรกิจ
โทรคมนาคม และธุรกิจขาวสาร
ในด า นธุ ร กิ จ คอมพิ ว เตอร ข อ ตกลงพั น ธมิ ต รเชิ งยุ ท ธศาสตร ที่ สํ าคั ญ เป น
ขอตกลงในการพัฒนา Computer chips ที่มีขนาดความจํา 256 megabit ระหวาง IBM แหง
สหรัฐอเมริกา Siemens แหงเยอรมนี และ Toshiba แหงญี่ปุน ขอตกลงนี้มีอายุ 2 ป ยักษใหญทั้ง
สามบรรลุขอตกลงในเดือนมิถุนายน 2538
IBM และ Siemens เคยรวมมือกันพัฒนาคอมพิวเตอรมากอนแลว จนกลาย
เปนกรณีคลาสสิกในการศึกษาขอตกลงพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร ตอมา IBM, Siemens และ
Toshiba ไดรวมกันพัฒนา Computer chips ขนาดความจํา 64 megabit การรวมมือครั้งใหมนี้
จึงเปนเพียงการผนึกกําลังระหวางเกลอเกาเทานั้น การทําขอตกลงพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรในการ
พัฒนา computer ships นอกจากจะไดประโยชนในการแลกเปลี่ยนและถายทอดเทคโนโลยี
ระหวางกันแลว ยังเปนการแบงเบาภาระรายจายในการวิจัยและพัฒนา (R and D) อีกดวย
IBM และ Toshiba เคยประกอบธุรกิจรวมทุนในการผลิตจอคอมพิวเตอร
โดยตั้งโรงงานผลิตในญี่ปุนในป 2532 ตอมาในเดือนสิงหาคม 2538 IBM และ Toshiba บรรลุ
ขอตกลงในการจัดตั้งโรงงานผลิต computer chips ณ เมือง Manassas มลรัฐเวอรจิเนีย
มูลคา 1,200 ลานดอลลาร โดยลงทุนฝายละครึ่ง ทั้งนี้คาดวา โรงงานแหงใหมนี้จะเริ่มทําการผลิต
ไดในป 2540 โดยสินคาที่ผลิตเปน computer chips สําหรับชนรุนถัดไป นั่นก็คือ 256-megabit
chips ซึ่ง IBM, Siemens และ Toshiba กําลังรวมกันวิจัยและพัฒนาในปจจุบัน

2
ขอตกลงพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรระหวาง Packard Bell Electronics Inc. แหง
สหรัฐอเมริกา กับ NEC Corp แหงญี่ปุนในเดือนกรกฎาคม 2538 เปนขอตกลงดานการตลาด
NEC ซื้อหุน 19.99% ใน Packard มูลคา 170 ลานดอลลาร เพื่อให Packard ชวยจัดจําหนาย
คอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) ของ NEC ในสหรัฐอเมริกา แมวา NEC จะเปนผูผลิต PC ใหญ
เปนอันดับที่ 5 ของโลก แตผลผลิตสวนใหญขายภายในประเทศญี่ปุน ความตองการขยายตลาด
ในสหรัฐอเมริกาทําให NEC เลือก Packard เปนพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร กอนหนานี้ Packard
จับมือเปนพันธมิตรกับ Cie de Machines Bull ซึ่งเปนผูผลิต PC ใหญที่สุดในฝรั่งเศส
ในดานธุรกิจโทรคมนาคม การสรางพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรปรากฏทั้งสองฟาก
ฝงของมหาสมุทรแอตแลนติก ในสหรัฐอเมริกามีกรณีที่นาสนใจหลายกรณี ก็คือ
•
Sprint Corp จับมือกับ TCI (Tele-communications Inc) Bell Atlantic
และ NYNEX
•
Time Warner ซึ่งประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชน ภาพยนตร และโทรทัศน
ขายหุน 25% แก U.S. West Inc ซึ่งประกอบธุรกิจโทรศัพท
•
News Corp ซึ่งเปนอาณาจักรธุรกิจสื่อสารมวลชนของนายรูเปรต
เมอรดอก (Rupert Murdoch) ยินยอมให MCI Communications Corp ซึ่งเปนบริษัทโทร
คมนาคมที่ใหญเปนอันดับสองของสหรัฐอเมริกา เขาถือหุน 2,000 ลานดอลลารใน News Corp
คิดเปน 13.5% ของจํานวนหุนรวม
ในยุโรปตะวันตก ก็มีการเคลื่อนไหวที่คลายคลึงกัน กลาวคือ
•
Deutsche Telekom (DBT) ซึ่งเปนบริษัทโทรคมนาคมใหญที่สุดใน
เยอรมนี ทําสัญญาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับ France Telecom (FT) แหงฝรั่งเศส เพื่อประกอบ
ธุรกิจรวมทุน อันไดแก การจัดตั้งบริษัท Atlas เพื่อประกอบธุรกิจโทรคมนาคมระหวางประเทศ
และการจัดตั้งบริษัท Eunetcom เพื่อประกอบธุรกิจสารสนเทศขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังมีแผน
ที่จะซื้อหุน 20% ใน Sprint Corp เพื่อจัดตั้งบริษัท Phoenix
•
บรรดาบริ ษั ท โทรคมนาคมยั ก ษ ใ หญ ไม ว  า จะเป น British
Telecommunications หรือ Cable and Wireless หรือ Unisource NV ลวนมีการเคลื่อนไหว
เพื่อแสวงหาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรในประเทศตางๆ ทั้งนี้เพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่กําลัง
จะเกิดขึ้น เมื่อสหภาพยุโรปยกเลิกการควบคุมและการกํากับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมนับตั้งแตป
2541 เปนตนไป
การทําขอตกลงพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรในธุรกิจโทรคมนาคมมิไดจํากัดเฉพาะ
ภูมิภาค หรือเฉพาะทวีป หากยังมีการทําขอตกลงขามทวีปดวย กรณีสําคัญไดแก
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•
IBM ทําขอกตลงพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับ STET รัฐวิสาหกิจดาน
โทรคมนาคมของอิต าลีโ ดยที่ มิ ไดซื้ อหุน ของกัน และกัน หากแตเ ปน ขอตกลงดานการตลาด
และเทคโนโลยี ในการนี้ IBM จะไดลูกคาโทรศัพทในอิตาลี 25 ลานคน ในขณะที่ STET จะได
ประโยชนจากเครือขายโทรคมนาคมทั่วโลกของ IBM
• AT&T กําลังเจรจากับ Unisource เพื่อจัดตั้งธุรกิจรวมทุนชื่อ Uniworld
•
British Telecom ซื้อหุน 20% ใน MCI Communications มูลคา 4,300
ลานดอลลาร และจัดตั้งธุรกิจรวมทุนชื่อ Concert โดย British Telecom ถือหุน 75.1%
ในดานธุรกิจขาวสารขอมูล ความเคลื่อนไหวที่สําคัญ ไดแก
•
Motorolla ซื้อหุน 11% ใน Microware Systems โดยที่มีทางเลือก
ที่จะซื้ออีก 13% Microware มีความชํานัญพิเศษในการพัฒนา software และการติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร ในป 2529 Microsoft พยายามจะซื้อกิจการ Microware แตไมประสบความสําเร็จ
Motorolla ตองการ software ของ Microware เพื่อใสในโทรศัพทเซลลูลารและคอมพิวเตอร
สวนบุคคล (PC)
•
Microsoft ทําสัญญาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับ Digital Equipment
Corp (DE) DE มีเครือขายคอมพิวเตอรอันกวางขวาง Microsoft ตองการใชประโยชนเครือขาย
คอมพิวเตอรของ DE ในการขาย software เลื่องชื่อ Windows 95 ในสหรัฐอเมริกา ตามขอตกลงนี้
DE จะชวยฝกอบรมวิศวกร 1,500 คนใหคุนเคยกับการใช software ของ Microsoft ภายใน 24
เดือน และจัดตั้งทีมสนับสนุนการจัดจําหนาย Windows 95 ของ Microsoft ดวย
•
MCI Communications ตัดสินใจผนวกธุรกิจสารสนเทศตามสาย (online business) เขากับบริษัท Delphi Service ของ News Corp นับเปนกาวแรกของพันธมิตร
เชิงยุทธศาสตร หลังจาก MCI เขาไปถือหุนใน News Corp มูลคา 2,000 ลานดอลลาร News
Corp ซื้อ Delphi Service ในเดือนตุลาคม 2536 เพื่อใหบริการขอมูลตามสาย โดยขอมูลสงผาน
จาก News Corp และ Fox Television ซึ่งเปนธุรกิจในเครือเดียวกัน การควบธุรกิจสารสนเทศตาม
สายของยักษใหญทั้งสองครั้งนี้ จะชวยขยายฐานลูกคาของ Delphi Service ออกไปอีกมาก โดยที่
รับโอนลูกคา Electronic-Mail Service และลูกคา Internet จากเครือขายของ MCI นับหมื่นคน
ธุรกิจสารสนเทศ ไมวาจะเปนธุรกิจคอมพิวเตอร ธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจ
ข า วสารข อ มู ล เป น ธุ ร กิ จ ที่ เ ทคโนโลยี รุ ด หน า อย า งรวดเร็ ว ความก า วหน า ทางเทคโนโลยี
กอใหเกิดสภาวะความไมแนนอน เพราะกระทบตอพื้นฐานและฐานะการแขงขันของธุรกิจ บริษัท
ที่ไมสามารถปรับตัวหรือไลทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี่นับวันมีแตจะลาหลัง และอาจตอง
ออกจากตลาดในที่สุด การสรางพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรเปนวิธีการลดภาวะการเสี่ยงเพื่อเผชิญกับ
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สภาวะความไมแนนอน โดยที่สัญญาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรมีลักษณะหลากหลาย ทั้งดาน
ความรวมมือในการพัฒนาเทคโนโลยี ความรวมมือดานการผลิต และความรวมมือดานการตลาด
กระนั้นก็ตาม ใชวาสัญญาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรจะบรรลุเปาหมายเสมอไป ขอเท็จจริงปรากฏ
วา ขอตกลงประเภทนี้จํานวนไมนอยประสบความลมเหลว

