
คอลมัน  “เศรษฐทรรศนเจาพระยา”
นติยสารผูจัดการรายเดือน  ฉบับเดือนธนัวาคม  2546

ใครจะซื้อ Manchester United ?

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ในขณะทีม่หาเศรษฐีชาวอังกฤษเจาของกิจการสโมสรฟุตบอลถอดใจ พากันขาย
สโมสรฟตุบอลที่ตนเปนเจาของ เนื่องจากพานพบวา สโมสรฟุตบอลมิใชธุรกิจที่ใหกํ าไร อภิมหา
เศรษฐชีาวตางชาติตบเทาเขาไปยึดกิจการสโมสรฟุตบอลในอังกฤษเปนวาเลน

มลิาน แมนดาริก (Milan Mandaric) นายทนุอเมริกันเชื้อสายเซอรเบียเขายึด
สโมสร Portsmouth โรมัน อะบรามโมวิช (Roman Abramovich) นายทนุนํ ้ามันชาวรัสเซียยึด
สโมสร Chelsea  สโมสร Leeds United ซึ่งมีอาการกึ่งลมละลายตองคลานไปหาเช็กอับดุล  
มบูารัก อัล-กาลิฟา (Sheikh Abdul bin Mubarak al-Khalifa) แหงบาหเรน

ในบรรดาสโมสรฟุตบอลใน Premier League ของอังกฤษ ไมมีสโมสรใดที่นาซื้อ
มากไปกวา Manchester United (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกยอๆ วา ManU) ในทนัททีี่อภิมหาเศรษฐี 
รัสเซยีซือ้สโมสรฟุตบอล Chelsea วงการฟุตบอลพากันจับตามองวา ใครจะเสนอซื้อ ManU

เหตุใด ManU จงึนาซื้อ?

ประการแรก  ManU เปนสโมสรฟตุบอลทีม่ฐีานะการเงนิอนัมัน่คงทีสุ่ด ไมจํ าเพาะ
แตในสหราชอาณาจักร หากยังมั่นคงที่สุดในยุโรปอีกดวย ManU มผีลประกอบการอันดีเลิศ โดยมี
ก ําไรติดตอกันหลายป ในปการบัญชี 2544/2545 ManU มรีายได 146 ลานปอนดสเตอรลิง และมี
ก ําไร 32 ลานปอนดสเตอรลิง

ประการที่สอง  ManU มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและบริหารจัดการ
อยางเปนวิทยาศาสตร คณะกรรมการบริหารของ ManU ประกอบดวยกรรมการที่มีประสบการณ
ในการบรหิารทั้งในภาครัฐบาลและภาคธุรกิจเอกชน เซอรโรแลนด สมิธ (Sir Roland Smith) อดีต
ผูบริหาร British Aerospace และกรรมการ Bank of England ดํ ารงตํ าแหนงประธานคณะ
กรรมการอํ านวยการ ManU ต้ังแตป 2534 อันเปนปกอนการกอต้ัง Premier League  ประธาน 
คนปจจุบัน คือ เซอรรอย การดเนอร (Roy Gardner) แหง Centrica  มารติน เอด็เวิรดส (Martin 
Edwards) ดํ ารงต ําแหนง CEO ในชวงเวลาเดียวกัน โดยที่ปเตอร เคนยอน (Peter Kenyon)  
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สืบตอในตํ าแหนงนี้นับต้ังแตเดือนสิงหาคม 2543 จวบจนกระทั่งสโมสร Chelsea ซื้อตัวไปเมื่อ 
ตนฤดูการแขงขัน 2546/2547  และ ManU แตงตั้งใหเดวิด กิลล (David Gill) ดํ ารงตํ าแหนงแทน

ประการที่สาม  ManU มฐีานธรุกจิที่มั่นคง นอกเหนือจากธุรกิจสโมสรฟุตบอล
แลว  ManU ยังมีธุรกิจโรงแรม ธุรกิจศูนยการคา และธุรกิจการคาปลีก จนถึงขั้นจัดตั้ง 
Manchester United Megastore ซึง่แผกิง่กานสาขาไปยงัประเทศตางๆ  ManU ผลิตเครือ่งแตงกาย
นกักฬีา อุปกรณกีฬา ของที่ระลึก และอื่นๆ  โดยม ีManchester United เปนยี่หอ  และพยายาม
ขับเคลือ่นเปนยี่หอระดับโลก (Global Brand)  ในปจจุบันรายไดจากการขายสินคาของ ManU  
มมีูลคาประมาณ 20-25% ของโครงสรางรายไดของ ManU

ประการที่ส่ี  ManU มฐีานลกูคาที่กวางขวาง แฟน ManU ครอบคลุมปริมณฑล
ตางๆในมนุษยพิภพ ทั้งนี้มีผูประมาณการวา ManU มแีฟนทัว่โลกประมาณ 54 ลานคน เฉพาะ
ในสหราชอาณาจักรมีถึง 11 ลานคน ดวยเหตุดังนี้ ManU จงึสามารถจํ าหนายบัตรชมการแขงขัน
ฟตุบอลหมดทุกนัด ทั้งๆที่สนาม Old Trafford ซึง่มผูีต้ังสมญานามวา Theatre of Dreams บาง 
หรือ Hollywood of Football บาง  มคีวามจุถึง 67,500 ที่นั่ง  ManU ใหความสํ าคัญแกกิจการ
สมาชกิสมัพนัธอยางมาก  ในอีกดานหนึ่งบรรดาแฟนๆนอกจากจะรวมตัวกันอุดหนุน ManU แลว
ยงัรวมตัวกันเปน Shareholders United ซือ้หุน ManU เพือ่ปองกันมิให ManU ถกูครอบกิจการ

ประการที่หา  ManU มีสปอนเซอรเงินหนา ในปจจุบันสปอนเซอรสํ าคัญของ 
ManU ประกอบดวย Nike (300 ลานปอนดสเตอรลิง)  Vodafone (100 ลานปอนดสเตอรลิง)
Pepsi, Budweiser  และ Ladbrokes  ตราบเทาที่ ManU มตํี าแหนงสัมพัทธอันดับสูงใน Premier 
League และมแีฟนสโมสรชนิดอุนหนาฝาคั่ง  ใครๆก็อยากเปนสปอนเซอร ManU

ประการที่หก  ManU มทีมีนกัฟตุบอลที่แข็งแกรงมีผูประมาณการวา มูลคาของ
ทมีนักฟุตบอล ManU ตกประมาณ 100 ลานปอนดสเตอรลิง  ในชวงเวลา 17 ปที่เซอรเอเล็กซ  
เฟอรกูสัน (Alex Ferguson) เปนผูจัดการ  ManU ครองถวย 18 ใบ  และเปนแชมป Premier 
League ถงึ 8 สมัย  แมในยุคสมัยที่ ManU ขายเดวิด เบคแฮม (David Beckham) ไปแลว  ManU 
กย็งัสามารถธํ ารงตํ าแหนงสัมพัทธที่ดีได

ดวยเหตุผล 6 ประการดังที่พรรณนาขางตนนี้ ManU จงึเปนเปาหมายแหงการ
ครอบกิจการ ความเคลื่อนไหวในการครอบกิจการ ManU ปรากฏเปนขาวตั้งแตเดือนกันยายน 
2546 เมือ่หนังสือพิมพ The Observer รายงานวา มผูีจองซื้อ ManU อยางนอย 3 ราย รายหนึ่ง
เปนชาวรัสเซีย  รายทีส่องเปนชาวยุโรป  และรายที่สามเปนอาหรับ

แททีจ่ริงแลว ความเคลื่อนไหวในการครอบกิจการ ManU มมีาตั้งแตป 2542 เมื่อ
รูเปรต เมอรด็อก (Rupert Murdoch) เจาพอธุรกิจส่ือมวลชน พยายามซื้อ ManU แตไดรับการ
ตอตานจากสังคมและรัฐบาลอังกฤษ เมอรด็อกเปนเจาของสถานีโทรทัศน BSKyB ซึง่ไดสัมปทาน



3

การถายทอดการแขงขันฟุตบอล Premier League หากเมอรด็อกครอบกิจการ ManU ดวย 
เมอรด็อกก็จะมีอํ านาจผูกขาดในธุรกิจฟุตบอล

ManU มหีุนประมาณ 260 ลานหุน หากจะครอบกิจการ ManU ตองใชเงิน
ประมาณ 500-600 ลานปอนดสเตอรลิง  ราคาหุน ManU แกวงไกวตามสถานการณ ในตลาดและ
สภาวการณในการเก็งกํ าไร  หุน ManU เคยมรีาคาสูงสุดถึง 400 เพ็นซในเดือนมีนาคม 2543  
แตแลวรวงหลนลงเหลือ 95 เพ็นซในเดือนพฤศจิกายน 2545  ในชวงตนป 2546 เขยิบข้ึนมาเปน 
103 เพน็ซ เมือ่มขีาวการครอบกิจการในเดือนกันยายน 2546 ราคาหุนพุงขึ้นสูระดับ 168 เพ็นซ 
และทะยานสูระดับ 239 เพ็นซในเวลาตอมา

การที่ราคาหุน ManU ขยบัข้ึนอยางมหัศจรรยในเดือนกันยายน 2546 ก็เพราะมี 
ผูกวานซื้อเพื่อครอบกิจการ  ตลาดก ําลังจับตามองผูซื้ออยางนอย 3 ราย

รายแรก  ไดแก บริษัทการลงทุน Cubic Expression อันเปนของอภิมหาเศรษฐี
ชาวไอริช จอหน แม็กเนียร (John Magnier) และ เจ.พี.แม็กมานัส (J.P. McManus) ทั้งคูเปน 
เจาของคอกมาอันมีชื่อเสียง Cubic Expression  เดมิถือหุนใน ManU เพยีง 11.4% ตอมาเจรจา
ซื้อหุนจาก BSkyB จนถือหุนรวม 23.15% นับเปนผูถือหุนรายใหญที่สุดของ ManU แตยัง 
ไมสามารถควบคุมจัดการ ManU ได

รายที่สอง  ไดแก มัลคอลม เกล็สเซอร (Malcolm Glazer) นายทนุชาวอเมริกัน  
เจาของทีมฟุตบอลอเมริกัน Tampa Bay Bucaneers ซึง่กวานซื้อจนถือหุน ManU ถงึ 9.70%

รายที่สาม  ไดแก แฮรร่ี ด็อบสัน (Harry Dobson) นายทุนเหมืองแรชาวสกอต  
ซึง่ถือหุน ManU 6.5%

นอกจากนี้ ยังมียอน เดอ มอล (Jon de Mol) นายทุนสื่อมวลชนชาวฮอลแลนด 
ซึง่ถือหุน ManU 4.1%  และเดอรมอต เดสมอนด (Dermot Desmond) มหาเศรษฐีชาวไอริช  
เจาของสโมสรGlasgow Celtic ถือหุนใน ManU 1.5% (ดูตารางที่ 2)

นับต้ังแตชวงกอนเปดฤดูการแขงขัน 2546/2547 ราคาหุน ManU มีความ 
ออนไหว ทั้งในคราวที่ ManU ขายเดวิด เบค็แฮม แก Real Madrid และในคราวที่ปเตอร เค็นยอน 
ทิ้งตํ าแหนง CEO ไปอยู Chelsea  ผูถือหุนจํ านวนไมนอยไมพอใจฝายบริหารที่ยึดนโยบาย  
'ซือ้แพง ขายถูก'  โดยชี้วา ManU ซื้อ ฮวน ซีบาสเตียน เวรอน (Juan Sebastian Veron) แพง 
เกนิไป (28 ลานปอนดสเตอรลิง ตอมาขายขาดทุน 13 ลานปอนดสเตอรลิง) สวนการซื้อเดียโก 
ฟอรลัน (Diego Forlan) ถงึ 7.5 ลานปอนดสเตอรลิง ก็ไมคุมคา  ในขณะที่ซื้อแพง กลบัขายเดวิด 
เบค็แฮมในราคาตํ่ าเกินไป (25 ลานปอนด สเตอรลิง)
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ManU กํ าลังตกอยูใตกระแสการครอบกิจการ หรือ Takeover Threat อยาง
ปราศจากขอกังขา บรรดาผูถือหุนรายยอยที่เปนแฟนพันธุแทรวมกลุมเปน Shareholders United
รวมหุนไดเพยีง 2% พยายามที่จะระดมหุนรายยอยใหได 10% โดยหวังวาจะสามารถทานการ
ครอบกิจการ ManU ได (The Financial Times, November 13, 2003)

ManU เปนสโมสรฟุตบอลที่นาซื้อมากกวา Fulham FC มากนกั บัดนี้มีผูจอง 
ตะครุบ ManU การครอบกิจการ ManU จะบรรลุผลหรือไม และใครซื้อ ManU เปนเรื่องที่ควร 
ติดตามขาวตอไป
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