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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

การผูกขาดทางธุรกิจกับการเมือง 

การผูกขาดในทางเศรษฐศาสตรเปนสิ่งที่ไมพึงปรารถนาอยางยิ่งเนื่องจากการผูกขาดมักหมายถึงการที่
ผูผูกขาดสามารถเอาเปรียบผูบริโภคที่ไมมีทางเลือกได  การผูกขาดยังมีผลทําใหผูผูกขาดขาดแรงจูงใจที่จะ
ปรับปรุงคุณภาพของสินคาหรือลดตนทุนเพื่อแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นๆ  ทําใหมีการใชทรัพยากรอยาง
ไมมีประสิทธิภาพ  แตในทางธุรกิจการเมืองแลว การผูกขาดกลับหมายถึงขุมทรัพยอันมหาศาลเนื่องจากธุรกิจ
ผูกขาดจะสามารถทํากําไรกอนโตไดโดยไมตองใชความสามารถเทาใดนัก  ดวยเหตุผลดังกลาวประเด็นเรื่อง
ธุรกิจผูกขาดกับการเมืองจึงเปนเรื่องที่ตองจับตามองเปนอยางยิ่ง 

งานวิจัยชิ้นนี้แสดงใหเห็นวา อํานาจทางการเมืองและอํานาจทางธุรกิจไดเขามาแทรกแซงการทํางาน
ของคณะกรรมการการแขงขันทางการคาอยางมาก  อันมีผลทําใหกฎหมายนี้ไมสามารถบังคับใชไดอยางจริงจัง
ในชวง 7 ปที่ผานมา  ธุรกิจที่มีการผูกขาดหรือไดรับเรื่องรองเรียนวามีการผูกขาดจํานวนมากเปนบริษัทในกลุม
ธุรกิจขนาดใหญของไทยที่มีธุรกิจที่หลากหลาย (conglomerate)  ไมกี่รายซึ่งรวมถึงรัฐวิสาหกิจดวย  

จากการศึกษารายชื่อผูถือหุนใหญและกรรมการของบริษัทที่ผูกขาดหรือเคยถูกรองเรียนวามีพฤติกรรม
ที่เปนการผูกขาดพบวาสวนมากมีสายสัมพันธกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่เปนรัฐบาล หลายบริษัทมีผู
ถือหุนใหญหรือเครือญาติมีตําแหนงในคณะรัฐมนตรี และบริษัทจํานวนมากมีนักการเมืองหรือเครือญาติของ
นักการเมืองเปนผูถือหุนหรือกรรมการในบริษัทเหลานี้  นอกจากนี้แลว  บริษัทบางรายยังมีตัวแทน
ผลประโยชนในคณะกรรมการการแขงขันทางการคาอีกดวย  ขอมูลเหลานี้แสดงใหเห็นวา ธุรกิจขนาดใหญมี
อํานาจแทรกแซงหนวยงานที่กํากับดูแลทั้งทางตรงโดยการใหตัวแทนเขามาเปนกรรมการ และทางออมโดยผาน
ทางการเมืองเนื่องจากรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการแขงขันทางการคา     

ปญหาการทับซอนของผลประโยชนระหวางการเมือง ธุรกิจผูกขาด และคณะกรรมการการแขงขันทาง
การคาที่ผานมาทําใหกลไกกํากับดูแลของรัฐไรประสิทธิภาพ  การประกอบธุรกิจในประเทศไทยจึงมีลักษณะ 
"ใครมือยาวสาวไดสาวเอา"  มาโดยตลอด  สงผลใหธุรกิจรายยอยและประชาชนตองไดรับความเดือดรอน
เนื่องจากไมไดรับความเปนธรรม  

รายงานชิ้นนี้ไดใหขอเสนอแนะในการปองกันมิใหอํานาจธุรกิจและอํานาจการเมืองสามารถเขามา
ครอบงํากลไกการปองกันการผูกขาดของรัฐได  มิฉะนั้นแลว  การผูกขาดทางธุรกิจจะนําไปสูการผูกขาดทาง
การเมืองอยางหลีกเลี่ยงไมไดดังที่ประเทศไทยไดประสบมาแลวในชวง 5 ปที่ผานมา 
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Executive Summary 
 

Monopolies and Politics 

 

To economists, monopolies are highly undesirable.  Monopolist may take advantage 
of customers in the absence of an alternative supplier and tends to be inefficient in the 
absence of competitive pressures.  But to some politicians, monopolies are money-printing 
machines.  The lucrative monopolistic businesses can secure much needed funding required 
to secure political popularity.  Thus, the ties between politics and monopolistic businesses 
should always be kept under close scrutiny. 

This paper shows that the implementation of the Thai competition law since its 
promulgation 7 years ago have been undermined by political interventions resulting from 
both business lobbying and conflicts of interests that arise among cabinet members that are 
big business tycoons.  Record shows that most competition problems revolve around 
businesses belonging to 4 very large Thai conglomerates, one being the conglomerate run by 
the Ministry of Finance – i.e., the state enterprises conglomerate. 

Examining the names of directors and major shareholders of businesses that have 
been alleged to have violated the competition law, it is hardly surprising that many have held 
cabinet positions, or other family members have done so.  Others have members of the 
cabinet as the board of director.  More worrying is that certain alleged firms have had 
representatives on the Trade Competition Commission, deliberating cases that he or she has a 
clear conflict of interest.  It is clear that big businesses have an almost complete stranglehold 
on the Thai Trade Competition either directly, through their candid representation on the 
Trade Competition Commission, or indirectly, by political lobbying.  As a result of the lack 
of implementation of the competition law, small businesses have had to struggle against the 
power of big businesses and consumers have had to pay higher prices for monopolistic goods 
or services.   

This paper provides recommendations on how to prevent political intervention and to 
ensure impartiality of commissioners and transparency of their decision making process.  It is 
of utmost urgency that the competition law be made effective before money-politics further 
undermines healthy competition in the market.  As Thailand has witnessed during the past 5 
years, monopolization in businesses can easily lead to monopolization of political power that 
can undermine the country’s democratic process. 
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การผูกขาดทางธุรกิจกับการเมือง    

เดือนเดน  นิคมบริรักษ 
สุณีพร  ทวรรณกุล* 

1. บทนํา 

ในทางเศรษฐศาสตรการผูกขาดเปนสิ่งที่ทําใหเกิดตนทุนทางเศรษฐกิจสูง  เนื่องจากการผูกขาดมัก
หมายถึงการที่ผูบริโภคตองซื้อสินคาในราคาที่แพงเกินควรหรือตองซื้อสินคาที่มีคุณภาพตํ่าหรือสินคาที่การใช
งานไมสอดคลองกับความตองการโดยไมมีทางเลือก  นอกจากนี้แลว  การผูกขาดยังทําใหตนทุนในการผลิตสูง
เนื่องจากผูประกอบการที่ผูกขาดมักจะไมมีแรงจูงใจที่จะลดตนทุนในการผลิตเพราะสามารถกําหนดราคาตาม
อําเภอใจได  ในกรณีดังกลาว  รัฐตองเขามากํากับดูแลมิใหผูผูกขาดเอาเปรียบผูบริโภค 

ในทางตรงกันขาม ในทางธุรกิจการเมืองการผูกขาดกลับถูกมองวาเปนขุมทรัพยอันมหาศาลเนื่องจาก
การผูกขาดทางธุรกิจหมายถึงความสามารถในการทํากําไรกอนโตไดโดยไมตองลงทุนหรือใชความสามารถใดๆ  
และที่สําคัญ คือ  กําไรจากการผูกขาดมิใชเงินที่ผิดกฎหมายตราบใดที่รัฐไมดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับพฤติกรรม
ที่เปนการผูกขาด  ซึ่งจะตางจากการเรียกคาสินบน หรือเรียกเปอรเซนตจากการอนุมัติโครงการกอสรางตางๆ 
ซึ่งเปนเงินที่ผิดกฎหมาย   ดังนั้น  นักการเมืองยุคใหมมักตองการที่จะมีธุรกิจหรือหุนสวนในธุรกิจที่มีอํานาจ
ผูกขาด  หรือมิฉะนั้นแลว  ก็อาจจะปลอยใหธุรกิจที่ผูกขาดกอบโกยกําไรตอไปเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกับ
ผลประโยชนทางการเมืองบางประการ  การแขงขันมิใชสิ่งที่นักการเมืองที่ตองการหาเงินปรารถนา  เนื่องจาก
การแขงขันบั่นทอนกําไรของธุรกิจ  ทําใหธุรกิจตองดิ้นรนมากขึ้นเพื่อความอยูรอด  ซึ่งอาจตองใชเงินลงทุนสูง
และความสามารถในการแขงขัน 

ประเทศไทยมี พ.ร.บ. การแขงขันทางการคาตั้งแต ป พ.ศ. 2542 ซึ่งมีเปาประสงคในการปองกันและ
แกไขพฤติกรรมผูกขาดของภาคธุรกิจเพื่อคุมครองผูบริโภคและผูประกอบการรายยอยที่อาจถูกเอาเปรียบ  
จนกระทั่งเวลาลวงเลยมาแลวถึง 7 ป  มาตราหลัก 2 มาตราของกฎหมายที่ใชควบคุมพฤติกรรมผูกขาดหรือ
อาจผูกขาดของเอกชนอันไดแกมาตรา 25 วาดวยการมีอํานาจเหนือตลาดและมาตรา 26 วาดวยการควบรวม
ธุรกิจก็ยังไมมีเกณฑรายไดหรือสวนแบงตลาดที่ทําใหมาตราสองมาตรานี้สามารถบังคับใชได   การ “ถวงเวลา” 
ดังกลาวแสดงใหเห็นวารัฐบาลของอดีตนายกฯ ทักษิณ มิไดมีเปาประสงคในการปองกันการผูกขาดแตอยางใด  
ในขณะที่เขียนรายงานนี้อยู   คณะกรรมการแขงขันทางการคาซึ่งมีนายเกริกไกร จีระแพทย รัฐมนตรีกระทรวง
พาณิชยซึ่งไดรับการแตงต้ังโดยรัฐบาลคณะปฏิวัติเปนประธานกรรมการนั้น  ไดเสนอเกณฑการมีอํานาจเหนือ

                                            
*  ดร. เดือนเดน ดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิจัย ดานการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ และคุณสุณีพร เปนนักวิจัยประจําฝายการวิจัย
แผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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ตลาดเพื่อใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวภายในเวลา 1 เดือนเทานั้นหลังจากที่เขารับตําแหนง1  แสดงใหเห็น
ชัดเจนวาที่ผานมานั้น กฎหมายฉบับนี้ถูกกลุมทุนที่กุมอํานาจในชวงเวลาที่ผานมาสกัดกั้นมิใหบังคับใชได 

นอกจากนี้แลว  มาตรา 4 ของกฎหมายนี้ยังใหการยกเวนแกรัฐวิสาหกิจอีกดวยแมรัฐวิสาหกิจจํานวน
มากมีอํานาจผูกขาด  ทําใหรัฐวิสาหกิจกลายเปนแหลงแสวงหารายไดของนักการเมืองและเครือญาติโดยการ
เขาไปถือหุนในรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเพื่อที่จะไดรับสวนแบงกําไรอันมหาศาล  จึงไม
แปลกวา เหตุใดรัฐบาลที่ผานมาตองการจะเรงรีบใหมีการนํารัฐวิสาหกิจที่ผูกขาดและมีกําไรสูง เชน การทา
อากาศยานแหงประเทศไทย  องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย  การปโตรเลียมแหงประเทศไทย และ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเขาตลาดหลักทรัพย  ในขณะที่โครงสรางตลาดยังไมมีการแขงขัน และ
ธุรกิจขาดหนวยงานกํากับดูแลที่ดี 

รายงานนี้ตองการจะศึกษาวิธีการและแนวทางที่กลุมทุนที่ใชอํานาจทางการเมืองครอบงํากลไกการ
กํากับดูแลของภาครัฐเพื่อแสวงหาหรือรักษาผลประโยชนสวนตน โดยใชกรณีศึกษาของการบังคับใชกฎหมาย
แขงขันทางการคา  เพื่อที่จะหาแนวทางในการปองกันมิใหกลไกของรัฐที่ใหการคุมครองและความเปนธรรมแก
ประชาชนตองถูกบิดเบือนดังเชนที่เปนมาในอดีต  

โครงสรางรายงานนี้ประกอบดวย 5 หัวขอ หัวขอแรกเสนอแนวคิดเกี่ยวกับวงจรความสัมพันธของ
อํานาจทางธุรกิจและการเมือง  หัวขอที่สองศึกษาถึงลักษณะของปญหาการผูกขาดหรือจํากัดการแขงขันใน
ประเทศไทย  หัวขอที่สามศึกษาถึงความสัมพันธระหวางอํานาจทางการเมือง ธุรกิจผูกขาดและกลไกการกํากับ
ดูแล หัวขอที่สี่ศึกษาถึงผลงานคณะกรรมการแขงขันทางการคาภายใตการครอบงําของอํานาจธุรกิจการเมือง 
และหัวขอที่หาเปนบทสรุปและขอเสนอแนะ 

2. กรอบแนวคิดเก่ียวกับวงจรความสัมพันธของอํานาจทางธุรกิจและการเมือง 

วงจรความสัมพันธทางอํานาจทั้ง 3 กลุม ซึ่งประกอบดวย การเมือง ธุรกิจผูกขาดและการกํากับดูแล มี
การเอื้อประโยชนตอกันและกันตามที่ปรากฎในรูปที่ 1  กลุมธุรกิจผูกขาดซึ่งตองอาศัยประโยชนจากนโยบาย
ของรัฐ และสัมปทาน ก็มักจะเปนผูบริจาคเงินใหกับพรรคการเมือง และเมื่อพรรคการเมืองนั้นๆไดเขาไปเปน
รัฐบาลก็จะตอบแทนโดยการใหธุรกิจที่ใหการสนับสนุนทางการเงินรายใหญหรือตัวแทนของธุรกิจนั้นๆ ดํารง
ตําแหนงในคณะรัฐมนตรี หรือตําแหนงทางการเมืองอื่นๆ   ซึ่งอาจมองไดวาเปนการกระทําในลักษณะตางตอบ
แทน เนื่องจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแขงขันทางการคาก็มาจากการแตงต้ังของฝายการเมือง
และกรรมการที่เปนโดยตําแหนงก็คือขาราชการประจําที่ตองอยูภายใตอาณัติของนักการเมือง  จึงไมแปลกวา
คณะกรรมการชุดนี้มีโอกาสที่จะถูกธุรกิจการเมืองครอบงําไดงาย  สงผลใหไมสามารถทําหนาที่เปนผูกําหนด
กติกาการแขงขันของธุรกิจเอกชนหรือคุมครองผูบริโภคอยางแทจริง  

                                            
1 เกณฑที่คณะกรรมการแขงขันทางการคาจะนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีคือบริษัทที่มีสวนแบงตลาดเกิน 50% มียอดขาย
ปละไมนอยกวา  1,000 ลานบาท  หรือ ผูประกอบการ 3 รายมีสวนแบงตลาดรวมกันตั้งแตรอยละ 75 ขึ้นไปและมีราย
ใดรายหนึ่งมีรายไดไมนอยกวา 1,000 ลานบาท  



เดือนเดน  นิคมบริรักษ และ สุณีพร  ทวรรณกุล 3 
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รูปที่ 1 วงจรความสัมพันธระหวางอํานาจทางการเมือง ธุรกิจผูกขาด และกลไกการกํากับดูแล 

 
               
               ที่มา  สุริยะใสและรจิตกนก, 2545 

ในการศึกษาวงจรความสัมพันธระหวาง  “ธุรกิจผูกขาด”  “การเมือง” และ “กลไกการกํากับดูแลของ
รัฐ”  ตามกรอบแนวคิดที่ไดกลาวมาแลว   คณะผูวิจัยไดประมวลรายชื่อผูถือหุนและกรรมการของบริษัทที่เคย
ถูกรองเรียนวามีพฤติกรรมการคาที่ไมเปนธรรมหรือที่มีงานวิจัยวามีพฤติกรรมที่อาจเปนการผูกขาดหรือจํากัด
การแขงขัน    เพื่อที่จะศึกษาลักษณะของความสัมพันธของผูบริหารระดับสูงของบริษัทเหลานี้กับพรรค
การเมือง นักการเมืองหรือผูกํากับดูแลกฎหมายการแขงขันทางการคา  อนึ่ง  คณะผูวิจัยขอเนนวา  งานวิจยัชิน้
นี้มิไดแสดงวา บุคคลดังกลาวมีการกระทําใดๆที่อาจเปนการเอื้อประโยชนตอกันและกัน  หรือไมมีความเปน
กลางในการปฏิบัติหนาที่ หากแตเพียงแสดงวาโครงสรางอํานาจของภาคการเมือง ภาคธุรกิจและฝายปกครอง
ซึ่งเปนผูกํากับดูแลภาคธุรกิจนั้นมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันมากนอยเพียงใด  ซึ่งอาจทําใหกลไกการกํากับดูแล
ของรัฐอาจไมเปนไปตามเจตนารมยของกฎหมายเนื่องจากผูที่ปฏิบัติหนาที่มีสวนไดสวนเสียทั้งทางตรงและ
ทางออมกับธุรกิจที่อยูภายใตการกํากับดูแล 

กลุมบุคคลที่เกี่ยวของทั้ง 3 ฝาย มีลักษณะดังตอไปนี้  
1. ฝายการเมือง หมายถึง (1) คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณ  กรรมการผูชวยรัฐมนตรี ที่ปรึกษา

นายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาและเลขาธิการของรัฐมนตรีวาการและรัฐมนตรีชวยวาการ  และเครือญาติ
เทาที่จะสามารถตรวจสอบสายสัมพันธได  (2) ผูที่บริจาคเงินใหกับพรรคไทยรักไทยในชวงป พ.ศ 
2544-25492   

2. ฝายธุรกิจผูกขาด หมายถึงกรรมการและผูถือหุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะผูกขาด
รวมถึงเครือญาติเทาที่จะสามารถตรวจสอบสายสัมพันธได  เชน สามี/ภรรยา ลูก และพี่นอง 
(โดยเฉพาะผูที่มีนามสกุลเดียวกัน) 

3. ฝายปกครอง หมายถึง กรรมการคณะกรรมการแขงขันทางการคา 3 ชุดตั้งแตป พ.ศ. 2542–2549  
                                            
2 ขอมูลการบริจาค คือ สถิติการบริจาคเงินใหกับพรรคการเมืองซ่ึงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซ่ึงเปนขอมูลทาง
เอกสาร แตในความเปนแลว เงินบริจาคใหพรรคการเมืองตามความเปนจริงนาจะมีจํานวนมากกวานี้มาก  



4 การผูกขาดทางธุรกิจกับการเมือง 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

 ในการประมวลความสัมพันธของกลุมธุรกิจกับการเมืองและคณะกรรมการแขงขันทางการคา ผูวิจัยได
ใชฐานขอมูลจากขอมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ฐานขอมูลบริษัทจดทะเบียนของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย  โดยใชบริการฐานขอมูลบริษัทจดทะเบียนทางอินเตอรเน็ตของ 
บริษัท บิซิเนสออนไลน จํากัด (มหาชน)3 

3. การผูกขาดหรือจํากัดการแขงขันในประเทศไทย  

เนื่องจากที่ผานมากฎหมายแขงขันทางการคายังไมสามารถบังคับใชไดในทางปฏิบัติเนื่องจากยังมิไดมี
การอนุมัติคํานิยามของคําวา “ผูมีอํานาจเหนือตลาด” ตามมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา 
พ.ศ. 2542  จึงไมมีการพิจารณาของคณะกรรมการแขงขันทางการคาวาธุรกิจใดบางที่ถูกรองเรียนเปนธุรกิจที่มี
อํานาจเหนือตลาดตามเกณฑและที่มีพฤติกรรมที่เปนการผูกขาด  หรือจํากัดการแขงขันในตลาด  อยางไรก็ดี  
มีงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในอดีตที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการแขงขันในธุรกิจของ
ผูประกอบการในบางสาขาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ  พบวา มีธุรกิจที่เขาขายการมีอํานาจเหนือตลาดที่
มีพฤติกรรมที่อาจเปนการจํากัดหรือกีดกันการแขงขัน  ไมวาจะเปนพฤติกรรมการบังคับมิใหผูคาปลีกขาย
สินคาของคูแขง (exclusive dealing)  การบังคับขายสินคาพวง การกําหนดราคารวมกัน หรือการทุมตลาดเพื่อ
ทําลายคูแขงตามที่ปรากฏในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   พฤติกรรมทางการแขงขันของบริษัทเอกชนที่เขาขายมีอํานาจเหนือตลาด  
ชื่อบริษัท สินคา สวนแบงตลาด 

ป  2544 (%) 
พฤตกิรรมที่อาจแสดงถึงการคาที่ไมเปนธรรมในอดีต/

ปจจบุัน 

1.บริษัท ปูนซเีมนตไทย 
จํากัด (มหาชน) 

ปูนซีเมนตตราเสอื ตรา
ชาง ตราเอราวัณและ
ตราชางฟา 

41.0 -บังคับมิใหผูคาปลีกขายสินคาของคูแขง  (exclusive 
dealing) 
-ผูนําในการขึน้ราคา โดยผูผลิตรายอื่นจะข้ึนราคาตาม
ภายในระยะเวลาไมเกนิ 1 สัปดาห 

2.บริษัท กระเบือ้ง
หลังคาซีแพค จํากัด  
(บริษัทในเครือ
ปูนซีเมนตไทย)  

กระเบื้องคอนกรตีมุง
หลังคาซีแพค 

50 -บังคับมิใหผูคาปลีกขายสินคาของคูแขง (exclusive 
dealing) 

3.บริษัท กรุงเทพผลิต
เหล็ก (มหาชน) จํากัด 

แผนเหล็กเคลอืบสังกะสี 33 -จํากัดจํานวนตัวแทนจําหนาย ผูคาสง และ/หรือผูคาปลีก 
(exclusive distribution) 

4.บริษัท กระจกไทย-อา
ซาฮี จํากัด  

-บังคับมิใหผูคาปลีกขายสินคาของคูแขง  (exclusive 
dealing)  

5.บริษัท บางกอก 
โฟลทกลาส 

กระจกอาซาฮี 

 
 

51.95 -จํากัดจํานวนตัวแทนจําหนาย ผูคาสง และ/หรือผูคาปลีก 
(exclusive distribution) 

6.บริษัท กระจกสยาม
การเดียน จํากัด  

กระจก 42.42 -บังคับมิใหผูคาปลีกขายสินคาของคูแขง  (exclusive 
dealing) 

                                            
3 บริษัทเอกชนที่ไดรับสัมปทานการจัดทําฐานขอมูลบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  
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ชื่อบริษัท สินคา สวนแบงตลาด 
ป  2544 (%) 

พฤตกิรรมที่อาจแสดงถึงการคาที่ไมเปนธรรมในอดีต/
ปจจบุัน 

7.บริษัท ไทยฮอนดา
แมนแูฟคเจอริ่ง จํากัด  

รถจักรยานยนตฮอนดา 75 -บังคับมิใหผูคาปลีกขายสินคาของคูแขง  (exclusive 
dealing)  
- การจํากัดการเขาถึงปจจัยในการผลิต (ช้ินสวน
จักรยานยนต) 

8.บริษัท ไทยบรดิจ 
สโตน จํากัด 

ยางบริดจ สโตนและ
ไฟรสโตน 

45 - บังคับมิใหผูคาปลีกขายสินคาของคูแขง  (exclusive 
dealing) 

9.บริษัท เบียรไทย 
(1991)  จํากัด  

เบียรชาง 63.98 - มีการบังคับตัวแทนจําหนายขายสินคาพวง (กรณีเหลาพวง
เบียร)  
- กําหนดปริมาณการขายขั้นตํ่า (quota) 
- บังคับมิใหผูคาปลีกขายสินคาของคูแขง (exclusive 
dealing) 

10.บริษัท สุรามหา
ราษฎร จํากัด  
(กลุมแสงโสม) 

สุราพิเศษ 40 ดีกรี เชน 
แมโขง แสงทิพย 
หงสทอง  

30.07 - มีการบังคับตัวแทนจําหนายขายสินคาพวง (tie-in-sales) 

11.บริษัท สุราทพิย 
จํากัด  (กลุมแสงโสม) 

สุราขาว 28 30 35 และ 
40  ดีกรี สุราผสมพิเศษ
ทุกชนิด เชน หงสทิพย 
หงสชัย  

46.95 -กําหนดราคาสุราสูงเกินควรเพ่ือชดเชยการขาดทนุใน
กิจการเบยีร  
-บังคับมิใหผูคาปลีกขายสินคาของคูแขง (exclusive 
dealing) 
-กําหนดปริมาณการขายขั้นตํ่า (quota) 

12.บริษัท ควอลต้ีิ คอฟ
ฟโปรดักส จํากัด  

กาแฟผงสําเร็จรปู 88 -จํากัดจํานวนตัวแทนจําหนาย ผูคาสง และ/หรือผูคาปลีก 
(exclusive distribution) 

13.บริษัท แอดวานซ 
อินโฟร เซอรวิส จํากัด 
(มหาชน) 

โทรศัพทมอืถือ บ. AIS 52.54 -ในอดีต ไดรวมกบับริษัทอืน่ กําหนดราคาบริการรายเดือน 
500 บาทเทากันทุกบริษัท  
- มีพฤติกรรมเสมือนการขายสนิคาพวงคือ บริษัทเปนผู
ไดรับสัมปทานการใหบริการพยายามจํากัดชองทางการซื้อ
เครื่องลูกขายของผูบริโภคโดยกลยุทธดานราคา เพ่ือให
ผูบริโภคซื้อเครือ่งลูกขายของตน 

14.บริษัท โทเทิล แอ็ค
เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 
จํากัด 

โทรศัพทมอืถือ บ.TAC  40.66 -ในอดีต ไดรวมกบับริษัทอืน่ กําหนดราคาบริการรายเดือน 
500 บาทเทากันทุกบริษัท  

15.บริษัท เจรญิโภค
ภัณฑอาหาร จํากัด 
(มหาชน) 

พันธุไกไข อาหารสัตว  40.59  
(ขอมูล ป 2548) 

-มีพฤติกรรมเสมอืนการขายพวง คือ บริษัทเปนผูผลิตและผู
นําเขาพันธุไกไขรายใหญในตลาดที่สามารถกําหนดเง่ือนไข
การขายพันธุไกไขพวงอาหารสัตวใหแกเกษตรกรผูเล้ียงไก
ไขแบบอิสระได  

16.บริษัท ยูไนเต็ด 
บรอดคาสติ้ง คอร
ปอเรชัน่ จํากัด 
(มหาชน)  

เคเบิลทีวี UBC  100.0 
(ขอมูล ป 2543) 

-ลดทางเลือกของผูบริโภค (สมาชิก) โดยมีจํานวนแพ็กเกจ
ลดลงและคิดคาบริการในราคาที่สูงข้ึน 

หมายเหตุ    รายการที่ 1-14  เปนขอมูลจากจากรายงานการสํารวจพฤติกรรมทางการตลาดเพื่อสนับสนุนการแขงขันตามโครงการ 
  สงเสริมระบบการแขงขันทางการคาที่เกื้อหนุนตอการสงออก, ป พ.ศ 2545  
 รายการที่ 15   เปนขอมูลจากโครงการปรับปรุงนโยบายการแขงขันของประเทศ  ป พ.ศ. 2548 
 รายการที่  16  เปนขอมูลจาก รายงานของคณะอนกุรรมการการศึกษาฯ กรณีรองเรียนเกี่ยวกับธุรกิจโทรทัศนระบบ 
  บอกรับสมาชิก ป พ.ศ.2543 
ที่มา    รวบรวมและประมวลผลขอมูลโดยคณะผูวิจัย  



6 การผูกขาดทางธุรกิจกับการเมือง 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

นอกจากขอมูลจากงานวิจัยดังกลาวแลว ในอดีตกรมการคาภายในเคยมีขอมูลกรณีการรองเรียน
พฤติกรรมการคาที่ไมเปนธรรมและบันทึกการประชุมของคณะกรรมการแขงขันทางการคาทุกครั้ง ซึ่งมีขอมูล
ผลการวินิจฉัยกรณีการแขงขันทางการคาไวในเว็บไซตของกรมฯ  แตตอมาตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 
กลับมีการถอดขอมูลดังกลาวออกไปทําใหไมสามารถตรวจสอบไดวามีกรณีรองเรียนสินคาใดบางและผลการ
วินิจฉัยเปนอยางไร ซึ่งสะทอนใหเห็นวา สํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคาไดถอยหลังเขาสู “ยุค
มืด” โดยสิ้นเชิงภายใตอํานาจธุรกิจการเมือง   

อยางไรก็ดี  จากขอมูลกรณีรองเรียน เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 และจากการรวบรวมขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมการผูกขาดหรือจํากัดการแขงขันในตลาดที่ปรากฏอยูในขาวหนังสือพิมพในชวง 2 ป
ที่ผานมา  สามารถสรุปรายชื่อบริษัทที่อาจมีพฤติกรรมที่ผูกขาดหรือจํากัดการแขงขันทางการคาไดตามที่
ปรากฎในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 กรณีรองเรียนพฤติกรรมการคาท่ีไมเปนธรรม (ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547) 
บริษทัทีถู่กรองเรียน1/ สินคา / 

บรกิาร2/ 
พฤตกิรรมที่ถกู
รองเรียน2/ คําตัดสิน2/ 

1.บริษัท เมเจอร ซีนีเพลกซ 
กรูป จํากัด (มหาชน) 
2. บริษัท เอ็นเตอรเทน 
โกลเดน วิลเลจ จํากัด (EGV)   
3. บริษัท เอสเอฟ เนมา ซิต้ี 
จํากัด  

โรง
ภาพยนตร 

กําหนดราคาขายสูง
เกินควร  

การเพิ่มราคาบัตรเขาชมภาพยนตรเกิดข้ึนเฉพาะ
ภาพยนตรเรื่องยาวเกินกวาเวลาปกติ  เชน 
ประมาณ 3 ช่ัวโมง  เพราะทําใหโรงภาพยนตรฉาย
ภาพยนตรไดจํานวนรอบนอยลงตอหนึ่งวัน จึงมี
เหตุผลสมควรที่สามารถเพิ่มคาบรกิารได 

3 ราย  
1.บริษัท ดีไลท จาํกัด-
(ลมละลาย) 
2.บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 
จํากัด (มหาชน)  
3.บริษัท เซาทแลนดรับเบอร 
จํากัด 

ยางพารา กําหนดราคาซื้อ
รวมกันของผูรับซื้อ
ยางพารา 

ไมพบพฤติกรรมเขาขายความผิด 

บริษัท เต็ดตรา แพค (ไทย) 
จํากัด 

หลอดดูด
พลาสติก 

กําหนดราคาขายต่ํา
เกินควร 

ไมมีขอมูล 

บริษัท ซึทาญา (ประเทศไทย) 
จํากัด 

วิดีโอเทป
ภาพยนตร 

ปฏิเสธที่จะขายสนิคา
ให  

สํานักสงเสริมการแขงขันทางการคาขอใหยื่น
รายละเอยีดและหลักฐานเพ่ิมเติม แตผูรองเรยีน
มิไดดําเนินการใดๆ เรื่องรองเรียนจึงยุติไป 

บริษัทเจริญโภคภัณฑ จํากัด 
(มหาชน)  

ไข ขายสินคาราคาทุม
ตลาด 

ไมพบพฤติกรรมเขาขายความผิด เพราะชวงเวลาที่
มีการรองเรยีนนัน้มีปริมาณไขไกลนตลาด จึงทําให
ราคาไขไกตํ่ากวาราคาที่ผูประกอบการเคยขายได
ในอดีต 

บริษัท ไทยเบฟเวอรเรจ จํากัด 
(มหาชน) (ผูผลิตน้ําดื่มบรรจุ
ขวดตราชาง) 
 

เหลากับน้ํา
ด่ืมบรรจุ
ขวด 

ขายพวง  ผลการสืบสวนพบวามีพฤติกรรมที่เปนการจํากัด
การแขงขันจริงแตยังไมสามารถบงัคับใชกฎหมาย
เนื่องจากขาดเกณฑอํานาจเหนือตลาด 



เดือนเดน  นิคมบริรักษ และ สุณีพร  ทวรรณกุล 7 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

บริษทัทีถู่กรองเรียน1/ สินคา / 
บรกิาร2/ 

พฤตกิรรมที่ถกู
รองเรียน2/ 

คําตัดสิน2/ 

บริษัทโรงงานอุตสาหกรรม
กระดาษบางปะอนิ จํากัด 

กระดาษ 
พิมพและ
เขียน 

การจํากัดการแขงขัน
โดยกฎกติกาของ
ภาครัฐ 

มติ ครม. พ.ศ. 2530 กําหนดใหหนวยราชการทุก
แหงตองจัดซือ้กระดาษจากบริษัทเดียวเทานัน้  
โดยปจจุบันยังคงปฏิบัติตามมติ  ค.ร.ม. เดิม แตให
กระทรวงการคลงัปรับราคากลางของกระดาษให
เหมาะสมกับภาวะตลาดปจจุบัน 

บริษัทปุยแหงชาติเปล่ียนชือ่ 
บริษัท ปุยเอ็นเอฟซี จํากัด 
(มหาชน) 

ปุย ขายราคาทุมตลาด บริษัทปุยแหงชาติขายราคาต่ํากวาราคาในตลาด 
เนื่องจากเปนโครงการรวมมอืระหวางบริษัทกับ 
ธกส. ที่จัดข้ึนมาเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรใหได
ปุยเคมีในราคาพิเศษ  

1.บริษัท เจริญโภคภัณฑเมล็ด
พันธุ จํากัด 
2.บริษัท มอนซานโตเมล็ดพันธุ
(ไทยแลนด) จํากดั 

เมล็ด
ขาวโพด  
(สําหรับ
ผสมอาหาร
สัตว) 

การกําหนดราคาสูง
เกินควร 

จากการสืบสวนไมพบพฤติกรรมการกําหนดราคา
สูงเกินควร  เนื่องจากผูผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดราย
ใหญกําหนดราคาไมแตกตางจากผูผลิตรายยอย
เทาใดนัก อีกทั้งผูซื้อยังมทีางเลือกในการซือ้เมล็ด
พันธุจากผูผลิตรายยอยไดอีกดวย 

บริษัท เยื่อกระดาษสยาม 
จํากัด 

กระดาษ การรวมธุรกจิ กฎหมายยังไมสามารถบังคบัใชไดเพราะยังไมมี
เกณฑสวนแบงตลาดที่ตองขออนญุาตการรวม
ธุรกิจ 

การคาที่ไมเปนธรรม เรื่องรองเรยีนทีร่อเสนอคณะกรรมการแขงขัน
ทางการคา 

1.บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น 
ซิสเทม จํากัด 
(เทสโก-โลตัส)  
2.บริษัท บ๊ิกซี ซเูปอรเซน็เตอร 
จํากัด (มหาชน) 
3.บริษัท เซ็นคาร จํากัด (คาร
ฟูร) 
4.บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 
(มหาชน) 

รานคาปลีก
ขนาดใหญ 

กําหนดสวนลดและ
คาธรรมเนยีมทีไ่ม
เปนธรรม 

เรื่องรองเรยีนทีร่อเสนอคณะกรรมการแขงขัน
ทางการคา 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จํากัด (มหาชน) 

เหล็กรีด
รอน 

กําหนดราคาสูงเกิน
ควร 

เรื่องรองเรยีนทีอ่ยูระหวางดําเนินการ 

1.บริษัท สยามอตุสาหกรรม
ยิปซัม (สระบุรี) จํากัด 
2.บริษัท ไทยผลติภัณฑยิบซั่ม 
จํากัด (มหาชน) 

แผน
กระดานยิป
ซั่ม 

กําหนดราคารวมกัน เรื่องรองเรยีนทีอ่ยูระหวางดําเนินการ 

บริษัท อายิโนะโมะโตะ 
(ประเทศไทย) จาํกัด 

ไลซีน 
(สวนผสม
อาหารสัตว) 

กักตุนสินคา เรื่องรองเรยีนทีอ่ยูระหวางดําเนินการ 

1. บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน)  
2. บริษัท บางจากปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) 

น้ํามัน สมคบกันในการ
ประมูล 

เรื่องรองเรยีนทีอ่ยูระหวางดําเนินการ 
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วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

บริษทัทีถู่กรองเรียน1/ สินคา / 
บรกิาร2/ 

พฤตกิรรมที่ถกู
รองเรียน2/ 

คําตัดสิน2/ 

บริษัท ปคนิค คอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) 

กาซหุงตม กําหนดราคาที่ไมเปน
ธรรม 

เรื่องรองเรยีนทีอ่ยูระหวางดําเนินการ 

บริษัท ซีวีดี อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด  

วิดิโอเทป กําหนดเงื่อนไขแก
ผูแทนจําหนาย (โดย
จะใหสวนลด 10-
30% หากผูแทน
จําหนายไมขายสินคา
ของคูแขง) 

ผลการสืบสวนพบวามีพฤติกรรมการแขงขันที่ไม
เปนธรรมจริง ซึ่งตองมีการพิสูจนวาผูรองเรียน
ไดรับผลกระทบจากการกระทําของผูถูกรองเรียน
จริง  สํานักสงเสริมการแขงขันทางการคาขอใหผู
รองเรียนสงรายละเอยีดผลกระทบที่เกิดข้ึน แตผู
รองเรียนมไิดดําเนินการใดๆ กอปรกับภาวะตลาด
วิดิโอเทปเปลี่ยนไปเปนรูปแบบแผนซีดี เรื่อง
รองเรียนจึงยุติไป 

บริษัท คูโบตา แทรกเตอร 
ประเทศไทย จํากัด  

เครื่องจักรก
ล
การเกษตร 

บังคับมิใหตัวแทน
จําหนายขายสินคา
ของคูแขง  

ไมมีขอมูล 

หมายเหตุ 1/ รวบรวมขอมูลจากขาวที่ปรากฎในหนังสือพิมพฉบับตางๆ  
 2/ เว็บไซตกรมการคาภายใน (เผยแพรเม่ือเดือนพฤษภาคม 2547) 
ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูวิจัย  

4. ความสัมพนัธระหวางอํานาจทางการเมือง ธุรกิจผูกขาด และกลไกการกํากับดูแล   

จากการประมวลผลความสัมพันธระหวางธุรกิจผูกขาด ผูมีผลประโยชนทางการเมือง และผูกํากับดูแล
การแขงขัน คณะผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหความสัมพันธเปน 2 ระดับคือ ความสัมพันธระหวางผูมีผลประโยชน
ทางการเมืองกับธุรกิจผูกขาด และความสัมพันธระหวางผูกํากับดูแลการแขงขันกับธุรกิจผูกขาด 

4.1 ความสัมพันธระหวางผูมผีลประโยชนทางการเมืองกับธุรกิจผูกขาด 
จากการรวบรวมรายชื่อบริษัทที่อาจมีพฤติกรรมที่เปนการผูกขาดหรือการจํากัดการแขงขันจาก

แหลงขอมูลตางๆ ตามที่ไดสรุปไวในตารางที่ 3 พบวา  ปญหาการผูกขาดธุรกิจในประเทศไทยสวนมากเกิดจาก
กลุมบริษัทขนาดใหญ (conglomerate) ที่มีธุรกิจที่หลากหลาย 4 กลุม และธุรกิจอีกหลายรายซึ่งมักมีสาย
สัมพันธกับทางการเมืองดังตอไปนี้  

1. กลุมบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ ของตระกูลเจียรวนนท –  กลุมเจริญโภคภัณฑมีธุรกิจที่
หลากหลายรวมถึงธุรกิจการเกษตร การสื่อสารและคาปลีก ซึ่งมีกรณีรองเรียนเรื่องการผูกขาดหลายกรณี ใน
ภาคการเกษตรมีเรื่องรองเรียนเรื่องการผูกขาดธุรกิจเมล็ดพันธุ  พันธุไขไกและอาหารสัตว  รวมถึงการทุม
ตลาดไขไกดวย  ในสวนของธุรกิจการสื่อสารมีเรื่องรองเรียนเรื่องการขึ้นอัตราคาบริการของบริการโทรทัศน
ระบบบอกรับสมาชิกของบริษัทยูบีซีซึ่งเปนผูประกอบการรายเดียวในเขตกรุงเทพฯ ในสวนของธุรกิจคาปลีกมี
เรื่องรองเรียนการคาที่ไมเปนธรรมของบริษัทเทสโก ซึ่งเปนบริษัทคาปลีกขนาดใหญซึ่งมีบริษัทตางชาตริวมทุน 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

กลุมธุรกิจดังกลาวมีสายสัมพันธทางการเมืองกับรัฐบาลของอดีตนายกฯ ทักษิณคอนขางมาก เชน 
นายธนินท เจียรวนนท เคยเปนที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) และนาย
วัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย ป 2545-46 รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยป 2547  และ
ในป 2548 ดํารงตําแหนง 2 ตําแหนง คือ รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม (เดือนมีนาคม) และรัฐมนตรีกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (เดือนสิงหาคม) ซึ่งเปนลูกเขยนายสุเมธ เจียรวนนท  

2. กลุมบริษัทในเครือสุรามหาราษฎรของตระกูลสิริวัฒนภักดีและเตชะไพบูลย  - กลุมบริษัทในเครือ
สุรามหาราษฎรมีตระกูลสิริวัฒนภักดีเปนผูถือหุนใหญโดยมีครอบครัวเตชะไพบูลยเปนผูรวมทุนในหลายบริษัท
ในเครือ  กลุมบริษัทดังกลาวมีธุรกิจที่หลากหลายนอกเหนือจากธุรกิจการผลิตและจําหนายสุราซึ่งเปนธุรกิจ
หลักรวมถึงธุรกิจโรงแรม การผลิตน้ําตาล การผลิตกระดาษ ฯลฯ  ในอดีตที่ผานมา  มีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของบริษัทในเครือที่อาจผูกขาดไดแก เรื่องการขายพวงเบียรและน้ําดื่มตราชางกับสุรา และการ
ผูกขาดการจัดซื้อจัดจางกระดาษของหนวยงานภาครัฐของโรงงานผลิตกระดาษบางปะอิน 

กลุมสุรามหาราษฎรมีสายสัมพันธทางการเมืองโดยผานคนในตระกูลเตชะไพบูลยโดยตลอด โดยมี ดร. 
วิรุฬ เตชะไพบูลย ซึ่งเปนกรรมการบริษัทสุรามหาราษฎร เคยดํารงตําแหนงผูชวยรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีและผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และนายไชยยศ สะสมทรัพย (ลูกเขยนายสุเมธ เตชะ
ไพบูลย) เคยดํารงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง  นอกจากนี้ นายไชยยศ สะสมทรัพย เปนผูบริจาคเงิน
ใหกับพรรคไทยรักไทย โดยมียอดเงินบริจาคใหทุกเดือนต้ังแตเดือนมกราคม 2544 จนกระทั่งถึงเดือนตุลาคม 
2549  เปนที่นาสังเกตวา นายเจริญ สิริวัฒนภักดีและครอบครัวไมเคยมีตําแหนงเปนรัฐมนตรี หรือที่ปรึกษา
รัฐมนตรีอยางเปนทางการ และไมเคยปรากฏรายชื่อผูบริจาคใหกับพรรคการเมืองแตก็เคยประกอบธุรกิจกับ
อดีตนายกรัฐมนตรีดร. ทักษิณ4  ซึ่งแสดงใหเห็นวา ตระกูลสิริวัฒนภักดีเลือกที่จะไมใชอํานาจทางธุรกิจอยาง 
“โฉงฉาง”  

3. บริษัทในเครือปูนซีเมนตไทย ซึ่งมีสํานักทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเปนผูถือหุนใหญ  มีธุรกิจที่
หลากหลายนอกจากธุรกิจการผลิตปูนซีเมนต เชน ธุรกิจผลิตวัสดุกอสราง เชน กระเบื้องและยิปซั่ม  ธุรกิจการ
ผลิตกระดาษ รวมถึงธุรกิจผลิตเครื่องจักรทางเกษตร ที่ผานมาเคยมีกรณีรองเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่บังคับมิ
ใหผูคาปลีกขายสินคาของคูแขง และการกําหนดราคารวมกันตามที่ปรากฏในตารางที่ 1 

การศึกษาไมพบวาบริษัทในเครือปูนซีเมนตไทยมีสายสัมพันธกับฝายการเมืองแตอยางใดแตมี
กรรมการผูจัดการที่เปนกรรมการแขงขันทางการคาถึง 2 ครั้ง  

4.  กลุมรัฐวิสาหกิจ – ซึ่งมีกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนใหญ   รัฐวิสาหกิจในตลาดหลักทรัพยเปน
รัฐวิสาหกิจขนาดใหญซึ่งลวนมีอํานาจผูกขาด ไมวาจะเปนการผูกขาดคลื่นความถี่ของ อสมท. การผูกขาดธุรกิจ
ทาอากาศยานของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย หรือ การผูกขาดธุรกิจซื้อขายกาซของ ปตท.  กําไรอัน
มหาศาลจูงใจใหนักการเมืองเขามาถือหุนทั้งทางตรงและทางออม เชน  ในกรณีของการจัดสรรหุน ปตท. ที่มี
การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยปลายป  พ.ศ. 2544 จํานวน 800 ลานหุน ราคาหุนละ 35 บาท มูลคารวม 
28,000 ลานบาท ที่รายงานตอสํานักงานก.ล.ต. เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2545 นั้น ปรากฏวา รายชื่อ 10 อันดับ

                                            
4 นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ไดซ้ือหุน บริษัท เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด จาก บริษัท เอสซี แอสเสท คอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ผูถือหุนใหญในสัมปทานศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เม่ือตนป 2545 (สุริยะใสและรจิตกนก, 2545) 



10 การผูกขาดทางธุรกิจกับการเมือง 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

แรกที่ไดรับการจัดสรรหุนสูงสุด ประกอบดวย นายทวีฉัตร จุฬางกูร ไดรับการจัดสรรจํานวน 2.20 ลานหุน รวม
มูลคา 77 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 0.24% ของจํานวนหุนที่เสนอขายทั้งหมด นายประยุทธ มหากิจศิริ 2.06 
ลานหุน มูลคา 72.10 ลานบาท สัดสวน 0.22% 

ในกรณีของบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) มีญาติของนักการเมืองเขามาถือหุนทางออม
ตามที่ปรากฏในรูปที่  1  ซึ่งแสดงใหเห็นวา มีการถือหุนผานธนาคารไทยธนาคาร ซึ่งมีนายบรรณพจน ดามา
พงษ พ่ีชายคุณหญิงพจมาน ถือหุนธนาคารไทยธนาคารผานบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) รอยละ 2.55 และมีการ
ถือหุนผานบริษัทเงินทุนฟนันซา จํากัด ซึ่งมีนายทวีฉัตร จุฬางกูร หลานชายนายสุริยะถือหุนผานบริษัท ฟนันซา 
จํากัด (มหาชน) รอยละ 0.85 

รูปที่ 1  แสดงโครงสรางการถือหุนของบริษัทบางจากปโตรเลียมจํากัด (มหาชน)  
ท่ีมีความสัมพันธกับนักการเมือง ( ณ สิงหาคม ป 2549) 

 
หมายเหตุ ขอมูลโครงสรางการถือหุนของบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ณ เดือนสิงหาคม 2549  

ที่มา คณะผูวิจัยประมวลผลขอมูลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
นอกจากการถือหุนของนักการเมืองในลักษณะที่สามารถตรวจสอบไดจากฐานขอมูลของทางราชการ

ดังที่ไดกลาวมาแลว  ยังมีการถือหุนของนักการเมืองผานหนวยงานที่เปนนอมินีอีกจํานวนหนึ่ง เชน  HSBC , 
Chase nominees, State Street, Bank of New York , Mellon , Morgan Stanley เปนตน  เปนที่นาสังเกตวา
รัฐวิสาหกิจจะมีการถือหุนในลักษณะดังกลาวคอนขางสูงกวาบริษัทเอกชน  การถือหุนดังกลาวทําใหการศึกษา
ครั้งนี้ไมสามารถทราบถึงผูถือหุนที่แทจริงที่สามารถโยงผูถือหุนที่เปนนักการเมืองได 

นอกจากกลุมบริษัทธุรกิจขนาดใหญ 4 กลุมนี้แลว  ยังมีธุรกิจหลายรายที่งานวิจัยในอดีตชี้วาอาจมี
พฤติกรรมที่ผูกขาดหรือมีการรองเรียนตอสํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคาวามีพฤติกรรมทาง
การคาที่ไมเปนธรรม  ซึ่งมีครอบครัวนักการเมืองเปนผูถือหุนรายใหญ เชน (1) บริษัท แอดวานซ อินโฟร
เซอรวิส ของอดีตนายกฯ ทักษิณและครอบครัวซึ่งในอดีตถูกรองเรียนวามีพฤติกรรมในการกําหนดราคาอัตรา
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

คาบริการรายเดือนโทรศัพทมือถือรวมกับบริษัทคูแขง คือ ดีแท็ค และมีพฤติกรรมขายพวงโทรศัพทมือถือกับ
การใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่  (2) บริษัท  ซีวีดี อินเตอรเนชั่นแนลของตระกูลมาลีนนทซึ่งนายประชามาลี
นนทมีตําแหนงในคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลทักษิณ ถึง 3 ตําแหนงในชวงป พ.ศ. 2544-48  (3) บริษัท ควอลิต้ี 
คอฟฟโปรดักส จํากัด ของตระกูลมหากิจศิริซึ่งมีนายประยุทธ มหากิจศิริเปนรองหัวหนาพรรคไทยรักไทย และ
นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริบุตรชายของนายประยุทธ มหากิจศิริ เปนรองโฆษกสํานักนายกรัฐมนตรี  นอกจากนี้
แลว นายประยุทธ มหากิจศิริ ยังเปนผูบริจาคเงินใหกับพรรคไทยรักไทยและมีการบริจาคผานบริษัท เลควูด
เรียลเอสเตท ที่มีนายประยุทธ เปนประธานกรรมการและตระกูลมหากิจศิริเปนกรรมการและถือหุนในบริษัท  
และ (4) บริษัท ปคนิค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ของตระกูลลาภวิสุทธิสิน ซึ่งมีนายสุริยา ลาภวิสุทธิสินมี
ตําแหนงทางการเมืองถึง 3 ตําแหนง โดยตําแหนงในป 2548 คือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย  

บริษัทที่อาจมีพฤติกรรมที่เปนการจํากัดการแขงขันอีกกลุมหนึ่งมิไดมีนักการเมืองเปนเจาของหรือเปน
ผูถือหุนใหญแตมีนักการเมืองหรือผูที่ตําแหนงทางการเมืองเปนกรรมการหรือผูถือหุนรายยอยหรือถือหุนใน
บริษัทลูก เชน บมจ. เมเจอรซินิเพล็กซ กรุป และ บจ. เอนเตอรเทนโกลเดนวิลเลจ (EGV) ของตระกูลพูลวร
ลักษณ  ซึ่งมี ดร. วัชระ พรรณเชษฐ  เคยดํารงตําแหนงผูชวยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปน
กรรมการบริษัท  จึงอาจกลาวไดวา บริษัทในกลุมนี้ มีสายสัมพันธทางการเมืองที่ไมเดนชัดเทาใดนัก  

ทั้งนี้ จากการสํารวจสวนแบงตลาดของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฎในตารางที่ 1 และ 2 ที่เปนบริษัท
มหาชน และรัฐวิสาหกิจทุกรายที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา ในป 2548 ธุรกิจ
เหลานี้มีสวนแบงตลาดรวมกันถึงรอยละ 37.14 ของมูลคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
โดยรวม  (รูปที่ 2)  

รูปที่ 2 สวนแบงตลาดของธุรกิจผูกขาด ธุรกิจที่ถกูรองเรียนพฤติกรรม 
การแขงขนัทีไ่มเปนธรรมและธุรกิจรัฐวสิาหกิจในตลาดหลักทรัพย (ขอมูล ป 2548) 

ธุรกิจผูกขาด/พฤติกรรมการคาที่ไมเปนธรรม
และรัฐวิสาหกิจ – 37.14%

ธุรกิจอื่นๆ  – 62.86%

ธุรกิจผูกขาด/พฤติกรรมการคาที่ไมเปนธรรม
และรัฐวิสาหกิจ – 37.14%

ธุรกิจอื่นๆ  – 62.86%

ธุรกิจผูกขาด/พฤติกรรมการคาที่ไมเปนธรรม
และรัฐวิสาหกิจ – 37.14%

ธุรกิจอื่นๆ  – 62.86%

 
ที่มา : คณะผูวิจัยประมวลผลขอมูลจากขอมลูบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 
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4.2  ความสัมพันธระหวางกลไกการกํากับดูแลการแขงขันกับธุรกิจผูกขาด 

พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542  เปนกลไกการกํากับดูแลการแขงขันจาก    ภาครัฐ  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหการประกอบธุรกิจเปนไปอยางเสรีและปองกันมิใหเกิดการกระทําอันไมเปน
ธรรมในการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการที่ทําหนาที่เปนผูกํากับดูแลนี้ ไดแกคณะกรรมการแขงขันทางการคา 
และคณะกรรมการกลางวาดวยการกําหนดราคาสินคาและบริการ 

คณะกรรมการแขงขันทางการคา ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปนประธานโดย
ตําแหนง ปลัดกระทรวงพาณิชยเปนรองประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงต้ัง 8-12 คนเปนกรรมการทั้งนี้ ผูทรงคุณวุฒิ จะประกอบไปดวย ตัวแทนจากหนวยงานหลากหลายสาขา 
แตตองมีตัวแทนจากภาคเอกชนไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนกรรมการ โดยคณะกรรมการแขงขันทางการคาชุด
ปจจุบันมี 12 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภาคราชการ จํานวน 6 คน รวมดวยผูแทนจากสภาหอการคาแหง
ประเทศไทย จํานวน 3 คน และผูแทนจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จํานวน 3 คน และมีอธิบดี
กรมการคาภายในเปนกรรมการและเลขานุการ  สวนองคประกอบของคณะกรรมการกลางวาดวยการกําหนด
ราคาสินคาและบริการ ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปนประธานโดยตําแหนง ปลัดกระทรวง
พาณิชยและเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเปนรองประธาน ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง 8 
คนเปนกรรมการและมีอธิบดีกรมการคาภายในเปนกรรมการและเลขานุการ  โดยตําแหนงคณะกรรมการแตละ
ชุดมีวาระการดําเนินงาน 2 ป เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลมักมีผลตอการเปลี่ยนชุดคณะกรรมการแขงขันทางการคา
หลังจากที่ครบวาระการดําเนินงานดวย  ดังนั้นคณะกรรมการฯ จึงมีความเปราะบางมาก (vulnerable) 
เนื่องมาจากอิทธิพลทางการเมือง 

คณะวิจัยต้ังขอสังเกตวา องคประกอบของคณะกรรมการแขงขันทางการคาและคณะกรรมการกลางวา
ดวยการกําหนดราคาสินคาและบริการที่ประกอบดวยตัวแทนจากภาคเอกชนรวมเปนคณะกรรมการอยางนอย
มากกวากึ่งหนึ่ง (ดูรายชื่อของกรรมการทั้งหมดไดในภาคผนวกที่ 1) อาจทําใหเกิดขอกังขาไดวา การให
ผูประกอบการจากภาคเอกชนซึ่งถือวาเปนผูแขงขันในตลาดทําหนาที่เปนผูกํากับดูแลดวยตนเองจะสามารถ
ปฏิบัติหนาที่อยางเปนกลางไดหรือไม  โดยเฉพาะในกรณีที่กรรมการมีผลประโยชนเกี่ยวของกับธุรกิจขนาด
ใหญที่มีอํานาจตลาด ทั้งนี้จากการวิเคราะหสายสัมพันธทางธุรกิจของคณะกรรมการแขงทางการคาและ
คณะกรรมการกลางวาดวยการกําหนดราคาสินคาและบริการทั้งในอดีตและปจจุบัน (แตงต้ังเมื่อเดือนพฤษภาคม 
ป 2547) พบวา กรรมการแขงขันทางการคาบางทานที่มีความสัมพันธทั้งทางตรงและทางออมกับธุรกิจที่อาจมี
พฤติกรรมการคาที่ไมเปนธรรมจากการศึกษาวิจัยและการรองเรียนที่ผานมาในอดีต ในลักษณะดังนี้  

• นายบดินทร  อัศวาณิชย  กรรมการแขงขันทางการคา ป 2543 และป 2547 ชุดปจจุบัน  
ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทกฎหมายซีเมนตไทยและเปนนิติกรใหญ บริษัทปูนซีเมนตไทย 
จํากัด (มหาชน)  

• รอยโท สุชาย เชาววิศิษฐ (อดีตอธิบดีกรมการคาภายใน) ซึ่งเปนเลขานุการคณะกรรมการ
แขงขันทางการคา และคณะกรรมการกลางวาดวยการกําหนดราคาสินคาและบริการโดย
ตําแหนง โดยในป 2543 มีการพิจารณาประเด็นการผูกขาดธุรกิจโทรทัศนเคเบิ้ล ซึ่งรอยโท 
สุชายเปนกรรมการบริษัทเซเวน อีเลเวน บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ (จากรายงานของ
สุริยะใสและรจิตกนก, ป 2545) 
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• นายทวี บุตรสุนทร กรรมการกลางวาดวยการกําหนดราคาสินคาและบริการในป 2543 
ขณะนั้นดํารงตําแหนงกรรมการบริษัททีซีซี โฮลดิ้ง (บริษัทลูกของกลุมแสงโสม) (จากรายงาน
ของสุริยะใสและรจิตกนก, ป 2545) 

• ดร. วัชระ  พรรณเชษฐ กรรมการแขงขันทางการคา ป 2545 และป 2547 เปนกรรมการของ
บริษัทเมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  

รูปที่ 3 และตารางที่ 3  สรุปความสัมพันธของบริษัทเอกชนที่อาจจะมีอํานาจเหนือตลาดหรือมีกรณี
รองเรียนพฤติกรรมการแขงขันที่ไมเปนธรรมที่เกี่ยวของกับนักการเมืองและคณะกรรมการแขงขันทางการคา  
อนึ่ง คณะผูวิจัย ขอต้ังขอสังเกตวา ในบางกรณีไมสามารถพิสูจนไดวา ผูที่ดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเปน
กรรมการแขงขันทางการคาที่มีสายสัมพันธกับธุรกิจที่ถูกรองเรียนปฏิบัติหนาที่ในชวงเวลาที่ถูกรองเรียน จึงไม
สามารถสรุปไดวาความสัมพันธของบุคคลดังกลาวมีผลตอการพิจารณาและวินิจฉัยกรณีรองเรียนหรือไม  

โดยสรุปแลว จะเห็นไดวาบุคคลที่อํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลการแขงขันในตลาดใหเปนธรรมตอทั้ง
ธุรกิจและผูบริโภคหลายรายมีผลประโยชนเกี่ยวโยงกับธุรกิจผูกขาดหรือถูกรองเรียนเรื่องการคาที่ไมเปนธรรม 
ไมวาจะเปนธุรกิจในกลุมสื่อสาร กลุมกอสรางเชน ปูนซีเมนต กลุมอาหาร เชน เครือเจริญโภคภัณฑ และธุรกิจ
สุราเชนกลุมแสงโสม เปนตน การที่กลุมผลประโยชนมีความสัมพันธกับผูดูแลกติกาการแขงขันอาจทําให
ประชาชนตั้งขอสงสัยวาผูทําหนาที่กํากับดูแลการแขงขันในตลาดมีสวนไดสวนเสียกับกรณีพิพาทจะทําหนาที่
ปกปองผลประโยชนของผูบริโภคไดอยางเต็มความสามารถและเปนธรรมหรือไม 
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รูปที่ 3 สรุปความสัมพันธระหวางกลุมธุรกิจเอกชน นักการเมืองและคณะกรรมการแขงขันทางการคา 

บจ.โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

บมจ. ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี , 
บจ.เซาทแลนดรับเบอร
(ตระกูลสินเจริญกุล)

นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ

คณะกรรมการแขงขันทางการคา กลุมธุรกิจเอกชน นักการเมือง
บริจาคใหพรรคการเมือง
ป 2544-2549 (ตค.) 

บ.ในเครือสุรามหาราษฎร
(นายเจริญ สิริวัฒนภักดี) 

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย

นายไชยยศ สะสมทรัพย

รอยโท สุชาย เชาววิศิษฐ บ.ในเครือเจริญโภคภัณฑ
(นายธนินทร เจียรวนนท)

นายธนินท เจียรวนนท

นายวัฒนา เมืองสุข

รอยเอก สุชาติ เชาววิศิษฐ

นายบดินทร อัศวาณิชย
บ.ในเครือปูนซีเมนตไทย

(ทรัพยสินพระมหากษัตรย) 

ดร. วัชระ พรรณเชษฐ บมจ. เมเจอรซินีเพล็กซ ,บ. EGV
(ตระกูลพูลวรลักษณ) ดร. วัชระ พรรณเชษฐ

บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
(ตระกูลชินวัตร)

ดร.ทักษิณ ชินวัตร

บจ. ไทยฮอนดาแมนูแฟคเจอริ่ง

บจ. ควอลิต้ี คอฟฟโปรดักส
(ตระกูลมหากิจศิริ)

นายประยุทธ มหากิจศิริ

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

บมจ.ปคนิค คอรปอเรช่ัน
(ตระกูลลาภวิสุทธิสิน)

บมจ. ซีวีดี อินเตอรเนช่ันแนล
(ตระกูลมาลีนนท)

นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน

นายประชา มาลีนนท

กลุมรัฐวิสาหกิจ
(กระทรวงการคลัง)

นายทวี บุตรสุนทร*

 

หมายเหตุ *  คณะกรรมการกลางวาดวยการกําหนดราคาสินคาและบริการ  

ที่มา : คณะผูวิจัย 

 



เดือนเดน  นิคมบริรักษ และ สุณีพร  ทวรรณกุล 15 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เรื่อง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

ตารางที่ 3  บริษัทเอกชนทีเ่ขาขายมีอํานาจเหนือตลาดและมีกรณีรองเรียนพฤติกรรมการแขงขันที่ไมเปนธรรมที่เกี่ยวของกับนกัการเมืองและ 
คณะกรรมการทางการคา  

นักการเมืองทีเ่กี่ยวของ คณะกรรมการทางการคาที่เกีย่วของ ผูบริจาคที่เกี่ยวของ ชื่อบริษัท 
รายชือ่นักการเมือง ความสัมพันธกบับริษทั รายชือ่กรรมการ ความสัมพันธกบับริษทั รายชือ่ผูบรจิาค ความสัมพันธกบับริษทั 

บริษัทในเครือเจริญโภค
ภัณฑ 

(1) นายธนนิท  
เจียรวนนท 
ที่ปรึกษา รมว.
กระทรวงการคลงั ป 
2544-48 

ผูถือหุนในบริษัทเครือเจริญ
โภคภัณฑ บริษัทเจริญโภค
ภัณฑอาหารและบริษัทยอย
กวา 40 บริษัท*** 

ร.ท. สุชาย เชาววิศิษฐ  
อดีตอธิบดีกรมการคา
ภายใน เปนกรรมการ
และเลขานุการ
คณะกรรมการแขงขัน
ทางการคาป 2543 และ
คณะกรรมการกลางวา
ดวยราคาสินคาและ
บริการป 2543 โดย
ตําแหนง 
 

เปนประธานกรรมการ
ตรวจสอบกรรมการ 
บมจ. ซี.พี. เซเวนอีเลฟ
เวน  ซึ่งเปนบริษัทใน
เครือเจริญโภคภณัฑ *** 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ 
อีสาน จํากัด (มหาชน) 
100,000 บาท* 
บริษัท ไวรเออ แอนด ไวร
เลส จํากัด 100,000 บาท* 

บริษัทในเครือเจรญิโภค
ภัณฑ 

 (2) นายวัฒนา  เมืองสุข  
รมช.กระทรวงพาณิชย (ป 
2545-46) 
รมว.กระทรวงพาณิชย (ป 
2547) 
รมว.กระทรวง
อุตสาหกรรม (มคี.2548)  
รมว.กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่คงของ
มนุษย ( สค.2548) 

ลูกเขยนายสเุมธ  
เจียรวนนท (ผูบรหิารบริษัท
ในเครือเจริญโภคภัณฑ) 

    



การผูกขาดทางธุรกิจกับการเมือง 16 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี 

นักการเมืองทีเ่กี่ยวของ คณะกรรมการทางการคาที่เกีย่วของ ผูบริจาคที่เกี่ยวของ ชื่อบริษัท 
รายชือ่นักการเมือง ความสัมพันธกบับริษทั รายชือ่กรรมการ ความสัมพันธกบับริษทั รายชือ่ผูบรจิาค ความสัมพันธกบับริษทั 

 (3) รอยเอก สุชาติ เชาว
วิศิษฐ 
รมช. กระทรวงการคลัง 
(ป 2544-46) 
รองนายกรัฐมนตรี (ป 
2547) 

เปนพี่นองกับรอยโท สุชาย 
เชาววิศิษฐ 

    

1.บมจ.เจริญโภคภัณฑ
อาหาร * 
(ป 2548) 

 นายธนนิท เจียรวนนท เปน
ประธานกรรมการบริษัท 
(ตั้งแต มค. 2536 -ปจจุบัน) 

    

  นายสุเมธ เจยีรวนนทเปน 
กรรมการบริษัท บริษัท 
เครือเจริญโภคภณัฑ จํากัด 
อินเตอรเทรด (ณ วันที่ 7 
ธค.2549) 

    

2.บจ. เจริญโภคภัณฑ
เมล็ดพันธุ ** 
(ป 2547) 

 นาย วัลลภ เจยีรวนนทและ
นาย พงษเทพ เจยีรวนนท 
(ลูกพี่ลูกนองของนาย
ธนินท) เปนกรรมการบริษัท  
(ณ ป 2548)  

    

3.บจ. บริษัท เอก-ชัย 
ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 
จํากัด (เทสโก โลตัส)** 
(ป 2547 - รอเสนอ
คณะกรรมการแขงขัน
ทางการคา) 

 บมจ.ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน   
บริษัทในเครือเจรญิโภค
ภัณฑถือหุนในบริษัท 
0.1475% (ณ ป 2548) 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เรื่อง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

นักการเมืองทีเ่กี่ยวของ คณะกรรมการทางการคาที่เกีย่วของ ผูบริจาคที่เกี่ยวของ ชื่อบริษัท 
รายชือ่นักการเมือง ความสัมพันธกบับริษทั รายชือ่กรรมการ ความสัมพันธกบับริษทั รายชือ่ผูบรจิาค ความสัมพันธกบับริษทั 

4.บมจ. สยามแมค็โคร ** 
(ป 2547 - รอเสนอ
คณะกรรมการแขงขัน
ทางการคา) 

 (1) นายธนนิท เจียรวนนท 
เปนกรรมการบรษิัท (พย.
2542 – ปจจุบัน 

    

5.บมจ. ยไูนเต็ดบริด
คลาสติ้ง คอรปอเรชั่น 
(UBC) * 
( ป 2543) 

 (1) นายสุภกิต เจียรวนนท 
เปนประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท(กพ. 2542 –ปจจุบัน 
(2) นายศภุชัย เจียรวนนท 
เปนกรรมการบรษิัท (12 
พค.2541-2 กพ.2549) 
(3) นายชัชวาลย เจียร
วนนท  (12 พค.2541-
ปจจุบัน) 

    

บริษทัในเครือสรุามหา
ราษฎร (นายเจริญ  สิริ
วัฒนภักดี 

      

1. บจ. สุรามหาราษฎร * 
, ** 
(ป 2544 และป 2547)  
2. บจ. สุราทิพย * , ** 

(1)  นายวิรฬุ  เตชะ
ไพบูลย ผูชวย
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลงั (มีค.
2548 - 19 กย.2549) 
ผูชวยรฐัมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี (ป
2544-48) 

(1) นายวิวัฒน เตชะไพบูลย 
(ลูกพี่ลูกนองของนายวิรุฬ) 
เปนกรรมการในบริษัทแอล
เอสพีวีและบริษัทแสงโสม 
(ผูถอืหุนแอลเอสพีวี) *** 
(2) นายไชยทศัน สะสม
ทรัพย (อานายวริุฬ) เปน
กรรมการของบรษิัท 

นายทวี  บุตรสุนทร 
กรรมการกลางวาดวย
ราคาสินคาและบริการ ป 
2543 

ดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัท ทีทซีีโฮลดิ้ง 
(บริษัทลูกของกลุมแสง
โสม)*** 

(1) นายไชยยศ  สะสม
ทรัพย   
มียอดบริจาคเงนิใหกับ
พรรคไทยรักไทยเปน
ประจําทุกเดือนตั้งแตป มค.
2544-ตค.2548 

นางชลชินี สะสมทรัพย 
(ภรรยานายไชยยศ) ถือ
หุนในบริษัทในเครือ เชน 
สุรามหานคร ไทยอมฤต
โฮลดิ้ง เปนตน 
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วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี 

นักการเมืองทีเ่กี่ยวของ คณะกรรมการทางการคาที่เกีย่วของ ผูบริจาคที่เกี่ยวของ ชื่อบริษัท 
รายชือ่นักการเมือง ความสัมพันธกบับริษทั รายชือ่กรรมการ ความสัมพันธกบับริษทั รายชือ่ผูบรจิาค ความสัมพันธกบับริษทั 

 (2) นายไชยยศ  สะสม
ทรัพย รฐัมนตรีชวยวาการ
กระทรวงการคลงั ป 2548 
(ลูกเขยนายสเุมธ เตชะ
ไพบูลย) 

(3) นางชลชินี สะสมทรัพย 
ถือหุนในบริษัทในเครอื เชน 
สุรามหานคร จํากัด 1,250 
หุน ไทยอมฤตโฮลดิ้ง 235 
หุน ( 14 มีค. 2548) 

  (2) บริษัท แสงโสม จํากัด 
100,000 บาท *** 

 

3. บจ.เบียรไทย (1991) * 
, ** 
(ป 2544 และ ป 2547 ) 

 นายวิวัฒน เตชะไพบูลย 
เปนกรรมการและถอืหุนใน 
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 
(บริษัทแมของบ.เบียรไทย) 
(ป 2548) 

    

4. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 
** (ป 2547) 

 นายวิวัฒน เตชะไพบูลย 
เปนกรรมการและถอืหุนใน
บริษัท 1.16% (ป 2548) 

    

5. บจ.โรงงาน
อุตสาหกรรมกระดาษบาง
ปะอิน ** 

      

หมายเหตุ : บริษัทยอดธรุกิจของตระกูลสิริวัฒนภกัดีผูถือหุนในบรษิัทโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน 49.9994% และคุณหญงิวรรณาและนายเจริญ สริิสัฒนภักดี  
ถือหุนในบริษัทรวมกัน 0.0004% แม บริษัทจะมิไดเกี่ยวของกับนักการเมือง/คณะกรรมการทางการคาหรือผูบริจาค แตนายเจริญ สิริวัฒนภักดีมีการประกอบธุรกิจรวมกบัอดีตนายกฯ ทกัษิณ (สุริยะใสและ
รจิตกนก, 2545) 
บริษทัในเครือ
ปูนซีเมนตไทย 

      

1.บมจ. ปูนซเีมนตไทย *, 
** 
(ป 2544 และป 2547) 

- - นายบดินทร  อัศวาณิชย 
-กรรมการแขงขัน
ทางการคา ป ชุดที่ 1 

นายบดินทร  อัศวาณิชย  
เปนกรรมการผูจดัการ
บริษัทกฎหมาย ซีเมนต

- - 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เรื่อง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

นักการเมืองทีเ่กี่ยวของ คณะกรรมการทางการคาที่เกีย่วของ ผูบริจาคที่เกี่ยวของ ชื่อบริษัท 
รายชือ่นักการเมือง ความสัมพันธกบับริษทั รายชือ่กรรมการ ความสัมพันธกบับริษทั รายชือ่ผูบรจิาค ความสัมพันธกบับริษทั 

(พย.2542- พย.2544) 
และ ชุดที่ 3 ชุดปจจุบัน 
(แตงตั้งเมือ่ 4 พค.
2547) 

ไทย/นิติกรใหญ บ.
ปูนซีเมนตไทย*** 
ปจจุบันยังคงดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัท
กฎหมาย ซีเมนตไทย 

2.บจก. กระเบื้องหลังคา
ซีแพค *  (ป 2544) 

- - - - - - 

3.บจ. สยามอุตสาหกรรม
ยิปซัม (สระบุรี) ** (ป 
2547) 

- - - - - - 

4.บจ. คูโบตา แทรกเตอร 
ประเทศไทย จํากัด ** 
(ป 2547) 

- - นายบดินทร  อัศวาณิชย  
กรรมการแขงขัน
ทางการคา ชุดที่ 1 (พย.
2542- พย.2544) และ 
ชุดที่ 3 ชุดปจจุบัน 
(แตงตั้งเมือ่วันที่ 4 พค.
2547) 

กรรมการบริษัทคูโบตา 
แทรกเตอร ประเทศไทย 
(ขอมูล ณ ป 2548) 

- - 

รัฐวิสาหกจิ       
1.บมจ. ปตท.  ** 
(ป 2547) 

พตท.ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี (ป 2544-
สค. 2549) 

นายทรงวฒุิ ชินวัตร (ญาติ 
พตท.ทักษิณ) เปนรอง
กรรมการผูจัดการบริหาร
องคกร (แตงตั้งเมื่อวันที่ 1 
กค.2547) 

- - - - 
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วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี 

นักการเมืองทีเ่กี่ยวของ คณะกรรมการทางการคาที่เกีย่วของ ผูบริจาคที่เกี่ยวของ ชื่อบริษัท 
รายชือ่นักการเมือง ความสัมพันธกบับริษทั รายชือ่กรรมการ ความสัมพันธกบับริษทั รายชือ่ผูบรจิาค ความสัมพันธกบับริษทั 

 นายสุรยิะ  จึงรุงเรืองกิจ 
รมว.กระทรวง
อุตสาหกรรม (ป2544-45) 
รมว. กระทรวงคมนาคม 
(ป 2545-48) 
รองนายกรัฐมนตรี (ป 
2548) 

ป 2545 นายทวฉีัตร จุฬาง
กูร ไดรับการจัดสรรหุน
0.24% 

    

 นายประยุทธ มหากิจศิร ิ
(รองหัวหนาพรรคไทยรัก
ไทย ป 2544-2549) 

ป 2545 นายประยุทธ นาง
สุวิมล และนายเฉลิมชัย 
มหากิจศิริ ไดรับการจัดสรร
หุน 0.22%  0.17% 0.14% 
ตามลําดับ 

    

2. บมจ.ปุยเอ็นเอฟซี ** 
(ป 2547) 

- - - - - - 

3.บมจ.บางจาก
ปโตรเลียม ** 
(ป 2547) 
 

- - - - - - 

บริษทัในเครือของ
ตระกูล พูลวรลักษณ 

      

1.บมจ.เมเจอร ซนีี
เพล็กซ กรุป ** 
(ป 2547) 

ดร. วัชระ พรรณเชษฐ 
ผูชวย รมว.ประจาํสํานัก
นายกรัฐมนตรี (9 กพ.
2544- 8 มีค.2548) 

เปนกรรมการบรษิัท ตั้งแต 
13 สค.2546 -ปจจุบัน 

ดร. วัชระ พรรณเชษฐ
กรรมการแขงขัน
ทางการคา ชุดที่ 2 (ป 
2545-2547) 

เปนกรรมการบรษิัท
ตั้งแต 13 สค.2546 – 
ปจจุบัน 

- - 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เรื่อง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

นักการเมืองทีเ่กี่ยวของ คณะกรรมการทางการคาที่เกีย่วของ ผูบริจาคที่เกี่ยวของ ชื่อบริษัท 
รายชือ่นักการเมือง ความสัมพันธกบับริษทั รายชือ่กรรมการ ความสัมพันธกบับริษทั รายชือ่ผูบรจิาค ความสัมพันธกบับริษทั 

2.บจ.เอน็เตอรเทน 
โกลเดน วิลเลจ (EGV) ** 
(ป 2547) 

- - - - - - 

บริษทัในเครือของ
ตระกูลสินเจริญกุล 

      

1.บมจ. ศรีตรังแอโกร 
อินดัสทรี **(ป 2547) 

- - - - นางพรอมสุข สินเจริญกุล 
(วันที่บริจาค 21 มิย. 2547) 

เปนกรรมการบรษิัท และ
ถือหุนในบริษัท 0.84% 

2.บจ.เซาทแลนดรับเบอร 
**  (ป 2547) 

-  - -   ตระกูลสินเจรญิกลุถือหุน
ในบริษัทรวมกนั 2.69% 

อื่นๆ              
1.บจ. ไทยฮอนดาแมนู
แ ฟ ค เ จ อ ริ่ ง  *  ,  * *  
(ป 2544 และ ป 2547)  

นายสุรยิะ  จึงรุงเรืองกิจ 
รมว.กระทรวง
อุตสาหกรรม (ป2544-45) 
รมว. กระทรวงคมนาคม 
(ป 2545-48) 
รองนายกรัฐมนตรี (ป 
2548) 

นายธนาธร จึงรุงเรืองกจิ 
(นองชายนายสุรยิะ) เปน
กรรมการ และบรษิัทในเครอื
ซัมมทิ  นาย สรรเสริญ 
จุฬางกูร และพี่นองจึง
รุงเรอืงกิจ เปนผูถือหุนใน
บริษัท เอเชียนออโตพารท 
จํากัด (บ.ยอยของ
ฮอนดา)*** 

- - (1) สุริยะ   จึงรุงเรืองกิจ   
500,000 บาท *** 
(2) สรรเสริญ   จฬุางกูร
100,000 บาท *** 
บ.เอ็มลิ้งค คอรปอเรชัน่ 
และ บ.เอ็มลิ้งค เอเชียคอร
ปอเรชัน่ 110,000 บ*** 

นาย พัฒนา จึงรุงเรืองกจิ 
และนาย สรรเสรญิ จุฬาง
กูร (พี่ชายนายสรุิยะ) เปน
กรรมการบ.ในเครือซมัมิท
ประมาณ 40 บรษิัท 
รวมทั้งบริษัท เอเชียนออ
โตพารท  (บ. ยอยของ
ฮอนดา มอเตอร)*** 

2.บมจ.แอดวานซ อินโฟร 
เซอรวิส * (ป 2544) 

ดร.ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี (ป 2544-
สค. 2549) 

(1) บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอย
ละ 43.06 ( ณ วันที่ 29 พย.
2544) 
(2) นายบรรณพจน ดามา

    (1) คุณหญิงพจมาน ชิน
วัตร 315 ลานบาท*** 
(2) ดร. ทักษิณ ชินวัตร 25 
ลานบาท*** 
(3) นางเยาวเรศ   ชินวัตร

นายบรรณพจน ดามาพงศ 
(พี่ชายคุณหญิงพจมาน
ภรรย พตท. ทักษิณ) เปน
กรรมการและถือหุนใน
บริษัท ชินคอรปอเรชัน่*** 
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วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี 

นักการเมืองทีเ่กี่ยวของ คณะกรรมการทางการคาที่เกีย่วของ ผูบริจาคที่เกี่ยวของ ชื่อบริษัท 
รายชือ่นักการเมือง ความสัมพันธกบับริษทั รายชือ่กรรมการ ความสัมพันธกบับริษทั รายชือ่ผูบรจิาค ความสัมพันธกบับริษทั 

พงศ กรรมการบริษัท ชิน
คอรปอเรชัน่*** 
(3) นางสาว ยิ่งลักษณ ชิน
วัตร กรรมการบรษิัท แอด
วานซ เพจจิ้ง  บริษัทยอย
ของ AIS*** 
(4) นายพานทองแท 
นางสาว ยิ่งลักษณ  ชินวัตร 
และนายบรรณพจนผูถือหุน
บริษัท ชินคอรปอเรชัน่*** 

225,733 บาท*** 
(4) บ. ชินวัตรไวรเลสมาร
เก็ตติ้ง  100,000 บาท *** 
(5 )  บ . ชินแซทเทลไลท  
30,000 บาท*** 
(6) บ. เอสซีแมทชบอกช  
50,000 บาท*** 

 

3.บจ. ควอลิตี้ คอฟฟโปร
ดักส * (ป 2544 ) 

นายประยุทธ มหากิจศิริ 
รองหัวหนาพรรคไทยรัก
ไทย (ป 2544- สค.2549) 

นายประยุทธ นายเฉลิมชัย 
นางสาวอุษณีย มหากิจศิริ 
เปนกรรมการของบริ ษัท 
และตระกูลมหากิจศิริ ถือหุน
ในบริษัทมากกวา  50% (ป 
2548) 

-   - (1).นายประยุทธ มหา
กิจศิร ิ
(10 กพ. 2546)  
(2).บ. เลควูด เรยีลเอสเตท 
จํากัด บริษัทของนายประ
ยุทธ (4 มค.2548) 

ประธานกรรมการบริษัท 

4 .บมจ .  สหวิริยาสตี ล
อินดัสตรี **  (ป 2547) 

- - - - - - 

5 . บ ม จ . ป ค นิ ค  ค อ ร
ปอเรชั่น ** (ป 2547) 

นายสุรยิา ลาภวิสุทธิสิน
รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงพาณิชย ป 2548 
ที่ปรึกษา รมว.กระทรวง
เกษตรและสหกรณ 
(สมศักดิ์ เทพสุทนิ) ป 
2547 

(1) น.ส.สุภาพร ลาภวิสุทธิ
สิน  (นองสาวนายสุริยา ) 
เปนกรรมการบริ ษัท (20 
มีค.2546- 8 กค.2548) และ
ถือหุนในบริษัท 21.14% (ณ 
11 พย.2547) 
(2) นายธีรัชชานนท ลาภวิ

        



เดือนเดน  นิคมบริรักษ และ สุณีพร  ทวรรณกุล 23 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เรื่อง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

นักการเมืองทีเ่กี่ยวของ คณะกรรมการทางการคาที่เกีย่วของ ผูบริจาคที่เกี่ยวของ ชื่อบริษัท 
รายชือ่นักการเมือง ความสัมพันธกบับริษทั รายชือ่กรรมการ ความสัมพันธกบับริษทั รายชือ่ผูบรจิาค ความสัมพันธกบับริษทั 

สุทธิสิน(นองชายนายสุริยา) 
เปนกรรมการผูจัดการ (24 
พย.2546-16 มิย.2548)และ 
ถือหุนในบริษัท 15.25%(ณ 
11 พย.2547) 

6.บมจ .  ซี วี ดี  อินเตอร
เนชั่นแนล ** (ป 2547) 

นายประชา มาลีนนท  
รมช.กระทรวงคมนาคม ป
2544-45 
รมช.กระทรวงมหาดไทย 
ป 2547-48 
รมว.กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่คงของ
มนุษย และ รมว.กระทรวง
การทองเที่ยวและการกีฬา 
ป 2548 

(1) นายประชา มาลีนนท 
เปนกรรมการบริ ษัท ( 30 
เมย.2544- 4 พย.2548) 
(2) นายประสาร มาลีนนท
เปนประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท (13 กพ.2544-
ปจจุบัน) 
(3) บริษัทในเครอืของ
ตระกูลมาลีนนท ไดแก 
บมจ. บีอีซี เวิลด และ บมจ. 
ซีวีดี เอ็นเตอรเทนเมนท ถือ
หุนในบริษัท 17.57% และ 
10% ตามลําดับ (ขอมูล ณ 
9 เมย.2547) 

- - นายประชา   มาลี นนท 
100,000 บาท *** 

นายประชา มาลีนนท เปน
กรรมการบริษัท(30 เมย.
2544- 4 พย.2548) 

7 .บมจ .  กรุ ง เทพผลิต
เหล็ก * (ป 2544) 

- - - - - - 

8.บจ. ซึทาญา (ประเทศ
ไทย) จํากัด ** (ป 2547) 

- - - - - - 
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วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี 

นักการเมืองทีเ่กี่ยวของ คณะกรรมการทางการคาที่เกีย่วของ ผูบริจาคที่เกี่ยวของ ชื่อบริษัท 
รายชือ่นักการเมือง ความสัมพันธกบับริษทั รายชือ่กรรมการ ความสัมพันธกบับริษทั รายชือ่ผูบรจิาค ความสัมพันธกบับริษทั 

9..บจ. เอส เอฟ ซีเนมา 
ซิตี้ ** (ป 2547) 

- - - - - - 

10..บมจ . เยื่อกระดาษ
สยาม** (ป 2547) 

- - - - - - 

11. .บมจ . บิ๊กซี  ซูเปอร
เซ็นเตอร จํากัด (Big-c)** 
(ป 2547) 
 
 

- - - - - - 

บริษัทตางชาติ3/              
1.บจ. กระจกไทย-อาซาฮี 
*  (ป 2544) 

- - - - - - 

2.บจ.บางกอก 
ฟลทกลาส* (ป 2544) 

- - - - - - 

3.บจ. กระจกสยามการ
เดียน* (ป 2544) 

- - - - - - 

4.บจ. ไทยบริดจ สโตน* - - - - - - 
5.บจ.โทเทิล แอค็เซ็ส 
คอมมนูิเคชั่น* (ป 2544) 

- - - - นาย วิ ชัย  เบญจรงคกุ ล 
56,000 บาท *** 

นายวิชัยเปนกรรมการและ
ถือหุนในบริษัท*** 

6.บจ. เต็ดตรา แพค 
(ไทย) จํากัด** (ป 2547) 

- - - - - - 

7.บจ. มอนซานโตเมล็ด
พันธุ(ไทยแลนด) ** (ป 
2547) 

- - - - - - 
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นักการเมืองทีเ่กี่ยวของ คณะกรรมการทางการคาที่เกีย่วของ ผูบริจาคที่เกี่ยวของ ชื่อบริษัท 
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8.บจ. เซน็คาร (คารฟูร) 
(ป 2547)** (ป 2547) 

- - - - - - 

9.บมจ. ไทยผลิตภัณฑ
ยิบซั่ม )** (ป 2547) 

- - - - - - 

10.บจ. อายิโนะโมะโตะ 
(ประเทศไทย)** (ป 
2547) 

- - - - - - 

หมายเหตุ  *  ขอมูลจากรายงานการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
 **  ขอมูลบริษัทที่ถูกรองรองเรียนพฤติกรรมการแขงขันทางการคาที่ไมเปนธรรม (ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2547 ) 
 ***  ขอมูลจากรายงานการศึกษาเรื่องการผูกขาดทางธุรกิจกับการเมือง ของ สุริยะใสและรจิตกนก, ป พ.ศ. 2545 

ที่มา รวบรวมและประมวลผลโดยคณะผูวิจัย 
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วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

5.  ผลงานของคณะกรรมการแขงขันทางการคา 

ต้ังแตป พ.ศ. 2542 ซึ่งประเทศไทยไดมีพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา และคณะกรรมการ
แขงขันทางการคา มีการประชุมทั้งสิ้นเพียง  12  ครั้ง  โดย 4 ครั้งแรกเกิดขึ้นในชวงปแรกภายในรัฐบาลนาย
ชวน หลีกภัย  แมรัฐบาลในสมัยรัฐบาล นายชวน หลีกภัยจะมีการประชุมของคณะกรรมการฯ เปนระยะๆ แต
ผลการวินิจฉัยทั้งกรณีของโทรทัศนเคเบิ้ล ยูบีซี และ เหลาพวงเบียรก็ยังเปนที่เคลือบแคลงใจของสาธารณชน   
ตอมาในสมัยรัฐบาลซึ่งมี พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตรเปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งเริ่มต้ังแตตนป พ.ศ. 2544 ปรากฏวา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไมเคยมีการเรียกประชุมคณะกรรมการแขงขันทางการคาเลยแมแตครั้งเดียว
และไมมีการคัดเลือกกรรมการชุดใหมเมื่อกรรมการชุดเดิมหมดวาระลงเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544 
จนกระทั่งเดือนเมษายน พ.ศ. 2545 กอนการอภิปรายไมไววางใจเพียงเล็กนอยจึงมีการคัดเลือกกรรมการฯ ชุด
ใหมและเริ่มมีการประชุมและหลังจากนั้นจวบจนเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 เปนเวลา 4 ปมีการประชุมอีกเพียง 
4 ครั้งเทานั้น5ซึ่งแสดงใหเห็นวารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยในสมัยรัฐบาลทักษิณมิไดใหความสําคัญแก
คณะกรรมการแขงขันทางการคาแตอยางใดแตกลับใหคณะอนุกรรมการดําเนินการในกรณีที่มีแรงกดดันจาก
สาธารณชน 

ที่ผานมาคณะกรรมการแขงขันทางการคา ไดพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการแขงขันที่ไมเปน
ธรรมที่พอมีขอมูลรายละเอียดเพียง 4 กรณีคือ (1) กรณีการควบรวมกิจการของบริษัทยูไนเต็ด บรอดคาสตต้ิง 
คอรปอเรชั่น (UBC)  (2) กรณีการขายสุราพวงเบียรของกลุมแสงโสมและบริษัทเบียรไทย (1991) (3) กรณี
พฤติกรรมการคาที่ไมเปนธรรมในธุรกิจการคาปลีก และ (4) กรณีการบังคับมิใหผูคาปลีกขายสินคาของคูแขงใน
ตลาดรถจักรยานยนต ซึ่งมีผลการพิจารณาเปนดังนี้ 

5.1 กรณีการควบรวมกิจการของบริษัท  UBC   
กอนป พ.ศ. 2541 ธุรกิจโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิก (เคเบิลทีวี) มีผูแขงขัน 2 รายคือ บริษัท

อินเตอร เนชันแนล บรอดคาสติ้ง คอรปอเรชั่น (มหาชน) จํากัด (IBC)  และบริษัท ยูทีวี เคเบิลเน็ตเวิรค 
(มหาชน) จํากัด (UTV) แตเนื่องจากปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ทําใหบริษัท IBC และ UTV ไดรวมกิจการกันใน
เดือนกุมภาพันธ ในชื่อใหมวาเปนกลุมบริษัทยูไนเต็ด บรอดคาสตต้ิง คอรปอเรชั่น (UBC)  โดยใหเหตุผลเรื่อง
ความอยูรอดของบริษัท 

คณะกรรมการแขงขันทางการคาไดพิจารณาขอรองเรียน กรณีการควบรวมกิจการของ  UTV  และ 
IBC ในป พ.ศ. 2543 และไดพบพฤติกรรมการจํากัดทางเลือกของผูบริโภคจริงตามรายงานของ
คณะอนุกรรมการ เชน UBC มีพฤติกรรมใหลูกคาใหมซื้อรายการเปนแพ็กเกจ ไมวาลูกคาจะดูหรือไมดูก็
จําเปนตองซื้อทั้งแพ็กเกจ และแมวา UBC จะไดมีทางเลือกใหซื้อแพ็กเกจไดทั้งแบบราคาแพงคือ gold 
package และแบบราคาถูก mini package และ silver package แตบริษัทก็มิไดสรางทางเลือกใหแกผูบริโภค
อยางแทจริง เนื่องจากแพ็กเกจราคาถูกไดตัดรายการที่เปนที่นิยมออก เชน รายการกีฬาและภาพยนตร   

                                            
5 ขอมูลรวบรวมจากรายละเอียดเกีย่วกับมติที่ประชุมคณะกรรมการแขงขันทางการคา  
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นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการยังพบวาบริษัทไดพยายามกีดกันมิใหสมาชิกรับรูเกี่ยวกับ silver package และได
กระทําการที่ไมเอื้ออํานวยความสะดวกแกผูที่ตองการสมัครสมาชิกในแพ็กเกจราคาถูกจริง  

อยางไรก็ตาม แมวาคณะอนุกรรมการจะสรุปผลการศึกษาวา บริษัท UBC มีพฤติกรรมที่อาจจะเปน
การกีดกันทางเลือกของผูบริโภค  แตในที่สุด คณะกรรมการแขงขันทางการคาก็ไดมีมติในเดือนกันยายน ป 
พ.ศ. 2543 วา การดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท ไมมีความผิดตาม มาตรา 27(1)6 แหง พ.ร.บ.การแขงขันทาง
การคา พ.ศ.2542 แตมีมติให อ.ส.ม.ท. ทบทวนอัตราคาบริการของกลุมบริษัท UBC และเพิ่มแพ็กเกจให
ผูบริโภค เนื่องจากเห็นวา อ.ส.ม.ท. เปนผูใหสัมปทานเคเบิลทีวี และเปนหนวยงานซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลดาน
ราคาอยูแลว  

5.2 กรณีการขายสุราพวงเบยีรของกลุมแสงโสมและบริษัทเบียรไทย (1991)    
พฤติกรรมการขายสุราขาวพวงเบียรชางเปนพฤติกรรมทางการตลาดเชิงรุกของกลุมแสงโสมซึ่ง

ตองการเพิ่มสวนแบงตลาดใหกับเบียรชางของบริษัทในเครือ คือ บริษัทเบียรไทย (1991) แมวาพฤติกรรมการ
ขายสุราพวงเบียรจะพบเห็นไดอยางทั่วไปทั่วประเทศ และเปนขาวทางหนาหนังสือพิมพมาอยางยาวนานตั้งแต
ป พ.ศ. 2540  ในเดือนมิถุนายน 2543 หลังจากที่คณะอนุกรรมการไดศึกษาขอเท็จจริงและไดพบพฤติกรรม
ขายสุราพวงเบียรจริงในตัวแทนจําหนายและรานคาขายสง  ซึ่งถือวา พฤติกรรมดังกลาวเปนการจํากัด
ทางเลือกของผูบริโภค คณะอนุกรรมการจึงมีมติเปนเอกฉันทวาการกระทําดังกลาวฝาฝนมาตรา 25(2) แหง 
พ.ร.บ. การแขงขันทางการคา พ.ศ.2542 

อยางไรก็ตาม แมวาคณะกรรมการแขงขันทางการคาจะพบพฤติกรรมการกีดกันทางการคาจริง แตใน
ที่สุด คณะกรรมการฯ กลับใชชองทางทางกฎหมายตัดสินวา เนื่องจากพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคายัง
มิไดกําหนดคําจํากัดความของการมี “อํานาจเหนือตลาด”  คณะกรรมการแขงขันฯ จึงไมสามารถยับยั้งการใช
พฤติกรรมดังกลาวหรือออกบทลงโทษได 

5.3 กรณีพฤติกรรมการคาที่ไมเปนธรรมในธุรกิจการคาปลีก  
วิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ทําใหรานคาปลีกขนาดใหญ (discount store) ของไทยไดตกเปน

ธุรกิจของตางชาติ เชน Tesco Lotus (สหราชอาณาจักร), Carrefour (ฝรั่งเศส), Big-C (ฝรั่งเศส), และ Tops 
(เนเธอรแลนด) ซึ่งรานคาปลีกตางชาติเหลานี้มีการแขงขันกันเองคอนขางรุนแรงรวมทั้งแขงขันกับ 
หางสรรพสินคาของไทย วัฒนธรรมทางธุรกิจบางอยางของรานคาปลีก เชน การบังคับใหลงทะเบียนในแผนงาน
การสงเสริมดานราคา (mandatory enrollment in price promotion schemes) การใหสิทธิพิเศษสําหรับการ
ปฏิบัติตอผลิตภัณฑพื้นบาน และการเก็บคาธรรมเนียมที่หลากหลาย เชน คาธรรมเนียมนําสินคาเขาขายในหาง 
ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้ถูกกลาวหาวาเปนพฤติกรรมการคาที่ไมเปนธรรม ในกรณีนี้ คณะกรรมการแขงขันทางการ
คาไดออก “จรรยาบรรณของอุตสาหกรรมการคาปลีก” (Retail Industry Code of Ethics)  แตจวบจนปจจบุนัซึง่
เปนเวลาเนิ่นนานมากวา 5 ปแลวนับจากที่มีการรองเรียน  สํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคายัง
                                            
6 มาตรา 27 หามมิใหผูประกอบธุรกิจใดรวมกับผูประกอบธุรกิจอื่นกระทําการใดๆ อันเปนการผูกขาด หรือลดการแขงขัน หรือจํากัดการ
แขงขันในตลาดสินคาใดสินคาหนึ่ง หรือบริการใดบริการหนึ่งในลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดงัตอไปน้ี 
(1) กําหนดราคาขายสินคาหรือบริการเปนราคาเดียวกนั หรือตามที่ตกลงกัน หรือจํากัดปริมาณการขายสินคาหรือบริการ… 



28 การผูกขาดทางธุรกิจกับการเมือง 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ไมไดใหขอมูลรายละเอียดกับสาธารณชนวาการผลการสืบสวนสอบสวนพฤติกรรมการคาของหางคาปลีก
ตางชาตินั้นมีผลเปนอยางไร 

5.4 กรณีการบังคับมิใหผูคาปลีกขายสินคาของคูแขงในตลาดรถจกัรยานยนต 

กรณีนี้ถือเปนคดีที่มีความสําคัญ (landmark case) คือเปนกรณีแรกที่คณะกรรมการฯ พบวามีการ
ละเมิดกฎหมายและตัดสินใจดําเนินคดีกับบริษัทผลิตรถจักรยานยนตเอกชนรายใหญที่มีสวนแบงตลาดกวารอย
ละ 80 ซึ่งถูกกลาวหาวามีพฤติกรรมที่เปนการกีดกันการแขงขันโดยการบังคับมิใหตัวแทนจําหนายของตนเอง
ขายสินคาของคูแขง (exclusive dealing) สิ่งที่นาสนใจก็คือ พฤติกรรมดังกลาวไดรับการตีความวาเปนการ
ละเมิดมาตรา 29 ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการคาที่ไมเปนธรรม แทนที่จะเขาขายการละเมิดมาตรา 25 ที่
เกี่ยวของกับการใชอํานาจเหนือตลาด ทั้งๆ ที่เห็นไดอยางชัดเจนวา ผูผลิตรถจักรยานยนตรายนี้มีสวนแบง
ตลาดกวารอยละ 80 ซึ่งถือวาเปนผูมีอํานาจเหนือตลาด อยางไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ไดอธิบายถึงการ
ตีความวาเปนการละเมิดมาตรา 29 เนื่องจากบทบัญญัติในมาตรา 25 ยังไมสามารถบังคับใชได การพิจารณา
คดีในกรณีนี้แตกตางจากการพิจารณาคดีขายสุราพวงเบียรที่เกิดจากผูประกอบการที่มีอํานาจเหนือตลาด
เชนกัน จึงทําใหเกิดคําถามขึ้นวาการนํากฎหมายมาบังคับใชสําหรับสองกรณีนี้เปนการเลือกปฏิบัติหรือไม  
สุดทายแลว อัยการไมสั่งฟองและสํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคากาํลังยื่นเรื่องตออัยการสูงสุด  

6.  บทสรุปและขอเสนอแนะ  

การผูกขาดทางธุรกิจเปนประเด็นที่ตองใหความสนใจอยางยิ่งเนื่องจากภายใตระบบการเมืองที่ตองใช
เงินทุนมาก  นักการเมืองยอมตองแสวงหาทุนเมื่อเขามามีอํานาจในการกําหนดนโยบายเพื่อที่จะใชในการสราง
ฐานเสียงของตนใหมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเพื่อใหสามารถเปนรัฐบาลไดตอไป  กําไรจากการผูกขาดเปนแหลง
ทุนที่สําคัญสําหรับนักการเมืองที่จัดเจนในการประกอบธุรกิจเพราะเปนแหลงทุนที่ไมผิดกฎหมาย  

การศึกษาเรื่องธุรกิจผูกขาดพบวาปญหาการแขงขันทางการคาจํานวนมากจะเกี่ยวโยงกับกลุมธุรกิจ 4 
กลุมซึ่งมีธุรกิจที่หลากหลายไดแก กลุมเจริญโภคภัณฑ กลุมสุรามหาราษฎร กลุมปูนซิเมนตไทย และกลุม
รัฐวิสาหกิจที่มักมีอํานาจผูกขาดตามกฎหมาย   

วงจรความสัมพันธระหวางธุรกิจผูกขาดและการเมืองในประเทศไทยเปนการเชื่อมผลประโยชนซึ่งกัน
และกันที่เกิดขึ้นมาอยางยาวนานและพบไดในหลายๆ รัฐบาล  โดยเฉพาะกับบุคคลในคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล
ทักษิณ ซึ่งสวนใหญมีรากฐานมาจากกลุมธุรกิจ  การศึกษา พบวา การเขามาของกลุมธุรกิจผูกขาดสามารถ
เขาถึงอํานาจทางการเมืองไดทั้งทางตรงและทางออม ทั้งจากการบริจาคเงินใหพรรคการเมือง และการสง
ตัวแทนดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีหรือที่ปรึกษารัฐมนตรี รวมถึงการแตงต้ังตัวแทนดํารงตําแหนงในองคกร
กํากับดูแลเพื่อกําหนดกติกาการแขงขันในตลาด  

การที่กลุมทุนผูกขาดสามารถแทรกแซงการทํางานของคณะกรรมการแขงขันทางการคา และ
คณะกรรมการกําหนดราคาสินคาและบริการทําใหการบังคับใชกฎหมายทั้งสองฉบับนี้ในการควบคุมพฤติกรรม
ที่เปนการเอาเปรียบคูแขงหรือผูบริโภคไมสามารถดําเนินการได  ดังจะเห็นไดวาหลังจากกฎหมายบังคับใช
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มาแลว 7 ปก็ยังไมมีการออกเกณฑของผูประกอบการที่มีอํานาจเหนือตลาดและเกณฑการควบรวมธุรกิจ  ทํา
ใหการแขงขันในตลาดมีลักษณะ “มือใครยาวสาวไดสาวเอา” ตลอดมา   

ประสบการณที่ผานมานั้นแสดงใหเห็นถึงการละเลยในการกํากับดูแลและควบคุมกติกาการแขงขันของ
ภาครัฐซึ่งทําใหธุรกิจและประชาชนไดรับความเดือดรอน  คณะผูวิจัยขอเสนอแนะใหรัฐดําเนินการทั้งระยะสั้น
และระยะยาวดังตอไปนี้  

ระยะสั้น 

แนวทางในการปรับปรุงการทํางานของคณะกรรมการแขงขันทางการคา 

 ควรกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคาตองเปดเผยขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ธุรกิจที่ไดรับการรองเรียนและการดําเนินการของสํานักงานฯ ในการพิจารณากรณีรองเรียนเหลานี้ใน
เว็บไซตเพื่อที่จะใหประชาชนทั่วไปสามารถรับรูปญหาการแขงขันทางการคาที่เกิดขึ้นซึ่งตนอาจมีสวน
เกี่ยวของและรวมตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการแขงขันทางการคา  อนึ่ง  ขอมูลเหลานี้
มิใชขอมูลลับภายใต พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. 2540 

 ควรกําหนดใหกรรมการทุกคนแจงการมีสวนไดสวนเสียกับภาคธุรกิจตอสาธารณชน  เพื่อเปนเครื่อง
ยืนยันวากรรมการทุกคนพรอมจะถูกตรวจสอบจากสาธารณะไดตลอดเวลา 

 ควรมีแนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการที่มีสวนไดสวนเสียทั้งทางตรงและทางออมกับบริษัทที่ถูก
รองเรียน  เชน ควรกําหนดใหกรรมการผูนั้นไมสามารถเขารวมในกระบวนการพิจารณา เพื่อใหคํา
วินิจฉัยและคําตัดสินเกิดความเปนธรรมกับทุกฝายอยางแทจริง 

 ควรมีระเบียบในการที่กรรมการจะติดตอสื่อสารเปนการสวนตัวกับผูมีสวนไดสวนเสียในกรณีที่มีการ
พิจารณาวาจะทําไดหรือไม  และหากทําไดจะตองมีการบันทึกการพบปะและยื่นขอมูลที่ไดรับแก
คณะกรรมการฯ เสมอ  (การละเลยที่จะปฏิบัติตามระเบียบควรถือเปนการปฏิบัติหนาที่ที่ไมชอบดวย
กฎหมาย)  

 ควรสรางกระบวนการพิจารณาคดีการแขงขันทางการคาใหมีความโปรงใส เชน มีการเปดเผยคํา
วินิจฉัยรวม และคําวินิจฉัยเฉพาะกรรมการแตละรายตอสาธารณชนในลักษณะเดียวกับศาล
รัฐธรรมนูญ เพื่อใหสาธารณะตรวจสอบไดวากรรมการใชหลักวินิจฉัยที่เปนเหตุเปนผลหรือไม 

 
แนวทางการปองกันการผูกขาดโดยรัฐวิสาหกิจ 

 กําหนดใหผูถือหุนในรัฐวิสาหกิจทุกรายตองแจงผูถือหุนที่แทจริง (ultimate beneficial owner) 
เพื่อที่จะปองกันมิใหนักการเมืองเขามาแสวงหาผลประโยชนจากธุรกิจผูกขาดของรัฐ  
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ระยะยาว  

แนวทางในการปรับปรุงการทํางานของคณะกรรมการแขงขันทางการคา 

 ควรแกกฎหมายในสวนขององคประกอบของคณะกรรมการเพื่อมิใหมีผูแทนจากธุรกิจขนาดใหญอยูใน
คณะกรรมการ และใหมีตัวแทนจากองคกรผูบริโภคที่มีประวัติในการดําเนินการเพื่อประโยชนของ
ผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนอยูในคณะกรรมการ 

 ควรมีขอกําหนดคุณสมบัติของ “กรรมการผูทรงคุณวุฒิ” วาเปนผูที่มีประสบการณดานกฎหมาย 
เศรษฐศาสตรหรือดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมายแขงขันทางการคาที่เปนที่ประจักษตอสาธารณชน
ในวงกวาง  มิใชเปนใครก็ไดที่ไมใชสมาชิกพรรคการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่รัฐมนตรี
สงมา 

แนวทางการปองกันการผูกขาดโดยรัฐวิสาหกิจ 

 ควรแกไขพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พศ. 2542 ใหมีผลครอบคลุมถึงรัฐวิสาหกิจ เนื่องจาก
ในปจจุบัน รัฐวิสาหกิจหลายแหงประกอบธุรกิจผูกขาดและกึ่งผูกขาดในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจการบิน 
และธุรกิจสาธารณูปโภค แตผูบริโภคยังคงไมสามารถใชมาตรการทางกฎหมายรองเรียนไดหากพบวา
รัฐวิสาหกิจเหลานั้นมีพฤติกรรมการแขงขันที่ไมเปนธรรม  
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ภาคผนวกที่ 1    
รายละเอียดคณะกรรมการแขงขันทางการคาและ 

คณะกรรมการกลางวาดวยการกําหนดราคาสินคาและบริการ 

ก. คณะกรรมการแขงขันทางการคา 

 คณะกรรมการแขงขันทางการคา ชุดท่ี 1   
 ประกาศแตงตั้งวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2542 ครบวาระวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2544 

1 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  ประธานกรรมการ 
2 ปลัดกระทรวงพาณิชย   รองประธานกรรมการ 
3 ปลัดกระทรวงการคลัง   กรรมการ 
4 นายชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต  กรรมการ 
5 นายสุธีร  ศุภนิตย  กรรมการ 
6 นายนิพนธ  พัวพงศกร  กรรมการ 
7 นางสาลินี  วังตาล  กรรมการ 
8 นายชาลี  จันทนยิ่งยง  กรรมการ 
9 ร.ท นพดล  พันธุกระวี  กรรมการ 

10 นายไพรัช บูรพชัยศรี  กรรมการ 
11 นายพงษศักดิ์  อัสสกุล  กรรมการ 
12 นายชัยวัธ  มะระพฤกษวรรณ  กรรมการ 
13 นายประพัฒน โพธิวรคุณ กรรมการ 
14 นายเขมทัต  สุคนธสิงห กรรมการ 
15 นายบดินทร  อัศวาณิชย  กรรมการ 
16 อธิบดีกรมการคาภายใน  กรรมการและเลขานุการ  
   
 คณะกรรมการแขงขันทางการคา ชุดท่ี 2   
 ประกาศแตงตั้งวันท่ี 23 เมษายน 2545 ครบวาระวันท่ี 22 เมษายน 2547 

1 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย   ประธานกรรมการ 
2 ปลัดกระทรวงพาณิชย   รองประธานกรรมการ 
3 ปลัดกระทรวงการคลัง   กรรมการ 
4 อธิบดีกรมการคาภายใน   กรรมการและเลขานุการ  
5 นายกิจจา งานทวี กรรมการ 
6 นายรักษ อุณหโภคา กรรมการ 
7 นายวรพล  โสคติยานุรักษ  กรรมการ 
8 นายสถิตย  ล่ิมพงศพันธุ กรรมการ 
9 นายประสิทธิ์  กาญจนศักดิ์ชัย  กรรมการ 

10 นายสุวิทย  เมษินทรีย  กรรมการ 
11 นายประกิต ประทีปะเสน  กรรมการ 
12 นางพงษศักดิ์  อัสสกุล กรรมการ 
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13 นายวัชระ  พรรณเชษฐ  กรรมการ 
14 นายประพัฒน  โพธิวรคุณ  กรรมการ 
15 นายเขมทัต  สุคนธสิงห  กรรมการ 
16 นายฉัตรชัย  บุญรัตน  กรรมการ 
   
 คณะกรรมการแขงขันทางการคา ชุดท่ี 3 ชดุปจจุบัน  
 ประกาศแตงตั้งวันท่ี 4 พฤษภาคม 2547  

1 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ประธานกรรมการ 
2 ปลัดกระทรวงพาณิชย   รองประธานกรรมการ 
3 ปลัดกระทรวงการคลัง   กรรมการ 
4 นายศักดา  ธนิตกุล กรรมการ 
5 นายศุภัช  ศุภชลาศัย  กรรมการ 
6 นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ กรรมการ 
7 นายศิโรตม  สวัสดิ์พาณิชย  กรรมการ 
8 นายวินัย  วิทวัสการเวช  กรรมการ 
9 นายเสงี่ยม สันทัด  กรรมการ 

10 นายพรพินิจ พรประภา  กรรมการ 
11 นายไพรัช  บูรพชัยศรี  กรรมการ 
12 นายสถาพร โคธีรานุรักษ  กรรมการ 
13 นายบดินทร อัศวาณิชย  กรรมการ 
14 นายเกียรติพงศ  นอยใจบุญ  กรรมการ 
15 นายสันติ  วิลาศศักดานนท  กรรมการ 
16 อธิบดีกรมการคาภายใน  กรรมการและเลขานุการ  

ข. คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ 

 คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ ป 2543  
1 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  ประธานกรรมการ 
2 ปลัดกระทรวงพาณิชย  รองประธานกรรมการ 
3 เลขาธิการคณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน รองประธานกรรมการ 
4 อธิบดีกรมการคาภายใน กรรมการและเลขานุการ 
5 นายสมภพ เจริญกุล กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) 
6 นางสาวทวี โพธิผละ กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) 
7 นายวีระวัฒน  ชลายน กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) 
8 นายวิบูลยเกียรติ โมฬีรตานนท  กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) 
9 นายอนุวัฒน  ธรมธัช กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) 
10 นาย ชวลิต นิ่มละออ  กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) 
11 นายสุรพล วองวัฒนโรจน  กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) 
12 นาย พรสิทธิ์ ศรีฮรทัยกุล กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) 
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 คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ ป 2545   
1 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ประธานกรรมการ 
2 ปลัดกระทรวงพาณิชย  รองประธานกรรมการ 
3 เลขาธิการคณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน รองประธานกรรมการ 
4 นายประสงค รณะนันทน กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) 
5 นายเชิดพงษ สิริวิชช กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) 
6 นายอนุวัฒน ธรมธัช กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) 
7 นายเกรียงศักดิ์ วัฒนวรางกูร กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) 
8 นายทวี บุตรสุนทร กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) 
9 นายสวราช สัจจมารค กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) 

10 นายสมภพ เจริญกุล กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ)  
11 นางสาวสารี อองสมหวัง กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) 
12 อธิบดีกรมการคาภายใน กรรมการและเลขานุการ 
   
 คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ ป 2547  

1 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ประธานกรรมการ 
2 ปลัดกระทรวงพาณิชย  รองประธานกรรมการ 
3 เลขาธิการคณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน รองประธานกรรมการ 
4 นายศุภชัย คุณารัตนพฤษณ  กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) 
5 นายศิโรตม  สวัสดิ์พาณิชย  กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) 
6 นายนิโรธ  เจริญประกอบ  กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) 
7 นายประยงค  เนตยารักษ  กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) 
8 นายฉัตรชัย  บุญรักษ  กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) 
9 นายชวลิต  นิ่มละออ กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) 

10 นายจีรเดช  อูสวัสดิ์ กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ)  
11 นางสาวสารี  อองสมหวัง กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) 
12 อธิบดีกรมการคาภายใน กรรมการและเลขานุการ 

 


