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Vitamin, Inc.

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

‘บรรษัทวิตามินแหงโลก’ หรือ Vitamin, Inc. ก ําลงัถกูกระทรวงยุติธรรมแหงสหรัฐ
อเมริกาทํ าลายถึงระดับฐานราก

‘บรรษัทวิตามินแหงโลก’ มใิชบรรษทัที่มีตัวตนทางกายภาพ หากแตเปน ‘บรรษัท
จํ าลอง’ ทีย่กัษใหญผูผลิตวิตามิน ‘จัดตั้ง’ ข้ึนเพือ่ผูกขาดตลาดวิตามินและเอาเปรียบผูบริโภค

‘บรรษัทวิตามินแหงโลก’ กอต้ังในป 2533 โดยผูผลิตวิตามินยักษใหญ 3 บริษัท  
อันไดแก Roche Holding AG  แหงสวิตเซอรแลนด  BASF AG แหงเยอรมนี และ Rhone-
Poulenc S.A. แหงฝร่ังเศส

ผูบริหารระดับสูงของบริษัทยักษใหญทั้งสามจะนัดพบตามเมืองตากอากาศใน 
ยุโรปในชวงฤดูรอนทุกป โดยถือปฏิบัติอยางเครงครดัทีจ่ะไมพบปะในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเกรง
เจาหนาที่กระทรวงยุติธรรมอเมริกันจะ ‘ดมกลิ่น’ ได   ในการ ‘ประชุม’ ประจํ าป  จะมีการเจรจา
เพื่อกํ าหนดปริมาณการผลิตวิตามินประเภทตางๆ รวมตลอดจนการกํ าหนดราคาและสวนแบง
ตลาดของแตละบริษัท ในระหวางป ผูบริหารระดับรองลงมา โดยเฉพาะอยางยิ่งฝายการตลาดและ 
ผูบริหารระดับภูมิภาค จะประชุมกันทุก 3 เดือน เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและติดตามสภาวการณใน
ตลาด การ ‘ประชุม’ ไมมกีารบนัทกึรายงานการประชุม ทุกอยางตกลงกันดวยวาจา เพื่อปองกัน 
มิใหมีหลักฐานเอกสาร อันจะใชในการดํ าเนินคดีการละเมิดกฎหมายปองกันการผูกขาด (Anti-
trust Law) ได

ทุกสิ้นป ตัวแทนบริษัทยักษใหญทั้งสามจะรวมกันประเมินผลการประกอบธุรกิจ
ตามขอตกลง หากบริษัทใดสามารถจํ าหนายวิตามินเกินโควตาที่ไดรับจัดสรร จะตองมีการเกลี่ย 
ผลผลิต  ดวยการรับซื้อวิตามินจากบริษัทที่รวมขอตกลงที่ขายผลผลิตตํ่ ากวาโควตา

 Vitamin, Inc. มลัีกษณะเปน International Cartel ตองการผูกขาดตลาด 
วติามนิระหวางประเทศ และตองการกํ าไรจากการผูกขาด ดวยการผลักดันใหวิตามินมีราคาแพง 
ประพฤติกรรมดังกลาวนี้จึงขัดกับกฎหมายปองกันการผูกขาด สหรัฐอเมริกามีความเขมงวดและ
เครงครดัในการบังคับใชกฎหมายปองกันการผูกขาดมากกวาสหภาพยุโรป บริษัทยักษใหญทั้งสาม
จึงตองสุมหัวกันในยุโรป เพื่อใหปลอดพนจากสายตาของเจาหนาที่กระทรวงยุติธรรมอเมริกัน  
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ขอเทจ็จริงปรากฏวา ยักษใหญทั้งสามยึดกุมสวนแบงตลาดวิตามินในสหรัฐอเมริกาถึง 75% โดย
Roche Holding AG มสีวนแบงตลาด 40%   BASF AG  20%  และ Rhone-Poulenc S.A. 15%

Roche Holding AG กอต้ังในป พ.ศ. 2437 มีสํ านักงานใหญ ณ นครเบเซิล 
(Basel) ประเทศสวติเซอรแลนด ผลผลิตหลักมีอยู 2 ประเภท คือ ยา และวิตามิน โดยที่รายได
ประมาณสองในสามมาจากการผลิตยา และเปนบริษัทผลิตวิตามินที่ใหญที่สุดในโลก  Roche มี
ชือ่เสียงในการผลิตยาประเภท antibiotics และยากลอมประสาท โดยเฉพาะอยางยิ่ง Librium
(2503) และ Valium (2506)  เมื่อ Valium ส้ินอายสิุทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาในป 2528 Roche 
ตองเผชิญกับวิกฤติการณการเงิน  ในเวลาตอมา Roche กาวเขาสูธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ  
ดวยการซื้อหุน 64% ใน Genetech ในป 2533

BASF AG กอต้ังในป พ.ศ. 2404 เดิมมีชื่อวา Badische Anilin and Soda-
Fabrik สํ านกังานใหญอยูที่เมือง Ludwigshafen ประเทศเยอรมน ี มีเครือขายสาขาในประเทศ
ตางๆรวม 39 ประเทศ และมีผลผลิตขายในประเทศตางๆรวม 170 ประเทศ ประกอบดวยธุรกิจ
หลกัรวม 6 กลุม โดยที่ธุรกิจแรกเริ่มคือ ผลิตภัณฑสีและการเคลือบสี ตอมาจึงขยายการประกอบ
การสูอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมพลาสติกและใยสังเคราะห และผลิตภัณฑสุขภาพและ
โภชนาการ ทายที่สุด ก็ยางกาวสูอุตสาหกรรมนํ้ ามันและกาซธรรมชาติและบริการเทคโนโลยี 
สารสนเทศ  BASF AG เปนยักษใหญในอตุสาหกรรมเคมี  จะเปนรองก็แต  Hoechst Group  
เทานั้น

Rhone-Poulenc S.A. กอต้ังในป พ.ศ. 2471 สํ านักงานใหญอยูที่ Courbevoie
Cédex ชานเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส เดิมเปนวิสาหกิจเอกชน ตอมามีปญหาทางการเงิน 
จนรัฐบาลฝรั่งเศสตองเขาไปประคับประคอง และกลายเปนรัฐวิสาหกิจในป 2525 ในยุค
ประธานาธิบดีฟร็องซัวส มิตเตอรังด  ตอมาในป 2536 รัฐบาลฝรั่งเศสน ําหุนขายคืนแกเอกชน  ใน
ปจจุบัน รัฐบาลฝรั่งเศสถือหุนเพียงประมาณ 12% จึงนับเนื่องเปนวิสาหกิจเอกชน  Rhone-
Poulenc S.A. ประกอบธรุกิจหลัก 4 กลุม อันไดแก ผลิตภัณฑสุขภาพอนามัย ผลิตภัณฑเคมี  
ใยสังเคราะหและโพลีเมอรส และเคมีภัณฑการเกษตร โดยที่ผลิตภัณฑสุขภาพอนามัยใหรายได 
40% ของรายไดรวม  Rhone-Poulenc S.A. มชีือ่เสียงในการผลิตยาประเภท antibiotics และ
antihistamines และเคยรวมกับ Merck and Co. แหงสหรัฐอเมริกาในการผลิต multivaccines
สํ าหรับเด็ก

กระทรวงยุติธรรมแหงสหรัฐอเมริกาเริ่มระแคะระคายเครือขายของ Vitamin, Inc.
และแลวในเดือนกุมภาพันธ 2542 อาณาจักรของ Vitamin, Inc. กพ็งัทลาย หลงัจากที่มีชีวิตเกือบ
ครบทศวรรษ Rhone-Poulenc S.A. ยอม ‘ขาย’ เพือ่นรวมเครือขายดวยการปอนหลักฐานเอกสาร
ใหแกกระทรวงยุติธรรมอเมริกัน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการไมตองถูกลงโทษตามกฎหมาย ตอมาเมื่อ
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วนัที ่ 20 พฤษภาคม 2542 กระทรวงยุติธรรมแหงสหรัฐอเมริกาสั่งปรับ Roche Holding AG
จ ํานวน 500 ลานดอลลารอเมริกัน  และ BASF AG จ ํานวน 225 ลานดอลลารอเมริกัน  สวน 
Rhone-Poulenc S.A. ไมถูกปรับดวยเหตุที่รวมมือเปนพยานใหกับฝายอัยการ  ทั้ง Roche 
Holding AG  และ BASF AG จ ํายอมจายคาปรับ  มิฉะนั้นอาจตองสูญตลาดอเมริกันทั้งตลาด 
ในสปัดาหทีถ่กูลงโทษนั้นเอง หุนของบริษัททั้งสองราคาตก แตไมมากนัก  Roche ยงัคงมัน่ใจวา 
จะสามารถธํ ารงความยิ่งใหญในตลาดวิตามินตอไปได แมจะไมมี Vitamin, Inc.  อีกแลวก็ตาม

Roche Holding AG เคยถกูกระทรวงยุติธรรมแหงสหรัฐอเมริกาสั่งปรับในฐาน 
‘ฮั้ว’ กนัก ําหนดราคาวิตามินในป 2519 มากอน การถูกสั่งปรับคร้ังนี้จึงมิใชคร้ังแรก และเปนการทํ า
ความผดิในกระทงเดียวกัน เพียงแตเวลาแตกตางกัน 23 ป ผูบริหารปจจุบันพยายามโบยใหเปน
ความผิดของผูบริหารในอดีต ทั้งนี้ มีรายงานขาววา กระทรวงยุติธรรมแหงสหรัฐอเมริกากํ าลัง
พจิารณาลงโทษผูบริหารในอดีตของ Roche Holding AG ในฐานะปจเจกบุคคล

อยางไรกต็าม กระทรวงยุติธรรมแหงสหรัฐอเมริกาเชื่อวา ผูที่รวมใน Vitamin, Inc.   
มิไดมีเพียงยักษใหญทั้งสามเทานั้น โดยที่บริษัทยาที่รวมอยูในเครือขายขายวิตามินแพงอาจมีถึง 
12 บริษัททั้งในยุโรปและญีปุ่น ในเดือนกันยายน 2542 กระทรวงยุติธรรมอเมริกันพิจารณาลงโทษ
บริษทัยาญี่ปุนรวม 3 บริษัทในฐานรวมเครือขาย Vitamin, Inc.  บริษทัญี่ปุนทั้งสามไดแก Takeda, 
Eisai และ Daiiche  ทัง้นีค้าดวา  เงินคาปรับทั้งหมดในคดี Vitamin, Inc. อาจสูงถึง 1,100 ลาน
ดอลลารอเมริกัน (Financial Times, September 8, 1999)

แมวายักษใหญผูผลิตวิตามินจะถูกลงโทษไปแลวในฐานประกอบอาชญากรรม 
ละเมดิกฎหมายปองกันการผูกขาด แตมีความเปนไปไดที่ผูบริโภคอาจพิจารณาดํ าเนินคดีทางแพง
กบับริษทัผูผลิตวิตามินในลักษณะกลุมผูไดรับความเสียหาย (Class-action Lawsuits) ในฐานที่
ทํ าใหตองซื้อวิตามินแพงกวาที่ควร ทั้งนี้ผูซื้อวิตามินมิไดมีแตผูบริโภคที่ตองการสารเสริมอาหาร
เทานั้น หากยังมีผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสัตว และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑอาหาร 
อีกดวย

Vitamin, Inc. เปนประจกัษพยานที่แสดงถึงอํ านาจและอิทธิพลทางเศรษฐกิจของ
บรรษทัระหวางประเทศ บรรษัทยักษใหญเหลานี้หนาฉากสวมหนากากการคาเสรี และเรียกรองให
ประเทศตางๆเปดตลาด เพื่อใหผูผลิตเขาไปเสนอขายสิคา (market access) แตหลังฉากกลับ
ปฏิบัติการรวบอํ านาจผูกขาด และฮัว้กนัก ําหนดราคา ซึ่งขัดตอปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม อันเนน
การแขงขันที่เปนธรรม
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