คอลัมน “เศรษฐทรรศนเจาพระยา”
ผูจัดการรายเดือน ฉบับเดือนกันยายน 2544

ธุรกิจการตลาดกีฬา
Sports Marketing Business
รังสรรค ธนะพรพันธุ
นับตัง้ แตตนทศวรรษ 2520 เปนตนมา การกีฬาระหวางประเทศเติบโตและรุงเรือง
จนกอใหเกิดธุรกิจนานาประเภท นับตั้งแตธุรกิจอุปกรณกีฬา ธุรกิจเครื่องแตงกายและรองเทากีฬา
ธุรกิจสนามกีฬา และธุรกิจโทรทัศน รวมตลอดจนธุรกิจการตลาดกีฬา
การแขงขันกีฬามิใชเรื่องของการออกกํ าลังกายเพื่อพลานามัยเพียงโสดเดียว
อีกตอไป หากแตในตัวของมันเองแปรเปลี่ยนเปนสินคา กระบวนการแปรการแขงขันกีฬาใหเปน
สินคา (Commodification) นอกจากเปนผลจากการเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมแลว ยังเปน
ผลของกระบวนการโทรทัศนานุวัตรอีกดวย โทรทัศนชวยใหกีฬาหลายตอหลายประเภทถีบตัว
ขึน้ มาเปนกีฬาสากลหรือกีฬาโลก (Global Sports) โดยทีโ่ ลกทั้งโลกเปนตลาดผูชมการแขงขันกีฬา
เหลานี้ การจัดการแขงขันกีฬาสากลหรือกีฬาโลกจึงตองมีการจัดการดานการตลาด เพราะตองใช
เงินทุนในการจัดแขงขันมาก และเกี่ยวพันกับผลประโยชนจํานวนมหาศาล
ดวยเหตุดังที่กลาวขางตนนี้ ธุรกิจการตลาดกีฬา หรือ Sports Marketing
Business จึงกอเกิดขึ้น ซึ่งยังผลใหมีการพัฒนาความรูในสาขาวิชาการตลาดกีฬาดวย ธุรกิจ
ดังกลาวนี้มักผนวกเขากับธุรกิจสื่อมวลชนหรือ Media Business รวมกันเรียกวา ธุรกิจการตลาด
และการสื่อสารกีฬา หรือ Sports Media and Marketing Business
ธุรกิจการตลาดกีฬามีกิจกรรมหลักในการรับจางจัดการดานการตลาดใหแกการ
แขงขันกีฬา ทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับภายในประเทศ การแขงขันกีฬาระดับโลก ไดแก
การแขงขันโอลิมปก การแขงขันฟุตบอลโลก การแขงขันรักบี้ฟุตบอลโลก การแขงขันคริกเก็ตโลก
การแขงขันวอลเลยบอลโลก การแขงขันกรีฑาโลก การแขงขันวายนํ้าโลก ฯลฯ การแขงขันระดับภูมิ
ภาค ไดแก Asian Games, SEA Games เปนตน สวนการแขงขันระดับภายในประเทศสําหรับ
กีฬาประเภทมีการถายทอดโทรทัศนทั่วโลก ดังเชนการแขงขันฟุตบอล Premier League (อังกฤษ)
Calcio Serie A (อิตาลี) Premiera Liga (สเปน) Bundesliga (เยอรมนี) ฯลฯ การ
แขงขันฟุตบอลอเมริกันในสหรัฐอเมริกา การแขงขันบาสเกตบอล NBA ในสหรัฐอเมริกา เปนตน
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การแขงขันระดับภายในประเทศสวนใหญเปนเรื่องภายในประเทศโดยแท มิไดมีการถายทอด
โทรทัศนในระดับสากล การแขงขันฟุตบอล Thailand League นับเปนตัวอยางที่ชัดเจน
ธุรกิจการตลาดกีฬารับจางหาสปอนเซอร (Official Sponsors) หรือหุนสวน
(Official Partners) เพือ่ รวมลงขันในการจัดการแขงขัน หลักการสําคัญในเรื่องนี้ ก็คือ บริษัทที่เปน
สปอนเซอรหรือหุนสวนหลักจักตองไมเปนคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน อาทิเชน หากเลือก
Reebok แลว จะตองไมเลือก Nike หรือ Adidas สปอนเซอรหรือหุนสวนหลักจะกระจายอยูใน
หลากหลายธุรกิจ ทั้งธุรกิจอุปกรณกีฬา ธุรกิจเครื่องแตงกายและรองเทากีฬา ธุรกิจเครื่องดื่มที่มี
อัลกอฮอล ธุรกิจเครื่องดื่มที่ไมมอี ัลกอฮอล ธุรกิจ Fast Food ธุรกิจการเงิน ธุรกิจรถยนต ฯลฯ
สปอนเซอรหรือหุนสวนหลักจะตองจายคาสปอนเซอรแลกกับการโฆษณาตลอดการแขงขัน โดยที่
ผูจ ดั การดานการตลาดไดสวนแบงจากคาสปอนเซอรระดับ 10-15% เปนผลตอบแทน คนกลาง
ที่ทําหนาที่จัดการดานการตลาด นอกจากตองแสวงหาสปอนเซอรหรือหุนสวนหลักแลว ยังตอง
แสวงหาซัพพลายเออรหลัก (Official Suppliers) ดวย ซัพพลายเออรอาจเปนบริษัทผูกอสราง
สนามกีฬา ผูจ าหน
ํ ายอุปกรณกีฬาสําหรับการแขงขัน ผูผลิตนาฬิกาสําหรับจับเวลาในการแขงขัน
ผูผลิตระบบเสียงและแสงที่ติดตั้งในสนามกีฬา ในการที่จะมีฐานะเปน Official Suppliers ได
นอกจากจะมีผลผลิตที่ทรงคุณภาพแลว ยังตองยื่นขอเสนอในการลงขันใหแกผูจัดการแขงขันดวย
คนกลางทีจ่ ดั การดานการตลาดไดสวนแบงจากเงินที่ลงขันดังกลาวนี้
บริษัท ที่จัดการดานการตลาดอาจทํ าขอตกลงในการจัดจํ าหนายบัตรชมการ
แขงขัน รวมทั้งการนําโลโกของการแขงขันไปผลิตสินคาและของที่ระลึกตางๆดวย
ธุรกิจการตลาดการกีฬาไดผลตอบแทนในรูปคาบริการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสัญญาที่ทํา
กับผูจัดการแขงขัน ในบางกรณี สัญญามีลักษณะการแบงปนรายได (Revenue Sharing
Agreement) โดยไดเปนเปอรเซนตของรายไดที่หาไดทั้งหมด ในบางกรณี บริษัทผูจัดการดานการ
ตลาดอาจใหหลักประกันรายไดตํ่าที่ผูจัดการแขงขันจะไดรับ (Minimum Income Guarantee)
สวนที่เกินรายไดขั้นตํ่ าตกแกบริษัทผูจัดการดานการตลาดทั้งหมด หากรายไดตํ่ ากวาระดับที่
ประกัน บริษทั ผูจัดการดานการตลาดยอมตองควักเนื้อ ในบางกรณี นอกจากมีการประกันรายได
ขั้นตํ่าแลว ยังมีการกําหนดเพดานเงินไดขั้นสูงดวย โดยที่รายไดสวนที่เกินระดับรายไดขั้นตํ่า
แตไมเกินเพดานขั้นสูงตกแกบริษัทผูจัดการดานการตลาด หากรายไดสูงกวาเพดานขั้นสูง รายได
สวนเกินนีจ้ ะตองแบงปนระหวางผูจัดการแขงขันกับผูจัดการดานการตลาด
บริษทั ผูจ ดั การดานการตลาดมิไดมีหนาที่หาเงินใหแกผูจัดการแขงขันเทานั้น หาก
ยังมีหนาทีโ่ ฆษณาเพื่อดูดดึงผูชมการแขงขัน ไมวาจะเปนการชมภายในสนามแขงหรือการชมการ
ถายทอดโทรทัศนอีกดวย
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ภายหลังจากทีก่ ระบวนการโทรทัศนานุวัตรเติบโตครอบคลุมมนุษยพิภพ การขาย
สิทธิการถายทอดโทรทัศนกลายมาเปนแหลงรายไดสําคัญของการจัดการแขงขันกีฬา บริษัทผูจัด
การดานการตลาดกีฬามีหนาที่ขายสิทธิการถายทอดโทรทัศนเพื่อหารายไดใหมากที่สุดเทาที่จะ
มากได (Revenue Maximization) หากจะกลาวใหถึงที่สุดแลว กระบวนการโทรทัศนานุวัตรเปน
ป จ จั ย สํ าคั ญ ที่ เ กื้ อ กู ล การก อ เกิ ด ของธุ ร กิ จ การตลาดกี ฬ า หากการขายสิ ท ธิ ก ารถ า ยทอด
โทรทัศนมไิ ดใหรายไดอยางมหาศาลดังที่เกิดขึ้น ยอมยากที่จะหาคนกลางมาจัดการดานการตลาด
ได
ในปจจุบนั ยักษใหญในธุรกิจการตลาดมีกีฬาอยูอยางนอย 3 บริษัท อันไดแก
ISMM Group, IMG และ Octagon Group
ISMM เปนชื่อยอของ International Sports Media and Marketing เจาของคือ
ISMM Investments AG มีฐานทีม่ ั่นอยูที่เมือง Zug ประเทศสวิตเซอรแลนด ผูกอตั้งกิจการ คือ
ฮอรสต แดสเลอร (Horst Dassler) อดีตประธานและผูถือหุนใหญ Adidas ยักษใหญในธุรกิจ
รองเทากีฬา เรือธงของ ISMM Group ก็คือ ISL Worldwide ISL ยอมาจากคําวา International
Sport and Leisure
ISL Worldwide ยึดกุมการจัดการดานการตลาดของการแขงขันกีฬาโอลิมปก
มาแลว 5 สมัย (เริ่มตนในป 2527) และการแขงขันฟุตบอลโลกของ FIFA มาแลว 4 สมัย (เริ่มตน
ในป 2529)
ยุทธศาสตรหลักของ ISL Worldwide ก็คอื การยึดกุมการจัดการดานการตลาด
ของการแขงขันกีฬาระดับโลก ทั้งการแสวงหาสปอนเซอรหลัก (Official Sponsors) และ
ซัพพลายเออรหลัก (Official Suppliers) รวมตลอดจนการขายสิทธิการถายทอดโทรทัศน และการ
นําโลโกการแขงขันไปประกอบกิจกรรมดานการพาณิชย นอกจากโอลิมปกสากลและฟุตบอลแลว
ISL Worldwide รุกคืบไปยึดการจัดการดานการตลาดของการแขงขันกีฬาระดับโลกประเภทอื่นๆ
ทัง้ กรีฑา วายนํ้า บาสเก็ตบอล และวอลเลยบอล ตอจากนั้นจึงรุกคืบไปจัดการดานการตลาดของ
การแขงขันกีฬาระดับภูมิภาค ดังเชนการแขงขันฟุตบอลระหวางชาติยุโรป European Nations
Cup และการแขงขัน Asian Games การแขงขันกีฬาระดับประเทศก็อยูในปริมณฑลแหง
ผลประโยชนของ ISL Worldwide ดวย ดังเชนการแขงขันฟุตบอลในสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
ฮองกง การแขงขันกีฬาระหวางวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และสโมสรฟุตบอลในละตินอเมริกา
คูแขงสํ าคัญของ ISMM Group คื อ IMG ซึ่งยอมาจาก International
Management Group ผูกอตั้ง IMG คือ มารก แม็กคอรแม็ก (Mark McCormack) เพือ่ นสนิทของ
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อารโนลด พาลมเมอร (Arnold Palmer) นักกอลฟชื่อดัง IMG ยึดกุมยุทธศาสตรคลายคลึงกับ
ISMM Group ในขณะที่ฐานผลประโยชนของ ISMM Group อยูท โี่ อลิมปกสากลและฟุตบอล
ฐานของ IMG อยูท กี่ อลฟและเทนนิส โดยเฉพาะอยางยิ่งการแขงขันเทนนิส Wimbledon ในขณะที่
ISMM Group รุกคืบไปสูกีฬาวายนํ้า บาสเก็ตบอล วอลเลยบอล และกรีฑา IMG ขยาย
ผลประโยชนไปสูกีฬารักบี้ คริกเก็ต สกี จักรยาน ฮ็อกกีนํ้าแข็ง และสเก็ต
Octagon Group เปนบริษัทในเครือ The Interpublic Group of Companies
ซึ่งเปนยักษใหญในธุรกิจการโฆษณา ในการผนึกกํ าลังเพื่อรุกคืบสูธุรกิจการตลาดกีฬา The
Interpublic Group เลือกใชยทุ ธวิธีในการเขาครอบกิจการหลัก 4 กิจการ (ดูตารางที่ 4) แกนหลัก
ก็คือ Advantage International ซึง่ ประกอบธุรกิจการตลาดกีฬามาตั้งแตป 2526 และ CSI ซึ่ง
ผลิตรายการกีฬาทางโทรทัศนมานานประมาณสองทศวรรษ สวน The Flammini Group จํากัด
เฉพาะกีฬาแขงรถ และ Koch Taveres จํากัดเฉพาะธุรกิจการตลาดกีฬาในละตินอเมริกา
แมวา Octagon Group เพิง่ กอตั้งในป 2540 แตกิจการในเครือ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง Advantage International และ CSI อยูใ นตลาดมากอนแลวประมาณสองทศวรรษ
ประกอบกับบริษัทแม คือ The Interpublic Group เปนยักษใหญในธุรกิจการโฆษณา Octagon
Group จึงเติบโตอยางรวดเร็ว หากพิจารณาจากจํานวนประเทศที่มีสํานักงาน จํานวนสํานักงาน
และจํานวนพนักงาน Octagon Group แมจะเปนรอง IMG แตใหญกวา ISMM Group (ดูตาราง
ที่ 1)
Octagon Group คลายคลึงกับ IMG ในขอที่ประกอบธุรกิจเอเยนตหรือเปน
ตัวแทนนักกีฬาที่มีชื่อเสียง แต IMG มีประเภทธุรกิจที่หลากหลายมากกวา (ดูตารางที่ 2) IMG
มิไดประกอบธุรกิจการตลาดกีฬาเทานั้น หากยังประกอบธุรกิจสนามกอลฟ สถาบันฝกฝนการกีฬา
ประเภทตางๆ ธุรกิจหนังสือ ธุรกิจแฟชั่น ธุรกิจนิทรรศการและการแสดง และธุรกิจการจัดการ
ประชุมและการอภิปรายอีกดวย
ISMM Group มิไดเขาไปประกอบธุรกิจการตลาดกีฬาใหนักกีฬารายบุคคล และ
มิไดมคี วามหลากหลายของธุรกิจมากเทา IMG แต ISMM Group กาวลํ้า IMG และ Octagon
Group ในดานธุรกิจการวิจัยการตลาดกีฬา การพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับการถายทอดการแขงขัน
กีฬาทางโทรทัศนและการถายทอดผาน Internet ธุรกิจการรับจางสราง web sites ใหแกองคกร
กีฬา และการพัฒนา computer software ดานการกีฬา (ดูตารางที่ 3)
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IMG, ISMM Group และ Octagon Group มีธรุ กิจแกนรวมกัน คือ การจัดการ
ด า นการตลาดให แ ก ก ารแข ง ขั น กี ฬ าประเภทต า งๆ ซึ่ ง ครอบคลุ ม การหาสปอนเซอร แ ละ
ซัพพลายเออรหลัก และการใหเชาชวงสิทธิการถายทอดโทรทัศน ทั้งสามบริษัทเลือกยุทธวิธี
การกระจายประเภทธุรกิจ (Business Diversification) แตกตางกัน ในระหวางยักษใหญทั้งสามนี้
การแขงขันที่เขมขนเปนการแขงขันระหวาง IMG กับ ISMM Group ในดานหนึ่ง IMG พยายาม
ทะลวงฐานธุรกิจของ ISMM Group อันไดแก โอลิมปก และฟุตบอล ในอีกดานหนึ่ง ISMM Group
พยายามทะลวงฐานธุรกิจของ IMG อันไดแกเทนนิส
IMG ประสบความสํ าเร็จในการยึดกุมธุรกิจการจัดการดานการตลาดใหแก
โอลิมปกฤดูหนาว แตไมสูประสบความสําเร็จมากนักในการรุกคืบไปเก็บเกี่ยวผลประโยชนจาก
โอลิมปกฤดูรอน IMG ประสบความสําเร็จในการรวมการถายทอดการแขงขันฟุตบอล Premier
League แหงประเทศอังกฤษ ทั้งนี้โดยอาศัย TWI (TransWorld International) เปนหัวหอก
แตไมประสบความสําเร็จในการยึด FIFA เปนฐาน แม IMG จะเสนอผลประโยชนแก FIFA
มากกวา ISMM Group สําหรับการจัดการดานการตลาดของ World Cup 2002 แตเปนเพราะ
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภอันยาวนาน FIFA จึงยังคงยึด ISMM Group เปนหุนสวนตอไป
ความเขมขนในการแขงขันจบลงดวยการลมละลายของ ISMM Group ในเดือน
พฤษภาคม 2544 เมื่อบริษัทมีหนี้สินมากกวาทรัพยสิน นับตัง้ แตป 2540 เปนตนมา ISMM Group
ขยายธุรกิจรวดเร็วเกินกวาความสามารถที่จะจัดการ ความงอนแงนของ ISMM Group มีพนื้ ฐาน
มาจากความงอนแงนของ ISL Worldwide ซึง่ รุกคืบเขาไปยึดกุมสิทธิการจัดการดานการตลาดของ
การแขงขันกีฬาหลายหลากประเภท ดวยการใหหลักประกันรายไดขั้นตํ่า (Minimum Income
Guarantee) แกองคกรกีฬาผูจัดการแขงขัน แตการณปรากฏวา รายไดขั้นตํ่าที่ ISL Worldwide
เสนอใหนอี้ ยูใ นระดับสูงเกินกวาผลประโยชนที่ไดรับ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีสัญญาที่ทํากับ ATP
(Association of Tennis Professionals) ซึ่ง ISL Worldwide ตกลงจายเงินจํานวน 1,200 ลาน
ดอลลารอเมริกันแลกกับสิทธิในการจัดการดานการตลาดของ ATP เปนเวลา 10 ป
การลมละลายของ ISMM Group สะทอนใหเห็นอนิจลักษณะของการประกอบ
ธุรกิจ กระนัน้ ก็ตาม ธุรกิจการตลาดกีฬายังคงเปนธุรกิจที่ใหผลประโยชนมหาศาล (ดูตารางที่ 5)
ขอเพียงแตมีความสามารถจัดการอยางมีประสิทธิภาพเทานั้น
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ตารางที่ 1
ขอมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับบริษัทยักษใหญในธุรกิจการตลาดกีฬา
2544
ขอมูล

IMG

ISMM Group

Octagon Group

1. จํานวนประเทศที่มีสํานักงาน

33

14

21

2. จํานวนสํานักงาน

85

21

47

3. จํานวนพนักงาน

3,000

450

1,500

2525

2540

4. ปกอตั้ง
5. นายทุนผูกอตั้ง
6. ที่ตั้งสํานักงานใหญ

ที่มา

www.imgworld.com
www.ismmgroup.com
www.cotagon.com

Mark McCormack

Horst Dassler

Frank Lowe

เมือง Zug
สวิตเซอรแลนด

เมืองนิวยอรค
สหรัฐอเมริกา
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ตารางที่ 2
บริษัทในเครือ IMG
2544
บริษัท

ธุรกิจหลัก

1. IMG Academies

สถาบันฝกกีฬานานาประเภทสําหรับนักกีฬาชั้นนํา ครอบคลุมกีฬา
เทนนิส กอลฟ เบสบอล ฟุตบอล ฮ็อกกี บาสเกตบอล และการแสดง

2. IMG Artists

จัดการแสดงดนตรีและเตนรํา

3. IMG Broadcasting

จัดการเกี่ยวกับนักพากยกีฬาและผูประกาศทางโทรทัศน

4. IMG Consulting

ใหปรึกษาเกี่ยวกับการตลาดกีฬาและการตลาดบันเทิง

5. IMG Exposition

จัดนิทรรศการ

6. IMG Golf Course Services ธุรกิจสนามกอลฟ รวมทั้งการออกแบบสนามกอลฟ การจัดการสนาม
กอลฟ และการตลาดอุปกรณกีฬากอลฟ
7. IMG Licensing

จัดการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตในการใชโลโกและเครื่องหมาย
การคาเพื่อการพาณิชย ครอบคลุมขั้นตอนการเจรจา การดูแลให
คูสัญญาปฏิบัติตามสัญญา และการเรียกเก็บคารอยัลตี

8. IMG Literary

จัดพิมพและจัดจําหนายหนังสือทั้งดานกีฬา วรรณกรรม ธุรกิจ
การเดินแบบ และศิลปะการแสดง

9. IMG Models

ธุรกิจตัวแทนนางแบบ ดูแลผลประโยชนของนางแบบในคาย จัดการ
โฆษณานางแบบ การใหสัมภาษณและการพูดในที่สาธารณะของ
นางแบบ

10. IMG Speakers

ธุรกิจจัดการอภิปราย ปาฐกถา และการบรรยายเกี่ยวกับกีฬา ธุรกิจ
สื่อมวลชน ศิลปะและบันเทิง และสถานการณปจจุบัน

11. Trans World International

ธุรกิจโทรทัศน

ที่มา www.img.com
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ตารางที่ 3
บริษัทในเครือ ISMM Group
เมษายน 2544
บริษัท

ธุรกิจหลัก

1. ISL Worldwide

การจัดการตลาดกีฬา การหาสปอนเซอรและซัพพลายเออร
หลัก การใหเชาชวงสิทธิการถายทอดโทรทัศน

2. CPG Copyright Promotion Group

การนําโลโกและเครื่องหมายการคาของธุรกิจบันเทิง ธุรกิจ
สื่อมวลชน และธุรกิจกีฬามาหาประโยชนเชิงพาณิชย

3. Sponsorship Research

การวิจัยการตลาดกีฬา

International SRI
4. en – linea, Inc.

สราง web sites และจัดระบบ Interactive Network
Systems ใหแกองคกรกีฬา พัฒนาและจัดจําหนาย
computer software ดานการกีฬา

5. Orad Hi – Tec Systems

พัฒนาเทคโนโลยีสําหรับการถายทอดการแขงขันกีฬา
ทางโทรทัศนและผาน Internet

ที่มา

www.ismmgroup.com
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ตารางที่ 4
บริษัทในเครือ Octagon Group
2544
ชื่อบริษัท

ปกอตั้ง

ปเขารวม

ธุรกิจหลัก

1. Advantage International

2526

2540

การตลาดกีฬา

2. CSI

ทศวรรษ 2520

2541

ผลิตรายการกีฬาทางโทรทัศน

3. The Flammini Group

ทศวรรษ 2520

2541

กีฬาแขงรถ

4. Koch Tavares

2515

2542

การตลาดกีฬาในละตินอเมริกา

ที่มา

www.octagon.com
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ตารางที่ 5
รายจายในตลาดสปอนเซอรการกีฬาทั่วโลก
Global Sponsorship Market
2538 – 2542

ที่มา

ป

รายจาย

2538

15,100

2539

16,600

2540

18,100

2541

20,300

2542

23,200

จากการประมาณการของ SRi (Sponsorship Research Institute) บริษัทในเครือ
ISMM Group

