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Microsoft  วิถีการดํ ารงชีวิต  และเงินปนผล

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ป 2544 ตองถือเปนปของ Microsoft  หากพระพรหมมีจริง  พระพรหมคงยืน
อยูขาง Microsoft ดวยลิขิตแหงพรหม อนาคตของ Microsoft ในป 2545 แลดูสดใส

เมือ่ป 2543 ปดมานแหงกาลเวลา  Microsoft มฐีานะ ‘ลูกผีลูกคน’ เมื่อตอง 
คํ าพพิากษาฐานละเมิดกฎหมายปองกันการผูกขาด (Anti-Trust Law) ผูพิพากษาโธมัส เพ็นฟลด 
แจ็กสัน (Thomas Penfield Jackson) ส่ังให Microsoft  แตกเปน 2 บริษัท คํ าพิพากษานี้ยอมมีผล
ในการสลายอาณาจักรของ Microsoft  และลดทอนอํ านาจผูกขาดของ Microsoft ในธุรกิจ
คอมพิวเตอรซอฟตแวร

Microsoft ภายใตการนํ าของบิล เกตส (Bill Gates) กํ าหนดยทุธศาสตรการ 
เตะถวงการดํ าเนินคดี เร่ิมตนดวยการยับยั้งมิใหนํ าคดีข้ึนสูการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา 
(Supreme Court) โดยทันที  หากแตใหผานศาลอุทธรณ (Appeals Court) ยทุธศาสตรการ 
ถวงเวลาดงักลาวนี้มีเข็มมุงที่จะรอคอยรัฐบาลพรรครีปบลิกัน เพราะเชื่อวา พรรครีปบลิกันเปนมิตร
กบัธรุกิจยักษใหญมากกวาพรรคเดโมแครต

Microsoft ประสบความสํ าเร็จในการนํ าคดีข้ึนสูศาลอุทธรณ พรอมทั้งสามารถ
พสูิจนไดในระดับหนึ่งวา  ผูพพิากษาแจก็สันมีทัศนะอันเปนปรปกษกับ Microsoft  นอกจาก 
คํ าพพิากษาจะอุดมดวยถอยคํ าดาทอและประณาม Microsoft แลว  ผูพิพากษาแจ็กสันก็มิได 
สงบปากสงบคํ า หากยังใหสัมภาษณประณาม Microsoft อีกดวย บทสัมภาษณบางบทมุงเลนงาน
เร่ืองสวนตวัมากจนเกินไป ดังเชนการกลาวหาวา บิล เกตสเปนคนมีปมดอยที่เรียกวา Napoleonic 
Complex และบรรดาผูบริหาร Microsoft ลวนเปนเด็กอมมือที่ยังไมโตเปนผูใหญ

ศาลอุทธรณมีมติใหผูพิพากษาแจ็กสันพนหนาที่ในการพิจารณาคดี Microsoft
พรอมทั้งกลับคํ าพิพากษาหลายตอหลายประเด็น และสงคดีกลับไปใหศาลระดับลางพิจารณา 
รวมทัง้แตงตั้งผูพิพากษาคอลลีน คอลลาร-โคเต็ลลี (Colleen Kollar-Kotelly) เปนผูรับผิดชอบ

ผูพิพากษาคอลลาร-โคเต็ลลียึดจุดยืนประนีประนอม  การถลม World Trade 
Center ในเดอืนกนัยายน 2544 ยิ่งเปนปจจัยกดดันใหอัยการแหงสหรัฐอเมริกาตองประนีประนอม
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กับ Microsoft ทัง้สองฝายบรรลุขอตกลงในเดือนพฤศจิกายน 2544  อาณาจักร Microsoft ยังคง
ดํ ารงอยู  มิไดถูกแยกสลายเปนบริษัทเล็กบริษัทนอย

Microsoft ตกลงที่จะเปดเผยขอมูลของ Windows Operating System เพื่อให
บริษทัอืน่ๆสามารถพัฒนาผลผลิตเพื่อแขงขันกับ Microsoft ได  ขณะเดียวกัน Microsoft ตกลง 
ทีจ่ะไมตอบโตและฟองรองบริษัทคอมพิวเตอรที่มิไดใชซอฟแวรของ Microsoft  ทัง้สองฝายตกลง
แตงตัง้คณะกรรมการอิสระอันประกอบดวยกรรมการ 3 คน เพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ขอตกลง

ขอตกลงขางตนนี้เกื้อประโยชน Microsoft อยางเห็นไดชัด  จนถอืเปนชัยชนะของ 
Microsoft ได  อยางไรก็ตาม  คดีการรวบอํ านาจผูกขาดของ Microsoft ยงัไมส้ินสุด  แมรัฐบาล 
สวนกลางจะบรรลุขอตกลงกับ Microsoft แลว  แตมลรัฐหลายตอหลายมลรัฐยังไมยอมรับ 
ขอตกลงนี้  ในจํ านวน 18 มลรัฐที่เปนคูความของ Microsoft มถีงึ 9 มลรัฐที่ไมยอมลงนามใน 
ขอตกลง โดยที่มลรัฐ West Virginia ยืน่ฟอง Microsoft ในฐานละเมิด Anti – Trust Law ในศาล
แหงมลรัฐ

Microsoft เตบิใหญจากธุรกิจคอมพิวเตอรซอฟตแวร แมการเติบใหญนี้จะเปนผล
จากการลงทุนดาน R&D ในการพัฒนาผลผลิตอยางไมหยุดยั้ง  แตก็มิอาจปฏิเสธไดวา Microsoft
พยายามรวบอํ านาจผูกขาด บางครั้งดวยวิธีการอันไมเปนธรรม  Microsoft เติบโตเปนบรรษัท 
ยักษใหญในเวลาอันรวดเร็ว  และบิล เกตสกลายเปนเศรษฐีมีอันดับของโลก กระนั้นก็ตาม 
Microsoft ยงัเติบโตตอไปอยางไมหยุดยั้ง

นอกจากฐานธุรกิจคอมพิวเตอรซอฟแวรแลว  Microsoft ยงัรุกคืบเขาไปสูธุรกิจ 
Computer Games  และกลายเปน ‘ผูเลน’ สํ าคญัในธุรกิจนี้  โดยที่ตองแขงกับ Nintendo และ
Sony และมชีองทางในการหารายไดไดอีกมาก

การใหบริการทางอินเตอรเน็ตเปนฐานธุรกิจอีกกลุมหนึ่งที่มีอนาคตอันสดใส 
Microsoft กอต้ัง Microsoft Network หรือ MSN ในป 2538  ในยคุสมัยที่ธุรกิจ Dot.Com กํ าลัง 
รุงเรือง MSN ใหบริการขาวสาร การกีฬา และ E-Commerce  และถีบตัวขึ้นมาเปน Search 
Engine ยกัษใหญ เคียงบาเคียงไหลกับ Yahoo และ AOL (American Online)  MSN กลายเปน
Search Engine ทีป่ระชาชนชาวอเมริกันใชมากที่สุด แซงหนา Yahoo ต้ังแตปลายป 2544  
อนึ่ง Microsoft ซื้อ Hotmail ในป 2540 ผูที่เขา www.hotmail.com จะถกูสงตอไปยัง MSN

.Net Strategy เปนยทุธศาสตรการพัฒนาสํ าคัญของ Microsoft  ในอนาคต 
MSN เปนประตูทางเขาสู .Net Services  ผูบริโภคจะสามารถใชบริการโทรศัพท เลนเกม X-Box
จองโรงแรม ซื้อต๋ัวเครื่องบิน ใชบริการ E-Commerce ชํ าระคาสินคาและบริการ นัดพบหรือ
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นัดประชุม ฯลฯ  ทัง้หมดนีร้วมศูนยอยูในระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรที่พัฒนาโดย Microsoft 
นบัต้ังแตป 2543 เปนตนมา Microsoft เร่ิมใหบริการที่เรียกวา Passport ผาน MSN อันเปน
พฒันาการขั้นตนของ .Net Services ทัง้หมดนี้เปนการเตรียมตัวเขาสู The Digital Decade

การขยายอาณาจักรธุรกิจของ Microsoft ทํ าให Microsoft เขามามีอิทธิพลทั้ง 
ในชวีติทางเศรษฐกิจและชีวิตทางวฒันธรรมของมนุษย โดยที่ผูคนจํ านวนมากไมรูตัว และนับวัน
อิทธิพลดังกลาวนี้มีแตทับทวี คนจํ านวนไมนอยเริ่มต้ังคํ าถามวา เราจะดํ ารงชีวิตโดยปราศจาก
Microsoft ไดอยางไร  ประชาชนในประเทศที่ยากจนมากๆอาจปลอดพนจากอิทธิพลของ
Microsoft แตสํ าหรับผูที่เขาสูกระแสคอมพิวเตอรานุวัตร (Computerization) การหลีกหนีอิทธิพล
ของ Microsoft เปนเรื่องยากยิ่ง

เมื่อเร็วๆนี้ สก็อต เบอรินาโต (Scott Berinato) เขยีนบทความเรื่อง “How to Run 
a Microsoft-free Shop” ตีพมิพใน CIO Newsletter (อันเปน Online Newsletter) ฉบับวันที่ 15 
ธนัวาคม 2544 - 1 มกราคม 2545 (www.cio.com)  ปรากฏวาไดรับการสนองตอบจากผูอาน
จ ํานวนมาก สวนใหญเห็นวา ยังไมมีระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรใดที่จะทดแทน Microsoft ได  
ไมยกเวนแมแต Linux

อารต แจนเก (Art Jahnke) ต้ังค ําถามเพื่อจุดวิวาทะวา “Would You Try Life 
Without Microsoft ?” (CIO Newsletter, January 10, 2002)  การที่ผูคนยึดติดอยูกับ Microsoft
เปนเพราะ Microsoft อํ านวยความสุขใหมนุษย หรือเปนเพราะภาวะจํ ายอม เราจะดํ ารงชีวิตอยู
โดยปราศจาก Microsoft ไดหรือไม  และอยางไร

Microsoft มีฐานะการเงินอันมั่นคง เนื่องจากมีกํ าไรมหาศาล (ดูตารางที่ 1)  
แต Microsoft ไมยอมจายเงินปนผล  ราลฟ เนเดอร (Ralph Nader) ผูน ําขบวนการประชาชนแหง
สหรัฐอเมริกาในนามขององคกร Consumer Project on Technology สงจดหมายเปดผนึก 
ถงึผูบริหาร Microsoft โดยมสีาระส ําคัญวา นโยบายการไมจายเงินปนผลแกผูถือหุนปแลวปเลา
เปนปฏิบัติการที่ทํ าให Microsoft เสยีภาษแีกรัฐบาลนอยกวาที่ควรจะเปน  ในปจจุบัน Microsoft  
มดุีลเงนิสดสงูถึง 36,000 ลานดอลลารอเมริกัน  นโยบายการไมจายเงินปนผลใหประโยชนแก 
ผูถอืหุนรายใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งบิล เกตส เพราะเมื่อรับเงินปนผลก็ตองเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา ยิง่ฐานะรํ ่ารวยมากเพียงใด ก็ยิ่งตองเสียภาษีในอัตราสูงมากเพียงนั้น แตเมื่อยังไมจาย
เงนิปนผลก็ยังไมตองเสียภาษี
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Microsoft เปนสตัวเศรษฐกิจโดยปราศจากขอกังขา แตสัตวเศรษฐกิจยักษใหญ
ดุจเดียวกับ Microsoft ก ําลงัคบืคลานเขามามีอิทธิพลในชีวิตทางเศรษฐกิจและชีวิตทางวัฒนธรรม
ของมนุษยมากขึ้นเรื่อยๆ

ตารางที่ 1
ฐานะการเงินของ Microsoft Corporation

ปบัญชี 2540 – 2543
(ลานดอลลารอเมริกัน)

ขอมูล 2540 2541 2542 2543

1. รายรับสุทธิจากการขาย 15,262 19,747 22,956 25,296

2. เงินไดกอนเสียภาษี 7,117 11,891 14,275 11,525

3. เงินไดหลังหักภาษี 4,490 7,785 9,421 7,721

4. เงินไดสุทธิ 4,490 7,785 9,421 7,346

ที่มา      www.business.com
หมายเหตุ      ปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
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