
คอลมัน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจัดการรายวัน  ฉบับวนัพฤหัสบดีที่ 4 ธนัวาคม 2546

จาก Tampa Bay Buccaneers ถึง Manchester United

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 ผมเพิง่เขียนบทความเรื่อง “ใครจะซื้อ Manchester United?” เมื่อตนเดือนที่แลว 
(พฤศจกิายน 2546) เพื่อตีพิมพในนิตยสารผูจัดการ (รายเดอืน) ฉบับเดือนธันวาคม 2546 ผมยัง 
รูสึกหวาดเสียววา Manchester United (ซึ่งตอไปนี้เรียกยอๆ วา ManU) จะถกูซือ้กอนที่นิตยสาร 
ผูจัดการจะวางตลาด บัดนี้เปนที่แนชัดวา หากจะมีการครอบกิจการ ManU นาจะเปนชวงเวลา
หลงัวันคริสตมาส 2546

       เดมิผมจบัตามองเศรษฐีชาวไอริชเจาของคอกมา 2 คน อันไดแก จอหน แม็กเนียร 
(John Magnier)  และ เจ.พี.แม็กมานัส (J.P. McManus) ซึ่งซื้อหุน ManU ในนามบริษัท Cubic 
Expression  การณปรากฏวา Cubic Expression กวานซื้อหุน ManU ในเดือนตุลาคม 2546  
จนหุนทีถ่อืเพิม่จาก 11.4% เปน 23.15% ของจํ านวนหุนรวม  ทํ าใหวงการฟุตบอลอังกฤษพากัน
จบัตามองตามๆ กัน

       เดิมจอหน แม็กเนียร เปนเพื่อนซี้ของเซอรอเล็กซ เฟอรกูสัน (Alex Ferguson)  
ผูจัดการทีม ManU  จนถงึกบัใหเฟอรกูสันรวมเปนเจาของมาแขงชื่อ Rock of Gibraltar  แตเมื่อ 
Rock of Gibraltar กวาดรางวลัแขงมาเปนวาเลน แม็กเนียรกลับไมแบงปนรายไดใหเฟอรกูสัน 
เทาที่ควร มิตรแทอาจกลับกลายเปนศัตรูถาวรเมื่อเฟอรกูสันฟองรองแม็กเนียรใหแบงปนผล
ประโยชนอยางเปนธรรมในเดือนพฤศจิกายน 2546  โดยแมก็เนียรยืนยันที่จะสูคดีจนถึงที่สุด
       เมือ่ Cubic Expression กลายเปนผูถือหุนใหญ ManU ในเดือนตุลาคม 2546 (แตยัง
ถอืหุนไมมากพอที่จะเขาควบคุมจัดการ ManU) บริษทัรับพนนัพากันรับพนันวา เฟอรกูสันจะอยู
หรือจะไป หลังจากที่ Cubic Expression ครอบกิจการ ManU ไดสํ าเร็จ

       แตแลวมามืดแปลงกายก็ปรากฏโฉมในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน 2546 เมื่อ 
มัลคอลม เกล็สเซอร (Malcolm Glazer) ระดมกวานซื้อหุน ManU  เกลส็เซอรสะสมหุน ManU  
จนถอืหุน 9.70% ในเดือนตุลาคม 2546 เพิ่มข้ึนเปน 14.31% เมื่อส้ินเดือนพฤศจิกายนศกเดียวกัน 
นบัเปนผูถือหุน ManU ใหญเปนอันดับสองรองจาก Cubic Expression (23.15%)
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 มัลคอลม เกล็สเซอร  เปนใคร  มาจากไหน ?

       มัลคอลม เกล็สเซอร เปนนายทุนอเมริกันผูมีทรัพยสินมูลคาประมาณ 1,000 ลาน
ดอลลารอเมริกัน ติดอันดับเศรษฐีอเมริกันที่ร่ํ ารวยที่สุดอันดับที่ 244 ตามการจัดอันดับของ
นิตยสาร Forbes
              เกล็สเซอรเกดิทีเ่มืองโรเชสเตอร มลรัฐนิวยอรก ในป 2471 บิดาประกอบธุรกิจนาฬิกา 
ตัวเกลส็เซอรเองเขาไปมีผลประโยชนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ธรุกจิการเงิน และธุรกิจปโตรเลียม 
และทายที่สุดธุรกิจการกีฬา
       ในป 2538 เกล็สเซอรซื้อทีมฟุตบอลอเมริกัน Tampa Bay Buccaneers ซึ่ง
ในขณะนัน้มีฐานะการเงินงอนแงนในราคา 190 ลานดอลลารอเมริกัน อีก 8 ปตอมา Tampa Bay 
Buccaneers ชนะเลศิ Super Bowl ในป 2546 ยังผลใหมูลคาของทีมพุงกระฉูดจนอยูในระดับ 
670 ลานดอลลารอเมริกัน

       เกล็สเซอรไดชื่อวาเปนนายทุนโฉด เมื่อซื้อ Tampa Bay Buccaneers ไดแลว ก็เพิ่ม
ราคาบตัรคาชมการแขงขัน พรอมทั้งบีบบังคับใหเทศบาลสรางสนามกีฬาใหม โดยขมขูวาจะยาย
ทีมไปอยูเมืองอื่น ซึ่งมีผลตอสภาวการณทางเศรษฐกิจของเมือง เกล็สเซอรไดทุกอยางที่ตองการ 
แตมอิาจซ้ือทีมเบสบอล Los Angeles Dodgers ได เพราะทางการเกรงวา เกลส็เซอรจะมีอํ านาจ
ผูกขาดในธุรกิจการกีฬามากเกินไป
       หลงัจากผิดหวังที่ไมสามารถซื้อ Los Angeles Dodgers ได เกลส็เซอรหันมากวานซื้อ
หุน ManU (ดูตารางที ่2) มรีายงานขาววา ลูกชายหนึ่งในหกคนของเกล็สเซอรคลั่งฟุตบอล
       หากเกล็สเซอรตองการเขาไปควบคุมจัดการ ManU ก็ตองซื้อหุน ManU ใหได 
อยางนอย 30% หนทางลัดก็แตโดยการเจรจาขอซื้อหุนจากผูถือหุนรายใหญอ่ืนๆ (ดูตารางที่ 1) 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง Cubic Expression ซึ่งแม็กเนียรกับแม็กมานัสเปนเจาของ Mountbarrow 
Investments Ltd ซึ่งแฮรรี ด็อบสัน (Harry Dobson) นายทุนเหมืองแรชาวสก็อตเปนเจาของ  
และจอน เดอ มอล (Jon de Mol) นายทุนสื่อสารมวลชนชาวฮอลันดา

การลาซื้อหุน ManU ของมัลคอลม เกล็สเซอร สรางความตื่นตระหนกแกผูบริหาร 
ManU ไมนอย  เดวิด กิลล (David Gill) CEO ของ ManU ถกูสงใหไปพบเกล็สเซอรในฟลอริดา 
ภายหลงัจากที่เดินทางไปกลับระยะทาง 7,500 ไมล กิลลมไิดอะไรเปนชิ้นเปนอันจากเกล็สเซอร  
มไิดรับทราบแผนการครอบกิจการ ManU ของเกล็สเซอร  และไมสามารถลวงตับเกล็สเซอรไดวา 
เมื่อเกล็สเซอรเขาควบคุมจัดการ ManU แลว การบริหารจัดการ ManU จะเปลี่ยนแปลงไปใน 
ทศิทางใด  เพียงแตรับรูวา เกล็สเซอรซื้อหุน ManU เพราะถือเปนการลงทุนที่ดี
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              ผูบริหาร ManU พยายามตดิตอผูถือหุนรายใหญอ่ืนๆเพื่อไตถามวา มีการตกลงขาย
หุนแกเกล็สเซอรแลวหรือไม แตยังมิไดขอมูลที่ชัดเจน
       ผมแจกแจงเหตุผลในบทความเรื่อง “ใครจะซื้อ Manchester United” วา ทํ าไม 
ManU จงึเปนสโมสรฟุตบอลที่นาซื้อ อยางนอยที่สุดนาซื้อมากกวา Fulham FC ผมไมตองการ
กลาวซํ้ าในที่นี้
      

       ManU มฐีานะการเงนิมัน่คง มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีฐานธุรกิจที่มั่นคง 
มีฐานลูกคาที่กวางขวาง มีสปอนเซอรเงินหนา และมีทีมฟุตบอลที่แข็งแกรง ในประการสํ าคัญ 
ManU ถบีตัวขึ้นมาเปน Global Brand  ในป 2545 ManU ขายเสือ้กีฬาได 2.6 ลานตัว 58%  
ขายนอกสหราชอาณาจักร  เมื่อเร็วๆนี้ มีใบมีดโกนยี่หอ ManU ผลิตโดยบริษัทญี่ปุนออกวางตลาด 
เพยีงชัว่เวลาไมถึง 2 เดือน ขายได 1.6 ลานปอนดสเตอรลิง (The Guardian, December 3, 
2003) ดวยเหตุดังที่พรรณนานี้ ManU จงึเปนกิจการที่นาลงทุน
              มัลคอลม เกล็สเซอร มเีหตุผลอีกอยางนอย 2 ประการ ที่ไลลาซื้อหุน ManU ประการ
หนึ่ง ฟุตบอลเปนกีฬาที่ชาวอเมริกันเพิ่มความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ การที่ทีมฟุตบอลอเมริกัน
สามารถหลดุเขาไปแขงขัน FIFA World Cup 2002 ในรอบสุดทายได ชวยกระตุนความสนใจ
ประชาชนชาวอเมริกันไมนอย  อีกประการหนึ่ง เกล็สเซอรประจักษถึงความนิยมของแฟนฟุตบอล
ชาวอเมริกันที่มีตอ ManU ในคราวที่ ManU ตระเวนแขงขันในสหรัฐอเมริกาในฤดูรอนป 2546
      

       ขาวการฮุบกิจการ ManU มไิดสรางผลสะเทือนตอคณะกรรมการบริหารสโมสรเทานั้น 
หากยังกระทบตอเซอรอเล็กซ เฟอรกูสันโดยตรงอีกดวย เมื่อมีการเคลื่อนไหวของ Cubic 
Expression ในการซื้อหุน ManU เฟอรกสัูนเรียกรองใหสโมสรตอสัญญา เพื่อประกันความมั่นคง
ของตํ าแหนง เพราะเฟอรกูสันกอคดีกับแม็กเนียรดังกลาวขางตนแลว อีกทั้งไมแนชัดวา เมื่อ 
เกล็สเซอรฮุบกิจการ ManU ได เฟอรกูสันจะยังสามารถดํ ารงตํ าแหนงผูจัดการตอไปได เฟอรกูสัน
ใชอํ านาจบาตรใหญและอารมณในการจัดการทีมฟุตบอลมากเกินไป นักฟุตบอลที่มีเร่ืองมีราวกับ
เฟอรกสัูนมกัถกูขายทิ้ง ผูคนยังจดจํ าไดดีวา เฟอรกูสันซื้อริโอ เฟอรดินันดแพงเกินไป และขาย 
เดวิด เบ็กแฮมถูกเกินไป
       การไลลาหุน ManU ทัง้จาก Cubic Expression และมัลคอลม เกล็สเซอร ทํ าใหราคา
หุน ManU พุงกระฉดูถงึ 150% ในรอบปที่ผานมา จนอยูในระดับราคาหุนละ 265 เพ็นซ เมื่อส้ิน
เดอืนพฤศจิกายน 2546
      

       แมวากลุมแฟนพนัธุแทจะพยายามสรางแนวตานการเขาครอบกจิการ ManU ดวยการ
ผนกึผูถือหุนรายยอยเปน Shareholder United  แตในที่สุดแลว ManU อาจไมสามารถรอดพน
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จากความพยายามในการฮุบกิจการ อันเปนปรากฏการณธรรมชาติของบริษัทจดทะเบียน ManU 
ไดประโยชนจากการระดมเงินทุนจากตลาดหลักทรัพยในฐานะบริษัทจดทะเบียน โดยที่ ManU 
เกือบจะเปนสโมสรฟุตบอลสโมสรเดียวใน Premier League ที่ไมปรากฏตัวผูถือหุนใหญที่มี
อํ านาจการควบคุมจัดการโดยเด็ดขาด  แตการเปนบริษัทจดทะเบียนยอมมีความเสี่ยงที่จะถูกฮุบ
กจิการโดยผานกระบวนการซื้อขายหุนในตลาด
      

       ในปจจุบัน ManU มมีลูคาตลาดประมาณ 700 ลานปอนดสเตอรลิง ManU จะถูกฮุบ
กจิการเมือ่ผูซื้อเชื่อมั่นวา จะสามารถทํ าใหมูลคาตลาดของ ManU สูงกวา 700 ลานปอนดสเตอร
ลิง คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา เกล็สเซอรประเมินมูลคาตลาดของ ManU ภายใตการควบคุมจัดการ
ของตนอยางไร
       ภาพนายทุนตางชาติฮุบกิจการสโมสรฟุตบอลอังกฤษเริ่มชินตามากขึ้น ManU เอง
เคยถูกรูเปรต เมอรด็อก (Rupert Murdoch) เสนอซื้อในราคา 623.4 ลานปอนดสเตอรลิงในป 
2541 แตถกูขดัขวางจากทางการ เพราะเกรงวา เมอรด็อกจะมีอํ านาจผูกขาดในธุรกิจฟุตบอลมาก
เกินไป  ดวยเหตุที่เมอรด็อกเปนเจาของ BSkyB ซึง่มอํี านาจผูกขาดในการถายทอดการแขงขัน 
Premier League
      

       แตคราวนี้ แรงไลลา ManU ในตลาดคอนขางรอนแรง รัฐบาลและประชาชนชาว
อังกฤษจะสรรหาเหตุผลอะไรมาตานการฮุบกิจการ ManU?
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ตารางที่ 1
รายนามผูถือหุนใหญ Manchester United

ส้ินเดือนพฤศจิกายน 2546

    ผูถือหุน % ของหุนรวม

Cubic Expression   23.15
Malcolm Glazer   14.30
Mountbarrow Investments Ltd.     6.50
Jon de Mol     4.10

 ที่มา  :   Alex Trickett, “Glazer Takes Shine to Man Utd”. BBC News (December 1, 2003)

ตารางที่ 2
หุนใน Manchester United
ของ Malcolm Glazer

   เดือน ป            % ของหุนรวม

  กันยายน  2546   3.17
  ตนตุลาคม  2546   5.92
  ปลายตุลาคม  2546   9.70
  พฤศจิกายน  2546 14.30

ที่มา  :   BBC News
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