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Merger and Acquisitions: is it time to go more remedies?
จากประเด็ น การควบรวมกิจ การระหว่างสองบริษัท ผู้ ให้ บริการโทรศัพท์ เคลื่ อนที่ รายใหญ่ ซึ่งเป็ น
กระแสอยู่ในปัจจุบันที่นามาสู่ข้อถกเถียงในแวดวงอุตสาหกรรมโทรคมนาคมนั้น หากหันกลับมาพิจารณาใน
ตลาดกิจการโทรทัศน์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์ส่วนใหญ่จาเป็นต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดทั้งกิจการในรูปแบบทีวีดิจิตอล เคเบิล ดาวเทียม ล้วน
แล้วแต่เป็นกิจการที่ได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยี
ดังกล่าวทาให้การแข่งขันในการทาการตลาดไม่ได้จากัดอยู่เพียงแค่ภายในประเทศเท่านั้น หากแต่เป็นการ
แข่งขันในระดับนานาชาติอีกด้วย จึงอาจเปรียบได้ว่าเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดเปรียบเสมือนกับตัว
ที่เร่งปฏิกิริยาที่ทาให้กิจการรุ่งเรืองหรือล้มละลายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
จากเหตุผลข้างต้น จะเห็นได้ว่าการแข่งขันในกิจการโทรทัศน์ในปัจจุบันไม่สามารถมองเพียงคู่แข่งใน
ประเทศเท่านั้น หากแต่จาเป็นต้องวิเคราะห์ปัจจัยการแข่งขันที่มาจากนอกประเทศด้วย เช่น การเข้ามาของผู้
เล่ น OTT จากต่างประเทศ การผลิตเนื้ อหารายการที่มีความหลากหลายทางวัฒ นธรรม เป็นต้น และด้ว ย
สภาวะการแข่งขันที่ขยายขอบเขตเป็นการแข่งขันระดับประเทศ จึงเป็นเหตุให้ผู้ประกอบกิจการต้องใช้กลุยทธ์
ที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อผลประกอบการเป็นไปตามที่คาดหวัง ซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์ที่เป็นที่นิยมใช้ก็คือกลยุทธ์
การควบรวมกิจ การ/การรวมธรุกิจ (Merger & Acquisition : M&A) ในบทความนี้จึงจะเป็นการน าเสนอ
มุมมองในเชิงหลั กการเบื้ องเกี่ยวกับ การควบรวมกิจการ กลยุทธ์ของผู้ ประกอบการ การกาหนดมาตรการ
(remedies) ในการกากับดูแล รวมถึงกรณีตัวอย่างจากต่างประเทศ
การควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions : M&A) คือ การที่กิจการได้มาซึ่งหุ้ น สิ นทรัพ ย์
หน่วยธุรกิจ หรือกิจการอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งอานาจควบคุมหรือครอบครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเติบโต
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน หรือเพื่อการอยู่รอดของกิจการ1
การควบรวมกิจการ/การรวมธุรกิจโดยทั่วไป อาจแบ่งตามเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ได้เป็น 3 ลักษณะ
ดังนี้
1. การรวมธุ ร กิ จ แนวนอน (Horizontal Merger) เป็ น การรวมธุ ร กิ จ ของธุ ร กิ จ ที่ มี ลั ก ษณะ
เดียวกัน มีพื้นที่ตลาดแบบเดียวกัน การควบรวมแบบนี้จะเป็นผลดีในการเพิ่ม ความสามารถ
ในการแข่งขันในตลาดนั้นๆ ของผู้รวมธุรกิจได้อย่างชัดเจน อีกทั้งส่งผลทางอ้อมให้ มีคู่แข่ง
น้อยลง แต่สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังสาหรับการรวมลักษณะนี้ คือ หลังรวมธุรกิจเสร็จสิ้นผู้รวมธุรกิจ
อาจมีอานาจเหนือตลาด ซึ่งส่งผลกระทบโดยรวมต่อการแข่งขันในตลาดนั้นๆ
2. การรวมธุ ร กิ จ แนวตั้ ง (Vertical Merger) เป็ น การรวมธุ ร กิ จ ของธุ ร กิ จ ที่ เกิ ด ขึ้ น ระหว่ า ง
ระหว่างธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน (Supply chain) ซึ่งส่วนใหญ่การรวมธุรกิจใน
รูปแบบธุรกิจแนวตั้ง จะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจดาเนินกิจการแบบครบวงจร ลด
ต้นทุนการผลิต
1

“M&A : Mergers and Acquisitions ทางเลือกสู่ความสาเร็จธุรกิจไทย” (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,
2555 หน้า 5).
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3. การรวมธุรกิจที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน/ต่างกันโดยสิ้นเชิง (Conglomerate Merger) การรวม
ธุรกิจรูปแบบนี้จะเป็นการรวมตัวระหว่างธุรกิจที่ต่างลักษณะกัน ไม่ได้มีการเอื้อประโยชน์กัน
ในเชิงการผลิตแต่อย่างใด แต่เน้นไปทางการสร้างธุรกิจแนวใหม่เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงในการ
ลงทุ น ของธุรกิจ ไปตกอยู่ กับจุ ดใดเพี ยงจุด เดียว และทาให้ รายรับของธุรกิจ มาจากหลาย
ช่องทาง
สาหรับรูปแบบหรือวิธีการในการควบรวมกิจการนั้น อาจแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบหลัก ดังนี้
1. การได้มาซึ่งหุ้น (Share Acquisition) เป็นการที่กิจการหนึ่งเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วน
ในอีกกิจการหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมหรือมีอิทธิพลในด้านนโยบายรวมถึงการ
บริหารจัดการในกิจการนั้นๆ โดยการควบรวมกิจการโดยวิธีได้มาซึ่งหุ้น อาจมีได้ทั้งกรณีชาระ
ค่าหุ้นด้วยเงินสด (Payment in cash) และการชาระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่น (Payment in
kind) ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาต เช่น การชาระด้วยหุ้นหรือการแลกหุ้น (Share
swap) การเข้าชาระหนี้แทนผู้โอน หรือการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง เป็นต้น
2. การได้มาซึ่งสินทรัพย์หรือธุรกิจของบริษัท (Assets Acquisition) เป็นกรณีที่บริษัทหนึ่ง
ตกลงซื้อ สิ น ทรั พ ย์ ทั้ งหมด หรือธุรกิ จของอี กบริษั ท หนึ่ งท าให้ บ ริษั ท ผู้ ซื้อ ได้ก รรมสิ ท ธิ์ใน
สินทรัพย์ทั้งหมดของผู้โอน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจต่อไป โดยผู้ซื้ออาจชาระเป็นเงินสด
หุ้น หรือสินทรัพย์อื่นได้เช่นกัน
3. การควบรวมกิจการเป็นบริษัทเดียว เป็น กรณีการควบรวมระหว่างสองกิจการขึ้นไปใน
ลักษณะที่กิจการหนึ่ งกลืนอีกกิจการหนึ่ง (Merged Corporation) เข้าไป คงเหลือไว้เพียง
กิจการใดกิจการหนึ่ง โดยมิได้มีนิติบุคคลใหม่เกิดขึ้น (A + B = A หรือ A + B = B) ซึ่งกิจการ
ที่คงอยู่ (Surviving Corporation) นั้นโดยส่วนมากมักเป็นการที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ
หรือมีความเข้มแข็งในทางธุรกิจมากกว่าอีกกิจการ
4. การควบรวมกิจการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (Amalgamation) เป็นการ
รวมกิจการตั้งแต่สองกิจการขึ้นไป โดยมีผลให้ ทั้งสองกิจการที่ควบรวมเข้ากันนั้นสิ้นสภาพ
การเป็นนิติบุคคล และก่อให้เกิดนิตบิ ุคคลใหม่ขึ้นตามกฎหมาย (A + B = C)
จะเห็ น ได้ว่าการควบรวมกิจ การ/การรวมธุรกิจไม่ว่าจะเป็น ในลั กษณะหรือ รูป แบบใดก็ตาม ล้ ว น
แล้วแต่มุ่งหวังให้กิจการมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการรวมธุรกิจยังอาจส่งผลกระทบเชิงลบ
ให้กับกิจการได้ จึงสามารถจาแนกผลกระทบเชิงบวก และเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจได้ดังต่อไปนี้
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ผลกระทบเชิงบวกของการรวมธุรกิจ
1. เมื่อมีการรวมธุรกิจเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็จะทาให้ธุรกิจนั้นมีกาลังในการดาเนินงานมากขึ้นทั้งใน
ด้านงบประมาณและบุคลากร ทาให้การดาเนินงานมีความราบรื่นมากว่าเดิม ทั้งนี้ยังได้เพิ่มพื้นที่ตลาดให้กับ
ธุรกิจของตนเองโดยไม่ต้องกังวลเรื่องคู่แข่ง เนื่องจากผลการรวมธุรกิจจะทาให้คู่แข่งในตลาดขณะนั้นก็จะมี
จานวนน้อยลงอย่างน้อย 1 ราย
2. ก่อนที่ธุรกิจใดจะเข้ามารวมกันต่างก็มีฐานลูกค้าเดิมของตนเองอยู่แล้ว แต่เมื่อเข้ามารวมธุรกิจกัน
แล้วจะทาให้ได้ฐานผู้บริโภคเพิ่มขึ้นทันทีโดยไม่ต้องไปเริ่มต้นสร้างฐานผู้บริโภคใหม่
3. ธุรกิจแต่ละอย่างจะมีจุดแข็งด้านบริการหรือผลิ ตภัณฑ์บางอย่างเป็นของตนเอง เมื่อธุรกิจได้ควบ
รวมกันจะสามารถดึงจุดแข็งเหล่านั้นมาช่วยเสริมสินค้าและบริการของธุรกิจใหม่ให้แข็งแรงขึ้นได้ และได้ธุรกิจ
ที่ครบวงจรด้วย
4. ช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กร เมื่อค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนลดลง ก็จะช่วยให้เกิด
สภาพคล่องภายในองค์กร การดาเนินธุรกิจก็จะมีความไหลลื่น อีกทั้งมีเงินทุนไปลงทุน หรือพัฒ นาต่อยอด
ธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น
5. มีพันธมิตรคู่ค้าทางธุรกิจมากขึ้น ทาให้สามารถที่ประกอบกิจการได้หลากหลาย และยืดหยุ่นมาก
ยิ่งขึ้น
ผลกระทบเชิงลบของการรวมธุรกิจ
1. การประสบปัญหาขาดทุน การควบรวมธุรกิจจาเป็นต้องมีการวางแผนการดาเนินงานที่รัดกุม แม้
จะมีข้อได้เปรียบด้านเงินลงทุนเป็นอย่างดี แต่เนื่องจากธุรกิจที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น หากขาดผู้บริหารที่มีความ
ชานาญหรือประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจขนาดใหญ่ ก็อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ ส่งผลให้ธุรกิจประสบปัญหา
การขาดทุนได้
2. การรวมธุรกิจรูปแบบที่ไม่มีความสัมพันธ์กันโดยสิ้นเชิงเพื่อประโยชน์ในการสร้างธุรกิจแนวใหม่ยังมี
ความเสี่ยงด้านการลงทุนและผลตอบรับต่อสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นใหม่อยู่ จาเป็นต้องอาศัยประสบการณ์
ของผู้ดาเนินธุรกิจเพื่อนาพาให้ธุรกิจนั้นประสบผลสาเร็จ
3. การควบรวมธุรกิจมีผลประโยชน์โดยตรงต่อผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ แต่ในส่วนของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการอาจจะได้รับผลกระทบในจังหวะที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ซึ่งผู้บริหารจะต้องคานึงถึงจุด
นี้ด้วยว่าจะมีการจัดระเบียบบุคลากรอย่างไรให้ให้ส่งเสริมการดาเนินธุรกิจที่สุด
กรณีตัวอย่างของการนากลยุทธ์การรวมธุรกิจมาใช้ในกิจการโทรทัศน์
การรวมธุรกิจในกิจการโทรทัศน์ มีการนามาใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศ โดยตัวอย่างของการรวม
ธุ ร กิ จ ที่ โ ด่ ง ดั ง คื อ กรณี ก ารรวมธุ ร กิ จ ของ The Walt Disney Company ที่ เข้ า เข้ า ซื้ อ กิ จ การของ 21st
Century Fox โดยรายละเอียดของกิจการหลักที่ Walt Disney ได้จากการรวมธุร กิจครั้งนี้มีรายละเอียดดัง
ภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: ธุรกิจที่ The Walt Disney Company ได้มาจากการรวมธรุกิจกับ 21st Century Fox
ที่มา: https://www.facebook.com/nerdvanath/

จะเห็ น ได้ว่าการรวมธุรกิจ ของ Walt Disney เป็ นการรวมธุรกิจที่มีทั้ง Horizontal และ Vertical
Merger จึ งท าให้ Walt Disney ได้ เปรี ย บในการประกอบธุ ร กิ จ มากขึ้ น ทั้ งในการประหยั ด ต้ น ทุ น ในการ
ประกอบกิจการ ลิ ขสิ ทธิ์เนื้ อหารายการมากขึ้น และช่องทางในการนาเสนอเนื้อหารายการที่ มีมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะการที่ Walt Disney ได้ลิขสิทธิ์เนื้อหารายการมากขึ้น ส่งผลให้ Walt Disney มีความแข็งแกร่งทาง
เนื้ อหารายการเพี ย งพอที่จ ะลงสู่ ตลาดสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มในชื่อของ Disney+ ซึ่งถือเป็นตลาดที่เป็น จุด
ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั กของกิ จ การโทรทัศ น์ ในปั จ จุบั น เนื่อ งจากเป็ น ตลาดที่ ใหญ่ ระดับ โลก และหากมี คุณ ภาพ
เพียงพอก็จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างมหาศาล ดังนั้นการรวมธุรกิจในครั้งนี้เป็นการก้าวกระโดดที่
สาคัญของ Walt Disney
สาหรับกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย กลยุทธ์การรวมธุรกิจมีการนาใช้กันมากขึ้นในกิจการโทรทัศน์
ผ่านระบบเคเบิลทีวี เช่น การรวมธุรกิจของบริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร์ค จากัด ที่มีเป้าหมายการรวมธุรกิจ
กับผู้ให้บริการเคเบิลรายอื่นๆ ในแต่ละพื้นที่ของประเทศ เพื่อให้ธุรกิจของตนเองครอบคุลมในหลายพื้นที่ และ
การรวมธุรกิจกันในพื้นที่ภายในจังหวัดภูเก็ต ของบริษัท พีเอ บิสสิเนส ภูเก็ต จากัด ที่รวมธุรกิจเพื่อให้เกิด
ความเข้มแข็งในการประกอบกิจการในพื้นที่มากยิ่งขึ้น เป็นต้น ซึ่งหากมองการรวมธุรกิจของกิจการโทรทัศน์
ผ่านเคบิลทีวี จะเห็นว่าการรวมธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นเพียงระดับ Horizontal Merger ที่ส่งผลโดยตรงต่อการ
แข่งขันภายในตลาดนั้นๆ ทั้งในรูปแบบของคู่แข่งที่น้อยลง และการผูกขาดในพื้นที่การประกอบกิจการเคเบิล
ในพื้นที่นั้นๆ อีกทั้งการรวมธุรกิจของแคเบิลทีวี ก็จะยิ่งทาให้เกิดการประหยัดต้นทุนต่อหน่วยทางด้านเนื้อหา
รายการมากยิ่งขึ้น เนื่องจากว่าต้นทุนในการซื้อเนื้อหารายการของผู้รวมธุรกิจจะมีการลงทุ นที่เท่าเดิมหรือ
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ลดลง แต่ในขณะเดียวกันจะได้ฐานลูกค้าที่มากขึ้น ทาให้สามารถนากาไรที่เกิดขึ้นไปต่อยอดกับธุรกิจในส่วน
ต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น
แม้ว่าการรวมกิจการภายในกิจการระดับเดียวกันหรือการรวมธุรกิจในแนวแกนนอน (Horizontal
Merger) จะทาให้บริษัทมีขนาดใหญ่ขึ้นและสร้างอานาจต่อรองที่มากขึ้น แต่อานาจต่อรองที่สูงขึ้นนี้กลับสร้าง
ข้อ กั งวลเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมในการแข่ งขั น ในตลาดที่ ล ดลงซึ่ งอาจส่ งผลเสี ย ต่ อ ผู้ ช มได้ เช่ น การขึ้ น ราคา
ค่าบริ การ การจ ากัดทางเลื อกส าหรับ ผู้ บ ริ โภค ทั้ งด้านคุณ ภาพและความหลากหลายของเนื้อหารายการ
ในขณะที่การรวมธุรกิจในแนวตั้ง หรือ Vertical Merger ซึ่งแม้จะสามารถเพิ่มกาไรจากผลิตภาพการผลิตที่ดี
ขึ้น ด้วยการได้ซึ่งการประหยัดจากขนาด (Economies of Scales) และการประหยัดจากขอบเขตการผลิต
(Economies of Scope) ที่สามารถถ่ายทอดหรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับรสนิยมและความชอบของผู้ชมให้แก่
บริษัทในเครือ ตลอดจนต้นทุนอื่น เช่น ในอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์จะมีต้นทุนในการเผยแพร่
เนื้อหารายการ ต้นทุนในการหารายการที่จะมาออกอากาศ อันเป็นการลดต้นทุนในส่วนที่ไม่จาเป็นของทั้งสอง
บริษัทออกไป ให้ เหลือเพียงแค่ต้น ทุน ของบริษัทเดียว เป็นการเสริมสร้ างความแข็งแกร่งให้ กับบริษัท ทว่า
ภายใต้ความแข็งแกร่งของบริษัทที่ผ่านการรวมธุรกิจนี้อาจทาให้การแข่งขันในตลาดลดลง จากการเพิ่มขึ้นของ
ต้นทุนของบริษัทคู่แข่ง ตลอดจนการใช้กลยุทธ์จากอานาจที่แข็งแกร่งนี้ขัดขวางหรือเพิ่มอุปสรรคในการเข้าสู่
ตลาดของผู้เล่นรายใหม่ ซึ่งข้อกังวลที่เกิดนี้นามาซึ่งความท้าทายของผู้กาหนดนโยบายและการกากับดูแลใน
หลายมิติ เช่น
- นโยบายกากับดูแลการแข่งขัน ในการควบรวมบางกรณี การกากับดูแลแบบ Ex-post อาจ
ไม่เพียงพอ จึงอาจต้องมีการกากับดูแลเพิ่มเติม เพื่อกาหนดรูปแบบตลาด หรือพฤติกรรมของผู้ที่รวมธุรกิจ
และเสริมข้อจากัดความเป็นเจ้าของกิจการแบบดั้งเดิม
- นโยบายด้านการครองสิทธิข้ามสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการรวมธุรกิจในระดับห่วงโซ่
อุปทานเดียวกัน ที่อาจมีอิทธิพลมากขึ้นภายหลังจากการผ่อนคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับการครองสิทธิข้ามสื่อ
ซึ่ ง จ าเป็ น จะต้ อ งมี ก ารพิ จ ารณาใหม่ ในกรอบที่ ก ว้ า งขึ้ น ภายใต้ วิ วั ฒ นาการทางด้ า นเทคโนโลยี ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไป
- นโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศ ที่อาจเกิดการรวมธุรกิจระหว่างผู้
ประกอบกิจการในต่างประเทศ และผู้ให้บริการรายใหญ่ภายในประเทศ ทามาซึ่งการครอบงากิจการโดยคน
ต่างด้าว นั่นจึงทาให้นโยบายด้านการกากับดูแลการแข่งขันและนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศมี
ความจาเป็นต้องดาเนินการควบคู่กันไป เนื่องจาก หากไม่มีนโยบายหรือกติกาใดๆ ในการควบคุมการรวมธุรกิจ
ก็ อ าจน ามาซึ่ ง การแสวงค่ า เช่ า ทางเศรษฐกิ จ ที่ เกิ น ควรจากผู้ มี อ านาจเหนื อ ตลาด หรื อ ก็ คื อ ผู้ เล่ น จาก
ต่างประเทศ ทาให้ผู้ประกอบกิจการภายในประเทศ ไม่มีแรงจูงใจในการที่จะผลิตเนื้อหารายการ หรือพัฒนา
ช่องทางการน าเสนอเนื้ อหารายการได้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ รวมไปถึ งการคุ้ม ครองผู้ ผ ลิ ตเนื้อ หารายการ
ภายในประเทศ เช่น หลายประเทศในยุโรปได้มีการใช้เครื่องมือทางภาษีต่อผู้ให้บริการต่างชาติ เพื่อสนับสนุน
ผู้ผลิตเนื้อหาท้องถิ่น เป็นต้น
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ความท้ าทายที่ เกิ ดขึ้ น กับ การก าหนดนโยบายและแนวทางการกากั บ ดูแ ลอาจมี ห ลายประเด็ น ที่
แตกต่างกัน แต่ประเด็นที่สาคัญและจาเป็นจะต้องพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง คือ การรวมกิจการไม่ควรทาให้ฝ่ายที่
ทาการรวมธุรกิจเกิดอานาจเหนือตลาด จนมีพฤติกรรมลดการแข่งขันในตลาดที่กาหนดไว้ ซึ่งไม่เพียงเฉพาะแค่
เป็นการประเมินผลกระทบจากทั้งสองฝ่ายเพียงเท่านั้น หากแต่ต้องมีการทบทวนตลาดที่เกี่ยวข้องและสภาพ
การแข่งขันในตลาด จึงจาเป็นต้องกาหนดวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมกิจการ
หรือที่เรียกว่ามาตรการเยียวยาจากการรวมกิจการ (Merger Remedies) โดยทั่วไปมาตรการเยียวยาเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายและความท้าทายดังกล่าวมี 3 รูปแบบ อันประกอบด้วย มาตรการเชิงโครงสร้าง (Structural
Remedies) มาตรการเชิงพฤติกรรม (Non-Structural or Behavioural Remedies) และมาตรการแบบผสม
ทั้งเชิงโครงสร้างและพฤติกรรม (Hybrid Remedies) ดังจะแสดงได้ตามภาพที่ 2

Merger Remedies
Structural Remedies
- Structural Separation
- Partial Divestiture

Hybrid
Remedies

Non-Structural Remedies
- Internal operation
- Interacts/Behavior with
customers or competitors

ภาพที่ 2: รูปแบบการกาหนดมาตรการเยียวยาการควบรวมธุรกิจ (Merger Remedies)

มาตรการเชิงโครงสร้าง (Structural Remedies)
มาตรการเชิงโครงสร้าง เป็นมาตรการที่มีมีความสาคัญมาก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาโครงสร้างการ
แข่งขันของตลาดมิให้เกิดการผูกขาด หรือได้รับผลกระทบภายหลังการรวมธุรกิจของผู้ให้บริการในตลาดที่มี
การกระจุกตัวสูงหรือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ โดยพยายามรักษาความสามารถในการแข่งขันจากจานวนผู้
เล่นและการเข้าสู่ตลาดของผู้เล่นรายใหม่ ทั้งนี้ มาตรการเชิงโครงสร้างที่หน่วยงานกากับดูแลมักกาหนดเป็น
เงื่อนไขปฏิบัติในการรวมธุรกิจ ได้แก่ การแยกเชิงโครงสร้าง (Structural Separation) โดยอาจกาหนดให้
ภายหลังการรวมธุรกิจแล้ว การดาเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต้องอยู่ภายใต้บริษัทในกลุ่มในเครือ และแยก
ออกจากบริษัทแม่อย่าง ชัดเจน เช่น สถานที่ บุคลากร เครื่องมือที่ใช้กับบริษัทในกลุ่มในเครือโดยเฉพาะ การ
ขายกิจการบางส่วน (Partial Divestiture) ซึ่งเป็นการกาหนดเงื่อนไขให้ผู้รวมธุรกิจขายหรือโอนความเป็น
เจ้าของในกิจการบางส่วนที่ตนมีอานาจควบคุมภายหลังการรวมธุรกิจ เพื่อชดเชยกับประโยชน์ที่ได้จากการรวม
ธุรกิจนั้น
ทั้งนี้ การขายธุรกิจ กิจการ หรือสินทรัพย์บางส่วนของฝ่ายที่ทาการรวมธุรกิจนั้น อาจต้องพิจารณาไป
ถึงความพอเพี ย งของกิจ การหรือ สิ น ทรั พย์ ที่ผู้ ซื้ อจะได้ รับ ตลอดจนความสามารถในการประกอบกิจการ
ดังกล่าวต่อไปในอุตสาหกรรม (Potential Buyer) เนื่องจากมีผลต่อความสามารถในการประกอบกิจการได้
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อย่างมีประสิทธิภาพของผู้ซื้อ และส่งผลต่อเนื่องไปยังความสามารถในการฟื้นฟูและรักษาระดับการแข่งขันใน
ตลาดให้ใกล้เคียงกับก่อนการรวมธุรกิจ
มาตรการเชิงพฤติกรรม (Non-Structural or Behavioural Remedies)
มาตรการเชิงพฤติกรรม เป็นมาตรการกากับดูแลหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกิจการที่รวมธุรกิจ
เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่เป็นการกีดกันการแข่งขัน โดยมุ่งเป้าไปที่การจัดการดาเนินงานภายในของ
บริษัทที่รวมธุรกิจ หรือพฤติกรรมที่มีต่อลูกค้าและคู่แข่ง โดยอาจกาหนดให้ปฏิบัติในระยะสั้นภายหลังการรวม
ธุรกิจหรือกาหนดให้ปฏิบัติตลอดไปก็ได้
มาตรการแบบผสมทั้งเชิงโครงสร้างและพฤติกรรม (Hybrid Remedies)
มาตรการแบบผสมจะถูกนามากาหนดใช้เมื่อการใช้มาตรการเชิงโครงสร้างเพียงอย่างเดียวอาจไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะแก้ไขผลกระทบการผูกขาดหรือมีอานาจเหนือตลาดจากการรวมธุรกิจ หน่วยงาน
กากับดูแลอาจกาหนดมาตรการเชิงโครงสร้าง เพื่อให้ผู้ให้บริการรายอื่นสามารถเข้ามาแข่งขันในตลาดได้มาก
ขึ้น ร่วมกับกาหนดมาตรการเชิงพฤติกรรมที่จะกาหนดข้อบังคับด้านราคาและบริการให้ผู้รวมธุรกิจปฏิบัติตาม
เพื่อให้ตลาดเกิดการแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมยิ่งขึ้น
ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมา การรวมธุรกิจทั้งในอุตสาหกรรมกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม
เกิดขึ้นมากมายในหลายลักษณะ ซึ่งผลลัพธ์ของธุรกรรมดังกล่าว ขึ้นอยู่กับหน่วยงานกากับดูแลเฉพาะกิจการ
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศที่เป็นผู้มีอานาจตัดสินการรวมธุรกิจดังกล่าวก็ได้มีการตัดสินใจ
ออกมาในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการไม่อนุญาตให้รวมธุรกิจ การอนุญาตแบบไม่มีเงื่อนไข และการอนุญาต
แบบมีเงื่อนไข ที่สะท้อนผ่านการออกมาตรการเยียวยาจากการรวมธุรกิจ อาทิ มาตรการเยียวยาจากการรวม
ธุ ร กิ จ ระหว่ า ง Disney และ Fox จากตั ว อย่ า งที่ ได้ ก ล่ า วไปแล้ ว ในตอนต้ น ด้ ว ยการแบ่ ง ขายกิ จ การที่
ดาเนินการโดย A&E Television Networks ที่อยู่ภายใต้การ Joint Venture ระหว่าง Disney และ Hearst
เช่น History, H2, Crime & Investigation, Blaze และ Lifetime นอกจากนี้ ยังมีกรณีการรวมกันระหว่าง
Telia ซึ่ ง เป็ น ผู้ ให้ บ ริ ก ารทั้ งในกิ จ การโทรคมนาคมและกิ จ การโทรทั ศ น์ และ Bonnier Broadcasting ผู้
ให้ บ ริการโทรทัศน์ และอุตสาหกรรมด้านความบันเทิง ที่อาจนาไปสู่ การลดลงของการแข่งขันในตลาด ใน
รูปแบบของการเพิ่มขึ้นของราคาในการให้บริการกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนการลดทางเลือกการรับชมโทรทัศน์
ของผู้บริโภคในประเทศฟินแลนด์และประเทศสวีเดน 2 ซึ่ง Telia ก็ได้มีการนาเสนอมาตรการเยียวยาจากการ
รวมธุรกิจ ด้วยการยังคงสิทธิในการให้ ผู้ช มเข้าถึงการออกอากาศแบบ Free-to-Air ตลอดจน pay TV ทั้ ง
รู ป แบบปกติ แ ละ premium content ( เช่ น การถ่ า ยทอดการแข่ ง ขั น กี ฬ า) ให้ เป็ น ไปอย่ า งยุ ติ ธ รรม
สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบั ติ (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory: FRAND) การเข้าถึงการ
ให้บริการ OTT ของฝ่ายที่ทาการรวมกิจการ รวมถึงจะต้องไม่เลือกปฏิบัติกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมเจ้าอื่น
และผู้ให้บริการโทรทัศน์ เจ้าอื่น ในการขายพื้นที่โฆษณาทางโทรทัศน์บนช่องทางที่รวมธุรกิจ หรือในกิจการ
โทรคมนาคมอย่างกรณี Hutchison 3G และ Wind (ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อันดับ 3 และ 4 ในตลาด
โทรคมนาคมของประเทศอิตาลี) ในลักษณะ Joint Venture นามาซึ่งข้อกังวลว่า อาจเป็นการลด หรือกีดกัน
2

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_2474
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การแข่งขันของผู้ประกอบการรายอื่นในตลาด ทาให้ Hutchison 3G และ Wind เสนอมาตรการเยียวยา ด้วย
การขายคลื่ น ความถี่ (900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz และ 2600 MHz), การโอน/แบ่ งใช้ โครงข่าย
บริษัทร่วมทุน รวมถึงข้อตกลง (การเข้าถึง 2G, 3G, 4G และเทคโนโลยีใหม่) ให้แก่ผู้ให้บริการรายใหม่ (Iliad)
ซึ่งสามารถเข้าใช้โครงข่ายของบริษัทร่วมทุนเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จนกว่าจะสามารถสร้างโครงข่าย
ของตนเองได้

ภาพที่ 3: ข้อเสนอให้ ILIAD เป็นรายใหม่ที่เข้าสู่ตลาดภายหลังการรวมธุรกิจระหว่าง H3G และ WIND
ที่มา: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_16_2932

อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะมีการน าเสนอมาตรการเยียวยาจากการรวมกิจการจะต้องพิจารณาถึงความ
เฉพาะเจาะจงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจนั้น มาตรการเหล่านั้นจึงต้องมีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงตาม
ความเหมาะสม (Tailored Remedies) ด้ ว ยเช่ น กั น ซึ่ ง ในหลายกรณี การพิ จ ารณามาตรการเยี ย วยาที่
เหมาะสมนั้น อาจมีความซับ ซ้อนอย่างมาก เนื่องจากมักจะมีองค์ประกอบหลายอย่างในกระบวนการผลิ ต
การตลาด และการขายผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกระบวนการดังกล่าวยัง สามารถเชื่อมโยงกับ การขายสินค้าหรือ
บริ ก ารในตลาดอื่น ได้ ซึ่ งหากมุ่ งเน้ น ไปที่ ข้อ กังวลด้านการแข่ งขัน ที่ เกี่ยวข้ องกั บ ธุรกรรมเพี ยงอย่างเดีย ว
เป้าหมายของการแก้ไขการรวมธุรกิจ (การฟื้นฟูตลาดให้อยู่ในระดับการแข่งขัน ให้ใกล้เคียงกับ ก่อนการรวม
ธุรกิจ) ทางออกที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว คือ หน่วยงานกากับดูแลจะไม่อนุญาตให้มีการ
รวมธุรกิจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะทั้งในระดับแนวตั้งหรือแนวนอนก็ตาม ทว่าจะต้องแลกมาด้วยการพัฒนาของกิจ การ
ที่ล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ หรือก็คือการได้อย่างเสียอย่าง (Trade-Off) ในมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์นั่นเอง
ซึง่ การพัฒนามาตรการเยียวยาจากการรวมธุรกิจควรต้องมีความสมดุลระหว่างการขจัดผลกระทบในทางลบอัน
จะเกิดขึ้นกับการแข่งขันออกภายหลังการรวมธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็รักษาผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ทาธุรกรรมดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ การรักษาดุลยภาพของมาตรการเยียวยาจะขึ้นอยู่กับ ความรุนแรงของผลกระทบ
ในเชิงลบด้านการแข่งขันที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ ตลอดจนผลประโยชน์ที่เป็นไปได้จากการทาธุรกรรม
ภายในและภายนอกตลาดที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมไปถึงผลประโยชน์ที่อาจตกแก่ผู้บริโภคด้วยเช่นกัน
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ชื่อรายงาน

วิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดทำ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง
นายกีรติ อาภาพันธุ์
นางธันยพร เปาทอง
นางสาวธัญธารีย์ สุธีวราสิทธิ์
นายภาณุ วีระชาลี
นางสาวอารดา ทางตะคุ
นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณมณี

รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อวิเคราะห์ประกอบแนวทางการกํากับ
ดูแลกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ของบุคลากร สำนักงาน กสทช. และ
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจ โดย
ข้อมูล ข้อวิเคราะห์ หรือ ข้อความใดๆ ที่ปรากฏในรายงานนี้ไม่มีผลผูกพันต่อ กสทช.
แต่อย่างใด และสำนักงาน กสทช. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม จากการนำข้อมูล ข้อวิเคราะห์ หรือ ข้อความในรายงานนี้ไป
ใช้หรือการกระทําใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ข้อวิเคราะห์ หรือข้อความที่ปรากฏใน
รายงานนี้

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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