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แนวทางการก าหนดขอบเขตตลาดที่เหมาะสม: 
ประสบการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ 

 
1. บทน า 

ความทา้ทายทีส่าํคญัอยา่งประการหน่ึงของผูก้ํากบัดูแล

ตลาดคอืการพจิารณาว่า สถานการณ์ใดทีก่ารแข่งขนัและกลไก

ตลาดสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการ และ

สถานการณ์ใดที่ผู้กํากับดูและจะต้องทําการแทรกแซง การ

แขง่ขนัส่งผลดต่ีอผูบ้รโิภคผ่านการพฒันาประสทิธภิาพ อย่างไร

ก็ตามถ้าตลาดไม่มปีระสทิธภิาพจากการขาดการแข่งขนั การ

กํากบัดูและจะช่วยพฒันาประสทิธภิาพได ้แน่นอนว่าการกํากบั

ดูแลไม่ได้ก่อให้เกิดผลในทางบวกเสมอไป การกํากับดูแล

อาจจะมีความไม่สมบูรณ์ได้เช่นเดียวกับตลาด ดังนั ้นการ

ตัดสินใจในการแทรกแซงและการใช้วิธีการแทรกแซงอย่าง

เหมาะสมของผูก้ํากบัดแูลจงึมคีวามสําคญัและเป็นประโยชน์กบั

ผูบ้รโิภค 

จุดตัง้ต้นที่สําคญัสําหรบัการประเมนิสถานการณ์การ

แข่งขันและประสิทธิภาพของกลไกตลาดคือการกําหนด

ขอบเขตของตลาดที่จะทําการประเมิน การนิยามตลาดใน



2 
   

ปจัจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าในอดีตเน่ืองจากการ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเรว็ของเทคโนโลย ีการประเมนิระดบัการ

แขง่ขนัของอุตสาหกรรมใด ๆ ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน ขัน้ตอน

แรกซึ่งเป็นขัน้ตอนที่สําคญัที่สุดได้แก่การนิยามตลาด ซึ่งเป็น

การพจิารณาขอบเขตของสนิค้าที่ผู้บรโิภคมองว่าเป็นตวัเลอืก

และตัดสิน ใ จในการบริโภค  และขอบเขตของสินค้าที่

ผู้ประกอบการสามารถผลติออกมาเป็นตวัเลอืกให้กบัผู้ซื้อ ซึ่ง

สนิค้าที่สามารถทดแทนกนัได้สูงจะถูกจดัอยู่ในตลาดเดยีวกนั 

ในขณะทีข่ ัน้ตอนทีส่อง ได้แก่การพจิารณาระดบัการแข่งขนัใน

ตลาดทีถู่กนิยามขึน้มาในขัน้ตอนแรกและดูว่าผูป้ระกอบการแต่

ละรายมอีํานาจในการกําหนดราคาโดยการเปลี่ยนแปลงระดบั

การใหบ้รกิารหรอืไม ่

การกําหนดนิยามตลาดอาจจะใช้หลักเกณฑ์ของ

คุณลกัษณะของสนิคา้ (Product space) โดยดคูวามเหมอืนของ

สินค้าเทียบกับสินค้าอื่น เช่นผู้บรโิภคต้องการที่จะใช้บรกิาร

โทรศพัท์ ซึ่งโทรศพัท์ประจําที่และโทรศพัท์เคลื่อนที่อาจจะถูก

จัดให้อยู่ในตลาดเดียวกันเนื่ องจากมีลักษณะของสินค้าที่

ตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้ใกล้เคยีงกนั ผูบ้รโิภค

จะเปรยีบเทยีบสนิคา้ตามคุณลกัษณะ (Characteristics) ต่าง ๆ 
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ซึง่การจําแนกจําเป็นที่จะต้องทราบความต้องการของผูบ้รโิภค 

(Lancaster, 1966, 1971, 1979; Becker, 1965) นอกจากนี้

ก า รนิ ย าม ต ล า ด อ า จจ ะ จํ า แ นก ต าม พื้ น ที่ ภู มิศ า ส ต ร ์

(Geographic space) ซึง่งา่ยในการกําหนด 

บทความนี้ทบทวนพฒันาการของแนวคดิ และวธิกีาร

ของการนิยามและกําหนดขอบเขตของตลาดจากประสบการณ์

ของประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศองักฤษ เพื่อประมวลสรุป

สาระสําคญั ขอพงึระวงั และขอ้จาํกดัของแนวทางที่ประเทศทัง้

สองใช ้

 

2. กรณีศึกษาประเทศสหรฐัอเมริกา 

เกณฑก์ารควบรวมกจิการฉบบัแรกของกระทรวงยุตธิรรม 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา ถูกประกาศใช้เมื่อปี 1968 ซึ่งได้รบั

อิทธิพลมาจากงานศึกษาทางเศรษฐศาสตร์และกฎหมาย 

รวมถงึคดคีวามทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแขง่ขนัทางการคา้ในช่วงก่อน

หน้านัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่คดรีะหว่าง Cellophane และ Du 

Pont ในปี 1956 โดยศาลฏกีาไดม้กีารพจิารณาการใชอ้ํานาจ
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เหนือตลาดของ Du Pont ในตลาดวสัดุห่อหุม้ทีม่คีวามยดืหยุ่น 

(flexible wrapping material) ซึง่ศาลใชห้ลกัการวเิคราะหก์าร

ทดแทนทางด้านอุปสงค์ของสินค้าประกอบการพิจารณา ซึ่ง

หลกัดงักล่าวเป็นรากฐานสาํคญัในการวเิคราะหน์ิยามตลาดและ

การทดแทนทางด้านอุปสงค์ในเกณฑก์ารควบรวมกจิการฉบบั

แรก 

 นกัเศรษฐศาสตรท์ีม่อีทิธพิลต่อระเบยีบวธิกีารวเิคราะห์

โครงสรา้งตลาดในช่วงเวลาดงักล่าวไดแ้ก่ Joe S. Bain และ 

George Stigler โดย Bain เน้นถงึผลของโครงสรา้งตลาด 

(Structure) ต่อพฤตกิรรมของผูป้ระกอบการ (Conduct) และ

ผลลพัธท์างดา้นการแข่งขนัในอุตสาหกรรมนัน้ (Performance) 

ซึ่ง เ ป็นรากฐานของกรอบการวิเคราะห์แบบ Structure-

Conduct-Performance (SCP) ในขณะที่ Stiglerมุ่งเน้นการ

ตรวจสอบการกระจุกตวัของตลาด แต่ไม่ได้มองว่าโครงสร้าง

ตลาดเป็นสิ่งที่คงที่ตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับบทบาทของการ

แทรกแซงจากภาครฐั ไม่ว่าจะเป็นการกํากบัดูแล การบงัคบัใช้

กฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญา หรอือตัราภาษใีนการจํากดัหรอื

ส่งเสรมิการแขง่ขนั  
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 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มบีทบาทที่สําคญัขึ้นในคดี

ความทางดา้นการแข่งขนัทางการคา้ในช่วงทศวรรษ 1970 และ 

1980 และเป็นรากฐานสําคญัของพฒันาการของเกณฑก์ารควบ

รวมกิจการฉบับนี้  ความก้าวหน้าสําคัญได้แก่แนวทางการ

กําหนดนิยามตลาด โดยเกณฑฉ์บบัน้ีใชแ้นวคดิ ผูผ้กูขาดสมมต ิ

(Hypothetical monopolist) ในการวเิคราะห์โดยพจิารณา

บทบาทของการทดแทนกนัทัง้ทางดา้นอุปสงคแ์ละอุปทาน และ

การจาํกดัการเขา้สู่ตลาด ต่อระดบัราคาสนิคา้ภายหลงัการควบ

รวมกจิการ นอกจากนี้ยงัมกีารใชด้ชันี Herfindahl Hirschman 

Index (HHI) ในการศกึษาการกระจุกตวัของตลาดเป็นครัง้แรก 

ดชันีดงักล่าวยงัถูกใชโ้ดยกระทรวงยุตธิรรมในการวเิคราะหก์าร

รว่มมอืกนัเพื่อจาํกดัการแขง่ขนั (Collusion) อกีดว้ย 

 การปรับปรุงเกณฑ์การควบรวมกิจการมีอยู่อย่าง

ต่อเนื่องแต่แนวคดิพืน้ฐานส่วนใหญ่ไม่ไดม้กีารเปลีย่นแปลง ใน

ปี 1984 มกีารเพิม่ในหลายส่วน เช่น คําอธบิายว่าการใชเ้กณฑ ์

5% ในการพจิารณาราคาทีผู่ผ้กูขาดสมมตติัง้สูงขึน้นัน้ไม่ใช่เป็น

กฎเกณฑ์ที่ตายตัว การกําหนดให้ต้องไม่มีความแตกต่าง

ระหว่างการวเิคราะหก์ารแข่งขนัของผูป้ระกอบการต่างประเทศ
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และผูป้ระกอบการในประเทศ การกําหนดใหต้้องนําผลทางดา้น

ประสทิธภิาพทีเ่กดิขึน้จากการควบรวมกจิการมาพจิารณา 

 เกณฑก์ารควบรวมกจิการในปี 1992 นิยามตลาดสนิคา้

ว่าเป็นกลุ่มของสินค้าที่ไม่ผ่านการทดสอบผู้ผูกขาดสมมต ิ

กล่าวคอื จะพจิารณาว่า ผู้ผูกขาดสมมติที่ต้องการกําไรสูงสุด

สามารถขึ้นราคาในลกัษณะ ‚‘small but significant and 

nontransitory’ increase in price‛ (SSNIP) ไดห้รอืไม ่

 นอกจากนี้ เกณฑ์ปี 1992 ยงักําหนดให้พิจารณา

ทดสอบผลกระทบของการขึ้นราคาที่มต่ีอพฤติกรรมของผู้ซื้อ 

โดยดจูากปจัจยัหรอืพฤตกิรรมดงัต่อไปน้ี 

1. หลักฐานว่าผู้ซื้อมีการเปลี่ยนการซื้อจากสินค้าที่

พิจ า รณาไปซื้อ สินค้าอื่ น  อัน เนื่ อ งมาจากการ

เปลีย่นแปลงราคา หรอืปจัจยัอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ

แขง่ขนั 

2. หลักฐานว่าผู้ขายตัดสินใจทางธุรกิจโดยดูจากความ

เป็นไปได้หรือความสามารถที่ผู้ซื้อจะเปลี่ยนไปซื้อ

สินค้าอื่ น เ ป็นการทดแทน อันเนื่ อ งมาจากการ
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เปลีย่นแปลงราคา หรอืปจัจยัอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ

แขง่ขนั 

3. อทิธพิลของการแขง่ขนัในตลาดปลายน้ําทีผู่ซ้ ือ้เผชญิ 

4. เวลาและตน้ทุนในการเปลีย่นไปใชส้นิคา้อื่น 

โดยหลกัฐานยนืยนัว่าผูบ้รโิภคมกีารทดแทนอาจจะแบ่ง

ไดอ้อกเป็น 5 กลุ่มดงันี้ 

1. พฤตกิรรมในอดตีของผู้บรโิภค โดยอาจดูจากค่าความ

ยดืหยุ่นของอุปสงค์ และการศึกษาทางเศรษฐมติิจาก

ขอ้มลูจรงิ 

2. การทาํการสาํรวจกลุ่มตวัอยา่งผูบ้รโิภค 

3. ลกัษณะต่าง ๆ ของสนิค้า เช่น คุณสมบตัิทางเทคนิค 

ความครอบคลุมทางภูมศิาสตร ์ต้นทุนการเปลีย่นไปใช้

สนิคา้อื่น และตน้ทุนการขนส่ง 

4. พฤติกรรมของผู้ขาย เช่น การตอบโต้ของคู่แข่งจาก

การเปลีย่นแปลงราคา และลกัษณะของสนิคา้ 

5. มมุมองของผูเ้ชีย่วชาญในอุตสาหกรรม 

ซึง่แนวทางขา้งตน้เป็นแนวทางสําหรบัการวเิคราะหใ์นกรณี

ที่ ไ ม่ มี ก า ร ทํ า ก า ร กี ด กั น ท า ง ด้ า น ร า ค า  ( Price 
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discrimination) แต่หากมกีารกีดกันทางด้านราคาเกิดขึ้น 

เช่น การทีผู่ผู้กขาดคดิราคาสนิคา้ใหก้บัผูบ้รโิภคแต่ละกลุ่ม

แตกต่างกัน การพิจารณาขอบเขตตลาดจะต้องแบ่ง

ขอบเขตตลาดสาํหรบัผูบ้รโิภคแต่ละกลุ่มแยกจากกนั 

ในกรณีของขอบเขตตลาดทางภูมศิาสตร์ กระบวนการ

พจิารณากจ็ะคลา้ยกบักรณีของสนิคา้ โดยเริม่จากขอบเขตทาง

ภูมศิาสตร์ที่เล็กที่สุด และสมมติว่าผู้ผูกขาดสมมติเป็นเพียง

ผูป้ระกอบการรายเดยีวทีใ่หบ้รกิารสนิคา้ที่พจิารณาในพืน้ทีน่ัน้ 

ๆ และทําการทดสอบ SSNIP test โดยใหร้าคาสนิคา้ทีอ่ยู่นอก

พืน้ทีด่งักล่าวคงที ่ถา้หากว่าราคาสนิคา้ในพืน้ทีสู่งขึน้แลว้ทําให้

ยอดขายสนิคา้นอกพืน้ทีส่งูขึน้จนทาํใหผู้ผ้กูขาดสมมตไิม่มกีําไร

จากการขึน้ราคาดงักล่าวแลว้ ขอบเขตทางกายภาพของตลาดที่

กําหนดในตอนต้นอาจจะเล็กเกินไป และต้องทําการขยาย

ขอบเขตใหใ้หญ่ขึน้ โดยการทดสอบผลกระทบของการขึน้ราคา

ทีม่ต่ีอพฤตกิรรมของผูซ้ือ้ จะพจิารณาจากปจัจยัหรอืพฤตกิรรม

ในลกัษณะเดียวกันกับกรณีของมติิทางด้านคุณลักษณะของ

สนิคา้ 
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วิธีการก าหนดขอบเขตตลาดทัง้ทางด้านสินค้าและด้าน

ภมิูศาสตรข์องเกณฑก์ารควบรวมกิจการ 

เกณฑก์ารควบรวมกจิการฉบบัล่าสุดปี 2010 นัน้เน้น

ประเด็นเรื่องนิยามตลาดน้อยลงกว่าฉบบัอื่น ๆ ในอดีต และ

ยกเลกิการใช้ส่วนแบ่งตลาดสําหรบัการพจิารณาการควบรวม

กิจการระหว่างผู้ประกอบการที่ผลิตสนิค้าต่างกันซึ่งถูกใช้มา

ตัง้แต่ฉบบัปี 1992 โดยใช้วธิกีาร Diversion ratio approach 

ทดแทน ซึง่วธิดีงักล่าวจะคาํนวณแรงกดดนัของการเพิม่ขึน้ของ

ราคา 

Shapiro (1996)1อธบิายว่าแนวคดิของวธิ ีDiversion 

Ratio หรอืสดัส่วนการโยกยา้ยนี้คอืการดูว่าถ้าสนิค้ามกีารขึ้น

ราคาแล้วจะมผีู้บรโิภคของสนิค้าดงักล่าวในสดัส่วนเท่าใดที่จะ

ยา้ยไปหาสนิค้าคู่แข่ง ซึ่งเป็นแนวคดิที่ใกล้เคยีงกบัการหาค่า

ความยดืหยุน่ไขวข้องอุปสงค ์ โดยถ้าจาํนวนสนิคา้ของบรษิทัที่

มกีารควบรวมเท่ากบัผลรวมของจํานวนสนิค้าที่ทัง้สองบรษิัท

ขายไดก่้อนทําการควบรวมกจิการ ค่า Diversion Ratio ของ

สนิคา้ A ไป สนิคา้ B 0เท่ากบัค่าความยื่นหยุ่นไขวข้องอุปสงค์
                                                           
1
 Shapiro, Carl (1996), “Mergers with Differentiated Products.”, 
Antitrust, Spring 1996, pp.23-30 . 
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สนิค้า A ต่อสนิค้า B หารด้วยค่าความยดืหยุ่นของอุปสงค์

สนิค้า A ต่อราคาของตนเอง ยกตวัอย่างเช่น สนิค้า A มคี่า

ความยดืหยุ่นของอุปสงคต่์อราคาเท่ากบั 2 และความยดืหยุ่น

ไขวข้องสนิคา้ A ต่อราคาสนิคา้ B คอื 0.5 ถ้าสนิคา้ทัง้สองมี

ปริมาณการขายก่อนการควบรวมกิจการในจํานวนเท่ากัน 

ดงันัน้ค่า Diversion Ratio ของสนิคา้ A ไป สนิคา้ B เท่ากบั 

(0.5)/(2) หรอื รอ้ยละ 25 นัน่คอื ถ้าสนิคา้ A มรีาคาสูง รอ้ยละ 

25 ของสนิคา้ A ทีข่ายไดล้ดลงจะไปเพิม่ทีส่นิคา้ B 

ในบางกรณีค่า DiversionRatio จากสนิคา้ A ไปสนิคา้ 

B จะมคีวามเกี่ยวโยงกบัส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้า B 

กล่าวคอื ถ้ายอดขายทัง้หมดของ A ทีสู่ญเสยีไปถูกแย่งไปโดย

สินค้าอื่น ๆ ในตลาด และถ้าสินค้าอื่น ๆ เหล่านี้มีความ

ใกลเ้คยีงกนัพอสมควรแลว้ ค่า Diversion Ratio จากสนิคา้ A 

ไป สนิคา้ B สามารถแสดงไดว้่าจะเท่ากบั SB/(1-SA) โดยที ่SA

และ SBคอืส่วนแบ่งทางการตลาดของสนิค้า A และสนิค้า B 

ตามลําดบั ในความเป็นจรงิแลว้ผู้บรโิภคบางส่วนอาจจะเปลีย่น

จากสนิคา้ A ไปบรโิภคสนิคา้อื่น ๆ ทีอ่ยูน่อกขอบเขตตลาดกไ็ด ้

ซึง่ในกรณีนี้ค่า Diversion Ratio จะมคี่าลดลงเป็นสดัส่วนไป 

ยกตวัอย่างเช่น ถ้ารอ้ยละ 20 ของผูบ้รโิภคทีเ่ลกิบรโิภคสนิค้า 
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A ออกไปจากตลาด ค่า Diversion Ratio จากสนิคา้ A ไปสนิคา้ 

B จะมคี่าเท่ากบั (0.8)SB/(1-SA) 

 วตัถุประสงคแ์ละหลกัฐาน 

วตัถุประสงคห์ลกัของเกณฑก์ารควบรวมกจิการคอืการ

ช่วยหน่วยงานกํากับดูแลบ่งชี้ความเป็นไปได้ที่การควบรวม

กิจการระหว่างผู้ประกอบการจะส่งผลเสียต่อการแข่งขนัใน

ขณะที่พยายามหลกีเลี่ยงการแทรกแซงการควบรวมที่ส่งผลดี

ต่อสวัสดิการโดยรวม โดยเกณฑ์การควบรวมเสนอแนะ

หลกัฐานบ่งชี ้5 ประการทีห่น่วยงานกํากบัดแูลจะตอ้งพจิารณา 

1. การพจิารณาผลที่เกดิขึน้จรงิจากการควบรวมกจิการที่

สําเรจ็ไปแล้วในอดตี เพื่อทําความเขา้ใจผลกระทบต่อ

การแขง่ขนัทีเ่กดิขึน้จรงิ 

2. การเปรียบเทียบจากประสบการณ์โดยตรง โ ดย

พยายามมองหาหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง หรือ ‚การ

ทดลองตามธรรมชาติ‛ (Natural experiment) จาก

ตลาดสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้ทีท่าํการพจิารณา 

3. การเปลี่ยนแปลงของส่วนแบ่งทางการตลาดหรอืการ

กระจกุตวัของตลาด 
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4. ประวตัใินอดตี หรอื โอกาสทีผู่้ประกอบการทีจ่ะทําการ

ควบรวม จะเป็นคู่แข่งกันโดยตรง (Head-to-Head 

competition) 

5. บทบาทในการก่อกวนตลาดของผู้ประกอบการ โดยดู

ว่าการควบรวมกิจการจะขจัดผู้ประกอบการที่มี

ความสามารถในการก่อกวนตลาดในลกัษณะที่ส่งผลดี

ต่อผูบ้รโิภคหรอืไม่ 

 ผูบ้รโิภคเป้าหมายและการกดีกนัทางดา้นราคา 

เ ก ณ ฑ์ก า รค ว บ ร ว มฉ บับ ป ัจ จุ บัน ยัง แ บ่ ง แ ย ก

สถานการณ์ระหว่างการมแีละไม่มกีารกดีกนัทางดา้นราคา การ

มีการกีดกันทางด้านราคาส่งผลต่อขอบเขตของตลาดและ

จะตอ้งมวีธิกีารตรวจสอบทีแ่ตกต่างออกไป 

 บทบาทของนิยามตลาด 

นิยามตลาดมบีทบาท 2 ประการในเกณฑก์ารควบรวม

กิจการฉบบัปจัจุบนั บทบาทแรกคอืการช่วยหน่วยงานกํากับ

ดูแลในการบ่งชี้ประเภทธุรกิจ หรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มี

ปญัหาทีน่่ากงัวลเกี่ยวกบัการแข่งขนั บทบาทที่สองคอืการช่วย
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หน่วยงานกํากบัดูแลบงชี้ผู้เล่นที่เกี่ยวข้องในตลาด ส่วนแบ่ง

ทางการตลาด และการกระจกุตวัของตลาด 

อย่างไรก็ดีการวิเคราะห์ในบางประเด็นไม่จําเป็นที่

จะตอ้งเริม่ตน้ทีก่ารกําหนดขอบเขตของตลาด 

 การนิยามขอบเขตตลาดทางดา้นสนิคา้  

(Product Market Definition) 

เช่นเดียวกับฉบับปี 1992 เกณฑ์ฉบับปจัจุบันนิยาม

ตลาดทางด้านคุณลักษณะของสินค้าโดยใช้การทดสอบ ผู้

ผูกขาดสมมตเิพื่อบงชี้กลุ่มสนิคา้ทีส่ามารถทดแทนกนัไดด้แีละ

อยู่ในตลาดเดยีวกนั เนื่องจากขนาดของความสามารถในการ

ทดแทนมคีวามสําคญั กลุ่มของสินค้าอาจจะผ่านการทดสอบ

และถูกรวมอยู่ในตลาดเดยีวกนัโดยอาจจะไม่ต้องรวมสนิค้าทุก

ชนิดทีผู่บ้รโิภคสามารถทดแทนได ้ 

ราคาที่ใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์ SSNIP test 

โดยทัว่ไปคอืราคาดุลยภาพในกรณีทีไ่ม่มกีารควบรวม อย่างไร

กด็หีากราคามแีนวโน้มในการเปลีย่นแปลแมว้่าจะไม่มกีารควบ

รวมเช่นการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการเข้าสู่ตลาดของ



14 
   

ผู้ประกอบการรายใหม่  หรือการพัฒนาทางเทคโนโลย ี

หน่วยงานกํากบัดูแลอาจจะใช้ราคาคาดการณ์เป็นฐานในการ

วเิคราะห์ได้ นอกจากนี้เกณฑก์ารขึ้นราคา 5% ถูกใช้ในการ

พจิารณาขอบโดยทัว่ไป แต่อาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่

กบัลกัษณะตามธรรมชาตขิองอุตสาหกรรม และผูป้ระกอบการที่

ทาํการควบรวม 

การพจิารณาการปรบัตวัของผู้บรโิภคจากการขึน้ราคา 

หน่วยงานกํากบัดแูลจะพจิารณาประเดน็ต่อไปนี้ 

1. การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการซือ้อนัเป็นผลมาจากการ

เปลีย่นแปลงของราคาในอดตี 

2. ขอ้มลูจากผูบ้รโิภค เช่นจากการทาํการสํารวจ 

3. พฤตกิรรมของผูเ้ล่นในอุตสาหกรรมเช่น 

a. การตดัสนิใจทางธุรกจิของผู้ประกอบการหรอื

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่บ่งชี้ถึงการคาดการณ์

ความเป็นไปได้หรือความสามารถที่ผู้ซื้อจะ

เปลี่ยนไปซื้อสินค้าอื่นเป็นการทดแทน อัน

เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรอืปจัจยั

อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแขง่ขนั 
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b. พฤติกรรมของคู่แข่งที่ตอบสนองต่อราคาที่

เปลีย่นแปลง 

4. ขอ้มลูเกี่ยวกบัลกัษณะของสนิคา้ ต้นทุนและระยะเวลา

ของการเปลีย่นแปลงการซือ้ 

5. สดัส่วนของรายได้ที่หายไปของสนิค้าที่ขึ้นราคา และ

การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายได้ของสินค้าอื่นในตลาด

เดยีวกนั สดัส่วนรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ของสนิคา้อื่นแสดงถงึ

อํานาจตลาดของผูผ้กูขาดสมมต ิ

6. พฤติกรรมของผู้ประกอบการรายอื่นที่ขายสินค้า

ประกอบกนั 

7. ขอ้กําหนดทางกฎหมายและทางด้านการกํากบัดูแลที่

เกีย่วขอ้ง 

8. อทิธพิลของการแขง่ขนัในตลาดปลายน้ํา 

 

 ก า รนิ ย ามข อ บ เ ขต ต ล าด ทา ง ด้ า นภู มิศ า ส ต ร ์

(Geographic Market Definition) 

เกณฑ์การควบรวมกิจการกําหนดว่า โดยปกติแล้ว

ตล าดทางภู มิศ าสต ร์จ ะพิจ า รณาจากสถานที่ ตั ้ง ขอ ง

ผู้ประกอบการ อย่างไรก็ดีการพิจารณาจากสถานที่ตัง้ของ



16 
   

ผูบ้รโิภคอาจจะจําเป็นในบางกรณี โดยการพจิารณาตามสถาน

ที่ตัง้ของผู้ประกอบการจะรวมถึงพื้นที่ที่การซื้อขายเกิดขึ้น 

ปจัจยัในการพจิารณาขอบเขตทางกายภาพตามสถานทีต่ ัง้ของ

ผูป้ระกอบการประกอบดว้ย 

1. หลกัฐานการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อจากพื้นที่

ทางภูมศิาสตรห์นึ่งไปยงัพื้นที่อื่นอนัเป็นผลมาจากการ

เปลีย่นแปลงของราคาในอดตี 

2. ต้นทุนและความยากในการขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่

โดยเปรยีบเทยีบกบัราคาสนิคา้ 

3. มคีวามจําเป็นที่ผู้ขายจะต้องอยู่ใกล้กบัผู้ซื้อในการทํา

การคา้หรอืไม ่

4. การตดัสนิใจทางธุรกจิของผูป้ระกอบการหรอืเอกสารที่

เกี่ยวขอ้ง ที่บ่งชี้ถึงการคาดการณ์ความเป็นไปได้หรอื

ความสามารถทีผู่้ซื้อจะเปลีย่นไปซื้อสนิค้าในพื้นที่ทาง

ภูมิศาสตร์อื่นเป็นการทดแทน อันเนื่ องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงราคา หรอืปจัจยัอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

แขง่ขนั 
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5. ต้นทุนและระยะเวลาของการเปลี่ยนผู้ให้บรกิารจาก

พื้นที่หนึ่ งไปยังพื้นที่อื่นนอกขอบเขตภูมิศาสตร์ที่

กําหนด 

6. อทิธพิลของการแขง่ขนัในตลาดปลายน้ํา 

 

 ผูเ้ล่นในตลาด 

 เกณฑ์การควบรวมกิจการกํ าหนดให้พิจารณา

ผูป้ระกอบการทุกรายที่มรีายรบัในตลาดทีถู่กกําหนดขึน้ใหเ้ป็น

ผู้เล่นในตลาด ซึ่งรวมไปถึงผู้ประกอบการที่มกีารควบรวมใน

แนวดิ่งเพื่อสะท้อนความสําคัญของผู้ประกอบการเหล่านี้ต่อ

ระดบัการแข่งขนั นอกจากนี้ยงัรวมถึงผู้ประกอบการที่ยงัไม่มี

รายรับแต่มีพันธะในการที่จะเข้าสู่ตลาดในอนาคต และ

ผูป้ระกอบการที่มแีนวโน้มที่จะตอบสนองอุปทานอย่างรวดเรว็

เมื่อได้รบัผลกระทบโดยตรงจากการเพิ่มราคาเพียงเล็กน้อย 

(เรยีกว่า ผูเ้ขา้สู่ตลาดรวดเรว็หรอื rapid entrants) ซึง่รวมถงึ

ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ได้ขายสินค้า

ดงักล่าวในตลาดทีก่ําลงัพจิารณา 

 การบงัคบัใชเ้กณฑก์ารควบรวมกจิการ 
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 ในการเลอืกสนิคา้หรอืพืน้ทีท่างภูมศิาสตรต์ัง้ต้นสําหรบั

การวิเคราะห์ ปกติแล้วจะเลือกสินค้าหรือพื้นที่ที่น่าจะได้รบั

ผลกระทบโดยตรงในการพจิารณา การวเิคราะห์ในบางกรณีจะ

ใช้การเปรียบเทียบราคาเป็นข้อมูลในการนิยามตลาด โดย

วธิกีารดงักล่าวมพีืน้ฐานรองรบัทางทฤษฏจีากแนวคดิที่ว่าการ

เปลี่ยนแปลงราคาแบบคู่ขนาน หรอืในทิศทางเดยีวกันมกัจะ

สะท้อนว่าสินค้าอยู่ในตลาดเดียวกัน อย่างไรก็ตามต้อง

ระมดัระวงัว่าอาจจะเกดิจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น การเปลีย่นแปลง

ต้นทุนที่คู่ขนานกนั หรอืสินค้ามคีวามยดืหยุ่นของอุปสงค์ต่อ

ราคาใกลเ้คยีงกนั 

 

3. กรณีศึกษาของสหราชอาณาจกัร 

สหราชอาณาจกัรเป็นหนึ่งในประเทศที่มกีารบงัคบัใช้

กฎหมายแขง่ขนัทางการคา้อยา่งจรงิจงัทีสุ่ดประเทศหนึ่งในโลก 

โดยในกระบวนการบงัคบัใชน้ัน้มอีงคก์รหลกัๆทีเ่กี่ยวขอ้งอยู่ 3 

องค์กร คอื Office of Fair Trading (OFT) Competition 

Commission (CC) และ Secretary of State (SoS) โดย OFT 

จะกํากบัดูแลในส่วนของการแข่งขนั ส่วน CC จะทําหน้าที่
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ศกึษา วเิคราะห์ เชงิลกึในกรณีที่จําเป็น และสุดท้าย SoSจะมี

หน้าทีนํ่าผลการวเิคราะหข์อง OFT และ CC มาประกอบการ

ตัดสินใจ โดยบทบาทหน้าที่ขององค์กรทัง้สี่ข้างต้นสามารถ

ขยายความไดด้งันี้ 

1. Office of Fair Trading (OFT) - มหีน้าที่ตาม 

Enterprise Act 2002 ในการดูแลภาพรวมของสภาพ

การแขง่ขนั  

2. Competition Commission (CC) – มหีน้าที่ตาม 

Competition Act 1998 และ Enterprise Act 2002 ใน

การรบัเรื่องทีม่อบหมายต่อจาก OFT หรอื Secretary 

of State (SoS) ในการวิเคราะห์เชงิลกึและให้

คําปรกึษาเกี่ยวกับประเด็นการแข่งขนั และประเด็น

ผลประโยชน์สาธารณะ 

3. Secretary of State (SoS) - มหีน้าทีเ่ป็นผูบ้งัคบัใช ้

Competition Act 1998 และ Enterprise Act 2002 

โดยจะใช้ข้อมูลและผลการวเิคราะห์ในมติิการแข่งขนั

จาก OFT และ CC มาประกอบการพจิารณา  
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การมหีลกัเกณฑแ์ละวธิกีารการพจิารณาขอบเขตตลาด

ที่ชัดเจนนัน้สําคัญต่อการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขนัทาง

การค้าอย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ เนื่องจากผู้ประเมนิภาวะการ

แข่งขนัจําเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลด้านส่วนแบ่งตลาด ดชันีการ

กระจุกตวั ฯลฯ ในการกําหนดตวัผู้เล่นในตลาด และ วเิคราะห์

ภาวะการแข่งขนั ดงันัน้หากการกําหนดของเขตตลาดมกีาร

ผิดพลาด การวิเคราะห์การแข่งขันก็จะผิดพลาดไปด้วย 

ตวัอย่างเช่น ตลาดอุปกรณ์จุดไฟที่นับให้ไฟแชค็อยู่ในตลาดก็

ควรจะนบัใหไ้มข้ดีไฟอยูใ่นตลาดดว้ย ทัง้นี้เป็นเพราะสนิคา้สอง

สิ่งนี้มีความสามารถในการทดแทนกันได้ดีพอในสายตาของ

ผูบ้รโิภค หากไมไ่ดน้บัใหไ้มข้ดีไฟอยูใ่นตลาดจะทําใหเ้กดิความ

ผดิพลาดในแงข่องการคาํนวณค่าส่วนแบ่งตลาด การคํานวณค่า

การกระจุกตัว และการประเมนิต่างๆที่ต้องพจิารณาลกัษณะ

การแขง่ขนัและผลกําไรของคู่แขง่ 

นอกจากน้ีแล้ว ขอบเขตตลาดยงัเป็นปจัจยัที่สําคญัใน

การกําหนดว่ากรณหีรอืขอ้พพิาทนัน้ๆเขา้ข่ายการพจิารณาตาม

กฎหมายหรอืไม ่โดยหากส่วนแบ่งตลาดของผูป้ระกอบการมไีม่

มากเท่าเกณฑก์ําหนดผูม้อีํานาจเหนือตลาด กอ็าจจะไม่เขา้ข่าย
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พิจารณาตามกฎหมายในบางมาตรา (ที่ เ อาผิด เฉพาะ

ผูป้ระกอบการทีม่อีํานาจตลาดเมา่นัน้) ตัง้แต่ตน้  

การพจิารณาของเขตตลาดของสหราชอาณาจกัรนัน้จะ

เน้นศึกษาการทดแทนกันได้ของสินค้าเป็นหลัก แต่จะไม่มี

กฎเกณฑ์ตายตวัว่าในแต่ละกรณีจะต้องใช้วธิีการศึกษาอะไร

เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้สรุป ทัง้นี้เป็นเพราะขอบเขตตลาดของแต่ละ

สนิค้าหรอืบรกิารนัน้มคีวามแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัธรรมชาติ

ของสนิคา้ บรบิททางธุรกจิทีต่้องการพจิารณา และลกัษณะของ

ขอ้มลูหรอืหลกัฐานทีส่ามารถรวบรวมมาได ้อย่างไรกต็าม ทาง

ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายของสหราชอาณาจกัร (OFT และ CC) จะมี

การจดัทําคู่มอื Market Definition Guideline ทีร่ะบุวธิหีรอื

แง่มุมทีส่ามารถใช้ในการพจิารณาการแบ่งขอบเขตตลาดอย่าง

ครอบคลุมและละเอียด ซึ่งทัง้ทางผู้บงัคบัใช้และหน่วยธุรกิจ

สามารถนําคู่มอืนี้มาใช้ในการกําหนดขอบเขตตลาดของสนิค้า

แต่ละชนิดได ้

สําหรบัคู่มอืการแบ่งขอบเขตตลาดนัน้จะประกอบด้วย

แงม่มุทีค่วรพจิารณาดงัต่อไปนี้ 
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1. ความสามารถในการทดแทนกันในสายตา

ผูบ้รโิภค (demand side substitution) 

2. ความสามารถในการกดีกนัทางดา้นราคาของ

ผูป้ระกอบการ (price discrimination) 

3. ความสามารถในการทดแทนกนัดา้นการผลติ 

(supply side substitution) 

4. ข อ บ เ ข ต ต ล า ด เ ชิ ง พื้ น ที่  ( geographic 

market) 

5. ขอบเขตตลาดเชงิเวลา (temporal market) 

6. ขอบเขตตลาดของสินค้าและบรกิารที่มกีาร

ซือ้-ขายหลายส่วน (after market) 

แง่มมุในการพิจารณาการแบ่งขอบเขตตลาดของ 

สหราชอาณาจกัร 

ในการพิจารณาแต่ละครัง้ จะพิจารณาของเขตตลาด

เบื้องต้นจากสนิค้านัน้ๆ (focal product)และเฉพาะในพื้นที่ที่

คาดว่าเป็นปญัหา (focal area)เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม หากผู้

พจิารณาเหน็ว่าขอบเขตตลาดเบือ้งต้นดงักล่าวนัน้แคบไป คอืมี

สนิค้ายงัมชีนิดอื่นๆสามารถทดแทนได้ด ีและขอบเขตตลาด
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น่าจะครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างขึ้น จึงจะทําการขยายขอบเขต

ตลาดต่อไป โดยแงม่มุทีส่ามารถนํามาพจิารณาเพื่อกําหนดของ

เขตตลาดทีเ่หมาะสม มดีงันี้ 

1. ความสามารถในการทดแทนกันในสายตาผู้บริโภค 

(demand side substitution) – หากสนิคา้แข่งขนัอยู่ในตลาด

เดยีวกนั กค็วรแข่งขนัเพื่อแย่งผูบ้รโิภคกลุ่มเดยีวกนั (หรอืเป็น

สินค้าที่ผู้บริโภคกลุ่มเดียวกันเห็นว่าทดแทนกันได้)  ซึ่ง

โดยทัว่ไปแลว้มวีธิกีารทดสอบการทดแทนกนัไดห้ลายวธิ ี ดงันี้ 

a. วธิ ีSSNIP (small but significant and nontransitory 

increase in price) test– มาจากวธิคีดิที่เชื่อว่าหาก

ผู้ประกอบการมอีํานาจเหนือตลาดพอ จะต้องสามารถ

เพิม่ราคาสนิคา้ใหสู้งกว่าเดมิอกี 5-10% โดยไม่เสยีกําไร

ได้ซึ่งหากการเพิ่มราคานี้ เกิดทําให้ผู้ประกอบการเสีย

กําไรแล้ว ก็แสดงว่ายงัมสีนิค้าคู่แข่งซึ่งผู้บรโิภคเห็นว่า

สามารถทดแทนกันได้อยู่ในตลาด ผู้พิจารณาจะต้อง

ขยายขอบเขตตลาดโดยรวมสินค้าที่ทดแทนกันได้

เหล่านัน้เขา้มาในตลาด 

b. พจิารณาความสามารถในการตรงึราคาเหนือระดบัการ

แขง่ขนัสมบูรณ์ – หากผูป้ระกอบการมอีํานาจในการตรงึ
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ราคาสนิค้าอย่างน้อย 5-10% เหนือระดบัราคาภายใต้

การแขง่ขนัสมบรูณ์กอ็าจเขา้ข่ายมอีํานาจเหนือตลาด 

c. พิจารณาจากพฤติกรรมการแข่งขนั และ พฤติกรรม

ผูบ้รโิภค – หากมหีลกัฐานอา้งองิว่าทางผูป้ระกอบการได้

ออกนโยบายการแขง่ขนัซึง่บ่งชีว้่าสนิคา้ใดบา้งเป็นสนิคา้

คู่แข่ง (เช่น ขอ้มลูทีร่ะบุในสรุปการประชุมของบรษิทั ใน

รายงานประจําปี หรือในโฆษณา โปรโมชัน่ต่างๆ) ก็

สามารถนําข้อมูลนัน้มาประกอบการพิจาณาขอบเขต

ตลาดได้ ในทํานองเดียวกัน ผู้พิจาณาอาจสามารถหา

ขอ้มูลการทดแทนของสนิค้าผ่านการสมัภาษณ์ผู้บรโิภค 

หรือ ออกแบบสํารวจความคิดเห็นและพฤติกรรม

ผูบ้รโิภคได ้เป็นตน้ 

d. พจิารณาจากความยาก-ง่ายในการเปลี่ยนไปซื้อสนิค้า

อื่นหรอืจากผูป้ระกอบการรายอื่น โดยหากการเปลีย่นไป

ซื้อหรอืใช้บรกิารนัน้ยาก ขอบเขตตลาดก็จะเลก็ ในทาง

กลับกัน หากการเปลี่ยนไปซื้อหรือใช้บริการนัน้ง่าย 

ขอบเขตตลาดกจ็ะใหญ่ขึน้ เป็นตน้ 

e. พิจารณาจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงของราคา 

(patterns of price change)โดยราคาของสนิค้าที่มี
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ความสามารถทดแทนกันสูงก็มักจะมีลักษณะการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางเดยีวกนั เพราะแข่งขนัเพื่อแย่ง

ลกูคา้กลุ่มเดยีวกนั 

f. พิจาณาจากค่าวามยืดหยุ่นของสินค่าต่อราคา (own-

price elasticity)และค่าความยดืหยุ่นไขว้ (cross-price 

elasticity) โดยสนิค้าที่อยู่ในตลาดเดยีวกบัสนิค้าคู่แข่ง

จํานวนมากมกัจะมคี่า own-price elasticity ที่เป็นลบ

ค่อนขา้งสูง และมคี่า cross-price elasticity กบัสนิคา้อื่น

ทดแทนที่เป็นบวกค่อนข้างสูงด้วย ในทางกลบักนั หาก

สนิค้าที่ไม่ค่อยมคีู่แข่งมกัจะมคี่าown-price elasticity ที่

เป็นลบค่อนขา้งตํ่า และมคี่าcross-price elasticity กบั

สนิค้าอื่นทดแทนที่เป็นบวกค่อนขา้งตํ่า (หรอืเป็นศูนย์) 

ดว้ย 

g. วธิวีเิคราะห์ critical loss – คอืการวดัสดัส่วนของ

จํานวนหน่วยที่ขายลดลง ที่สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่

ทําให้กําไรลดเมื่อราคาเพิม่ 5-10% โดยผู้ประกอบการที่

มอีํานาจเหนือตลาดมกัจะตัง้ราคาได้สูง การเพิม่ราคา

แล้วกําไรลดอาจสอดคล้องกบัจํานวนหน่วยขายที่ลดลง

ไมม่ากนกั ในทางกลบักนั หากผู้ประกอบการไม่มอีํานาจ



26 
   

เหนือตลาดพอทีจ่ะตัง้ราคาไดสู้ง การเพิม่ราคาแลว้กําไร

ลดอาจสอดคลอ้งกบัจาํนวนหน่วยขายทีล่ดลงอยา่งมาก 

h. พิจารณาราคาประกอบการค่าการกระจุกตัว – โดย

ราคาสินค้าที่ขายในพื้นที่ต่างกับอาจไม่เท่ากัน โดย

สําหรบัในพื้นที่ทีม่กีารแข่งขนัมาก ราคาอาจสูงมาขึ้นไป

ด้วย และสําหรบัพื้นที่ที่ไม่มกีารแข่งขนัมากเท่า ราคาก็

อาจจะสงูขึน้ เป็นตน้ 

 

2. ความสามารถในการกดีกนัทางดา้นราคาของผู้ประกอบการ 

(price discrimination) 

a. ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีอํานาจเหนือตลาดและ

สามารถตัง้ราคาต่างกนัในพื้นที่ต่างกนั หรอืในตลาด

ของผู้ซื้อที่มลีกัษณะต่างกนัได้ การกําหนดขอบเขต

ตลาดอาจแบ่งตลาดออกเป็นกลุ่มๆตามระดบัราคา

ที่ตัง้ต่างกันได้ ตัวอย่างเช่น ในกรณีของตัว๋รถไฟ 

หากพบว่าผู้ประกอบการตัง้ราคาในช่วง peak-time 

สูงกว่าช่วง off-peak การกําหนดขอบเขตตลาดใหต้ัว๋

รถไฟ ในช่วง peak-time อยู่คนละตลาดกบัตัว๋รถไฟ

ช่วง off-peak กอ็าจเหมาะสม  
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3. ความสามารถในการทดแทนกนัด้านการผลติ (supply side 

substitution) 

a. พจิารณาว่ามผีู้ผลติที่ผลติสนิค้าอื่นอยู่ แต่สามารถเข้า

มาเป็นคู่แข่งในตลาดไดอ้ย่างรวดเรว็หรอืไม่ (ในกรณีที่

ผลกําไร ในตลาดสนิค้านัน้ๆดพีอ หรอื ราคาสนิค้าสูง

พอ) โดยหากมคีู่แขง่ลกัษณะน้ีอยู่จรงิ ผูป้ระกอบการใน

ตลาดอาจไม่ได้มอีํานาจเหนือตลาดมากนัก (ทัง้ๆที่ใน

บ้างครัง้อาจเห็นว่ายังมีคู่แข่งอยู่ในตลาดน้อยราย) 

อยา่งไรกต็าม ถงึแมว้่าการเขา้มาของคู่แข่งจะเป็นไปได้

ง่าย แต่ก็ควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการเข้ามา

อย่างสมจรงิเช่น ศึกษาว่าคู่แข่งนัน้ๆมกีําลงัการผลิต

เหลอืทีจ่ะเขา้ตลาดหรอืไม ่และศกึษาว่าผูบ้รโิภคจะเหน็

ว่าสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทคู่แข่งรายใหม่นี้ สามารถ

ทดแทนสนิคา้ของผูป้ระกอบการรายเดมิไดห้รอืไม่ เป็น

ตน้ 

 

b. ในความเป็นจรงิ ทางผู้บงัคบัใช้กฎหมายของสหราช

อาณาจกัร (OFT และ CC)มกัจะไม่ค่อยพิจารณา

ประเดน็การทดแทนกนัด้านการผลติมากนัก ทัง้นี้เป็น
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เพราะความเป็นไปได้ที่ขอบเขตตลาดจะกว้างไปถึง

ผูป้ระกอบการทีอ่าจจะผลติสนิคา้ไดน้ัน้มน้ีอยมาก นอก

เสยีจากประเดน็น้ีจะมคีวามเป็นไปไดอ้ย่างมากจรงิๆ 

 

4. ขอบเขตตลาดเชงิพืน้ที ่(geographic market) 

a. การทดแทนได้ในสายตาของผู้บรโิภค – การพจิารณา

ขอบเขตตลาดจะเริม่จากขอบเขตพื้นที่ที่เป็นปญัหาที่เล็ก

ทีสุ่ดก่อน (focus area) จากนัน้หากเหน็ว่าผูป้ระกอบการ

ในพืน้ทีไ่ม่สามารถเพิม่ราคา 5-10% โดยกําไรไม่ลดได ้จงึ

จะขยายขอบเขตตลาดให้ครอบคลุมพื้นที่ใหญ่ขึ้น โดย

เกณฑ์การพิจารณาว่าพื้นที่ใดบ้างควรจะถูกรวมอยู่ใน

ตลาดสามารถใช้เกณฑ์คล้ายๆกบัที่ใช้พจิารณาขอบเขต

ตลาดสนิคา้ได ้

 

b. ก า ร ท ด แ ท น ไ ด้ ด้ า น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  – ห า ก มี

ผูป้ระกอบการในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงสามารถส่งสนิคา้มาขายใน

พืน้ทีไ่ด ้ผูป้ระกอบการนัน้และพืน้ทีต่ลาดนัน้กค็วรจะไดร้บั

การนบัเขา้มาอยูใ่นขอบเขตตลาดดว้ย 
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c. การทดแทนได้ของสนิค้านําเข้า – หากสนิค้าสามารถ

นําเขา้ได้โดยง่าย ขอบเขตตลาดกค็วรจะรวมสนิคา้นําเขา้

ดว้ย  

 

5. ขอบเขตตลาดเชิงเวลา (temporal market)– ประเด็น

การศึกษานี้จําเป็นต้องพิจารณาหากลักษณะของสินค้าเป็น

ประเภทที่มรีาคา หรอืคุณค่าแปรผนัไปตามเวลา ตวัอย่างเช่น 

ราคาตวัรถไฟ ตัว๋เครื่องบนิ ราคาโรงแรม ทีม่กีารตัง้ราคาในช่วง 

peak-time (หรอื high-season)และ off-peak (หรอื low-season) 

ที่ต่างกัน ทัง้นี้หากสินค้าที่ขายในช่วงเวลาต่างกันมาสามารถ

ทดแทนกนัได ้กอ็าจตอ้งจดัใหอ้ยูค่นละตลาดกนั 

 

6. ขอบเขตตลาดของสนิคา้และบรกิารทีม่กีารซือ้-ขายหลายส่วน 

(after market) – ตวัอย่างของตลาดสนิคา้และบรกิารทีม่กีารซือ้-

ขายหลายส่วนก็เช่น ที่โกนหนวดและใบมดี หรือ เครื่องพิมพ์

เอกสารกบัหมกึ ซึง่ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่จะต้องซือ้สนิคา้ทัง้สองส่วน 

แต่ไม่จําเป็นว่าจะต้องซื้อในเวลาเดียวกัน ในกรณีเช่นนี้  การ

กําหนดขอบเขตตลาดสามารถกําหนดได้ค่อนข้างหลากหลาย 

ขึน้อยูก่บัลกัษณะเฉพาะของตลาดสนิคา้นัน้ๆ 
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a. การกําหนดตลาดแบบเหมารวม (whole life costing) – 

ขอบเขตตลาดลกัษณะนี้เหมาะสมกบัสนิคา้ทีม่กัจะใชค้วบคู่

กัน  และส่ วน ใหญ่ จะมีอ ายุ ก า ร ใ ช้ที่ ค่ อ นข้ า ง จํ า กัด 

ตวัอย่างเช่น ที่โกนหนวด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้บรโิภคต้องใช้

ใบมยีีห่อ้เดยีวกบัทีโ่กนอยู่แลว้ แต่ส่วนใหญ่จะใชส้นิคา้ทัง้คู่

อยูร่ะยะเวลาหนึ่ง หลงัจากนัน้จะทาํการเลอืกซือ้ทีโ่กนหนวด

ใหม่ โดยไม่จาํเป็นจะต้องเป็นยีห่อ้เดยีวกบัของเดมิทีเ่คยใช ้

ดงันัน้ หากพฤตกิรรมการใชเ้ป็นลกัษณะนี้ การเหมารวมให้

ทีโ่กนและใบมดีเป็นสนิคา้เดยีวกนักม็คีวามสมเหตุสมผล 

 

b. การกําหนดตลาดแบบแยกตลาดของสินค้าใน after 

market– ขอบเขตตลาดลกัษณะนี้เหมาะกบัสนิคา้ทีผู่บ้รโิภค

ต้องตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าส่วนแรกก่อน จากนั ้นแล้ว

ผูบ้รโิภคจาํเป็นจะตอ้งซือ้สนิคา้ส่วนทีส่องจากผูป้ระกอบการ

เดยีวกนัเป็นระยะเวลานาน ตวัอย่างเช่น เครื่องฟอกอากาศ

และไสก้รอง และ เครือ่งพมิพเ์อกสารและหมกึพมิพ ์เป็นตน้ 

 

c. การกําหนดตลาดแบบสองตลาด – ขอบเขตลาดลกัษณะ

นี้เหมาะสมกบัสนิค้าที่ผู้บรโิภคตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิค้าส่วน
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แรกก่อน แต่สามารถเลอืกซือ้สนิคา้ส่วนทีส่องจากผูผ้ลติราย

อื่นได้ ตัวอย่างเช่น ไม้ดันฝุ่นและผ้าดันฝุ่น ที่สามารถใช้

ดว้ยกนัไดไ้มว่่าจะเป็นยีห่อ้ไหน เป็นตน้ 

 

4. บทสรปุ 

บทความนี้ทบทวนพฒันาการของแนวคดิ และวธิกีารของ

การนิยามและกําหนดขอบเขตของตลาดจากประสบการณ์ของ

ประเทศสหรฐัอเมริกาและประเทศอังกฤษ ซึ่งสามารถแบ่ง

การศึกษาตลาดได้ออกเป็น 2 มิติหลัก ๆ ได้แก่ มติิด้าน

คุณลักษณะของสินค้า และมิติทางด้านพื้นที่ทางภูมิศาสตร ์

อย่างไรกด็เีนื่องจากตลาดสนิคา้แต่ละประเภทนัน้มคีุณลกัษณะ

ทางธรรมชาตหิรอืแง่มุมที่เป็นสาระสําคญัอื่น ๆ ที่แตกต่างกนั

เช่น ความสามารถในการทดแทนกนัทัง้ทางด้านอุปสงค์ และ

อุปทาน ขอบเขตเชงิเวลา หรอืขอบเขตของสนิคา้และบรกิารทีม่ ี

การซือ้ขายหลายส่วน ฉะนัน้การนิยามตลาดนัน้มคีวามซบัซอ้น 

และอาจจะมแีนวทางที่แตกต่างกนัไปซึ่งแต่ละแนวทางมคีวาม

เหมาะสมกับบริบทของสินค้าที่แตกต่างกันและไม่มีวิธีใดที่

สมบูรณ์ แนวทางการกําหนดนิยามของตลาดที่ใช้อยู่ทัง้ใน

สหรฐัอเมรกิาและอังกฤษนัน้ ถูกใช้โดยผู้กํากับดูแลเพื่อเป็น 
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‚แนวทาง‛ เท่านัน้ ซึ่งการศกึษานิยามตลาดจะต้องพจิารณา

แง่มุมต่าง ๆ เหล่านี้ตามความเหมาะสมกบัประเภทของสนิค้า

เป็นกรณไีป  
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วิเคราะหธ์รุกิจโรงพยาบาลเอกชน : 

นัยยะของการควบรวมกิจการของ

โรงพยาบาลกรงุเทพต่อระดบัการผกูขาด 

 

1. บทน า 

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาอาจถือได้ว่าเป็นช่วงที่ธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนไทยโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมี

การเตบิโตอย่างรวดเรว็ โดยกลยุทธที่ผู้ประกอบการนํามาใช้

ในการขยายขนาดนัน้มทีัง้การเปิดสาขาของโรงพยาบาลใน

เครอื และการควบรวมกิจการกับโรงพยาบาลอื่นหรอื เครือ

โรงพยาบาลอื่น ตัวอย่างเช่น ในกรณีของเครอืโรงพยาบาล

กรงุเทพ (บรหิารงานโดยบรษิทั ดุสติเวชการ จาํกดั (มหาชน)) 

ซึ่งได้มกีารขยายขนาดอย่างรวดเรว็ผ่านการควบรวมกจิการ

และการเปิดกิจการในเครอื  จากที่มโีรงพยาบาลในเครอื 16 

แห่งทัว่ประเทศในปี พ.ศ. 2552 เพิม่เป็น 27 แห่งทัว่ประเทศ

ในปี พ.ศ.2555 การควบรวมกิจการครัง้สําคัญของเครือ

โรงพยาบาลกรงุเทพเกดิขึน้เมือ่ปี พ.ศ.2554 เมื่อทางบรษิทัได้

ควบรวมกิจการกับบรษิัท ประสิทธิพ์ฒันา จํากัด (มหาชน) 

และบรษิัท เฮลท์ เน็ตเวริ์ค จํากัด (มหาชน) ซึ่งมธีุรกิจเป็น
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เครอืโรงพยาบาลพญาไทและเปาโลเมโมเรยีลทัง้หมดนอกจาก

การเขา้ควบรวมกจิการแลว้ ทีผ่่านมาบรษิทัดุสติเวชการ ยงัได้

ซือ้หุน้ของโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่อื่นๆ อกีหลายแห่งเพื่อ

ลงทุนและสรา้งพนัธมติรทางธุรกจิ ตวัอย่างเช่น โรงพยาบาล

บาํรงุราษฎร ์และเครอืโรงพยาบาลรามคําแหง ซึง่หากนับรวม

โรงพยาบาลที่ถือหุ้นและโรงพยาบาลในเครือทัง้หมดแล้ว 

บรษิทัดุสติเวชการ จะมหีุน้อยู่ในโรงพยาบาลเอกชนทัง้สิน้ 32 

แห่งทัว่ประเทศไทย  

เนื่ องจากปรากฏการณ์การขยายขนาดธุรกิจของ

โรงพยาบาลเอกชนครัง้ใหญ่เช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใน

ประเทศไทย การศึกษานี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อประเมินผล

กระทบของการควบรวมและขยายกิจการของ เครือ

โรงพยาบาลกรงุเทพ โดยจะประเมนิผลกระทบใน 5 ดา้น ดงันี้ 

1) ผลกระทบต่ออํานาจเหนือตลาดของโรงพยาบาล

เอกชนรายใหญ่ 

2) ผลกระทบต่ออํานาจต่อรองระหว่างโรงพยาบาล

กบัแพทย ์

3) ผลกระทบต่ออํานาจต่อรองระหว่างโรงพยาบาล

กบับรษิทัประกนั 
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4) ผลกระทบต่ออุปสรรคในการเขา้ตลาดของ

โรงพยาบาลเอกชนรายใหม่ 

5) ผลกระทบต่อจาํนวนแพทยท์ีใ่หบ้รกิารในภาครฐั 

เนื่องจากขอ้มูลทางดา้นราคาค่ารกัษาพยาบาล ค่ายา 

และอตัราค่าตอบแทนแพทยข์องโรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่ง

ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมานัน้ไม่เป็นที่เปิดเผย คณะผู้วจิยัจงึไม่

สามารถคํานวณผลกระทบในด้านต่างๆไดโ้ดยตรง หากแต่ได้

วิเคราะห์แนวโน้มของผลกระทบผ่านการประเมินการ

เปลีย่นแปลงเชงิโครงสรา้ง เช่น จาํนวนโรงพยาบาล ส่วนแบ่ง

ตลาด และการกระจุกตวั ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดย

เ นื่ อ ง จ าก ก า รค ว บ รว ม กิ จ ก า รค รั ้ง นี้ เ กิ ด ขึ้ น ใ น เ ข ต

กรงุเทพมหานครเป็นหลกั การวเิคราะหผ์ลกระทบส่วนใหญ่จงึ

เน้นไปทีต่ลาดในเขตกรงุเทพมหานคร 

ในส่วนต่อไปของงานศึกษานี้ จะกล่าวถึงธุ รกิจ

โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยในภาพรวม จากนัน้จะ

วเิคราะหถ์งึขอบเขตตลาดและผลกระทบของการควบรวมและ

ขยายขนาดของเครอืโรงพยาบาลกรุงเทพต่อการกระจุกตัว

ของตลาดธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน หลงัจากนัน้จะเป็นการ
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วเิคราะหแ์นวโน้มของผลกระทบทัง้ 5 ดา้นขา้งต้น และส่วน

สุดทา้ยจะเป็นการสรปุผล 

2. ธรุกิจโรงพยาบาลเอกชน 

บรกิารสุขภาพในประเทศไทยนัน้สามารถแบ่งตาม

ความครอบคลุมของการใหบ้รกิารทางการแพทยไ์ดเ้ป็นระดบั

ปฐมภูม ิ(Primary Care) คอื สถานบรกิารผู้ป่วยนอกสําหรบั

การรักษาทัว่ไป เช่นคลินิก หรือสถานพยาบาลขนาดเล็ก 

ระดบัทุตยิภูม ิ(Secondary Care) คอื สถานบรกิารในระดบัที่

มศีกัยภาพในการรกัษาสูงขึ้น มกีารให้บรกิารผู้ป่วยนอกและ

ผู้ป่วยใน และรกัษาโรคที่ซบัซ้อนมากขึ้นและ ระดบัตติยภูม ิ

(Tertiary Care) คอื สถานบรกิาร หรอืโรงพยาบาลทีส่ามารถ

ให้การรกัษาครบวงจรในโรคเฉพาะทาง และโรคที่มีความ

ซบัซ้อนสูง พร้อมด้วยเครื่องมอืทางการแพทย์ที่ทนัสมยัโดย

บรกิารทัง้สามระดบันัน้มผีูใ้หบ้รกิารทัง้ทีเ่ป็นของรฐัและเอกชน 

อย่างไรก็ตามกรอบการวิเคราะห์ของงานนี้จะครอบคลุม

บรกิารระดบัตติยภูม ิหรอืโรงพยาบาลที่ให้บรกิารครบวงจร 

และจะวิเคราะห์ภาวะตลาดและแนวโน้มการแข่งขนัของผู้

ใหบ้รกิารทีเ่ป็นเอกชนเป็นหลกั 
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จากขอ้มูลจํานวนสถานพยาบาลที่มเีตยีงรบัผู้ป่วยไว้

ค้างคืนของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ และกองการ

ประกอบโรคศลิปะกรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ พบว่า จาํนวน

สถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในปี 2553 มี

จํานวน 1,286 แห่งทัว่ประเทศ โดยมีสถานพยาบาลของ

ภาครฐัคดิเป็นร้อยละ79.70และสถานพยาบาลเอกชนคดิเป็น

ร้อยละ20.30เมื่ อพิจารณาจํานวนเตีย ง ให้บริการของ

สถานพยาบาล พบว่าในปี 2553 มีจํานวนเตียงให้บริการ

ทัง้สิ้น 134,105 เตยีง หรอืแบ่งเป็นเตยีงจากสถานพยาบาล

ภาครัฐ 106,088 เตียงคิดเป็นร้อยละ79.11และจาก

สถานพยาบาลเอกชน 24,658 เตียงคดิเป็นร้อยละ18.39โดย

พบว่าอตัราส่วนเตยีงต่อประชากรอยู่ที ่2.1 เตยีงต่อประชากร 

1,000 คน ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นอตัราส่วนที่ตํ่ามากนักเมื่อเปรยีบเทยีบ

กับประเทศอื่ นๆ ตัวอย่างเช่นในประเทศสิงคโปร์และ

สหรฐัอเมรกิา พบว่ามอีตัราส่วนเตยีงต่อประชากรเท่ากบั 2.7 

และ 3.0เตยีงต่อประชากร 1,000 คน ตามลาํดบั 

 เมื่อกล่าวถงึสดัส่วนการใช้บรกิารทางสาธารณสุขของ

ภาครฐักบัภาคเอกชนแล้ว จากข้อมูลการสํารวจอนามยัและ

สวสัดกิารสงัคมทีเ่ผยแพรโ่ดยสาํนกังานสถติแิห่งชาต ิแสดงให้
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เห็นว่าสดัส่วนของประชากรที่ใช้บรกิารผู้ป่วยใน (ป่วยแบบ

ต้องนอนค้างที่โรงพยาบาล) จากโรงพยาบาลเอกชนมี

แนวโน้มลดลง ตวัอย่างเช่น ในปี พ.ศ.2550 รอ้ยละ 14.6 ของ

ผูป้่วยใน ได้ใช้บรกิารจากโรงพยาบาลเอกชน โดยสดัส่วนน้ีมี

แนวโน้มลดลงจนเหลอืรอ้ยละ 12.2 ในปี พ.ศ.2554 การใช้

บริการโรงพยาบาลเอกชนนัน้มีความแตกต่างกันในแต่ละ

ภูมิภาคของประเทศ โดยสัดส่วนการใช้บริการผู้ป่วยในที่

สถานพยาบาลเอกชนนัน้สูงสุดในเขตกรุงเทพมหานคร คือ

รอ้ยละ 34 ในปี พ.ศ.2554 (สดัส่วนน้ีลดลงจากรอ้ยละ 64 ในปี

พ.ศ.2554) (ดูตารางที่ 2.1)ซึ่งสาเหตุที่ทําให้สดัส่วนการใช้

บรกิารลดลงอย่างมากเช่นนี้อาจเป็นเพราะโรงพยาบาลที่เป็น

โรงเรยีนแพทยข์องรฐัไดท้ําการเปิดใหบ้รกิารคลนีิคพเิศษนอก

เวลาราชการ2 หรือแม้กระทัง่โรงพยาบาลใหม่ในเครือที่

ใหบ้รกิารสะดวกสบายเหมอืนเอกชนเป็นตน้ 

 

                                                           
2ตวัอย่างเช่นคลนิิกพเิศษนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลศริริาชคลนีิคพิเศษนอก
เวลาราชการของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  พรีเม่ียมคลีนิคของ
โรงพยาบาลรามาธิบดี  
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ตารางท่ี 2.1สดัส่วนการใช้บริการผู้ป่วยในในสถานบริการเอกชน 

และสดัส่วนจ านวนเตียงของสถานบริการเอกชน แบ่งตามภาค 

ในปี พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2554 

    ภาค 

ปี รายการ กรุงเทพฯ กลาง เหนือ 
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ใต ้

2550 
จาํนวนเตยีงในสถาน
บรกิารของรฐั 

13,386 30,393 21,676 28,231 15,778 

 
จาํนวนเตยีงในสถาน
บรกิารเอกชน 

8,065 8,272 3,933 2,375 2,013 

 
สดัส่วนเตยีงเอกชน 38% 21% 15% 8% 11% 

 

สดัส่วนการใชบ้รกิาร
เอกชน 
(กรณผีูป้ว่ยใน) 

64% 20% 11% 8% 9% 

2554 
จาํนวนเตยีงในสถาน
บรกิารของรฐั 

16,381 30,669 20,314 26,752 15,327 

 
จาํนวนเตยีงในสถาน
บรกิารเอกชน 

12,711 9,066 3,944 2,801 2,042 

 
สดัส่วนเตยีงเอกชน 44% 23% 16% 9% 12% 

 

สดัส่วนการใชบ้รกิาร
เอกชน 
(กรณผีูป้ว่ยใน) 

34% 17% 11% 4% 9% 

หมายเหตุ: สดัสว่นเตยีงโรงพยาบาลเอกชน เป็นของปี พ.ศ.2553  
ทีม่า: ขอ้มลูสดัส่วนการใชบ้รกิารมาจากสํารวจอนามยัและสวสัดกิารสงัคม สํานกังานสถติิ, 

ข้อมูลจํานวนเตียงแบ่งตามภาคมาจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์และสํานัก

สถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ กระทรวงสาธารณสุข 
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โรงพยาบาลเอกชนของไทยนั ้น ส่วนใหญ่จะเป็น

โรงพยาบาลเดีย่วทีไ่มไ่ดเ้ป็นสมาชกิของเครอืโรงพยาบาลใดๆ 

อย่างไรกต็าม ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมาเครอืโรงพยาบาลกรุงเทพ

ได้มกีารเตบิโตอย่างรวดเรว็ ทัง้ที่ผ่านการควบรวมกจิการกบั

โรงพยาบาลเอกชนแห่งอื่น และที่เกดิจากการเปิดกิจการเอง 

โดยนอกเหนือจากเครอืโรงพยาบาลกรุงเทพแล้ว ยงัมเีครอื

โรงพยาบาลแห่งอื่ นที่มีขนาดใหญ่ (ในแง่ของจํานวน

โรงพยาบาล และ/หรอื ในแง่ของรายได้รวม) อกีสามแห่งคอื 

เครอืโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เครอืโรงพยาบาลรามคําแหง 

และโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์

โรงพยาบาลใหญ่ข้างต้นมกีารบรหิารงานโดยบรษิัท

มหาชนที่ จดทะ เบียนให้มีการซื้อ -ขายหุ้นได้ ในตลาด

หลกัทรพัย ์และที่ผ่านมาเครอืโรงพยาบาลกรุงเทพได้ซื้อหุ้น

ของเครอืโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆเอาไว้ด้วยเพื่อลงทุนและ

สร้างพนัธมติรทางธุรกิจ รายละเอียดโดยสังเขปของแต่ละ

เครอืโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ มดีงันี้ 

 

2.1.1. เครอืโรงพยาบาลกรุงเทพ – ปจัจุบนัเป็นเครอื

โรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
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บรหิารงานโดยบรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จาํกดั (มหาชน) 

ซึง่ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2512 จากนัน้ในปี พ.ศ. 2534 ไดแ้ปร

สภาพบรษิทัเป็นบรษิทัมหาชนจํากดั การเตบิโตในช่วงแรก

ของบรษิทัจะมาจากการเปิดสาขาของโรงพยาบาลในเครอื 

จนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทางบรษิทัได้เริม่เขา้ซื้อหรอืรวม

กิจการ กับเครือโรงพยาบาลเอกชนอื่นด้วย เช่น เครือ

โรงพยาบาลพญาไท เครอืโรงพยาบาลสมติิเวช และเครอื

โรงพยาบาลเปาโลล่าสุดในปี พ.ศ. 2556 บรษิทั กรุงเทพ

ดุสติเวชการ จาํกดั (มหาชน) มโีรงพยาบาลในเครอืจํานวน 

31 แห่งในประเทศไทย และ 2 แห่งในประเทศกมัพูชา 

นอกจากนี้แลว้ บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จาํกดั (มหาชน)

ยงัมหีุ้น (แต่ไม่มอีํานาจในการควบคุมบรหิาร) อยู่ในเครอื

โรงพยาบาลอื่นๆอีก เช่น เครือโรงพยาบาลรามคําแหง 

(38.24% ณ สิ้นปี 2555) เครอืโรงพยาบาลเกษมราษฎร ์

(1.5% ณ สิน้ปี 2555) โรงพยาบาลบํารุงราษฎร(์23.88% ณ 

สิ้นปี 2555)เครอืโรงพยาบาลกรุงธน (22.68% ณ สิ้นปี 

2555) และโรงพยาบาลเอกอุดรอกีด้วย สําหรบัแผนการใน

อนาคตนัน้ ปจัจุบนัเครอืโรงพยาบาลกรุงเทพกําลงัก่อสรา้ง
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โรงพยาบาลในหวัเมอืงใหญ่ต่างๆของประเทศไทย อาท ิเช่น 

จงัหวดัพษิณุโลก เชยีงใหม ่ขอนแก่น ภเูกต็ และ พทัยา 

 

2.1.2. เครอืโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ - เครอืโรงพยาบาล

เกษมราษฎร ์ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2527 ภายใต้การบรหิารของ

บรษิทั โรงพยาบาลเกษมราษฎร ์จาํกดั จนในปี พ.ศ. 2536 

ได้มกีารเปลี่ยนชื่อบรษิัทเป็น บรษิัทบางกอก เชน ฮอสปิ

ทอล จํากดั (Bangkok Chain Hospital, BCH) โดยใน

ปจัจุบันมีโรงพยาบาลในเครือจํานวน 7 แห่งอยู่ใน

กรงุเทพมหานคร 4 แห่งและอยูต่่างจงัหวดัอกี 3 แห่ง 

 

2.1.3. เครือโรงพยาบาลรามคําแหง – เครือโรงพยาบาล

รามคําแหง ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2531 ภายใต้การบรหิารของ

บรษิทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั จนในปี พ.ศ. 2534 ได้

แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจํากัด โดยในปี พ.ศ. 

2555 มโีรงพยาบาลทีบ่รษิทัถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 10 อยู่จาํนวน 

9 แห่งอยูใ่นกรงุเทพมหานคร 2 แห่งและอยู่ต่างจงัหวดัอกี 7 

แห่งอย่างไรก็ตาม เครอืโรงพยาบาลรามคําแหงนี้มผีู้ถอืหุ้น

ใหญ่คอื บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จาํกดั (มหาชน) ซึง่ ณ 
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สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มสีดัส่วนการถอืหุน้เป็นรอ้ยละ 

38.24 ของทัง้หมด 

ตารางท่ี 2.2รายละเอียดของเครอืโรงพยาบาลใหญ่ในประเทศไทย 
(ข้อมูลของส้ินปี พ.ศ. 2555) 

เครอื/โรงพยาบาล กรุงเทพ1 เกษมราษฎร ์
บาํรุง

ราษฎร ์ รามคาํแหง2 

จาํนวนโรงพยาบาล
3 (แห่ง) 

                       
27                   6  

                 
1  

                 
2  

จาํนวนเตยีง (เตยีง) 
                   

5,257              1,530  
              

487  
              

546  
จาํนวนผูป้ว่ยนอก 
(คนต่อวนั) 

                 
20,744              6,618  

            
3,069   -  

อตัราการครองเตยีง 70% 60% 78%  -  

รายได ้(บาท/ปี) 48,829.82         4,531.11  
      

12,856.00  
       

3,492.45  
กาํไรสทุธ ิ 16.15% 20.09% 18.90% 32.28% 

ทีม่า: แบบฟอรม์ 56-I และรายงานประจาํปี พ.ศ. 2555 ของแต่ละบรษิทั 

หมายเหตุ : 

1) รวมเครอืโรงพยาบาลสมติเวช โรงพยาบาลพญาไท และ โรงพยาบาลเปาโลดว้ย 

2) ณ. สิน้ปี พ.ศ.2555 บรษิทักรงุเทพดุสติเวชการถอืหุน้รอ้ยละ 38.24 ของเครอื

โรงพยาบาลรามคาํแหง 

3) นบัเฉพาะโรงพยาบาลทีม่อีาํนาจควบคุมและบรหิารกจิการ (ส่วนใหญ่จะถอืหุน้เกนิรอ้ย

ละ 50)สําหรบัเครอืโรงพยาบาลรามคําแหงนัน้ ทางบรษิทัถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 50 ในกจิการ

เพยีง 2 แหง่คอื โรงพยาบาลรามคําแหงและโรงพยาบาลชยัภูม ิ(60 เตยีง) อย่างไรกต็าม

การถอืครองหุน้ของโรงพยาบาลอื่นๆในเครอืมดีงันี้ โรงพยาบาลเชยีงใหม่ราม (42.8%) 
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โรงพยาบาลวภิาราม (41.0%) โรงพยาบาลพะเยาราม (40.0%) โรงพยาบาลเมอืงเลย 

(40.0%) โรงพยาบาลสุขมุวทิ (34.2%) โรงพยาบาลสนิแพทย ์(32.9%) โรงพยาบาลบูรณะ

เวช (17.9%)และ โรงพยาบาลขอนแก่นราม (16.4%) 

 

2.1.4. โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์– โรงพยาบาลบํารุง

ราษฎร ์ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2523จนในปี พ.ศ. 2532ได้

แปรสภาพบริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด 

(มหาชน)โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาล

เ อ ก ช นแ ห่ ง แ ร ก ที้ ไ ด้ ร ับ ก า ร รับ ร อ ง คุ ณ ภ า พ

โรงพยาบาลไทย (Thai Hospital Accreditation หรอื 

HA) และเป็นโรงพยาบาลเอกชนไทยที่มีสัดส่วน

รายไดจ้ากผูป้่วยชาวต่างชาตมิากทีสุ่ด โดยในปี พ.ศ.

2555 รายได้ร้อยละ 61 มาจากผู้ป่วยต่างชาต ิ

(โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร,์ 2013)  
 

2.2. ขอบเขตตลาดและโครงสร้างตลาด 

จากขอ้มูลของสํานักสถานพยาบาลและการประกอบ

โรคศลิปะ กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข

พบว่าในปี พ.ศ. 2555ประเทศไทยมโีรงพยาบาลเอกชนครบ

วงจรทีม่เีตยีงผูป้่วยมากกว่า 50 เตยีงทัง้หมด 234 แห่งโดย
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ร้อยละ 29 ของโรงพยาบาลเอกชนเหล่านี้ อยู่ ใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่ง เมื่อ เทียบกับสัดส่วนประชากรใน

กรุงเทพมหานคร (ประมาณรอ้ยละ 10-15 ของประชากรทัง้

ประเทศ)แล้วพบว่ากรุงเทพมหานครมสีดัส่วนโรงพยาบาลต่อ

ประชากรมากกว่าในจงัหวดัอื่นๆ  

ตลาดของสินค้าและบริการในธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชนอาจกล่าวได้ว่าเป็นตลาด differentiated product 

กล่าวคอืสนิค้าและบรกิารเป็นประเภทเดยีวกนั มคีวามคล้าย

และทดแทนกนัไดร้ะดบัหนึ่งแต่ไม่เหมอืนกนัในทุกดา้นและไม่

สามารถใช้ทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์ ตวัอย่างเช่น คลีนิค

รกัษาโรคทัว่ไป อาจสามารถใหบ้รกิารตรวจรกัษาโรคทัว่ไปได้

เหมอืนส่วนใหบ้รกิารผูป้ว่ยนอกของโรงพยาบาลเอกชน แต่ไม่

สามารถทดแทนโรงพยาบาลเอกชนได้อย่างสมบูรณ์เพราะ

อาจจะไม่มีบริการเอ็กซเรย์และตรวจผลแล็ปต่างๆภายใน

คลีนิค เป็นต้น หรือโรงพยาบาลแห่งหนึ่ งอาจสามารถ

ให้บรกิารปลูกถ่ายไตได ้ในขณะที่โรงพยาบาลอกีแห่งอาจทํา

ไมไ่ด ้เป็นตน้ 
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 การทีส่นิคา้เป็นประเภท differentiated product นัน้

ทําให้ยากต่อการกําหนดขอบเขตตลาด และกําหนดตัวผู้

แข่งขนัในตลาด (ซึ่งจะใช้เป็นบรรทัดฐานในการพิจารณา

โครงสรา้งตลาด ส่วนแบ่งตลาด และการมอีํานาจเหนือตลาด

ต่อไป) ทัง้นี้เป็นเพราะผูว้เิคราะหจ์ะต้องทําการตดัสนิว่าสนิคา้

หรอืบรกิารใดบา้งสามารถทดแทนกนัไดม้ากพอทีจ่ะควรอยู่ใน

ตลาดเดยีวกนั หากผูว้เิคราะหต์ดัสนิใจรวมสนิคา้ทีไ่ม่ทดแทน

กนัได้มากพอเข้าไว้อยู่ในตลาดก็อาจจะทําให้ตลาดมขีนาด

ใหญ่เกนิไป ส่วนแบ่งตลาดของแต่ละผู้ประกอบการที่คดิได้ก็

จะน้อยเกนิจรงิ และในที่สุดก็อาจทําให้ไม่สามารถตรวจสอบ

พบการมอีํานาจเหนือตลาดทัง้ๆทีอ่าจจะมอียู่ในความเป็นจรงิ 

ในทางกลบักนั หากผูว้เิคราะหไ์มส่ามารถนับสนิคา้ทีค่วรจะอยู่

ในตลาดได้ครบ ก็อาจจะทําให้ตลาดมีขนาดเล็กเกินไป ส่วน

แบ่งตลาดของแต่ละผู้ประกอบการที่คิดได้ก็จะมากเกินจริง 

และในที่สุดก็อาจทําให้ผู้ประกอบการหลายรายดูเหมอืนจะมี

อํานาจเหนือตลาดทัง้ๆที่ในความเป็นจรงิไม่ได้มอีํานาจเหนือ

ตลาด3 

                                                           
3ในการวเิคราะหข์อบเขตตลาด และอํานาจเหนือตลาดนี้ หน่วยงานกาํกบัดแูลของ
หลายประเภทไดใ้ชว้ธิกีารเชงิปรมิาณ เช่น small but significant and non-
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 การศึกษาครัง้นี้จะวิเคราะห์โดยใช้ขอบเขตตลาด 2 

แบบขึ้นอยู่กบัธรรมชาติของบรกิารที่วเิคราะห์ โดยแบบที่ 1 

จะศกึษาตลาดการให้บรกิารผู้ป่วยนอกโดยแพทยเ์ฉพาะทาง

แบบครบวงจร และตลาดการตรวจสุขภาพ ซึง่คณะผูว้จิยัเหน็

ว่าโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ น่าจะ

แข่งขนัอยู่ในตลาดเดยีวกนั และแบบที ่2 จะศกึษาตลาดการ

ให้บริการทางการแพทย์แบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะนับเพียง

โรงพยาบาลทีส่ามารถใหบ้รกิารดงักล่าวไดเ้ท่านัน้ 

 สําหรบัขอบเขตตลาดแบบที่ 1 หรือตลาดการ

ใหบ้รกิารผู้ป่วยนอกโดยแพทยเ์ฉพาะทางแบบครบวงจร และ

ตลาดการตรวจสุขภาพ นัน้จะครอบคลุมโรงพยาบาลเอกชนที่

ใหบ้รกิารครบวงจรทุกแห่ง (ไม่รวมคลนีิคเอกชน โรงพยาบาล

เฉพาะทาง และโรงพยาบาลของรฐั) โดยบรกิารผู้ป่วยนอก 

และบรกิารตรวจสุขภาพที่กล่าวถึงน้ี ผู้ใช้บรกิารหรอืผู้ป่วย

ส่วนใหญ่จะไม่พิจารณาโรงพยาบาลของรฐัว่าเป็นทางเลอืก 

เพราะทางโรงพยาบาลเอกชนนัน้ใหบ้รกิารทีส่ะดวกสบายและ

รวดเรว็กว่ามาก ยกเวน้ในกรณีของคลนีิคพเิศษนอกเวลาของ

                                                                                                             
transitory increase in price (SSNIP) test เป็นตน้ 
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โรงพยาบาลรัฐบางแห่งเท่านั ้น ซึ่งอาจมีบริการที่สะดวก

เทยีบเท่ากบับรกิารของโรงพยาบาลเอกชนได ้

 สําหรบัขอบเขตตลาดแบบที่ 2 หรอืแบบเฉพาะ

ประเภทของการรักษา หรือเฉพาะประเภทเครื่องมือทาง

การแพทย์นัน้ เหมาะสําหรบัการวิเคราะห์ตลาดของบรกิาร

ทางการแพทย์ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งโรงพยาบาลที่สามารถ

ให้บรกิารดงักล่าวได้จะต้องมเีครื่องมอืและแพทยผ์ู้เชีย่วชาญ

ประจาํอยู่เท่านัน้ ตวัอย่างเช่น บรกิารปลูกถ่ายอวยัวะ บรกิาร 

fast-track สําหรบัผู้ป่วยโรคหวัใจและหลอดเลือดฉุกเฉิน 

บรกิารฟอกไต และบรกิารสแกนรา่งกายเพื่อวนิิจฉัยโรคโดยใช้

เครื่อง Magnetic Resonance Imaging (MRI) เป็นต้น โดย

ตลาดแบบเฉพาะประเภทโรคดงักล่าวจะมขีนาดเลก็กว่าตลาด

แบบที่ 1 เพราะมสีถานพยาบาลที่สามารถให้บรกิารได้เป็น

จาํนวนน้อยกว่า อยา่งไรกต็าม เนื่องจากบรกิารเฉพาะโรคและ

เฉพาะประเภทเครื่องมนีัน้มคีวามหลากหลายมาก อกีทัง้ไม่มี

แหล่งขอ้มลูที่รวบรวมรายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถให้บรกิาร

แต่ละชนิดได ้คณะผูว้จิยัจงึเลอืกศกึษาแนวโน้มของผลกระทบ

ของการควบรวมกจิการโรงพยาบาลเอกชน ต่อตลาดบรกิาร

เฉพาะประเภทบางตลาดทีส่ามารถรวบรวมขอ้มลูไดเ้ท่านัน้  
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ในงานนี้คณะผู้วิจยัได้คัดเลือกประเภทบริการทาง

การแพทย์เฉพาะทาง หรือประเภทของเครื่องมือทาง

การแพทยจ์ํานวน 7 ชนิด (7 ตลาด) เป็นตลาดบรกิารรกัษา

เฉพาะทาง 2 ตลาด และเป็นตลาดเฉพาะเครื่องมอืในการ

วนิิจฉยัและรกัษาจาํนวน 5 ตลาด ดงันี้ 

1. ประเภทศูนยโ์รคหวัใจ 

2. ประเภทศูนยป์ลกูถ่ายอวยัวะ 

3. ประเภททีม่บีรกิารโดยใชเ้ครือ่ง MRI 

4. ประเภททีม่บีรกิารโดยใชเ้ครือ่ง CT 

Scan 

5. ประเภททีม่บีรกิารโดยใชเ้ครือ่งสลายน่ิว 

6. ประเภททีม่บีรกิารโดยใชเ้ครือ่งลา้งไต 

สําหรบัขอบเขตตลาดของบรกิารเฉพาะทางนัน้ อาจ

แตกต่างกนัไปแล้วแต่กรณี โดยการรกัษาบางประเภทอาจมี

เพยีงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรฐัและเอกชนบางแห่งเท่านัน้

ทีท่าํได ้ขอบเขตตลาดจงึครอบคลุมทัง้โรงพยาบาลของรฐัและ

โรงพยาบาลเอกชน แต่สําหรบัการรกัษาบางประเภทขอบเขต

ตลาดอาจจะครอบคลุมเพยีงแต่โรงพยาบาลเอกชน และคลนีิค

พเิศษของโรงพยาบาลรฐัเท่านัน้ 
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ในส่วนถัดไปจะเป็นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างตลาดหลงัจากกรณีการควบรวมกิจการโดยเครอื

โรงพยาบาลเอกชนในกรงุเทพมหานคร  

 

2.2.1. การควบรวมกิจการของเครือโรงพยาบาล

ในกรงุเทพมหานคร 
 

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาการควบรวมกิจการในธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนในกรุง เทพมหานครเป็นของเครือ

โรงพยาบาลกรุงเทพทัง้สิ้น ตารางด้านล่างแสดงววิฒันาการ

การเติบโตของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพเทียบกับเครือ

โรงพยาบาลใหญ่อีกสองเครอืคอื โรงพยาบาลเกษมราษฎร ์

และ โรงพยาบาลรามคาํแหง (ดตูารางที ่2.3) 
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ตารางที ่2.3 จาํนวนโรงพยาบาลในประเทศไทยของเครอืโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร ์และ

โรงพยาบาลรามคาํแหง ปี 2552-2555 

เครอืโรงพยาบาล จาํนวนโรงพยาบาล/ปี 2552 2553 2554 2555 
กรุงเทพดุสติ นบัเฉพาะทีม่สี่วนรว่มบรหิาร 

    
 

เฉพาะกรุงเทพมหานคร 6 6 12 12 

 
ทัว่ประเทศ 16 16 26 27 

 
นบัทุกแห่งทีถ่อืหุน้ 

    
 

เฉพาะกรุงเทพมหานคร 10 12 16 16 

 
ทัว่ประเทศ 20 24 31 32 

เกษมราษฎร ์ นบัเฉพาะทีม่สี่วนรว่มบรหิาร 
    

 
เฉพาะกรุงเทพมหานคร 3 3 3 3 

 
ทัว่ประเทศ 6 6 6 6 

 
นบัทุกแห่งทีถ่อืหุน้ 

    
 

เฉพาะกรุงเทพมหานคร 3 3 3 3 

 
ทัว่ประเทศ 6 6 6 6 
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ตารางที ่2.3 (ต่อ) จาํนวนโรงพยาบาลในประเทศไทยของเครอืโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร ์และ

โรงพยาบาลรามคาํแหง ปี 2552-2555 

เครอืโรงพยาบาล จาํนวนโรงพยาบาล/ปี 2552 2553 2554 2555 
รามคาํแหง นบัเฉพาะทีม่สี่วนรว่มบรหิาร 

    
 

เฉพาะกรุงเทพมหานคร 1 1 1 1 

 
ทัว่ประเทศ 2 2 2 2 

 
นบัทุกแห่งทีถ่อืหุน้ 

    
 

เฉพาะกรุงเทพมหานคร - - 11 11 

 
ทัว่ประเทศ - - 23 22 

หมายเหตุ : การนบัจาํนวนกจิการทีบ่รษิทัมสี่วนรว่มบรหิารนัน้ โดยสว่นใหญ่แลว้บรษิทัจะมสีดัสว่นหุน้รอ้ยละ 50 ขึน้ไป ส่วนการนบัจาํนวนโรงพยาบาล

ทีถ่อืหุน้นัน้ จะไมม่สีดัส่วนขัน้ตํ่าของการถอืหุน้ อย่างไรกต็าม หากนบัโดยใชเ้กณฑน์ี้จะทาํใหโ้รงพยาบาลรามคําแหงจดัอยูใ่นเครอืบรษิทักรงุเทพดสุติ

ไปดว้ย ซึง่ในทีน่ี้จะนบัเพยีงโรงพยาบาลรามคาํแหงเพิม่เขา้ไปแหง่เดยีวเทา่นัน้ 
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กรณกีารควบรวมกจิการของเครอืโรงพยาบาลกรงุเทพ 

 จากตารางที่3จะเห็นได้ว่าระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 

2555 เครอืโรงพยาบาลกรุงเทพ (บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ 

จาํกดั(มหาชน)) ไดเ้พิม่จาํนวนโรงพยาบาลในเครอื (รวมไปถงึ

โรงพยาบาลที่ถือหุ้น) จาก 10 แห่งเป็น 16แห่งใน

กรงุเทพมหานคร และจาก 20แห่งเป็น 32แห่งทัว่ประเทศ เมื่อ

พจิารณาถงึเครอืโรงพยาบาลใหญ่อื่นๆในประเทศ ยงัไม่พบว่า

มเีครอืโรงพยาบาลใดที่มกีารขยายขนาดอย่างรวดเรว็เช่นใน

กรณขีองเครอืโรงพยาบาลกรงุเทพ 

 การควบรวมกิจการของเครอืโรงพยาบาลกรุงเทพนี้

เริม่ต้นมาตัง้แต่ปีพ.ศ. 2552 ที่บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ 

จํากัด(มหาชน) ได้เริ่มซื้อกิจการของบริษัท โรงพยาบาล

กรุงเทพเขาใหญ่จาํกดั จงัหวดันครราสมีา เป็นเงนิจาํนวน 70 

ล้านบาท และซื้อหุ้นของบริษัท ประสิทธิพ์ ัฒนา จํากัด 

(มหาชน) ซึ่งมธีุรกิจเป็นเครอืโรงพยาบาลพญาไทเพิ่ม จาก

รอ้ยละ 16.31 เป็นรอ้ยละ 19.47 

  หลงัจากนัน้ในปี พ.ศ. 2553บรษิทั กรุงเทพ

ดุสติเวชการไดซ้ือ้กจิการโรงพยาบาลวฒัโนสถ (กรุงเทพ) และ

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน (อ.หัวหิน จ.เพชรบุรี)  โดย
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โรงพยาบาลวัฒโนสถเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางทางด้าน

โรคมะเรง็ และโลหติวทิยา และโรงพยาบาลกรงุเทพหวัหนิเป็น

โรงพยาบาลที่รองรบัประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวในพื้นที่

อําเภอหัวหิน นอกจากนี้  ยังได้มีการซื้อหุ้นของบริษัท 

โรงพยาบาลกรงุธน จาํกดั (มหาชน) เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 20.01 

นอกเหนือจากการซื้อกิจการโรงพยาบาลแล้ว ในปี

เดียวกัน บรษิัท กรุงเทพดุสิตเวชการ ยงัได้ซื้อกิจการของ 

บรษิทัเอ็น.บ.ีลาบอราตอรี ่(อํานวยเภสชั) จํากดั (‚ANB‛) ซึ่ง

เป็นบรษิัทจําหน่ายยาและวสัดุภณัฑ์ทางการแพทย ์และเป็น

ผูผ้ลติน้ําเกลอืรายใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศอกีทัง้ยงัได้ทํา

การพฒันาบรษิทั กรนีไลทซ์นิเนอรจ์ี ้ซึ่งเป็นบรษิทัดา้นระบบ

สารสนเทศใหบ้รกิารเครอืข่ายทัง้หมดใหม้ศีกัยภาพเพิม่ขึน้อกี

ดว้ย 

 ในปี พ.ศ. 2554 บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ ได้ทํา

การควบรวมกจิการกบับรษิทั ประสทิธิพ์ฒันา จาํกดั (มหาชน) 

และบรษิัท เฮลท์ เน็ตเวริ์ค จํากัด (มหาชน) ซึ่งมธีุรกิจเป็น

เครอืโรงพยาบาลพญาไทและเปาโลเมโมเรียล  เ ป็นผลให้

บริษัทมีโรงพยาบาลในเครือทัง้หมดภายหลังการควบรวม 

เพิ่มขึ้นจากเดิม 19 แห่ง เป็น 27 แห่ง นอกจากนี้  ในปี
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เดียวกัน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ ยงัได้ซื้อหุ้นร้อยละ 

14.22 ของบรษิทัโรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์จํากดั (มหาชน) 

และจากการซื้อหุ้นโดยตรงและทางอ้อมผ่านโรงพยาบาลใน

เครอืยงัทาํใหบ้รษิทั กรงุเทพดุสติเวชการ ถอืหุน้รอ้ยละ 28.17 

ในบรษิทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั (โรงพยาบาลเอกอุดร) 

 นอกจากนี้ เครอืโรงพยาบาลกรุงเทพยงัได้เขา้ถอืหุ้น

ในธุรกจิโรงพยาบาลอื่นๆ อกีหลายแห่ง โดยจากรายงาน 56-1 

ของบรษิัทเมื่อสิ้นปี 2555 ระบุว่า บรษิัทได้ถอืหุ้น 38.20% 

ของโรงพยาบาลรามคําแหง ถอืหุน้ 20.10% ของโรงพยาบาล

กรุงธน และถือหุ้น 23.94% ของโรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์

แมว้่าเครอืโรงพยาบาลกรุงเทพจะยงัไม่มสี่วนร่วมในการเข้า

บรหิารโรงพยาบาลเหล่านี้ แต่จากสถติใินอดตีทีผ่่านมา พบว่า

เครอืโรงพยาบาลกรุงเทพมกัใช้วิธกีารเขา้ถอืหุน้บางส่วนของ

โรงพยาบาลทีเ่ป็นเป้าหมาย ก่อนจะเขา้ซือ้หุน้ทัง้หมดหรอืเขา้

ซือ้กจิการ (Take Over) ในเวลาต่อมา ดงันัน้ จงึเป็นไปไดท้ีจ่ะ

ได้เหน็เครอืโรงพยาบาลกรุงเทพขยายกจิการด้วยการเขา้ซื้อ

โรงพยาบาลอื่นอกีในอนาคต 
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2.2.2. ผลของการควบรวมกิจการของเครือ

โรงพยาบาลกรงุเทพต่อโครงสร้างตลาด 

การขยายตวัอย่างรวดเรว็ผ่านการควรรวมกจิการของ

เครอืโรงพยาบาลเอกชน โดยเฉพาะเครอืโรงพยาบาลกรุงเทพ

ส่งผลใหโ้ครงสรา้งตลาดของธุรกจิโรงพยาบาลเปลีย่นแปลงไป

ในทศิทางที่มกีารกระจุกตวัของผู้ให้บรกิารเพิม่ขึ้น โดยควบ

รวมส่วนใหญ่เกดิขึน้กบัโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ ดงันัน้

การศึกษาครัง้นี้จึงจะวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ตลาดภายในเขตกรุงเทพมหานครเป็นหลกั โดยเครื่องมอืทีจ่ะ

นํามาใช้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างตลาดคือ 

ดชันีการกระจุกตวั Herfindahl-Hirshman Index (HHI) และ

ดชันีการกระจุกตวั Concentration Ratio of the 4 Largest 

Firms (CR4)  

2.2.2.1. การเปล่ียนแปลงโครงสร้างตลาด

ของบริการผู้ป่วยนอก (แบบกว้าง) 

 ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ขอบเขตตลาดของบริการ

ผู้ป่วยนอกจะเป็นแบบกว้าง คือจะครอบคลุมโรงพยาบาล

เอกชนที่ให้บรกิารครบวงจรทุกแห่งในกรุงเทพมหานคร (ไม่
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รวมคลนีิคเอกชน โรงพยาบาลเฉพาะทาง และสถานพยาบาล

ของรฐั) ซึ่งนอกเหนือจากบริการผู้ป่วยนอกแล้ว ขอบเขต

ตลาดประเภทนี้ยงัเหมาะสําหรับการวิเคราะห์บริการที่ไม่

เฉพาะเจาะจง และผู้รบับรกิาร(ผู้ป่วย) ส่วนใหญ่ไม่พจิารณา

บริการประเภทเดียวกันของรัฐว่ า เ ป็นบริการทดแทน 

ตวัอย่างเช่น บรกิารตรวจสุขภาพ หรอืบรกิารตรวจโดยแพทย์

เฉพาะทางผู้ป่วยนอก ที่ทุกๆโรงพยาบาลสามารถทําได้แต่

ทางโรงพยาบาลเอกชนนั ้นให้บริการที่สะดวกสบายและ

รวดเรว็กว่ามากกว่า เป็นตน้ 

 ตารางที่ 2.4 แสดงค่า HHI และ CR4 ของธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนจากการกําหนดของเขตตลาดแบบกว้าง 

ซึ่งในกรณีของกรุงเทพมหานคร พบว่าค่า HHI และ CR4 

เพิม่ขึน้จาก 245.5 ในปี พ.ศ.2553 เป็น 488.3 ในปี พ.ศ.2555 

ซึง่เนื่องจากเกณฑก์ารกระจุกตวัสูงตามมาตรฐานสากลนัน้คอื 

1,800 ขึน้ไป จงึถอืว่าการกระจกุตวัในตลาดนี้ไม่สูง สําหรบัค่า

ส่วนแบ่งตลาดของผูป้ระกอบการ 4 รายใหญ่ที่สุด (CR4)นัน้

พบว่ามคี่าเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 19.6 ในปี พ.ศ.2552 เป็นรอ้ยละ 

31.8 ในปี พ.ศ.2555 ซึง่นบัว่ายงัไมส่งูมากเช่นกนั 
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 สําหรบัในกรณีของต่างจงัหวัดนัน้ พบว่ามีจํานวน

โรงพยาบาลเอกชนไม่มากเท่ากับในกรุงเทพมหานคร โดย

จํานวนโรงพยาบาลเอกชนของแต่ละจังหวัดจะอยู่ที่เฉลี่ย

จงัหวดัละ 1-2 แห่ง และจํานวนจะมากขึน้หากเป็นจงัหวดัหวั

เมืองหรือจงัหวัดในเขตปริมณฑล เช่น จงัหวัดเชียงใหม่มี

โรงพยาบาลเอกชนจาํนวน 10 แห่ง และ จงัหวดันครราชสมีา

มโีรงพยาบาลเอกชนจํานวน 8 แห่งเป็นต้น งานศึกษานี้

ยกตวัอย่างค่า HHI และ CR4 ของ 5 จงัหวดัใหญ่มาเพื่อ

เปรียบเทียบ โดยจังหวัดใหญ่ที่นํามาเปรียบเทียบ ได้แก่ 

จงัหวดัชลบุร ีเชียงใหม่ สมุทรปราการ นครราชศรมีา และ

อุบลราชธานี  

 ตารางที่ 2.4 แสดงใหเ้หน็ว่าค่าของ HHI และ CR4 

ของธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนในต่างจงัหวดันัน้มคี่าสูงกว่าของ

ในกรงุเทพมหานครมาก ทัง้นี้เป็นเพราะโรงพยาบาลเอกชนใน

ต่างจงัหวดัมจีํานวนน้อย แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสดัส่วน

ของประชากรที่ใช้บรกิารโรงพยาบาลเอกชนนัน้น้อยกว่าของ

ในกรุงเทพมหานคร (เฉลีย่เพยีงรอ้ยละ 13 เมื่อเทยีบกบัรอ้ย

ละ 34 ในกรุงเทพมหานคร) อกีทัง้ประชากรต่างจงัหวดัยงัมี

แนวโน้มจะเหน็ว่าคลนีิคเอกชนและโรงพยาบาลของรฐันัน้เป็น
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สนิค้าทดแทนของโรงพยาบาลเอกชนมากกว่าประชากรใน

กรงุเทพมหานคร จงึไม่น่าจะมปีญัหาการผูกขาดอย่างรา้ยแรง

ถงึแมว้่าค่าของ HHI และ CR4ในบางจงัหวดัจะอยู่ในเกณฑ์

สงู4 

                                                           
4เกณฑ์พิจารณาระดบัการกระจุกตวัสงูท่ีส านกังานแขง่ขนัทางการค้าในต่างประเทศใช้กนันัน้จะอยูท่ี่

ค่า HHI ตัง้แต่ 1,800 เป็นต้นไป หรือ 2,500 เป็นต้นไป ขึน้อยูก่บัแต่ละประเทศ 
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ตารางท่ี 2.4จ านวนโรงพยาบาลตวัช้ีวดัการกระจกุตวัในจงัหวดัตวัอยา่ง ปี 2552-2555 
จงัหวดั ตวัแปร/ตวัช้ีวดั 2552 2553 2554 2555 
กรุงเทพ จาํนวนโรงพยาบาล (นบัเป็นเครอื) 62 - 54 55 

 
HHI (นบัเป็นเครอื) 263.6 - 514.4 517.9 

 
CR4 21.74 - 32.7 32.6 

ชลบุร ี จาํนวนโรงพยาบาล(นบัเป็นเครอื) 8 - 7 6 

 
HHI (นบัเป็นเครอื) 1,866.6 - 2,664.7 3,481.1 

 
CR4 66.4 - 83.9 89.6 

เชยีงใหม ่ จาํนวนโรงพยาบาล(นบัเป็นเครอื) 10 - 10 10 

 
HHI (นบัเป็นเครอื) 1,450.6 - 1,428.4 1,439.1 

 
CR4 63.8 - 63.9 64.4 

สมุทรปราการ จาํนวนโรงพยาบาล(นบัเป็นเครอื) 14 - 14 14 

 
HHI (นบัเป็นเครอื) 816.6 - 817.5 817.5 

 
CR4 52.4 - 52.7 52.7 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ) จ านวนโรงพยาบาลตวัช้ีวดัการกระจกุตวัในจงัหวดัตวัอยา่ง ปี 2552-2555 

      นครราชสมีา จาํนวนโรงพยาบาล(นบัเป็นเครอื) 5 - 5 4 

 
HHI (นบัเป็นเครอื) 2,346.9 - 2,346.9 2,733.6 

 
CR4 91 - 91 100 

อุบลราชธาน ี จาํนวนโรงพยาบาล(นบัเป็นเครอื) 3 - 3 3 

 
HHI (นบัเป็นเครอื) 3,600 - 3,600 3,600 

  CR4 100 - 100 100 
ทีม่า:สํานกันโยบายและยุทธศาสตร ์และสํานกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ กระทรวงสาธารณสุข(ไม่มขีอ้มูลของปี พ.ศ.2553)หมายเหตุ: 

การคํานวณนับเฉพาะโรงพยาบาลทีม่บีรกิารครบวงจรและมจีํานวนหอ้งผูป้่วยในอย่างน้อย 50 หอ้งเท่านัน้,ค่า HHI คือค่า Herfindahl-Hirschman 

Index ใชว้ดัระดบัการกระจกุตวัของอตุสาหกรรม, ค่า CR4 คอืค่า Concentration Ratio of the 4 largest companies สามารถใชว้ดัระกบัการกระจุกตวั

ของอตุสาหกรรมไดเ้ชน่กนั,สําหรบัการคํานวณสดัส่วนตลาด (market share)เพื่อประกอบการคํานวณค่า HHI และ CR4 นัน้จะนบัใหโ้รงพยาบาลอยู่ใน

เ ค รื อ โ ร ง พ ย า บ า ล ใ ห ญ่ ต่ อ เ มื่ อ มี เ ค รื อ โ ร ง พ ย า บ า ล ใ ห ญ่ เ ป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น แ ล ะ มี อํ า น า จ บ ริ ห า ร
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2.2.2.2. การเปล่ียนแปลงโครงสร้างตลาด

ของบริการรกัษาเฉพาะทาง หรือ 

เฉพาะเครื่องมือทางการแพทย ์

ขอบเขตตลาดของบริการรักษาเฉพาะทาง และ 

บริการที่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทางการแพทย์นั ้นจะ

ครอบคลุมเฉพาะโรงพยาบาลทีส่ามารถใหบ้รกิารนัน้ๆ หรอื

มเีครื่องมอืแพทยน์ัน้ๆ ซึง่การใชข้อบเขตตลาดในลกัษณะนี้

จะครอบคลุมโรงพยาบาลของรฐับางแห่งดว้ย อย่างไรกต็าม

เน่ืองจากความสะดวกสบายเป็นปจัจยัสําคญัในการตดัสนิใจ

เลือกใช้บรกิารของผู้ป่วย อาจเป็นไปได้ว่าขอบเขตตลาด

ของบริการรักษาเฉพาะทางนี้ ครอบคลุมถึง เพียงแต่

โรงพยาบาลรัฐที่มีคลีนิคพิเศษนอกเวลา และ/หรือ มี

โรงพยาบาลในเครอืที่ให้ความสะดวกสบายเทียบเท่ากับ

เอกชนเท่านัน้ การศกึษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด

ในครัง้นี้จึงมีสองแบบ แบบที่หนึ่งคือให้ตลาดครอบคลุม

โรงพยาบาลของรฐัที่สามารถให้บรกิารได้ทัง้หมด และแบบ

ทีส่องคอืใหต้ลาดครอบคลุมโรงพยาบาลของรฐัในส่วนทีเ่ป็น

คลนีิคพเิศษนอกเวลาและ/หรอืมโีรงพยาบาลในเครอืที่ให้

ความสะดวกสบายเทยีบเท่ากบัเอกชนเท่านัน้ 
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ตารางท่ี 2.5 จ านวนโรงพยาบาลตวัช้ีวดัการกระจกุตวัในตลาดบริการเฉพาะทาง ปี 2555 

ประเภทเครื่องมอื 
/ศนูยบ์รกิาร 

จาํนวน 
ใน กทม. 

(เครื่อง/ศนูย)์ 

สดัสว่น
โรงพยาบาล

เอกชน 

สดัสว่นเครอื
โรงพยาบาล
กรุงเทพฯ 

HHI 
ทุก

โรงพยาบาล 
เอกชนและ
คลนีิคพเิศษ 

เครื่อง MRI 23 52.2 26.1 1,076.0 2,088.9 
เครื่อง CT Scan 94 54.3 9.6 454.3 556.6 
เครื่องสลายนิ่ว 35 8.6 0.9 1,851.9 2,662.7 
เครื่องลา้งไต 920 63.3 14.6 455.5 776.9 
ศนูยโ์รคหวัใจ 24 52.2 17.4 661.6 1,093.75 
ศนูยป์ลกูถ่ายอวยัวะ 20 42.1 26.3 1000.0 2,562.0 

ทีม่า : เวบ็สารสนเทศสุขภาพไทยสํานกังานวจิยัเพื่อการพฒันาหลกัประกนัสุขภาพไทย (สวปก) 
หมายเหตุ : การวดัสว่นแบง่ตลาดเพื่อนําไปคํานวณค่า HHI นัน้วดัจากสดัสว่นจาํนวนเครื่องมอืทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องแต่ละโรงพยาบาลต่อจาํนวน
เครื่องมอืทัง้หมด ส่วนศนูยโ์รงหวัใจ และ ศนูยป์ลูกถา่ยอวยัวะนัน้นยัใหส้ว่นแบ่งตลาดของทกุๆโรงพยาบาลทีม่ศีนูยม์คี่าเทา่กนั 
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จากตารางที ่2.5 ขา้งต้นพบว่าจาํนวนโรงพยาบาลใน

กรุงเทพมหานครที่สามารถให้บรกิารทางการแพทย ์หรอืมี

เครื่องมอืแต่ละชนิดนัน้มจีํานวนจํากัด ตัวอย่างเช่น จาก

ขอ้มลูของสมาคมปลูกถ่ายอวยัวะแห่งประเทศไทยพบว่าใน

ปี พ.ศ. 2556 มศีูนยป์ลูกถ่ายอวยัวะในกรุงเทพมหานคร

จาํนวน 20 แห่ง5 จากขอ้มลูของสมาคมแพทยโ์รคหวัใจแห่ง

ประเทศไทยพบว่ามศีูนยโ์รคหวัใจจาํนวน 24 แห่ง และจาก

เว็บสารสนเทศสุขภาพไทยพบว่ามีเครื่อง MRI ใน

โรงพยาบาลจาํนวน 23 เครือ่ง เป็นตน้ 

 การคํานวณค่าการกระจุกตวั (HHI) ของตลาดบรกิาร

เฉพาะทาง/เครื่องมอืเฉพาะทางทําให้เห็นแนวโน้มของของ

การกระจุกตัวของการให้บรกิารอย่างชดัเจนขึ้น กล่าวคือ

สดัส่วนของการมเีครื่องมอื และการใหบ้รกิารเฉพาะทางโดย

โรงพยาบาลเอกชนหลายชนิดนัน้สูงกว่ารอ้ยละ 50 ทัง้ๆที่

สดัส่วนผู้ป่วยที่ใช้บรกิารจากโรงพยาบาลเอกชนนัน้ตํ่ากว่า

รอ้ยละ 50 อกีทัง้เมื่อพจิารณาค่า HHI ของตลาดเครื่องมอื

และบรกิารเฉพาะทางแล้วพบว่าหลายตลาดมคี่าการกระจุก

ตวัสงูกว่า 1,800 

                                                           
5อยา่งไรก็ตาม ในความเป็นจริงศนูย์แต่ละศนูยไ์มส่ามารถปลกูถ่ายอวยัวะได้ทกุชนิด 
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 อย่างไรก็ตาม การศึกษาการกระจุกตัวในตลาด

เครื่องมือ และ บริการทางการแพทย์นัน้จัดทําเพื่อเป็น

แนวทางการศึกษาเพิม่เติมในอนาคตเท่านัน้ ซึ่งเนื่องจาก

การวเิคราะหไ์ม่ไดค้รอบคลุมบรกิารเฉพาะทางทีส่ําคญัอื่นๆ 

อีกทัง้การวัดส่วนแบ่งตลาดอิงจากจํานวนเครื่องมอื หรือ 

จํานวนศูนย์ทางการแพทยท์ี่แต่ละโรงพยาบาลเป็นเจ้าของ 

ไมไ่ดอ้งิจากจาํนวนผูป้ว่ยทีม่าใชบ้รกิาร จงึไม่สามารถนําผล

เบื้องต้นเหล่านี้มาสรุปได้ว่าการควบรวมกิจการของเครอื

โรงพยาบาลกรุงเทพจะมนีัยยะสําคญัต่อการผู้ขาดในตลาด

การรกัษาเฉพาะทางมากน้อยเพยีงใด  

 

2.2.3. การควบรวมในแนวด่ิง 

 เนื่องจากค่าใช้จ่ายทางด้านเครื่องมอืแพทย์ ยา และ 

เวชภัณฑ์  ถือ เ ป็นต้นทุนส่ วนใหญ่ของการให้บริการ

สาธารณสุข โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่หลายแห่งจงึเขา้ซือ้

หรอืลงทุนในกจิการเหล่านี้เพื่อที่จะได้ลดต้นทุน (นับบรษิทัที่

ซื้อหรือถือหุ้นใหญ่เป็นฐานการผลิตภายในจึงสามารถซื้อ

สนิค้าได้ในราคาถูกกว่าราคาตลาด) เมื่อต้นทุนตํ่ากว่าคู่แข่ง

โรงพยาบาลนัน้ๆกจ็ะมศีกัยภาพในการแข่งขนัทางดา้นราคาที่
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สูงกว่า นอกจากนี้ขอ้ดขีองการเป็นเจา้ของบรษิทัผลติวตัถุดบิ

ก็คอืโรงพยาบาลจะสามารถควบคุมทัง้ปรมิาณและคุณภาพ

ของสนิคา้ ไดอ้กีดว้ย   

 จากการประมวลขอ้มลูเกี่ยวกบัการควบรวมกจิการใน

แนวดิ่งของโรงพยาบาลเอกชน ไม่พบแนวโน้มที่จะทําให้

เกดิผลเสยีต่อการแข่งขนั หรอื ใหเ้กดิการแข่งขนัอย่างไม่เป็น

ธรรม (ตวัอยา่งเช่นการควบรวมทีส่่งผลใหโ้รงพยาบาลแห่งอื่น

ไม่สามารถจดัหาวตัถุดบิได้ หรอืต้องซือ้วตัถุดบิในราคาแพง) 

อกีทัง้การควบรวมในแนวดิง่ของโรงพยาบาลเอกชนทีผ่่านมา

น่าจะส่งผลดใีนแง่ของการลดต้นทุน และลดการส่งผ่านต้นทุน

ทีส่งูมาสู่ผูบ้รโิภคดว้ย  

 โรงพยาบาลกรุงเทพเป็นโรงพยาบาลทีใ่ชก้ลยุทธการ

ควบรวมกจิการในแนวดิง่มากที่สุดในประเทศไทย โดยเครอื

โรงพยาบาลนี้ได้ซื้อกิจการและลงทุนในธุรกิจเกี่ยวข้องกับ

โรงพยาบาลหลายประเภท กล่าวคอื ธุรกิจผลติและจําหน่าย

น้ําเกลอื (บรษิัท เอ เอ็น บี แลบบอราตอรี่ส์ (อํานวยเภสชั) 

จาํกดั (ANB) ซึง่เป็นผูผ้ลติน้ําเกลอืรายใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของ

ประเทศ) ธุรกิจห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ ธุรกิจบรกิาร

ขนส่งผู้ป่วยทางอากาศ ธุรกจิประกนัสุขภาพ รวมไปถงึธุรกจิ
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การตลาด และ ธุรกจิดา้นการจดัเลีย้งและอาหาร เป็นต้น โดย

ตารางที่ 2.6 แสดงรายการของธุรกิจที่เครือโรงพยาบาล

กรงุเทพฯเป็นเจา้ของหรอืเขา้ซือ้หุน้เพื่อลงทุน 

 สําหรบัโรงพยาบาลรามคําแหง แม้ว่าจะไม่ได้เขา้ซื้อ

กิจการทัง้หมด แต่ก็มีการใช้กลยุทธการลงทุนในแนวดิ่ง

เช่นกัน โดยได้ลงทุนในธุรกิจด้านเครื่องมือแพทย์และ

เวชภณัฑผ์่านการซือ้หุน้ในบรษิทั รงัสภิณัฑ ์จาํกดั และบรษิทั 

สหแพทย ์จํากดั เป็นต้น ส่วนโรงพยาบาลใหญ่อื่นๆ พบว่ามี

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ ที่มกีารลงทุนในบรษิัทที่ทํากิจการ

เกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารทางสาธารณสุขเช่นกนั 
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ตารางท่ี 2.6 การเป็นเจ้าของกิจการอ่ืนๆ ของโรงพยาบาลกรงุเทพดสิุตเวชการ (พ.ศ.2555) 
ธรุกิจ ด าเนินการโดย อตัราการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
1. ผลติและจาํหน่ายยาน้ําเกลอื และ
วสัดุภณัฑท์างการแพทย ์ 

บรษิทั เอ.เอน็.บ.ีลาบอราตอรี ่(อํานวยเภสชั) จาํกดั 
(ถอืหุน้โดยบรษิทั รอยลับางกอกแฮลธแ์คร ์จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยรอ้ย
ละ 100 ของบรษิทั ) 

100.0 

 บรษิทั สหแพทยเ์ภสชั จาํกดั  49.0 
2. หอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย ์(Lab) 
และ Share Services  ดา้นจดัซื้อและ 
บญัช ี

บรษิทัเนชัน่แนลเฮลทแ์ครซ์สิเตม็ส ์จาํกดั 
(ถอืหุน้ทางตรงรอ้ยละ 74.0 และทางออ้มรอ้ยละ 24.9) 

98.9 
 

3. หอ้งปฏบิตักิารทดลองชวีโมเลกุล  
(Bio Molecular Lab)  

บรษิทั ไบโอ โมเลกุลลาร ์แลบบอราทอรีส่ ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 95.0 

4. Share service ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บรษิทั กรนีไลน์ซนิเนอรจ์ี ้จาํกดั (GLS) 100.0 

5. บรกิารขนส่งผูป้ว่ยทางอากาศ 
(Medical Evacuation) 

บรษิทั กรุงเทพเฮลคิอปเตอร ์เซอรว์สิเซส จาํกดั 49.0 
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ธรุกิจ ด าเนินการโดย อตัราการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

6. ประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิการตลาด
ใหแ้ก่กจิการในเครอื 

บรษิทั คลูแอนดจ์อย จาํกดั 30.0 

7.บรกิารดา้นการจดัเลีย้ง และ อาหาร
ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารในกลุ่ม  

บรษิทั เฟิสทเ์ฮล็ธฟู้ด จาํกดั 
(ถอืหุน้โดยบรษิทั สมติเิวช จาํกดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของ
บรษิทั) 

99.0 

 บรษิทั โซเดก็ซ์โซ่เฮล็ธแครซ์พัพอรท์ เซอรว์สิ (ประเทศไทย) จาํกดั 
(ถอืหุน้โดยบรษิทั เฟิสทเ์ฮล็ธฟู้ด จาํกดัซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ บมจ. สมติิ
เวช) 

74.0 

8. บรกิารใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์(ทีด่นิ)
เพือ่ดาํเนินธุรกจิโรงพยาบาล  

บรษิทั เออรว์ิง่ เชอรเิดน เอส อ ีจาํกดั 
(ถอืหุน้โดยบรษิทั สมติเิวช จาํกดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของ
บรษิทั) 

96.0 

S.R. Property Investment Co., Ltd. 49.0 
Siem Reap Land Investment Co., Ltd. 49.0 
Phnom Penh First Property Co., Ltd 49.0 
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ธรุกิจ ด าเนินการโดย อตัราการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

9. กจิการเพือ่การลงทุนใน Healthcare 
Business (Holding Company) 

บรษิทั เอเชยี อนิเตอรเ์นชัน่แนลเฮล็ธแ์คร ์จาํกดั (AIH) 
บรษิทั รอยลั บางกอกเฮล็ธแ์คร ์จาํกดั 

100.0 
100.0 

10 ศนูยอ์บรมดา้นวชิาชพีเฉพาะทาง 
ใหแ้ก่กลุ่มบรษิทั 

บรษิทั บดีเีอม็เอส เทรนนิ่ง จาํกดั 100.0 

11. ธุรกจิประกนัสุขภาพ บรษิทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จาํกดั (มหาชน) 100.0 
 บรษิทั กรุงเทพพรเีมยีร ์นายหน้าประกนัชวีติ จาํกดั 100.0 
ทีม่า : รายงาน 56-I ปีพ.ศ. 2555 ของ บรษิทั กรุงเทพดุสเิวชการ จาํกดั (มหาชน) 
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ตารางท่ี 2.7 การเป็นเจ้าของกิจการอ่ืนๆ ของโรงพยาบาลรามค าแหง (พ.ศ.2555) 
ธรุกิจ ด าเนินการโดย อตัราการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
1. สนามกอลฟ์ บ. เลกาซีก่อลฟ์ (ประเทศไทย)  จาํกดั 40.00 
2. ขายและซ่อมเครือ่งมอืแพทย ์ บ.รงัสภิณัฑ ์จาํกดั 30.00 
3. สถาบนัการศกึษา บ. ภมูปิญัญา อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 16.33 
4. อสงัหารมิทรพัย ์ บ. กอปรสนิ จาํกดั 13.80 
5. จาํหน่ายยา บ. สหแพทย ์จาํกดั 10.03 
ที่มา :รายงาน 56-I ปีพ.ศ. 2555 ของ บรษิทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 
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ตารางท่ี 2.8 การเป็นเจ้าของกิจการอ่ืนๆ ของโรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์(พ.ศ.2555) 
ธรุกิจ ด าเนินการโดย อตัราการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
1. ศนูยส์่งเสรมิสขุภาพแบบครบวงจร บ. ไวทลัไลฟ์ จาํกดั 100 
2. ศกึษาการลงทุนในธุรกจิการแพทย ์และธุรกจิ
ทีเ่กีย่วขอ้งในภมูภิาคเอเชยี 

บ. เอเชยี โกลเบลิเฮลธ ์จํากดั 100 

3. วจิยัทางการแพทย ์ บ. เอเชยี โกลเบลิ รเีสริช์ จาํกดั 100 
4. อสงัหารมิทรพัย ์ครอบครองกรรมสทิธิท์ีด่นิ 
บรเิวณ สุขมุวทิ ซอย1 

บ. รนึมงคล จาํกดั 100 

5. ดาํเนินการดา้นกจิการต่างประเทศ บ. บาํรุงราษฎร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 31.5 
ที่มา :รายงาน 56-I ปีพ.ศ. 2555 ของ บรษิทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์จาํกดั (มหาชน) 
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2.2.4. ข้อจ ากดัด้านจ านวนบคุลากรทาง

การแพทย ์
 

ในปจัจุบันประเทศไทยเป็นประเทศระดับ middle 

income หรอื (lower) high income ที่มสีดัส่วนแพทยต่์อ

ประชากรน้อยที่สุดประเทศหนึ่งของโลก โดยจากข้อมูลของ

ธนาคารโลก พบว่าในปี พ.ศ. 2554 ค่าเฉลีย่ของจาํนวนแพทย์

ต่อประชากร 1,000 คนในกลุ่มประเทศ High income OECD 

อยู่ที่ 2.8 และของกลุ่มประเทศเอเชยีะวนัออกและแปซฟิิก 

(เฉพาะทีก่ําลงัพฒันา) อยู่ที ่1.2 อย่างไรกต็าม ประเทศไทยมี

แพทยเ์พยีง 0.34 คนต่อประชากร 1,000 คน (อตัรานี้รวม

แพทยท์ัง้ระบบ ไมว่่าจะเป็นในโรงพยาบาลเอกชน หรอื คลนิิค

เอกชน) อตัราจาํนวนแพทยต่์อประชากรของไทยซึง่มคี่าพอๆ

กบัของประเทศลาว และตํ่ากว่าของประเทศพม่า (ดูตารางที ่

2.9 และตารางที ่2.10) 

ทีผ่่านมา บุคลากรทางการแพทยข์องไทยต้องทํางาน

หนักเพื่อที่จะให้บรกิารทางการแพทยม์ีความพอเพยีงกบัอุป

สงคม์ากทีสุ่ด โดยจากงานของ Suwannakij et al.(1998) ได้

กล่าวไว้ว่าแพทย์ไทยส่วนใหญ่ทํางานมากกว่าเต็มเวลา 

กล่าวคอื มากกว่า 7 ชัว่โมงต่อวนั 5 วนัต่อสปัดาห ์โดยเฉพาะ



79 
 

แพทย์ที่ประจําอยู่โรงพยาบาลของรฐั เพราะนอกเหนือจาก

การต้องทํางานที่เทยีบเท่ากบัเวลาข้างต้นแล้ว ยงัต้องอยู่เวร 

และอาจจะมกีารทํางานพเิศษในคลนิิคพเิศษของโรงพยาบาล 

คลนิิคเอกชน หรอืในโรงพยาบาลเอกชนอกี การทํางานทีห่นัก

กว่ามาตรฐานน้ี อาจลดศกัยภาพในการรกัษาอนัเนื่องมากจาก

ความเหนื่อยล้า หรอืลดทัง้ปรมิาณและคุณภาพในการสอน

หากแพทยผ์ูน้ัน้เป็นอาจารยแ์พทยใ์นเวลาเดยีวกนั ซึง่ในระยะ

ยาวจะส่งผลกระทบต่อศกัยภาพในการผลติแพทยข์องประเทศ

ไทยด้วย ดงันัน้การผลิตแพทย์เพิ่มขึ้นภายใต้ระบบประกัน

คุณภาพที่มมีาตรฐานจงึเป็นสิ่งจําเป็นทัง้ในแง่ของการเพิ่ม

ปรมิาณ คุณภาพ และศกัยภาพในการผลติทรพัยากรทางการ

แพทยใ์หพ้อเพยีงในอนาคต 

สําหรับแนวโน้มของสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรใน

อนาคต งานของ Suphanchaimat et al.(2013) ไดพ้ยากรณ์

ไวว้่าจะเพิม่ขึน้เป็น 1:1491 (หรอืแพทย ์0.67 คนต่อประชากร 

1,000 คน) ในปี พ.ศ.2563 และเป็น 1:1167 (หรอืแพทย ์0.86 

คนต่อประชากร 1,000 คน) ในปี พ.ศ. 2573 ซึง่ถอืว่าเพิม่ขึน้

จากอตัราปจัจุบนัอย่างมนีัยยะสําคญั ถงึแมอ้ตัราส่วนเหล่านี้

จะยงัไม่มากเท่ากบัอตัราปจัจุบนัของประเทศทีม่ ีGDP ต่อหวั
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อยู่ในระดับเดียวกับประเทศไทย หรือสูงกว่าประเทศไทย

เลก็น้อย เช่น ประเทศจนี (แพทย ์1.8 คนต่อประชากร 1,000 

คน) และประเทศมาเลเซยี(แพทย ์1.2 คนต่อประชากร 1,000 

คน) 

 นอกจากประเทศไทยจะขาดแคลนแพทยแ์ล้ว ความ

เหลื่อมลํ้าของจํานวนแพทย์ต่อประชากรก็ค่อนระหว่างพื้นที ่

และระหว่างภาครฐั-เอกชนกข็า้งสูงดว้ย ตารางที ่2.11 ไดท้ํา

การสรุปสดัส่วนเตียง และแพทย์ต่อประชากร ซึ่งพบว่าหาก

แยกคํานวณสัดส่วนแยกตลาดโรงพยาบาลเอกชน และ

โรงพยาบาลของรฐัแล้ว จะพบว่าสดัส่วนแพทย์ต่อประชากร 

ในภาครฐัจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเดมิประมาณรอ้ยละ 15 ในส่วน

ของความเหลื่อมลํ้าเชงิพืน้ที ่พบว่าสดัส่วนแพทยต่์อประชากร

ในกรุงเทพโดยเฉลี่ยจะสูงกว่าของต่างจงัหวดั 2-3 เท่า ที่

น่าสนใจกค็อืสดัส่วนแพทยต่์อประชากรของภาครฐัในกรุงเทพ

ยงัสูงกว่าของภาคเอกชนในต่างจงัวดัเสยีอกี ข้อมูลดงักล่าว

แสดงให้เห็นว่าปญัหาความเหลื่อมลํ้าของทรพัยากรแพทย์

ระหว่างกรุงเทพกับต่างจงัหวัด (ซึ่งน่าจะสะท้อนภาพของ

ความเหลื่อมลํ้าระหว่างเมอืง-ชนบทได้ด้วย) ก็เป็นปญัหาที่
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สําคญัอกีประการไม่แพ้ความเหลื่อมลํ้าในมติิความเหลื่อมลํ้า

ระหว่างภาครฐั-เอกชน 
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ตารางท่ี 2.9 สดัส่วนแพทยต่์อประชากรในประเทศ หรือ กลุ่มประเทศต่างๆ 
(ปี พ.ศ. 2554) 

ประเทศ/กลุ่มประเทศ จาํนวนแพทย ์

(ต่อประชากร 

1,000 คน) 

จาํนวนเตยีง 

(ต่อประชากร 

1,000 คน) 
กลุ่มประเทศ 

  High incomeOECD 2.8 4.2 

ยุโรปและเอเชยีกลาง (เฉพาะทีก่าํลงัพฒันา) 2.6 5.6 

เอเชยีตะวนัออกและแปซฟิิก (เฉพาะทีก่าํลงัพฒันา) 1.2 3.6 

รายไดต้ํ่า 0.2 ไมม่ขีอ้มลู 

ประเทศ 
  

นอรเ์วย ์ 4.2 3.3 

ออสเตรเลยี 3.9 3.9 

อารเ์จนตน่ิา 3.2 4.5 

สหราชอาณาจกัร 2.8 3.0 

สหรฐัอเมรกิา 2.4 3.0 

ญีปุ่น่ 2.1 13.7 

เกาหลใีต ้ 2.0 10.3 

สงิคโปร ์ 1.9 2.7 

จนี 1.8 3.8 

มาเลเซยี 1.2 1.8 

ไทย 0.34 2.1 

พมา่ 0.5 ไมม่ขีอ้มลู 

ลาว 0.3 0.7 

เคนย่า 0.2 1.4 

ทีม่า : ฐานขอ้มลู HNP Stats ของธนาคารโลก
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ตารางท่ี 2.10 จ านวนและสดัส่วนแพทย ์พยาบาล เตียงผูป่้วย ในประเทศไทย พ.ศ. 2548-2553  
  จาํนวน

ประชากร(คน) 

 แพทย ์
 

พยาบาล 
 

เตยีง 
ปี  จาํนวน(คน) สดัสว่น* 

 
จาํนวน(คน) สดัสว่น* 

 
จาํนวน(คน) สดัสว่น* 

2548 62,418,054  19,663 0.32 
 

101,465 1.63 
 

133,770 2.14 

2549 62,828,706  21,051 0.34 
 

101,143 1.61 
 

134,763 2.14 

2550 63,038,247  22,651 0.36 
 

105,398 1.67 
 

140,007 2.22 

2551 63,389,730  21,569 0.34 
 

108,970 1.72 
 

125,866 1.99 

2552 63,525,062  19,089 0.30 
 

101,760 1.60 
 

117,568 1.85 

2553 63,878,267  22,019 0.34 
 

120,012 1.88 
 

133,683 2.09 
ทีม่า :สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
หมายเหตุ : สดัส่วนมหีน่วยเป็น แพทย์ 1 คน ต่อ ประชากร 1,000 คน, พยาบาล 1 คน ต่อ ประชากร 1,000 คน, เตยีง 1 เตียง ต่อ 

ประชากร 1,000 คน 
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ตารางท่ี 2.11 สดัส่วนแพทยแ์ละเตียงผูป่้วย ในประเทศไทย แยกตามประเภทโรงพยาบาล พ.ศ.2553 

รายการขอ้มลู  ภาคเอกชน ภาครฐั  ไม่แยกรฐั/เอกชน  

กรงุเทพ 
   

จาํนวนประชากร* 1,988,873 3,860,754 5,849,627 
เตยีงผูป้ว่ย 13,386 8,065 21,451 
จาํนวนแพทย ์ 3,442 1,978 5,420 
เตยีง:ประชากร(1,000 คน) 6.73 2.09 3.67 
แพทย:์ประชากร(1,000 คน) 1.73 0.51 0.93 

ต่างจงัหวดั    จาํนวนประชากร* 7,543,723 50,484,917 58,028,640 
เตยีงผูป้ว่ย 24,653 76,438 101,091 
จาํนวนแพทย ์ 3,108 13,491 16,599 
เตยีง:ประชากร(1,000 คน) 3.27 1.51 1.74 
แพทย:์ประชากร(1,000 คน) 0.41 0.27 0.29 
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ตารางท่ี 2.11 (ต่อ) สดัส่วนแพทยแ์ละเตียงผูป่้วย ในประเทศไทย แยกตามประเภทโรงพยาบาล พ.ศ.2553 
รายการขอ้มลู  ภาคเอกชน ภาครฐั  ไม่แยกรฐั/เอกชน  

เฉลียทัง้ประเทศ    
จาํนวนประชากร 9,481,723 54,246,917 63,878,267 
เตยีงผูป้ว่ย 38,039 84,503 122,542 
จาํนวนแพทย ์ 6,550 15,469 22,019 
เตยีง:ประชากร(1,000 คน) 4.01 1.56 1.92 
แพทย:์ประชากร(1,000 คน) 0.69 0.29 0.34 

ทีม่า :สาํนกันโยบาบและยุทธสาสตร ์สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณะสุข 
หมายเหตุ: สมมตติามขอ้มลูการสาํรวจอนามยัและสวสัดกิารสงัคมทีเ่ผยแพร่โดยสาํนกังานสถติแิห่งชาติ ว่าประชากรรอ้ยละ 34 ของ
กรุงเทพมหานครใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชน และประชากรรอ้ยละ 13 ในต่างจงัหวดัใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชน 
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2.2.5. สินค้าทดแทนของบริการทางการแพทย์

โดยโรงพยาบาลเอกชน 

โรงพยาบาลของรฐั– โรงพยาบาลของรฐัอาจถูกมอง

ได้ว่าเป็นสนิค้าทดแทนของโรงพยาบาลเอกชนได้ระดบัหนึ่ง 

อย่างไรก็ตามเน่ืองจากผู้ป่วยที่ใช้บรกิารทางการแพทย์จาก

โรงพยาบาลเอกชนนัน้ส่วนใหญ่ตอ้งการซือ้ความสะดวกสบาย 

และอีกส่วนหนึ่งยงัมีสิทธิเบิกประกันสุขภาพได้อีก ดังนัน้

โรงพยาบาลเอกชนจงึไมน่่าจะเป็นสนิคา้ทดแทนทีใ่กลเ้คยีงนัก 

ยกเวน้ในกรณีทีผู่ป้่วยต้องการการรกัษาที่ซบัซ้อนมาก และมี

แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญจาํนวนจาํกดั การใชบ้รกิารจากโรงพยาบาล

ของรฐัจงึอาจกลายมาเป็นสนิคา้ทดแทนไดใ้นกรณีนี้ 

คลีนิคเอกชน– สําหรบัผู้ป่วยที่ไม่มปีระกนัสุขภาพ

จากบรษิทัเอกชน อาจเหน็คลนีิคเอกชนว่าเป็นสนิค้าทดแทน

ของบรกิารผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลเอกชนได้ เพราะอาจมี

ความสะดวกและประหยดัเวลาในระดบัทีใ่กลเ้คยีงกนั อย่างไร

ก็ตาม เมื่อกล่าวถึงผู้ป่วยที่ตัง้ใจจะใช้สิทธิประกันสุขภาพ

เอกชนแลว้ คลนีิกเอกชนอาจจะไม่ไดเ้ป็นทางเลอืกเพราะ ไม่

มบีรกิารจา่ยตรงกบับรษิทัประกนั อกีทัง้คลนีิคเอกชนบางแห่ง
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อาจไม่สะดวกในการออกใบเสร็จค่ารกัษาพยาบาลให้ผู้ป่วย

นําไปเบกิกบัประกนั  

2.2.6. การก ากบัดแูลโดยภาครฐั 

สําหรบัธุรกิจหลายประเภทแล้ว ข้อจํากัดทางด้าน

กฎหมายรวมถงึการกํากบัดูแลโดยภาครฐัอาจเป็นปจัจยัหลกั

ในการจํากดัจํานวนผู้เล่น และกีดกนัการเข้าตลาดของผู้เล่น

รายใหม่ ตวัอย่างเช่น การต้องขอหรอืประมูลใบอนุญาตซึ่งมี

จํานวนจํากัด (กรณีของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่, คลื่น

ความถี่โทรทศัน์, ฯลฯ) การจดัหาสถานที่ประกอบการให้เข้า

ข่ายที่กฎหมายอนุญาต (กรณีของโรงงานผลติสุรา) เป็นต้น 

ในกรณีของโรงพยาบาลเอกชนนัน้คณะผู้วจิยัไม่พบขอ้บงัคบั

หรอืข้อจํากัดกฎหมายที่มแีนวโน้มจะจํากัดจํานวนผู้เล่นใน

ลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ ยกเวน้ในส่วนของแพทยท์ีจ่ะต้องสอบ

ใบประกอบโรคศิลป์ให้ผ่านซึ่งข้อสอบเป็นภาษาไทย จึงมี

บทบาทในการกีดกนัแพทยช์าวต่างชาตทิี่จะเขา้มาทํางานใน

ประเทศไทยอยูพ่อสมควร  

นอกจากนี้ แล้ว อัตราค่าบริการของโรงพยาบาล

เอกชนยงัอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณะสุข โดย

ตาม พรบ. สถานพยาบาล ผู้ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
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สถานพยาบาลจะต้อ งประกาศอัตราค่ารักษาพยาบาล 

ค่าบรกิาร และสิทธขิองผู้ป่วย ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่กําหนดไว้ สําหรับรายละเอียดของกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งมดีงันี้ 

 

o พระราชบญัญติัการประกอบโรคศิลปะ-มี

รายละเอยีดทีเ่กีย่วกบัการประกอบโรคศลิปะ ไดแ้ก่ 

การตัง้และหน้าทีค่ณะกรรมการ, การใหค้าํนิยามและ

สาขาต่างๆ ทีถ่อืเป็นการประกอบโรคศลิปะ, การ

กําหนดคุณสมบตัขิองผูท้ีจ่ะใหบ้รกิารดา้นการ

ประกอบโรคศลิปะ, หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารขึน้ทะเบยีน

และรบัใบอนุญาตในการประกอบโรคศลิปะ, การรกัษา

จรรยาบรรณแห่งวชิาชพีของผูป้ระกอบโรคศลิปะใน

แต่ละสาขา และการกําหนดบทลงโทษ การดําเนินการ

ดา้นคดคีวามต่างๆ เกีย่วกบัผูป้ระกอบโรคศลิปะ 

o พระราชบญัญติัสขุภาพแห่งชาติ -กําหนดคาํนิยาม 

สทิธแิละหน้าทีด่า้นสุขภาพ เช่นการหา้มเปิดเผย

ขอ้มลูสุขภาพส่วนบุคคล มกีารกําหนดการจดัตัง้และ
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อํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ การจดัสมชัชา

สุขภาพ และการกําหนดบทลงโทษ 

o ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ว่ า ด้ ว ย ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร

สถานพยาบาล พ.ศ. 2545- กําหนดลกัษณะ วธิกีาร 

เงือ่นไขในการยืน่ขอจดัตัง้โรงพยาบาล กําหนดวธิกีาร

ขอต่อใบอนุญาต การชาํระค่าธรรมเนียมรายปี การขอ

อนุญาตเปลี่ยนแปลงลกัษณะกิจการสถานพยาบาล 

การดําเนินการในการยกเลิกกิจการ รวมถึงการ

กําหนดให้สถานพยาบาลที่สมัคร หรือ ต่ออายุ

ใบอนุญาต ประกาศอตัราค่ารกัษาพยาบาล ค่าบรกิาร 

และสิทธิของผู้ป่วย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงือ่นไขทีก่ําหนดไว ้ 

o กฎกระทรวงว่าด้วยลกัษณะของสถานพยาบาลและ

ลกัษณะการให้บรกิารของสถานพยาบาลพ.ศ. 2545- 

การกําหนดประเภทของการใหบ้รกิารสถานพยาบาล

ต่างๆ และกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลที่

ใหบ้รกิารแต่ละประเภท เช่น กําหนดทีต่ ัง้โรงพยาบาล

ต้องมคีวามสะดวกในการเดนิทาง มแีสงไฟพอเหมาะ 

ไมม่กีลิน่อบั เป็นต้น การกําหนดใหส้ถานพยาบาลแต่
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ละประเภทต้องมหีน่วยบรกิารอะไรบ้าง เช่น กําหนด

ว่า สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย ต้องมหีน่วย

เวชระเบยีน แผนกผู้ป่วยนอก แผนกปรุงและจ่ายยา 

แผนกผู้ป่วยในและหน่วยบรกิารอื่นตามที่แจ้งไว้ใน

การขออนุญาต เป็นตน้ 

o กฎกระทรวงว่าด้วยชนิดและเครื่องมอื เครื่องใช้ ยา

แ ล ะ เ ว ช ภัณ ฑ์ ห รื อ ย า น พ า ห น ะ ที่ จํ า เ ป็ น ต่ อ

สถานพยาบาลพ.ศ. 2545 - กําหนดรายละเอียด

เครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ที่จําเป็นซึ่ง

สถานพยาบาลจําเป็นต้องมีให้เพียงพอ โดยแบ่ง

รายละเอยีดเป็นสถานพยาบาลประเภทที่รบัผูป้่วยไว้

ค้างคืน และไม่ร ับไว้ค้างคืน นอกจากนี้ ในแต่ละ

ประเภทสถานพยาบาลค้างและไม่ค้างคืน ก็ยงัแยก

ยอ่ยลงไปเป็นชนิดของสถานพยาบาลอกี เช่น คลนิิก, 

สถานพยาบาลทนัต-กรรม รวมไปถงึกําหนดว่าในแต่

ละแผนกของสถานพยาบาล ต้องมเีครื่องมอือะไรบา้ง 

เช่น กําหนดว่าห้องฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอก ต้องมี

อุปกรณ์อะไร เป็นตน้ 
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o กฎกระทรวงว่าด้วยวิชาชีพและจํานวนผู้ประกอบ

วชิาชพีในสถานพยาบาลพ.ศ. 2545 - กําหนด

รายละเอยีดจาํนวนผูป้ระกอบวชิาชพีทีต่อ้งมขี ัน้ตํ่า ใน

แต่ละรูปแบบของสถานพยาบาลที่เป็นแบบค้างคืน

และไมค่า้งคนื ซึง่ขนาดสถานพยาบาลทีใ่หญ่ขึน้กต็้อง

มจีํานวนผู้ประกอบวชิาชพีมากขึน้ รวมไปถงึกําหนด

จํานวนผู้ประกอบวิชาชีพขัน้ตํ่าเฉพาะทางที่อาจจะ

ต้องมีในแต่ละสถานพยาบาลเฉพาะทาง เช่น 

สถานพยาบาลทันต -กรรมก็กํ าหนดว่ าต้องมีผู้

ประกอบวชิาชพีทนัตกรรมกี่คน เป็นต้นโดยกําหนด

ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวต้องเป็นผู้ประกอบ

วชิาชพีเต็มเวลา ปฏบิตัิงานในสถานพยาบาลนัน้ไม่

น้อยกว่า 40 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ และมกีารทําสญัญา

จา้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

o กฎกระทรวงว่าด้วยการดําเนินการสถานพยาบาล

พ.ศ.2545 - กําหนดรายละเอยีดการขออนุญาตและ

การออกใบอนุญาตดําเนินสถานพยาบาล การต่ออายุ

ใบอนุญาต การแก้ไขเปลี่ยนรายการอนุญาต ที่

น่าสนใจเช่น กรณีผู้ขอดําเนินการสถานพยาบาลที่
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ปฏิบัติงานอื่ นอยู่แล้ว ต้องมีเวลาปฏิบัติงานใน

สถานพยาบาลประเภทที่ร ับผู้ป่วยค้างคืนในเวลา

ราชการไมน้่อยกว่า 40 ชัว่โมงต่อสปัดาห 

o กฎกระทรวง ฉบับที่10 ออกตามความใน

พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522 - กําหนด

วธิกีารปฏบิตัเิพื่อขอรบัใบอนุญาต เพื่อใหใ้ชอ้าคารใน

การดาํเนินกจิการ กําหนดรายละเอยีดของแบบแปลน 

การส่งเอกสาร ข้อปฏบิตัิในกรณีที่มกีารปรบัเปลี่ยน 

รือ้ถอน หรอืต่อเตมิอาคาร เป็นต้น สําหรบัการสรา้ง

อาคารด้านสถานพยาบาลก็ให้ใช้กฎหมายควบคุม

อาคารอนัเดยีวกนักบักรณีอาคารสําหรบักจิการอื่นๆ 

แต่ให้มีแบบแปลนสถาปตัย์ของสถานพยาบาล

โดยเฉพาะ 

o กฎกระทรวงเรือ่งการโฆษณาสถานพยาบาลตาม

พระราชบญัญตัสิถานพยาบาล -  

 

2.2.7. ผูป่้วยต่างชาติในไทย 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยนั ้น

นอกจากจะให้บรกิารกับผู้ป่วยในประเทศไทยแล้วยงัมกีาร
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ใหบ้รกิารผูป้ว่ยต่างชาตอิกีดว้ย ในรอบ 2-3 ปีทีผ่่านมาจาํนวน

ผู้ป่วยต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการในไทยนัน้อัตราการเพิ่ม

ประมาณร้อยละ 13 ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2555 มผีู้ป่วย

ต่างชาตริบัการรกัษาในประเทศไทยจํานวน 2,530,000 คน 

จากรายงานของ NaRanong and NaRanong (2011) รายได้

จากผู้ป่วยต่างชาติเหล่าน้ีคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.4 ของ 

GDP 

จากประมาณการของกระทรวงพาณิชยปี์ พ.ศ. 

2555 พบว่ารอ้ยละ 41.4 ของผูป้่วยชาวต่างชาตมิถีิน่พํานักใน

ประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้าน ร้อยละ 32.0 เป็น

นักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุหรือป่วยจนต้องเข้ารบัการ

รกัษาในประเทศไทย ที่เหลือคือร้อยละ 26.6 เป็นผู้ป่วย

ต่างชาตทิี่ตัง้ใจเดนิทางเขา้ประเทศไทยเพื่อรบัการรกัษา ซึ่ง

ส่วนใหญ่จะเป็นผูป้ว่ยทีต่อ้งการการรกัษาทีซ่บัซอ้นโดยแพทย์

เฉพาะทางทีช่าํนาญ การใหบ้รกิารผูป้ว่ยทีต่้องการการรกัษาที่

ซบัซอ้นเหล่านี้ส่วนใหญ่จะอยู่ทีโ่รงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ 

ที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission 

International) แห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยในปี พ.ศ.2555 

มโีรงพยาบาลเอกชนไทย 19 แห่งและคลนิิคย่อย 17 แห่งที่
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ได้ร ับการรับรองนี้ จากทัว่โลกที่ได้ร ับการรับรองจํานวน

ประมาณ 300 สําหรบัประเทศคู่แข่งในตลาดการใหบ้รกิารทา

งารแพทย่อผู้ป่วยต่างชาติน้ีจะมีโรงพยาบาลจากประเทศ

สงิคโปร ์(JCI 22 แห่ง) อนิเดยี (JCI 19 แห่ง) มาเลเซยี (JCI 

9 แห่ง) เกาหลใีต้ (JCI 22 แห่ง)และ ไต้หวนั (JCI 20 แห่ง) 

แห่ง (กระทรวงพาณิชย์,2555) โดยการตัง้ราคาต่อผู้ป่วย

ต่างชาติของโรงพยาบาลเอกชนไทยจะอิงราคาที่คิดโดย

ประเทศคู่แขง่เหล่านี้ดว้ย 

จากข้อมูลที่ไม่ได้แยกประเภทผู้ป่วยต่างชาต ิ

พบว่าโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์มีส่วนแบ่งตลาด(ในแง่ของ

จาํนวนผูป้่วย) สูงทีสุ่ดคอืรอ้ยละ 37 ในปีทีผ่่านมาก สดัส่วนนี้

ลดลงจากรอ้ยละ 50 ในช่วงก่อนปี พ.ศ.2553 รองลงมาคอื

เครอืโรงพยาบาลกรงุเทพทีม่สี่วนบางตลาดรอ้ยละ 21 อย่างไร

กต็ามส่วนแบ่งตลาดนี้คดิจากสดัส่วนของจาํนวนคนไขท้ีม่าใช้

บรกิาร ไม่ใช่สดัส่วนของรายได้ ดงันัน้ค่าส่วนแบ่งตลาดจะ

เปลีย่นไปหากคดิตามรายได ้

นักวชิาการและนักวเิคราะห์มคีวามเหน็ต่อการ

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ต่อผู้ป่วยต่างชาติที่

หลากหลาย NaRanong and NaRanong (2011) เหน็ว่าการ
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ส่งเสรมิธุรกิจบรกิารประเภทนี้ ถึงแม้จะมขี้อดใีนแง่การเพิ่ม

งานและรายได้ของประเทศ แต่จะมีการเบียดบังการใช้

ทรพัยากรทางการแพทย์รวมทัง้ทรพัยากรที่ใช้ในการผลิต

แพทย์ ใ หม่ ขอ งภาครัฐ  ส่ ว น ในด้ านขอ ง  Suwannakij 

(1998)เห็นว่าการใช้บุคลากรทางการแพทย์สําหรับรักษา

ผู้ป่วยต่างชาตินัน้ไม่น่าจะเกินร้อยละ 10 ของกําลงัแพทย์

ทัง้หมด ซึ่งกําลงัที่เพิม่ขึ้นมานี้สามารถจูงใจได้ด้วยการเพิ่ม

ค่าตอบแทนและชัว่โมงการทํางานของแพทย ์อย่างไรก็ตาม 

ในภาวะที่จํานวนแพทยใ์นประเทศมจีํานวนจํากดั อกีทัง้การ

ผลิตแพทย์เพิ่มแต่ละคนนัน้ใช้เวลานาน คณะผู้วิจยัเห็นว่า

ปญัหาการแย่งทรพัยากรน่าจะมอียู่จรงิแต่สาเหตุนัน้ไม่ใช่ที่

การมโีรงพยาบาลเอกชน หากแต่เป็นการขาดแคลนแพทยท์ัง้

ระบบ 

NaRanong and NaRanong (2011) ไดเ้สนอว่า

หนึ่งในวิธีการที่อาจช่วยบรรเทาปญัหาน้ีคือการเพิ่มภาษี

บรกิารรกัษากบัผู้ป่วยต่างชาต ิจากนัน้นํารายได้จากภาษีมา

ใชใ้นการพฒันาและสรา้งกําลงัแพทยใ์นประเทศต่อไป 
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ตารางท่ี 2.11 จ านวนและอตัราการเติบโตของผูป่้วยต่างชาติในประเทศ และท่ีเขา้รกัษาในโรงพยาบาลบ ารงุ
ราษฎรแ์ละเครอืโรงพยาบาลกรงุเทพ 

 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
ประเทศไทย       

จาํนวนผูป้ว่ยต่างชาตทิัง้หมด 1,373,807 1,380,000 1,390,000 1,980,000 2,240,000 2,530,000 
อตัราการเตบิโต (%) 3.29% 0.45% 0.72% 42.45% 13.13% 12.95% 

เครือโรงพยาบาลกรงุเทพ       
จาํนวนผูป้ว่ยทัง้หมด BGH* - 3,522,250 3,631,750 3,765,705 7,080,270 7,571,560 
จาํนวนผูป้ว่ยต่างชาต ิBGH* - 704,450 725,255 747,155 804,825 940,970 
ส่วนแบ่งตลาด(คดิจากจาํนวน) - 51% 52% 38% 36% 37% 

โรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์       
จาํนวนผูป้ว่ยทัง้หมด BH** 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,100,000 
จาํนวนผูป้ว่ยต่างชาต ิBH*** 426,398 415,810 406,543 423,793 466,225 522,423 
ส่วนแบ่งตลาด(คดิจากจาํนวน)

ลาดผูป้ว่ยต่างชาต ิ

31% 30% 29% 21% 21% 21% 
ทีม่า :กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
*ขอ้มลูจากสไลดท์ีห่น้าเวปไซตโ์รงพยาบาลกรุงเทพ โดยคาํนวณจากจํานวนผูป้ว่ยต่อวนั 

คณู 365 วนั    **ขอ้มลูจากรายงาน56-1 ของโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ 
    ***ขอ้มลูจากหน้าเวปไซต์ของโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ 

- 
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ผลประกอบการ 

 

 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รายได้ของธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครมีการ เติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าในปี 2554 จะมเีหตุการณ์มหาอุทกภยั

เกดิขึน้ทําให้ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศเตบิโตติดลบ 

แต่รายได้ของธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่ยงัคงมอีตัรา

การเตบิโตทีเ่ป็นบวก   

รปูที ่2.1 แสดงรายได ้และอตัรากําไรสุทธ ิ(กําไรสุทธิ

หารด้วยรายได้) จากข้อมูลรายได้และกําไรสุทธิของกลุ่ม

โรงพยาบาลที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์พบว่าในช่วง 5 

ปีที่ผ่านมาเครอืโรงพยาบาลกรุงเทพมอีัตราการเติบโตของ

รายได้เฉลี่ยที่ร้อยละ23ซึ่งสูงกว่าอตัราการเติบโตของรายได้

ของกลุ่มโรงพยาบาลอื่นๆ ทีป่ระมาณรอ้ยละ5 ถงึรอ้ยละ 10 

ทัง้นี้อตัราการเตบิโตของรายได้ทีร่วดเรว็ ส่วนใหญ่มาจากกา

รวบรวมกิจการกบัโรงพยาบาล หรอื เครอืโรงพยาบาลอื่นๆ

ตามทีไ่ดอ้ภปิรายไวใ้นส่วนตน้ของรายงานนี้ 
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รปูท่ี 2.1 รายได(้แกนซ้าย) และอตัราก าไรสทุธิ (แกนขวา) ของโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ 

 
ทีม่า: รายงาน 56-I ของโรงพยาบาลแต่ละแหง่ 

หมายเหต:ุ BGH คอืเครอืโรงพยาบาลกรงุเทพ, BH คอืโรงพยาบาลบํารงุราษฎร,์ BCH คอืเครอืโรงพยาบาลเกษมราษฎร,์ RAM คอืเครอืโรงพยาบาล

รามคาํแหง 

ล้านบาท % 
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สําหรบัในดา้นของอตัรากําไรสุทธนิัน้พบว่า ในช่วง 5 ปีทีผ่่าน

มา อตัรากําไรสุทธเิฉลี่ยของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลตวัอย่าง

เท่ากับร้อยละ16.02 โดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเป็นลําดับ 

อยา่งไรกต็ามเครอืโรงพยาบาลกรุงเทพ ซึง่เป็นเครอืทีม่ขีนาด

ใหญ่ทีสุ่ดจะมอีตัรากําไรทีต่ํ่าทีสุ่ดในกลุ่ม ทัง้นี้อาจเป็นเพราะมี

ค่าใช่จ่ายในการบรหิารจดัการสูง และ/หรอื อาจไม่ได้ตัง้ราคา

สงูเท่าโรงพยาบาลเอกชนรายอื่นทีนํ่ามาเปรยีบเทยีบ อย่างไร

กต็ามหากนบัในแงข่องกําไรแลว้ เครอืโรงพยาบาลกรุงเทพยงั

มกีําไรสุทธริวมทีท่ิง้ห่างโรงพยาบาลเอกชนรายอื่นในประเทศ

ไทย 
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2.3. บทสรปุ  

งานศกึษานี้มจีดุประสงคเ์พื่อศกึษาแนวโน้มของ

ผลกระทบจากการควบรวมกจิการ และขยายขนาดธุรกจิของ

โรงพยาบาลเอกชนในกรงุเทพมหานคร โดยไดส้นันิษฐานไว้

ว่าผลกระทบของการควบรวมกจิการ และขยายขนาดนี้อาจมี

ใน 5 ดา้น กล่าวคอื 

1) ผลกระทบต่ออํานาจเหนือตลาดของโรงพยาบาล

เอกชนรายใหญ่ 

2) ผลกระทบต่ออํานาจต่อรองระหว่างโรงพยาบาล

กบัแพทยเ์ฉพาะทางผูม้คีวามเชีย่วชาญ 

3) ผลกระทบต่ออํานาจต่อรองระหว่างโรงพยาบาล

กบับรษิทัประกนั 

4) ผลกระทบต่ออุปสรรคในการเขา้ตลาดของ

โรงพยาบาลเอกชนรายใหม่ 

5) ผลกระทบต่อจาํนวนแพทยท์ีใ่หบ้รกิารในภาครฐั 

 โดยเนื่องจากคณะผู้วิจยัไม่มขี้อมูลด้านราคา (ค่า

รกัษาพยาบาล, ค่ายา และ ค่าบรกิารอื่นๆ) และ ไม่มขี้อมูล

อตัราค่าตอบแทนแพทย ์จงึไม่สามารถทําการวเิคราะหผ์ลของ
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การควบรวมกิจการได้โดยตรงผ่านการเปลี่ยนแปลงของตัว

แปรเหล่านี้ ขอ้สรุปที่ได้จากงานนี้มาจากการประมวลขอ้มูลที่

โรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยต่อสาธารณะชนซึ่งเป็นข้อมูล

เกี่ยวกบัโครงสร้างตลาด พฤตกิรรมการเข่งขนับางด้าน และ

ผลประกอบการ ดังนั ้นข้อสรุปที่ได้จากงานนี้จึงเป็นการ

ประเมนิ ‚แนวโน้ม‛ ของผลกระทบจากการควบรวมกจิการ 

และขยายขนาดของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ผ่านการ

วเิคราะหโ์ครงสรา้งตลาดทีเ่ปลีย่นแปลง 

ผลการประเมนิแนวโน้มของผลกระทบของการควบ

รวมกจิการและขยายขนาดของเครอืโรงพยาบาลกรุงเทพ ทัง้สี่

ดา้น อาจสรปุไดด้งันี้ 

2.3.1. ผลกระทบต่ออํานาจเหนือตลาด – ในส่วน

ข อ ง ต ล า ด บ ริก า ร ผู้ ป่ ว ย น อ ก  ซึ่ ง นั บ ใ ห้

โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งอยู่ในตลาดเดยีวกนั

พบว่าการควบรวมและขยายกิจการของเครือ

โรงพยาบาลกรุงเทพไม่น่าจะเพิม่อํานาจเหนือ

ตลาดของทัง้เครอืโรงพยาบาลกรุงเทพและเครอื

โรงพยาบาลใหญ่อื่นๆ ได้มากนัก ทัง้นี้ เป็น

เพราะยงัมผีู้ให้บรกิารที่สามารถทดแทนกนัได้
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อยู่อีกจํานวนมากในกรุงเทพ (ทัง้โรงพยาบาล

เอกชนราย เล็กอื่ นๆ  คลินิ ค เ อกชน และ

โรงพยาบาลของรัฐ) โดยในกรณีของตลาด

บรกิารผูป้่วยนอกทีส่มมตใิหโ้รงพยาบาลเอกชน

เท่านัน้อยู่ในตลาด6 คณะผู้วจิยัพบว่าส่วนแบ่ง

ตลาดของผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดสี่รายแรก (CR4) 

ไดเ้พิม่จากรอ้ยละ 21.7 ในปี พ.ศ. 2552 เป็น

รอ้ยละ 32.7 ในปี พ.ศ. 2555 ส่วนค่าดชันี HHI 

นัน้เพิม่ขึน้จาก 263.6 เป็น 517.9 ในช่วงเวลา

เดียวกัน ซึ่งนับว่าค่อนข้างตํ่ าเมื่อเทียบกับ

เกณฑท์ีค่ณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้าใน

ต่างประเทศนิยามใช้กันคือ 1,800 หรอื 2,500 

(ขึน้อยูก่บับรบิทของแต่ละประเทศ) 

ในส่วนของตลาดการรักษาเฉพาะทางที่

ซบัซ้อนนัน้ คณะผู้วิจยัพบว่ามีข้อบ่งชี้ที่ทําให้

สันนิษฐานได้ว่าการกระจุกตัวของการรักษา

เฉพาะทางที่ซบัซ้อนบางประเภทจะเพิม่มากขึน้

                                                           
6ซึง่กรณีนีจะท าให้มีแนวโน้มการพบอ านาจเหนือตลาดมากกวา่กรณีท่ีรวมคลินิคเอกชน และ
โรงพยาบาลของรัฐเข้ามาในตลาดด้วย แต่ก็ยงัไมพ่บวา่จะมีแนวโน้มพบผู้ เลน่ท่ีมีอ านาจเหนือตลาด
มากอยา่งมีนยัยะส าคญั 
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อย่างมนีัยยะสําคญั ตัวอย่างเช่น การให้บรกิาร

ปลูกถ่ายอวัยวะ และการให้บริการโดยเครื่อง 

MRI เป็นต้น อย่างไรกต็าม เนื่องจากคณะผูว้จิยั

ไม่มขี้อมูลเกี่ยวกบัการให้บรกิารเฉพาะทางทุก

ประเภทของโรงพยาบาลเอกชนทัง้หมดใน

กรุงเทพมหานคร และไม่สามารถทราบได้ถึง

ส่วนแบ่งตลาดทีแ่ทจ้รงิในบรกิารเฉพาะทางนัน้ๆ 

จึงไม่สามารถทําการสรุปผลกระทบต่อแต่ละ

ประเภทบรกิารไดอ้ยา่งชดัเจน 

นอกจากนี้ เนื่องจากทรพัยากรและบุคลากร

ทางการแพทย์ของไทยนัน้มคี่อนข้างจํากดัเป็น

ทุ น เ ดิ ม  ก า ร ผู ก ข า ด ที่ ม า ก ขึ้ น ใ น ต ล า ด

โรงพยาบาล เอกชนอาจส่ งผลกระทบ ต่อ

สวสัดกิารผูบ้รโิภคในรปูของค่าธรรมเนียมการใช้

บรกิารทีเ่พิม่ขึน้การจ่ายยามากเกนิความจาํเป็น 

การให้คนไข้ได้รบัการตรวจเพื่อวินิจฉัยอาการ

ผดิปกตอิยา่งเกนิความจาํเป็น เป็นตน้ 

วิธีการแก้ปญัหาเหล่าน้ีอาจทําได้โดยวิธีที่

หลากหลาย โดยสําหรบัปญัหาการจ่ายยาเกิน
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จาํเป็น หรอืการคดิค่ายาในราคาสูง อาจจะแก้ได้

โดยการห้ามให้โรงพยาบาลสัง่ยา และให้คนไข้

ตอ้งไปซือ้ยาเองจากรา้นขายยา เป็นตน้  

อย่ า ง ไ รก็ต าม  ก า รควบคุ มแล ะจํ ากัด

พฤตกิรรมทางธุรกจิของโรงพยาบาลเอกชนนัน้ 

อาจช่วยลดการเอาเปรยีบผู้บรโิภคเกนิควร และ

ปญัหาการดงึทรพัยากรทางการแพทยอ์อกจาก

ภาครฐัได้บ้าง แต่การแก้ปญัหาการขาดแคลน

แพทย์นัน้จะต้องเพิ่งการเพิ่มกําลังแพทย์ทัง้

ระบบ รวมถงึการวางแผนจดัสรรแพทยต์ามพืน้ที่

ใหเ้หมาะสมในระยะยาว 

2.3.2. ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ อํ า น า จ ต่ อ ร อ ง ร ะ ห ว่ า ง

โรงพยาบาลเอกชนกับแพทย์– จากแนวโน้มที่

โรงพยาบาลเอกชนจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

โรงพยาบาลของรฐั อาจทําใหแ้พทยจ์าํนวนมาก

เข้าไปทํางานในภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นแบบ

เต็มเวลา หรอืแบบไม่เต็มเวลา อย่างไรก็ตาม 

การขยายขนาดของเครอืโรงพยาบาลกรุงเทพ

ไม่น่าจะมีผลให้โรงพยาบาลเอกชนมีอํานาจ
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ต่อรองเหนือแพทย์มากขึ้น ทัง้นี้เป็นเพราะใน

ปจัจุบันยังมีโรงพยาบาลเอกชน คลินิค และ

โรงพยาบาลของรฐัอีกเป็นจํานวนมากที่ขาด

แคลนแพทย ์อยา่งไรกต็าม เนื่องจากคณะผูว้จิยั

ไม่มีข้อมูลด้านค่าตอบแทน สัญญาจ้าง และ

ลกัษณะการให้บรกิารของแพทย์ จงึยงัไม่อาจ

ประเมินแนวโน้มของผลกระทบในส่วนนี้ ได้

อยา่งชดัเจน 

2.3.3. ผลกระทบต่ออํานาจต่อรองเหนือบริษัท

ประกันสุขภาพ – สําหรับอํานาจต่อรองกับ

บรษิัทประกนันัน้ ผู้วจิยัยงัเชื่อว่าไม่น่าจะมผีล

มากนักเน่ืองจากในปจัจุบันยังมีโรงพยาบาล

เอกชนอยู่เป็นจาํนวนมาก แต่หากการควบรวม

และขยายขนาดของเครอืโรงพยาบาลกรุงเทพ

ครอบคลุมเครอืโรงพยาบาลใหญ่ทีม่ชีื่อเสยีงเป็น

จาํนวนมากขึน้เรื่อยๆ กอ็าจจะมผีลทําใหอ้ํานาจ

ต่อรองของเครอืโรงพยาบาลกรงุเทพเพิม่ขึน้ได ้ 

2.3.4. ผลกระทบต่ออุปสรรคในการเข้าตลาด – 

ปจัจยัที่มีผลต่ออุปสรรคในการเข้าตลาดของ
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โรงพยาบาลเอกชนนัน้ไม่ได้อยู่ที่การหาเงนิทุน

มาสร้างโรงพยาบาลและซื้อเครื่องมอืทางการ

แพทย ์เพราะขนาดของเงนิลงทุนนี้ไม่ไดต่้างกบั

ของอุตสาหกรรมอื่นมากนัก อกีทัง้เมื่อพจิารณา

ในแง่ของกฎหมาย ก็ไม่ได้มีกฎหมายใดที่จะ

เป็นอุปสรรคต่อการเข้าตลาดของโรงพยาบาล

เอกชนรายใหม่ อย่างไรก็ตาม อุปสรรคที่สําคญั

ต่อการเข้าตลาดโรงพยาบาลเอกชนนัน้อยู่ที่

ความสามารถในการหาบุคลากรทางสาธารณะ

สุข เช่น แพทย์ พยาบาล และนักเทคนิค

การแพทย ์และความสามารถในการสรา้งความ

น่าเชื่อถือ ซึ่งการขยายขนาดและเพิ่มความ

น่าเชื่อถอืของเครอืโรงพยาบาลขนาดใหญ่ย่อม

ทําให้การเปิดสาขาใหม่เป็นไปได้ง่ายเพราะมี

ชื่อเสยีงอยูแ่ลว้เป็นทุนเดมิ ในทางกลบักนัจะทํา

ใหก้ารเขา้ตลาดของโรงพยาบาลรายใหม่เป็นไป

ได้ยากขึน้ เนื่องจากจะต้องแย่งแพทยก์บัเครอื

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ทีม่ชีื่อเสยีงกว่า 
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2.3.5. ผลกระทบต่อจํานวนแพทย์ที่ให้บริการใน

ภาครฐั – การควบรวมกิจการและขยายขนาด

ของเครือโรงพยาบาลกรุง เทพ และเครือ

โ ร ง พ ย า บ า ล เ อ ก ช น อื่ น ๆ ทั ้ ง ภ า ย ใ น

กรุง เทพมหานคร และพื้นที่จ ังหวัดอื่ นใน

ประเทศไทยนัน้ ย่อมส่งผลให้เกิดการโยกย้าย

ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการ

แพทยอ์ื่นๆจากโรงพยาบาลในสงักดัรฐับาลไปสู่

โรงพยาบาลเอกชนที่ให้ค่าตอบแทนที่จูงใจกว่า

บ้าง อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจ ัยพบว่าปญัหา

ความเหลื่อมลํ้าของจํานวนแพทยต่์อประชากร

ระหว่างภาครฐั-เอกชนนัน้ เป็นหน่ึงในปญัหา

ภายใต้ร่มใหญ่คือการขาดแคลนแพทย์ ดงันัน้ 

นอกจากการปรบัโครงสรา้งแรงจูงใจของแพทย์

ในภาครฐัแล้ว การผลิตแพทย์เพิ่มขึ้นภายใต้

ระบบประกันคุณภาพที่มีมาตรฐานจึง เป็น

สิง่จาํเป็นในอนาคต 
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รายงานการวิเคราะห์ 
สภาพการแข่งขนั 

อตุสาหกรรมโรงภาพยนตร ์
1. บทน า 

บทความนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาแง่มุมทางดา้นการ

แข่งขนัของอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร ์โดย ทําการวเิคราะห์

ลักษณะทางธรรมชาติของอุตสาหกรรม โครงสร้างตลาด 

สภาพการแข่งขนั พฤติกรรมการแข่งขนัและผลประกอบการ

ของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตรข์องไทยและ

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การเชื่อมโยงกนัในแนวดิง่ระหว่าง

ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร ์ผู้ผลติภาพยนตร์ และผู้บรโิภค 

รวมถงึการวเิคราะหเ์ชงิเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูจากต่างประเทศ  

 

2.พฒันาการของอตุสาหกรรมโรงภาพยนตร ์

อุตสาหกรรมโรงภาพยนตรใ์นช่วงก่อนปี 2537 จะเป็น

ช่วงที่โรงภาพยนตร์ที่ให้บริการทัง้หมดมีสถานที่ตัง้แยก

ออกมาแบบเดยีว (standalone) ซึง่โรงภาพยนตรแ์ต่ละแห่งจะ
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มจีํานวนโรงเพยีงโรงเดยีวและมขีนาดใหญ่และจํานวนที่นัง่

จาํนวนมาก รอบเวลาในการฉายมคีวามแน่นอนคาดการณ์ได ้

กระทัง่ในปี 2537 การเปลี่ยนแปลงที่สําคญัของโรง

ภาพยนตรค์อืการเกดิขึน้ของโรงภาพยนตรแ์บบมลัติเพลก็ซ ์

(Multiplex) ของเครือ EGV โดยลักษณะสําคัญของโรง

ภาพยนตร์แบบมลัติเพล็กซ์ คอืการมโีรงภาพยนตร์หลาย ๆ 

โรงในสถานทีเ่ดยีว ซึง่ส่วนใหญ่จะเปิดอยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้ มี

คุณภาพของที่นัง่ และเทคโนโลยขีองระบบเสยีงทีพ่ฒันามาก

ขึน้ จํานวนโรงภาพยนตรท์ี่มากขึน้ในสถานที่แห่งเดยีวทําให้

โรงภาพยนตร์แบบมลัติเพล็กซ์ สามารถฉายภาพยนตร์ใน

จาํนวนที่มากขึน้และมคีวามยดืหยุ่นในการบรหิารเวลาในการ

ฉายทําให้ระยะเวลาในการรอชมภาพยนตร์ของผู้เข้าชมโดย

เฉลีย่สัน้ลง สามารถตอบสนองจาํนวนโรงภาพยนตรแ์ละเวลา

รอบฉายของภาพยนตรเ์รื่องต่าง ๆ ไดต้ามอุปสงคข์องผูช้มได้

ดขีึ้น ซึ่งข้อดเีหล่านี้ส่งผลให้การขยายตวัของโรงภาพยนตร์

ระบบมลัตเิพลก็ซ ์สามารถขยายตวัไดใ้นระยะเวลารวดเรว็ 

โรงภาพยนตร์ในระบบมัลติเพล็กซ์ในเครือบริษัท 

เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ เปิดขึ้นในปี 2538 ภายใต้แนวคิด 
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entertainment complex โดยการรวมโรงภาพยนตร์ระบบ

มลัตเิพลก็ซ์และกจิการสนัทนาการและการบนัเทงิอื่น ๆ เช่น 

โบว์ลิ่ง คาราโอเกะ และร้านอาหารเข้าไว้ด้วย ซึ่งประสบ

ความสาํเรจ็เป็นอยา่งด ีและมกีารขยายสาขาอย่างรวมเรว็  

ในปี 2547 บรษิทัเมเจอร ์ซนิีเพลก็ซ ์จาํกดั (มหาชน) 

และ บรษิทั อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั ไดท้ําการควบรวม

กจิการกนักลายเป็นผูเ้ล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรม ในขณะทีผู่้

ประกอบรายอื่น ๆ ที่เป็นรายย่อยในตลาดได้แก่ บรษิัท เอส

เอฟซนิีม่าซติี้ จาํกดั ซึง่เริม่ประกอบกจิการตัง้แต่ปี 2542 และ

โรงภาพยนตร ์standalone ขนาดเลก็อื่น ๆ เช่น โรงหนังลโิด ้

โรงหนงัสยาม House RCA  

แนวโน้มปจัจุบันที่ชัด เจนของอุตสาหกรรมโรง

ภาพยนตร์คือการเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงภาพยนตร์แบบ

มลัตเิพลก็ซอ์ย่างรวดเรว็ไปตามหวัเมอืงต่าง ๆ ในต่างจงัหวดั 

ซึ่ง โรงภาพยนตร์ส่วนใหญ่จะตั ้งอยู่ ในห้างสรรพสินค้า 

นอกจากนี้โรงภาพยนตร์จํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

กรุงเทพนําเสนอบริการที่ดีขึ้น และราคาค่าชมที่แพงขึ้น 
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(ระดบัพรเีมยีม) เช่นการเพิม่ความสบายของทีน่ัง่ จาํนวนทีน่ัง่

ทีล่ดลง  

นอกจากนี้ยงัมกีารใหบ้รกิารพเิศษทีเ่พิม่ขึน้อื่น ๆ เช่น

ด้านเทคโนโลยกีารฉายในระบบดจิติอลหรอืการให้บรกิารใน

ระบบสามมติ ิ(3D/IMAX)  

 

3. โครงสร้างตลาด 

3.1นิยามตลาด 

 วตัถุประสงค์ของการกําหนดนิยามตลาดคอืการวาง

กรอบสําหรบัการวเิคราะห์สภาพการแข่งขนั และผลของกล

ยุทธ์ทางธุรกจิของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมต่อระดบัการ

แข่งขัน โดยตลาดที่ เกี่ยวข้องคือตลาดของสินค้าที่ เ ป็น

ทางเลอืกทีใ่กลเ้คยีงกนัใหก้บัผูบ้รโิภค  

 หากพิจารณาทางด้านตัวสินค้าหรือการให้บริการ 

(product market definition) จะพบว่าในด้านอุปสงค ์

(demand side) ผู้ใหบ้รกิารโรงภาพยนตรส์่วนใหญ่จะเผชญิ

การแข่งขนัทางตรงกบัผู้ให้บรกิารโรงภาพยนตร์รายอื่น และ
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โรงภาพยนตรส์่วนใหญ่มคีุณลกัษณะที่ค่อนขา้งคล้ายคลงึกนั 

(homogenous) กล่าวคือเป็นโรงภาพยนตร์ในระบบ

มลัติเพล็กซ์ (มเีพียงส่วนน้อยที่เป็นแบบ standalone) มี

จาํนวนเรื่องภาพยนตรท์ี่ทําการฉายใกลเ้คยีงกนั (มเีพยีงบาง

โรงภาพยนตรเ์ท่านัน้ที่ฉายภาพยนตรท์ี่แตกต่างออกไปเพื่อ

ให้บริการกับผู้ชมเฉพาะกลุ่ม เช่น House RCA) และมี

เทคโนโลยกีารฉายที่ใกล้เคยีงกนั ในขณะที่ทางด้านอุปทาน 

(Supply side) การเปลีย่นแปลงเป็นระบบดจิติอลทีค่่อนขา้ง

แพร่หลายครอบคลุมในปจัจุบันทําให้ผู้ให้บริการมีความ

ยดืหยุ่นมากขึ้นในการปรบัเปลี่ยนประเภทและจํานวนของ

ภาพยนตรท์ีท่ําการฉาย ดงันัน้ความสามารถของการทดแทน

ทางด้านอุปทานจะทําให้ผู้ ประกอบการโรงภาพยนตร์

มลัตเิพลก็ซส์ามารถปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาวะอุปสงค์

และการแขง่ขนัไดด้ยีิง่ขึน้ 

 นอกจากนี้ยงัจําเป็นที่จะต้องพจิารณาว่าขอบเขตของ

ตลาดควรจะขยายรวมถึงสนิค้าที่เกี่ยวข้องกบัตวัภาพยนตร์

เช่นอาหารและเครื่องดื่ม โดยพจิารณาราคาภาพยนตร์และ

อาหารและเครื่องดื่มเป็นสนิค้าเดียวกันหรอืไม่ ซึ่งจะพบว่า

แมว้่าอาหารและเครื่องดื่มเป็นสนิคา้ทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งใกลช้ดิ
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กับการฉายภาพยนตร์และเป็นสินค้าประกอบกัน แต่การ

เปลี่ยนแปลงราคาของอาหารและเครื่องดื่มนัน้ไม่น่าจะมี

ผลกระทบอย่างมนีัยยะสําคญัต่อจํานวนผู้เลอืกใช้บรกิารโรง

ภาพยนตร ์(Competition commission, 2013) ดงันัน้สนิคา้ที่

เกีย่วขอ้งในตลาดจงึไมค่วรขยายรวมถงึอาหารและเครือ่งดื่ม 

 อย่างไรก็ดีอาหารและเครื่องดื่มระหว่างการรับชม

ภาพยนตรน์ัน้เป็นสนิค้าในอกีตลาดที่สําคญั และเนื่องจากว่า

โรงภาพยนตรส์่วนใหญ่นัน้ทําการขายอาหารและเครื่องดื่มใน

พื้นที่โรงภาพยนตร์แต่เพยีงรายเดยีวและห้ามการนําอาหาร

และเครื่องดื่มจากภายนอกเข้าไปรับประทานระหว่างการ

รบัชม ดงันัน้ในด้านของการทดแทนกนัทางดา้นอุปสงค์สนิค้า

ดงักล่าวจงึไม่มสีนิค้าใดทดแทนเนื่องจากผูบ้รโิภคไม่สามารถ

หาสินค้าอื่นมาบริโภคทดแทนระหว่างชมภาพยนตร์ได ้

ในขณะที่การทดแทนทางด้านอุปทานก็เ ป็นไปได้ยาก

เช่นเดยีวกนัเน่ืองจากผูใ้หบ้รกิารหรอืผูป้ระกอบการภาพยนตร์

รายอื่นไมส่ามารถเขา้มาใหบ้รกิารอาหารและเครื่องดื่มกบัผูช้ม

ภาพยนตรข์องโรงภาพยนตร์คู่แข่งได้ ดงันัน้ถือได้ว่าอาหาร

และเครื่องดื่มระหว่างการชมภาพยนตรข์องโรงภาพยนตรแ์ต่

ล ะ แ ห่ ง เ ป็ นต ล าด ที่ แ ยก จ าก กัน  โ ด ยแ ต่ ล ะต ล าด มี
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ผูป้ระกอบการเพยีงรายเดยีวคือผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์

นัน่เองซึ่งมสี่วนแบ่งตลาดรอ้ยละ 100 ในตลาดนัน้ ๆ  และ

ผูป้ระกอบการแต่ละรายถอืว่ามอีํานาจเหนือตลาด (Significant 

Market Power) 

 

3.2ห่วงโซ่อปุทานของภาพยนตร ์

 ภาพยนตร์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยบรษิัทหรอืสตูดิโอผลิต

ภาพ ยนต ร์ จ ะถู ก ก ร ะ จ าย โ ด ยผู้ ก ร ะ จายภ าพ ยนต ร ์

(distributors) ทีไ่ดร้บัอนุญาตในรปูแบบ (format) ช่องทางต่าง 

ๆ เช่น โรงภาพยนตร ์ดวีดี ีเคเบิล้ทวีแีบบบอกรบัสมาชกิ โดย

สตูดิโอผลิตภาพยนตร์หลัก ๆ ทัง้ในและต่างประเทศจะมี

หน่วยธุรกิจที่ทําหน้าที่กระจายภาพยนตร์ที่บรษิัทได้ทําการ

ผลติ ตวัอย่างสตูดโิอผลติภาพยนตร์ฮอลลวีู้ดเช่น Columbia 

Pictures Industries, Inc., Warner Bros Entertainment, 

Inc., Disney Enterprises, Inc., Universal Studios, 

Twentieth Century Fox Film Corporation และ Paramount 

Pictures Corporation ในส่วนของสตูดโิอผลติภาพยนตรไ์ทย

เช่น GTH, สหมงคลฟิล์ม เป็นต้น นอกจากนี้ยงัพบการควบ
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รวมกจิการในแนวดิง่โดยบรษิทัผลติภาพยนตรบ์างแห่งถูกถอื

หุน้โดยผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร ์เช่น บรษิทั M39 studio 

โดยห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมภาพยนตรส์ามารถแสดง

ไดต้ามรปูที ่3.1 

รปูท่ี 3.1 ห่วงโซ่อปุทานของอตุสาหกรรมภาพยนตร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัผูผ้ลติและผู้

กระจายภาพยนตร ์

ผูผ้ลติภาพยนตร ์

ผูก้ระจายภาพยนตร ์

โรงภาพยนตร ์

ผูช้ม 

ช่องทางอื่น ๆ เช่น ช่องทวี ี

และ DVD 
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4. พฤติกรรมการแข่งขนั 

4.1. พฤติกรรมในตลาดต้นน ้าระหว่างผู้ประกอบการโรง

ภาพยนตรแ์ละผูผ้ลิต: การแบ่งรายได้ 

 กิจการโรงภาพยนตร์เป็นช่องทางในการกระจาย

ภาพยนตรจ์ากผู้ผลติไปสู่ผู้ชม โดยในตลาดต้นน้ําหรอืธุรกิจ

การรบัภาพยนตร์เข้ามาฉายในโรงภาพยนตร์ บรษิัทผู้ผลิต

หรือผู้กระจายภาพยนตร์และโรงภาพยนตร์จะมีข้อตกลง

ระหว่างกนัโดยปกตขิอ้ตกลงจะอยูใ่นรปูของส่วนแบ่งรายไดค้่า

เข้าชมภาพยนตร์ซึ่งจะกําหนดอัตราสําหรบัแต่ละสปัดาห์ที่

ภาพยนตรเ์ขา้ฉาย (sliding scale) ซึ่งจากขอ้มูลจากการ

สมัภาษณ์พบว่าอตัราส่วนแบ่งรายได้ของโรงภาพยนตรจ์ะอยู่

ที่ประมาณร้อยละ 50 ของรายได้จากการขายตัว๋สําหรบั

สปัดาห์แรกที่ภาพยนตร์เขา้ฉายซึ่งโดยปกติจะเป็นสปัดาห์ที่

รายรับจากการเข้าฉายสูงที่สุด และส่วนแบ่งสําหรับโรง

ภาพยนตร์จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในสปัดาห์ถัด ๆ ไป นอกจากนี้

ส ัญญาจะกําหนดการกระจายของพื้นที่และจํานวนโรง

ภาพยนตร์ที่จะฉายภาพยนตร์เรื่องนัน้ ๆ ซึ่งอัตราส่วนแบ่ง

รายได้จะขึน้อยู่กบัอํานาจต่อรองระหว่างผู้กระจายภาพยนตร์
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และโรงภาพยนตร ์ซึง่อํานาจต่อรองนี้จะขึน้อยู่กบัชื่อเสยีงของ

สตูดโิอผูผ้ลติ โอกาสในการประสบความสําเรจ็ของภาพยนตร ์

และส่วนแบ่งทางการตลาดและความครอบคลุมของโรง

ภาพยนตรใ์นเครอืของผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร ์

 อย่างไรก็ดีเป็นที่น่าสังเกตว่ารายได้จากการขาย

อาหารและเครือ่งดื่ม รวมทัง้ค่าโฆษณาสนิคา้ในโรงภาพยนตร์

นั ้นจะไม่อยู่ ในสัญญาแบ่งรายได้ โดยรายรับส่วนนี้ โรง

ภาพยนตร์จะเก็บไว้เองทัง้หมด นอกจากนี้โรงภาพยนตร์มี

อํานาจในการตดัสนิใจในการปรบัจาํนวนโรงภาพยนตรท์ีจ่ะทํา

การฉายและระยะเวลาที่ภาพยนตร์จะได้รบัการฉาย ซึ่งโรง

ภาพยนตร์จะยุติการฉายเมื่อส่วนแบ่งรายรบัของภาพยนตร์

เท่ากับต้นทุนค่าเสียโอกาสของการฉายภาพยนตร์เรื่อง

ดังกล่าว ( เช่น รายรับที่ น่าจะได้จากการเพิ่มรอบฉาย

ภาพยนตรท์ีเ่ขา้ใหม)่ 

 เนื่ องจากผู้ผลิตภาพยนตร์มีต้นทุนการผลิตที่เป็น

ตน้ทุนจม (sunk cost) ทีส่งู เมือ่ภาพยนตรถ์ูกผลติออกมาแลว้

ต้นทุนแปรผนัในการเข้าถึงผู้ชมมคี่าตํ่ามากหรอืแทบจะไม่มี

เลย กล่าวคอืต้นทุนการผลติจะไม่เพิม่ขึน้ตามจาํนวนของผูช้ม
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แต่อยา่งใด ดงันัน้ผูผ้ลติภาพยนตรต์้องการใหภ้าพยนตรไ์ดร้บั

รายรบัจากการฉายสูงที่สุด ซึ่งสญัญาส่วนแบ่งรายได้จะช่วย

สรา้งแรงจงูใจทีส่อดคลอ้งกนัระหว่างโรงภาพยนตรแ์ละผูผ้ลติ

ภาพยนตร ์ซึ่งจะช่วยสรา้งแรงจูงใจให้โรงภาพยนตรแ์สวงหา

รายรบัสงูสุดเช่นเดยีวกนั ดงันัน้โรงภาพยนตรจ์ะมแีรงจงูใจใน

การช่วยประชาสมัพนัธ์ เช่นวางป้ายโฆษณา ฉายภาพยนตร์

ตัวอย่าง และทําการโปรโมชัน่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่ม

รายรบัแต่ผู้ผลิตและผู้กระจายภาพยนตร์ตรวจสอบได้ยาก 

และเป็นการป้องกันการใช้อํานาจผูกขาดตัง้ราคาตัว๋ใน

ลกัษณะ double marginalization ที่อาจจะทําให้ราคาสูง

เกนิไปในกรณีที่โรงภาพยนตรม์อีํานาจผูกขาด นอกจากนี้ยงั

เป็นการลดความเสีย่งต่อโรงภาพยนตรใ์นกรณีทีภ่าพยนตรไ์ม่

ประสบความสําเรจ็ในการสรา้งรายรบั อย่างไรกด็กีารกําหนด

ส่วนแบ่งรายรบัหมายความว่าผูผ้ลติภาพยนตรจ์ะต้องรบัภาระ

บางส่วนไว้ด้วย ในกรณีที่การทําโปรโมชัน่อยู่ในรูปแบบของ

การลดราคาค่าชมภาพยนตร ์ซึง่ในประเดน็นี้อุตสาหกรรมต้น

น้ําเช่นผู้ผลิตและผู้กระจายภาพยนตร์จะต้องรบัต้นทุนส่วน

หนึ่งของการแข่งขนัทางด้านราคาระหว่างโรงภาพยนตร์ไว้

ดว้ย 
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4.2. พฤติกรรมในตลาดปลายน ้า: การแข่งขนัระหว่างโรง

ภาพยนตร ์

ในอุตสาหกรรมปลายน้ําหรอืการธุรกจิฉายภาพยนตร์

สู่ผู้ชม กลยุทธ์ทางธุรกิจของโรงภาพยนตร์จะมทีัง้ทางด้าน

ปรมิาณหรอืจาํนวนโรงภาพยนตร ์และทางดา้นราคา 

4.2.1 กลยุทธ์ท่ีไม่ใช่ราคา: จ านวนโรงภาพยนตรแ์ละ

จ านวนท่ีนัง่ 

 ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ที่เป็นผู้เล่นสําคัญใน

ประเทศไทยม ี2 รายได้แก่บรษิัทเมเจอร์ ซนีีเพล็กซ์ จํากดั

(มหาชน) และบรษิทั เอสเอฟซนีีมาซติี้ จาํกดั ซึง่ใหบ้รกิารโรง

ภาพยนตร์ในแบบมลัติเพล็กซ์ โดยทัง้สองรายมีการขยาย

จํานวนโรงภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

จากรายงาน 56-1 ของบริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จํากัด 

(มหาชน) จาํนวนสาขาของเมเจอรเ์พิม่จาก 39 สาขาหรอื 316 

โรงภาพยนตร ์ในปี 2550 มาเป็น 56 สาขาหรอื 413 โรง

ภาพยนตร ์ในปี 2555 ซึ่งกว่ารอ้ยละ 50 อยู่ในเขตกรุงเทพ

และปรมิณฑล (ดูตารางแยกตามรายจงัหวดัในภาพผนวก)

เปรยีบเทยีบจํานวนสาขาของเอสเอฟ ซึ่งเพิม่จาก 13 สาขา
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หรอื 115 โรงภาพยนตร์ เป็น 30 สาขาหรอื 218 โรง

ภาพยนตร ์ในช่วงเวลาเดยีวกนั (รูปที่ 3.2 และ รูปที่ 3.3)ซึ่ง

เครือเมเจอร์มีสัดส่วนของจํานวนสาขาและโรงภาพยนตร์

ประมาณเกอืบรอ้ยละ 60 

รูปท่ี 3.2 จ านวนสาขาเปรียบเทียบเครือเมเจอร์และ 
เอสเอฟ 

 
ทีม่า: รวบรวมจากรายงาน 56-1 บรษิทัเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 
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รปูท่ี 3.3 จ านวนโรงภาพยนตรเ์ปรียบเทียบเครือเมเจอร์
และเอสเอฟ 

 
ทีม่า: รวบรวมจากรายงาน 56-1 บรษิทัเมเจอรซ์นีีเพลก็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 
 

 จากการเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่องของจาํนวนสาขาและโรง

ภาพยนตร ์ที่นัง่ชมภาพยนตรก์็มจีํานวนเพิม่ขึน้อย่างชดัเจน

เช่นเดยีวกนั โดยขอ้มลูทีแ่สดงในรปูที ่3.4 ชีใ้หเ้หน็ว่าจาํนวน

ทีน่ัง่ชมภาพยนตรข์องเครอืเมเจอรซ์นีีเพลก็ซเ์พิม่จาก 76,500 

ทีน่ัง่ในปี 2550 มาเป็น 100,500 ทีน่ัง่ในปี 2555 
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รปูท่ี 3.4 จ านวนท่ีนัง่โรงภาพยนตรเ์ครือเมเจอร ์

 

ทีม่า: รวบรวมจากรายงาน 56-1 บรษิทัเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 

 

4.2.2. กลยทุธด้์านราคา: ค่าเข้าชมภาพยนตร ์

สัญญาแบ่ ง รายได้ ร ะหว่ า งผู้ ป ระกอบการโ รง

ภาพยนตรแ์ละผูผ้ลติหรอืผูก้ระจายภาพยนตร ์ทําใหต้้นทุนค่า

เช่าภาพยนตรข์องโรงภาพยนตรแ์ละกําไรจากการฉายนัน้แปร

ผนัตามรายได้ของภาพยนตร์ กล่าวคือ กําไรจากการฉาย

ภาพยนตร์ของโรงภาพยนตรใ์นการฉายภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง

ในสปัดาหท์ี ่  สามารถแสดงดว้ยสมการอยา่งงา่ยไดด้งันี้ 
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โดย  คอืกําไรของโรงภาพยนตรจ์ากการฉายภาพยนตรใ์น

สปัดาหท์ี่  และ  คอืส่วนแบ่งรายได้ที่โรงภาพยนตรใ์ห้กบั

ผู้ผลิตภาพยนตร์ในสัปดาห์ที่  ในขณะที่  และ  คือ 

รายรบัและต้นทุนรวมของการฉายภาพยนตร ์โดยต้นทุนรวม

แบ่งเป็นส่วนแบ่งรายไดใ้หก้บัผูผ้ลติภาพยนตร ์และต้นทุนการ

ดําเนินการคงที่อื่น ๆ  เช่นค่าเช่า ค่าพนักงาน ดงันัน้โรง

ภาพยนตรท์ีแ่สวงหากําไรสูงสุดจากการฉายภาพยนตรจ์ะต้อง

พยายามแสวงหารายรบัจากการขายตัว๋ (Box office revenue) 

ใหสู้งทีสุ่ดดว้ย ดงันัน้สญัญาการแบ่งรายไดช้่วยสรา้งแรงจงูใจ

ทีส่อดคลอ้งกนัระหว่างโรงภาพยนตรแ์ละผูผ้ลติ  

นอกจากนี้ กิจการโรงภาพยนตร์ เ ป็นกิจการที่

ผูป้ระกอบการตอ้งลงทุนในความจ ุ(capacity) ของจาํนวนทีน่ัง่

ในตอนแรกเป็นมลูค่าสูง แต่หลงัจากนัน้ต้นทุนส่วนเพิม่ในการ

ให้บรกิารต่อผู้ชมแต่ละรายมคี่าที่ตํ่ามาก ดงันัน้การพยายาม

ใหเ้กดิการรบัชมทีเ่ตม็หรอืใกลเ้คยีงกบัความจจุงึมคีวามสําคญั

มาก โรงภาพยนตรจ์ะมใีช้กลยุทธท์ัง้ดา้นราคาและการจดัสรร

จํานวนโรงภาพยนตร์ที่จะฉายภาพยนตร์แต่ละเรื่องเพื่ อให้

จาํนวนผูช้มและรายรบัสงูทีสุ่ด 
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กลยุทธ์ทางด้ านราคาของผู้ป ร ะกอบการโ ร ง

ภาพยนตรแ์ต่ละรายนัน้ไม่แตกต่างกนัมากนัก ผู้ประกอบการ

จะใชก้ลยุทธ์กดีกนัทางดา้นราคา (price discrimination) ใน

มติต่ิาง ๆ เพื่อตัง้ราคาสําหรบักลุ่มผู้รบัชมที่มคีวามอ่อนไหว

ต่อราคาในระดบัที่แตกต่างกนัเพื่อสรา้งรายรบัจากการรบัชม 

(และกําไร) ทีส่งูทีสุ่ด 

การทาํกลยุทธก์ดีกนัดา้นราคามใีนหลายมติ ิเช่น การ

กําหนดราคาค่าชมที่แตกต่างกันตามอาชีพเช่นระหว่าง

นกัเรยีน นักศกึษา ขา้ราชการ และบุคคลทัว่ไป หรอืตามวนัที่

มอุีปสงค์น้อยเช่น ราคาค่าชมในวนัพุธจะถูกกว่าราคาวนัอื่น 

และทีเ่หน็ไดช้ดัเจนคอืราคาทีแ่ตกต่างกนัระหว่างตําแหน่งการ

รบัชมและประเภทของทีน่ัง่ในโรงภาพยนตร ์ซึง่ผูป้ระกอบการ

จะทําการแบ่งราคาตามประเภท และระยะห่างของที่นัง่จาก

หน้าจอ ซึง่ประเภททีน่ัง่นัน้อาจจะแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกั 

ๆ ได้แก่ที่นัง่ปกติ (Normal seat) ที่นัง่แบบพิเศษ เช่น 

Honeymoon seat ในเครอืเมเจอร ์ซึง่มคีวามกว้างมากขึน้ 

และที่นัง่แบบพรเีมยีมที่มคีวามสะดวกสะบายและหรหูรามาก

ขึน้เช่น ทีน่ัง่แบบ Emperor chair ของเครอืเมเจอร ์ทีเ่ป็นทีน่ัง่

แบบยดืขาได้ หรอืที่นัง่แบบ Royal Balcony ของโรง
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ภาพยนตร ์Siam Paragon ของเครอืเมเจอร ์ซึง่เป็นทีน่ัง่ส่วน

ตัว่ในลักษณะระเบียง หรือที่นัง่แบบ Enigma ของโรง

ภาพยนตร ์Siam Paragon เช่นกนั ที่เก้าอี้เป็นโซฟาและมี

ระบบนวดไฟฟ้า พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม ในราคาคู่ละ 

3000 บาท ซึง่จากการศกึษาการเปลีย่นแปลงราคาโดยเฉลี่ย

ของทีน่ัง่ประเภทต่าง ๆ ของเครอืเมเจอร ์ตัง้แต่ปี 2550-2555 

มขีอ้คน้พบดงันี้ 

สําหรบัทีน่ัง่ปกต ิซึง่แสดงในรปูที ่3.5 จะพบว่าราคา

สูงสุดและตํ่าสุดโดยเฉลีย่ของทีน่ัง่ประเภทนี้จะคงทีม่าตลอดที ่

127 และ 100 บาทตามลําดบั จนกระทัง่ปี 2554 มกีาร

เปลี่ยนแปลงโดยช่วงความแตกต่างระหว่างราคาสูงสุดและ

ตํ่าสุดขยายกวา้งขึน้ โดยราคาสูงสุดปรบัตวัเพิม่ขึน้ถงึกว่ารอ้ย

ละ 50 มาอยูท่ี ่187 บาทในขณะทีร่าคาตํ่าสุดปรบัตวัลดลงรอ้ย

ละ 7มาอยู่ที่ 93 บาทการที่ช่องว่างของราคาสูงสุดและตํ่าสุด

ของทีน่ัง่ปกตมิชี่วงทีก่วา้งขึน้แสดงใหเ้หน็ถงึการใชก้ลยุทธก์ดี

กนัทางด้านราคาทีม่ากขึน้เพื่อดงึดูดผูช้มหลาย ๆ กลุ่มใหเ้ขา้

ชม 
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รปูท่ี 3.5 ราคาสงูสดุและต า่สดุโดยเฉล่ียของท่ีนัง่แบบ
ปกติ

 
ทีม่า: รวบรวมจากรายงาน 56-1 บรษิทัเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 
 

สําหรับที่นั ง่ แบบพิเศษของเครือ เม เจอร์ หรือ 

Honeymoon seat ซึง่แสดงอยู่ในรปูที่ 3.6 จะพบการเพิม่ขึน้

ของการกระจายตวัของราคาเช่นเดยีวกนั กล่าวคอื ราคาสูงสุด

และตํ่าสุดเฉลีย่ของทีน่ัง่ประเภทนี้ก่อนปี 2554 คงที ่146 และ 

130 บาทจนกระทัง้ปรบัตวัขึน้ในปี 2554โดยราคสูงสุดเพิม่ขึน้

เป็น 204 บาทหรอืประมาณรอ้ยละ 40 ส่วนราคาตํ่าสุดปรบั

เพิม่ขึน้ 2 บาทหรอืประมาณรอ้ยละ 1.5 
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รปูท่ี 3.6 ราคาสูงสุดและต ่าสุดโดยเฉล่ียของท่ีนัง่แบบ
พิเศษ หรือ Honeymoon seat 

 
 
ทีม่า: รวบรวมจากรายงาน 56-1 บรษิทัเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 
 

สาํหรบัทีน่ัง่แบบพรเีมยีมนัน้มรีาคาเฉลีย่ทีค่่อนขา้งสูง

มาก โดยช่วงก่อนปี 2554 ราคาสูงทีสุ่ดและตํ่าทีสุ่ดโดยเฉลี่ย

อยู่ที ่371 บาทและ 337 บาท ตามลําดบั ราคาเฉลีย่ดงักล่าว

เพิม่สูงขึน้อย่างมากตัง้แต่ปี 2554 เป็นต้นมา ซึง่เพิม่มาอยู่ที ่

630 บาท และ 547 บาท ตามลําดบั ดงัแสดงในรูปที่ 3.7 

สาเหตุทีร่าคาเพิม่สงูขึน้อยา่งมากสาํหรบัทีน่ัง่ในกลุ่มนี้คอื การ
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มทีีน่ัง่แบบ Enigma (คู่ละ 3,000 บาท) และ Nokia VIP (850 

บาท) ใหบ้รกิารตัง้แต่ปี 2554 เป็นตน้มา7 

รูปท่ี 3.7 ราคาสูงสุดและต ่าสุดโดยเฉล่ียของท่ีนัง่ 
แบบพรีเมียม 

 
 

ทีม่า: รวบรวมจากรายงาน 56-1 บรษิทัเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 
 

การกระจายตวัของราคาตัว๋ที่เพิม่มากขึน้ การทีร่าคา

ตัว๋ตํ่าสุดโดยเฉลีย่ไมไ่ดล้ดลง และการเพิม่ขึน้ของผลติภณัฑท์ี่

แตกต่างของผูป้ระกอบการรายใหญ่อย่างเครอืเมเจอรแ์สดงให้

เห็นว่าการแข่งขนัระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโรง

                                                           
7ตารางสรุปราคาของทีน่ัง่ประเภทต่าง ๆ ของเครอืเมเจอรแ์สดงอยู่ในภาคผนวก 
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ภาพยนตร์ไม่ใช่การแข่งขันทางด้านราคา ชี้ให้เห็นว่า

ผู้ประกอบการรายใหญ่สองรายได้แก่เมเจอร์และเอสเอฟ มี

การทําธุรกิจในลกัษณะถ้อยทีถ้อยอาศัย (accommodation) 

และในมุมมองทางธุรกิจไม่เห็นความจําเป็นของการแข่งขนั

ทางดา้นราคา 

การที่ราคาค่าเข้าชมตํ่ าสุดโดยเฉลี่ยมีแนวโน้มไม่

เพิม่ขึน้ตลอด 5 ปีทีผ่่านมา นัน่มเีหตุผลส่วนหนึ่งมาจากการที่

ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์มีแรงจูงใจเพิ่มเติมในการ

พยายามเพิ่มจํานวนผู้ชม เนื่ องจากโรงภาพยนตร์เป็นผู้

ผูกขาดในการขายอาหารและเครื่องดื่มระหว่างชมภาพยนตร ์

และรายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่มนี้เป็นรายไดท้ี่ตก

อยู่กบัผูป้ระกอบการโรงภาพยนตรแ์ต่เพยีงผู้เดยีว ซึ่งอุปสงค์

ของอาหารและเครื่องดื่มระหว่างรบัชมภาพยนตร์นี้จะขึ้นอยู่

กบัจํานวนผู้ชมและราคาค่าเข้าชมภาพยนตรด์้วย ดงันัน้อาจ

มองได้ว่าราคาค่าเข้าชมภาพยนตร์ถือเป็นสนิค้าที่เป็น loss 

leader สําหรบัโรงภาพยนตร์ การรกัษาราคาค่าตัว๋เข้าชม

สาํหรบัลกูคา้บางกลุ่มใหไ้มส่งูจนเกดิไปจะช่วยเพิม่อุปสงคข์อง

สนิคา้อื่น (อาหารและเครื่องดื่ม) ทีโ่รงภาพยนตรเ์ป็นผูผู้กขาด 
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สามารถตัง้ราคาไดสู้ง และมสีดัส่วนของกําไร (profit margin) 

ทีส่งูกว่า 

อยา่งไรกต็าม แมว้่าโรงภาพยนตรจ์ะมแีรงจงูใจในการ

ตัง้ราคาเพื่อดึงดูดผู้เข้าชมภาพยนตร์ให้มากที่สุดเนื่องจาก

จํานวนผู้เข้าชมจะเป็นปจัจัยกําหนดอุปสงค์ของสินค้าที่

ต่อเนื่ องคืออาหารและเครื่องดื่มที่โรงภาพยนตร์มีอํานาจ

ผูกขาดอย่างเต็มที่และไม่ต้องแบ่งรายได้ อํานาจผูกขาดใน

ตลาดโรงภาพยนตร์ของประเทศไทยยงัส่งผลให้ราคาค่าเข้า

ชมภาพยนตร์ของไทยยังอยู่ ในระดับที่สูงเมื่อ เทียบกับ

ต่างประเทศ จากขอ้มูลของสถาบนัสําหรบัสถิติแห่งยูเนสโก 

(UNESCO Institution for Statistics) ซึง่เกบ็ขอ้มลูราคาตัว๋

ภาพยนตรเ์ฉลีย่ของประเทศต่าง ๆ ประมาณ 80 ประเทศทัว่

โลกระหว่างช่วงปี 2548-2554 พบว่าประเทศไทยมรีาคาตัว๋ชม

ภาพยนตร์โดยเฉลี่ยเท่ากบั 4.41 ดอลลารส์หรฐั (ประมาณ 

150 บาท) ในปี 2553 โดยมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง 

ตารางที่ 3.1 แสดงราคาตัว๋ภาพยนตรโ์ดยเฉลี่ยของประเทศ

ต่าง ๆ บางประเทศ ทัง้ในมลูค่า ณ ปีปจัจุบนั (current price) 

และราคาเมื่อปรบัอํานาจซื้อ (purchasing power adjusted) 

แลว้ 
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จากตารางที ่3.1 จะพบว่า หากพจิารณาราคาค่าชม

ภาพยนตร ์ณ ราคาปจัจุบนัหรอืราคาตามทีป่ระกาศของแต่ละ

ประเทศจะพบว่าราคาค่าเข้าชมภาพยนตร์ของไทยมมีูลค่า

ค่อนขา้งตํ่า โดยหากพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่น ๆ ที่

แสดงในตารางจะพบว่าราคาค่าเขา้ชมภาพยนตรข์องไทยสูง

กว่าราคาของประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอิน เดีย 

เท่านัน้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากมูลค่าราคาของแต่ละประเทศ

ยงัไม่ไดป้รบัอํานาจซือ้จงึไม่เหมาะสมสําหรบัการเปรยีบเทยีบ

กนัโดยตรง หากพจิารณาราคาหลงัจากที่ปรบัอํานาจซื้อของ

แต่ละประเทศแลว้ จะพบว่าราคาค่าเขา้ชมภาพยนตรข์องไทย

นัน้มมีลูค่าที่ค่อนขา้งสูงมาก โดยสูงกว่าประเทศทีพ่ฒันาแล้ว 

ยกตวัอย่างเช่นในปี 2553 ราคาค่าชมภาพยนตร์เมื่อปรบั

อํานาจซื้อของไทยสูงกว่า สหรฐัอเมรกิาและสงิคโปร์ และตํ่า

กว่าประเทศองักฤษและออสเตรเลยีเพยีงเลก็น้อย  

และถ้าหากพิจารณาราคาหลังจากที่ปรับตาม

มาตรฐานการดํารงชวีติเทยีบกบัสหรฐัอเมรกิา จะพบว่าราคา

ค่าเขา้ชมภาพยนตรข์องไทยนัน้มมีลูค่าทีค่่อนขา้งสูงมาก โดย

สูงกว่าประเทศทีพ่ฒันาแลว้ ยกตวัอย่างเช่นในปี 2553 ราคา

ค่าชมภาพยนตร์เมื่อปรบัอํานาจซื้อของไทยสูงกว่า สหราช
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อาณาจกัร สหรฐัอเมรกิา และสงิคโปรซ์ึง่มโีครงสรา้งตลาดที่มี

การแข่งขนัทีม่ากกว่าถงึประมาณ 2 เท่า 3 เท่า และ 5 เท่า

ตามลําดบั โดยในปี 2553 มเีพยีง 2 ประเทศเท่านัน้ทีร่าคาค่า

ชมภาพยนตร์หลงัปรบัตามมาตรฐานการดํารงชวีติแล้วมคี่า

ก ว่ า ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ไ ด้ แ ก่  จี น  แ ล ะ อิ น โ ด นี เ ซี ย
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ตารางท่ี 3.1 ราคาค่าเข้าชมภาพยนตรโ์ดยเฉล่ียของประเทศต่าง ๆ ระหว่างปี 2550-2553  

 ราคาค่าเข้าชมภาพยนตรเ์ฉล่ีย (ดอลลารส์หรฐัต่อท่ีนัง่) 

 ราคา ณ ปี ปัจจบุนั  ราคาเมื่อปรบัอ านาจซ้ือ  ราคาเม่ือปรบัมาตรฐานการด ารงชีวิต 

 2550 2551 2552 2553  2550 2551 2552 2553  2550 2551 2552 2553 

ออสเตรเลยี 8.85 9.37 9.35 11.23  7.92 7.08 8.84 8.51  11.32 11.80 10.57 13.39 

บราซลิ 4.10 4.45 4.30 5.31  5.56 5.37 5.32 5.41  19.46 20.03 18.83 22.14 

ชลิ ี 4.52 4.76 4.70 5.48  7.30 7.33 7.51 8.04  12.51 13.55 13.14 13.73 

จนี 2.22 2.89 3.45 5.18  4.65 5.25 6.25 8.82  18.45 21.80 22.97 31.91 

ฮ่องกง 6.68 6.98 7.32 7.66  9.49 9.99 10.55 11.19  7.13 7.24 7.49 7.51 

อนิเดยี 0.53 0.57 0.49 0.50  1.36 1.58 1.32 1.22  8.80 9.14 7.02 6.74 

อนิโดนีเซยี 2.10 2.04 1.95 3.15  4.09 3.64 3.47 4.60  26.78 24.54 21.81 34.21 

ญี่ปุ่น 10.33 11.75 13.01 14.42  10.12 10.39 10.46 11.26  14.33 16.35 18.56 19.97 

มาเลเซยี 2.51 2.60 2.59 2.96  4.84 4.51 5.10 5.19  8.34 8.30 8.21 9.04 

เมก็ซโิก 4.04 3.59 2.77 3.77  5.99 5.36 5.06 6.26  13.85 11.83 9.08 12.05 

ฟิลปิปินส ์ 1.61 1.74 1.70 -  3.35 3.32 3.41 -  21.32 22.21 20.94 - 

เกาหลใีต ้ 6.72 5.89 5.46 -  8.13 8.26 8.59 -  11.94 10.32 9.27 - 
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ตารางท่ี 3.1(ต่อ) ราคาค่าเข้าชมภาพยนตรโ์ดยเฉล่ียของประเทศต่าง ๆ ระหว่างปี 2550-2553  

สงิคโปร ์ - 5.66 5.87 5.86  - 8.02 7.66 7.95  - 5.06 5.23 4.70 

ไทย 3.98 3.74 3.80 4.41  8.42 7.50 7.77 8.15  23.38 21.16 21.18 23.21 

สหราชอาณาจกัร 11.56 10.49 10.22 9.35  8.96 8.77 9.94 9.11  14.94 13.61 13.46 12.35 

สหรฐัอเมรกิา 6.88 7.18 7.50 7.89  6.88 7.18 7.50 7.89  6.88 7.18 7.50 7.89 

เฉลีย่ 5.11 5.23 5.28 6.23  6.47 6.47 6.80 7.40  14.63 14.01 13.45 15.63 

ทีม่า: ขอ้มลู Cinema Statistic, สถาบนัสําหรบัสถติแิหง่ยูเนสโก (UNESCO Institute for Statistics) 
หมายเหตุ:  
1.ราคาทีป่รบัอาํนาจซือ้ คํานวณโดยผูว้จิยัใชค้่า PPPconversion factor จาก ธนาคารโลก 
2. ราคาทีป่รบัมาตรฐานการดํารงชวีติ คํานวณโดยผูว้จิยัโดยใชส้ดัส่วน GDP per capita ระหว่างแต่ละประเทศเทยีบกบัสหรฐัอเมรกิา 
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5. ผลประกอบการ 

 ขอ้มลูจากรายงาน 56-1 ของบรษิทัเมเจอรซ์นีีเพลก็ซ ์

จาํกดั(มหาชน) รายงานว่า ในปี 2555 ตลาดภาพยนตรข์อง

ประเทศไทยมมีลูค่าประมาณ 4,000 ลา้นบาทและมแีนวโน้มที่

สูงขึน้ โดยประมาณรอ้ยละ 80 ของมูลค่าดงักล่าวเป็นมูลค่า

ตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในขณะที่อีก

ประมาณรอ้ยละ 20 เป็นมูลค่าจากสายหนังในต่างจงัหวดัดงั

แสดงในรปูที ่3.8 

รปูท่ี 3.8 มลูค่าตลาดภาพยนตร ์(ล้านบาท) 

ทีม่า: รวบรวมจากรายงาน 56-1 บรษิทัเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 



138 
 

โดยตลาดอุตสาหกรรมโรงภาพยนตรโ์ดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ในกรุงเทพและปรมิณฑลมผีู้ประกอบการรายใหญ่อยู่สอง

ราย ได้แก่ บริษัทเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ จํากัด(มหาชน) และ 

บรษิทั เอสเอฟซนีีมาซติี้ จํากดั โดย เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ์มสี่วน

แบ่งทางการตลาดกว่ารอ้ยละ 80 

เนื่องจากบรษิัท เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ จํากดั (มหาชน) 

เป็นบริษัทเดียวในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ที่มีการจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ละมขีอ้มลูทีเ่ปิดเผยเขา้ถงึไดง้่าย

ที่สุด ดงันัน้ขอ้มูลของบรษิทัเมเจอรจ์ะถูกนํามาใช้อ้างองิเป็น

ส่วนใหญ่ อยา่งไรกด็เีนื่องจากบรษิทั เมเจอรซ์นิีเพลก็ซ ์จาํกดั 

(มหาชน) เป็นบรษิทัทีม่สี่วนแบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรม

ถงึรอ้ยละ 80 การศกึษาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากบรษิทันัน้น่าจะสามารถ

ใหภ้าพรวมของอุตสาหกรรมภาพยนตรท์ีด่พีอสมควร 

จากการพจิารณาผลประกอบการของบรษิัทเมเจอร์

ระหว่างปี 2550 - 2555 พบว่า ตัง้แต่ปี 2551 ซึง่ปีทีท่ ัว่โลก

รวมถึงประเทศไทยได้ร ับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทาง

เศรษฐกจิทีเ่กดิขัน้ในกลุ่มประเทศยุโรปและสหรฐัอเมรกิาเป็น

ตน้มา รายไดข้องกจิการเครอืเมเจอรเ์พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึง่



139 
 

ข้อมูลล่าสุดในปี 2555 เครือเมเจอร์มีรายได้จากการ

ประกอบการประมาณ 6.97 พนัล้านบาท ในขณะที่ต้นทุน

เท่ากบั 4.72 พนัลา้นบาท  

รปูท่ี 3.9 รายได้และต้นทุนของเครือเมเจอร ์(พนัล้าน
บาท)

 
ทีม่า: รวบรวมจากรายงาน 56-1 บรษิทัเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 

 
หากพิจารณาโครงสร้างรายรบั ดงัแสดงในตารางที ่

3.2 จะพบว่าในช่วงระหว่างปี 2554 – 2555 รายไดร้อ้ยละ 50 

เป็นรายไดจ้ากค่าเขา้ชมภาพยนตร ์ในขณะทีร่อ้ยละ 12 - 13 

เป็นรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มและร้อยละ 12 

เป็นรายไดจ้ากการโฆษณา   
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ตารางท่ี 3.2 โครงสร้างรายรบั (ร้อยละของรายรบัรวม) 

รายการ 
25
50 

25
51 

25
52 

25
53 

25
54 

25
55 

รายไดจ้ากภาพยนตร ์ 43 44 49 44 50 49 
รายไดจ้ากการขายอาหารและเครือ่งดืม่ 8 10 12 12 12 13 
ส่วนงานธุรกจิสือ่โฆษณา 14 15 9 12 11 12 
ส่วนงานธุรกจิโบวล์ิง่และคาราโอเกะ 8 10 9 8 7 6 
ส่วนงานธุรกจิใหเ้ช่าพืน้ทีแ่ละบรกิาร 6 6 7 9 7 7 
ส่วนงานธุรกจิจดัจาํหน่ายVCD, DVD, 
และลขิสทิธภิาพยนตร ์ 9 11 14 15 13 12 
รายไดอ้ื่นๆ 12 4 0 0 0 0 
ทีม่า: รวบรวมจากรายงาน 56-1 บรษิทัเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 

จากตารางที ่3.2 จะพบว่ารายไดจ้ากภาพยนตรเ์ป็น

รายไดใ้นสดัส่วนทีใ่หญ่ทีสุ่ด แต่ในจาํนวนนี้ส่วนหนึ่งประมาณ

รอ้ยละ 50 จะต้องแบ่งให้กบัผูผ้ลติภาพยนตรใ์นรูปของส่วน

แบ่งรายได้ ซึ่งเป็นต้นทุนค่าเช่าภาพยนตร ์ดงันัน้รายได้จาก

ภาพยนตร์หลงัจากหกัส่วนแบ่งรายได้ให้กับผู้ผลติแล้วจะมี

มูลค่าใกล้เคยีงกบัผลรวมระหว่างรายได้จากการขายอาหาร

และรายไดจ้ากการโฆษณา ซึ่งตลาดโฆษณาในโรงภาพยนตร์

นัน้มมีูลค่าเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ดงัแสดงในรูปที่ 3.10 โดย

มูลค่าตลาดโฆษณาในโรงภาพยนตร์ ปี 2555 มีมูลค่า

ประมาณ 12,100 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 10.3 ของมูลค่า
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ตลาดโฆษณาทัง้หมดทีม่มีลูค่า  117,590 ลา้นบาท โดยเครอื

เมเจอร์มีส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดโฆษณาในโรง

ภาพยนตรป์ระมาณรอ้ยละ 80 

รปูท่ี 3.10 มลูค่าตลาดโฆษณา ปี 2550-2555 (ล้านบาท) 

ทีม่า: รวบรวมจากรายงาน 56-1 บรษิทัเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 
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6. สภาพการแข่งขนัในอตุสาหกรรม 

6.1. อ านาจต่อรองระหว่างโรงภาพยนตรแ์ละผูผ้ลิต

ภาพยนตร ์

6.1.1. สญัญาการแบ่งรายได้ 

 ดงัทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ในหวัขอ้ 4.1 ธุรกรรมในตลาดต้น

น้ําระหว่างโรงภาพยนตร์และผู้ผลิตภาพยนตร์ในการนํา

ภาพยนตรเ์ขา้ฉายในโรงภาพยนตรน์ัน้จะมขีอ้ตกลงในรปูแบบ

ของการแบ่งรายได้จากการขายบตัรเข้าชม ซึ่งเงื่อนไขโดย

ปกตแิลว้จะขึน้อยู่กบัอํานาจต่อรองระหว่างโรงภาพยนตรแ์ละ

ผู้ผลิตภาพยนตร์ โดยผู้ผลิตภาพยนตร์ที่มปีระวัติการผลิต

ภาพยนตรท์ี่ประสบความสําเรจ็จะสามารถต่อรองเงื่อนไขที่ดี

ขึ้นได้ อย่างไรก็ตามด้วยสภาพตลาดโรงภาพยนตร์ของ

ประเทศไทยทีผู่ป้ระกอบการรายใหญ่มสี่วนแบ่งทางการตลาด

ถงึรอ้ยละ 80 อํานาจต่อรองของโรงภาพยนตรจ์ะมคี่อนขา้งสูง 

โดยผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์จะมอีํานาจตดัสินใจในการ

จดัสรรจํานวนโรงภาพยนตรใ์นแต่ละพื้นที ่ๆ ภาพยนตรเ์รื่อง

ต่าง ๆ จะได้เข้าฉาย ระยะเวลาที่ภาพยนตร์จะทําการฉาย 
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รวมถงึการปรบัเปลี่ยนจํานวนรอบ และจํานวนโรงภาพยนตร ์

(จาํนวนจอ) ทีจ่ะทาํการฉาย 

 การทําสญัญาแบ่งสดัส่วนรายไดจ้ะช่วยสรา้งแรงจงูใจ

ทีต่รงกนัระหว่างโรงภาพยนตรก์บัผู้ผลติภาพยนตร ์กล่าวคอื

เนื่องจากผู้ผลติภาพยนตรต์้องการรายรบัจากภาพยนตร์ที่สูง

ที่สุด การทําสัญญาแบ่งรายได้จะทําให้โรงภาพยนตร์ที่มี

เป้าหมายสร้างกําไรสูงสุดมแีรงจูงใจเดยีวกนัคอืสรา้งรายรบั

สงูสุดจากการฉายดว้ย ซึง่สรา้งความแน่ใจว่าโรงภาพยนตรจ์ะ

ไมต่ัง้ราคาค่าบตัรชมภาพยนตรใ์นลกัษณะทีท่ําใหต้นเองไดร้บั

กําไรสูงสุดแต่รายรบัรวมไม่ได้สูงที่สุด8 และเป็นการประกัน

ความเสี่ยงให้กับโรงภาพยนตร์ไม่ให้ต้องขาดทุนในกรณีที่

ภาพยนตร์ไม่ประสบความสําเรจ็ ซึ่งความเสี่ยงดงักล่าวนัน้

เป็นที่รบัรูว้่ามคี่อนขา้งสูง จากงานศกึษาของ Walls (2009) 

ซึ่งศึกษาภาพยนตร์ที่ทําการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ของ
                                                           
8โดยปกติหากไม่มสีญัญาการแบ่งรายได้แล้ว การได้กําไรสูงสุดกบัการได้รายรบั
สงูสุดอาจจะไมใ่ช่สิง่เดยีวกนั และราคาบตัรเขา้ชมภาพยนตร์ทีท่ําใหโ้รงภาพยนตร์
ได้รบักําไรสูงสุดก็อาจจะไม่เท่ากบัราคาที่ทําให้โรงภาพยนตร์ได้รบัรายได้สูงสุด 
อย่างไรกด็เีนื่องจากการฉายภาพยนตร์นัน้มตี้นทุนส่วนเพิม่สําหรบัการใหบ้รกิาร
ผูช้มแต่ละรายค่อนขา้งตํ่า กล่าวคอืต้นทุนในการฉายภาพยนตร์ในแต่ละรอบไม่ได้
เปลี่ยนไปตามจํานวนผู้ชมมากนัก ราคาที่ทําให้ได้รายรบัจากการฉายสูงสุดจะมี
แนวโน้มใกลเ้คยีงกบัราคาทีท่าํใหไ้ดก้าํไรจากการฉายสงูสุด 
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ประเทศไทยระหว่างปี 2547 – 2551 นัน้ยนืยนัความเสี่ยง

ดงักล่าวโดยพบว่าการกระจายตวัของรายไดข้องภาพยนตรใ์น

ตลาดภาพยนตรข์องประเทศไทยมคีวามเบ ้(skewness) ทีสู่ง

มาก กระนัน้สดัส่วนของการแบ่งรายไดน้ัน้มคีวามแตกต่างกนั

ไปในแต่ละประเทศ ในกรณีของไทยโดยเฉลีย่ผูผ้ลติจะไดส้่วน

แบ่งของรายไดใ้นสปัดาหแ์รกรอ้ยละ 50 และลดลงเรื่อย ๆ ใน

สปัดาห์หลงั ๆ เปรยีบเทยีบกบัในต่างประเทศ เช่น ประเทศ

สเปน Gil and Lafontaine (2007) พบว่าส่วนแบ่งรายไดข้อง

ผูผ้ลติภาพยนตรจ์ะอยู่ทีป่ระมาณ รอ้ยละ 55 – 60 ในสปัดาห์

แรก และลดลงเรื่อย ๆ แต่จะไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ  40 ในขณะที่

ประเทศองักฤษซึง่มสีดัส่วนของการแบ่งรายไดใ้หก้บัผูผ้ลติตํ่า

ทีสุ่ดในยุโรป (Competition Commission, 2013) ผูผ้ลติไดร้บั

ส่วนประมาณรอ้ยละ 28 – 32 หลงัจากหกัภาษี ส่วนใน

สหรฐัอเมรกิาส่วนแบ่งจะอยู่ทีโ่ดยเฉลีย่รอ้ยละ 60 ในสปัดาห์

แรก และลดลงเรือ่ย ๆ แต่ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 40 (Gil, 2008) 

  อยา่งไรกด็โีครงสรา้งการแบ่งผลตอบดว้ยวธิกีารแบ่ง

รายได้ซึ่งเป็นวธิทีี่ใช้ในอุตสาหกรรมภาพยนตรข์องไทยนัน้มี

ความแตกต่างจากระบบทีใ่ชใ้นต่างประเทศอยู่เลก็น้อย ซึ่งใน

ต่างประเทศผู้ผลิตภาพยนตร์จะมีอํานาจต่อรองที่สูงกว่า 
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ยกตวัอย่างเช่น ในประเทศสหรฐัอเมรกิาซึ่งมีระดบัของการ

แข่งขนัของผูป้ระกอบกจิการโรงภาพยนตรใ์นระดบัสูง ผู้ผลติ

ภาพยนตรจ์ะได้รบัส่วนแบ่งรายได้เท่ากบั (1) ผลตอบแทน

รายรบัจากจากการเขา้ฉายรายสปัดาห์ซึง่มอีตัราลดลงเรื่อย ๆ 

ตามสปัดาหท์ีเ่ขา้ฉาย หรือ(2) รอ้ยละ 90 ของรายรบัจากการ

เข้าชมหลงัหกัค่าใช้จ่าย ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้เป็นมูลค่าคงที่ที่โรง

ภาพยนตร์กําหนดเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่าย แล้วแต่ว่าแบบ

ไหนจะมีค่ามากกว่า(Filson et al, 2005) นอกจากนี้หากมี

การคาดการณ์ว่ารายรบัทีไ่ดจ้ะสูงทีสุ่ดในสปัดาหอ์ื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่

สัปดาห์แรกผู้ผลิตภาพยนตร์อาจจะต่อรองเพิ่มข้อกําหนด 

‚สปัดาห์ที่ดทีี่สุด‛ หรอืการใช้ส่วนแบ่งร้อยละ 90 หลงัหกั

ค่าใชจ้า่ยในสปัดาหท์ีภ่าพยนตรส์รา้งรายไดส้งูทีสุ่ดได้ 

6.1.2. ระยะเวลาการเข้าฉายของภาพยนตร ์

ด้วยโครงสร้างผลตอบแทนในลกัษณะของการแบ่ง

รายได ้โรงภาพยนตรจ์ะมแีรงจงูใจในการปรบัรอบฉายสําหรบั

ภาพยนตรท์ีไ่ม่สรา้งรายไดใ้หน้้อยลง เพื่อทําใหโ้รงภาพยนตร์

ฉายภาพยนตร์ที่สร้างรายได้อย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งสร้างความ

เสีย่งใหก้บัผูผ้ลติ โดยเฉพาะอย่างยิง่หากภาพยนตรท์ีม่ตี้นทุน
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ในการประชาสมัพนัธ์ตํ่าและอาศยัการสรา้งชื่อเสยีงแบบปาก

ต่อปาก ซึ่งนอกจากจะต้องการเวลาฉายที่นานขึ้นแล้ว โดย

ปกตสิ่วนแบ่งรายได้ทีผู่้ผลติได้รบัจากการฉายในสปัดาหห์ลงั 

ๆ จะมีค่าน้อยลงด้วย Walls (2009) พบว่า อายุของ

ภาพยนตร์แต่ละเรื่องที่เข้าฉายมีความแตกต่างกัน โดยอยู่

ในช่วงระหว่าง 1 – 16 สปัดาห ์โดยมคี่าฐานนิยมเท่ากบั  4 

สปัดาห ์โดยมภีาพยนตรน้์อยกว่ารอ้ยละ 10 ทีม่อีายุการฉาย

มากกว่า  8 สปัดาห ์ในขณะทีม่เีกอืบรอ้ยละ 15 ทีม่อีายุการ

ฉายน้อยกว่า 2 สปัดาห ์

นอกจากนี้อํานาจต่อรองของผู้ผลติภาพยนตร์อิสระ

อาจจะน้อยลงไปอีกจาก การควบรวมในแนวดิ่งระหว่างโรง

ภาพยนตร์และผู้ผลิตภาพยนตร์สร้างความได้เปรียบให้กับ

ภาพยนตร์ที่ถูกผลิตจากผู้ผลิตที่มีการควบรวม เนื่องจาก

ภาพยนตร์ที่มาจากสตูดิโอที่โรงภาพยนตร์มสี่วนของความ

เป็นเจ้าของจะได้รบัการจดัสรรระยะเวลาการฉายที่นานกว่า

และจํานวนโรงภาพยนตร์ที่เข้าฉายมากกว่า ยกตวัอย่างเช่น 

ภาพยนตร์เรื่อง คู่กรรม ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ผลติโดยบรษิัท 

M39 สตูดิโอซึ่งมเีครอืเมเจอร์ร่วมถือหุ้นนัน้ เข้าฉายเมื่อ 4 

เมษายน 2556 มอีายุการฉายทัง้สิน้ 7 สปัดาห ์โดยทํารายได้
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รวมประมาณ 1.6 ลา้นเหรยีญสหรฐั9โดยรายไดก้ว่ารอ้ยละ 50 

มาจากการเขา้ฉายในสปัดาห์แรก ตารางที่ 3.3 แสดงรายรบั

ต่อโรงภาพยนตร์ที่ฉายของภาพยนตร์ที่เข้าในช่วงเวลา

ใกล้เคียงกับภาพยนตร์คู่กรรม พบว่าในแต่ละสปัดาห์มูลค่า

รายไดต่้อโรงฉายนัน้มคี่าทีค่่อนขา้งตํ่าเมื่อเทยีบกบัภาพยนตร์

เรือ่งอื่น ๆ ทีเ่ขา้ฉายในสปัดาหใ์กลเ้คยีงกนั และยงัคงเขา้ฉาย

ต่อเนื่ องถึงสองสัปดาห์ทัง้ที่รายได้ในสองสัปดาห์หลังจะมี

รายได้เพียง 227 และ 157 ดอลลาร์สหรฐัตามลําดับ 

                                                           
9ขอ้มลูจากเวบ็ไซท ์www.boxofficemojo.com 
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ตารางท่ี 3.3 รายได้ต่อโรงฉายในแต่ละสปัดาหข์องภาพยนตร ์คู่กรรม พ่ีมากพระโขนง และ Oblivion 
สปัดาห์
ทีเ่ขา้
ฉาย 

คู่กรรม (เขา้ฉาย 4 เม.ย. 56) พีม่ากพระโขนง(เขา้ฉาย 28 ม.ีค. 56) Oblivion(เขา้ฉาย 11 เม.ย.56) 
รายได ้ จาํนวน

โรงฉาย 
รายไดต่้อ 
โรงฉาย 

รายได ้ จาํนวน
โรงฉาย 

รายได ้
ต่อโรงฉาย 

รายได ้ จาํนวน
โรงฉาย 

รายได ้
ต่อโรงฉาย 

1 $821,294 146 $5,625 $3,516,227 236 $14,899 $694,017 116 $5,983 
2 $216,813 66 $3,285 $3,104,003 201 $15,443 $347,206 98 $3,543 
3 $88,874 54 $1,646 $2,409,146 181 $13,310 $176,749 79 $2,237 
4 $35,890 45 $798 $1,545,177 141 $10,959 $10,404 22 $473 
5 $1,269 6 $212 $889,959 113 $7,876 $2,354 10 $235 
6 $227 5 $45 $369,315 74 $4,991    
7 $156 1 $156 $204,624 59 $3,468    
8    $71,166 54 $1,318    
9    $13,492 14 $964    
10    $486 1 $486    
17    $7,112 2 $3,556    

ทีม่า: รวบรวมจากwww.boxofficemojo.com  
หมายเหตุ: ภาพยนตรเ์รื่อง พีม่ากพระโขนงเขา้ฉายทัง้สิน้ 17 สปัดาห ์

http://www.boxofficemojo.com/
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6.2. การแข่งขนัระหว่างผู้ประกอบการ ความยากง่ายใน

การเข้าสู่ตลาด และอ านาจต่อรองของผูบ้ริโภค 

 การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่ได้

มุ่งเน้นการแข่งขนัทางด้านราคาเป็นหลกั ผู้ประกอบการจะ

เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มของการให้บรกิาร เช่น การพฒันา

คุณภาพของทีน่ัง่ ระบบการฉายภาพ (3D, IMAX) และระบบ

เสยีง และการขยายจาํนวนสาขาเป็นหลกั ซึง่จะสงัเกตได้จาก

การเพิม่ขึ้นอย่างรวดเรว็ของจํานวนสาขาและจํานวนที่นัง่ที่

เพิม่ขึน้ดงัแสดงในส่วนที่ 4 ข้างต้น นอกจากนี้ตารางที่ 3.4 

แสดงจํานวนผู้ชมต่อปีต่อโรงฉาย ซึ่งประเทศไทยมสีดัส่วน

ดงักล่าวทีค่่อนขา้งตํ่าและมคี่าลดลงอย่างมากจาก 46,307 คน

ต่อโรงฉายต่อปี ในปี 2550 มาเป็น 37,384 คนต่อโรงฉายต่อ

ปีในปี 2553ซึง่มคี่าตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ของกลุ่มประเทศทีค่ดัเลอืก

มาแสดง อย่างไรก็ตามหากดูจํานวนครัง้ของการรบัชมเฉลี่ย

ต่อประชากรจะพบว่า ประชากรไทยรับชมภาพยนตร์ใน

จํานวนที่ยงัไม่สูงมากนักเมื่อเทยีบกบัสถิตขิองประเทศอื่น ๆ 

โดยค่าเฉลี่ยของการรบัชมอยู่ประมาณ 0.46 ครัง้ต่อคนต่อปี 

อย่างไรก็ดีแม้จะมจีํานวนผู้ชมต่อโรงฉายและจํานวนครัง้ใน

การชมภาพยนตรโ์ดยเฉลีย่ทีค่่อนขา้งตํ่า แต่เมื่อเทยีบจาํนวน
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โรงภาพยนตรก์บัขนาดของประชากรจะพบว่าประเทศไทยยงั

มจีาํนวนโรงภาพยนตรต่์อประชากรทีอ่ยู่ในระดบัตํ่าเมื่อเทยีบ

กับต่างประเทศ โดยปี 2553 จํานวนโรงภาพยนตร์ต่อ

ประชากร 100,000 คนของประเทศไทยคอื 1.23 ซึง่มคี่าตํ่า

กว่าค่าเฉลีย่ของนานาชาตทิี ่4.1 รวมทัง้ในกรณีขอมาเลเซยีที ่

2.2, สงิคโปรท์ี ่3.58, เกาหลใีต้ที ่4.4 และ 14.1 ในกรณีของ

สหรฐัอเมรกิา ซึง่จากสถติดิงักล่าวมคีวามเป็นไปไดว้่าลกัษณะ

การแข่งขันระหว่างโรงภาพยนตร์ในอุตสาหกรรมโรง

ภาพยนตรข์องไทยจะยงัคงมลีกัษณะการแข่งขนัทางดา้นการ

เพิม่ความสามารถในการใหบ้รกิาร (capacity) เพื่อรองรบักบั

จาํนวนผูต้อ้งการรบัชมโดยเฉพาะอย่างยิง่ในต่างจงัหวดั 
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ตารางท่ี 3.4 จ านวนผู้ชมต่อปีต่อโรงฉาย และจ านวนครัง้ของการรบัชมเฉล่ียต่อประชากร
เปรียบเทียบกบัต่างประเทศ 

ประเทศ 
จ านวนผูช้มต่อปีต่อโรงฉาย 

 
จ านวนครัง้ของการรบัชมเฉล่ีย

ต่อประชากร 

 จ านวนโรงฉายต่อ
ประชากร 100,000 

คน 
2550 2551 2552 2553  2550 2551 2552 2553  2553 

ออสเตรเลยี 43,637 42,727 45,601 46,339  4.43 4.35 4.58 4.59  9.91 
บราซลิ 41,350 39,117 53,147 61,123  0.52 0.51 0.64 0.76  1.25 
ชลิ ี 41,076 39,142 47,751 47,149  0.76 0.77 0.93 0.94  2.00 
จนี 55,515 51,208 55,854 46,355  0.16 0.17 0.21 0.23  0.50 
ฮ่องกง 

 
90,950 105,051 113,636  2.97 3.07 3.17 3.43  3.01 

อนิเดยี 322,897 321,245 289,672 270,060  3.20 3.12 2.75 2.52  0.93 
อนิโดนีเซยี 70,485 70,365 72,039 

 
 0.23 0.24 0.25 0.19   

ญีปุ่น่ 50,664 47,779 49,853 51,101  1.42 1.40 1.48 1.53  3.00 
มาเลเซยี 95,042 96,799 90,990 95,096  1.39 1.78 1.75 2.12  2.22 
เมก็ซโิก 41,627 40,453 38,967 38,654  1.74 1.79 1.72 1.81  4.68 
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ประเทศ 
จ านวนผูช้มต่อปีต่อโรงฉาย 

 
จ านวนครัง้ของการรบัชมเฉล่ีย

ต่อประชากร 

 จ านวนโรงฉายต่อ
ประชากร 100,000 

คน 
2550 2551 2552 2553  2550 2551 2552 2553  2553 

ฟิลปิปินส ์ 83,791 84,935 89,610 -  0.83 0.83 0.86 -  - 
เกาหลใีต ้ 80,390 75,264 76,380 74,478  3.56 3.36 3.48 3.30  4.43 
สงิคโปร ์ 102,606 109,529 111,591 120,243  4.08 4.23 4.26 4.30  3.58 
ไทย 46,307 36,771 39,362 37,384  0.54 0.44 0.48 0.46  1.23 
สหราชอาณาจกัร 46,215 45,485 47,521 46,343  2.97 3.00 3.15 3.06  6.60 
สหรฐัอเมรกิา 34,916 33,372 35,633 33,924  5.14 4.88 5.09 4.78  14.10 
เฉลีย่ 77,101 76,571 78,064 77,278  2.12 2.12 2.18 2.27  4.1 
ทีม่า: ขอ้มลู Cinema Statistic, สถาบนัสาํหรบัสถติแิห่งยเูนสโก (UNESCO Institute for Statistics) 
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การเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่นั ้นเป็นไปได้

ค่อนข้างยากพอสมควร แม้ว่าการประกอบกิจการโรง

ภาพยนตรจ์ะถูกควบคุมโดยพระราชบญัญตัภิาพยนตรแ์ละวีดี

ทศัน์ ปี 2551 ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องได้รบัใบอนุญาต แต่

อุปสรรคของการเขา้สู่ตลาดทีแ่ทจ้รงิน่าจะอยู่ทีก่ารครอบครอง

ทํา เลที่ตั ้งที่ เหมาะสม เนื่ อ งจากพฤติกรรมการรับชม

ภาพยนตรข์องผูบ้รโิภคในประเทศนัน้นิยมรบัชมภาพยนตรใ์น

ห้างสรรพสินค้า ซึ่งปจัจุบันห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่เกือบ

ทัง้หมดมโีรงภาพยนตร์ให้บริการอยู่แล้ว ซึ่งเป็นการยากที่

ผูป้ระกอบการรายใหมจ่ะเขา้มาแขง่ขนัได ้

7. บทสรปุ 

 บทความนี้ศึกษาโครงสร้างตลาด สภาพการแข่งขนั 

พฤตกิรรมของผู้เล่นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลประกอบการ

ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตรข์องไทย ซึ่ง

ขอ้มลูแสดงใหเ้หน็ถงึโครงสรา้งตลาดทีม่กีารกระจุกตวัสูงของ

ผูป้ระกอบการเพยีงสองราย โดยการกระจุกตวัไดส้รา้งอํานาจ

ตลาดใหก้บัผูป้ระกอบการโรงภาพยนตรท์ัง้ในอุตสาหกรรมต้น

น้ําหรอืการเจรจาแบ่งรายได้จากการนําภาพยนตรเ์ขา้ฉายใน
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โรงภาพยนตร์ และในการให้บรกิารกบัผู้บรโิภค โดยผลการ

วเิคราะหอ์าจจะสรปุไดเ้ป็นประเดน็ต่าง ๆ ดงันี้ 

 1. สญัญาการแบ่งรายไดร้ะหว่างผูผ้ลติภาพยนตรแ์ละ

ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์แบบ sliding scale หรอืแบ่ง

รายได้ค่าเข้าชมภาพยนตร์ซึ่งจะกําหนดอตัราสําหรบัแต่ละ

สัปดาห์ที่ภาพยนตร์เข้าฉาย เ ป็นการสร้างแรงจูงใจที่

สอดคล้องกันระหว่างผู้ผลิตภาพยนตร์และโรงภาพยนตร ์

นอกจากน้ียงัเป็นการป้องกนัความเสีย่งใหก้บัโรงภาพยนตรใ์น

กรณภีาพยนตรท์ีเ่ขา้ฉายไมป่ระสบความสาํเรจ็ทางดา้นรายได ้

อย่างไรก็ด ีเงื่อนไขการแบ่งรายได้จะขึน้อยู่กบัอํานาจต่อรอง

ของผูผ้ลติและโรงภาพยนตร ์โดยในกรณีของประเทศไทยเมื่อ

เทียบกับประเทศอื่น ๆ เงื่อนไขการแบ่งรายได้บ่งชี้ว่ า

ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ของไทยมีอํานาจต่อรองที่

ค่อนขา้งสงู 

 2. โรงภาพยนตรม์อีสิระในการปรบัหรอืจดัสรรจาํนวน

โรงภาพยนตร์ที่จะฉายภาพยนตร์แต่ละเรื่อง ซึ่งในด้านหนึ่ง

เป็นประโยชน์ในแง่ของการตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้บรโิภค แต่สร้างความเสี่ยงที่สูงขึ้นให้กบัผู้ผลติภาพยนตร์
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โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูผ้ลติทีม่ตีน้ทุนในการทําประชาสมัพนัธต์ํ่า

และอาศยัการประชาสมัพนัธ์แบบปากต่อปาก นอกจากนี้การ

ควบรวมกิจการในแนวดิ่งส่งผลพฤติกรรมการจัดสรรโรง

ภาพยนตรใ์หก้บัภาพยนตรท์ีผ่ลติโดยสตูดโิอทีผู่้ประกอบการ

โรงภาพยนตร์เป็นเจ้าของ กล่าวคือภาพยนตร์ดังกล่าวมี

แนวโน้มที่จะมอีายุการฉาย และจํานวนโรงฉายที่ยาวนานขึน้ 

ซึง่เป็นความไดเ้ปรยีบเหนือภาพยนตรท์ีผ่ลติโดยผูผ้ลติอสิระ 

 3. เนื่องจากการใหบ้รกิารภาพยนตรต่์อผูช้มถอืว่าเป็น

การผลิตที่มีต้นทุนส่วนเพิ่มที่ตํ่ ามาก ผู้ประกอบการโรง

ภ า พ ย น ต ร์ ใ ช้ ก ล ยุ ท ธ์ ใ น ก า ร แ บ่ ง แ ย ก ร า ค า  ( price 

discrimination) เพื่อแบ่งแยกกลุ่มผู้ชมตามความยดืหยุ่น

ทางด้านราคาดึงผู้ชมให้เข้าชมได้มากที่สุด กลยุทธ์การ

แบ่งแยกราคาที่สําคัญคือการแบ่งราคาที่นัง่ตามระดับของ

ความสะดวกสบายของประเภทที่นัง่ และระยะจากที่นัง่ถึง

หน้าจอ รวมถงึการแบ่งราคาค่าชมภาพยนตรต์ามวนั โดยตัง้

ราคาตํ่าในวนัทีอุ่ปสงคข์องการรบัชมมแีนวโน้มตํ่า เช่นวนัพุธ 

จากข้อมูลแสดงให้เห็นถึงการกระจายของราคาค่าชม

ภาพยนตรใ์นทุกระดบัที่นัง่ที่สูงขึน้ ซึ่งสะท้อนพฤตกิรรมการ

แบ่งแยกราคาดงักล่าว 
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4. ประโยชน์อกีประการหนึ่งของการทําการแบ่งแยก

ราคาค่าชมภาพยนตรแ์ละชกัจงูผูช้มภาพยนตรใ์หม้ากทีสุ่ดคอื 

การขายอาหารและเครื่องดื่มระหว่างชมภาพยนตร ์ซึง่อุปสงค์

ของสนิคา้นี้เป็นอุปสงคต่์อเนื่อง (derived demand) จากการ

ชมภาพยนตร์ และผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์มีอํานาจ

ผูกขาดอย่างเตม็ทีใ่นสนิค้าดงักล่าว การเพิม่ปรมิาณผูช้มจะมี

แนวโน้มเพิ่มอุปสงค์ของอาหารและเครื่องดื่มระหว่างชม

ภาพยนตร ์ซึง่จากขอ้มูลของ บมจ. เมเจอรซ์นิีเพลก็ซ ์รายได้

ดงักล่าวคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 15 ของรายไดท้ัง้หมดของโรง

ภาพยนตร ์และรายได้ส่วนนี้ผู้ประกอบการโรงภาพยนตรน์ัน้

ไดอ้ยา่งเตม็เมด็เตม็หน่วยต่างจากรายไดจ้ากการขายบตัรเขา้

ชมภาพยนตรท์ีจ่ะตอ้งมกีารแบ่งใหก้บัผูผ้ลติ 

5. แม้ว่าการทําการกีดกันทางด้านราคาจะทําให้

ผูบ้รโิภคบางกลุ่มไดร้บัชมภาพยนตรใ์นราคาที่ถูกลง แต่ด้วย

อํานาจตลาดจากการกระจุกตวัของอุตสาหกรรม ราคาค่าชม

ภาพยนตร์ของไทยเมื่อเปรยีบเทยีบกบัต่างประเทศเมื่อปรบั

ผลของค่าครองชพีแล้วยงัมมีูลค่าที่สูงกว่าหลายประเทศ (ดู

ตารางท้ายบทความ) โดยในปี 2553 ราคาค่าชมภาพยนตร์

เมื่อปรบัอํานาจซือ้ของไทยสูงกว่า สหรฐัอเมรกิา และสงิคโปร์
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ซึ่งมโีครงสร้างตลาดที่มกีารแข่งขนัที่มากกว่า หากพจิารณา

ราคาหลังจากที่ปรบัตามมาตรฐานการดํารงชีวิตเทียบกับ

สหรฐัอเมรกิา จะพบว่าราคาค่าเขา้ชมภาพยนตรข์องไทยนัน้มี

มูลค่าที่ค่อนข้างสูงมาก โดยสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว 

ยกตวัอย่างเช่นในปี 2553 ราคาค่าชมภาพยนตร์เมื่อปรบั

อํานาจซือ้ของไทยสูงกว่าทัง้ สหราชอาณาจกัร สหรฐัอเมรกิา 

และสงิคโปร ์โดยในปี 2553 มเีพยีง 2 ประเทศเท่านัน้ที่ราคา

ค่าชมภาพยนตรห์ลงัปรบัตามมาตรฐานการดํารงชวีติแลว้มคี่า

กว่าประเทศไทย ไดแ้ก่ จนี และอนิโดนีเซยี 

6. การแข่งขนัระหว่างผู้ประกอบการมลีกัษณะของ

การแข่งขันทางด้านปริมาณมากกว่าจะเป็นการแข่งขัน

ทางดา้นราคา ทัง้ในแงข่องการเพิม่คุณภาพการใหบ้รกิาร เช่น 

ความสบายของเบาะที่นัง่ เทคโนโลยภีาพและเสยีงที่ทนัสมยั 

หรอืความสามารถในการให้บรกิารจากการเพิม่จํานวนสาขา 

ซึ่งจากข้อมูลพบว่าจํานวนโรงภาพยนตร์ ที่นัง่ และจํานวน

สาขามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่ อง นอกจากนี้ ข้อมูล

เปรียบเทียบระหว่างประเทศจะพบว่าจํานวนโรงฉายต่อ

ประชากรของไทยนัน้ยงัมคี่าตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาตอิยู่มาก 

แต่ในขณะเดยีวกนัจํานวนครัง้ของการชมภาพยนตรต่์อปีของ
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ประชากรไทยนั ้นถือว่าอยู่ ในระดับตํ่ า และจํานวนผู้ชม

ภาพยนตร์รวมต่อจํานวนโรงภาพยนตร์ต่อปีก็ยงัมคี่าตํ่ากว่า

สถติขิองต่างประเทศเช่นเดยีวกนั 
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ภาคผนวก 

ก. จ านวนโรงภาพยนตรร์ายจงัหวดัของเครือ Major 

No โรงภาพยนตร ์ จงัหวดั สาขา 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
1 Major กรงุเทพและปรมิณฑล กรงุเทพและปรมิณฑล 150 166 159 165 173 188 
2 Major นครสวรรค ์ นครสวรรค ์ 5 5 5 5 5 5 

3 Major พษิณุโลก พษิณุโลก 4 4 4 4 4 4 
4 Major พษิณุโลก พษิณุโลก -เซน็ทรลั 0 0 0 0 5 5 
5 Major สุราษธาน ี สมยุ 3 3 3 3 3 3 
6 Major ชลบุร ี ชลบุร ี 4 4 4 4 4 4 
7 Major ชลบุร ี อมตะนคร 0 0 5 5 5 5 
8 Major ชลบุร ี พทัยา 8 8 8 8 8 8 

9 Major กระบี ่ กระบี ่ 4 4 4 4 4 4 
10 Major อยุธยา อยุธยา 0 4 4 4 4 4 
11 Major เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0 4 4 4 4 4 
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No โรงภาพยนตร ์ จงัหวดั สาขา 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
12 Major ราชบุร ี บา้นโปง่ 0 5 5 5 5 5 
13 Major สมทุรสาคร มหาชยั 0 0 0 5 5 5 
14 Major กําแพงเพชร กําแพงเพชร 0 0 0 4 4 4 
15 Major จนัทรบุร ี จนัทรบุร ี 0 0 0 0 5 5 
16 Major เชยีงใหม ่ เชยีงใหม ่ 7 7 7 7 7 7 

17 Major อดุรธาน ี อดุรธาน ี 7 7 7 7 7 8 
18 Major ฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา 5 5 5 5 5 5 
19 Major อบุลราชธาน ี อบุลราชธาน ี 5 5 5 5 5 5 
20 Major ประจวบครีขีนัธ ์ หวัหนิ 4 4 4 4 4 4 
21 Major สระบรุ ี สระบรุ ี 0 0 0 4 4 4 
22 Major เชยีงราย เชยีงราย 0 0 0 0 5 5 

23 Major นครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 0 0 0 0 0 4 
24 EGV กรงุเทพและปรมิณฑล กรงุเทพและปรมิณฑล 67 66 66 47 42 52 
25 EGV สมทุรสาคร ออ้มใหญ่ 5 5 5 5 5 5 
26 EGV ขอนแก่น ขอนแก่น 0 0 0 0 5 5 
27 EGV นครราชสมีา โคราช 6 6 8 8 8 8 
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No โรงภาพยนตร ์ จงัหวดั สาขา 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
28 EGV ชลบุร ี ศรรีาชา 4 4 4 4 4 4 
29 Paragon Cineplex กรงุเทพและปรมิณฑล กรงุเทพและปรมิณฑล 16 16 16 16 16 16 
30 Esplanade กรงุเทพและปรมิณฑล กรงุเทพและปรมิณฑล 12 12 28 28 28 28 
31 Paradise Cineplex กรงุเทพและปรมิณฑล กรงุเทพและปรมิณฑล 0 0 0 6 6 6 

   
รวม 316 344 360 366 389 419 

ทีม่า: รวบรวมจาก รายงาน 56-1 บรษิทั เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 
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ข.ราคาตัว๋ต า่สดุเครือเมเจอร ์
No Name Group ประเภทเกา้อีน้ัง่ Description 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
1 Major Normal Normal พืน้ฐาน 100 100 100 100 80 80 
2 Major Honeymoon Honeymoon seat แบบพบัทีเ่ทา้แขนได ้ 120 120 120 120 100 100 
3 Major Honeymoon First class เกา้อีน้ัง่แบบพบัทีเ่ทา้แขนไดบ้นชัน้ลอย 150 150 150 150 180 180 

4 Major Premium Platinum chair 
เกา้อีน้ัง่มทีีว่างเครื่องดื่ม, ป๊อปคอรน์และ
มผีา้รองศรีษะ 170 170 170 170 200 200 

5 Major Premium Opera chair เกา้อีคู้่ขนาดกวา้ง 500 500 500 500 500 500 
6 Major Premium Emperor chair เกา้อีป้ระเภทปรบัเอนนอนยดืขาได ้ 500 500 500 500 300 300 
7 EGV Normal Standard มาตรฐาน 80 80 80 80 80 80 
8 EGV Honeymoon Honeymoon seat Honeymoon 120 120 120 120 120 120 
9 EGV Honeymoon First class First class 120 120 120 120 120 120 
10 EGV Premium Premier Suite พรเีมยีรส์วที 150 150 150 150 300 300 

11 EGV Premium Gold class โกลด ์คลาส 200 200 200 200 350 350 
12 Paragon Cineplex Premium Premium Premium 110 110 110 110 190 190 
13 Paragon Cineplex Premium Privilege Privilege 160 160 160 160 210 210 
14 Paragon Cineplex Premium Royal Balcony Royal Balcony 180 180 180 180 270 270 



166 
 

No Name Group ประเภทเกา้อีน้ัง่ Description 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
15 Paragon Cineplex Premium Paragon Chair (คู่) Paragon Chair (คู่) 200 200 200 200 700 700 
16 Paragon Cineplex Premium Enigma (คู่) Enigma (คู่)         3000 3000 
17 Paragon Cineplex Premium Nokia VIP Nokia VIP         700 700 
18 Paragon Cineplex Premium Ultra Sweet Ultra Sweet 600 600 600 600     

19 Paragon Cineplex Premium Ultra Paradise Ultra Paradise 600 600 600 600     
20 Paragon Cineplex Premium Ultra Romance Ultra Romance 600 600 600 600     
21 Esplanade Normal Normal Normal 120 120 120 120 120 120 
22 Esplanade Honeymoon Honeymoon seat Honeymoon seat 140 140 140 140 140 140 
23 Esplanade Premium Platinum chair Platinum chair         190 190 
24 Esplanade Premium Deco Opera Deco Opera 250 250 250 250 300 300 

25 Esplanade Premium Ultima Ultima         400 400 

26 Esplanade Premium Galleria Seat Galleria Seat 500 500 500 500 600 600 
ทีม่า: รวบรวมจาก รายงาน 56-1 บรษิทั เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 
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ค.ราคาตัว๋สงูสดุเครือเมเจอร ์

No Name Group ประเภทเกา้อีน้ัง่ Description 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Major Normal Normal พืน้ฐาน 120 120 120 120 180 180 
2 Major Honeymoon Honeymoon seat แบบพบัทีเ่ทา้แขนได ้ 140 140 140 140 200 200 
3 Major Honeymoon First class เกา้อีน้ัง่แบบพบัทีเ่ทา้แขนไดบ้นชัน้ลอย 150 150 150 150 200 200 

4 Major Premium Platinum chair เกา้อีน้ัง่มทีีว่างเครื่องดื่ม, ป๊อปคอรน์และมผีา้รองศรีษะ 170 170 170 170 220 220 
5 Major Premium Opera chair เกา้อีคู้่ขนาดกวา้ง 500 500 500 500 700 700 
6 Major Premium Emperor chair เกา้อีป้ระเภทปรบัเอนนอนยดืขาได ้ 600 600 600 600 400 400 
7 EGV Normal Standard มาตรฐาน 120 120 120 120 180 180 
8 EGV Honeymoon Honeymoon seat Honeymoon 140 140 140 140 200 200 
9 EGV Honeymoon First class First class 140 140 140 140 200 200 

10 EGV Premium Premier Suite พรเีมยีรส์วที 200 200 200 200 300 300 
11 EGV Premium Gold class โกลด ์คลาส 500 500 500 500 350 350 
12 Paragon Cineplex Premium Premium Premium 140 140 140 140 400 400 
13 Paragon Cineplex Premium Privilege Privilege 160 160 160 160 500 500 
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No Name Group ประเภทเกา้อีน้ัง่ Description 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

14 Paragon Cineplex Premium Royal Balcony Royal Balcony 180 180 180 180 340 340 
15 Paragon Cineplex Premium Paragon Chair (คู่) Paragon Chair (คู่) 200 200 200 200 900 900 

16 Paragon Cineplex Premium Enigma (คู่) Enigma (คู่)         3000 3000 
17 Paragon Cineplex Premium Nokia VIP Nokia VIP         850 850 
18 Paragon Cineplex Premium Ultra Sweet Ultra Sweet 600 600 600 600     
19 Paragon Cineplex Premium Ultra Paradise Ultra Paradise 600 600 600 600     
20 Paragon Cineplex Premium Ultra Romance Ultra Romance 600 600 600 600     
21 Esplanade Normal Normal Normal 140 140 140 140 200 200 

22 Esplanade Honeymoon Honeymoon seat Honeymoon seat 160 160 160 160 220 220 
23 Esplanade Premium Platinum chair Platinum chair         190 190 
24 Esplanade Premium Deco Opera Deco Opera 250 250 250 250 300 300 
25 Esplanade Premium Ultima Ultima         400 400 

26 Esplanade Premium Galleria Seat Galleria Seat 500 500 500 500 600 600 
ทีม่า: รวบรวมจาก รายงาน 56-1 บรษิทั เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 
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