
คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 12 พฤษภาคม 2538

กลุมทุนไทยกับการสรางพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร

                                                รังสรรค     ธนะพรพันธุ

         การสรางพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร (Strategic Alliance) กํ าลังเปนกลยุทธหลัก
ของกลุมทุนไทยในการขยายอาณาจักรทางเศรษฐกิจ ขาวการจับมือระหวางกลุมทุนไทยดวยกัน
เอง หรือระหวางกลุมทุนไทยกับกลุมทุนตางประเทศ เพื่อรวมกันแสวงหาผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจ  ปรากฏทางสื่อมวลชนเปนระลอก ๆ
         นับต้ังแตตนป 2538 เปนตนมา มีรายงานขาวเกี่ยวกับการสรางพันธมิตรเชิง 
ยุทธศาสตรของกลุมทุนไทยอยางตอเนื่อง อาทิ เชน กลุมเจริญโภคภัณฑประกาศเปนมิตรกับกลุม
ทุนทุกกลุม กลุมเจริญโภคภัณฑจับมือกับกลุมทุนอสังหาริมทรัพยบางกลุม ดังเชนกลุม M.Thai  
ในการลงทุนขยายธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยในสาธารณรัฐประชาชนจีน กลุมเจริญโภค
ภัณฑจับมือกับกลุมทุนโทรคมนาคมระหวางประเทศบางกลุมเพื่อเขาไปยึดพื้นที่ในอินโดจีนและ
ประเทศอื่นๆในอาเซียแปซิฟก หากการสงดาวเทียม Apstar ไมประสบความลมเหลว กลุม 
เจริญโภคภัณฑก็คงผงาดเปนยักษใหญดานโทรคมนาคมในอาเซียแปซิฟกแลว
         กลุ มเจริญโภคภัณฑมีความคุ นเคยกับการใชกลยุทธการสรางพันธมิตรเชิง
ยุทธศาสตร อย างดียิ่ง  โดยเฉพาะอย างยิ่งการแสวงหากลุ มทุนสากลมาเป นพันธมิตร 
เจริญโภคภัณฑมีพื้นฐานมาจากบริษัทเจี๋ยไต ซึ่งประกอบธุรกิจการคาเมล็ดพันธุเปนหลัก หาก 
มิใชเปนเพราะบริษัทเจี๋ยไตสรางพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับกลุมบริษัท Arbor Acre Inc.  
เจริญโภคภัณฑยอมมิอาจผงาดเปนจาวยุทธจักรในอุตสาหกรรมอาหารสัตวผสมและธุรกิจการ
เลี้ยงไกอยางไรเทียมทานดังเชนที่เปนอยูในปจจุบันได
         การแสวงหากลุมทุนสากลมาเปนพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรมีประโยชนอยางนอย  
2 ดาน ดานหนึ่งไดแก การขยายฐานทุนประกอบการเพื่อเกื้อกูลใหการขยายอาณาจักร 
ทางเศรษฐกิจเปนไปได อีกดานหนึ่งไดแก การถายทอดเทคโนโลยี ทั้งเทคโนโลยีการผลิตและ
เทคโนโลยีการบริหารจัดการ
         เมื่ อกลุ ม เจริญโภคภัณฑ ต องการเข าไปยึดพื้นที่ ในด านพาณิชยกรรม   
เจริญโภคภัณฑก็เลือกที่จะดึงบริษัท Makro แหงเนเธอรแลนดมาเปนพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร  
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ซึ่งเปนที่มาของบริษัทSiam Makro ณ บัดนี้ เครือขายของ Makro มิไดขยายปกคลุมราชอาณาจักร
ไทยเทานั้น  หากยังแผกิ่งกานสาขาสูประเทศอื่น ๆ ในอาเซียแปซิฟกอีกดวย
         เมื่อกลุมเจริญโภคภัณฑกระโดดเขารับสัมปทานโทรศัพท 2 ลานเลขหมายใน
กรุงเทพมหานครจากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย เจริญโภคภัณฑก็ออกช็อปปงหาพันธมิตร
เชิงยุทธศาสตรไมวาจะเปน British Telecom, Alcatel หรือ AT & T และในที่สุดก็ได NYNEX  
มาเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตร  (Strategic Partnership)
         กลุมเจริญโภคภัณฑเติบใหญอยางเห็นไดชัดจากการเปนพันธมิตรของ Arbor 
Acre. Makro และ NYNEX ประโยชนที่ไดมิไดมีเฉพาะแตการขยายฐานทุนประกอบการและการ
ถายทอดเทคโนโลยีเทานั้น หากยังไดประโยชนจากการขยายเครือขายความสัมพันธกับบรรษัท
ระหวางประเทศอื่นๆอีกดวย ดวยเหตุที่บรรษัทระหวางประเทศแตละบรรษัทลวนมีเครือขายความ
สัมพันธทางเศรษฐกิจของตนเอง เมื่อกลุมเจริญโภคภัณฑเขาเปนพันธมิตรของบรรษัทระหวาง
ประเทศใด เจริญโภคภัณฑก็พลอยไดประโยชนจากเครือขายทางเศรษฐกิจของบรรษัทนั้นดวย
         การสรางพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับบรรษัทระหวางประเทศนับเปนกลยุทธหลัก
ของกลุมเจริญโภคภัณฑในชวงเวลากวาสามทศวรรษที่ผานมา แตพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรจะกอ
เกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อกลุมทุนที่รวมเปนพันธมิตรตางไดรับประโยชนตอบแทน เจริญโภคภัณฑมิใชผู 
ไดประโยชนฝายเดียวจากการสรางพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร บรรดาบรรษัทระหวางประเทศ 
ที่รวมเปนพันธมิตรของกลุมเจริญโภคภัณฑก็ไดสวนแบงผลประโยชนดวย ไมวาจะเปนการขาย
เทคโนโลยีหรือการขายผลผลิต แต `สินคา' ที่เปนของดีของกลุมเจริญโภคภัณฑที่ยังประโยชนแก
บรรษัทระหวางประเทศที่เปนพันธมิตรยิ่งกวาก็คือ เครือขายความสัมพันธทางเศรษฐกิจของกลุม
เจริญโภคภัณฑทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆในอาเซียแปซิฟก โดยเฉพาะอยางยิ่งใน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เสนหของกลุมเจริญโภคภัณฑอยูที่เครือขายความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
เหลานี้ และดวยเหตุที่กลุมเจริญโภคภัณฑมีเสนหเชนนี้เองจึงสามารถแสวงหากลุมทุนสากลเปน
พันธมิตรเชิงยุทธศาสตรไดโดยไมยากลํ าบากนัก  มิหนํ าซํ้ ายังมีอํ านาจตอรองพอสมควรอีกดวย

         ความสามารถในการแสวงหากลุมทุนสากลมาเปนพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรนี้เอง  
ทํ าใหกลุมเจริญโภคภัณฑสามารถขยายฐานธุรกิจชนิดไรรองรอยของฐานธุรกิจด้ังเดิม กลุม 
เจริญโภคภัณฑดึง Makro และ 7-Eleven มาเปนพันธมิตรเมื่อตองการขยายฐานธุรกิจไปสูภาค
พาณิชยกรรม ทั้งในดานการคาขายสงและขายปลีก และแมวากลุมเจริญโภคภัณฑจะไมมีความ
ชํ านัญพิเศษและเทคโนโลยีดานโทรคมนาคมได ทั้งนี้ดวยการสรางพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับ 
NYNEX
          การหันมาสรางพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับกลุมทุนไทยนับเปนการปรับเปลี่ยน
กลยุทธคร้ังสํ าคัญของกลุมเจริญโภคภัณฑเพราะแตเดิมกลุมเจริญโภคภัณฑเนนเฉพาะการสราง
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พันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับกลุมทุนสากล มาบัดนี้เร่ิมหันมาจับมือกับกลุมทุนไทยดวยกันในการ
ขยายอาณาจักรทางเศรษฐกิจในตางประเทศ ทั้งในดานธุรกิจอสังหาริมทรัพย ธุรกิจโทรคมนาคม 
และธุรกิจนํ้ ามัน โดยที่ลาสุดกลุมเจริญโภคภัณฑตกลงเปนพันธมิตรกับ The Mall Group ในการ
ขยายธุรกิจหางสรรพสินคาในสาธารณรัฐประชาชนจีน
         การที่กลุมเจริญโภคภัณฑสามารถเติบใหญเปนบรรษัทระหวางประเทศของโลก
ที่สาม (Third World Multinationals) กอนกลุมทุนไทยอ่ืนๆก็ดวยการยึดกุมกลยุทธการสราง 
พันธมิตรเชิงยุทธศาสตรนี้เอง บัดนี้ บรรดากลุมทุนไทยอื่นๆเริ่มหันมาใชกลยุทธนี้บาง ดังจะเห็น 
ไดจากกรณีที่กลุมธุรกิจหางสรรพสินคา 2 กลุม อันไดแก กลุมเซ็นทรัล และกลุมโรบินสัน ตกลง 
ที่จะจัดตั้งบริษัทรวมทุนชื่อ CR (Thailand) Co., Ltd. เพื่อขยายธุรกิจไปสูสวนภูมิภาค (ผูจัดการ
รายวัน ฉบับวันพุธที่ 19 เมษายน 2538) การสรางพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรในกรณีนี้มิไดมีเฉพาะ
แตการจับมือระหวางเซ็นทรัลกับโรบินสันเทานั้น หากแต CR (Thailand) Ltd. ยังสรางพันธมิตรกับ
หางสรรพสินคาทองถิ่นอีกดวย ในขณะที่ CR สามารถใหประโยชนในดานเงินทุนและในดาน
เทคโนโลยีการบริหารจัดการ รวมตลอดจนการปอนสินคาบางกลุมในราคาตํ่ ากวาปกติ หาง 
สรรพสินคาภูธรสามารถใหประโยชนแก CR ในดานเครือขายธุรกิจและความชํ านัญพิเศษในดาน
การตลาดทองถิ่น
         เซ็นทรัลรวมเปนพันธมิตรกับโรบินสันมาแตป 2535 เมื่อรวมลงทุนเปดหาง 
สรรพสินคาในโครงการแฟชั่นไอสแลนด  การรวมจัดตั้ง CR (Thailand) Co., Ltd. คร้ังนี้เปนเพียง
การตอกยํ้ าความเปนพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรของกลุมทั้งสองเทานั้น กอนหนานี้เมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2537 เซ็นทรัลตกลงเปนพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับ David Holding (Asia) Co.,  
Ltd. แหงออสเตรเลีย ซึ่งเปนบริษัทธุรกิจคาสงที่ใหญที่สุดในออสเตรเลีย ทั้งนี้เพื่อจัดตั้งศูนย
กระจายสินคา (Distribution Center) ทั้งในกรุงเทพฯและสวนภูมิภาค (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 
20 เมษายน 2538)
         กระบวนการสร างพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร ขยายตัวอย างรวดเร็วในภาค 
พาณิชยกรรม ทั้งธุรกิจการคาสงและปลีก กลุมเจริญโภคภัณฑกํ าลังจับมือกับ The Mall Group  
ในการยึดพื้นที่ในสวนภูมิภาค การเติบใหญของ Siam Makro และ 7-Eleven เปนปรากฏการณ 
ที่ยักษใหญอยางเซ็นทรัลตองสนใจเปนพิเศษ การที่เซ็นทรัลรวมเปนพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร  
ทั้งกับโรบินสันและ David Holding (Asia) โดยพื้นฐานแลวเปนการปรับยุทธศาสตรเพื่อแขงขันกับ
กลุมเจริญโภคภัณฑ การชวงชิงพื้นที่ในสวนภูมิภาคเปนเพียงการสรางปอม `มายิโนต' ทางธุรกิจ
เพื่อเตรียมรับและตานทานการขยายอาณาจักรของกลุมเจริญโภคภัณฑเปนสํ าคัญ
         แตการที่กลุมทุนระดับชาติขยายอาณาจักรทางเศรษฐกิจไปสูสวนภูมิภาคยอม
กอผลกระทบตอกลุมทุนทองถิ่น เพียงการจัดตั้ง CR (Thailand) Co., Ltd. ก็สามารถสรางความ 



4

ระสํ่ าระสายแกธุรกิจหางสรรพสินคาภูธร (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 22-23 เมษายน 2538)  
กอนหนานี้ หางตันตราภัณฑของตระกูลตันตรานนทแหงเชียงใหมเคยมีความขัดแยงอยางรุนแรง
กับกลุมเซ็นทรัลมาแลว ในไมชา ปรากฏการณที่ `ปลาใหญกินปลาเล็ก' จะเกิดขึ้นอยางเปน 
กระแส นายทุนภูธรที่มิไดรวมเปนพันธมิตรกับนายทุนระดับชาติยอมยากที่จะธํ ารงฐานธุรกิจของ
ตนไวได
         กระบวนการสรางพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรมิไดเกิดขึ้นในภาคพาณิชยกรรม 
เทานั้น หากยังปรากฏในธุรกิจโทรคมนาคมซึ่งผนวกกับธุรกิจบันเทิงอีกดวย ดังกรณที่บริษัท  
อินเตอรเนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง คอรปอเรชั่น จํ ากัด (IBC) ดึงบริษัทแกรมมี่เอ็นเตอรเทนเมนท 
จํ ากัด (มหาชน) (เรียกยอๆ วา Grammy) และบริษัท บีบีทีวีแซทเทลวิชั่น จํ ากัด (เรียกยอๆวา 
BBTV) มารวมเปนผูถือหุนเมื่อตนเดือนพฤษภาคม 2538 IBC ไดประโยชนจากการสรางพันธมิตร
เชิงยุทธศาสตรกับ Grammy และ BBTV อยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่งไดแก การลดทอนแรงกดดัน
จากการแขงขัน ในอดีตที่ผานมา IBC เคยตองแยงชิงกรรมสิทธิ์ในการถายทอดการแขงขันกีฬา 
รายการสํ าคัญกับ BBTV ซึ่งเปนผูบริหารสถานีโทรทัศนชอง 7 นอกจากนี้ ทั้ง Grammy และ  
BBTV ลวนแลวแตมีศักยภาพที่จะเปนคูแขงของ IBC ในการประกอบธุรกิจ Cable TV การดึง
บริษัททั้งสองมาเปนผูถือหุนรวมเปนยุทธวิธีในการลดทอนคูแขงในอนาคต แทที่จริงนั้น Grammy 
ไดรับสัมปทานเคเบิลทีวีจากองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทยแลว คร้ันเมื่อเขารวมถือหุน 
ใน IBC ผูบริหารGrammy เร่ิมทบทวนนโยบายการประกอบธุรกิจเคเบิลทีวีดวยตนเอง ซึ่งตอง 
ลงทุนในการสรางเครือขายโทรคมนาคมจํ านวนมาก อีกทั้งยังตองแยงชิงตลาดทั้งกับ IBC และ 
Thai Sky ในอีกดานหนึ่ง IBC จะไดประโยชนจากการปรับปรุงรายการเคเบิลทีวี เทาที่ผานมา  
IBC อาศัยการซื้อรายการจากตางประเทศเปนสํ าคัญ โดยไมเปนที่แนชัดวา รายการเหลานั้น 
สอดคลองกับรสนิยมของผูชมคนไทยมากนอยเพียงใด การดึง Grammy และ BBTV มารวมถือหุน 
ทํ าให  IBC  สามารถมีรายการที่ผลิตภายในประเทศ  ทั้งรายการดนตรี  ละคร  และภาพยนตร
         การสร างพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรเกิดขึ้นในธุรกิจหนังสือพิมพดวย เมื่อ 
หนังสือพิมพธุรกิจ 3 ฉบับ อันไดแก ผูจัดการรายวัน กรุงเทพธุรกิจ และวัฏจักร จับมือกันขึ้นราคา
จากฉบับละ 5 บาทเปนฉบับละ 10 บาทเมื่อกลางเดือนเมษายน 2538 พรอมกันนั้นก็รวมมือกัน 
ตอรองกับเอเยนตผูจัดจํ าหนายหนังสือพิมพ จนสามารถลดคาการตลาดจาก 30% เหลือ 28.5% 
แตการสรางพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรในกรณีนี้เปนเพียงพันธมิตรเฉพาะกิจ เมื่อภารกิจรวม อัน 
ไดแก  การขึ้นราคาหนังสือพิมพและการลดคาการตลาด สํ าเร็จลุลวงแลว หนังสือพิมพทั้งสาม 
ฉบับก็ยังตองแขงขันกันตอไป

         ณ บัดนี้ การสรางพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรเปนปรากฎการณที่นักศึกษาเศรษฐกิจ
ประเทศไทยตองจับตามอง
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