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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

บทสรุปผูบริหาร 

การผูกขาดกับความเหลือ่มล้ําในภาคธุรกจิ 

เดือนเดน  นิคมบริรักษ 

 
การศึกษานี้ช้ีใหเห็นวาโครงสรางภาคธุรกิจไทยมีแนวโนมท่ีจะกระจุกตัวมากข้ึนตามลําดับ จากการ

ท่ีบริษัทขนาดใหญมีอัตราการขยายตัวในอัตราที่สูงกวาบริษัทท่ีมีขนาดเล็กกวาอยางตอเนื่อง การขยายตัว
ของบริษัทขนาดใหญมีขอท่ีควรเปนกังวลสามประการ ประการแรก บริษัทขนาดใหญจํานวนหน่ึงเปน
รัฐวิสาหกิจท่ีมีอํานาจผูกขาดหรืออํานาจในการกํากับดูแลท่ีทําใหไดเปรียบบริษัทคูแขง ประการท่ีสอง 
บริษัทขนาดใหญสวนมากประกอบธุรกิจท่ีไมมีการคาขายสินคาหรือบริการขามประเทศ (non-traded sector)  
ทําใหการแขงขันในตลาดมีจํากัด การผูกขาดตลาดจึงมีโอกาสเปนไปไดสูงกวาในกรณีของธุรกิจในภาคการ
ผลิตซ่ึงมีการแขงขันโดยตรงจากสินคานําเขาจากตางประเทศ นอกจากนี้แลว การประกอบธุรกิจท่ีไมมี
การคาระหวางประเทศหรือมีแตมีนอยเชน ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจการกอสราง ธุรกิจการเงิน ฯลฯ มักเกี่ยวของ
กับ กฎ กติกา ของภาครัฐจํานวนมาก ทําใหบริษัทท่ีมีทุนขนาดใหญท่ีสามารถสรางฐานทางการเมืองได โดย
อาจใหหนวยงานราชการกําหนดกฎเกณฑท่ีเอ้ือประโยชนตอธุรกิจของตน ประการสุดทาย บริษัทขนาด
ใหญจํานวนหนึ่งเปนบริษัทในเครือของกลุมบริษัทท่ีประกอบธุรกิจท่ีหลากหลาย ประสบการณของประเทศ
เกาหลีใตกับกลุมบริษัทขนาดใหญท่ีเรียกวา “แชโบล”  และผลการสํารวจพฤติกรรมการผูกขาดในภาคธุรกิจ
ในประเทศไทยท่ีผานมาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยชี้ตรงกันวา กลุมธุรกิจเหลานี้ซ่ึงมีธุรกิจ
ท่ีหลากหลายและครบวงจรมีอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจท่ีสูง ทําใหผูกขาดไดงาย  

โดยสรุปแลว โครงสรางและลักษณะของธุรกิจขนาดใหญในประเทศไทยน้ันเอ้ือตอการผูกขาด  
การที่บริษัทเหลานี้มีขนาดใหญมากข้ึนตามลําดับ จึงเปนประเด็นท่ีรัฐควรใหความสําคัญในการเขามาดูแล 
 การศึกษากลไกในการปองกันการผูกขาดของภาครัฐพบวา การบังคับใชกฎหมายการแขงขันทาง
การคาในชวง 10 ปท่ีผานมาประสบกับความลมเหลวโดยส้ินเชิง เนื่องจากโครงสรางของคณะกรรมการการ
แขงขันทางการคาและสํานักแขงขันทางการคาไมปลอดจากการเมืองและถูกอํานาจธุรกิจครอบงําไดงาย 
นอกจากนี้แลว กฎหมายดังกลาวยังใหการยกเวนแกรัฐวิสาหกิจและหนวยงานราชการ ซ่ึงการศึกษานี้พบวา
เปนกําเนิดแหงการผูกขาดในหลายกรณี ท้ังในรูปแบบของการผูกขาดเองโดยตรงหรือการอนุญาตใหเอกชน
ผูกขาดภายใตระบบสัมปทาน 

หากการแขงขันทางการคาในภาคธุรกิจไทยยังคงดําเนินการแบบไร กฎ กติกา ดังท่ีผานมาในอดีต  
การกระจุกตัวในภาคธุรกิจมีแนวโนมท่ีจะสูงข้ึนตามลําดับ สุดทายแลวชองวางระหวางวิสาหกิจขนาดใหญ
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กับวิสาหกิจขนาดยอมซ่ึงถางมากข้ึนจะสงผลทําใหการกระจายตัวของรายไดของประชากรเลวลง ซ่ึงจะมี
ผลกระทบโดยตรงตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางการเมืองของประเทศ 

คณะผูวิจัยเห็นวา หากรัฐบาลมีความจริงใจท่ีจะแกไขปญหาการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจไทยอยาง
จริงจัง เพื่อสงเสริมการเกิดใหมและการเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซ่ึงเปนแหลงรายไดท่ี
สําคัญของประชากรจํานวนมากในประเทศ และเปนแหลงเพาะพันธุนวัตกรรมทางธุรกิจและเทคโนโลยีแลว 
รัฐบาลจําเปนตองปรับปรุงวิธีการทํางานของคณะกรรมการการแขงขันทางการคาใหมีความโปรงใสมากข้ึน 
ปรับโครงสรางคณะกรรมการการแขงขันทางการคาใหปลอดจากตัวแทนของกลุมทุนขนาดใหญ และปรับ
โครงสรางของสํานักแขงขันทางการคาใหเปนองคกรท่ีเปนมืออาชีพท่ีมีความเปนอิสระจากการเมืองใน
ลักษณะท่ีคลายคลึงกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ในขณะเดียวกัน รัฐควรมีมาตรการในการลดการผูกขาดของรัฐวิสาหกิจ โดยการทบทวนอํานาจ
ผูกขาดของรัฐวิสาหกิจท่ีมีการดําเนินการเชิงพาณิชย  กําหนดใหรัฐวิสาหกิจยกเลิกการถือหุนใน
บริษัทเอกชนท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมท้ังยกเลิกสิทธิพิเศษท่ีรัฐวิสาหกิจไดรับการยกเวนจาก
กฎหมายแขงขันทางการคาดวย นอกจากนี้แลว เพื่อปองกันมิใหหนวยราชการแสวงหารายไดจากการให
สัมปทานผูกขาดแกบริษัทเอกชน รัฐควรแปลงสัมปทานที่หนวยราชการมีสวนไดเสียใหเปนรูปแบบของ
ใบอนุญาตซ่ึงหนวยงานกลางท่ีไมมาสวนไดเสียเปนผูกํากับดูแล 
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บทความเรื่อง 
การผูกขาดกับความเหลือ่มล้ําในภาคธุรกจิ 

เดือนเดน  นิคมบริรักษ 

1. บทนํา 

การผูกขาดถือเปนชองทางในการแสวงหากําไร “ทางลัด” ของธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจท่ีมีอํานาจ
ผูกขาดสามารถสรางกําไรไดอยางงายดายโดยการข้ึนราคาสินคาหรือคาบริการ โดยไมจําเปนตองทุมเท
ทรัพยากรเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหเหนือคูแขง นอกจากนี้แลว ธุรกิจท่ีมีอํานาจผูกขาดใน
ตลาดดังกลาวยังสามารถเอาเปรียบหรือกล่ันแกลงคูแขงเพื่อท่ีจะครอบครองสวนแบงตลาด การผูกขาดจึง
เปนการถายโอนทรัพยสินจากผูบริโภคหรือจากธุรกิจขนาดยอมท่ีมักเปนผูถูกกล่ันแกลงไปยังธุรกิจท่ีผูกขาด 
หากภาครัฐไมเขามาปองกันและปราบปรามพฤติกรรมท่ีเปนการผูกขาดในภาคธุรกิจแลว การถายโอนกําไร
ดังกลาวอยางตอเนื่องยอมนําไปสูการสะสมทุนของกลุมธุรกิจขนาดใหญ ซ่ึงนับวันจะยิ่งทรงพลังทาง
เศรษฐกิจมากข้ึน และเม่ือกลุมทุนผูกขาดเหลานี้สามารถเขามาครอบงํากลไกของภาครัฐได โดยการเอ้ือ
ผลประโยชนใหแกนักการเมืองซ่ึงเปนผูกําหนดนโยบายหรือแกเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงเปนผูกํากับดูแลกฎ 
กติกาแลว ผูบริโภคและธุรกิจขนาดยอมก็จะไรท่ีพึ่งพาเม่ือรัฐกลายเปนผูปกปองผลประโยชนของธุรกิจ
ขนาดใหญ มิใชผูพิทักษรักษาผลประโยชนของสาธารณะด่ังท่ีควรจะเปน   

พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีการบริหารประเทศถูกครอบงําโดยกลุมทุนผูกขาดขนาดใหญ
มีแนวโนมท่ีจะสงผลใหชองวางระหวางคนจนและคนรวยถางมากข้ึน เนื่องจากนโยบายตางๆ ท้ังในดานการ
สงเสริมและในดานการกํากับควบคุมธุรกิจตางมุงเนนไปในทิศทางท่ีเปนประโยชนแกธุรกิจขนาดใหญ
มากกวาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซ่ึงเปนแหลงการจางงานและเปนแหลงกําเนิดแหงองคความรูและ
นวัตกรรมท่ีสําคัญของประเทศ1 นอกจากนี้แลว ความเหล่ือมลํ้าของรายไดในภาคธุรกิจก็จะนําไปสูปญหา
ความม่ันคงท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เม่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมซ่ึงเปนแหลง
รายไดของประชากรจํานวนมากไมมี “พื้นท่ีทํากิน”  

                                                         
1 ขอมูลจากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแสดงใหเห็นวาประเทศไทยมีธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมทั้งหมด 2,274,524 ราย ในป พ.ศ. 2549 ซึ่งคิดเปนรอยละ 99.5 ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมด และมีการจางงาน 8.86 
ลานคน ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 76.7 ของการจางงานในภาคธุรกิจทั้งหมด 



2 บทความเร่ือง การผูกขาดกับความเหลื่อมล้ําในภาคธุรกิจ 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

การศึกษานี้มีเปาประสงคท่ีจะสํารวจพฤติกรรมการผูกขาดในประเทศไทยวามีความแพรหลายมาก
หรือนอยเพียงใด รวมท้ังศึกษาวิเคราะหปจจัยและส่ิงแวดลอมตางๆ ท้ังในเชิงธุรกิจ กฎหมาย และสถาบันท่ี
เอ้ือใหเกิดการผูกขาด เพื่อนําเสนอแนวนโยบายในการปองกันและแกไขปญหาการผูกขาดทางการคาอันจะ
ชวยสงเสริมโอกาสทางการคาของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อท่ีจะลดความเหล่ือมลํ้าทางรายไดใน
ภาคธุรกิจไทย 

โครงสรางของรายงานฉบับนี้มีดังตอไปนี้  สวนท่ี 2 จะศึกษาลักษณะของการกระจายรายไดในภาค
ธุรกิจไทยวามีลักษณะท่ีกระจุกตัวหรือกระจายตัวอยางไร และมีแนวโนมการเปล่ียนแปลงอยางไรในชวง 5 
ปท่ีผานมา เพื่อท่ีจะใหภาพรวมเกี่ยวกับระดับของความเหล่ือมลํ้าในภาคธุรกิจไทย  สวนท่ี 3 จะศึกษาถึงการ
ผูกขาดในภาคธุรกิจไทยวามีความแพรหลายมากหรือนอยเพียงใด มีลักษณะอยางไร และเกิดข้ึนใน
อุตสาหกรรมใดบาง และการผูกขาดเหลานั้นมีผลอยางไรตอการสะสมทุนของธุรกิจขนาดใหญ การแขงขัน
ในตลาด และโครงสรางของภาคธุรกิจโดยรวม สวนท่ี 4 จะเปนการศึกษาถึง กฎ กติกาในการปองกันการ
ผูกขาดของภาครัฐวามีประสิทธิภาพในการปกปองคุมครองและใหความเปนธรรมตอธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมท่ีมีอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจตํ่าหรือไม อยางไร และศึกษาการผูกขาดท่ีเกิดจากนโยบายหรือกฎ 
กติกาของภาครัฐเอง ซ่ึงรวมถึงการผูกขาดของวิสาหกิจของรัฐ และการผูกขาดของธุรกิจท่ีอยูภายใตการ
กํากับของภาครัฐ (regulated industries) และในสวนท่ี 5 ซ่ึงเปนสวนสุดทายนั้น จะนําเสนอขอเสนอแนะใน
เชิงนโยบายในการลดการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจไทย เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าของรายไดในภาคธุรกิจไทย 
โดยการท่ีธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีโอกาสท่ีจะเจริญเติบโตภายใตรมเงาของบริษัทขนาดใหญจะ
สามารถชวยลดความเหล่ือมลํ้าทางรายไดของประชากรในประเทศ   

2. การเปลี่ยนแปลงของการกระจายรายไดของภาคธุรกิจไทยในชวงป พ.ศ. 2547 - 2551 

คาสัมประสิทธ์ิจีนี2 (Gini coefficient) เปนตัวช้ีวัดท่ีถูกนํามาใชอยางแพรหลายในการวัดความ
เหล่ือมลํ้าของการกระจายรายไดหรือการกระจายความมั่งค่ัง (wealth) ของประชากรในประเทศหน่ึงๆ คา
สัมประสิทธ์ิจีนีสามารถคํานวณไดหลายวิธี แตวิธีซ่ึงเปนท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ การกําหนดจากเสนโคงลอเรนซ 
(Lorenz curve) ดังแสดงในรูปท่ี 2.1 

 

 

                                                         
2  คาสัมประสิทธิ์จีนีถูกพัฒนาขึ้นโดยนักสถิติชาวอิตาลีที่ช่ือ คอรราโด จีนี (Corrado Gini) ซึ่งไดตีพิมพครั้งแรกในผลงาน

ช่ือ Variability and Mutability เมื่อป ค.ศ. 1912 
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รูปท่ี 2.1 เสนโคงลอเรนซ และการคํานวณคาสัมประสิทธ์ิจีนี 
 

 

เสนโคงลอเรนซเปนกราฟเสนซ่ึงแสดงความสัมพันธระหวางคาสัดสวนสะสมของจํานวนประชากร
และคาสัดสวนสะสมของรายได ตัวอยางเชน ในประเทศหนึ่งท่ีประชากรทุกคนมีรายไดเทาเทียมกันหมด 
รอยละ 20 ของประชากรท้ังหมดในประเทศจะมีรายไดรวมกันคิดเปนรอยละ 20 ของรายไดรวมของ
ประชากรท้ังหมด ในกรณีดังกลาวนั้น สัดสวนสะสมของรายไดกับสัดสวนสะสมของจํานวนประชากรจะมี
คาเทากัน และทําใหไดเสนลอเรนซท่ีเปนเสนตรงทแยงมุม 45 องศา ซ่ึงแสดงถึงการกระจายรายไดท่ีเทา
เทียมกันอยางสมบูรณ (perfect equality) แตถาประชากรในประเทศมีรายไดไมเทาเทียมกัน รอยละ 20 ของ
ประชากรทั้งประเทศท่ีมีรายไดนอยท่ีสุดอาจมีรายไดรวมกันคิดเปนเพียงรอยละ 10 ของรายไดของประชากร
โดยรวมเทานั้น ตามท่ีปรากฏในรูปท่ี 2.1 ขางตน ดังนั้น ถาเสนโคงลอเรนซยิ่งหางจากเสนทแยงมุม 45 องศา
มากเทาไร ยิ่งแสดงถึงความไมเทาเทียมกันของการกระจายรายไดท่ีมากข้ึนเทานั้น 

คาสัมประสิทธ์ิจีนีสามารถคํานวณไดจากการหาสัดสวนของพื้นท่ี A ตามท่ีปรากฏในรูปท่ี 2.1 หาร
ดวยพื้นท่ี A รวมกับพื้นท่ี B (หรือก็คือสามเหล่ียมใตเสนทแยงมุม 45 องศา) คาสัมประสิทธ์ิจีนีท่ีเทากับ 0 
หมายถึงการกระจายรายไดท่ีเทาเทียมกันอยางสมบูรณ (perfect equality) ซ่ึงจะแสดงโดยเสนโคงลอเรนซท่ี
เปนเสนเดียวกันกับเสนแหงความเทาเทียมกันอยางสมบูรณ หรือเสนทแยงมุม 45 องศา และคาสัมประสิทธ์ิ
จีนีท่ีเทากับ 1 หมายถึงความเหล่ือมลํ้าของการกระจายรายไดอยางสมบูรณ (perfect inequality) ซ่ึงจะแสดง
โดยเสนโคงลอเรนซท่ีเปนเสนเดียวกันกับแกนนอนรวมถึงแกนต้ังทางดานขวา หรืออาจเรียกวาเสนแหง
ความไมเทาเทียมกันอยางสมบูรณ (line of perfect inequality) โดยคาสัมประสิทธ์ิจีนีท่ีสูงยอมหมายความถึง
ความไมเทาเทียมกันของการกระจายรายไดท่ีสูงเชนเดียวกัน 
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4 บทความเร่ือง การผูกขาดกับความเหลื่อมล้ําในภาคธุรกิจ 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

คณะผูวิจัยไดนําเอาวิธีการดังกลาวมาใชในการศึกษาสถานการณการกระจายรายไดของภาคธุรกิจ
ในประเทศไทย เพื่อดูวาภาคธุรกิจไทยมีการกระจุกตัวทางรายไดมากหรือนอยเพียงใด และการกระจุกตัว
ของรายไดดังกลาวมีแนวโนมท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงในชวงเวลาท่ีทําการศึกษา โดยสามารถนําคาสัมประสิทธ์ิ
จีนีมาใชในการวิเคราะหไดเชนเดียวกันกับการศึกษาถึงสถานการณการกระจายรายไดของประชากรใน
ประเทศ โดยไดแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ สถานการณการกระจายรายไดของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย ซ่ึงจะใหภาพการกระจายรายไดเฉพาะในกลุมธุรกิจท่ีเปนบริษัทมหาชน และสถานการณ
การกระจายรายไดของบริษัทท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  ซ่ึงจะ
ใหขอมูลของภาคธุรกิจไทยในภาพรวม 

การศึกษาถึงสถานการณการกระจายรายไดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (listed 
company) ไดอาศัยขอมูลรายไดรายบริษัทจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2547-2551 
จํานวนท้ังส้ิน 385 บริษัท คณะผูวิจัยไดนําขอมูลรายไดดังกลาวมาคํานวณคาสัมประสิทธ์ิจีนีเพื่อประเมินการ
เปล่ียนแปลงของการกระจุกตัวของรายไดของภาคธุรกิจในประเทศไทยในชวงเวลา 5 ปท่ีผานมา นอกจากนี้ 
คณะผูวิจัยไดแยกกลุมบริษัทออกเปน 2 กลุม คือ กลุมบริษัทท่ีมีรายไดสูงท่ีสุดรอยละ 20 (Top 20 %) และ
กลุมบริษัทท่ีมีรายไดนอยท่ีสุดรอยละ 20 (Bottom 20%) จากจํานวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ท้ังหมด โดยบริษัทท้ัง 2 กลุมดังกลาวจะมีจํานวนบริษัทในกลุม 77 บริษัทเทากัน ท้ังนี้การจัดกลุมตาม
ลักษณะดังกลาวถือเปนการจัดกลุมตามรูปแบบซ่ึงเปนท่ีนิยมเม่ือทําการศึกษาถึงการกระจายรายไดของ
ประชากรในประเทศไทย3  

เม่ือนําขอมูลรายไดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท้ังหมดมาพล็อตเปนเสนโคงลอเรนซ4 
ตามท่ีปรากฏในรูปท่ี 2.2 ดานลางนี้ พบวา  

(1) โครงสรางรายไดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไทยมีลักษณะการกระจุกตัว
คอนขางสูง ดังจะเห็นไดวา รอยละ 80 ของจํานวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท้ังหมด
มีรายไดรวมกันคิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 10-15 ของรายไดรวมของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยท้ังหมด ในขณะท่ีรายไดรวมของกลุมบริษัทท่ีมีรายไดสูงรอยละ 20 กลับมี
สัดสวนสะสมของรายไดท่ีสูงถึงรอยละ 85-90 ของรายไดรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยท้ังหมด   

(2) เสนโคงลอเรนซท่ีไดมีแนวโนมท่ีจะออกหางจากเสนแหงความเทาเทียมกันอยางสมบูรณมาก
ข้ึนเมื่อเวลาผานไป ซ่ึงหมายความวาการกระจายรายไดของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยมีลักษณะท่ีกระจุกตัวมากข้ึนในชวงป พ.ศ. 2547-2551  

                                                         
3 จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ 
4 ใชการคํานวณในเว็บไซด http://www.wessa.net/co.wasp  



เดือนเดน นิคมบริรักษ 5 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0
%

1
0

%

2
0

%

3
0

%

3
9

%

4
9

%

5
9

%

6
9

%

7
9

%

8
9

%

9
8

%

สัดสวนสะสมของจํานวนบริษัท

45 degree 2547 2548 2549 2550 2551

4
0

%

6
0

%

5
0

%

7
0

%

8
0

%

9
0

%

1
0

0
%

สัดสวนสะสมของรายได

รูปท่ี 2.2  เสนโคงลอเรนซคาํนวณจากรายไดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไทย 

ที่มา: ประมวลขอมลูบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

จากขอมูลรายไดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท้ังหมด และคาสัมประสิทธ์ิจีนีท่ีคํานวณ
ไดตามท่ีแสดงในตารางท่ี 2.1 แสดงใหเห็นวา คาสัมประสิทธ์ิจีนีไดเพิ่มสูงข้ึนจาก 0.76 ในป พ.ศ. 2547 เปน 
0.7835 ในป พ.ศ. 2551 หากทําการเปรียบเทียบการกระจายรายไดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
กับการกระจายของประชากรในประเทศไทย โดยอาศัยขอมูลจากรายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาการกระจายรายไดของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยจะมีความเหล่ือมลํ้าท่ีสูงกวาการกระจายรายไดของประชากรไทย ซ่ึงมีคาสัมประสิทธ์ิจีนีอยู
ระหวาง 0.49-0.51 ในชวงเวลาเดียวกัน  

 
 
 
 
 

2547 

2551 



6 บทความเร่ือง การผูกขาดกับความเหลื่อมล้ําในภาคธุรกิจ 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ตารางท่ี 2.1 รายไดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

ป 2547 2548 2549 2550 2551 

รายได (ลานบาท)  

ทั้งหมด 385 บริษัท 3,285,874.24 3,940,387.45 4,616,918.59 5,023,152.31 5,927,134.79 
Top 20%  2,662,247.87 3,262,178.90 3,880,415.85 4,249,581.35 5,113,920.54 
Middle 60% 592,993.41 646,585.25 704,520.05 741,322.39 781,717.79 
Bottom 20%  30,632.96 31,623.30 31,982.69 32,248.56 31,496.46 

สัดสวนรายได5 (รอยละ) 

ทั้งหมด 385 บริษัท 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Top 20%  81.02 82.79 84.05 84.60 86.28 
Middle 60% 18.05 16.41 15.26 14.76 13.19 
Bottom 20%  0.93 0.80 0.69 0.64 0.53 

สัดสวนรายได Top 20% ตอ 
Bottom 20% (เทา) 

87 103 121 132 162 

อัตราการเปล่ียนแปลงของรายไดตอป6 (รอยละ) 

ทั้งหมด 385 บริษัท - 19.92 17.17 8.80 18.00 
Top 20%  - 21.82 18.52 9.31 20.40 
Middle 60%  - 11.60 11.25 6.15 5.41 
Bottom 20%  - 16.07 4.10 8.05 11.03 

คาสัมประสิทธ์ิจีนี7 0.7617 0.7788 0.7800 0.7696 0.7864 

ที่มา: ประมวลขอมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

                                                         
5 ในการคํานวณคาสัดสวนรายได คณะผูวิจัยไดใชกลุมตัวอยางเดิมในทุกป คือ กลุมบริษัททั้งหมดจํานวน 385 บริษัท ทั้งน้ี

เพ่ือมิใหการเขาหรือออกของบริษัทมีผลตอการการกระจุกตัวของตลาด   
6 ในการคํานวณหาอัตราการเปล่ียนแปลงของรายไดของบริษัทในกลุม Top 20% Middle 60% และ Bottom 20% เน่ืองดวย

ในแตละป บริษัทที่อยูในแตละกลุมจะแตกตางกันไปตามระดับรายไดที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง และเน่ืองดวยกลุมตัวอยางที่
ศึกษาในที่น้ีมีจํานวนนอย (385 บริษัท) ดังน้ันการหาอัตราการเปล่ียนแปลงของรายไดตอป โดยพิจารณาเฉพาะบริษัทที่
อยูในทั้ง 3 กลุมดังกลาวในแตละปจึงไมเหมาะสม เพราะอาจทําใหเกิดความเบี่ยงเบนของคาที่คํานวณไดอันเกิดจากการ
เลือกขอมูลที่ผิดได เพ่ือแกไขปญหาอคติจากการเลือก (selection bias) ดังกลาว จึงไดทําการคํานวณอัตราการ
เปล่ียนแปลงของรายไดตอปใหม โดยถือเอาแตเฉพาะบริษัทที่อยูในกลุม Top 20% Middle 60% และ Bottom 20% ในป 
พ.ศ. 2547 เทาน้ัน 

7 ใชการคํานวณในเว็บไซด http://www.wessa.net/co.wasp  
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

นอกจากนี้แลว ขอมูลจากตารางท่ี 2.1 ยังแสดงใหเห็นวา ในชวงป พ.ศ. 2547-2551 สัดสวนรายได
ของบริษัทในกลุม Top 20% ไดเพิ่มสูงข้ึนจากรอยละ 81.02 เปนรอยละ 86.28 ในขณะท่ีสัดสวนรายไดของ
บริษัทในกลุม Bottom 20% กลับลดลงจากจากรอยละ 0.93 เหลือเพียงรอยละ 0.53 หรือลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง 
สงผลทําใหรายไดรวมของบริษัทในกลุม Top 20% ในป พ.ศ. 2551 มีคาสูงถึง 162 เทาของรายไดรวมของ
บริษัทในกลุม Bottom 20% ในปเดียวกัน ซ่ึงเพิ่มสูงข้ึนจาก 87 เทาในป พ.ศ. 2547 ตัวเลขดังกลาวช้ีชัดวา 
โครงสรางรายไดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีลักษณะท่ีกระจุกตัวมากข้ึนอยางชัดเจนในชวง
ป พ.ศ. 2547-2551 

การท่ีรายไดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีลักษณะการกระจายท่ีกระจุกตัวมากข้ึนนั้น 
ยอมสะทอนใหเห็นวา ในชวงเวลา 5 ปท่ีทําการการศึกษา บริษัทท่ีมีขนาดใหญมีอัตราการขยายตัวของรายได
ท่ีสูงกวาบริษัทท่ีขนาดเล็กกวา ทําใหสวนแบงรายไดของบริษัทท่ีมีขนาดใหญยิ่งเพิ่มสูงมากข้ึน ดังจะเห็นได
จากตารางท่ี 2.1 ขางตนวากลุมบริษัท Top 20% มีอัตราการเปล่ียนแปลงของรายไดท่ีสูงกวากลุมบริษัท 
Bottom 20% ในทุกป โดยบริษัทขนาดใหญโดยรวมมีรายไดเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 20 ทุกป ยกเวนป พ.ศ. 
2550 ท่ีลดลงเหลือรอยละ 9.31 แตถึงกระนั้นก็ยังเปนอัตราท่ีสูงกวาอัตราการขยายตัวของรายไดของกลุม
บริษัทท่ีมีขนาดเล็กกวา และเปนท่ีนาสังเกตวากลุมบริษัทขนาดกลาง (Middle 60%) จะมีอัตราการขยายตัว
ของรายไดท่ีตํ่าเม่ือเทียบกับบริษัทกลุมอ่ืนๆ ทุกป ยกเวนในป พ.ศ. 2549 ท่ีอัตราการขยายตัวของรายไดของ
กลุมบริษัทขนาดกลางสูงกวากลุมบริษัทขนาดเล็ก    

แนวโนมการกระจุกตัวของรายไดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท่ีเพิ่มมากข้ึนเปน
ประเด็นท่ีนาเปนหวงอยางยิ่ง เนื่องจากบริษัทเหลานี้เปนบริษัทท่ีมีขนาดคอนขางใหญอยูแลว จึงมิใชตัวแทน
ของภาคธุรกิจของประเทศท่ีแทจริง8 ซ่ึงยังประกอบไปดวยบริษัทขนาดกลางและขนาดยอมอีกจํานวนมาก  
ดวยเหตุผลดังกลาวคณะผูวิจัยจึงไดวิเคราะหการกระจุกตัวของรายไดของนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศ
ไทยท้ังหมดเพ่ิมเติม โดยใชฐานขอมูลจากบริษัทเอกชนท่ีไดรับสัมปทานในการใหบริการขอมูลของบริษัท
จดทะเบียนในประเทศไทยแบบออนไลน 

ในการศึกษาสถานการณการกระจายรายไดของนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยซ่ึงมีอยูกวา
สองแสนรายในชวงป พ.ศ. 2548-2550  คณะผูวิจัยไดจําแนกกลุมบริษัทออกเปน 2 กลุม คือ กลุมบริษัทท่ีมี
รายไดมากท่ีสุดจํานวนประมาณสองหม่ืนราย หรือคิดเปนรอยละ 10 จากจํานวนบริษัทท่ีจดทะเบียนกับกรม
พัฒนาธุรกิจการคาท้ังหมดในแตละป (Top 10%) และกลุมบริษัทท่ีมีรายไดนอยท่ีสุดจํานวนรอยละ 10 
(Bottom 10%) ทําใหมีจํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีใชในการศึกษาท้ังหมดจํานวนกวาส่ีหม่ืนรายในแตละป9 
                                                         
8 บริษัทที่จดทะเบียนนตลาดหลักทรัพยที่มีขนาดเล็กที่สุดมีรายได 42 ลานในป พ.ศ. 2551 
9  เน่ืองดวยขอจํากัดของเวลาและคาใชจายในการดาวนโหลดขอมูลจากฐานขอมูลบริษัทจดทะเบียนออนไลน คณะผูวิจัยจึง

ไมสามารถใชขอมูลรายไดของกลุมบริษัท Top 20% และ Bottom 20% ดังเชนในกรณีของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยซึ่งมีอยูเพียง 385 บริษัท 
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วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

อนึ่ง คณะผูวิจัยมิไดทําการคํานวณคาสัมประสิทธ์ิจีนีเพื่อวัดความเหล่ือมลํ้าของการกระจายรายไดของบริษทั
จดทะเบียนท้ังหมด เนื่องจากไมสามารถดาวนโหลดขอมูลรายไดของบริษัทจดทะเบียนท้ังหมดกวาสองแสน
รายในแตละปจากฐานขอมูลออนไลนได เนื่องดวยขอจํากัดทางเทคนิคของผูใหบริการขอมูลท่ีทําใหการ
ดาวนโหลดขอมูลตองใชเวลานาน   

จากขอมูลรายไดของบริษัทจดทะเบียนท้ังหมดท่ีปรากฏในตารางท่ี 2.2 โครงสรางรายไดของนิติ
บุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยท้ังหมดมีลักษณะการกระจุกตัวท่ีสูงมาก โดยกลุมบริษัทท่ีมีรายไดสูง
ท่ีสุดจํานวนรอยละ 10 จากจํานวนบริษัทจดทะเบียนท้ังหมดมีรายไดรวมกันถึงรอยละ 85.61 ในป พ.ศ. 2548 
และเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 89.07 ในป พ.ศ. 2550 ในทางกลับกัน กลุมบริษัทท่ีมีรายไดนอยท่ีสุดจํานวนรอยละ 
10 กลับมีสวนแบงรายไดท่ีลดลงจากรอยละ 0. 01 ในป พ.ศ. 2548 เหลือเพียงรอยละ 0.007 ในป พ.ศ. 2550  
ท้ังนี้ การกระจุกตัวของรายไดท่ีเพิ่มมากข้ึนเปนผลมาจากการท่ีในชวงเวลาดังกลาว บริษัทในกลุม Top 10% 
มีอัตราการเติบโตของรายไดท่ีสูงกวาบริษัทในกลุม Bottom 10% คือรอยละ 12.96 และรอยละ 5.27 ในป 
พ.ศ. 2549 และ 2550 ตามลําดับ เทียบกับรอยละ 3.77 และติดลบรอยละ 16.3 สําหรับกลุมบริษัทขนาดกลาง 
และรอยละ 3.37 และติดลบรอยละ 15.83 สําหรับกลุมบริษัทขนาดเล็กในปเดียวกัน จากตัวเลขดังกลาว 
แสดงใหเห็นวาระดับรายไดของธุรกิจขนาดยอมนั้นมีความผันผวนตอสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจมากกวา
บริษัทขนาดใหญอยางมาก 
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ตารางท่ี 2.2 รายไดของบริษัทท่ีจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ป 2548 2549 2550 

จํานวนบริษัทท้ังหมด10 212,267 234,429 251,365 

รายได (ลานบาท) 

บริษัททั้งหมด 22,119,565.93 24,693,284.07 25,282,949.88 
Top 10% 18,937,294.42 21,391,479.56 22,519,290.60 
Middle 80% 3,180,028.58 3,299,823.84 2,761,890.87 
Bottom 10%11 2,242.93 1,980.67 1,768.41 

    

สัดสวนรายได (รอยละ) 

บริษัททั้งหมด 100.00 100.00 100.00 
Top 10% 85.61 86.63 89.07 
Middle 80% 14.38 13.36 10.92 
Bottom 10% 0.0101 0.0080 0.0070 

สัดสวนรายได Top 10% ตอ 
Bottom 10% (เทา) 

8,443 10,800 12,734 

อัตราการเปล่ียนแปลงของรายไดตอป12 (รอยละ) 

บริษัททั้งหมด 17.18 11.64 2.39 
Top 10% - 12.96 5.27 
Middle 80% - 3.77 -16.30 
Bottom 10% - 3.37 -15.83 

ที่มา: บริษัท บิสซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน)  

                                                         
10 จํานวนบริษัททั้งหมดในที่น้ี ไดนับรวมแตเฉพาะบริษัทที่มีรายไดมากกวา 10,000 บาทตอป 
11 ในการหาระดับรายไดรวมของบริษัทในกลุม Bottom 10% คณะผูวิจัยไดทําการปรับระดับรายไดขั้นตํ่าตอปของบริษัทที่

จะนับรวมอยูในกลุมบริษัทที่มีรายไดนอยที่สุดรอยละ 10 จาก 0 บาท หรือไมมีรายได ขึ้นมาเปน มีรายไดมากกวา 10,000 
บาทตอปงบประมาณ เน่ืองจากมีแนวโนมที่วาบริษัทในกลุมที่มีรายไดนอยกวา 10,000 บาทตอป อาจไมไดทําการ
ประกอบกิจการอยูจริง  

12 คณะผูวิจัยไดทําการคํานวณอัตราการเปล่ียนแปลงของรายไดของบริษัทในกลุม Top 10% และ Bottom 10% ในแตละป
แยกออกจากกัน โดยมิไดถือเอาแตเฉพาะบริษัทที่อยูในกลุม Top 10% และ Bottom 10% ในปเริ่มตน (ในกรณีน้ีคือป 
พ.ศ. 2548) เปนหลัก เชนเดียวกับการคํานวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายไดของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เน่ืองดวยคาดวาแนวโนมที่จะเกิดปญหาอคติจากการเลือกตามที่ไดกลาวมาแลวขางตนจะลดนอยลง เมื่อกลุม
ตัวอยางที่ตองการศึกษามีขนาดใหญขึ้น 
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วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

โดยสรุปแลว โครงสรางรายไดของภาคธุรกิจไทยมีการกระจุกตัวท่ีเพิ่มมากข้ึนเปนลําดับ ท้ังนี้การที่
บริษัทขนาดใหญมีอัตราการขยายตัวของรายไดท่ีสูงกวาบริษัทท่ีมีขนาดเล็กกวาไมจําเปนตองเปนส่ิงท่ีไมดี 
หากบริษัทเหลานั้นประสบความสําเร็จทางธุรกิจดวยความสามารถของตนเอง มิใชจากอํานาจผูกขาดท่ีรัฐ
หยิบยื่นใหผานระบบสัมปทานหรือจาก กฎ ระเบียบของภาครัฐท่ีจํากัดหรือกีดกันการแขงขัน และไมใช
อํานาจทางตลาดในการเอารัดเอาเปรียบหรือกล่ันแกลงคูแขงเพื่อรักษาสวนแบงตลาดของตนเอง  

บริษัทขนาดใหญในประเทศไทยมีลักษณะอยางไร ตารางท่ี 2.3 ดานลางจะแสดงรายช่ือบริษัทท่ีมี
รายไดสูงท่ีสุดจํานวน 50 รายในตลาดหลักทรัพย13 รายช่ือดังกลาวสามารถสะทอนใหเห็นถึงลักษณะของ
ธุรกิจขนาดใหญในประเทศไทย ดังนี้ 

(1) รัฐวิสาหกิจและบริษัทลูกมีรายไดรวมซ่ึงคํานวณไดเปนสัดสวนท่ีสูงถึงรอยละ 52.1 ของรายไดรวม
ของบริษัทท้ังหมด การท่ีรัฐวิสาหกิจยังกุมอํานาจทางเศรษฐกิจทําใหสภาพการแขงขันในตลาดอาจ
ไมเปนไปตาม กฎ กติกา เชิงพาณิชยท่ัวไป เนื่องจากการประกอบธุรกิจของรัฐวิสาหกิจมิไดเปนไป
ตามเปาหมายเชิงพาณิชยท้ังหมด ตัวอยางเชน รัฐมีนโยบายให ปตท. ตรึงราคานํ้ามันขายปลีกเพื่อ
ชวยฉุดร้ังคาครองชีพไมใหสูงเกินไปนัก ซ่ึงมีผลทําใหสถานีบริการน้ํามันเอกชนหลายแหง 
โดยเฉพาะรายยอยตามตางจังหวัดท่ีมีเงินทุนจํากัดตองลมหายตายจากไปเกือบหมด นอกจากน้ีแลว 
รัฐวิสาหกิจบางแหงแมจะแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนแลว ก็ยังคงกุมอํานาจผูกขาดในธุรกิจท่ี
ประกอบกิจการหรืออํานาจในเชิงกํากับดูแล เชน อํานาจในการกําหนดมาตรฐานของบริการ ซ่ึงทํา
ใหไดเปรียบคูแขงท่ีเปนเอกชน   

(2) บมจ. ปตท. และบริษัทท่ี บมจ. ปตท. เปนผูถือหุนใหญมีรายไดรวมกันถึงรอยละ 45.6 ของรายได
รวมของบริษัทในตลาดหลักทรัพยท้ังหมด 385 บริษัท ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงอํานาจทางเศรษฐกิจของ
กลุม ปตท. ท่ียังคงสถานภาพเปนรัฐวิสาหกิจท่ียังมีอํานาจผูกขาดในกิจการซ้ือ สง และขายสงกาซ
และยังมีอํานาจเหนือตลาดในกิจการกล่ันและคาปลีกน้ํามัน อํานาจทางตลาดอันมหาศาลของกลุม 
ปตท. ทําใหตลาดพลังงานในประเทศไทยเปนตลาดท่ีมีพื้นท่ีใหบริษัทเอกชนสามารถเขามาแขงขัน
ไดนอยมาก 

(3) บริษัทไทยท่ีมีขนาดใหญสวนมาก (จํานวน 32 จาก 50 ราย) ประกอบธุรกิจในสวนของ non-traded 
sector ซ่ึงมักเปนธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจกอสราง การเงิน พลังงาน คาปลีก 

                                                         
13 รายช่ือบริษัทที่มีรายไดสูงสุด 50 รายจากฐานขอมูลบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดไมแตกตางกับรายช่ือบริษัทตามที่ปรากฏใน

ตารางที่ 2.3 เทาใดนัก เน่ืองจากบริษัทที่มีขนาดใหญมากสวนใหญมักเปนบริษัทที่มีการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย 
ยกเวนแตที่เปนบริษัทตางชาติ เชน บริษัทประกอบรถยนตตางชาติ (ฮอนดา โตโยตา มิตซูบิชิ จีเอ็ม ออโตอาไลอันซ 

ฯลฯ) หรือบริษัทดานพลังงาน (เชฟรอน) บริษัทไทยขนาดใหญที่ยังไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีอยูบาง เชน 
บริษัทในเครือปูนซิเมนตไทย และบริษัทที่ผลิตสุราและเบียร ซึ่งยังมีแรงตานจากภาคประชาสังคมตอการจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย  
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

และอสังหาริมทรัพย ซ่ึงพึ่งพาอุปสงคภายในประเทศเปนหลัก ตรงกันขามกับบริษัทตางชาติซ่ึงมัก
ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการสงออก แมธุรกิจไทยขนาดใหญท่ีมีการสงออกสินคาพอมีอยูบาง เชน 
ผลิตภัณฑอาหารและเส้ือผา การประกอบธุรกิจใน non-traded sector มีนัยสําคัญตอการแขงขันใน
ตลาดสองประการ ประการแรก การแขงขันในตลาดคอนขางนอย อันสืบเองจากกฎหมายวาดวยการ
ประกอบกิจการของคนตางดาวท่ีหามชาวตางชาติเขามาประกอบกิจการบริการทุกประเภทใน
ประเทศไทย ประการท่ีสอง การประกอบกิจการเหลานี้มักข้ึนอยูกับ กฎ ระเบียบภายในประเทศ
จํานวนมาก ดังนั้นนโยบายและมาตรการของภาครัฐมีผลตอผลการประกอบกิจการของธุรกิจเหลานี้
มากกวาในกรณีของธุรกิจการสงออก 

(4) บริษัทเอกชนสัญชาติไทยท่ีติดอันดับบริษัทท่ีมีรายไดสูงจํานวนหนึ่ง (จํานวน 17 จาก 50 ราย) เปน
บริษัทในเครือของกลุมธุรกิจขนาดใหญ (conglomerate) ท่ีมีธุรกิจการผลิตสินคาท่ีหลากหลาย เชน 
เครือปูนซิเมนตไทย เครือเจริญโภคภัณฑ เครือชินวัตร เครือสหพัฒนพิบูล หรือเครือสุรามหาราษฎร 
เปนตน กลุมเครือบริษัทขนาดใหญอาจใชอํานาจทางเศรษฐกิจสรางฐานอํานาจทางการเมืองเพ่ือ
รักษาผลประโยชนทางธุรกิจของตนเอง ดังจะเห็นไดจากตัวอยางของกลุมชินวัตรของอดีตนายกฯ 
ทักษิณ ชินวัตร หากเปนเชนนั้นแลว บริษัทขนาดใหญก็จะยิ่งขยายใหญข้ึน ในท่ีบริษัทขนาดกลาง
และขนาดยอมท่ีไมมีเสนสายทางการเมืองก็ไมสามารถเติบโตภายใตรมเงาของกลุมบริษัทขนาด
ใหญได ความเหล่ือมลํ้าในภาคธุรกิจไทยก็ยิ่งจะมีมากข้ึนตามลําดับ 

ตารางท่ี 2.3 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนท่ีมีรายไดสูงสุดในป พ.ศ. 2551 
 

บริษัท 
รายได พ.ศ. 2551 

(ลานบาท) 
สถานภาพของนติิบุคคล 

ลักษณะ
ของ 
ธุรกิจ* 

บริษัท 
ในเครือ 

1 PTT : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 1,836,185.47 เครือ ปตท, รัฐวิสาหกิจ N  
2 TOP : บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 401,399.71 เครือ ปตท 

ปตท. ถือหุนรอยละ 49.1 
N  

 
3 IRPC : บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 254,453.59 เครือ ปตท. 

ปตท. ถือหุนรอยละ 36.77 
N  

4 THAI : บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 202,605.62 รัฐวิสาหกิจ N/NT  
5 BCP : บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 128,245.73 เครือ ปตท. 

ปตท. ถือหุนรอยละ 25 
N  

6 CCET : บริษัท แคล-คอมพ อีเล็คโทรนิคส (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) 

123,759.31 บริษัทตางชาติ T  

7 BBL : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 105,171.12 ธนาคารไทย N  
8 CPALL : บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 98,107.96 เครือเจริญโภคภัณฑ N  
9 ADVANC : บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด 

(มหาชน) 
95,477.24 เครือชินวัตร N  

10 SCB : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 89,381.18 ธนาคารไทย N  
11 PTTEP : บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน) 
86,818.40 เครือ ปตท. 

ปตท. ถือหุนรอยละ 65.46 
N  



12 บทความเร่ือง การผูกขาดกับความเหลื่อมล้ําในภาคธุรกิจ 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

 
บริษัท 

รายได พ.ศ. 2551 
(ลานบาท) 

สถานภาพของนติิบุคคล 
ลักษณะ
ของ 
ธุรกิจ* 

บริษัท 
ในเครือ 

12 KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 82,776.91 ธนาคารไทย N  
13 BIGC : บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 78,265.53 เครือเซ็นทรัล N  
14 KTB : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 77,566.74 รัฐวิสาหกิจ N  
15 MAKRO : บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 74,310.28 เครือเจริญโภคภัณฑ N  
16 TUF : บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด 

(มหาชน) 
69,535.45 เอกชน T  

17 STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 60,583.93 เอกชน T  
18 CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 57,376.80 เครือเจริญโภคภัณฑ T  
19 BANPU : บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 56,833.14 เอกชน N  
20 BAY : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 49,595.55 ธนาคารลูกคร่ึง N  
21 RATCH : บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด 

(มหาชน) 
43,801.84 กฟผ. ถือหุนรอยละ 45 N  

22 ITD : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด 
(มหาชน) 

43,698.84 เอกชน N  

23 TMB : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 36,519.39 ธนาคารลูกคร่ึง N  
24 TSTH : บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) 
36,154.27 บริษัทตางชาติ T  

25 TTA : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 34,536.01 บริษัทตางชาติ T  
26 DELTA : บริษัทเดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) 
33,295.74 บริษัทตางชาติ T  

27 TCAP : บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 32,865.91 เอกชน N  
28 TPC : บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด 

(มหาชน) 
32,060.38 เครือซิเมนตไทย T  

29 AOT : บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 31,076.37 รัฐวิสาหกิจ N  
30 SCIB : ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 27,983.54 กองทุนฟนฟูถือหุน 

รอยละ 22.56 
N  

31 SSI : บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 27,894.27 เอกชน T  
32 TPIPL : บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 27,321.83 เครือทีพีไอ N  
33 GJS : บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 26,889.93 เอกชน T  
34 TVO : บริษัท น้ํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) 23,906.46 เอกชน T  
35 RPC : บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) 22,738.66 เอกชน N  
36 BJC : บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 22,447.70 เครือสุรามหาราษฎร T  
37 BGH : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด(มหาชน) 21,831.40 เอกชน N  
38 SCCC : บริษัท ปูนซิเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 21,711.56 เอกชน N  
39 RCL : บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) 20,896.34 เอกชน T  
40 HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน) 
19,824.18 เครือแลนดแอนดเฮาส N  

41 SSC : บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) 19,420.24 เอกชน T  
42 TCCC : บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) 18,948.19 เอกชน T  
43 SPC : บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 17,673.27 เครือสหพัฒนพิบูล T  
44 METCO : บริษัทมูราโมโต อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) 
17,625.83 บริษัทตางชาติ T  
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บริษัท 

รายได พ.ศ. 2551 
(ลานบาท) 

สถานภาพของนติิบุคคล 
ลักษณะ
ของ 
ธุรกิจ* 

บริษัท 
ในเครือ 

45 LH : บริษัทแลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) 17,031.66 เครือแลนดแอนดเฮาส N  
46 SCNYL : บริษัทไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต 

จํากัด (มหาชน) 
16,569.71 บริษัทลูกของธนาคาร   

ไทยพาณิชย 
N  

47 MINT : บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
(มหาชน) 

16,514.96 เครือไมเนอร N  

48 SAMART : บริษัท สามารถคอรปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน) 

16,286.31 เอกชน N  

49 HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด 
(มหาชน) 

15,512.99 บริษัทตางชาติ T  

50 EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 15,409.74 กฟผ. ถือหุนรอยละ 25.4 N  

หมายเหตุ* N = non-traded; T = traded 

แหลงที่มาของขอมลู: SETSMART และรายงานประจําปของบริษัท 

 

การท่ีบริษัทขนาดใหญของไทยสวนมากประกอบธุรกิจในภาคธุรกิจท่ีไมมีการคาขายสินคาขาม
พรมแดน (non-traded sector) ทําใหอัตราการเติบโตของบริษัทเหลานี้ข้ึนอยูกับสภาวะเศรษฐกิจในประเทศ
เปนหลัก จึงไมนาเปนท่ีแปลกใจวาในป พ.ศ. 2550 ซ่ึงเศรษฐกิจในประเทศซบเซาจากปญหาทางการเมือง 
อัตราการขยายตัวของกลุมบริษัทขนาดใหญจึงตํ่าลงกวาในปอ่ืนๆ บริษัทขนาดใหญในกลุม Top 20% ใน
ตลาดหลักทรัพยท่ีมีอัตราการขยายตัวของรายไดติดลบไดแก บริษัทท่ีประกอบธุรกิจกอสรางและวัสดุ
กอสราง โทรคมนาคม เหล็ก และการผลิตไฟฟา เปนตน ในขณะท่ีบริษัทขนาดเล็กในกลุม Bottom 20% 
กลับมีอัตราการขยายตัวของรายไดท่ีสูงข้ึน เนื่องจากบริษัทในกลุมนี้สวนมากประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการ
ผลิตสินคาเพื่อการสงออกและการขนสงสินคาระหวางประเทศ ซ่ึงเกี่ยวโยงกับสภาพการตลาดใน
ตางประเทศมากกวาในประเทศ และอีกสวนหนึ่งประกอบธุรกิจบริการสวนบุคคล เชน บริการการแพทย 
(โรงพยาบาล) และบริการลีซซ่ิง ซ่ึงยังคงมีอัตราการขยายตัวท่ีสูงแมสภาพแวดลอมทางการเมืองและทาง
ธุรกิจจะไมดีนัก   

การศึกษาในสวนตอไปจะเปนการศึกษาวา ปญหาการูกขาดในภาคธุรกิจในประเทศนั้นมีมากหรือ
นอยเพียงใด และเกี่ยวโยงอยางไรกับบริษัทขนาดใหญซ่ึงมีพลังทางเศรษฐกิจสูง 

3. การผูกขาดทางธุรกิจในประเทศไทย 

ปญหาการผูกขาดในประเทศไทยมีความแพรหลายมากหรือนอยเพียงใด มีรูปแบบหรือลักษณะ
อยางไร และกอความเสียหายใหแกเศรษฐกิจและสังคมไทยมากนอยเพียงใด หนวยงานของรัฐท่ีควรจะตอบ
คําถามดังกลาวไดคือ สํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคา ซ่ึงมีบทบาทหนาท่ีในการบังคับใช
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วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 ซ่ึงเปนกฎหมายแมบทในการปองกันการผูกขาดใน
ประเทศไทย 

ขอมูลจากเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคา ระบุวาไดมีการพิจารณากรณี
ผูกขาดท้ังหมด 74 เร่ือง จากจํานวนดังกลาว มีเร่ืองท่ียุติไปแลวจํานวน 52 เร่ือง (ไมมีขอมูลในรายละเอียดวา
เร่ืองรองเรียนแตละเร่ืองนั้น มีขอยุติอยางไร และดวยเหตุผลเชนไร) รอการนําเสนอคณะกรรมการฯ จํานวน 
10 เร่ือง ติดตามสถานการณจํานวน 5 เร่ือง อยูในขณะติดตามพฤติกรรมจํานวน 2 เร่ือง อยูในระหวางการ
ดําเนินการของอนุกรรมการสอบสวนจํานวน 4 เร่ือง และดําเนินการอยูจํานวน 1 เร่ืองตามท่ีปรากฏในตาราง
ท่ี 3.1 ดานลาง 

 

ตารางท่ี 3.1 สถิติการรองเรียนกรณีการละเมิด พ.ร.บ. การแขงขนัทางการคา พ.ศ. 2542   
ในชวงป พ.ศ. 2542– ตุลาคม พ.ศ. 2552 

สถานภาพของกรณีรองเรียน จํานวนราย 

ยุติไปแลว 52 

รอนําเสนอคณะกรรมการฯ 10 

ติดตามสถานการณ 5 

ติดตามพฤติกรรม 2 

อยูระหวางการดําเนินการของอนุกรรมการสอบสวน 4 

ดําเนินการอยู 1 

รวมท้ังสิ้น 72 

แหลงที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคา 

 

 
เปนท่ีนาสังเกตวา ขอมูลเหลานี้เปนแตเพียงการใหตัวเลขท่ีแสดงใหเห็นถึงสถานภาพของเร่ือง

รองเรียนท่ีอยูในกระบวนการของสํานักงานฯ เทานั้น หากแตไมมีการใหรายละเอียดใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับเร่ือง
รองเรียนในแตละเร่ืองวามีท่ีมาท่ีไปอยางไร มีประเด็นใจความวาอยางไร คณะกรรมการฯไดดําเนินการ
อยางไร ผลการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวนเปนอยางไร มีขอเท็จจริงอะไรท่ีใชในการพิจารณา
และในการตัดสินใจ การขาดขอมูลรายละเอียดเหลานี้ ทําใหไมสามารถทราบถึงสภาพปญหาของการผูกขาด
ในเศรษฐกิจไทยวามีความรุนแรงและแพรหลายมากหรือนอยเพียงใด และมีรูปแบบหรือวิธีการอยางไร แต
ประเด็นสําคัญท่ีสามารถสรุปไดจากขอมูลเหลานี้ คือ สํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคาไมเคยมี
การดําเนินคดีตามกฎหมายกับผูประกอบการรายใดแมแตรายเดียวในชวง 10 ปท่ีผานมา 
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อยางไรก็ดี คณะผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลเร่ืองรองเรียนท่ีทางสํานักงานฯ เคยเปดเผยใน
เว็บไซตในอดีต ผนวกเขากับขอมูลท่ีพนักงานเจาหนาท่ีของสํานักงานฯ ไดชวยอนุเคราะหใหเพิ่มเติม และ
ไดสรุปในตารางท่ี 3.2 ดานลาง  

ตารางท่ี 3.2 กรณีรองเรยีนพฤติกรรมการคาท่ีไมเปนธรรม  

บริษัทท่ีถูกรองเรยีน1/ สินคา/บริการ2/ 
พฤติกรรมที่ถูก
รองเรียน2/ 

คําตัดสินของคณะกรรมการ 
การแขงขันทางการคา2/ 

1. บริษัท เมเจอร ซีนีเพลกซ กรุป จํากัด 
(มหาชน) (Major Cineplex) 

2. บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ 
จํากัด (EGV)   

3. บริษัท เอสเอฟ เนมา ซิต้ี จํากัด (SF) 

โรงภาพยนตร การกําหนดราคาขาย
สูงเกินควร  

การเพิ่มราคาบัตรเขาชมภาพยนตรเกิดข้ึน
เฉพาะภาพยนตรเร่ืองยาวเกินกวาเวลาปกติ 
เชน ประมาณ 3 ชั่วโมง  เพราะทําใหโรง
ภาพยนตรฉายภาพยนตรไดจํานวนรอบ
นอยลงตอหนึ่งวนั จึงมีเหตุผลสมควรที่
สามารถเพิ่มคาบริการได 

1. บริษัท ดีไลท จํากัด (ลมละลาย) 
2. บริษัท ศรีตรังแอโกรอนิดัสทรี จํากัด 

(มหาชน)  
3. บริษัท เซาทแลนดรับเบอร จํากัด 

ยางพารา การกําหนดราคาซ้ือ
รวมกันของผูรับซ้ือ
ยางพารา 

ไมพบพฤติกรรมเขาขายความผิด 

บริษัท เต็ดตรา แพค (ไทย) จํากัด หลอดดูด
พลาสติก 

การกําหนดราคาขาย
ตํ่าเกินควร 

ไมมีขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคําตัดสิน
ของกรรมการ แตไมมีการดําเนนิคดี หรือ
ลงโทษ 

บริษัท ซึทาญา (ประเทศไทย) จํากัด วิดีโอเทป
ภาพยนตร 

การปฏิเสธที่จะขาย
สินคาให  

สํานักสงเสริมการแขงขันทางการคาขอให
ย่ืนรายละเอียดและหลักฐานเพิ่มเติม แตผู
รองเรียนมิไดดําเนินการเพิ่มเติมใดๆ เร่ือง
รองเรียนจึงยุติไป 

บริษัทเจริญโภคภณัฑ จํากัด (มหาชน)  ไข การขายสินคาราคา
ทุมตลาด 

ไมพบพฤติกรรมเขาขายความผิด เพราะ
ชวงเวลาที่มีการรองเรียนนั้นมีปริมาณไข
ไกลนตลาด จึงทําใหราคาไขไกตํ่ากวา
ราคาที่ผูประกอบการเคยขายไดในอดีต 

UBC  
(บริษทัในเครือเจริญโภคภัณฑ) 

โทรทัศนระบบ
บอกรับสมาชิก 

บังคับใหสมาชิกใช
บริการแพกเก็จทีมี่
ราคาสูงสุด และข้ึน
ราคาแพ็กเกจ
ดังกลาว 

การกําหนดอัตราคาบริการตองไดรับความ
เห็นชอบโดย อสมท. จึงควรโอนเร่ืองให 
อสมท. เปนผูดาํเนินการ 

บริษัท ไทยเบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน)  
(บริษทัในเครือสุรามหาราษฎร) 

เหลากับน้ําดื่ม
บรรจุขวด 

การขายพวง  ผลการสืบสวนพบวามีพฤติกรรมทีเ่ปน
การจํากัดการแขงขันจริง แตยังไมสามารถ
บังคับใชกฎหมายเนื่องจากขาดเกณฑของ
ผูมีอํานาจเหนือตลาด 

บริษัทโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ   บาง
ปะอิน จํากัด 
(บริษทัในเครือแสงโสม) 

กระดาษ 
พิมพและเขียน 

การจํากัดการ
แขงขัน โดยกฎ
กติกาของภาครัฐ 

มติ ครม. พ.ศ. 2530 กําหนดใหหนวย
ราชการทุกแหงตองจัดซ้ือกระดาษจาก
บริษัทเดียวเทานัน้ โดยปจจุบันยังคง
ปฏิบัติตามมติ ค.ร.ม. เดิม แตให
กระทรวงการคลังปรับราคากลางของ
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บริษัทท่ีถูกรองเรยีน1/ สินคา/บริการ2/ 
พฤติกรรมที่ถูก
รองเรียน2/ 

คําตัดสินของคณะกรรมการ 
การแขงขันทางการคา2/ 

กระดาษใหเหมาะสมกับภาวะตลาด
ปจจุบนั 

 บมจ. AIS (พ.ศ. 2544) 
(บริษทัในเครือ Shin Corp.) 

โทรศัพทมือถอื การกําหนดราคา
เคร่ืองสูงเกินควร 

ไมพบความผิด เนือ่งจากราคาที่สูงนั้นเกิด
จากการที่รุนของโทรศัพทเปนรุนที่มีราคา
แพง 

บริษัทปุยแหงชาติ เปลี่ยนชือ่เปน 
บริษัท ปุยเอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
(รัฐวิสาหกิจ) 

ปุย การขายสินคาราคา
ทุมตลาด 

บริษัทปุยแหงชาติขายราคาตํ่ากวาราคาใน
ตลาด เนือ่งจากเปนโครงการรวมมือ
ระหวางบริษทักบั ธกส. ที่จัดข้ึนมาเพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกรใหไดปุยเคมีในราคา
พิเศษ  

1. บมจ. ปูนซิเมนตไทย 
2. บมจ. ปูนซิเมนตนครหลวง 

ปูนซิเมนต จงใจรวมกันจํากดั
ปริมาณสินคาใน
ตลาดเพือ่ข้ึนราคา 

ไมพบความผิด ผูประกอบการประเมิน
สถานการณตลาดรวมกัน มิไดมีการ
กําหนดราคารวมกัน 

1. บริษัท เจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ จํากัด 
2. บริษัท มอนซานโตเมล็ดพนัธุ (ไทย

แลนด) จํากัด 

เมล็ดขาวโพด  
(สําหรับผสม
อาหารสัตว) 

การกําหนดราคาสูง
เกินควร 

ไมพบพฤติกรรมการกําหนดราคาสูงเกิน
ควร เนื่องจากผูผลิตเมล็ดพนัธุขาวโพดราย
ใหญในตลาดกําหนดราคาไมแตกตางจาก
ผูผลิตรายยอยเทาใดนัก อกีทั้งผูซ้ือยังมี
ทางเลือกในการซ้ือเมล็ดพนัธุจากผูผลิต
รายยอยไดอกีดวย 

บริษัท เย่ือกระดาษสยาม จํากัด 
(บริษทัในเครือปนูซิเมนตไทย) 
 

กระดาษ การรวมธุรกิจอันจะ
นําไปสูการผูกขาด
ตลาด 

กฎหมายยังไมสามารถบังคับใชไดเพราะ
ยังไมมีเกณฑสวนแบงตลาดที่ตองขอ
อนุญาตการรวมธุรกิจ 

การคาที่ไมเปน
ธรรม 

1. บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จํากดั 
(เทสโก-โลตัส)  

(บริษทัในเครือเจริญโภคภัณฑ) 
2. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน)  
(บริษทัในเครือเซ็นทรัล) 
3. บริษัท เซ็นคาร จํากัด (คารฟูร) 
4. บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 
(บริษทัในเครือเจริญโภคภัณฑ) 

รานคาปลกี
ขนาดใหญ 

กําหนดสวนลดและ
คาธรรมเนียมที่ไม
เปนธรรม 

ไมมีขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการ หากแตไมมี
การดําเนินการแตอยางใด อนึ่ง   
ไดมีการออกเกณฑการคาที่เปนธรรม
สําหรับธุรกิจคาปลีกในป พ.ศ. 2549 

บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากดั คาปลีก การกําหนดเง่ือนไข
ใหผูผลิตสินคาตอง
สงสินคาที่ศูนย
กระจายสินคาของ
บริษัทเทานั้น 

ไมมีขอมูล 

บริษัท สหวิริยาสตีลอนิดัสตรี จํากดั 
(มหาชน) 

เหล็กรีดรอน การกําหนดราคาสูง
เกินควร 

ไมมีขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคําตัดสิน
ของกรรมการ แตไมมีการดําเนนิคดี หรือ
ลงโทษ 

1. บริษัท สยามอตุสาหกรรมยิปซัม 
(สระบุรี) จํากัด 

แผนกระดาน 
ยิปซ่ัม 

การกําหนดราคา
รวมกัน 

ไมมีขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคําตัดสิน
ของกรรมการ แตไมมีการดําเนนิคดี หรือ
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บริษัทท่ีถูกรองเรยีน1/ สินคา/บริการ2/ 
พฤติกรรมที่ถูก
รองเรียน2/ 

คําตัดสินของคณะกรรมการ 
การแขงขันทางการคา2/ 

(บริษทัในเครือปนูซิเมนตไทย) 
2. บริษัท ไทยผลติภัณฑยิบซ่ัม จํากัด 

(มหาชน) 

ลงโทษ 

บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) 
จํากัด 

ไลซีน 
(สวนผสม
อาหารสัตว) 

การกักตุนสินคา ไมมีขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคําตัดสิน
ของกรรมการ แตไมมีการดําเนนิคดี หรือ
ลงโทษ 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน)  
 

คาปลีกน้าํมัน การหามผูคาสง
น้ํามันขายน้ํามัน
ใหแกผูคาปลกี
น้ํามันที่ขอนแกน 

ไมมีขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคําตัดสิน
ของกรรมการ แตไมมีการดําเนนิคดี หรือ
ลงโทษ 

บริษัททอสงปโตรเลียมจํากัด 
(บริษทัในเครือของ ปตท.) 

น้ํามัน (สําหรับ
เคร่ืองบิน) 

การขายน้ํามันราคา
ตํ่ากวาตนทุนใหแก
บริษัทการบนิไทย
ทําใหคูแขงเสียหาย 

ไมมีขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคําตัดสิน
ของกรรมการ แตไมมีการดําเนนิคดี หรือ
ลงโทษ 

บริษัท ปคนิค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) กาซหุงตม การกําหนดราคาที่
ไมเปนธรรม 

ไมมีขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคําตัดสิน
ของกรรมการ แตไมมีการดําเนนิคดี หรือ
ลงโทษ 

บริษัท ซีวีดี อินเตอรเนชั่นแนล จํากดั  วีดีโอเทป การกําหนดเง่ือนไข
แกผูแทนจําหนาย 
(โดยจะใหสวนลด 
10-30% หากผูแทน
จําหนายไมขาย
สินคาของคูแขง) 

พบวามีพฤติกรรมการแขงขันที่ไมเปน
ธรรมจริง หากแตตองพิสูจนผลกระทบให
ครบองคประกอบของความผิด  หากแต
ภาวะตลาดวีดีโอเทปเปลี่ยนไปจากการ
เปนรูปแบบแผนซีดีแทนเทป  ปญหา
รองเรียนจึงยุติไป 

บริษัท คูโบตา แทรกเตอร (ประเทศไทย) 
จํากัด  

เคร่ืองจักรกล
การเกษตร 

การบังคับมิให
ตัวแทนจําหนายขาย
สินคาของคูแขง  

ไมมีขอมูล 

จักรยานยนต การบังคับมิให
ตัวแทนจําหนายขาย
สินคาของคูแขง 

พบความผิดจริง แตพนักงานอัยการ
ตัดสินใจไมฟองดวยเหตุผลวา
กระบวนการในการสืบสวนไมถูกตองตาม
กฎหมาย กรมการคาภายสงเร่ืองไปให
กฤษฎีกาตีความเกี่ยวกับความถูกตองของ
กระบวนการสอบสวนเม่ือตนป พ.ศ. 2551 

บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด 

อุปกรณ
จักรยานยนต 

การบังคับขาย
จักรยานยนตพรอม
อุปกรณ 

ไมพบความผิด 

Abbott Laboratories Inc. ยา การปฎิเสธที่จะข้ึน
ทะเบียนยาที่จําเปน
เพื่อตอบโต
มาตรการบังคับใช
สิทธิบัตรยาของรัฐ 

ไมพบความผิด เนือ่งจากยังไมมีการวาง
จําหนายยาดังกลาวในตลาด จึงไมสามารถ
กําหนดไดวาผูประกอบการมีอํานาจเหนือ
ตลาดหรอืไม  

แหลงที่มา: รวบรวมขอมูลจากสํานักแขงขันทางการคา บทความทางวิชาการ และขาว   
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วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ขอมูลตามท่ีปรากฎในตารางท่ี 3.2 แสดงใหเห็นวา ปญหาการผูกขาดในระบบการคาของประเทศ
ไทยมีอยูอยางแพรหลาย และปญหาดังกลาวกระจุกตัวอยูกับบริษัทในเครือของกลุมธุรกิจขนาดใหญ เชน 
เครือปูนซิเมนตไทย เครือเจริญโภคภัณฑ และเครือ ปตท. ซ่ึงไมใชเร่ืองแปลก หากแตมิใชจากการที่กลุม
ธุรกิจเหลานี้มีสินคาท่ีหลากหลาย เพราะเครือบริษัทบางกลุมมีสินคาท่ีหลากหลายหากแตไมคอยมีปญหาการ
ผูกขาด เนื่องจากประกอบกิจการในสาขาธุรกิจท่ีมีการแขงขันสูงและธุรกิจท่ีไมเกี่ยวกับสัมปทานของรัฐ เชน 
ธุรกิจการผลิตสินคาเพื่อสงออกหรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย เปนตน   

เครือธุรกิจท่ีมีปญหามักเปนธุรกิจสองประเภท ประเภทแรก คือ ธุรกิจท่ีประกอบกิจการในลักษณะ
ครบวงจร เชน ในกรณีของกลุม ปตท. ท่ีมีธุรกิจขุดเจาะนํ้ามัน กล่ันน้ํามัน และขายปลีกและขายสงน้ํามัน 
เครือเจริญโภคภัณฑท่ีมีธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร เชน มีท้ังธุรกิจพอพันธุแมพันธุไก อาหารไก ฟารม
ไก และไขไก หรือเครือปูนซิเมนตท่ีมีท้ังธุรกิจปูนซิเมนตและกระเบ้ืองท่ีทําจากซิเมนต การมีธุรกิจใน
ลักษณะครบวงจรทําใหคูแขงมีโอกาสที่จะถูก “บีบ” ใหออกจากตลาดไดงาย เนื่องจากตองพึ่งพาสินคาหรือ
วัสดุข้ันกลางที่ผลิตโดยคูแขง เชน ปตท. สามารถปฏิเสธท่ีจะจําหนายน้ํามันใหแกสถานีบริการน้ํามันของ
คูแขงท่ีไมมีโรงกล่ันน้ํามันของตนเองไดหรือต้ังราคานํ้ามันขายสงใหสูง ในขณะเดียวกันก็ตัดราคาขายปลีก
ทําใหคูแขงไมมีคาการตลาดเหลือพอท่ีจะอยูรอดในเชิงธุกิจได ในลักษณะเดียวกับท่ีบริษัทยักษใหญดาน
การเกษตรสามารถข้ึนราคาพอพันธุ แมพันธุไก อาหารไก และในขณะเดียวกันก็ทุมราคาไขไกในตลาดทําให
เกษตรกรเล้ียงไกไมสามารถแขงขันได    

อนึ่ง ประเทศเกาหลีใตตระหนักดีถึงปญหาการผูกขาดของกลุมธุรกิจท่ีเรียกวา “แชโบล” จึงไดมีการ
ผลักดันใหเกิดคณะกรรมการการแขงขันทางการคา (Korea Fair Trade Commission หรือ KFTC) ข้ึนมาเพื่อ
ควบคุมพฤติกรรมทางการคาของแชโบล ในปจจุบัน KFTC เปนองคกรท่ีไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ 
เนื่องจากมีผลงานท่ีโดดเดนในการปองกันและตอตานการผูกขาด ซ่ึงรวมถึงการผูกขาดของบริษัทยักษใหญ
อยางเชน บริษัทไมโครซอฟท 

ธุรกิจประเภทที่สองท่ีมักมีการรองเรียนเร่ืองการผูกขาด คือ ธุรกิจท่ีเกี่ยวโยงกับสัมปทานของภาครัฐ 
เชน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจระบบบอกรับสมาชิก ธุรกิจสุรา เนื่องจากการแขงขันในตลาดมีจํากัด  
ผูประกอบการจึงสามารถใชอํานาจทางตลาดในการแสวงหากําไรสวนเกินไดจากการกําหนดราคาสินคา 
(โทรศัพทมือถือ) หรือ อัตราคาบริการ (คาสมาชิกบริการโทรทัศนระบบบอกรับสมาชิก) ท่ีสูงเกินควรได   
ในบางกรณี ผูรับสัมปทานอาจใชอํานาจผูกขาดในตลาดสัมปทานหนึ่งเพื่อแยงชิงตลาดในอีกธุรกิจหนึ่งท่ีมี
การแขงขันเสรี เชน ในกรณีของการบังคับขายพวงเหลากับเบียร เหลากับน้ําดื่ม เปนตน ดังนั้น จะเห็นไดวา 
นโยบายหรือ กฎ ระเบียบของภาครัฐมีสวนในการสรางการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจไทย 

การศึกษาขางตนไดแสดงใหเห็นวามีการรองเรียนพฤติกรรมการผูกขาดเขามาจํานวนมาก แมวาผูท่ี
รองเรียนจะไมสามารถคาดหวังอะไรไดอยางเปนรูปธรรมจากหนวยงานปองกันการผูกขาดของภาครัฐได 
ซ่ึงสะทอนวามีผูไดรับความเดือดรอนจากการผูกขาดอยูจริงในภาคธุรกิจไทย และแพรหลายอยูในหลายภาค
สวนของธุรกิจไทย แตคําถามคือ พฤติกรรมท่ีถูกรองเรียนเหลานี้มีลักษณะท่ีเปนการผูกขาดจริงมากหรือนอย
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เพียงใด เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคาไมมีขอมูลรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับขอยุติ
ของกรณีเร่ืองรองเรียนท้ัง 52 กรณี ดวยขอจํากัดดังกลาว คณะผูวิจัยจึงตองอางอิงรายงานการวิจัยในอดีตของ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2 ฉบับ ซ่ึงไดประเมินพฤติกรรมการผูกขาดในภาคธุรกิจใหแก 
สํานักแขงขันทางการคาและสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ14 ผลการศึกษาดังกลาวช้ีวา มีพฤติกรรม
ท่ีสอถึงการจํากัดหรือการกีดกันการแขงขันในอุตสาหกรรม 10 อุตสาหกรรมท่ีคณะผูวิจัยไดทําการสํารวจ 
ซ่ึงรวมถึง อุตสาหกรรมปูนซิเมนต สุรา เบียร รถจักรยานยนต ฯลฯ ตามท่ีปรากฎในตารางท่ี 3.3 ดานลาง 

ตารางท่ี 3.3 ลักษณะของพฤติกรรมท่ีเปนการจํากัดหรือกีดกันการแขงขันของธุรกิจไทย 

อุตสาหกรรม 
จํานวนผูประกอบ 
การในตลาด 

 สวนแบงตลาด 
(พ.ศ. 2544) 

รายได (ผูผูกขาด) 
 ป พ.ศ. 2550 

พฤติกรรมทีเ่ปนการผูกขาด 

กําหนดราคาสินคารวมกัน 1. ซิเมนต  
(เครือบริษทั) 

8 41  2.8 แสน 
บังคับหรือจูงใจไมใหเอเยนตจําหนาย
สินคาของคูแขง 

2. กระเบื้องคอนกรีตมุง
หลังคา 

(เครือบริษทั) 

5 50  3 พนั บังคับหรือจูงใจไมใหเอเยนตจําหนาย
สินคาของคูแขง 

3. แผนกระจก 
(บริษทัตางชาติ) 

4 52 6 พนั บังคับหรือจูงใจไมใหเอเยนตจําหนาย
สินคาของคูแขง 
บังคับหรือจูงใจไมใหเอเยนตจําหนาย
สินคาของคูแขง 

4. จักรยานยนต 
(บริษทัตางชาติ) 

5 75 6.7 หม่ืน 

การปฏิเสธการขายชิ้นสวนใหแกคูแขง
รายยอย 

5. ยางรถยนต  
(บริษทัตางชาติ) 

4* 45 2.4 หม่ืน บังคับหรือจูงใจไมใหเอเยนตจําหนาย
สินคาของคูแขง 
ทุมตลาด (โดยการนํากําไรจากสุรามา
ชดเชย) 
กําหนดปริมาณการขายข้ันตํ่า (1000 ลัง/
เดือน) 

6 เบียร 
(เครือบริษทั) 

5 64 1.9 หม่ืน 

บังคับหรือจูงใจไมใหตัวแทนจําหนาย
ขายสินคาของคูแขง 
บังคับให เอเยนต ซ้ือเบียรหรือน้ําดื่ม
พรอมสุรา 

7. สุรา 
(เครือบริษทั) 

6* 92 2.7 หม่ืน* 

กําหนดราคาสินคาที่สูงเกินควร 

                                                         
14 เดือนเดน นิคมบริรักษ และคณะ (พ.ศ. 2545) โครงการสํารวจพฤติกรรมทางการตลาด เพ่ือสนับสนุนระบบการแขงขัน

ตามโครงการสงเสริมระบบการแขงขันทางการคาที่เอื้อตอการสงออก เสนอตอกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 
    เดือนเดน นิคมบริรักษ และคณะ (พ.ศ. 2549) โครงการปรับปรุงนโยบายการแขงขันของประเทศ เสนอตอสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 



20 บทความเร่ือง การผูกขาดกับความเหลื่อมล้ําในภาคธุรกิจ 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

อุตสาหกรรม 
จํานวนผูประกอบ 
การในตลาด 

 สวนแบงตลาด 
(พ.ศ. 2544) 

รายได (ผูผูกขาด) 
 ป พ.ศ. 2550 

พฤติกรรมทีเ่ปนการผูกขาด 

กําหนดปริมาณการขายข้ันตํ่า  
บังคับหรือจูงใจไมใหตัวแทนจําหนาย
ขายสินคาของคูแขง 

   กักตุนสุราเพื่อเตียมการทุมตลาด 
6 53 1.13 แสน กําหนดอัตราคาบริการรายเดือนรวมกัน   

(500 บาทตอเดือน) 
8. บริการ
โทรศัพทเคลื่อนที ่
(เครือบริษทั)    บังคับขายพวงโทรศัพทพรอมเลขหมาย 
9. อาหารไกไข 
(เครือบริษทั) 

7 32 (พ.ศ. 2548) 1.58 แสน ขายพวงไกพอแมพันธกับอาหารสัตว 

10. โทรทศันเคเบิล้ 
(เครือบริษทั) 

1 100 1.27 หม่ืน บังคับขายแพ็กเกจราคาสูงสุด 

หมายเหตุ* บริษัทในเครือนับรวมเปนรายเดียว 

 

การศึกษาวิจัยพบวาบริษัทท่ีมีพฤติกรรมท่ีอาจเปนการผูกขาดตามกฎหมายวาดวยการแขงขันทาง
การคาท้ังหมดเปนบริษัทไทยท่ีเปนบริษัทในเครือของกลุมบริษัทขนาดใหญหรือบริษัทตางชาติซ่ึงมีรายได
ในหลักพันลานข้ึนไปท้ังส้ิน ซ่ึงตอกย้ําขอกังวลของคณะผูวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของบริษัทขนาดใหญท่ีเปน
บริษัทในเครือของกลุมบริษัทท่ีไดนําเสนอมาแลวในสวนท่ีสอง 

คําถามตอมาก็คือ การผูกขาดท่ีเกิดข้ึนดังกลาวสงผลทําใหผูประกอบการไดรับผลประโยชนจากการ
มีพฤติกรรมท่ีผูกขาดอยางไรบาง ในการหาคําตอบสําหรับประเด็นดังกลาว คณะผูวิจัยไดทําการประมาณคา
สมการถดถอยเชิงเสนตรง โดยใชวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary Least Square: OLS) เพื่อหาความสมัพนัธ
ระหวางอัตราการเติบโตโดยเฉล่ียของรายไดและสินทรัพยของบริษัทในชวงป พ.ศ. 2544-2548 โดยมี
สมมติฐานวาบริษัทท่ีมีพฤติกรรมการผูกขาดจะไดรับผลประโยชนจากการผูกขาด ซ่ึงนาจะมีอัตราการ
เติบโตของรายไดโดยเฉล่ียท่ีสูงกวาบริษัทท่ีไมมีพฤติกรรมการผูกขาด ในการเลือกกลุมบริษัทตัวอยางเพ่ือ
ทําการศึกษา รวมถึงการระบุวาบริษัทใดมีพฤติกรรมการผูกขาดบางนั้น คณะผูวิจัยไดใชการอางอิงกลุม
ตัวอยางจากรายงานการศึกษาถึงพฤติกรรมการผูกขาดของภาคอุตสาหกรรมไทยในอดีตของ เดือนเดน นิคม-
บริรักษ  และคณะ (พ.ศ. 2545 และ 2549) โดยกลุมตัวอยางในท่ีนี้ประกอบดวยบริษัทจํานวน 53 ราย ใน 12 
กลุมอุตสาหกรรม ไดแก ปูนซิเมนต กระเบ้ืองคอนกรีต แผนกระจก รถจักรยานยนต ยางรถยนต เบียร สุรา 
บริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี ถานไฟฉาย อาหารไก คาปลีก และโทรทัศนเคเบ้ิล ท้ังนี้ชวงเวลาท่ีทําการศึกษาคือ 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

พ.ศ. 2544-2548 ถือเปนชวงเวลา 5 ปหลังจากท่ีไดมีการศึกษาถึงพฤติกรรมการผูกขาดในทุกอุตสาหกรรม
อยางเปนทางการ15 

สําหรับการกําหนดแบบจําลองท่ีจะใชในการประมาณคาเพื่อหาความสัมพันธระหวางอัตราการ
เติบโตของรายไดและสินทรัพยของบริษัท คณะผูวิจัยไดทําการเพิ่มตัวแปรหุนสําหรับบริษัทท่ีมีพฤติกรรม
การผูกขาด (อางอิงจากการศึกษาในอดีต) และตัวแปรหุนสําหรับอุตสาหกรรมท้ัง 12 กลุมเขาไปใน
แบบจําลอง เพื่อแสดงถึงลักษณะเฉพาะของปจจัยดังกลาวท่ีอาจสงผลตออัตราการเติบโตของรายได 
แบบจําลองท่ีใชในการศึกษาเปนดังนี้ 

 

1 1 2 2 12 12. . . . ..... .i i m iCAGR Asset D D D D               
 

ความหมายของตัวแปร 
  iCAGR    = Compound Annual Growth Rate หรืออัตราการเปล่ียนแปลงของ

รายไดของบริษัท i ระหวางป พ.ศ. 2544-2548 เฉล่ียตอป16 (รอยละ)  
 iAsset    = สินทรัพยของบริษัท i (ลานบาท) 
 mD    = ตัวแปรสุมของบริษัทท่ีมีพฤติกรรมการผูกขาด 
 1 2 12, ,....,D D D  =  ตัวแปรสุมของอุตสาหกรรมท้ัง 12 กลุม ตามลําดับ 
 
ผลจากการประมาณคาแบบจําลองขางตน เม่ือแกไขปญหา Heteroskedasticity ดวยวิธี White 

Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance จะแสดงในตารางท่ี 3.4 ดานลาง ผลการ
ประมาณคาความสัมพันธระหวางอัตราการเติบโตของรายไดและสินทรัพยของบริษัทแสดงใหเห็นวาระดับ
ของสินทรัพยท่ีแตละบริษัทมีอยูไมมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับอัตราการเติบโตของรายไดโดยเฉล่ียของ
บริษัทอยางมีนัยสําคัญ โดยอาจเปนเพราะเม่ือบริษัทมีขนาดใหญข้ึนหรือเร่ิมข้ึนสูการเปนรายใหญในตลาด 
การเติบโตของรายไดอาจนอยกวาบริษัทท่ีมีขนาดเล็กกวาท่ีเพิ่งจะกาวเขาสูตลาด เม่ือพิจารณาตัวแปรสุม
สําหรับอุตสาหกรรมพบวา อุตสาหกรรมสวนใหญ ยกเวนอุตสาหกรรมแผนกระจกและรถจักรยานยนต จะมี
ลักษณะเฉพาะตัวบางประการท่ีสงผลกระทบตออัตราการเติบโตของรายไดของบริษัท เม่ือเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรมสุราอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในกลุมอุตสาหกรรมดังกลาวยังพบวา อุตสาหกรรมเกือบท้ังหมด 
เวนแตอุตสาหกรรมเบียร มีอัตราการเติบโตของรายไดท่ีสูงกวาอุตสาหกรรมสุราซ่ึงเปนอุตสาหกรรมฐาน 

                                                         
15  ยกเวนอุตสาหกรรมอาหารไก ที่จะทําการศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราการเติบโตของรายไดและสินทรัพยของบริษัท

ในชวงป พ.ศ. 2548-2550 เพราะ พ.ศ. 2548 ถือเปนปแรกที่ไดเริ่มศึกษาพฤติกรรมการผูกขาด 
16 ยกเวนบริษัทในอุตสาหกรรมอาหารไก ที่จะเปนอัตราการเปล่ียนแปลงของรายไดระหวางป พ.ศ. 2548-2550 เฉล่ียตอป 



22 บทความเร่ือง การผูกขาดกับความเหลื่อมล้ําในภาคธุรกิจ 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ท้ังนี้การที่อุตสาหกรรมเบียรและสุราตางมีอัตราการเติบโตของรายไดท่ีติดลบ อันสืบเนื่องมาจากนโยบาย
ของภาครัฐในการเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลล ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอ
อุปสงคของสุราและเบียรในตลาด 

นอกจากความแตกตางของอุตสาหกรรมจะสงผลตออัตราการเติบโตของรายไดท่ีแตกตางกันในบาง
อุตสาหกรรมอยางมีนัยสําคัญแลว ผลการทดสอบแบบจําลองทางเศรษฐมิติพบวา รายไดของบริษัทท่ีมี
พฤติกรรมการผูกขาดแตกตางกับบริษัทท่ีไมมีพฤติกรรมดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ โดยบริษัทท่ีมีพฤติกรรม
การผูกขาดจะมีอัตราการเติบโตของรายไดท่ีสูงกวาบริษัทท่ีไมมีพฤติกรรมการผูกขาดประมาณรอยละ 11 
โดยเฉล่ียในทุกกลุมอุตสาหกรรม ท้ังนี้ คณะผูวิจัยขอเนนวาผลการวิเคราะหนี้มิไดแสดงวาอัตราการเติบโต
ของรายไดสวนเพ่ิมรอยละ 11 ของบริษัทท่ีมีพฤติกรรมการผูกขาดตามท่ีไดกลาวมานั้น เกิดจากการผูกขาด
แตอยางเดียว เนื่องจากในแบบจําลองไมมีตัวแปรอธิบายอ่ืนๆ ท่ีสามารถสะทอนลักษณะเฉพาะตัวของบริษัท
เหลานี้ในมิติอ่ืนๆ เชน ขีดความสามารถทางดานเทคโนโลยีและการตลาด ฯลฯ เนื่องจากบริษัทท่ีมี
พฤติกรรมการผูกขาดโดยสวนมากเปนบริษัทขนาดใหญท่ีมีแหลงเงินทุนท่ีเพียงพอ มีการทําวิจัยและพัฒนา 
การทําการตลาด และการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย อัตราการขยายตัวของรายไดท่ีสูงกวาคูแขงใน
ตลาดอาจมาจากปจจัยเชิงบวกเหลานี้ แบบจําลองขางตนนี้เพียงแตช้ีวาบริษัทท่ีพบวามีการผูกขาดในตลาด
เปนบริษัทท่ีมีอัตราการขยายตัวของรายไดท่ีสูงกวาคูแขง ซ่ึงเปนเพียงการนําเสนอขอเท็จจริงในเชิงปริมาณ 
หากแตไมสามารถพิสูจนความสัมพันธระหวางการผูกขาดกับการขยายตัวของรายไดแตอยางใด 

ตารางท่ี 3.4 ผลการประมาณคาของแบบจําลอง CAGR 

ตัวแปร    คาสัมประสิทธ์ิ    t-statistic     Prob. 

C (คาคงที่) -7.348199 -1.483898 0.145900 
Asset (สินทรัพย) -0.000085 -1.145292 0.259100 
Dm  11.362410* 2.118370 0.040600 
D1 (ปนูซิเมนต) 17.629260* 2.694685 0.010300 
D2 (กระเบือ้งคอนกรีต) 24.459960* 5.273224 0.000000 
D3 (แผนกระจก) 11.246850 1.129922 0.265400 
D4 (รถจักรยานยนต) 18.213360 1.371736 0.178000 
D5 (ยางรถยนต) 21.985660* 3.360392 0.001800 
D6 (เบียร)  -22.118590* -5.564293 0.000000 
D7 (สุรา)  - - - 
D8 (บริการโทรศพัทเคลื่อนที)่ 40.765690* 2.383035 0.022100 
D9 (ถานไฟฉาย) 10.880100* 2.098190 0.042400 
D10 (อาหารไก) 22.773170* 4.542262 0.000100 
D11 (คาปลีก) 9.905352** 1.806231 0.078600 
D12 (โทรทศันเคเบิ้ล)  13.287750* 2.888212 0.006300 

หมายเหตุ: * คาสัมประสิทธิ์ที่ประมาณไดมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเช่ือมั่นที่ 95% 
** คาสัมประสิทธิ์ที่ประมาณไดมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเช่ือมั่นที่ 90% 

ที่มา: คํานวณโดยคณะผูวิจัย 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

กลาวโดยสรุป ปญหาการผูกขาดในภาคธุรกิจไทยยังมีอยูแพรหลาย คําถามตอไปคือ ภาครัฐได
ดําเนินการอยางไรในการปองกันหรือเยียวยาปญหาเหลานี้ เพื่อท่ีจะใหการคุมครองและความเปนธรรมแก
ผูประกอบการรรายยอยและผูบริโภคซ่ึงเปนฝายท่ีมักจะเสียเปรียบ 

4. การผูกขาดจาก กฏ ระเบียบของภาครัฐ 

ประเทศไทยมี พ.ร.บ. การแขงขันทางการคาต้ังแต ป พ.ศ. 2542 โดยนับเปนประเทศแรกในอาเซียน
ท่ีมีการบังคับใชกฎหมายดังกลาว17 เปนท่ีนาเสียดายวา แมประเทศไทยจะเปนประเทศแรกในภูมิภาค
อาเซียน18 ท่ีมีการตรากฎหมายวาดวยการปองกันการผูกขาดอยางเต็มรูปแบบ19 แตกลับไมมีการบังคับใช
กฎหมายฉบับนี้ในทางปฏิบัติแตอยางใดในชวง 10 ปท่ีผานมา ดังจะเห็นไดวา เร่ืองรองเรียนจํานวนมากท่ี
ระบุวามีขอยุติแลวนั้น ลวนแตไมพบหลักฐานของความผิดของผูถูกกลาวหาโดยไมมีขอมูลเหตุผลสนับสนุน 
นอกจากนี้แลว เร่ืองรองเรียนท่ีคางคามาต้ังแตป พ.ศ. 2542 อีกจํานวนหน่ึงก็ยังไมมีคําตัดสิน เวนแตในกรณี
ผูผลิตรถจักรยานยนตเทานั้นท่ีสํานักแขงขันทางการคามีคําตัดสินวามีความผิดจริง และไดดําเนินการทาง
กฎหมาย หากแตตองเผชิญกับการท่ีอัยการส่ังไมฟองดวยเหตุผลวากระบวนการสอบสวนผิดข้ันตอน 
คณะผูวิจัยขอตั้งขอสังเกตุวา แมเร่ืองรองเรียนท่ีเขามาสวนมากจะเกี่ยวของกับบริษัทท่ีมีสัญชาติไทย หากแต
ผูท่ีถูกกลาวหาเพียงรายเดียวกลับเปนบริษัทตางชาติท่ีอาจไมมีเสนสายทางการเมือง   

เหตุใด กฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคาของไทยจึงเปนหมันมาเปนเวลา 10 ป? หากพิจารณา
จากมุมมองของเศรษฐกิจการเมืองแลว การที่กฎหมายฉบับนี้ไมมีการบังคับใชก็ไมใชเร่ืองท่ีเกินความ
คาดหมายแตอยางใด บทความของสุริยะใส และ รจิตกนก (พ.ศ. 2545)20 ไดวิเคราะหความสัมพันธท่ีโยงใย
ระหวางฝายการเมืองและธุรกิจขนาดใหญกับคณะกรรมการการแขงขันทางการคา ณ เวลานั้น ซ่ึงมีนาย 
อดิศัย โพธารามิก เปนประธานกรรมการในฐานะ รมว. กระทรวงพาณิชย พบวากรรมการหลายรายรวมท้ัง

                                                         
17 อินโดนีเซียตรากฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคาในปเดียวกัน แตมีบทบัญญัติใหมีการบังคับใชในปถัดมา ในปจจุบัน 

สิงคโปร และ เวียตนาม มีกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา 
18 เดิมทีน้ัน ประเทศไทยมี พ.ร.บ. กําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด พ.ศ. 2522 ซึ่งมีเปาประสงคหลักในการควบคุม

ราคาสินคา เพ่ือปองกันปญหาเงินเฟอเปนหลักมากกวาปองกันพฤติกรรมของเอกชนที่เปนการผูกขาด จึงมีความจําเปนที่
จะตองตรากฎหมายใหมเพ่ือที่จะใหบทบัญญัติในสวนที่เก่ียวของกับการปองกันการผูกขาดที่สมบูรณมากขึ้น ซึ่งก็เปน
ที่มาของ พ.ร.บ. การแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 

19 ประเทศอินโดนีเซียมีการตรากฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคาในป พ.ศ. 2542 เชนเดียวกับประเทศไทย หากแต
กฎหมายมีผลบังคับใชในปตอมาคือ พ.ศ. 2543 โดยประเทศสมาชิกอื่นๆที่มีการตรากฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา 
ไดแก สิงคโปร (พ.ศ. 2548) และเวียดนาม (พ.ศ. 2548 แตมีการบังคับใชในป พ.ศ. 2549) 

20 สุริยะใส กตะศิลา และรจิตกนก จิตมั่นใจธรรม (พ.ศ. 2545) การผูกขาดธุรกิจกับการเมือง ในรายงาน “การสรางแนวรวม
ในการผลักดันนโยบายการแขงขันทางการคา” สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย   



24 บทความเร่ือง การผูกขาดกับความเหลื่อมล้ําในภาคธุรกิจ 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ (อธิบดีกรมการคาภายใน) มีตําแหนงในบริษัทขนาดใหญ
ในธุรกิจโทรคมนาคมและในบริษัทในเครือของกลุมธุรกิจขนาดใหญ อันไดแก เครือปูนซิเมนตไทย เครือ
เจริญโภคภัณฑ และเครือแสงโสมซ่ึงเปนบริษัทท่ีเกี่ยวของกับประเด็นการกีดกันการแขงขันท่ีมีการรองเรียน
เขามาท้ังส้ิน ในลักษณะเดียวกัน บทความของเดือนเดน นิคมบริรักษ และ สุณีพร ทวรรณกุล (พ.ศ. 2549)21 
ก็ไดแสดงภาพการโยงใยระหวางธุรกิจขนาดใหญและนักการเมือง (หมายความถึงผูท่ีมีตําแหนงทางการเมือง
ในรัฐบาล ณ เวลานั้น) ในคณะกรรมการการแขงขันทางการคาตามภาพท่ี 4.1 ดานลาง 

หากพิจารณาโครงสรางคณะกรรมการการแขงขันทางการคาในปจจุบัน พบวาสายสัมพันธโยงใย
ระหวางธุรกิจกับการเมืองลดนอยลงมาก เนื่องจากนักการเมืองจากเครือธุรกิจขนาดใหญเขาไปรับตําแหนง
ในรัฐบาลนอยลง และนักการเมืองท่ีเปนเจาของธุรกิจขนาดใหญหลายรายถูกหามมิใหเลนการเมืองอันเปน
ผลจากการยุบพรรค อยางไรก็ดี คณะกรรมการการแขงขันทางการคาชุดปจจุบันยังคงมีกรรมการท่ีเปน
ตัวแทนจากภาคธุรกิจ อันไดแก สภาหอการคา และสภาอุตสาหกรรม ท่ีเปนกรรมการในบริษัทท่ีเกี่ยวของ
กับเครือปูนซิเมนตไทย และเครือสหพัฒนพิบูล  

 
 
 
 
 
 

                                                         
21  เดือนเดน นิคมบริรักษ และสุณีพร ทวรรณกุล (พ.ศ. 2549) “การผูกขาดธุรกิจกับการเมือง” งานวิจัยนําเสนอในการ

ประชุมสัมมนาวิชาการประจําปของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 
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รูปท่ี 4.1 ความสัมพันธระหวางกลุมธุรกิจเอกชน นักการเมืองและคณะกรรมการการแขงขนัทางการคา 
 

 

ที่มา: สุริยะใส กตะศิลา และรจิตกนก จิตม่ันใจธรรม (พ.ศ. 2545) การผูกขาดธุรกิจกับการเมือง ในรายงาน “การสรางแนวรวมในการผลักดัน
นโยบายการแขงขันทางการคา” สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  



26 บทความเร่ือง การผูกขาดกับความเหลื่อมล้ําในภาคธุรกิจ 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

การที่คณะกรรมการการแขงขันทางการคาซ่ึงเปนผูควบคุม กฎ กติกาการแขงขันท่ีเปนธรรมถูก
อํานาจทางการเมืองและอํานาจของกลุมทุนขนาดใหญเขาแทรกแซงตลอดมา เปนผลทําใหกลไกในการ
ปองกันการผูกขาดในประเทศไทยลมเหลวโดยส้ินเชิง ดังจะเห็นไดวา คณะกรรมการการแขงขันทางการคา
ไมมีความกระตือรือรนท่ีจะออกเกณฑท่ีจําเปนในการบังคับใชกฎหมาย  ไมวาจะเปนเกณฑของ
ผูประกอบการที่มีอํานาจเหนือตลาดตามมาตรา 25 หรือเกณฑการควบรวมธุรกิจตามมาตรา 26 จนกระท่ังมา
ในยุคของรัฐบาลท่ีมาจากการปฏิวัติในป พ.ศ. 2550 จึงไดมีการคลอดเกณฑของผูมีอํานาจเหนือตลาดออกมา 
หลังจากท่ีกฎหมายการแขงขันทางการคาไดมีการบังคับใชนานถึง 8 ป แตก็เปนเกณฑท่ีคอนขางหละหลวม22 
และแมจะมีการประกาศเกณฑ แตก็ยังคงไมมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังเชนเดิม ในสวนของเกณฑ
การควบรวมธุรกิจนั้น ยังไมมีการประกาศกําหนดจนทุกวันนี้ ทําใหรัฐไมมีเคร่ืองมือในการกํากับการควบ
รวมธุรกิจระหวางธุรกิจขนาดใหญท่ีอาจนําไปสูการผูกขาด เชนในกรณีของการควบรวมธุรกิจโทรทัศน
เคเบ้ิล IBC ของกลุมชินวัตร กับ UTV ของกลุมเจริญโภคภัณฑในอดีต ซ่ึงไดกลายมาเปน UBC ในปจจุบัน 
แมจะมีกฎหมายท่ีไดใหอํานาจดังกลาวไวแลว 

กลาวโดยสรุปแลว กฏ กติกาการคาของประเทศไทยในปจจุบันมีอยูในสภาพของ “มือใครยาวสาว
ไดสาวเอา” ใครมือส้ันก็ตองหาทางดิ้นรนชวยตนเอง เพราะไมสามารถหวังพึ่งพาทางราชการใหเขามา
ชวยเหลือและดูแลใหเกิดความเปนธรรมไดเลย แตท่ีนาเปนหวงมากกวานั้นคือ บอยคร้ัง กฎ กติกาของรัฐเอง
เปนตนเหตุของการผูกขาดของธุรกิจ การศึกษาในหัวขอตอไปจะวิเคราะหวาการผูกขาดท่ีเกิดจาก กฎ 
ระเบียบของรัฐนั้นมีอยูแพรหลายเพียงใด     

4.1   สัมปทานผูกขาดของรัฐวิสาหกิจและหนวยงานราชการ 

ประเทศไทยมีรัฐวิสาหกิจอยูประมาณ 60 แหง โดยสวนมากจะเปนวิสาหกิจท่ีดําเนินการในรูปแบบ
ของการสงเสริม เชน การทองเท่ียวแหงประเทศไทย องคการสะพานปลา องคการสงเสริมการโคนมแหง
ประเทศไทย การกีฬาแหงประเทศไทย ฯลฯ แตก็มีรัฐวิสาหกิจอีกจํานวนหนึ่งท่ีประกอบกิจการในเชิง
พาณิชยโดยแขงขันโดยตรงกับผูประกอบการ การท่ีรัฐวิสาหกิจแขงขันกับเอกชนอาจไมมีปญหามากนัก 
หากมีการแขงขันกันภายใต กฎ กติกาท่ีเทาเทียมกัน หากแตในความเปนจริงรัฐวิสาหกิจกลับมีอํานาจผูกขาด
ทางกฎหมาย ทําใหคูแขงมีสถานภาพเพียง “ผูรับสัมปทาน” หรือ “ผูรวมการงาน” กับรัฐวิสาหกิจเหลานี้
เทานั้น มิไดเปนผูท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการโดยตรง รัฐวิสาหกิจเหลานี้สามารถสรางรายไดจากการ
เก็บ “คาตง” จากการใหสัมปทานแกผูประกอบการเอกชนโดยท่ีไมตองลงทุนใดๆ ในขณะเดียวกัน 

                                                         
22 เกณฑของผูมีอํานาจหนือตลาด คือ ผูประกอบการรายใดรายหน่ึงที่มีสวนแบงตลาดมากกวารอยละ 50 และมียอดขาย

ต้ังแต 1,000 ลานบาทตอปขึ้นไป หรือผูประกอบการ 3 รายรวมกันมีสวนแบงตลาดต้ังแตรอยละ 75 ขึ้นไป โดยรายใดราย
หน่ึงมียอดขายมากกวา 1,000 ลานบาทตอป  
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

บริษัทเอกชนท่ีไดรับสัมปทานผูกขาดก็สามารถสรางกําไรไดอยางงามจากการผูกขาด การแบงรายได
ระหวางรัฐวิสาหกิจท่ีเปนผูใหสัมปทานและบริษัทเอกชนท่ีเปนผูรับสัมปทานเปนระบบท่ีสมประโยชนกัน
ท้ังสองฝาย โดยผูท่ีเสียประโยชนจากระบบดังกลาวก็คือ ผูใชบริการหรือผูบริโภคที่ตองแบกรับคาใชจายท่ี
สูงจากราคาสินคาหรือคาบริการท่ีแพงเกินควร ตารางที่ 4.1 ดานลางนี้ไดแสดงรายช่ือรัฐวิสาหกิจท่ีมีรายได
จากการใหสัมปทานในการประกอบธุรกิจท่ีตนไดรับสิทธิในการผูกขาด ซ่ึงรายไดเหลานี้นับไดวาเปน 
“ผลประโยชนสวนเกิน” จากการผูกขาดโดยตรงของรัฐวิสาหกิจ 

ตารางท่ี 4.1 การผูกขาดของรัฐวิสาหกิจ 

รัฐวิสาหกิจ อํานาจผูกขาด/สิทธิพิเศษ ผลประโยชนสวนเกิน 

บมจ. อสมท. เจาของสัญญาสัมปทาน ชอง 3 
โทรทัศนเคเบิ้ล และสถานีวิทยุ 
62 แหงทั่วประเทศ 

 รายไดจากสัมปทานชอง 3 ในป พ.ศ. 2551 
เทากับ 142.8 ลานบาท23 (รอยละ 3.7 ของรายได
โดยประมาณ) 
 รายไดจากสัมปทาน UBC เทากับ 564.5 ลาน
บาท (รอยละ 6.5 ของรายได) 

บมจ. TOT  เจาของสัมปทาน AIS TA และ 
TT&T 

 รายไดจากสวนแบงรายไดสัมปทานเทากับ 
23,754 ลานบาท ในป พ.ศ. 2551 

บมจ. CAT Telecom เจาของสัมปทาน DTAC และ 
TRUE MOVE 

 รายไดจากสัมปทานเทากับ 13,754 ลานบาท 
ในป พ.ศ. 2550 

แหลงที่มา: เว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ SETSMART 

 

อนึ่ง การสรางรายไดจากการใหสัมปทานผูกขาดมิไดจํากัดเฉพาะสําหรับรัฐวิสาหกิจเทานั้น  
หากแตรวมถึงหนวยงานราชการดวย เชน กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดใหสัมปทานแก บมจ. บิสซิเนส 
ออนไลน เปนผูผูกขาดการใหบริการขอมูลบริษัทจดทะเบียนท้ังหมดในลักษณะออนไลนแกลูกคา แมบริการ
ดังกลาวจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับส่ือท่ีตองการตรวจสอบขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับนิติบุคคลท่ีเปน
ขาว และสําหรับภาควิชาการท่ีตองการศึกษาโครงสรางและผลการดําเนินงานของภาคธุรกิจในประเทศไทย 
แตอัตราคาบริการกลับสูงมาก สงผลใหอัตรากําไร (สุทธิ) ของบริษัทดังกลาวเพิ่มจากรอยละ 8.45 ในป พ.ศ. 
2547 เปนรอยละ 17.2 ในป พ.ศ. 2549 และรอยละ 27.3 ในป พ.ศ. 2551 คณะผูวิจัยขอตั้งขอสังเกตุวา การท่ี
กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดรับสวนแบงรายไดจากบริษัทเอกชนอาจทําใหกรมพัฒนาธุรกิจการคาไมมีแรง

                                                         
23 การตอสัญญาสําหรับชวงป พ.ศ. 2553-2563 น้ัน มีเง่ือนไขเบื้องตนวาบริษัท BEC World ซึ่งเปนผูรับสัมปทานจะตองจาย

รายไดขั้นตํ่าประมาณปละ 200 ลานบาท หากแตคณะกรรมการ อ.ส.ม.ท. กําลังมีการเจรจาเพ่ือเพ่ิมผลประโยชนดังกลาว 



28 บทความเร่ือง การผูกขาดกับความเหลื่อมล้ําในภาคธุรกิจ 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

กระตุนในการปรับปรุงการเขาถึงฐานขอมูลของตนเองใหแกประชาชนและไมมีแรงจูงใจท่ีจะเขามาควบคุม
อัตราคาบริการใหเปนธรรมสําหรับผูใชบริการ 

การผูกขาดตลาดโดยหนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหหกิจเปนประเด็นท่ีนาหวงใยอยางยิ่งเนื่องจาก 
ในมาตรา 4 แหง พ.ร.บ. การแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 กําหนดวากฎหมายไมสามารถบังคับใชกับ
หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการทางงบประมาณ24 ซ่ึงหมายความวาปญหาการ
ผูกขาดท่ีเกี่ยวเนื่องกับรัฐวิสาหกิจ หรือเกิดจากการกระทําของหนวยงานราชการจะไมไดรับการแกไขเยียวยา
แตอยางใด ในอดีตสมัยรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ จุลานนท รัฐมนตรี เกริกไกร จีระแพทยไดมีความพยายามท่ี
จะยกเลิกขอยกเวนดังกลาว แตก็ไมไดรับความสําเร็จ    

นอกจากการไดรับยกเวนจาก กฎ กติกาวาดวยการแขงขันทางการคาแลว รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ
สวนมากมักมีผูบริหารระดับสูงของภาครัฐ ซ่ึงเปนผูมีอํานาจในการกําหนดนโยบายหรืออํานาจทางกฎหมาย
เปนกรรมการ ตัวอยางเชน กรรมการของ บมจ. ปตท. ซ่ึงเปนบริษัทท่ีมีรายไดสูงท่ีสุดในตลาดหลักทรัพยนั้น 
ประกอบไปดวย ทานรองปลัดกระทรวงพลังงาน (เดิมทีเปนทานปลัด) ซ่ึงเปนผูกําหนดนโยบายดาน
พลังงานและกํากับดูแล ปตท. (การกําหนดอัตราคาผานทอ) ทานเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ซ่ึงเปนผูกําหนดนโยบายของประเทศในภาพรวม และทานอัยการสูงสุดและทานเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงเปนผูดูแลดานกฎหมายของภาครัฐ หากไดเห็นรายช่ือกรรมการของ บมจ. ปตท. 
แลว คงมีผูประกอบการนอยราย (และหนวยงานของรัฐอ่ืนๆ) ท่ีกลาตอกรดวย ในลักษณะเชนเดียวกันกับ 
บมจ. บิสซิเนส ออนไลน ท่ีมีอดีตอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาเปนประธานกรรมการและผูถือหุน (รายยอย) 
ของบริษัท   

โดยสรุปแลว การท่ีหนวยงานภาครัฐ หรือเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงตามหลักการแลวมีภาระหนาท่ีท่ี
จะตองคุมครองผลประโยชนของสาธารณะกลับเขาไปมีผลประโยชนทางการเงินรวมกับบริษัทท่ีผูกขาดทํา
ใหกลไกในการกํากับดูแลธุรกิจเหลานี้บกพรอง  

4.2   การผูกขาดท่ีเกิดจาก กฎ ระเบียบในการกํากับดูแลของของภาครัฐ 

การผูกขาดท่ีเกิดจจาก กฏ กติกาของภาครัฐบางคร้ังมีรูปแบบท่ีไมชัดเจน ดังเชนในกรณีของการให
สัมปทานดังท่ีไดกลาวมาแลว หากแตเกิดจากการใชอํานาจแหงดุลยพินิจในการกําหนดเง่ือนไขบางประการ
ท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอสภาวะการแขงขันในตลาด  เชน การประกอบธุรกิจบางประเภทตองขออนุญาต
การประกอบธุรกิจจากหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ เชน ธุรกิจท่ีเกี่ยวกับบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน อัน
ไดแก ไฟฟา ประปา ขนสง และส่ือสาร ธุรกิจการเงิน เชน ธุรกิจการธนาคาร ธุรกิจสินเช่ือ และธุรกิจการคา
หลักทรัพย และธุรกิจ “บาป” เชน ธุรกิจการผลิตสุรา เปนตน ทําใหภาวะการแขงขันในตลาดเหลานี้ไมได

                                                         
24  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจมีทุนอยูดวยเกินกวารอยละ 50 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

เปนไปโดยเสรี หากแตข้ึนอยูกับ กฎ กติกาท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดข้ึนมา หากหนวยงานท่ีดูแลมีนโยบาย
ในการจํากัดใบอนุญาต ผูประกอบการที่ถือใบอนุญาตอยูเดิมก็จะมีอํานาจผูกขาดข้ึนมาทันที  

ตัวอยางเชน ในกรณีของธุรกิจสุราซ่ึงมีการผูกขาดภายใตระบบสัมปทานต้ังแตเดิมมาเปนเวลากวา 
40 ป กอนท่ีกรมกรมสรรพสามิตจะเปดเสรีการผลิตสุราในป พ.ศ. 2542 โดยใหผูประกอบการที่ตองการผลิต
สุราสามารถขออนุญาตการผลิตสุราได หากแตเง่ือนไขในการตั้งโรงสุราท่ีกําหนดขึ้น เชน ปริมาณการกล่ัน
ข้ันตํ่า พื้นท่ีข้ันตํ่าของโรงงาน และระยะท่ีตองอยูหางจากแหลงน้ํา ทําใหไมมีผูประกอบการรายใดสามารถ
ขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจกล่ันสุราได25 สงผลใหตลาดการผลิตสุราเปนตลาดท่ีผูกขาดมาโดยตลอด 
แมในทฤษฎีจะมีการเปดเสรีการประกอบกิจการนี้แลวก็ตาม หรือในกรณีท่ีมีการจํากัดใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการนายหนาคาหุนหรือโบรกเกอร ทําใหผูใหบริการในตลาดมีนอยราย และทําใหการแขงขันใน
ตลาดมีจํากัด ผูประกอบการจึงสามารถรวมตัวกันในการกําหนดอัตราคาบริการรวมกันหรือสราง กฎ กติกา 
เพื่อจํากัดการแขงขันระหวางกันเพื่อสรางกําไรสวนเกินไดงาย26 หรือบางครั้ง กฎ ระเบียบของรัฐเอง เชน 
การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมสูงสุด ซ่ึงแมจะมีเจตนาท่ีดีในการคุมครองผูบริโภคแตหากกลายเปนเคร่ืองมือ
ท่ีผูประกอบการใชในการกําหนดอัตราคาบริการรวมกันโดยถูกตองตามกฎหมาย27 

5. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

การศึกษานี้ช้ีใหเห็นวาโครงสรางภาคธุรกิจไทยมีแนวโนมท่ีจะกระจุกตัวมากข้ึนตามลําดับ จากการ
ท่ีบริษัทขนาดใหญมีอัตราการขยายตัวในอัตราท่ีสูงกวาบริษัทท่ีมีขนาดเล็กกวาอยางตอเนื่อง การขยายตัว
ของบริษัทขนาดใหญมีขอท่ีควรเปนกังวลสามประการ ประการแรก บริษัทขนาดใหญจํานวนหนึ่งเปน
รัฐวิสาหกิจท่ีมีอํานาจผูกขาดหรืออํานาจในการกํากับดูแลท่ีทําใหไดเปรียบบริษัทคูแขง ประการท่ีสอง 
บริษัทขนาดใหญสวนมากประกอบธุรกิจท่ีไมมีการคาขายสินคาหรือบริการขามประเทศ (non-traded sector)  
ทําใหการแขงขันในตลาดมีจํากัด การผูกขาดตลาดจึงมีโอกาสเปนไปไดสูงกวาในกรณีของธุรกิจในภาคการ
ผลิตซ่ึงมีการแขงขันโดยตรงจากสินคานําเขาจากตางประเทศ นอกจากนี้แลว การประกอบธุรกิจท่ีไมมี
การคาระหวางประเทศหรือมีแตมีนอย เชน ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจการกอสราง ธุรกิจการเงิน ฯลฯ มักเกี่ยวของ
กับ กฎ กติกา ของภาครัฐจํานวนมาก ทําใหบริษัทท่ีมีทุนขนาดใหญท่ีสามารถสรางฐานทางการเมืองได โดย

                                                         
25  เดือนเดน นิคมบริรักษ และคณะ (พ.ศ. 2545) โครงการสํารวจพฤติกรรมทางการตลาดเพื่อสนับสนุนระบบการแขงขัน

ตามโครงการสงเสริมระบบการแขงขันทางการคาที่เอื้อตอการสงออก เสนอตอกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 
26 สฤณี อาชวานันทกุล (พ.ศ. 2552) “อํานาจเหนือตลาดของบริษัทนายหนาคาหลักทรัพย” รายงานการศึกษานําเสนอในงาน

สัมมนาวิชาการประจําป ของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยป พ.ศ. 2552 
27 เดือนเดน นิคมบริรักษ พรชัย ฬิลหาเวสส และคณะ (พ.ศ. 2552) โครงการประเมินการแขงขันในบริการโอนเงินเขาบัญชี

ระหวางธนาคาร เสนอตอธนาคารแหงประเทศไทย 
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วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

อาจใหหนวยงานราชการกําหนดกฎเกณฑท่ีเอ้ือประโยชนตอธุรกิจของตน ประการสุดทาย บริษัทขนาดใหญ
จํานวนหนึ่งเปนบริษัทในเครือของกลุมบริษัทท่ีประกอบธุรกิจท่ีหลากหลาย ประสบการณของประเทศ
เกาหลีใตกับกลุมบริษัทขนาดใหญท่ีเรียกวา “แชโบล”  และผลการสํารวจพฤติกรรมการผูกขาดในภาคธุรกิจ
ในประเทศไทยท่ีผานมาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยช้ีตรงกันวา กลุมธุรกิจเหลานี้ซ่ึงมีธุรกิจ
ท่ีหลากหลายและครบวงจรมีอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจท่ีสูง ทําใหผูกขาดไดงาย   

 โดยสรุปแลว โครงสรางและลักษณะของธุรกิจขนาดใหญในประเทศไทยน้ันเอ้ือตอการผูกขาด  
การที่บริษัทเหลานี้มีขนาดใหญมากข้ึนตามลําดับ จึงเปนประเด็นท่ีรัฐควรใหความสําคัญในการเขามาดูแล 
 การศึกษากลไกในการปองกันการผูกขาดของภาครัฐพบวา การบังคับใชกฎหมายการแขงขันทาง
การคาในชวง 10 ปท่ีผานมาประสบกับความลมเหลวโดยส้ินเชิง เนื่องจากโครงสรางของคณะกรรมการการ
แขงขันทางการคาและสํานักแขงขันทางการคาไมปลอดจากการเมืองและถูกอํานาจธุรกิจครอบงําไดงาย 
นอกจากนี้แลว กฎหมายดังกลาวยังใหการยกเวนแกรัฐวิสาหกิจและหนวยงานราชการ ซ่ึงการศึกษานี้พบวา
เปนแหลงกําเนิดแหงการผูกขาดในหลายกรณี ท้ังในรูปแบบของการผูกขาดเองโดยตรงหรือการอนุญาตให
เอกชนผูกขาดภายใตระบบสัมปทาน 

หากการแขงขันทางการคาในภาคธุรกิจไทยยังคงดําเนินการแบบไร กฎ กติกา ดังท่ีผานมาในอดีต  
การกระจุกตัวในภาคธุรกิจมีแนวโนมท่ีจะสูงข้ึนตามลําดับ สุดทายแลวชองวางระหวางวิสาหกิจขนาดใหญ
กับวิสาหกิจขนาดยอมซ่ึงถางมากข้ึนจะสงผลทําใหการกระจายตัวของรายไดของประชากรเลวลง ซ่ึงจะมี
ผลกระทบโดยตรงตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางการเมืองของประเทศ 

คณะผูวิจัยเห็นวา หากรัฐบาลมีความจริงใจท่ีจะแกไขปญหาการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจไทยอยาง
จริงจัง เพื่อสงเสริมการเกิดใหมและการเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซ่ึงเปนแหลงรายไดท่ี
สําคัญของประชากรจํานวนมากในประเทศ และเปนแหลงเพาะพันธุนวัตกรรมทางธุรกิจและเทคโนโลยีแลว  
ควรจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

5.1 การปรับปรุงการทํางานของคณะกรรมการการแขงขนัทางการคา 

เนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคาท่ีมีบทบัญญัติท่ีคอนขางครบถวน
สมบูรณอยูแลว หากแตมีปญหาในการบังคับใชกฎหมาย  การปรับปรุงการทํางานของคณะกรรมการการ
แขงขันทางการคาใหมีประสิทธิภาพและมีความเปนกลางและโปรงใสมากข้ึนเปนวิธีการในการปองกันการ
ผูกขาดและสงเสริมการแขงขันท่ีสามารถหวังผลไดในระยะส้ัน 

 ควรกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคาตองเปดเผยขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ธุรกิจท่ีไดรับการรองเรียนและการดําเนินการของสํานักงานฯ ในการพิจารณากรณีรองเรียนเหลานี้
ในเว็บไซต เพื่อท่ีจะใหประชาชนท่ัวไปสามารถรับรูปญหาการแขงขันทางการคาท่ีเกิดข้ึนซ่ึงตน 
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อาจมีสวนเกี่ยวของและรวมตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการการแขงขันทางการคา 
อนึ่ง ขอมูลเหลานี้มิใชขอมูลลับภายใต พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. 2540 

 ควรกําหนดใหกรรมการทุกคนแจงการมีสวนไดสวนเสียกับภาคธุรกิจตอสาธารณชน เพื่อเปนเคร่ือง
ยืนยันวากรรมการทุกคนพรอมจะถูกตรวจสอบจากสาธารณะไดตลอดเวลา โดยใหเปดเผยตําแหนง 
หรือการถือหุนของกรรมการในบริษัททุกแหงในเว็บไซตของกรมการคาภายใน 

 ควรมีแนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการท่ีมีสวนไดสวนเสียท้ังทางตรงและทางออมกับบริษัทท่ีถูก
รองเรียน เชน ควรกําหนดใหกรรมการผูนั้นไมสามารถเขารวมในกระบวนการพิจารณา เพื่อใหคํา
วินิจฉัยและคําตัดสินเกิดความเปนธรรมกับทุกฝายอยางแทจริง 

 ควรมีระเบียบในการท่ีกรรมการจะติดตอส่ือสารเปนการสวนตัวกับผูมีสวนไดสวนเสียในกรณีท่ีมี
การพิจารณาวาจะทําไดหรือไม และหากทําไดจะตองมีการบันทึกการพบปะและยื่นขอมูลท่ีไดรับ
แกคณะกรรมการฯ เสมอ (การละเลยท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบควรถือเปนการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไมชอบ
ดวยกฎหมาย)  

 ควรสรางกระบวนการพิจารณาคดีการแขงขันทางการคาใหมีความโปรงใส เชน มีการเปดเผยคํา
วินิจฉัยรวมและคําวินิจฉัยเฉพาะของกรรมการแตละรายตอสาธารณชน ในลักษณะเดียวกับศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อใหสาธารณะตรวจสอบไดวากรรมการใชหลักวินิจฉัยท่ีเปนเหตุเปนผลหรือไม 

5.2  แนวทางในการแกไข พ.ร.บ. วาดวยการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 

 ควรแกกฎหมายในสวนองคประกอบของคณะกรรมการ เพื่อมิใหมีผูแทนจากธุรกิจขนาดใหญอยูใน
คณะกรรมการ และใหมีตัวแทนจากองคกรผูบริโภคท่ีมีประวัติในการดําเนินการเพ่ือผลประโยชน
ของผูบริโภคท่ีไดรับความเดือดรอนอยูในคณะกรรมการ 

 ควรมีขอกําหนดคุณสมบัติของ “กรรมการผูทรงคุณวุฒิ” วาเปนผูท่ีมีประสบการณดานกฎหมาย 
เศรษฐศาสตรหรือดานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายแขงขันทางการคา อันเปนท่ีประจักษตอ
สาธารณชนในวงกวาง มิใชเปนใครก็ไดท่ีไมใชสมาชิกพรรคการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองท่ีรัฐมนตรีสงมา 

 ควรพิจารณาแนวทางในการใหสํานักแขงขันทางการคาเปนหนวยงานกํากับดูแลท่ีเปนมืออาชีพ 
และมีความเปนอิสระจากการเมืองในลักษณะท่ีคลายคลึงกับคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย   
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5.3  แนวทางการปองกันการผูกขาดโดยรัฐวิสาหกิจ 

เนื่องจากรัฐวิสาหกิจขนาดใหญมีบทบาทสําคัญในภาคธุรกิจไทย  การสงเสริมใหรัฐวิสาหกิจเหลานี้
ตองแขงขันแทนการผูกขาดในตลาดจะชวยลดการกระจุกตัวในภาคธุรกิจไดอยางดีซ่ึงจะชวยลดขนาดของ
ผลประโยชนสวนเกินในระบบเศรษฐกิจไทยไดอยางมีนัยสําคัญ รัฐบาลอาจพิจารณามาตรการดังตอไปนี้ 

 ยกเลิกการผูกขาดของรัฐสาหกิจในธุรกิจเชิงพาณิชยท่ีเอกชนสามารถดําเนินการได โดยการออก
ใบอนุญาตใหมีการแขงขันในตลาด เชน การซ้ือและขายสงกาซและไฟฟา และการเดินรถขนสง
มวลชน 

 กําหนดใหรัฐวิสาหกิจขนาดใหญจําหนายบริษัทลูกท่ีประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชยเพื่อลดการ
ครอบงําตลาด เชน ให บมจ. ปตท. ขายหุนในโรงกล่ันน้ํามันตางๆ หรือใหการไฟฟาฝายผลิตขาย
หุนในโรงงานไฟฟาหลายแหง เพื่อกระตุนใหตลาดมีการแขงขันมากข้ึน 

 ทบทวนสัญญารวมการงานหรือสัญญาสัมปทานท่ีรัฐวิสาหกิจเปนผูรับผลประโยชนสวนแบงรายได
ท่ีมีอยูท้ังหมด เพื่อท่ีจะแปลงสัญญาหรือสัมปทานใหเปนรูปแบบของใบอนุญาตท่ีมีหนวยงานกลาง
ท่ีไมมีผลไดเสียกับผูรับใบอนุญาตเอกชนเปนผูกํากับดูแลแทนหรือโอนถายอํานาจในการให
สัมปทานใหแกหนวยงานกํากับดูแล 

 ควรแกไขพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 ใหมีผลครอบคลุมถึงรัฐวิสาหกิจ  

5.4  แนวทางในการปองกันการผกูขาดท่ีเกิดจาก กฎ ระเบียบของภาครัฐ  

 กําหนดกระบวนการและข้ันตอนในการออก กฎ กติกา ในการกํากับดูแลของภาครัฐใหมีความรัดกมุ 
ชัดเจน และโปรงใส โดยหนวยงานจะตองประเมินผลกระทบของ กฎ ระเบียบท่ีกําหนดข้ึนตอกลุม
ธุรกิจหรือบุคคล และตอสภาพการแขงขันในตลาด รวมท้ังมีหนวยงานท่ีคอยติดตามประเมินดวย 
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