คอลัมน “หอคอยสองโลก”
ผูจัดการรายสัปดาห ฉบับวันที่ 4 – 10 สิงหาคม 2540

Boeing กับสหภาพยุโรป
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เมื่อคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ใหความเห็นชอบแก
ขอเสนอการควบบริษัท ระหวาง Boeing Company กับ McDonnell Douglas Corporation
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 โดยที่มีการลงมติอยางเปนทางการในสัปดาหตอมา สังคมเศรษฐกิจ
โลกพากันโลงอกที่สงครามการคาระหวางสองฟากฝงมหาสมุทรแอตแลนติกสามารถหลีกเลี่ยงได
Boeing กับ McDonnell Douglas ตกลงควบบริษัท โดยเรียกชื่อบริษัทใหม
วา Boeing Company ตั้งสํานักงานใหญ ณ นครซีแอตเติล (Seattle) ประเทศสหรัฐอเมริกา
มีสินทรัพยทั้งสิ้น 15,000 ลานดอลลารอเมริกัน และมีพนักงานประมาณ 200,000 คน
ขอ เสนอการควบบริษัท ดัง กลา วนี้ได รับ การพิจ ารณาจาก Federal Trade
Commission (FTC) อันเปนองคกรอิสระที่ดูแลมิใหมีการผูกขาดการคาในสหรัฐอเมริกา FTC
พิจารณาแลว ใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่วา McDonnell
Douglas มิใชผูผลิตรายสําคัญในตลาดเครื่องบินพาณิชย การควบกิจการเขากับ Boeing มิไดมี
ผลในการเพิ่มพูนการผูกขาดมากนัก
ขอวินิจฉัยของ FTC สรางความไมสบายใจแกสหภาพยุโรปอยางมาก คณะ
กรรมาธิการยุโรป อันเปนองคกรบริหารของสหภาพยุโรปใหเหตุผลคัดคานการควบกิจการระหวาง
Boeing กับ McDonnell Douglas ไว 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก แมในปจจุบัน McDonnell Douglas รับจางผลิตเครื่องบินพลเรือน
ไมมากนัก โดยที่การประกอบการเนนหนักในการผลิตเครื่องบินทหาร ขีปนาวุธ และยานอวกาศ
เปนหลัก แตเครื่องบินพาณิชยที่ยังคงใชขนสงทางอากาศในปจจุบันมีถึง 24% ที่ผลิตโดย
McDonnell Douglas การผนึกเขากับ Boeing แมจะทําใหบริษัทใหมมีสวนแบงตลาดเครื่องบิน
พาณิชยขนาดใหญ (ความจุมากกวา 100 คนตอลํา) เพียง 70% ของคําสั่งซื้อ แตจะมีสวนแบง
ตลาดสูงถึง 84% ของเครื่องบินพาณิชยที่ใชการอยูในปจจุบัน สหภาพยุโรปตองการให Boeing
จําหนายแผนกเครื่องบินพาณิชยของ McDonnell Douglas แกบริษัทอื่น เพื่อลดสวนแบงตลาด
ในดานนี้ ในการเจรจาในเวลาตอมา Boeing ชี้แจงวา การขายแผนกเครื่องบินพาณิชยนั้นหา
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ผูซื้อไดยาก และรับปากวา จะไมนําความไดเปรียบในเรื่องนี้มาหาผลประโยชน โดยจะแยกแผนก
เครื่องบินพาณิชยของ McDonnell Douglas เดิม ไปจัดตั้งเปนบริษัทตางหากเปนเวลา 10 ป
ประการที่สอง คณะกรรมาธิการยุโรปเกรงวา การควบกิจการอาจทําใหบริษัท
ใหมไดรับเงินอุดหนุนทางออมจากรัฐบาลอเมริกัน ดวยเหตุที่ McDonnell Douglas ผลิเครื่องบิน
ทหารเป น หลั ก และการพั ฒ นาเครื่ อ งบิ น ทหารมั ก จะได รั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากกระทรวงกลาโหม
อเมริกัน เมื่อ Boeing ควบกับ McDonnell Douglas แลว Boeing ยอมไดประโยชนจากเงิน
อุดหนุนดังกลาวนี้ ซึ่งอาจถูกใชไปในการผลิตเครื่องบินพลเรือนดวย ในการเจรจาในเวลาตอมา
Boeing เสนอที่จะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสัญญาการผลิตเครื่องบินทหารมากขึ้น กระนั้นก็ตาม
การเปดเผยขอมูลมิอาจกระทําไดอยางเต็มที่ เนื่องจากขอมูลบางประเภทเปนขอมูลลับ
ประการที่สาม Boeing มีสัญญาผูกขาดการขายเครื่องบินพลเรือนแกสายการบิน
อเมริกัน 3 สายแตเพียงผูเดียวเปนเวลา 20 ป ไดแก Delta Airlines, American Airlines และ
Continental Airlines คณะกรรมาธิการยุโรปมีความเห็นวา สัญญาผูกขาดการขายดังกลาวนี้ทํา
ใหตลาดไมมีการแขงขัน ในการเจรจาในเวลาตอมา Boeing ชี้แจงวา สัญญาการขายเครื่องบิน
ดังกลาวนี้ มิไดเกี่ยวพันกับการควบกิจการระหวาง Boeing กับ McDonnell Douglas ถึงจะ
ไมมีการควบกิจการ สัญญานี้ก็มีอยู คณะกรรมาธิการยุโรปใช ‘ไมแข็ง’ ในการเจรจาประเด็นนี้
และทําทาจะไมยอมรับขอตกลงการควบกิจการระหวางบริษัททั้งสอง ทายที่สุด Boeing จําตอง
ถอย โดยยอมสละสิทธิ์ตามสัญญาการผูกขาดขายเครื่องบินแกสายการบินอเมริกันทั้งสาม และ
จะไมมีการทําสัญญาการผูกขาดขายเครื่องบินในลักษณะนี้อีกเปนเวลา 10 ป
การควบกิจการระหวาง Boeing กับ McDonnell Douglas มีผลกระทบโดยตรง
ตอ Airbus Industrie Consortium ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนในสหภาพยุโรป ดวยเหตุดังนี้ สหภาพ
ยุโรปจึงตองปกปองผลประโยชนของ Airbus
คําถามพื้นฐานมีอยูวา เหตุใดการควบกิจการซึ่งเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาจึงตองขอ
ความเห็นชอบจากสหภาพยุโรปดวย?
สหภาพยุโรปไดกําหนดกฎเกณฑไววา ขอตกลงทางธุรกิจของบริษัทเอกชนตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการยุโรป หากบริษัทที่ทําขอตกลงมียอดขายรวมกันทั่วโลก
ตั้งแต 5,000 ลาน ECU ขึ้นไป โดยที่แตละบริษัทมีรายไดในสหภาพยุโรปตั้งแต 2,500 ลาน ECU
ขึ้นไป กฎเกณฑดังกลาวนี้กํ าหนดขึ้นเพื่อปกปองประโยชนของธุรกิจในสหภาพยุโรป Boeing
จํ าตองขอความเห็นชอบจากสหภาพยุโรป เมื่อคิดที่จะควบกิจการกับ McDonnell Douglas
มิฉะนั้น Boeing จะมีปญหาในการประกอบธุรกิจในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกาก็มีกฎเกณฑ
ในทํ านองเดียวกันนี้ การควบกิจการระหวางบริษัทยักษใหญในสหภาพยุโรปก็ตองขอความ
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เห็นชอบจาก Federal Trade Commission มิฉะนั้นจะมีปญหาในการประกอบธุรกิจในสหรัฐ
อเมริกา
อุตสาหกรรมเครื่องบินเปนอุตสาหกรรมที่ตองอาศัยเงินลงทุนจํานวนมาก และ
มี increasing returns to scale กลาวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ ขนาดการผลิตยิ่งใหญมากเพียงใด
ผลผลิตที่จะไดจะยิ่งเสียตนทุนถัวเฉลี่ยตํ่าลงมากเพียงนั้น เงินลงทุนจํานวนมากนี้เองกลายเปน
ทํานบกีดขวางผูผลิตรายใหมในการเขาไปแขงขัน (barriers to entry) ในสหรัฐอเมริกามียักษใหญ
ในอุตสาหกรรมเครื่องบินเพียง 3 บริษัท ไดแก Boeing, McDonnell Douglas และ Lockheed
โดยที่สองบริษัทหลังนี้คอยๆออกไปจากตลาดเครื่องบินพาณิชย คงเหลือแต Boeing ที่เปนผูผลิต
เครื่องบินพลเรือนรายสําคัญ
เมื่อ Boeing ผลิต Jumbo Jet ไดในทศวรรษ 2500 สหภาพยุโรปก็รวมพลัง
ผลักดันใหมี Airbus Industrie Consortium ซึ่งเปนการรวมทุนระหวาง British Aerospace แหง
สหราชอาณาจักร Daimler-Benz แหงเยอรมนีตะวันตก Aerospatiale แหงฝรั่งเศส และ
CASA แหงสเปน สหภาพยุโรปอัดฉีดเงินอุดหนุนเพื่อให Airbus สามารถตอกรกับ Boeing ได
ยุ โรปตะวันตกมิไดมีแตผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่ตองปกปองเทานั้น หากยังมีศักดิ์ศรีที่ตอง
ปกปองดวย เพราะยุโรปเปนผูผลิตเครื่องยนต Jet อีกทั้งสายการบินสายแรกที่ใชเครื่องบิน Jet
ก็เปนสายการบินยุโรป นอกจากนี้ ยุโรปยังผลิตเครื่องบินที่มีความเร็วมากกวาเสียง (supersonic)
กอนสหรัฐอเมริกาอีกดวย
การอัดฉีดเงินอุดหนุนแก Airbus ทําใหสหรัฐอเมริกาไมพอใจ ในป 2521 เมื่อ
สายการบิน Eastern Airlines ซื้อเครื่องบิน Airbus รัฐบาลอเมริกันเกือบเรียกเก็บภาษีปองกัน
การทุมตลาด (Anti-Dumping Duty) เพื่อหักลางผลกระทบของเงินอุดหนุนที่มีตอราคา หากแต
มีการวิ่งเตนทางการเมือง จนเรื่องระงับไปในที่สุด ในทศวรรษ 2520 เครื่องบิน Airbus A-300
ออกสูตลาด และมียอดการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประธานาธิบดีโรนัลด เรแกน โจมตีวา Airbus
มีการคาที่ไมเปนธรรม แต Boeing ไมกลายื่นคํารองใหมีการเก็บภาษีปองกันการทุมตลาด (ADD)
เพราะเกรงการตอบโตจาก สหภาพยุโรป
ในป 2535 สหรั ฐ อเมริ ก าและสหภาพยุ โ รปบรรลุ ข  อ ตกลงเกี่ ย วกั บ การให
เงินอุดหนุนสําหรับการพัฒนาเครื่องบินแบบใหม โดยรัฐบาลจะใหเงินอุดหนุนไดไมเกิน 33%
ของงบพัฒนาทั้งหมด และเงินอุดหนุนนี้ตองใชคืนภายใน 17 ป พรอมดวยดอกเบี้ย หลังจากการ
ลงนามในขอ ตกลงดั ง กล า วนี้ สหภาพยุโ รปพบว า รั ฐ บาลอเมริกันอาจแอบใหเ งิน อุด หนุน
ในการสรางเครื่องบินพลเรือนทางออม ดวยการใหเงินอุดหนุนผานสัญญาการสรางเครื่องบินทหาร
สหภาพยุโรปเพียรเรียกรองใหสหรัฐอเมริกาทบทวนขอตกลงนี้ใหม แตไมประสบผล
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หลังป 2535 Boeing เปลี่ยนแผนและเริ่มดําเนินยุทธการตีทายครัว ดวยการ
ทํ าสัญญาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับ British Aerospace, Daimler-Benz Aerospace,
Aerospatiale และ CASA ซึ่งเปนผูถือหุน Airbus เพื่อพัฒนาเครื่องบินยักษ Super Jumbo Jet
ขนาดความจุ 800 คน Boeing จงใจไมจับมือกับ Airbus แตหันไปจับมือกับบรรดาผูถือหุน
Airbus แทน การณปรากฏตอมาวา Boeing ตองบอกเลิกสัญญาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรดัง
กลาวนี้ เนื่องจากมิอาจดําเนินการตอไปได
การแขงขันระหวาง Airbus กับ Boeing เปนไปอยางเขมขน ทั้งสองฝาย
ตางใชอํานาจทางการเมืองในการเจาะตลาดเครื่องบินพลเรือน Airbus ตีตื้นในชวงตนทศวรรษ
2530 ในป 2537 Airbus ไดรับคําสั่งซื้อมากกวา Boeing แตในป 2539 Boeing ไดรับคําสั่งซื้อ
717 ลํา Airbus 350 ลํา และ McDonnell Douglas 38 ลํา สําหรับเครื่องบินขนาดความจุ
มากกวา 100 คน เมื่อ Boeing ควบกิจการกับ McDonnell Douglas แลว คาดวาจะมีสวนแบง
ในตลาดนี้ 70% ในขณะที่ Airbus มีสวนแบงตลาดเพียง 30% ในปจจุบัน Airbus กําลังพัฒนา
เครื่องบิน A3xx ซึ่งจุ 600 คน สวน Boeing กําลังพัฒนาเครื่องบิน 747 ตอไป สงครามระหวาง
บริษัททั้งสองจะยังยืดเยื้อตอไป
การควบกิจการระหวาง Boeing กับ McDonnell Douglas เปนกรณีอุทาหรณ
ที่ชัดเจนวา การควบกิจการระหวางบริษัทยักษใหญมิใชกิจการภายในประเทศอีกตอไป เพราะการ
ควบกิจการระหวางบริษัทยักษใหญมีผลกระทบตอตลาดโลก เนื่องจากมีอํานาจผูกขาดเพิ่มขึ้น
การควบกิจการระหวาง Boeing กับ McDonnell Douglas มิใชกรณีแรกที่สหภาพยุโรปกาวลวงไป
แทรกแซงกิจการภายในสหรัฐอเมริกา ในป 2538 เมื่อบริษัทผูผลิตกระดาษยักษใหญสองบริษัท
ในสหรัฐอเมริกาตกลงที่จะควบกิจการ อันไดแก Kimberley-Clark กับ Scott Paper สหภาพยุโรป
ก็ยื่นเงื่อนไขในการควบกิจการ สหรัฐอเมริกาก็มีวัตรปฎิบัติทํานองเดียวกัน เมื่อ Sandoz กับ
Ciba-Geigy บริษัทผูผลิตยาในสวิตเซอรแลนด ตกลงที่จะควบกิจการในป 2539 สหรัฐอเมริกา
กดดันใหบริษัททั้งสองขอความเห็นชอบจาก Federal Trade Commission มิฉะนั้นจะมีปญหา
การขายสินคาในสหรัฐอเมริกา ในปจจุบัน FTC กําลังพิจารณาขอเสนอการควบกิจการระหวาง
Guinness กับ Grand Metropolitan ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตสินคาบริโภคในสหราชอาณาจักร
โลกที่ไรพรมแดนกําลังทําใหการกํากับและตรวจสอบธุรกิจมีลักษณะไรพรมแดน
ดวย

