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บทสรุปผู้บริหาร 

ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก 
มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 16 ของ GDP ทั้งประเทศ และมี
จ านวนการจ้างงานมากถึง 6.2 ล้านคน  

ทั้งนีธุ้รกิจค้าปลีกค้าส่งของไทยสามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ รูปแบบแรก เป็นร้านค้าปลีก
ค้าส่งแบบดั้งเดิม เป็นการท าธุรกิจโดยเจ้าของร้านไม่มีระบบการบริหารจัดการ รูปแบบที่สอง เป็น
ร้านค้าปลีกค้าส่งแบบสมัยใหม่ ที่มีการจัดรูปแบบร้านที่ทันสมัย มีการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจัดการร้าน ซึ่งร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่สามารถจ าแนกได้เป็น 1) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ 2) 
ร้านค้าส่งบริการตนเอง 3) ซูเปอร์มาร์เก็ต 4) ร้านสะดวกซื้อ 5) ร้านสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น โฮมโปร 
ดูโฮม วัตสันฯลฯ และ 6) ห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นแหล่งรวมร้านค้าปลีกสินค้าหลายประเภทในสถานที่
แห่งเดียว และรปูแบบที่สาม เป็นธุรกิจค้าปลีกค้าส่งแบบออนไลน์ 

ทั้งนี้ จากพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป กอรปกับข้อจ ากัดของ
เวลาท าให้ผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าหลาย ๆ ประเภทในที่เดียวกันทั้งอาหารและสิ่งของที่ใช้ใน
ครัวเรือน รวมทั้งความต้องการความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้า เช่น ต้องการร้านค้าที่สะอาด 
มีเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ท าให้การเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคได้มากกว่าร้านค้าปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิม รวมทั้งการใช้บริการสั่งซื้อสินค้า
ออนไลน์และมีบริการส่งถึงที่ก็เป็นการตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ไม่ต้องการเสียเวลาในการ
เดินทางไปเลือกซ้ือสินค้าด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่และธุรกิจออนไลน์
เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจากการวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่จะ
เห็นได้ชัดว่าอัตราการเติบโตรายได้ของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่มีแนวโน้มการเติบโตขึ้นเรื่อย  ๆ 
โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื้อมีอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อปีเท่ากับร้อยละ 10.2 และ
อัตราการเติบโตของธุรกิจร้านออนไลน์ก็มีแนวโน้มการเติบโตที่สูงมากเช่นกัน กล่าวคือ มีอัตราการ
เติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อปีมากถึงร้อยละ 17.1  

อนึ่ง การเติบโตของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกค้าส่งดังกล่าวเป็นผลมาจากการขยายสาขาร้ านค้าไป
ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้งในเขตเมืองและชุมชน ซึ่งการขยายตัวดังกล่าวส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งแบบ
ดั้งเดิมและร้านค้าปลีกค้าส่งในแต่ละชุมชนได้รับผลกระทบอย่างมาก แต่ด้วยประเทศไทยยังไม่มี
มาตรการในการควบคุมการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งโดยเฉพาะ ท าให้การคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจ
ค้าปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิมจ าเป็นต้องใช้กฎหมายควบคุมอาคารและผังเมืองมาเป็นเครื่องมือในการ
ก ากับดูแลการขยายตัวของร้านค้าปลีกค้าส่ง หากแต่กฎหมายควบคุมอาคารและผังเมืองสามารถใช้ได้
เพียงการควบคุมร้านค้าปลีกค้าส่งที่มีขนาดใหญ่เท่านั้น   



ii 

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ไม่ได้เกิดที่ประเทศ
ไทยเพียงประเทศเดียว หากแต่ปัญหาการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจดังกล่าวส่งผลกระทบในวง
กว้างกับทุกประเทศเกือบทั่วโลก การให้ความคุ้มครองแก่ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิม และธุรกิจ  
ค้าปลีกค้าส่งขนาดเล็กจึงเป็นประเด็นปัญหาที่ทุกประเทศให้ความส าคัญไม่ต่างกัน การก ากับดูแลการ
ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของต่างประเทศไม่ได้ค านึงถึงเพียงปัญหาการคุ้มครองผู้ประกอบการ
ขนาดเล็กเท่านั้น แต่ยังค านึงผลกระทบด้านอ่ืนที่อาจจะตามมาอีกด้วย เช่น ปัญหาด้านการจราจร 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

ทั้งนี้จากการศึกษาการก ากับดูแลในรายประเทศ 5 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา 
อิตาลี ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย พบว่า การขยายตัวของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เกิดขึ้นมาต่อเนื่อง ท าให้
รัฐบาลของแต่ละประเทศมีการออกกฎหมายเพ่ือควบคุมการขยายตัวของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ แต่ก็
ไม่สามารถจะควบคุมการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกได้เท่าที่ควร เนื่องจากผู้ประกอบการมักจะเลี่ยง
กฎหมายด้วยการลดขนาดพ้ืนที่และลดขนาดอาคารลงให้อยู่ภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมาย 
นอกจากนี้แล้ว การจ ากัดการขยายตัวของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทย
เป็นการเร่งรัดทางอ้อมให้กลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ลดขนาดลงมาแข่งกับร้านค้าปลีกรายย่อยมากขึ้น  
รวมทั้งยังสามารถกระจายตัวไปตามแหล่งชุมชนได้มากกว่าเดิมด้วย  

การขยายตัวจากกลุ่มธุรกิจดังกล่าวไม่เพียงแต่สร้างผลกระทบต่อร้านค้าปลีกรายย่อยเท่านั้น 
แต่ยังสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมทั้งการขยายตัวของร้านค้าปลีกดังกล่าวอาจเป็นการ
เพ่ิมอ านาจการต่อรองในการซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ด้วย ในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศส 
สหรัฐฯ อิตาลี หรือญี่ปุ่นมักจะประสบปัญหาเรื่องการที่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่มักใช้อ านาจต่อรอง
บังคับใช้กับผู้ผลิตสินค้าหรือซัพพลายเออร์ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อเรียกร้องต่าง ๆ อย่างไม่เป็น
ธรรม ดังนั้น การก ากับดูแลของต่างประเทศโดยมากแล้วจึงมุ่งเน้นการก ากับดูแลเพียง 2 มิติ คือ การ
ก ากับดูแลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และการก ากับดูแลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการค้า
ระหว่างร้านค้าปลีกท่ีมีอ านาจต่อรองสูงกับซัพพลายเออร์ 

อนึ่ง จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทย
เปรียบเทียบกับต่างประเทศ พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็มิได้มีความแตกต่างจากของ
ต่างประเทศมากนัก ดังนั้นการหามาตรการเพ่ือใช้เป็นแนวทางการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของ
ไทยนอกจากจะเป็นการก ากับดูแลในมิติของสิ่งแวดล้อมและการก ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่
เป็นธรรมระหว่างร้านค้าปลีกที่มีอ านาจต่อรองสูงกับซัพพลายเออร์แล้ว ควรต้องมีมาตรการในการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อยให้สามารถแข่งขันกับรายใหญ่ได้อย่างยั่งยืนด้วยเพ่ือเป็น
แต้มต่อส าคัญให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกค้าส่งในท้องถิ่นสามารถประกอบธุรกิจและท าการค้าได้ใน
ระยะยาว 
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อย่างไรก็ตาม แม้ปัญหาการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทยจะเกี่ยวโยงกับปัญหา
ของการท าธุรกิจออนไลน์และแฟรนไชส์ หากแต่มิติในการก ากับดูแลร้านค้าออนไลน์และการประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นปัญหาที่มิได้เกิดขึ้นเพียงในสาขาค้าปลีกค้าส่งเท่านั้น แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ทุกประเภทธุรกิจ ดังนั้นมิติการก ากับดูแลร้านค้าออนไลน์และแฟรนไชส์จึงควรแยกออกจากการก ากับ
ดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง  

อนึ่ง มาตรการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งจึงควรมุ่งเป้าไปที่ 3 ประเด็น ได้แก่ 
การก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม การก ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้า และการส่งเสริมผู้ประกอบการ
รายย่อยให้สามารถประกอบธุรกิจได้ยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การก ากับดูแลในมิติของสิ่งแวดล้อม  

การก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมไม่จ าเป็นต้องออกกฏหมายใหม่หรือมาตรการใด ๆ มาเพ่ือ
บังคับใช้เกี่ยวกับประเด็นนี้ เนื่องจากมีกฎหมายว่าด้วยผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ก ากับดูแลการก่อสร้างร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในเขตเมืองอยู่แล้ว ขณะที่การก ากับดูแลร้านค้าปลีกที่มี
ขนาด 300-1,000 ตารางเมตร แม้จะสามารถก่อสร้างในเมืองได้แต่ก็ต้องสร้างในเขตที่ก าหนดไว้
เท่านั้น  

นอกจากนี้ยังมีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดท ารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าหนดให้อาคาร
ที่ใช้ในการประกอบกิจการค้าส่งค้าปลีกที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ 5,000 - 10,000 ตารางเมตร ต้องท ารายงาน
การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และอาคารที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้น
ไปต้องท ารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเต็มรูปแบบ (EIA) 

2. การก ากับดูแลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการค้าในธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง  

การก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่งจะมุ่งเน้นไปที่การก ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าระหว่าง
ร้านค้าปลีกที่มีอ านาจการต่อรองสูงกับซัพพลายเออร์เป็นหลัก เนื่องจากความพยายามในการจ ากัด
การขยายตัวของของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ไม่ประสบความส าเร็จมากนัก สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจาก
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่สามารถปรับรูปแบบร้านค้าให้มีขนาดเล็กลงและยังกระจายตัวไปสู่เขตพ้ืนที่
ชุมชนได้อีกด้วย 

นอกจากนี้ การจ ากัดการขยายตัวของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่อาจท าให้ตลาดค้าปลีกค้าส่ง
กระจุกตัวมากข้ึน เนื่องจากไม่มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในตลาดท าให้ผู้ประกอบการรายเดิมที่มี
อยู่มีอ านาจการต่อรองที่สูงขึ้น ดังนั้น การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งจึงให้ความส าคัญ
กับพฤติกรรมการใช้อ านาจต่อรองที่ไม่เป็นธรรมระหว่างร้านค้าปลีกกับซัพพลายเออร์เป็นหลัก 
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ทั้งนี้ การก ากับดูแลพฤติกรรมระหว่างร้านค้าปลีกที่มีอ านาจต่อรองสูงกับซัพพลายเออร์จะ
เป็นการก ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ ลักษณะแรก เป็นการก ากับดูแล
ตนเอง (self – regulation) โดยเป็นการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าร่วมกัน
ระหว่างร้านค้าปลีกกับซัพพลายเออร์ หรือเป็นการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี (Code of Conduct) เพ่ือ
เป็นมาตรฐานบังคับใช้ในการท าธุรกรรมร่วมกันระหว่างร้านค้าปลีกกับซัพพลายเออร์  

ขณะที่การก ากับดูแลลักษณะที่สอง เป็นการก ากับดูแลโดยภาครัฐซึ่งจะเป็นการก ากับดูแล
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของร้านค้าปลีกที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคู่ค้า ทั้งนี้การก ากับ
ดูแลลักษณะนี้จะเป็นการก ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าที่เกิดขึ้นแล้ว (ex post regulation) โดย
อาศัยบทบัญญัติของกฎหมายแข่งขันทางการค้าในส่วนของการก ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่
เป็นธรรม (unfair trade practice) มาบังคับใช้ หากแต่จะต้องมีการออกกฎหมายลูกใช้บทบัญญัติ
ดังกล่าวในการก ากับดูแลปัญหาพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมส าหรับธุรกิจค้าปลีกเป็นการเฉพาะ  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1. การจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง (Code of Conduct) 

วัตถุประสงค์หลักของการมีแนวปฏิบัติที่ดี คือเพ่ือที่จะป้องกันการเกิดปัญหาข้อพิพาท
ระหว่างร้านค้าปลีกขนาดใหญ่กับซัพพลายเออร์ ที่อาจน าไปสู่กระบวนการทางกฎหมายที่ใช้
ทรัพยากรบุคลากรและมีค่าใช้จ่ายสูง  

1) การผลักดันให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี 

ในการวางระบบการก ากับดูแลตนเองของร้านค้าปลีกหรือการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับ
ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง อาจจะต้องให้ส านักงานแข่งขันทางการค้าเป็นผู้ด าเนินการริเริ่มโดยมีขั้นตอนที่
ส าคัญดังนี้ 

(1) ผลักดันให้มีการตั้งคณะกรรมการร่างแนวปฏิบัติว่าด้วยการรับซื้อสินค้าจากซัพพลาย

เออร์ของร้านค้าปลีกที่มีอ านาจต่อรองสูง ซึ่งรวมถึงร้านค้าปลีกขนาดใหญ่และร้าน

สะดวกซื้อขนาดใหญ่ เช่น เซเว่นอีเลเว่น ฯลฯ 

 การก าหนดว่าร้านค้าปลีกรายใดเข้าข่ายมีอ านาจต่อรองสูงอาจใช้ตัวเลขส่วนแบ่ง

ตลาดมาใช้พิจารณา 

 คณะกรรมการร่างแนวปฏิบัติฯ อาจให้สมาชิกสมาคมค้าปลีกและสมาชิกสมาคม 

ของซัพพลายเออร์เป็นผู้เสนอชื่อและคัดเลือกกันเอง 

(2) ผลักดันให้คณะกรรมการร่วมระหว่างร้านค้าปลีกกับซัพพลายเออร์ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
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 ออกแนวปฏิบัติที่ดี (code of conduct) ของร้านค้าปลีกในการประกอบธุรกรรม

กับซัพพลายเออร์ 

 ออกแบบแนวทางในการบังคับใช้แนวปฏิบัติฯ ดังกล่าว เช่น ช่องทางในการ

ร้องเรียนการละเมิดแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการไกล่เกลี่ ย การ

ประนีประนอมยอมความ ตลอดจนอนุญาโตตุลาการ 

 ก าหนดมาตรการในการเยียวยาหรือบทลงโทษที่เหมาะสมในกรณีที่มีการละเมิด 

แนวปฏิบัติฯ เช่น อ านาจในการสั่งยับยั้งพฤติกรรมที่อาจเป็นการเอาเปรียบคู่ค้า

อย่างไม่เป็นธรรม การปรับ การชดเชยค่าเสียหาย ฯลฯ 

 ก าหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้แนวปฏิบัติฯ โดยอาจพิจารณาให้

หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  

2) การจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี 

เนื้อหาสาระของแนวปฏิบัติที่ดีจะเน้นการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการท าธุรกรรมต่าง ๆ 
ระหว่างร้านค้าปลีกกับซัพพลายเออร์  ทั้งนี้อาจจะมีการปรับใช้จากแนวปฏิบัติของประเทศ 
สหราชอาณาจักรและออสเตรเลียเพ่ือให้เหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งเนื้อหาสาระของแนวปฏิบัติที่ดี
อาจจะประกอบด้วย 

(1) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาในการรับซื้อสินค้า  

 ร้านค้าปลีกจะต้องไม่แก้เงื่อนไขในการรับซื้อสินค้าตามสัญญาที่มีผลย้อนหลัง  
 จะต้องไม่ร้องขอให้ซัพพลายเออร์ยินยอมที่จะให้มีการแก้เง่ือนไขในการซื้อสินค้า

ตามสัญญาที่มีผลย้อนหลัง ยกเว้นในกรณีท่ีมีการก าหนดล่วงหน้า 

(2) การช าระค่าสินค้า  
 ร้านค้าปลีกจะต้องช าระค่าสินค้าให้กับซัพพลายเออร์ในระยะเวลาตามที่ได้ตกลง

ร่วมกันกับซัพพลายเออร์ (เช่น ไม่เกิน 60 วัน หรือ 90 วัน เป็นต้น) 
(3) การเก็บค่าธรรมเนียมในการท าการตลาดจากซัพพลายเออร์ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

เช่น การออกแบบหีบห่อสินค้า การปรับปรุงร้านค้า ฯลฯ ยกเว้นในกรณีที่มีการ
ก าหนดไว้ในสัญญาในการรับซื้อสินค้าท่ีชัดเจน  

(4) การเก็บค่าธรรมเนียมกรณีสินค้าสูญหายหรือเสียหาย (shrinkage)  
 สัญญาการรับซื้อสินค้าจะต้องไม่มีข้อก าหนดให้ผู้ผลิตสินค้าต้องรับภาระจากการ

สูญหายหรือเสียหายของสินค้าอันสืบเนื่องมาจากการโจรกรรมหรือความบกพร่อง
ในการบริหารจัดการสินค้าของร้านค้าปลีก 
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(5) การเก็บค่าวางจ าหน่ายสินค้าจากซัพพลายเออร์  
 ร้านค้าปลีกจะต้องไม่เก็บค่าธรรมเนียมในการวางจ าหน่ายสินค้า ยกเว้นในสอง

กรณี คือ หนึ่ง การเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเกี่ยวโยงกับการน าเสนอสิทธิ
ประโยชน์พิเศษในการส่งเสริมการขาย เช่น การแสดงสินค้าดังกล่าวในจุดวาง
พิเศษ หรือ สอง สินค้าใหม่ที่ไม่มีการวางขายในห้างในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 

(6) คุณภาพของสินค้า  

 ร้านค้าปลีกจะต้องก าหนดคุณภาพของสินค้าไว้ให้ชัดเจน และไม่สามารถปฏิเสธ
สินค้าท่ีปฏิบัติตามเงื่อนไข  

 หากพบว่าสินค้าไม่มีคุณภาพตามท่ีตกลงกันไว้ ร้านค้าปลีกมีหน้าที่จะต้องส่งคืน
ภายในเวลาตามที่ตกลงร่วมกันกับซัพพลายเออร์นับแต่เวลาที่ได้รับสินค้า ( เช่น 24 
ชั่วโมง 48 ชั่วโมง เป็นต้น) 

(7) ฉลากสินค้า (Labeling)  
 ร้านค้าปลีกจะต้องก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับฉลาก หีบห่อสินค้าเป็นลายลักษณ์อักษร

อย่างชัดเจน และต้องบอกกล่าวล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่เหมาะสมแก่ซัพพลาย
เออร์หากร้านค้าปลีกต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลง 

(8) การขายพ่วงสินค้าหรือบริการของบุคคลที่สาม  

 ร้านค้าปลีกจะต้องไม่ก าหนดเงื่อนไขไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมให้ซัพพลายเออร์
ต้องเลือกใช้สินค้าหรือบริการจากบุคคลที่สามโดยร้านค้าปลีกได้รับค่าตอบแทน
จากบุคคลที่สามดังกล่าว ยกเว้นในกรณีท่ีสินค้าหรือบริการที่ซัพพลายเออร์เลือกใช้
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่ร้านค้าปลีกก าหนดไว้ 

(9) การเก็บค่าธรรมเนียมในการวางสินค้าในที่ที่ดีกว่าเดิม  

 หากมีการเก็บค่าธรรมเนียมการวางสินค้าร้านค้าปลีกจะต้องชี้แจงหลักการค านวณ
ค่าชั้นวางสินค้าอย่างชัดเจนและจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงอย่างเคร่งครัด
โดยไม่เลือกปฏิบัติระหว่างสินค้า  

 ร้านค้าปลีกจะต้องไม่เก็บค่าธรรมเนียมจากซัพพลายเออร์ในการเปลี่ยนพื้นที่ใน
การวางสินค้าที่ดีขึ้นหรือการเพ่ิมพ้ืนที่ในการวางสินค้ายกเว้นเป็นการด าเนินการ
เพ่ือส่งเสริมการขายในการช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น 

(10) การท ากิจกรรมส่งเสริมการขายภายในร้านค้าปลีก (promotions)  
 ร้านค้าปลีกต้องไม่ผลักภาระต้นทุนส่วนใหญ่ของกิจกรรมส่งเสริมการขายในร้านค้า

ให้แก่ซัพพลายเออร์ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม  
 ถ้าหากร้านค้าปลีกมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจะต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
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(11) ความลับทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา  

 ร้านค้าปลีกจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ผลิตสินค้าเพ่ือพัฒนาสินค้า
ของตนเอง (House Brand)  

(12) การถอดสินค้า (de-listing)  
 ร้านค้าต้องการยกเลิกการรับซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์รายใดจะต้องแจ้งล่วงหน้า

โดยมีการให้เหตุผลในการยกเลิกที่เป็นลายลักษณ์อักษร และต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขของสัญญา 

3) การระงับข้อพิพาทกรณีละเมิดแนวปฏิบัติที่ดี 

นอกจากการก าหนดมาตรฐานในการท าธุรกรรมระหว่างร้านค้าปลีกขนาดใหญ่กับ  
ซัพพลายเออร์กันแล้ว สิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ ระบบการระงับข้อพิพาทในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับ
การละเมิดแนวปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ระบบการระงับข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพจะต้องสามารถรักษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าเป็นส าคัญ โดยการเจรจาโดยตรงระหว่างกันหรือผ่านกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการแทนการฟ้องร้องคดีกับศาล   

ระบบการระงับข้อพิพาทควรมีรูปแบบดังต่อไปนี้ 

(1) มีช่องทางในการร้องเรียนโดยตรงไปยังผู้บริหารของร้านค้าปลีกเพ่ือให้รับทราบปัญหาและหา

ทางแก้ไข เนื่องจากในทางปฏิบัติที่ผ่านมาปัญหาของซัพพลายเออร์มักจะไม่ขึ้นไปถึงผู้บริหาร

ของร้านค้าปลีก หากแต่จะจบอยู่ที่ฝ่ายกฎหมายท าให้ผู้บริหารไม่สามารถรับรู้ลักษณะของ

ปัญหาที่เกิดข้ึน 

(2) มีกระบวนการในการไกล่เกลี่ยหรือเจรจาโดยตรงกับร้านค้าปลีกเพ่ือหาทางเยียวยาความ

เสียหายที่เกิดข้ึน เพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบการยังคงรักษาความสัมพันธ์และด าเนินธุรกิจร่วมกัน

ต่อไปได้ โดยอาจจะเป็นการเจรจาในรูปแบบของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยที่มีกรรมการเป็น

ผู้แทนจากซัพพลายเออร์และสมาคมค้าปลีกค้าส่ง 

(3) มีระบบการร้องเรียนไปยังอนุญาโตตุลาการ (arbitration) ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการระงับข้อ

พิพาทที่เกิดจากการละเมิดแนวปฏิบัติโดยเฉพาะ ทั้งนี้ อนุญาโตตุลาการจะมีอ านาจ

ด าเนินการจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือให้ร้านค้าปลีกปฏิบัติตาม (recommendations) หรือสั่ง

ให้ร้านค้าปลีกท่ีละเมิดแนวปฏิบัติต้องจ่ายค่าปรับโดยเฉพาะในกรณีท่ีสร้างผลเสียหายรุนแรง

หรือกระท าผิดซ้ าซาก  

 อนุญาโตตุลาการอาจตั้งขึ้นมาเป็นการเฉพาะ หรือว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย

หรือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการระงับข้อพิพาท หรือใช้สถาบัน
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อนุญาโตตุลาการก็ได้ เพ่ือให้มีบุคคลที่สามเข้ามาช่วยในการระงับข้อพิพาทเพ่ือ

หลีกเลี่ยงการน าเรื่องขึ้นสู่ศาล 

2.2. การออกกฎหมายลูกในการก ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมส าหรับธุรกิจค้าปลีก
ค้าส่งกับซัพพลายเออร์ 

พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มีบทบัญญัติที่สามารถใช้ในการก ากับดูแลพฤติกรรม
การค้าของผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกที่เป็นการผูกขาดทั้งในแนวตั้งและในแนวนอน และพฤติกรรมที่เป็น
การค้าที่ไม่เป็นธรรม ในส่วนของพฤติกรรมการผูกขาดนั้น มาตรา 50 ห้ามผู้ประกอบการที่มีอ านาจ
เหนือตลาดมีพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและแทรกแซงกิจการของคู่ค้าหรือคู่แข่ง ในขณะที่ ใน
ส่วนของพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมนั้น มาตรา 57 ก าหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจ
กระทําการใด ๆ อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืนในลักษณะอย่างหนึ่งอย่าง
ใดดังต่อไปนี้ (1) กีดกันการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืนอย่างไม่เป็นธรรม (2) ใช้อํานาจ
ตลาดหรืออํานาจต่อรองที่เหนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรม (3) กําหนดเงื่อนไขทางการค้าอันเป็นการจํากัด
หรือขัดขวางการประกอบธุรกิจของผู้อ่ืน อย่างไม่เป็นธรรม (4) กระทําการในลักษณะอ่ืนตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด”   

คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า มาตรา 50 นั้นสามารถรองรับปัญหาพฤติกรรมที่เป็นการผูกขาด
หรือจ ากัดการแข่งขันของผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ได้โดยไม่ต้องออกกฎหมายลูก เนื่องจากการ
บังคับใช้กฎหมายมาตรา 50 นั้นจะต้องมีกระบวนการและข้ันตอนในการพิสูจน์อ านาจเหนือตลาดและ
พฤติกรรมที่เป็นการจ ากัดหรือกีดกันการแข่งขันที่ค่อนข้างชัดเจนตามมาตรฐานสากล ตรงกันข้ามกับ
มาตรา 57 ว่าด้วยการค้าที่ไม่เป็นธรรมนั้น จ าเป็นต้องมีการก าหนดรายละเอียดในการบังคับใช้ 
เนื่องจากมาตรา 57 บังคับใช้กับผู้ประกอบกิจการทุกรายไม่จ าเป็นว่าจะต้องเป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาด
เท่านั้น ท าให้บทบัญญัติมาตรานี้มีผลกระทบในวงกว้าง รวมทั้งรู ปแบบของพฤติกรรมของ
ผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ที่ถูกร้องเรียนว่าไม่เป็นธรรมมีจ านวนมากท าให้ต้องมีการก าหนดกรอบ
ในการพิจารณาว่าพฤติกรรมใดเป็นธรรมและพฤติกรรมใดไม่เป็นธรรม 

อนึ่ง การออกอนุบัญญัติภายใต้กฎหมายแข่งขันทางการค้าเพ่ือที่จะก ากับธุรกิจค้าปลีกเป็น
การเฉพาะนั้น เป็นทางเลือกส าหรับประเทศที่ไม่มีระบบการก ากับดูแลตนเอง (self-regulation) 
ดังเช่น ในออสเตรเลียหรือสหราชอาณาจักรตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ตัวอย่างเช่น ประเทศฮังการีได้ออก
กฎหมายลูกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าเพ่ือก ากับควบคุมการใช้อ านาจต่อรองของ
ร้านค้าปลีกรายใหญ่กับซัพพลายเออร์ของสินค้าทางการเกษตรและอาหาร (ซึ่งมักเป็นซัพพลายเออร์
รายย่อยที่มีอ านาจต่อรองน้อย) อนุบัญญัติดังกล่าวมีชื่อว่า Prohibition of Unfair Distributional 
Practices Applied to Suppliers with Regard to Agriculture and Food Products ตัวอย่าง
ของลักษณะของพฤติกรรมไม่เป็นธรรมที่ต้องห้ามในอนุบัญญัติดังกล่าว ได้แก่  
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 การท าสัญญาให้ซัพพลายเออร์ต้องซื้อสินค้าคืนหากไม่สามารถจ าหน่ายได้ตามเป้า 

 การจ่ายค่าสินค้าเกินกว่า 30 วัน โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าปรับ หรือ  

 ก าหนดเงื่อนไขสัญญาที่อนุญาตให้ผู้ค้าปลีกสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา
ได้ข้างเดียว เป็นต้น   

ในขณะเดียวกัน ประเทศญี่ปุ่นได้มีการออก Guidelines Concerning Designation of 
Specific Unfair Trade Practices by Large-Scale Retailers Relating to Trade with 
Suppliers ที่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับรูปแบบของพฤติกรรมทางการค้าของผู้ประกอบกิจการค้าปลีกที่
อาจเข้าข่ายพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายเช่นเดียวกัน   

ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้รวบรวมกฎหมายลูกเหล่านี้ ศึกษารายละเอียดของสารบัญญัติ และรับฟัง
ความเห็นจากทั้งผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งและซัพพลายเออร์เกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบของ
พฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมในกิจการค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทย เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
โครงสร้างของฎหมายลูกที่ใช้ในการก ากับธุรกิจค้าปลีกเป็นการเฉพาะออกตามมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ. 
แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560     

อนึ่ง พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ได้ให้อ านาจแก่คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
ในการออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายตามที่ระบุไว้ในมาตรา 17(2) ซึ่งต่างจาก 
กฎหมายเดิม คือ พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ที่ไม่ได้ให้อ านาจดังกล่าวไว้ ท าให้ประกาศ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าภายใต้
กฎหมายปัจจุบันมีสภาพบังคับเป็นกฎหมาย รวมถึงประกาศว่าด้วยพฤติกรรมการทางการค้าที่ไม่เป็น
ธรรมที่น าเสนอในที่นี้ด้วย  

ประกาศคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าว่าด้วยพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจ  
ค้าปลีกค้าส่งอาจมีกรอบโครงสร้างและสารบัญญัติโดยสังเขปดังนี้: 

ส่วนที่ 1: ก าหนดนิยามของผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกที่อยู่ภายใต้การบังคับของอนุบัญญัติ เช่น 
ผู้ประกอบการค้าปลีกที่มียอดขายประจ าปีไม่ต่ ากว่า 3 พันล้านบาท (ในกรณีของ
ประเทศญี่ปุ่น เกณฑ์รายได้ขั้นต่ า คือ หนึ่งหมื่นเยนหรือประมาณสามพันล้านบาท) 

ส่วนที่ 2: ก าหนดนิยามของซัพพลายเออร์ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของอนุบัญญัติ ซึ่งหมาย
รวมถึง 

 ผู้ผลิตสินค้าและผู้ค้าส่งที่จ าหน่ายสินค้าให้แก่ร้านค้าปลีกตามข้อ 1 โดยรวม
ถึง 
การขายสินค้าแบบทั้งขายขาดและฝากขาย (consignment) ทีม่ีอ านาจ
ต่อรองน้อย 
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 วิธีการประเมิน “อ านาจต่อรอง” อาจพิจารณาจาก 
o ขนาดของธุรกิจของซัพพลายเออร์ 
o อัตราการพ่ึงพา (dependency ratio) ผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ 

ซึ่งอาจพิจารณาจากสัดส่วนของรายได้ที่มาจากการจ าหน่ายสินค้าให้แก่
ผู้ประกอบการค้าปลีกตามนิยามในส่วนที่ 1 

o ความนิยมของสินค้า เพ่ือพิจารณาว่าห้างค้าปลีกต้องพ่ึงพาสินค้ายี่ห้อ
หรือประเภทดังกล่าวมากน้อยเพียงใด 

o ศักยภาพของผู้ค้าปลีกเพ่ือก าหนดอ านาจต่อรองของผู้ค้าปลีก เช่น 
อัตราการขยายตัวของห้างค้าปลีกดังกล่าว ส่วนแบ่งตลาดของร้านค้า
ปลีกนั้น ๆ ความแข็งแกร่งของแบรนด์ร้านค้าปลีกดังกล่าว ฯลฯ เป็นต้น 

ส่วนที่ 3: พฤติกรรมการค้าท่ีไม่เป็นธรรม 

1) การส่งสินค้าคืนกลับไปยังซัพพลายเออร์อย่างไม่เป็นธรรม ยกเว้นได้มีการตกลงเงื่อนไข
กันไว้ล่วงหน้า หรือส่งคืนด้วยเหตุผลของซัพพลายเออร์เอง หรือส่งคืนเนื่องจากเกิด
ความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้า ทั้งนี้ในการจัดส่งสินค้าคืนจะต้องอยู่ในระยะเวลาที่
เหมาะสมนับจากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน และภายในวงเงินที่เห็นสมควร 

2) การช าระค่าสินค้าท่ีนานเกินควร (60-90 วันแล้วแต่ความเหมาะสมตามสภาพแวดล้อม) 
3) การบังคับให้ซัพพลายเออร์ลดราคาอย่างไม่เป็นธรรม ยกเว้นเหตุผลอันควรที่

เนื่องมาจาก 
ซัพพลายเออร์ 

4) การท าสัญญาซื้อขายอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งห้ามมิให้ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่บังคับให้ 
ซัพพลายเออร์ยอมรับเงื่อนไขภายใต้สัญญาที่มีการถูกเอาเปรียบ 

5) การลดอ านาจการต่อรองราคาของซัพพลายเออร์ด้วยการก าหนดราคาส่งมอบสินค้าให้
ต่ ากว่าราคาจัดส่งทั่วไป 

6) การปฏิเสธการรับสินค้าจากซัพพลายเออร์หลังจากท่ีได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขาย
สินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันควร 

7) การบังคับให้ซัพพลายเออร์เลือกใช้สินค้าหรือบริการจากบุคคลที่สามที่ร้านค้าปลีกขนาด
ใหญ่มีผลประโยชน์ร่วม เช่น การบังคับให้ซัพพลายเออร์เลือกใช้วัตถุดิบของบริษัทที่
ร้านค้าปลีกมีหุ้นส่วนอยู่ เป็นต้น เว้นแต่เหตุผลอันควร อาทิ การบังคับให้ซัพพลายเออร์
ซื้อวัตถุดิบจากบริษัทเอกชนบางราย เพ่ือให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตได้คุณภาพและ
มาตรฐานตามท่ีร้านค้าปลีกก าหนดไว้ 
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8) การบังคับให้ซัพพลายเออร์ส่งพนักงานของบริษัทให้มาช่วยกิจกรรมภายในของร้านค้า
ปลีกขนาดใหญ่โดยไม่ได้รับความยินยอม เช่น การบังคับให้ส่งพนักงานของบริษัท 
ซัพพลายเออร์มาจัดแสดงสินค้าเพื่อฉลองการขยายสาขา เป็นต้น 

9) การเรียกเก็บเงินอย่างไม่เป็นธรรมจากซัพพลายเออร์เพ่ือผลประโยชน์อื่นใด โดยที่ 
ซัพพลายเออร์มิได้เป็นผู้เสนอให้ เช่น เงินอุดหนุนส าหรับการเปิดสาขาใหม่ เงินอุดหนุน
ส าหรับการปรับปรุงร้านค้า ฯลฯ 

10) พฤติกรรมอ่ืน ๆ ที่จะเป็นการจ ากัดหรือขัดขวางต่อการประกอบธุรกิจของซัพพลาย
เออร์ ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินค่าช าระสินค้าล่าช้า การระงับการสั่งซื้อสินค้าโดยไม่มีการ
แจ้งเหตุผลล่วงหน้า ฯลฯ 

ทั้งนี้ รายละเอียดในแต่ละหัวข้อจะต้องมาจากการปรึกษาหารือในเชิงลึกกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือที่จะให้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจค่าปลีกในภาคปฏิบัติ รวมทั้ง
เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายด้วย 

3. การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถประกอบธุรกิจได้ยั่งยืน 

การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืนนั้น คือ การ
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นสามารถแข่งขันร่วมกับผู้ประกอบการรายใหญ่ใน
ตลาดได้ โดยอาจจ าเป็นต้องมีการปรับรูปแบบร้านค้าและการประกอบธุรกิจให้มีความทันสมัย และ
ตอบโจทย์กบัพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ทั้งนี้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีมาตรการ
ช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบการรายย่อยเหล่านี้ ได้แก่  

(1) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ควรท าโครงการยกระดับ (Upgrade) ร้านค้า
ปลีกรายย่อยแบบ “ครบวงจร” ได้แก่ 

 การปรับรูปแบบร้านค้าให้มีความทันสมัย 
 การบริหารจัดการร้านค้า 
 การจัดท าบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐาน 
 การท าระบบคลังสินค้า (inventory) 
 การท าแผนธุรกิจ (business plan)  
 การท าตลาด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ร้านค้า การสร้างตลาดแบบ

เฉพาะกลุ่มลูกค้า (nitch market) เช่น การขายสินค้า OTOP 
(2) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาจส่งเสริมให้ร้านค้าปลีกรายย่อยรวมตัวกันในชุมชน เพื่อสร้าง

อ านาจการต่อรองในการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตสินค้าหรือซัพพลายเออร์ได้ในราคาท่ีต่ ากว่า
การแยกกันสั่งซื้อสินค้า ซึ่งการสั่งซื้อสินค้าได้ในปริมาณมากจะมีความได้เปรียบในอัตรา
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ส่วนลดการซื้อสินค้าท่ีมากกว่า หากแต่การรวมตัวของร้านค้าปลีกรายย่อยจะต้องไม่ขัด
ต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้า 

(3) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ท าหน้าที่เป็น one – stop 
service ให้กับร้านค้าปลีกรายย่อยในชุมชน ในการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานรัฐใดบ้างท่ีช่วยเหลือหรือส่งเสริมในกิจกรรมใด 
ตลอดจนให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการประกอบธุรกิจค้าปลีก การหาแหล่งเงินทุน 
ฯลฯ 

(4) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อาจมีมาตรการเพ่ือช่วยเหลือและ
ส่งเสริมการยกระดับ (Upgrade) ร้านค้าปลีกของชุมชนโดยอาจให้สิทธิประโยชน์
ทางด้านภาษีแก่ผู้ประกอบการรายย่อยเป็นรายกรณีหากพิจารณาเห็นว่าผู้ประกอบการ
รายใดมีศักยภาพมากพอที่จะให้การส่งเสริม ทั้งนี้ การยกระดับร้านค้าปลีกชุมชนจะต้อง
มีการก าหนดเงื่อนไขและรูปแบบร้านค้าท่ีต้องการยกระดับที่ชัดเจนมิใช่เป็นการหว่าน
ความช่วยเหลือเช่นมาตรการของรัฐทั่วไป เช่น ร้านค้าชุมชนที่จะขอเข้ารับสิทธิการ
ส่งเสริมภายใต้ BOI จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ อาทิ 

 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 มีระบบการจัดท าบัญชีที่ถูกต้องตามที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนด 
 เป็นร้านค้าสะดวกที่มีพ้ืนที่ขายไม่เกิน 200 – 300 ตารางเมตร  
 มีสินค้าที่จ าหน่ายในร้านค้า 1,500 - 2,500 รายการ  
 มีการจัดเรียงสินค้าที่เป็นหมวดหมู่ 
 ร้านค้ามีความทันสมัย มีแอร์คอนดิชันให้บริการในร้านค้า มีพนักงานให้บริการ

ในร้านค้า 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1. หลักการและเหตุผล 

(1) คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้ด าเนินการศึกษา เรื่องโครงสร้างธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง โดยให้มีกฎหมายการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือ
ค้าส่ง เพื่อก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่งโดยเฉพาะ และรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)  
มีค าสั่งให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลัก รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณา
ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และสรุปผลการพิจารณาส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรี 

(2) กรมการค้าภายในได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณา
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 และได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าว
เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
2559 โดยที่ประชุม ทั้ง 2 คณะมีมติตรงกันเห็นควรให้มีกฎหมายประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง ซึ่ง
มุ่งเน้นมาตรการในการดูแลและส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งดั้งเดิมให้สามารถประกอบธุรกิจ
และคงอยู่ได้ในระบบการค้าสมัยใหม่ ทั้งนี้ ควรต้องมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างธุรกิจค้าปลีก
ค้าส่งและการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งให้รอบด้านก่อน เพ่ือให้กฎหมายการประกอบธุรกิจค้าปลีก
หรือค้าส่งมีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์การค้าและสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก 
ในปัจจุบัน ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้แจ้งผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ การพาณิชย์ 
การอุตสาหกรรมและการแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาธุรกิจค้าปลีก
ค้าส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ เพ่ือน าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ ตามค าสั่งการ
ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ต่อไปเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 

(3) กรมการค้าภายในจึงมีความจ าเป็นต้องให้มีการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาธุรกิ จค้าปลีก      
ค้าส่งเพ่ือเตรียมความพร้อมในการยกร่างกฎหมายการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง เพ่ือให้การก ากับ
ดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งมีความเหมาะสมกับสถานการณ์การค้าการแข่งขันในประเทศไทย 
ไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจในทางการค้าปกติของผู้ประกอบการเดิม และไม่เป็นข้อจ ากัด 
ในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการใหม่ รวมถึงไม่ท าลายบรรยากาศการค้าการลงทุนโดยรวมของ
ประเทศและเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
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1.2. วัตถุประสงค์ 

1.2.1. เพ่ือให้ได้มาตรการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งที่เหมาะสม สอดรับกับสภาพ
ธุรกิจและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป มีความเป็นสากลรวมถึงเป็นที่ยอมรับของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

1.2.2. เพ่ือให้ได้โครงสร้างของกฎหมายการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

1.2.3. เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งทั้งรายใหญ่และรายเล็กมีการแข่งขันที่เป็นธรรมและ
สามารถประกอบธุรกิจร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 

1.3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.3.1. มีมาตรการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งที่ เหมาะสมกับสภาพการค้า 
การแข่งขันในปัจจุบัน ไม่กระทบกับการประกอบธุรกิจในทางการค้าปกติของ
ผู้ประกอบการเดิม และไม่เป็นข้อจ ากัดในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการเดิม และ
ไม่เป็นข้อจ ากัดในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่ 

1.3.2. มีโครงสร้างของกฎหมายการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

1.4. ขอบเขตการด าเนินงาน 

1.4.1. ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง สภาพและปัญหาในการประกอบธุรกิจ
ค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทย  

1.4.2. ศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบปัญหามาตรการการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีก
ค้าส่งของต่างประเทศ จ านวน 5 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา อิตาลี ญี่ปุ่น และ
อินโดนีเซีย 

1.4.3. ยกร่างมาตรการการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งที่เหมาะสมกับสภาพการค้า
การแข่งขันของประเทศไทยและมีความเป็นสากล 

1.4.4. ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการประกอบธุรกิจค้า
ปลีกค้าส่ง แนวทางการแก้ไขปัญหาและร่างมาตรการก ากับดูแล จากผู้มีส่วนได้เสียทุก
ภาคส่วน ในส่วนกลางและภูมิภาคท้ัง 4 ภาค และน าความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะที่ได้
จากการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น มาสรุปและประมวลผล เพ่ือประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงร่างมาตรการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งให้เหมาะสมกับประเทศไทย 
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(กรมการค้าภายใน :  
– รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ด าเนินการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจ านวน 4 ครั้ง  

ครั้งละ 1 วัน (เชียงใหม่ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร) 
– เชิญวิทยากร  
– เชิญผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวนไม่เกิน 100 คน) 

1.4.5. เสนอโครงสร้างของกฎหมายการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของประเทศไทย 

1.5. วิธีการศึกษา 

1.5.1 ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง สภาพและปัญหาในการประกอบธุรกิจค้า
ปลีกค้าส่งในประเทศไทย รวมถึงรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป 

ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทยมีวิวัฒนาการและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงปี พ.ศ. 
2539-2541 ซึ่งเป็นช่วงที่สภาพเศรษฐกิจของไทยอยู่ในช่วงภาวะวิกฤต ภาครัฐจึงส่งเสริมนโยบายการ
เข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในไทย ส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กได้รั บ
ผลกระทบในทางลบซึ่งบางรายถึงขั้นต้องปิดกิจการลง ในขณะที่ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่บางรายหา  
ผู้ร่วมทุนจากต่างชาติเพ่ือช่วยสนับสนุนทั้งด้านเงินทุนและการบริหารจัดการธุรกิจ กอปรกับ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกหลายรายได้เริ่มขยายช่องทาง      
การจัดจ าหน่ายผ่านตลาดสินค้าออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้
ท าให้โครงสร้างธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของไทยเปลี่ยนแปลงไปทั้งจ านวน ขนาด และสัดส่วนการถือหุ้น 

การศึกษาในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยจะท าการศึกษารายละเอียดของธุรกิจค้ าปลีกค้าส่ง เพ่ือให้
ทราบถึงวิวัฒนาการของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต สภาพการประกอบธุรกิจและ
ปัญหาในการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทย เช่น  

 นิยามของธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 
 โครงสร้างของธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง อาทิ จ านวนผู้ประกอบการทั้งคนไทยและคนต่างด้าว 

สัดส่วนการถือหุ้น เงินทุน ส่วนแบ่งตลาด ฯลฯ การศึกษานี้จะให้ความส าคัญแก่ 
การขยายธุรกิจของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (hypermarkets) ไปสู่ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 
(convenience stores) มากขึ้นด้วย นอกจากนี้แล้ว การที่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่     
เริ่มแผ่ขยายอาณาจักรทางธุรกิจเข้ามาสู่ธุรกิจร้านสะดวกซื้อมากขึ้น เช่น  ในกรณีของ
ร้านสะดวกซื้อ Tesco Express หรือ Mini Big C ซึ่งจะมีนัยส าคัญต่อลักษณะและ
รูปแบบของการแข่งขันในธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ทั้งนี้การศึกษาในส่วนนี้จะรวบรวมจาก
ข้อมูลทุติยภูมิที่สามารถรวบรวมได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และจากการสัมภาษณ์ 
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 รูปแบบหรือลักษณะการประกอบธุรกิจ เช่น ร้านโชห่วยดั้งเดิม ร้านสะดวกซื้อ  
ร้านซเูปอร์มาร์เก็ต ร้านห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ร้านค้าออนไลน์ เป็นต้น 

 สภาพการประกอบธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 
ธุรกิจ อาทิ ด้านการผลิต ด้านเงินทุน ความรู้ความช านาญ เทคโนโลยี ความสามารถ 
ในการบริหารจัดการการตลาด รวมทั้งความได้เปรียบเสียเปรียบ และความพร้อม 
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการต่างด้าว 

 ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทยจะมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลานาน  
แต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่งโดยเฉพาะ ทั้งนี้เนื่องจากความไม่มี
เสถียรภาพทางการเมือง ท าให้ร่างกฎหมายการประกอบกิจการค้าปลีกค้าส่งที่มีการพิจารณา  
ในรัฐบาลหลายสมัยยังไม่มีการประกาศใช้จวบจนปัจจุบัน ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวจะเน้นควบคุม  
การประกอบกิจการของร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ เพ่ือช่วยคุ้มครองซัพพลายเออร์และร้านค้าปลีก
ดั้งเดิมจากการขยายตัวของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่และพฤติกรรมทางการค้าที่อาจเป็นการเอาเปรียบ
คู่แข่ง หรือคู่ค้า (ซัพพลายเออร์) จากการใช้อ านาจต่อรองที่สูงกว่า 

การศึกษาในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะศึกษากฎหมายฉบับอ่ืนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกจิค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทย อาทิ 

 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 

 ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 

 พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 

1.5.2 ศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบมาตรการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของ
ต่างประเทศ จ านวน 5 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา อิตาลี ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย 

การขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในปัจจุบันแม้จะส่ง ผลดีต่อผู้บริโภค  
เพราะสินค้ามีให้เลือกหลากหลายขึ้นและมีราคาที่ถูกลง แต่ร้านค้าปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิมมักจะได้รับ
ผลกระทบจากการแข่งขันกับธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ นอกจากนี้แล้ว ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ก็เริ่มเข้ามาซื้อ
กิจการร้านสะดวกซื้อมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรองในการซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ ท าให้ร้าน
สะดวกซื้อที่ไม่ได้สังกัดร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ประสบปัญหาการแข่งขันด้านต้นทุนมากขึ้น เช่น ในกรณีที่ 
Tesco ในสหราชอาณาจักรเข้าซื้อ Booker ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีโครงข่ายร้านสะดวกซื้ออิสระ 
(independent convenience stores) กว่าหนึ่งหมื่นแห่งเมื่อต้นปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกรณีที่ส านัก
แข่งขันทางการค้าของสหราชอาณาจักรก าลังพิจารณาว่าจะอนุญาตให้มีการควบรวมหรือไม่และ
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ภายใต้เงื่อนไขอย่างไรเพ่ือจ ากัดการผูกขาดที่อาจเกิดขึ้นจากการกระจุกตัวของอ านาจตลาดในธุรกิจ
ค้าปลีก  

การศึกษานี้จะวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ก ากับธุรกิจร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดเล็ก รวมทั้ง
ศึกษาแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้ธุรกิจร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดเล็กและขนาดใหญ่สามารถประกอบธุรกิจ
ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 

มาตรการในการก ากับควบคุมธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในหลายประเทศมีการก าหนดเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมใน 2 ประเด็นหลัก คือ  

1. เงื่อนไขการเข้าสู่ตลาด (Market Acess) ซึ่งเป็นมาตรการที่ใช้ควบคุมดูแลจ านวน
ผู้ประกอบการ เช่น การจัดโซนนิ่งส าหรับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ การออกใบอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ฯลฯ และ 

2. การควบคุมการด าเนินการ (Market Operation) ซึ่งเป็นเงื่อนไขการเปิดปิด เวลา
ให้บริการของธุรกิจ การก าหนดราคา การควบคุมการโฆษณาขายสินค้า  ตลอดจนการก ากับควบคุม
พฤติกรรมที่เป็นการกีดกันการแข่งขันทางการค้า หรือ การเอาเปรียบคู่ค้า เช่น ซัพพลายเออร์อย่าง  
ไม่เป็นธรรม เป็นต้น ทั้งนีก้ารศึกษาในส่วนนี้จะให้ความส าคัญแก่การก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกที่มีธุรกิจ
แบบ “ครบวงจร” ตั้งแต่ต้นน้ า คือ ธุรกิจผลิตสินค้าที่จ าหน่ายในร้านค้าปลีก ธุรกิจค้าส่ง ตลอดจน
ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยจะศึกษาลักษณะของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการ “เลือก
ปฏิบัติ” ในการขายสินค้าให้แก่ร้านค้าปลีกในเครือกับร้านค้าปลีกอ่ืน ๆ โดยการจ าหน่ายสินค้าให้
ร้านค้าปลีกในเครือในราคาต่ ากว่าที่จ าหน่ายให้แก่ร้านค้าปลีกอ่ืน ๆ โดยเฉพาะร้านค้าปลีกที่มีขนาด
เล็กมีปริมาณสินค้าที่สั่งซื้อน้อย ส่งผลให้ร้านค้าปลีกในเครือได้เปรียบในด้านต้นทุนของสินค้าที่วาง
จ าหน่าย  

ในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อิตาลี เบลเยี่ยม มีการออกกฎหมายควบคุมร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่แยกออกมาจากกฎหมายการควบคุมค้าปลีกทั่วไป โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือควบคุมการ
ขยายตัวของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อร้านค้าปลีกขนาดเล็ก การจราจร 
ตลอดจนสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง แต่มาตรการที่ใช้ในแต่ละประเทศมีระเบียบข้อบังคับที่
ซับซ้อนต่างกันข้ึนอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ และโครงสร้างการตลาดของแต่ละประเทศ 

ในขณะเดียวกัน ในบางประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ไม่มีกฎหมายควบคุมธุรกิจค้าปลีก
โดยเฉพาะ หากแต่จะอาศัยกฎหมายผังเมืองในการท าโซนนิ่ง และกฎหมายแข่งขันทางการค้าในการ
ก ากับควบคุมพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของผู้ประกอบการ รวมทั้งมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติ 
(Code of Conduct) ระหว่างร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่กับซัพพลายเออร์เพ่ือให้การประกอบ



6 

ธุรกรรมระหว่างกันมีความเป็นธรรม เช่น ในประเด็นของการยกเลิกสัญญาซื้อขายสินค้า เงื่อนไขใน
การช าระค่าสินค้า ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการวางจ าหน่ายสินค้าบนชั้น เป็นต้น 

ในลักษณะดียวกันอินโดนีเซียก็ไม่มีกฎหมายเฉพาะในการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีก หากแต่มี
ประกาศกระทรวงจ านวนมากที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกที่มีการออกมาอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงนโยบาย
ของภาครัฐเกี่ยวกับกิจการค้าปลีกในแต่ละช่วงเวลา เช่น ประกาศของกระทรวงการค้าและกระทรวงมหาดไทย 
(Ministry of Trade Regulation 145/1997 และ Ministry of Domestic Affairs No. 57/1997) 
เกี่ยวกับผังเมืองกับธุรกิจค้าปลีก การก าหนดประเภทค้าปลีก เวลาท าการ การกระจายสินค้า การก าหนด
ค่าธรรมเนียม การน าสินค้าตราห้าง (House Brand) มาจ าหน่ายในห้าง เป็นต้น 

การศึกษาในส่วนนี้คณะผู้วิจัยจะท าการทบทวนเนื้อหาสาระเกี่ยวกับมาตรการในการก ากับ
ดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของต่างประเทศจากเอกสารและบทความที่เกี่ยวข้องจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น 

 Inderst, Roman and Valetti, Thomas  (52006), Buyer Power and the 
Waterbed Effect. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ 
https://www.researchgate.net/.../24125403_Buyer_Power_and_the_Water
bed_Effect 

 Andrea Renda et al. (2014). STUDY ON THE LEGAL FRAMEWORK COVERING 
BUSINESS-TO-BUSINESS UNFAIR TRADING PRACTICES IN THE RETAIL 
SUPPLY CHAIN. The European Commission, DG Internal Market. 

 United Nations (2016). Enforcement of competition policy in the retail 
sector: Competition issues in the food retail chain. United Nations 
Conference on Trade and Development.  

 Jonathan Haskel and Raffaella Sadun. (2011). REGULATION AND UK 
RETAILING PRODUCTIVITY:EVIDENCE FROM MICRO DATA. Harvard Business 
School. 

 Pilat, Dark (1997) Regulation and performance in the Distribution Sector. 

ทั้งนี้จะท าการศึกษาในรายประเด็นที่ส าคัญเกี่ยวกับการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ  และ
ศึกษามาตรการการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเชิงลึกในรายประเทศ จ านวน 5 
ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น อิตาลี ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และอินโดนีเซีย โดยจะท าการศึกษาและวิเคราะห์
เกี่ยวกับมาตรการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง อาทเิช่น  

 การก าหนดขนาดร้านค้าปลีกค้าส่งที่ต้องขออนุญาต  
 การก าหนดพ้ืนที่ตั้ง 
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 การก าหนดเงื่อนไขในการเข้าสู่ตลาด เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร 
ข้อก าหนดในการขยายสาขา ขอบเขตของการจ าหน่ายประเภทสินค้า ฯลฯ 

 การควบคุมการด าเนินกิจการต่าง ๆ ของธุรกิจ 
1.5.3 ยกร่างมาตรการการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งที่เหมาะสมกับสภาพการค้า

การแข่งขันของประเทศไทยและมีความเป็นสากล 

โดยทั่วไปการก ากับดูแลกิจการค้าปลีกค้าส่งมักจะตั้งสมมติฐานว่า 1) การขยายตัวของ        
ห้างขนาดใหญ่จะท าให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและระบบผังเมือง 2) การขยายตัวอย่างไม่ มีทิศทาง
จะท าให้เกิดปัญหาสภาพการจราจรติดขัด และ 3) การประกอบกิจการของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่
จะท าให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กเสียเปรียบและต้องเลิกกิจการไป ซึ่งส่งผลต่อปัญหาอ่ืนที่ตามมาทั้ง
เรื่องแรงงานและเจ้าของกิจการในแต่ละพ้ืนที่  

การศึกษาในส่วนนี้คณะผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์และประมวลผลจากข้อมูลโครงสร้างธุรกิจ
ค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ปัญหาและ
อุปสรรคในการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งประมวลผลรูปแบบ
มาตรการการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในต่างประเทศ เพ่ือยกร่างมาตรการในการก ากับดูแลการ
ประกอบธุรกิจที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยมีเนื้อหาสาระ เช่น 

– การออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการค้าปลีกค้าส่ง 

– การจัดท าโซนนิ่งส าหรับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่กับผังเมือง 

– การก ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม เช่น การใช้แบรนด์ของผู้ค้าปลีก 
(House Brand) การเลือกปฏิบัติในการก าหนดค่าธรรมเนียมในการวางสินค้าบนชั้น 
การบังคับให้มีการลดราคาสินค้าเพ่ือดึงดูดลูกค้า (fishing/baiting) ฯลฯ 

1.5.4 ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการประกอบธุรกิจ 
ค้าปลีกค้าส่ง แนวทางการแก้ไขปัญหาและร่างมาตรการก ากับดูแล จากผู้มีส่วนได้เสีย ทุก
ภาคส่วน ในส่วนกลางและภูมิภาคทั้ง 4 ภาค และน าความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะที่ได้
จากการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น มาสรุปและประมวลผล 

การศึกษาในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะเข้าร่วมเป็นวิทยากรโดยจะน าเสนอผลการศึกษาและร่าง
มาตรการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปัญหาในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และจะน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่ได้จากการจัดสัมมนามาสรุป วิเคราะห์และประมวลผล เพ่ือปรับปรุงร่างมาตรการในการก ากับดูแล
การค้าปลีกค้าส่งที่เหมาะสมของประเทศไทย ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จะเป็น
ผู้ด าเนินการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งในพ้ืนที่ส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคทั้ง 4 ภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 
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กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน  โดยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา  
เชิญวิทยากร รวมทั้งเชิญผู้ร่วมสัมมนาจ านวนไม่เกิน 100 คนต่อครั้ง  

1.5.5 ปรับร่างมาตรการตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนารับฟังความคิดเห็นและเสนอ
โครงสร้างของกฎหมายการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 

จากผลการศึกษาเกี่ยวกับร่างมาตรการการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 
ที่เหมาะสมกับสภาพการค้าการแข่งขันของประเทศไทยในหัวข้อที่ 1.5.3 และจากการรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนในภูมิภาคตามที่ระบุในข้อ 1.5.4 คณะผู้วิจัยจะจัดท าข้อเสนอโครงสร้างของ
กฎหมายการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งโดยค านึงถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ป้องกันมิให้เกิดปัญหาความซ้ าซ้อนของกฎหมายซึ่งเป็นประเด็นที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มี
ข้อเสนอแนะในร่าง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง พ.ศ. .... เมื่อปี พ.ศ. 2550 1 ซึ่ง
หมายความว่าข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรการในการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกบางข้ออาจเป็นการเสนอให้มี
การปรับปรุงหรือการออกกฎหมายลูก หรือ กฎ ระเบียบอ่ืน ๆ บนฐานของกฎหมายอ่ืน ๆ เช่น
กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า หรือ กฎหมายว่าด้วยผังเมือง เป็นต้น 

  

                                           
1 บันทึกส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สรุปผลการพจิารณาตามความเห็นและข้อสังเกตุของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่ืองเสร็จที่ 
687/2550 
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1.6 แผนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินงานทั้งสิ้น 120 วัน 

วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการด าเนินงาน (เดือนที่) 

1 2 3 4 
1.6.1. ศึกษาโครงสร้างธุรกิจค้าปลีกค้าสง่ สภาพการประกอบธุรกิจและปญัหาในการ

ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทย 
    

1.6.2. ส่งมอบรายงานเบื้องต้น √    
1.6.3. ศึกษามาตรการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของต่างประเทศ จ านวน 

5 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น อิตาลี ฝรัง่เศส สหรัฐอเมริกา และอินโดนีเซยี 
    

1.6.4. ส่งมอบรายงานความก้าวหน้า ครัง้ที่ 1  √   
1.6.5. ยกร่างมาตรการในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจที่เหมาะสมกับสภาพการค้า

การแข่งขันของประเทศไทยและมคีวามเป็นสากล 
    

1.6.6. ส่งมอบรายงานความก้าวหน้า ครัง้ที่ 2   √  
1.6.7. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกรอบมาตรการก ากบัดูแลการประกอบ

ธุรกิจค้าปลีกคา้ส่ง 
    

1.6.8. สรุปและประมวลความคดิเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะที่ไดจ้ากการจดัสมัมนารับฟัง
ความคิดเห็นตามข้อ 6.7 เพื่อน ามาปรับปรุงมาตรการก ากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจค้าปลีกคา้ส่ง 

    

1.6.9. เสนอโครงสร้างของกฎหมายก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกคา้ส่ง     
1.6.10. ส่งมอบรายงานฉบับสมบรูณ์ และเอกสารที่เกีย่วข้อง    √ 
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บทที่ 2  
ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทย 

การค้าปลีก คือการขายสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วไปยังกลุ่มสาธารณชน เพ่ือใช้ส่วนตัวหรือ
บริโภคในครัวเรือน หรือน าไปใช้ประโยชน์อ่ืน โดยร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านแผงลอย การขายทาง
ไปรษณีย์ ฯลฯ2 ขณะที่การค้าส่งหรือการขายส่ง คือ การขายต่อสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วแก่ผู้ค้าปลีก 
โรงงานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม สถาบันการค้า หรือแก่ผู้ขายส่งอ่ืน ๆ ซึ่งการค้าขายแบบค้าปลีก
ค้าส่งได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย และมีพัฒนาเรื่อยมาจนเป็นตลาดการค้า ตึกแถว ตลอดจนเกิด
เป็นย่านการค้าขึ้น แต่ด้วยโครงสร้างประชากรของไทยที่เพ่ิมขึ้น ความต้องการสินค้าอุปโภคจึงมีมากขึ้น 
ประกอบกับเศรษฐกิจของประเทศเริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็วท าให้ผู้ประกอบการไทยเริ่มขยาย  
การลงทุนในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน 

อนึ่ง การศึกษาในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทย เพ่ือให้ทราบ
ถึงรูปแบบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต โดยเฉพาะธุรกิจร้านค้าปลีกค้าส่งที่มี 
การจ าหน่ายอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นหลัก เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของ
ห่วงโซ่การผลิตไปในทิศทางที่มีการควบรวมระหว่างธุรกิจที่ประกอบกิจการในแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่
มากขึ้น รวมทั้งมีการกระจุกตัวในช่วงปลายน้ าหรือในกิจการค้าปลีกมากขึ้นจึงควรที่จะประเมิน  
สภาพการแข่งขันในตลาดค้าปลีกค้าส่งของประเทศไทย ทั้งนี้การศึกษาในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น 6 ส่วน 
ส่วนแรก เป็นการศึกษาโครงสร้างของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทย ส่วนที่สอง เป็นการศึกษา
รูปแบบและประเภทการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทย ส่วนที่สาม เป็นการศึกษาการ
เติบโตของธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ส่วนที่สี่ เป็นการศึกษาปัญหาและสภาพการแข่งขันในการประกอบ
ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ส่วนที่ห้า เป็นการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
ในประเทศไทย และส่วนสุดท้าย เป็นการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

2.1 โครงสร้างธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของไทย 

ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งถือว่าเป็นสาขาที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก ในปี 
พ.ศ. 2558 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 1,780 พันล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนถึง

                                           
2 ความหมายการขายส่งและการขายปลกีตามหมวดการจัดประเภทธุรกจิของนติิบุคคล โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ซ่ึงใช้หลักการตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี พ.ศ. 2544 (Thailand   Standard   Industrial   
Classification : TSIC) ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ดาวนโ์หลดเอกสารได้ที่ 
http://www.dbd.go.th/download/PDF_/book_business_man.pdf 
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ร้อยละ 15 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดของประเทศ3 ทั้งนี้มีจ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียน    
นิติบุคคลในสาขาธุรกิจค้าปลีกค้าส่งถึง 205,056 ราย4 และมีจ านวนการจ้างงานในธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
มากถึง 6.14 ล้านคน5 คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 16.5 ของการจ้างงานทั้งประเทศ  

อนึ่งธุรกิจค้าปลีกค้าส่งมีแนวโน้มการเติบโตที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ สังเกตุได้จากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
(ตามรูปที่ 2.1) เห็นได้ว่า GDP สาขาค้าปลีกค้าส่งหรือมูลค่าการบริโภคสินค้าของคนในประเทศ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2548 ที่มี GDP เพียง 989 พันล้านบาทเพ่ิมขึ้นคิดเป็น 1,780 พันล้านบาท 
ในปี พ.ศ. 2558 คิดเป็นสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 80 ภายในระยะเวลาเพียง 10 ปี โดยมีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยต่อปีเท่ากับร้อยละ 6 และยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตามจ านวนประชากร
ที่เพ่ิมข้ึนและตามปริมาณความต้องการบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศที่เพ่ิมข้ึน 

รูปที่ 2.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ปี พ.ศ. 2548-2558  

 
    ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ทั้งนี้ หากวิเคราะห์ส่วนแบ่งรายได้ของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งที่ไม่รวมการซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต์ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2558 พบว่า ร้อยละ 64 มาจากรายได้ของ
ธุรกิจค้าส่ง และร้อยละ 36 เป็นรายได้ที่มาจากธุรกิจค้าปลีก6 เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของ

                                           
3 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดาวนโ์หลดเอกสารได้ที่ 
http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=qgdp_page 
4 จ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคล สถิติการจดทะเบียนคงอยู ่ณ ปี พ.ศ. 2559 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดาวน์โหลด
ข้อมูลได้ที่ http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/menu/est/1.html 
5 สรุปผลส ารวจภาวะการท างานของประชากร ข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ดาวนโ์หลดเอกสารได้ที่ 
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/lfs60/reportJan.pdf 
6 ข้อมูล ณ สิ้นป ีพ.ศ. 2558 บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 

989 1,062 1,147 1,206 1,257 
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รายได้ในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง พบว่า การเติบโตของรายได้ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มธุรกิจค้าปลีกซึ่งมี
อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีเท่ากับร้อยละ 9 ขณะที่รายได้ในธุรกิจค้าส่งเติบโตเฉลี่ยต่อปีเท่ากับร้อยละ 2 
(ตามรูปที่ 2.2)  

อย่างไรก็ดี อัตราการเติบโตของรายได้ในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งดังกล่าวจ าเป็นต้องวิเคราะห์
รายละเอียดของโครงสร้างธุรกิจในส่วนถัดไป เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การขยายตัวของกลุ่ม
ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง  

รูปที่ 2.2 แนวโน้มการเติบโตของรายได้ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง 

 
หมายเหตุ : รายได้ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ยกเว้นการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ ข้อมูล ณ สิ้นปี พ.ศ. 2558 
ที่มา : บริษัท บิซิเนสออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 

2.1.1 โครงสร้างตลาดธุรกิจค้าส่ง 

จากฐานข้อมูลของ BOL พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 ธุรกิจค้าส่งยกเว้นการซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต์ มีจ านวนผู้ประกอบการ 76,403 ราย และมีรายได้จากการขายส่งสินค้ามากถึง 7.57 
ล้านล้านบาท ซึ่งในรายได้ส่วนนี้เป็นรายได้ที่มาจากกลุ่มธุรกิจขายส่งสินค้าในครัวเรือนร้อยละ 26 
รองลงมาได้แก่ การขายส่งสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 17 นอกจากนี้เป็นการ
ขายส่งสินค้าอ่ืน ๆ เช่น เชื้อเพลิง เครื่องจักร วัตถุดิบทางการเกษตร ซึ่งมีสัดส่วนของรายได้รวมกัน
เท่ากับร้อยละ 57 ดังแสดงตามรูปที่ 2.3 

ทั้งนี้ หากวิเคราะห์ธุรกิจขายส่งสินค้าในครัวเรือน พบว่า มีผู้ประกอบการจ านวน 16,005 ราย 
ซ่ึงบริษัทที่มีรายได้มากท่ีสุด 5 รายแรกในธุรกิจขายส่งสินค้าในครัวเรือนได้แก่  

1) บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัช จ ากัด 
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อัตราการเติบโตเฉลี่ยเท่ากับ 
ร้อยละ 2 

อัตราการเติบโตเฉลี่ยเท่ากับ 
ร้อยละ 9 
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2) บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
3) บริษัท จีแคป จ ากัด 
4) บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จ ากัด 
5) บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้ง จ ากัด 

ขณะที่รายได้รองลงในธุรกิจขายส่งเป็นรายได้จากธุรกิจขายส่งอาหารและเครื่องดื่มเป็น
สัดส่วนร้อยละ 20 ซึ่งกลุ่มธุรกิจขายส่งอาหารและเครื่องดื่ม มีจ านวนผู้ประกอบการใน ปี พ.ศ. 2558 
จ านวน 6,084 ราย โดยมีบริษัทท่ีมีรายได้มากสุด 5 รายแรกท่ีขายส่งอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ 

1) บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จ ากัด 
2) บริษัท กฤตบุญ จ ากัด 
3) บริษัท อายิโนโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
4) บริษัท ซี.พี. เมอร์แซนไดซิ่ง จ ากัด 
5) บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด 

รูปที่ 2.3 ส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจค้าส่ง ปี พ.ศ. 2558 

 
ข้อมูล ณ สิ้นปี พ.ศ. 2558 
ที่มา : บริษัท บิซิเนสออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 

ทั้งนี้ หากวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจในแต่ละหมวดสินค้าตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 -
2558 ตามรูปที่ 2.4 พบว่า แนวโน้มอัตราการเติบโตไม่ได้มีการปรับตัวสูงมากนัก โดยเฉพาะการขาย
ส่งสินค้าอ่ืน ๆ เช่น สินค้าประเภทเชื้อเพลิง เครื่องจักรอุตสาหกรรม วัตถุดิบทางการเกษตร ฯลฯ 
กลับมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจทั้งตลาดภายในประเทศ
และตลาดต่างประเทศท่ียังไม่ฟ้ืนตัวอย่างเต็มที่ 

 

การขายส่ง
อาหาร 

เครื่องดื่ม 
17% 

การขายส่ง
สินค้าใน
ครัวเรือน 

26% 

การขายส่ง
สินค้าอ่ืนๆ เช่น 

เชื้อเพลิง 
เครื่องจักร ฯลฯ 

57% 
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รูปที่ 2.4 แนวโน้มการปรับตัวของธุรกิจค้าส่ง 

 
ข้อมูล ณ สิ้นปี พ.ศ. 2558 
ที่มา : บริษัท บิซิเนสออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 

2.1.2 โครงสร้างตลาดธุรกิจค้าปลีก 

จากฐานข้อมูลของ BOL พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 ธุรกิจค้าปลีกยกเว้นการซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต์ มีจ านวนผู้ประกอบการ 63,59 1 ราย และมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ 4.2 
ล้านล้านบาท7 ซึ่งรายได้ส่วนมากเป็นการขายสินค้าหลายชนิดในร้านเดียวกัน เช่น การขายสินค้า    
ในร้านช า ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น โดยมีส่วนแบ่งรายได้มากถึงร้อยละ 28 ของรายได้
ในธุรกิจค้าปลีกยกเว้นการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และส่วนแบ่งรายได้รองลงมาเป็นการขายปลีก
เชื้อเพลิง และขายปลีกเครื่องใช้อ่ืน ๆ ในครัวเรือน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 และร้อยละ 17 ตามล าดับ 
(ตามรูปที่ 2.5) นอกจากนี้เป็นการขายสินค้าอ่ืน ๆ  ในร้านค้าเฉพาะ เช่น ร้านเสื้อผ้าส าเร็จรูป ร้านเครื่องหนัง 
ฯลฯ  

  

                                           
7 ข้อมูล ณ สิ้นป ีพ.ศ. 2558 บริษัท บิซิเนสออนไลน์ จ ากัด (มหาชน)  
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รูปที่ 2.5 ส่วนแบ่งรายได้ในตลาดธุรกิจค้าปลีก ปี พ.ศ. 2558 

 
ข้อมูล ณ สิ้นปี พ.ศ. 2558 
ที่มา : บริษัท บิซิเนสออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 

ทั้งนี้ หากวิเคราะห์ส่วนแบ่งรายได้ที่มาจากกลุ่มธุรกิจการขายปลีกในร้านทั่วไป เช่น ร้านช า 
ร้านสะดวกซื้อ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ พบว่า ข้อมูล ณ สิ้นปี พ.ศ. 2558 มีจ านวน
ผู้ประกอบการ 4,474 ราย ซึ่งบริษัท 5 รายแรกที่มีรายได้มากท่ีสุดในตลาดโดยมากแล้วเป็นกลุ่มธุรกิจ
ค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ซึ่งได้แก่   

1) บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
2) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด (เทสโก้ โลตัส) 
3) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
4) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
5) บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

ทั้งนี้ หากวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของรายได้ในธุรกิจค้าปลีกแต่ละประเภท พบว่า อัตรา
การเติบโตเฉลี่ย (GAGR) ของการขายปลีกผ่านทางไปรษณีย์หรือทางอินเทอร์เน็ตสูงกว่ารายได้ของ
การขายปลีกประเภทอ่ืน ๆ กล่าวคือ อัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 87 ขณะที่อัตราการเติบโตของ
รายได้ที่รองลงมา คือ การเติบโตของรายได้จากการขายปลีกในร้านค้าทั่วไปซึ่งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
มากถึงร้อยละ 12 ต่อปี (รูปที่ 2.6)  
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การขายปลีก
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ครัวเรือน 
17% 

การขายปลีกผ่าน
ทางไปรษณีย์หรือ
ทางอินเทอร์เน็ต 

4% 

การขายปลีกสินค้า
อื่นๆ 
21% 
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รูปที่ 2.6 แนวโน้มการเติบโตของรายได้ในธุรกิจค้าปลีก 

 
ข้อมูล ณ สิ้นปี พ.ศ. 2558 
ที่มา : บริษัท บิซิเนสออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 

แต่อย่างไรก็ดี จากรายงานสถานการณ์การค้าปลีกในประเทศของ Euromonitor พบว่า 
สัดส่วนการตลาดในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งโดยมากอยู่ในกลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น            
ซึ่งด าเนินธุรกิจโดยบริษัทซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) มากถึงร้อยละ 30 รองลงมาได้แก่ กลุ่มธุรกิจ 
ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตเทสโก้-โลตัส ซึ่งด าเนินธุรกิจโดย บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่นฯ กลุ่มธุรกิจค้าปลีก
ของบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล ร้อยละ 16 และกลุ่มธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ตบิ๊กซี ร้อยละ 14  นอกจากนั้น
กระจายตัวไปตามธุรกิจค้าปลีกร้านต่าง ๆ อาทิ ฟู้ดแลนด์ ท็อปส์ แฟมิลี่มาร์ท แม็กซ์แวลู ฯลฯ             
เป็นสัดส่วนรวมกันเพียงร้อยละ 29 (ตามรูปที่ 2.7) 

ทั้งนี้ จากข้อมูลสัดส่วนการตลาดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริโภคเลือกที่จะเข้าไปซื้อสินค้า
จากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่นมากกว่าการเข้าไปใช้บริการร้านค้าปลีกประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งส่วนหนึ่ง
อาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ ประการแรก ข้อจ ากัดของเวลาในการเลือกซื้อสินค้า การเข้าไปใช้
บริการร้านสะดวกซื้อในช่วงเวลาเร่งรีบอาจท าให้สะดวกกว่า ประการที่สอง แม้ว่าทางเลือกในการ
เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าจะมีเป็นจ านวนมาก แต่ด้วยจ านวนสาขาหรือร้านค้าที่ให้บริการของเซเว่น-
อีเลฟเว่นที่มีมากกว่า และครอบคลุมในหลายพื้นท่ีมากกว่า การเลือกซื้อสินค้าจากร้านดังกล่าวจึงเป็น
การตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าได้มากกว่า  
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การขายปลีกในร้านค้าท่ัวไป 

การขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม 

การขายปลีกเชื้อเพลิง 
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การขายปลีกสินค้าอื่นๆ 
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รูปที่ 2.7 สัดส่วนการตลาดในธุรกิจค้าปลีก 

 
ที่มา : Euromonitor International. (January 2017). Retail in Thailand.  

ส าหรับกลุ่มธุรกิจขายปลีกผ่านทางไปรษณีย์หรือทางอินเทอร์เน็ต พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 มี
รายได้จากการขายสินค้าผ่านช่องทางไปรษณีย์หรืออินเทอร์เน็ตจ านวน 1.71 แสนล้านบาท คิดเป็น
ส่วนแบ่งรายได้ร้อยละ 4 ของตลาดธุรกิจค้าปลีก มีจ านวนผู้ประกอบการ 497 ราย โดยบริษัทที่มี
รายได้มากท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่  

1) บริษัท ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จ ากัด 
2) บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จ ากัด 
3) บริษัท ลาซาด้า จ ากัด 
4) บริษัท ทีวี ไดเร็ค จ ากัด (มหาชน) 
5) บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง จ ากัด 

อนึ่ง มูลค่ารายได้ในธุรกิจขายปลีกผ่านทางไปรษณีย์หรือทางอินเทอร์เน็ตจากฐานข้อมูลของ 
บริษัท บิซิเนสออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) หรือ BOL จะเป็นข้อมูลที่มูลค่าต่ ากว่ารายได้ที่เกิดขึ้นจริง
เนื่องจากข้อจ ากัดของข้อมูลหลายประการ ประการแรก กลุ่มธุรกิจร้านค้ าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ที่ท า
ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งแบบห้างไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต ได้เริ่มขยายธุรกิจค้าปลีกค้าส่งมาสู่ช่องทาง
การค้าออนไลน์มากข้ึน หากแต่ไม่ได้มีการแยกรายได้ธุรกิจออนไลน์ออกจากรายได้ของธุรกิจหลักที่เป็น
ห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตหรือซูเปอร์มาร์เก็ต จึงท าให้ข้อมูลรายได้ที่ปรากฏในฐานข้อมูลของ BOL ต่ ากว่า
ความเป็นจริง ประการที่สอง ผู้ประกอบธุรกิจบางรายเป็นธุรกิจขนาดเล็กไม่ได้มีการจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ท าให้ข้อมูลรายได้ในส่วนของผู้ประกอบการประเภทดังกล่าว         
ซึ่งมีเป็นจ านวนมากไม่ได้ถูกบันทึกในฐานข้อมูลของ BOL และไม่ได้ถูกน ามาคิดส่วนแบ่งตลาด         
ในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งด้วยเช่นกัน  
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ทั้งนี้จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งรวมถึงสมาคมผู้ค้าปลีกและ
สมาคมค้าปลีก-ส่งไทย พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิม เช่น ร้านโชห่วย ร้านช า ร้านยี่ปั๊ว
ต่าง ๆ ในพ้ืนที่แต่ละจังหวัดไม่ได้หายไปจากตลาดค้าปลีกค้าส่ง แต่มีรายใหม่เกิดขึ้นหากแต่เป็น  
รายเล็กท่ีไม่ได้จดทะเบียนกับส านักงานพาณิชย์จังหวัดจึงท าให้ไม่มีข้อมูลในระบบของราชการ สาเหตุ
ส่วนหนึ่งที่ไม่ได้จดทะเบียนเนื่องจากปัญหาการท าระบบบัญชีให้ถูกต้อง ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนและ
ต้องมีต้นทุนในการจ้างท าบัญชีจึงท าให้ไม่จูงใจพอที่จะให้ร้านค้าปลีกค้าส่งรายเล็กเหล่านี้จดทะเบียน
ร้านค้า นอกจากนี้ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์หรือการขายของผ่านเฟชบุ๊ค อินสตาแกรมเกิดขึ้น  
ในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง แต่รายได้จากการขายสินค้าเหล่านี้ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาเก็บข้อมูล 
จึงท าให้ข้อมูลโครงสร้างตลาดค้าปลีกค้าส่งของไทยในปัจจุบันยังมีความบิดเบือนจากความเป็นจริง
พอควร 

2.2 ประเภทธุรกิจของการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 

จากที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นว่า การค้าปลีก คือ การขายสินค้าหรือบริการขั้นสุดท้ายไปยัง
ผู้บริโภค ในขณะที่การค้าส่ง คือ การขายสินค้าไปให้แก่ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีกเพ่ือน าไปด าเนินการต่อใน  
การผลิตหรือขายต่อให้กับผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง ซึ่งรูปแบบการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของไทย 
ในปัจจุบันมีค่อนข้างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิม 
(Traditional trade) การท าธุรกิจค้าปลีกค้าส่งแบบสมัยใหม่ (Modern trade) หรือแม้แต่การท า
ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งแบบไม่มีหน้าร้านโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการประกอบธุรกิจ 
(ตามรูปที่ 2.8) 

รูปที่ 2.8 รูปแบบการค้าปลีกค้าส่งในปัจจุบัน 

 
ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ิจัย 
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ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิมจะเป็นการท าธุรกิจโดยเจ้าของธุรกิจเอง     
ไม่มีระบบการบริหารจัดการ และไม่มีการจัดเรียงสินค้าที่เป็นระเบียบซึ่งไม่เอ้ืออ านวยต่อการเลือกซื้อ
สินค้าของผู้บริโภค เช่น8  

 ร้านยี่ป๊ัว เป็นตัวแทนที่รับสินค้ามาจากบริษัทโดยตรง และท าหน้าที่เป็นผู้ค้าส่ง พร้อม
กระจายสินค้าไปยังผู้ผลิต หรือร้านค้าทั่วไปตามเมืองใหญ่ 

 ร้านซาปั๊ว เป็นธุรกิจแบบค้าส่ง ที่ขายสินค้าให้ร้านค้าโชห่วยอีกทอดหนึ่ง 

 ร้านโชห่วย หรือร้านขายของช า เป็นธุรกิจค้าปลีกที่ขายสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค 
และสินค้าทั่วไปที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ชุมชน  

 ร้านค้าเร ่เป็นร้านค้าปลีกท่ีเน้นการน าสินค้าไปขายในพ้ืนที่ชุมชนโดยไม่ได้มีแหล่งที่ตั้ง
แน่นอน 

ขณะที่การท าธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่เป็นระบบการค้าที่มีประสิทธิภาพสูง มีกระบวนการ
จัดจ าหน่ายที่มีการน าเสนอสินค้าที่หลากหลาย มีระบบการจัดการ โดยอาศัยความรู้ความช านาญและ
เทคโนโลยีมาช่วยเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยแต่ละแบบมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป ตั้งแต่แนวคิด เงินลงทุน ที่ตั้ง ลักษณะขนาด
ของอาคาร การตกแต่งสถานประกอบการ ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยหรือพ้ืนที่ตั้งวางสินค้า กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย สินค้าท่ีวางจ าหน่าย ปริมาณสินค้า และประเภทสินค้าที่วางจ าหน่ายตลอดจนบริการต่าง ๆ 
ที่จัดให้มีภายในสถานประกอบการ  

ทั้งนี้ลักษณะเด่นของร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่จะมีลักษณะดังนี้   

 ความหลากหลายของสินค้า ซึ่งอาจจะแบ่งตามกลุ่มสินค้าบริโภค และอุปโภค 
 การน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการ 
 ความรวดเร็วของการให้บริการ  
 การบริหารจัดการเป็นระบบ  
 การตกแต่งร้านสวยงาม มีเครื่องปรับอากาศ จัดเรียงสินค้าเป็นระเบียบเพื่อให้ผู้บริโภค

เลือกซื้อได้เองตามความพอใจ สามารถบริการตัวเองได้ (self service)  
 ท าเลที่ตั้งสามารถเดินทางไปมาสะดวก มีบริการต่าง ๆ ที่ให้ความสะดวก ประหยัดเวลา

ในการจับจ่ายใช้สอย 
 การจัดรายการส่งเสริมการขายที่จูงใจ และมีการใช้ระบบการสื่อสารทางการตลาดเพ่ือ

ส่งเสริมการขาย 

                                           
8 อนุศาสตร์ สระทองเวียน. (2554). ธุรกจิค้าปลีก ประเทศไทย. Executive Jounal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 
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ในปัจจุบันร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วมากโดยเฉพาะร้านค้าปลีก
ค้าส่งประเภทที่จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ทั่วถึง
มากขึน้ ทั้งนี้ร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่สามารถแบ่งประเภทของร้านค้าได้ดังนี้9 

1. ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่/ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (Hyper Market, Super 
Center, Discount Store) เป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพปานกลาง
ราคาไม่แพง มีพ้ืนที่จัดวางสินค้าเป็นจ านวนมากและหลากหลายประเภทสินค้า ท าเลที่ตั้งส่วนมาก มัก
อยู่กลางเมืองหรือชานเมืองท่ีมีบริการจอดรถได้เป็นจ านวนมาก เช่น บิ๊กซี โลตัส เป็นต้น 

2. ร้านค้าส่งบริการตนเอง (Cash and Carry) เป็นร้านค้าส่งที่มีรูปแบบคล้ายการขายปลีก 
เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่เน้นขายสินค้าราคาถูก คุณภาพปานกลางและจ าหน่าย 
ในปริมาณมากหรือเป็นขนาดหีบห่อ ซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนมากเป็นร้านค้าย่อย และลูกค้าทั่วไปที่ซื้อสินค้า
ครั้งละมาก ๆ โดยลูกค้าจะต้องบริการด้วยตนเอง ได้แก่ แมคโคร แต่อย่างไรก็ดี ร้านค้าประเภทนี้
มักจะถูกจัดกลุ่มให้เป็นประเภทเดียวกับไฮเปอร์มาร์เก็ต 

3. ซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) เป็นร้านจ าหน่ายสินค้ากลุ่มอาหารและของใช้
ประจ าวันเป็นหลัก เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้สด อาหารส าเร็จรูป และสินค้าอุปโภคบริโภค มีขนาด
พ้ืนที่ตั้งแต่ 400 ตารางเมตรขึ้นไป มีที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า เช่น ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต (Tops 
Supermarket) หรือตั้งเป็นอิสระตามแหล่งชุมชน ได้แก่ ฟู้ดแลนด์ (Foodland)  ตลาดโลตัส บิ๊กซี 
มาร์เก็ต (Big C Market) เป็นต้น  

4. ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) เป็นร้านค้าปลีกขนาดไม่เกิน 500 ตารางเมตร  
ส่วนใหญ่ร้านสะดวกซื้อมักกระจายไปตามชุมชนหรือแหล่งชุมนุมของคนทั่วไป เช่น ป้ายรถเมล์ 
ปั๊มน้ ามัน สถานที่ท างาน แหล่งที่อยู่อาศัย เป็นต้น โดยเน้นการจัดร้านที่ทันสมัยและเปิดให้บริการ 24 
ชั่วโมง โดยสินค้าที่วางขายมักจะเป็นสินค้ากลุ่มอาหารและของใช้ในชีวิตประจ าวัน ราคาสินค้า 
จะค่อนข้างสูงกว่าร้านค้าประเภททั่วไป เช่น ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น เป็นต้น  

5. ร้านสินค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store/Category Killer) เป็นร้านค้าปลีกค้าส่ง 
ที่ขายสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร โดยเน้นขายสินค้าเฉพาะด้าน เช่น ออฟฟิศเมท (OfficeMate) วัตสัน หรือ
บางร้านขายสินค้าเฉพาะตราสินค้าของตนเอง เช่น แกรนด์สปอร์ต เป็นต้น ซึ่งส่วนมากแล้วร้านค้า
เหล่านี้มักตั้งร้านอยู่ในแหล่งชุมชนใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหรือย่านชุมชนธุรกิจ หรืออาจจะอยู่ใน
อาคารเดียวกับห้างสรรพสินค้า 

                                           
9 รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง โครงสร้างธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสภาพปัญหาและแนวทางการแกป้ัญหาของคณะกรรมาธิการการ
พาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัตแิห่งชาติ. (15 สิงหาคม พ.ศ. 2559) 
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6. ห้างสรรพสินค้า (Department Store) เป็นแหล่งรวมความหลากหลายของร้านค้าปลีก
ประเภทต่าง ๆ ทั้งร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้า 
เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งท าเลที่ตั้งโดยมากมักตั้งอยู่กลางใจเมืองเพ่ือให้บริการกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความ
สะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยในสถานที่เดียว แต่ทั้งนี้ห้างสรรพสินค้าเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ถูกนับ
รวมอยู่ในตลาดเดียวกับกลุ่มธุรกิจประเภทซูเปอร์มาร์เก็ต  ไฮเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านค้าปลีกค้าส่ง
ทั่วไป เนื่องจากห้างสรรพสินค้าเป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการเช่าพ้ืนที่แก่ร้านค้าปลีกประเภทต่ าง ๆ 
ดังนั้นการศึกษานี้จึงไม่ได้ศึกษาถึงการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจห้างสรรพสินค้า 

อย่างไรก็ดี ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ประกอบกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้มี
การพัฒนามากขึ้นเรื่อย ๆ รูปแบบการค้าปลีกค้าส่งในปัจจุบันจึงเริ่มปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่ไม่มีเวลามากพอในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ รูปแบบการค้าปลีกค้าส่งจึงปรับเปลี่ยน
ไปสู่การซื้อสินค้าโดยอาศัยช่องทางผ่านระบบออนไลน์ หรือแม้แต่การสั่งซื้อสินค้าผ่านทางโทรศัพท์
และมีบริการส่งตรงถึงที่ท างานหรือแม้แต่ที่อยู่อาศัยแทนการเดินทางเพ่ือไปเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ 
จึงส่งผลให้รูปแบบการค้าแบบออนไลน์เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบันและส่งผลต่อมูลค่าธุรกิจ      
ค้าปลีกค้าส่งแบบไม่มีร้านค้าและระบบออนไลน์มีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ 

2.3 การเติบโตของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งแบบสมัยใหม่ในประเทศไทย 

การพัฒนาเศรษฐกิจจากสังคมเกษตรกรรมเข้าสู่ยุคของอุตสาหกรรม จนมาถึ งยุคแห่งการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  
กล่าวคือ ด้วยภาระการท างานที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ผู้บริโภคมีเวลาในการจับจ่ายใช้สอยที่จ ากัดมากขึ้น
จึงต้องการซื้อสินค้าหลาย ๆ ประเภทได้ในที่เดียวกันทั้งอาหารและสิ่งของที่ใช้ในครัวเรือน และ       
ในขณะเดียวกันผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้า  เช่น ต้องการร้านค้า             
ที่สะอาด มีเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น กลุ่มธุรกิจค้าปลีกค้าส่งจึงต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองกับพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป โดยการน าระบบบริหารจัดการแบบมืออาชีพมาใช้ อาศัย
ระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้งการอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการที่จอดรถ 
การบริการส่งสินค้าถึงบ้าน หรือแม้แต่การขยายช่วงเวลาเปิด-ปิดร้านค้าเป็นการให้บริการ 24 ชั่วโมง
เพ่ือตอบสนองให้แก่ผู้บริโภค  

การเข้ามาของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งแบบใหม่ดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มธุรกิจค้าปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิม 
สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันเนื่องจากมีสินค้าที่จ ากัด สภาพร้านค้าไม่ดึงดูดผู้บริโภค กอปรกับ
การมีต้นทุนของสินค้าที่น ามาจ าหน่ายสูงกว่ากลุ่มธุรกิจค้าปลีกค้าส่งแบบใหม่ เนื่องจากมีอ านาจ
ต่อรองในการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตน้อยกว่าเพราะซ้ือสินค้าในปริมาณน้อย ทั้งนี้จากรายงานสถานการณ์
ของ Euromonitor พบว่า  อัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อปีในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2554-2559 ค่อนข้างก้าวกระโดด กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2554 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่มีรายได้
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เพียง 567.3 พันล้านบาท และมีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมขึ้นโดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 6.9 
ท าให้รายได้ในปี พ.ศ. 2559 เพ่ิมขึ้นมาเป็น 790.6 พันล้านบาท ขณะที่ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม 
มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมเพียงร้อยละ 3.9 ต่อปี ท าให้รายได้
ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมในปี พ.ศ. 2554 ปรับเพ่ิมจาก 422.5 พันล้านบาท เป็น 511.2 พันล้านบาท
ในปี พ.ศ. 2559 (ตามรูปที่ 2.9) 

รูปที่ 2.9 เปรียบเทียบรายได้ของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่และค้าปลีกแบบดั้งเดิม 

 

หมายเหตุ  : รายได้ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่คิดจากธุรกิจประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซ้ือ และ cash and carry 
 : รายได้ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมคิดจากธุรกิจร้านค้าปลกีที่ขายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภค 
ที่มา : Euromonitor International. (January 2017). Retail in Thailand.  

ทั้งนี้ อัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยในธุรกิจค้าปลีกแบบสมัยใหม่ดังกล่าวจ าเป็นต้องแยก
วิเคราะห์ในรายประเภทธุรกิจว่ามีสัดส่วนการเติบโตจากกลุ่มธุรกิจประเภทใดบ้าง ซึ่งการศึกษานี้  
จะเป็นการวิเคราะห์การเติบโตของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 5 ประเภท ได้แก่ 

1) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket/Discount store) 
2) ร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ประเภท Cash and Carry 
3) ซูเปอร์มาร์เก็ต 
4) ร้านสะดวกซ้ือ 
5) การขายปลีกผ่านระบบออนไลน์ 

อนึ่ง การวิเคราะห์การเติบโตของรายได้และจ านวนสาขาของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ 
ด้วยข้อจ ากัดของข้อมูล จึงได้มีการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหลายแหล่ง เช่น จากรายงาน
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สถานการณ์ค้าปลีกไทยของ Euromonitor (ตารางที่ 2.1) ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลและประมาณการ
เกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกของไทย และจ านวนตัวเลขรายได้หรือจ านวนสาขาในรายงานฉบับดังกล่าวเป็น
เพียงการประมาณการเบื้องต้นซึ่งอาจมีมูลค่าแตกต่างจากจ านวนสาขาที่คณะผู้วิจัยรวบรวมไว้ 
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ตารางท่ี 2.1 การเติบโตของธุรค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ 5 ประเภท 

ประเภทธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 
ไฮเปอร์มาร์เก็ต Cash and Carry ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซ้ือ ออนไลน ์

รายได้ 
(พันล้านบาท) 

สาขา 
(แห่ง) 

รายได้ 
(พันล้านบาท) 

สาขา 
(แห่ง) 

รายได้ 
(พันล้านบาท) 

สาขา 
(แห่ง) 

รายได้ 
(พันล้านบาท) 

สาขา 
(แห่ง) 

รายได้ 
(พันล้านบาท) 

สาขา 
(แห่ง) 

ปี พ.ศ. 2559 279.4 300 169.4 115 165.4 1,200 345.8 12,300 52.8 na 
ร้อยละการเติบโตเฉลีย่ต่อปี (CAGR)  
ปี พ.ศ. 2554-2559 

3.8 5.0 11.9 na 6.1 6.6 10.2 7.9 17.1 na 

ประมาณการณ์ปี พ.ศ. 2564 320.8 400 na na 201.2 1,500 490.9 15,300 85.2 na 
ร้อยละการเติบโตเฉลีย่ต่อปี (CAGR)  
ปี พ.ศ. 2560-2564 

2.8 3.7 na na 4.0 3.7 7.3 4.4 10.1 na 

ที่มา : Euromonitor International. (January 2017). Retail in Thailand  

 

 

 



26 

2.3.1 การเติบโตของร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ (Hyper Market, Super center, Discount 
Store, Cash and Carry) 

จากการรายงานสถานการณ์ค้าปลีกในประเทศไทยของ Euromonitor พบว่า รายได้ในธุรกิจ
ประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ตในปี พ.ศ. 2559 ประมาณ 279.4 พันล้านบาท และมีจ านวนสาขาประมาณ 
300 แห่ง จากรูปที่ 2.10 ด้านล่างจะเห็นได้ว่าอัตราการเติบโตของรายได้มีแนวโน้มปรับเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2559 มีอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อปีเท่ากับร้อยละ 3.8 และ
คาดว่าในปี พ.ศ. 2560-2564 จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 2.8 ซึ่งจะท าให้ใน               
ปีพ.ศ. 2564 มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 เป็น 320.8 พันล้านบาท และจะมีจ านวนสาขาเพ่ิมขึ้นเป็น 
400 แห่งในปี พ.ศ. 2564 

รูปที่ 2.10 แนวโน้มการเติบโตของรายได้และจ านวนสาขาในธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 
ประเภทร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ (Hypermarket/Discount Store) พ.ศ. 2554-2564 

 
ที่มา : Euromonitor International. (January 2017). Retail in Thailand  

ทั้งนี้จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต 
พบว่า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่มี 2 รายหลัก ได้แก่ บิ๊กซี และเทสโก้ โลตัส ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 บิ๊กซี         
มีจ านวนสาขาที่เปิดให้บริการทั่วประเทศทั้งหมด 131 สาขา ขณะที่เทสโก้โลตัสมีจ านวนสาขา       
ไฮเปอร์มาร์เก็ตที่เปิดให้บริการทั่วประเทศท้ังหมด 182 สาขา (ตารางท่ี 2.2)  
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ตารางท่ี 2.2 จ านวนสาขาบริการของบิ๊กซี และเทสโก้โลตัส ในปี พ.ศ. 2555-2559 

  2555 2556 2557 2558 2559 

เทสโก้ โลตสั 146 157 166 170 182 

บิ๊กซ ี 113 119 123 125 131 

รวม 259 276 289 295 313 

ที่มา : แบบแสดงรายงานขอ้มูลประจ าป ี(56-1) ประจ าปี พ.ศ. 2555-2559 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)  

จากตารางที่ 2.1 จะเห็นได้ว่า ในปี พ.ศ. 2555 เทสโก้โลตัสในปี พ.ศ. 2555 มีจ านวนสาขา
ทั้งสิ้น 146 สาขา และเพ่ิมข้ึนเป็น 182 สาขาในปี พ.ศ. 2559 โดยมีอัตราการขยายจ านวนสาขาเฉลี่ย
ต่อปีเท่ากับร้อยละ 5.66 ขณะที่บิ๊กซีมีจ านวนไฮเปอร์มาเก็ตทั้งสิ้น 113 แห่ง และขยายจ านวนสาขา
ขึ้นเป็น 131 สาขาในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมีอัตราการขยายจ านวนสาขาเฉลี่ยต่อปีเท่ากับร้อยละ 3.76 ต่อ
ปี ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าอัตราการขยายจ านวนสาขาของเทสโก้โลตัสสูงกว่าอัตราการขยายสาขาของบิ๊กซี 

2.3.2 การเติบโตของร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ประเภท Cash and Carry 

จากรายงานสถานการณ์ค้าปลีกในประเทศไทยของ Euromonitor พบว่ารายได้ในธุรกิจ     
ค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ประเภท Cash and Carry ในปี พ.ศ. 2559 ประมาณ 169.4 พันล้าน มีอัตรา
การเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อปีเท่ากับร้อยละ 11.94 (ตามรูปที่ 2.11) ทั้งนี้ผู้ประกอบการหลักใน
ร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ประเภท Cash and Carry ได้แก่ แม็คโคร ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 มีจ านวน
สาขาที่เปิดให้บริการทั่วประเทศมากถึง 115 สาขา  

อย่างไรก็ตาม บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ได้เริ่มขยายธุรกิจจากตลาดไฮเปอร์มาร์เก็ตมาสู่ตลาด       
ค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ประเภทเดียวกับแม็คโครในปี พ.ศ. 2556 ภายใต้ชื่อว่า “บิ๊กซี จัมโบ้” ซึ่ง
รูปแบบของบิ๊กซีจัมโบ้เป็นธุรกิจที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง 
รวมถึงครอบครัวขนาดใหญ่ โดยในปี พ.ศ. 2559 มีสาขาบิ๊กซีจัมโบ้ที่เปิดให้บริการเพียง 3 สาขา
เท่านั้น 
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รูปที่ 2.11 แนวโน้มการเติบโตของรายได้ประเภทร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ประเภท cash and 
carry ปี พ.ศ. 2555-2559 

 
หมายเหตุ  : มูลค่ารายได้ ที่มาจาก Euromonitor International. (January 2017). Retail in Thailand 
 : จ านวนสาขา ที่มาจาก แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี (56-1) ปี พ.ศ. 2555-2559 บ. สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
ที่มา : จากการรวบรวมโดยผูว้ิจัย 

2.3.3 การเติบโตของร้านซูเปอร์มาร์เก็ต 

จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนประกอบกิจการซูเปอร์มาร์เก็ตในฐานข้อมูลของ       
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีจ านวนมากถึง 200 ราย (ข้อมูล ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559) ทั้งนี้จากรายงาน
สถานการณ์การค้าปลีกไทยของ Euromonitor พบว่า รายได้ในธุรกิจค้าปลีกประเภทซูเปอร์มาร์เก็ต
ในปี พ.ศ. 2559 อยู่ที่ประมาณ 157.2 พันล้ านบาท และมีจ านวนร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมด              
ทั่วประเทศประมาณ 1,200 สาขา ซึ่งในช่วง 6 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2559 อัตราการเติบโต
ของรายได้เฉลี่ยในธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตเท่ากับร้อยละ 6.1 และคาดว่าภายในระยะเวลาอีก 4 ปี ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2560-2564 คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อปีเท่ากับร้อยละ 4.0 ซึ่งจะท าให้   
ในปี พ.ศ. 2564 ธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีรายได้ประมาณ 201.2 พันล้านบาท และมีจ านวนสาขา
เพ่ิมข้ึนเป็น 1,500 สาขา (รูปที่ 2.12) 
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รูปที่ 2.12 แนวโน้มการเติบโตของรายได้และจ านวนสาขาในธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 
ประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์ พ.ศ. 2554-2564  

 
ที่มา : Euromonitor International. (January 2017). Retail in Thailand 

ทั้งนี้ จากจ านวนผู้ประกอบธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งสิ้น 200 ราย และมีจ านวนร้านซูเปอร์มาร์เก็ต
ถึง 1,200 แห่ง หากแต่การกระจุกตัวของธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่อยู่กับกลุ่มผู้ประกอบการเพียง  
7 รายหลัก ได้แก่  

1. ตลาดโลตัส (Talad-Lotus) เป็นร้านขนาดเล็กใกล้แหล่งชุมชนมีพ้ืนที่ประมาณ  
600–1,200 ตารางเมตร โดยสินค้าท่ีจ าหน่ายกว่าร้อยละ 80 จะเป็นสินค้าในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 
และอาหารสด ส่วนที่เหลือจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงไม่กี่รายการ
เท่านั้น ซึ่งพ้ืนที่ภายในตลาดโลตัสจะถูกจัดแบ่งพ้ืนที่เป็น 2 ส่วน คือ พ้ืนที่สโตร์ ส าหรับจ าหน่ายสินค้า
กว่า 4,500 รายการ และพ้ืนที่มอลล์ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของร้านค้าต่าง ๆ เช่น ร้านขนม รัานหนังสือ ร้านซีดี
และสื่อบันเทิง ร้านแว่นตา ร้านขายยา ฯลฯ  

2. ท็อปส์ (Tops Supermarket) เป็นร้านค้าที่มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 1,500–2,000 
ตารางเมตร ซึ่งส่วนมากแล้วจะตั้งอยู่ในอาคารของห้างสรรพสินค้าที่ด าเนินการบริหารงานโดยบริษัท 
เซ็นทรัลรีเทล ทั้งนี้ ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นร้านค้าที่เจาะกลุ่มตลาดลูกค้าที่มีก าลังซื้อสูง โดยภายใน
ร้านค้าจะเน้นสินค้าคุณภาพสูงทั้งอาหารสดและอาหารแห้ง ซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตทั้งในประเทศและ
น าเข้าจากต่างประเทศและจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าตลาดโลตัส  
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3.  บิ๊กซี มาร์เก็ต เป็นธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งเป็นธุรกิจในกลุ่มเดียวกับบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กที่เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าย่านชานเมือง หรือนอกตัวเมืองเป็นหลักโดยมีขนาด
พ้ืนที่ประมาณ 2,000–3,000 ตารางเมตร และภายในร้านค้าจะเป็นพ้ืนที่ส าหรับจัดจ าหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภคท่ีมีราคาประหยัด 

4. HFM, Goumet Market เป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่ด าเนินธุรกิจโดยกลุ่มบริษัทเดอะมอลล์ 
สินค้าส่วนมากมักเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีราคาค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตจากทั้งไทยและ
น าเข้าจากต่างประเทศ โดยมากสินค้าท่ีจ าหน่ายมักเจาะกลุ่มตลาดระดับบน  

5. ฟู้ดแลนด์ ด าเนินธุรกิจโดยบริษัท ฟู้ดแลนด์ ซูเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด สินค้าส่วนมากเป็น
สินค้าที่มีคุณภาพและมีราคาไม่ค่อยสูงมาก สินค้าที่จ าหน่ายมีทั้งผลิตจากทั้งไทยและน าเข้าจาก
ต่างประเทศ  

6. แม็กซ์แวลู (MaxValu) เป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท อิออน (ไทย
แลนด์) จ ากัด เป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่เจาะตลาดกลุ่มเดียวกับฟู้ดแลนด์ คือจ าหน่ายสินค้าที่มีราคาไม่สูง
มากนัก  

7. วิลล่า มาร์เก็ต (Villa Market) เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ด าเนินการโดยบริษัท วิลล่า มาร์เก็ท 
เจพี จ ากัด ซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่เจาะกลุ่มตลาดระดับกลาง และระดับบน รวมถึงนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ ส่วนใหญ่แล้วมักจะตั้งอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ ๆ เช่น หัวหิน พัทยา ภูเก็ต เป็นต้น 

อนึ่ง หากพิจารณาจ านวนสาขาซูเปอร์มาร์เก็ต 7 รายหลักที่เปิดให้บริการ พบว่า ในปี พ.ศ. 
2559 ตลาดโลตัส (Talad Lotus) มีจ านวนสาขามากกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตรายอ่ืน ๆ คือ มีจ านวนสาขา
มากเกือบ 200 สาขาทั่วประเทศ รองลงมา ได้แก่ ท็อปส์ (Tops) มีจ านวนสาขา 95 แห่ง และบิ๊กซี 
มาร์เก็ต มีจ านวนสาขา 59 แห่ง (ตามตารางที่ 2.3) ซึ่งอัตราการขยายสาขาของธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต
เฉลี่ยต่อปีประมาณ 5-10 สาขา เป็นการขยายสาขาไปยังเขตเมือง และเขตหัวเมืองส าคัญในแต่ละ
ภูมิภาค ซึ่งอัตราการขยายสาขาเฉลี่ยของธุรกิจประเภทซูเปอร์มาร์เก็ตน้อยกว่าอัตราการขยายสาขา
ของร้านสะดวกซ้ือมาก เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูงกว่าร้านสะดวกซื้อและเจ้าของธุรกิจต้องลงทุนเอง
ไม่สามารถขายแฟรนไชส์เช่นร้านสะดวกซื้อได้ 
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ตารางท่ี 2.3 จ านวนสาขาของร้านซูเปอร์มาร์เก็ต  

 
จ านวนสาขา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ตลาดโลตัส (Talad Lotus) 165 182 187 192 197 
ท็อปส์ (Tops) 95 93 85 85 95 
บิ๊กซี มาร์เกต็ 18 30 37 55 59 

วิลล่า มาร์เก็ต (Villa Market) 25 30 33 33 34 
แม็กซแ์วลู (MaxValu) 14 17 20 23 24 
HFM, Gourmet Market 13 17 17 18 20 
ฟู้ดแลนด ์ 13 14 16 18 19 

รวม 343 383 395 424 448 
ที่มา: Krungsri Research. (พฤษภาคม 2560). แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ป ี2560-2562 ธุรกิจร้านค้าปลีกสมยัใหม.่ 

2.3.4 การเติบโตของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 

อัตราการขยายตัวของธุรกิจร้านสะดวกซื้อที่เพ่ิมขึ้นแบบก้าวกระโดดนั้น แม้จะเป็นข้อดีต่อ
ระบบเศรษฐกิจซึ่งเป็นโอกาสที่จะท าให้มีการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ แต่การเพ่ิมขึ้นในอัตรา      
ที่สูงมากอาจไม่ส่งผลดีต่อธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับภาวะการ
แข่งขันท่ีค่อนข้างรุนแรงเช่นนี้ได้  

จากรายงานสถานการณ์ค้าปลีกในประเทศไทยของ Euromonitor เห็นได้ว่า การเติบโตของ
ธุรกิจร้านสะดวกซื้อมีแนวโน้มการเติบโตของรายได้เฉลี่ยในช่วงปี พ.ศ. 2554-2559 เท่ากับร้อยละ 
10.2 และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อปีเท่ากับร้อยละ 7.3 ซึ่งจะท าให้ในอีก 4 ปี
ข้างหน้าหรือ ปี พ.ศ. 2564 รายได้ในกลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซ้ือจะเพ่ิมข้ึนเป็น 490.9 พันล้านบาท และ
จะมีสาขาเพ่ิมจ านวนขึ้นอีกเป็นจ านวน 15,300 สาขา (ตามรูปที่ 2.13 ด้านล่าง) 
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รูปที่ 2.13 แนวโน้มการเติบโตของรายได้และจ านวนสาขาในธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 
ประเภทร้านสะดวกซื้อ พ.ศ. 2554-2564 

 
ที่มา : Euromonitor International. (January 2017). Retail in Thailand 

ทั้งนี้จากการรวบรวมผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อในตลาดค้าปลีกสมัยใหม่จะเห็นได้ว่า 
มีร้านสะดวกซ้ือที่เปิดให้บริการรายหลักประมาณ 7 ราย ซึ่งได้แก่ 

1. ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น (7-Eleven) เป็นร้านสะดวกซื้อที่ด าเนินธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัทซีพี 
โดยเริ่มประกอบธุรกิจร้านสะดวกซ้ือในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2531 ในช่วง 10 ปีของการบุกเบิกธุรกิจ
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ เซเว่น-อีเลฟเว่นมีจ านวนสาขาเพียง 1,800 สาขาท่ัวประเทศ แต่ในปี พ.ศ. 2559  
มีจ านวนสาขามากถึง 9,542 สาขา ซึ่งในจ านวนสาขาทั้งหมดนี้เป็นร้านสาขาของบริษัทสัดส่วนถึง 
ร้อยละ 45 ซึ่งมีสัดส่วนเกือบใกล้เคียงกับร้านค้าแฟรนไชส์ที่ซื้อสิทธิในการประกอบธุรกิจมาจากบริษัท
ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน)  

นอกจากการเปิดบริการร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ที่เป็นธุรกิจร้านสะดวกซื้อแล้วกลุ่มซีพียังมีร้าน 
ซีพี-เฟรชมาร์ท (CP Freshmart) เป็นร้านสะดวกซื้อที่ให้บริการเฉพาะอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งด้วย ซึ่ง
ใน ปี พ.ศ. 2559 มีร้าน CP Freshmart เปิดบริการอีกเป็นจ านวน 420 สาขาทั่วประเทศ10 

                                           
10 ข้อมูล ณ สิ้นป ีพ.ศ. 2559 จากการสอบถามผู้ประกอบการ. กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 



33 

2. ลอว์สัน 108 (Lawson 108) เป็นร้านสะดวกซื้อสัญชาติญี่ปุ่นที่เข้ามาเริ่มเปิดธุรกิจ     
ในประเทศไทย โดยกลุ่มลอว์สัน อิงค์ ญี่ปุ่น แต่ในปี พ.ศ. 2556 บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) 
ได้ร่วมลงทุนกับกลุ่มลอว์สัน อิงค์ ในนามบริษัท สห ลอว์สัน จ ากัด เพ่ือเข้ามาบุกตลาด  ร้านสะดวก
ซื้อชื่อร้าน ลอว์สัน 180 ซึ่งได้เริ่มมีการขยายสาขาไปทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ เขตพ้ืนที่เมือง
เศรษฐกิจที่ส าคัญ เช่น ชลบุรี ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2559 ลอว์สัน 108 มีจ านวนสาขาเกือบ 222 แห่ง ซึ่ง
บริษัทได้ตั้งเป้าจะขยายสาขาร้านสะดวกซื้อให้ได้จ านวน 1,000 สาขาในปี พ.ศ. 256111  

3. แฟมิลี่มาร์ท (FamilyMart) เป็นธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท 
จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยเริ่มเปิดด าเนินการสาขาแรกในแหล่งชุมชนในปี พ.ศ. 2535 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าในแต่ละพ้ืนที่ และในปี พ.ศ. 2559 มีจ านวนสาขาทั้งหมด 1,355 
สาขา ทั่วประเทศ  

4. โลตัส เอ็กซ์เพรส (Lotus Express) เป็นร้านค้าขนาดเล็กเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
เน้นการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว คล่องตัว และใกล้ชิดกับชุมชน โดยมีพ้ืนที่ขายตั้งแต่ 150-360 
ตารางเมตร เปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อสาขาแรกในปี พ.ศ. 2544 เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายกว่า
เมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket) โดยรูปแบบร้านค้าจะแตกต่างจาก 
ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ลอว์สัน และแฟมิลี่มาร์ท โดยภายในร้านค้านอกจากจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค
ในชีวิตประจ าวันแล้วยังจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ เป็นต้น ซึ่งโลตัส 
เอ็กซ์เพรสมีการขยายจ านวนสาขาไปตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ รวมทั้งปั๊มน้ ามันทั้งในเขตกรุงเทพ
ปริมณฑล และต่างจังหวัด ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 มีจ านวนสาขาที่เปิดให้บริการทั้งหมดเกือบ 1,519 สาขา 

5. มินิ บิ๊กซี (Mini BigC) เป็นร้านค้าชุมชนหรือร้านสะดวกซื้อที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็น
ลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงระดับล่าง ซึ่งมินิ-บิ๊กซีเกิดขึ้นจากการปรับปรุงร้านคาร์ฟูร์-ซิตี้        
ในปี พ.ศ. 2553 หลังจากที่ได้มีการควบรวมกิจการกับคาร์ฟูร์ รูปแบบร้านค้าจะคล้ายกับโลตัส  
เอ็กซ์เพรสซึ่งจ าหน่ายสินค้าที่หลากหลายมากกว่าร้านสะดวกซื้อทั่วไปและมีสินค้าราคาโปรโมชั่น
เช่นเดียวกับในร้านค้าไฮเปอร์มาร์เก็ต ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2559 มินิบิ๊กซีมีจ านวนสาขาทั้งสิ้น 465 สาขา 
ในจ านวนนี้ตั้งอยู่ในสถานีบริการน ้ามัน 190 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 37 สาขา 

6. ท็อปส์ เดลี (Tops daily) เป็นร้านสะดวกซื้ออีกประเภทในกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
เช่นเดียวกับแฟมิลี่มาร์ท แต่ลักษณะของท็อปส์ เดลี เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กที่มีพ้ืนที่ให้บริการ
ประมาณ 100 - 200 ตารางเมตร แต่อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2555 เครือเซ็นทรัล รีเทล ได้ปรับกลยุทธ์

                                           
11 หัวขอ้ข่าว “สหพัฒน”์ ทุ่ม 2,000 ล้านใน 5 ปีลุยคอนวีเนยีน “ลอว์สัน” ลั่นดันไทยเป็นฐานรุกอาเซียน. 30 สิงหาคม 2556 . ASTV
ผู้จัดการรายวัน. 
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น าท็อปส์ เดลี ไซส์เล็ก ขนาดพ้ืนที่ไม่เกิน 250 ตารางเมตร จ านวน 75 สาขา เปลี่ยนเป็นแฟมิลี่มาร์ท 
เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และปรับให้ท็อปส์ เดลี เป็นมินิซูเปอร์มาร์เก็ตแทน ท าให้จ านวน
สาขาท๊อป เดลีลดจ านวนลง  

7. แม็กซ์แวลู ทันใจ เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็ก มีแนวทางการให้บริการเช่นเดียวกับ 
แม็กซ์แวลู ซูเปอร์มาร์เก็ต แต่ก าหนดพ้ืนที่ขายที่เล็กลง ประมาณ 300 ตร.ม. เปิดให้บริการ 24 
ชั่วโมง เพ่ือความสะดวกของลูกค้า โดยมีสินค้ากลุ่มอาหารทั้งอาหารพร้อมทานและอาหารสดเป็น
สินค้าหลัก แม็กซ์แวลู ทันใจ สาขาแรกได้เริ่มเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2553 และในปี พ.ศ. 2559 มี
จ านวนสาขาท้ังหมด 53 สาขา 

ตารางท่ี 2.4 จ านวนสาขาของร้านสะดวกซื้อ  

 
จ านวนสาขา 

2555 2556 2557 2558 2559 

เซเว่น-อีเลฟเว่น (7-Eleven) 6,822 7,429 8,127 8,727 9,500 

โลตสั เอ็กซ์เพรส 1,071 1,305 1,421 1,471 1,477 
แฟมิลี่มาร์ท (FamilyMart) 764 1,048 1,060 1,080 1,130 

ลอวสัน 108 (Lawson 108) 600 540 531 446 498 
มินิ บิ๊กซี 126 278 316 391 469 

ท็อปส์ เดล ี 119 15 24 51 75 
แม็กซ์แวลู ทันใจ 32 40 47 48 53 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559 
ที่มา: กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณชิย์ (สอบถามจากผู้ประกอบการ) 

อนึ่ง หากวิเคราะห์อัตราการขยายสาขาของร้านสะดวกซื้อจากจ านวนผู้เล่นทั้ง 7 ราย
ดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่า อัตราการขยายตัวของจ านวนสาขาที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ เท่าที่ควร จากข้อมูลในตารางที่ 2.4 เห็นได้ว่า ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น 
มีจ านวนสาขาในปริมาณที่มากกว่าร้านสะดวกซื้ออ่ืน ๆ และมีการขยายสาขาเฉลี่ยประมาณ 600 
สาขาต่อปี ในขณะที่ร้านสะดวกซื้ออ่ืน ๆ ขยายสาขาเฉลี่ย 50-100 ต่อปี ซึ่งการเพ่ิมจ านวนสาขาของ
ร้านสะดวกซื้อในเครือบริษัทซีพีดังกล่าวไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมเท่านั้น 
แต่ยังส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซ้ือรายอื่น ๆ ที่อยู่ในตลาดเดียวกันด้วย  

แต่อย่างไรก็ดี ธุรกิจร้านสะดวกซื้อไม่ได้มีเพียงผู้ประกอบเพียง 7 รายหลักเท่านั้น ยังมีธุรกิจ
ร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอีกเป็นจ านวนหลายแห่ง ซึ่งเป็นธุรกิจขนาด
เล็กที่เปิดให้บริการในพ้ืนที่แต่ละจังหวัดอีกเป็นจ านวนมาก จากการสอบถามข้อมูลจากสมาคมค้าปลีก
ไทย พบว่า ธุรกิจร้านค้าปลีกซึ่งเป็น SMEs ยังมีอยู่อีกเป็นจ านวนมากซึ่งหากประมาณการรายได้จาก
การขายแล้ว คาดว่าอาจจะมีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจประมาณร้อยละ 15-20 หากแต่ข้อมูลรายได้ของ
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ธุรกิจเหล่านี้ไม่ได้ถูกส ารวจเข้าฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการจึงท าให้การวิ เคราะห์ส่วนแบ่งตลาด
ในธุรกิจร้านสะดวกซ้ืออาจมีการคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงบ้าง 

2.3.5 การเติบโตของธุรกิจค้าปลีกผ่านระบบออนไลน์ 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้รูปแบบการซื้อขายสินค้าและบริการ
เปลี่ยนแปลงไป การซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์เริ่มมีบทบาทมากขึ้น จากรายงานสถานการณ์ค้า
ปลีกไทยของ Euromonitor พบว่า รายได้ที่เกิดจากการขายปลีกสินค้าบนระบบออนไลน์ในปี พ.ศ. 
2559 ประมาณ 52.8 พันล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อปีเท่ากับร้อยละ 17.1 และ
คาดว่ารายได้จากการขายปลีกสินค้าออนไลน์จะปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยต่อปีประมาณร้อยละ 10.1 ซึ่ง
จะท าให้มูลค่าการซื้อขายสินค้าออนไลน์ในปี พ.ศ. 2564 สูงถึง 78.5 พันล้านบาท (รูปที่ 2.14) ซึ่ง
ปัจจัยหลักที่ท าให้รายได้ในธุรกิจออนไลน์เพ่ิมขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคสินค้า
เปลี่ยนแปลงไป การใช้บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นไม่ต้อง
เดินทางไปเลือกซ้ือสินค้าด้วยตนเอง ท าให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการออนไลน์มากกว่าต้องเดินทางไปเอง 

รูปที่ 2.14 แนวโน้มการเติบโตของรายได้ในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งผ่านระบบออนไลน์  
พ.ศ. 2554-2564 

 
ที่มา : Euromonitor International. (January 2017). Retail in Thailand 
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2.4 ปัญหาและสภาพการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 

การประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทย แม้ว่าผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ที ่
จดทะเบียนนิติบุคคลจะมีมากกว่า 2 แสนราย แต่จากข้อมูลสัดส่วนทางการตลาด ตามรูปที่ 2.7 
ข้างต้นนั้นแสดงให้เห็นว่าส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกค้า
ส่งสมัยใหม่โดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่นที่มีสัดส่วนทางการตลาดมากถึงร้อยละ 30 ซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก 
ด้วยข้อจ ากัดของเวลาท าให้ผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าหลาย  ๆ ประเภทในที่เดียวกันทั้งอาหารและ
สิ่งของที่ใช้ในครัวเรือน รวมทั้งความต้องการความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้า เช่น ต้องการ
ร้านค้าที่สะอาด มีเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ซึ่งร้านสะดวกซื้อสามารถตอบสนองพฤติกรรมดังกล่าว
ได้เป็นอย่างดี หรือในอีกมุมหนึ่งคือ จ านวนสาขาบริการร้านสะดวกซื้อกระจายไปในทุกพ้ืนที่และ
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายได้มากกว่า ทั้งนี้ จากการรวบรวมจ านวนสาขา
การให้บริการของร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น พบว่า จ านวนสาขาที่เปิดให้บริการทั่วทั้งประเทศมี
จ านวนมากถึง 9,500 สาขา ซึ่งหากเทียบสัดส่วนจ านวนร้านค้าของธุรกิจร้านสะดวกซื้อในตลาด
เดียวกันก็มีสัดส่วนที่มากกว่าหลายเท่าตัว และจากตัวเลขจ านวนสาขาดังกล่าวจึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า
เหตุใดสัดส่วนทางการตลาดของธุรกิจดังกล่าวจึงมีมากถึงร้อยละ 30  

จากปัญหาการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจค้าปลีกค้าส่งแบบ
ดั้งเดิมสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันหลายประการ ประการแรก ด้วยสภาพร้านค้าของธุรกิจค้า
ปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิมไม่ดึงดูดลูกค้า ประกอบกับสินค้าในร้านค้ามีให้เลือกไม่หลากหลาย และมีราคาแพง
กว่าสินค้าในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ ส่งผลให้รายได้ของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิมลดลง ประการ
ที่สอง ด้วยอ านาจการต่อรองในการซื้อสินค้าที่มีน้อย เนื่องจากซื้อสินค้าในปริมาณน้อย ต้นทุนของสินค้า
ที่จ าหน่ายจึงสูงกว่าต้นทุนของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ที่มีปริมาณการสั่งซื้อเป็นจ านวนมาก การขาย
สินค้าจึงไม่สามารถจะแข่งขันด้วยราคาหรือการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าได้ ประการที่สาม 
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิมที่ไม่ได้มีอ านาจการต่อรองในการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตอาจ
ประสบปัญหาด้านการกีดกันทางค้า12 เช่น สินค้าประเภทอาหารเสริม ยี่ห้อ ก กับ ข ซึ่ง ผู้ผลิตหรือผู้
จัดจ าหน่ายมักจะมีข้อเสนอให้กับร้านค้าปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิม ถ้าขายแต่ ยี่ห้อ ข  และไม่ขายสินค้า
ยี่ห้อ ก ร้านค้าจะได้รับส่วนลด 1% ตลอดปี หรือ เช่นกรณีเครื่องดื่มชูก าลัง ยี่ห้อ x ในอดีตเคยสั่ง
สินค้ามาขาย 1 คันรถ พอสินค้าขายดีขอสั่งเพ่ิม ผู้ผลิตไม่ให้เพ่ิม เลยต้องสั่งยี่ห้ออ่ืนมาทดแทน เป็นต้น 

                                           
12 ปัญหาการกีดกันทางการค้า ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิม 
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แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ไม่ได้กระทบต่อผู้
ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ด้วยกันเอง
เช่นกัน เช่น การจัดโปรโมชั่น หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย ไม่ว่าจะเป็นการลดราคาสินค้า การมี
ระบบสมาชิกของร้าน การสะสมแต้มเพ่ือแลกรับส่วนลดราคา หรือของก านัลต่าง ๆ  ย่อมกระทบต่อ
ยอดขายสินค้าของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่รายอ่ืน ๆ ด้วย เพราะเป็นการดึงกลุ่มลูกค้าให้เข้าไปซื้อ
สินค้า เป็นต้น ทั้งนี้จากการสอบถามผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเกี่ยวกับสภาพการแข่งขันในธุรกิจ
ค้าปลีกค้าส่งประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต จะพบว่าจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟ้ืนตัวส่งผลให้การจับจ่ายใช้
สอยของผู้บริโภคลดลง ร้านค้าปลีกหลายแห่งจึงจ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์เพ่ือจูงใจให้ผู้บริโภคเข้ามาซื้อ
สินค้าหรือบริการ ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันในตลาดเดียวกันค่อนข้างรุนแรงเพราะรายใหญ่ต้อง
แข่งขันกันเอง แม้ว่าจะมีความได้เปรียบทางด้านต้นทุนของสินค้าที่ต่ าแต่การกระตุ้นให้เกิดยอดขาย
ด้วยการจัดโปรโมชั่นบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นการซื้อ 1 แถม 1 หรือการลดราคาสินค้า ย่อมกระทบต่อ
รายได้ของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ประกอบการรายใหญ่หลายแห่งกล่าวว่า เนื่องจากปริมาณความ
ต้องการสินค้าหรือบริการในประเทศเริ่มอยู่ตัวไม่ได้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด กลุ่มธุรกิจราย
ใหญ่เหล่านี้เริ่มขยายการลงทุนไปต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV  

นอกจากปัญหาการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ด้วยกันเองแล้ว อีกหนึ่ง
ปัญหาที่ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ต้องเจอ คือ การเติบโตของ
ธุรกิจร้านค้าปลีกออนไลน์ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้ามากขึ้น ประกอบกับพฤติกรรม
การซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ทางเลือกในการซื้อสินค้าอีกช่องทางหนึ่งนอกจากร้านค้าปลีก
ค้าส่งสมัยใหม่ คือ การใช้บริการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์และมีบริการส่งสินค้าถึงที่ท างานหรือ
ที่พักอาศัย ซึ่งจากข้อมูลรายงานสถานการณ์ค้าปลีกของ Euromonitor พบว่า อัตราการเติบโตของ
กลุ่มธุรกิจค้าปลีกคา้ส่งแบบออนไลน์สูงถึงร้อยละ 17.1 ต่อปี และคาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตขึ้นไปอีก
เรื่อย ๆ แต่อย่างไรก็ตาม จากจ านวนผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกค้าส่งออนไลน์ที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น 
และช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ที่มีมากขึ้น เช่น เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม ฯลฯ ท าให้
ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่จึงเริ่มหันมาขยายธุรกิจจากการขายสินค้าผ่าน
ร้านค้าเข้าสู่การจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันที่
หลากหลาย 

อย่างไรก็ดี  ปัญหาการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ ไม่ได้กระทบเพียง
ผู้ประกอบการในธุรกิจเท่านั้น แต่ยังสร้างผลกระทบต่อผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายสินค้าด้วย จากการ
สัมภาษณ์สมาคมผู้ผลิตข้าวถุงและสมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป พบว่าการเข้าไปวางสินค้าจ าหน่าย 
ในร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่จะมีเงื่อนไขค่อนข้างมาก ประการแรก การเรียกเก็บค่าธรรมเนียนแรก
เข้าซึ่งไม่มีอัตราที่ตายตัว ค่าแรกเข้าจะแตกต่างกันไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ผลิตและร้านค้าปลีกนั้น 
ๆ ประการที่สอง การถูกกีดดันจากร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ หากร้านค้าปลีกค้าส่งนั้น ๆ มีสินค้า 
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House Brand ที่เป็นของตนเอง การจะเข้าไปขอวางจ าหน่ายสินค้าจะค่อนข้างยาก ประการที่สาม 
แม้ว่าผู้ผลิตจะสามารถเข้าไปวางจ าหน่ายสินค้าได้แล้ว แต่ต้องให้ร่วมมือกับร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่
ในการจัดโปรโมชั่น เช่น ลดราคาสินค้า หรือ ซื้อ 1 แถม 1 ฯลฯ ซึ่งหมายถึงผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายต้อง
ลดราคาสินค้าด้วย แต่ถ้าหากไม่ให้ความร่วมมือและหากยอดขายตกก็อาจจะโดนถอดสินค้าออกจาก
ชั้นวางสินค้าได้ อนึ่ง จากการวิเคราะห์ปัญหาระหว่างร้านค้าปลีกค้าส่งกับผู้ผลิตสินค้าหรือผู้จ าหน่าย 
อาจจ าเป็นต้องพิจารณาโดยละเอียดก่อนว่าร้านค้าปลีกมีพฤติกรรมที่มีลักษณะที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ 
หรืออาจเป็นการสมยอมของผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่าย  

2.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

แม้ว่าการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคม ช่วยให้
ผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลากหลายในการจับจ่ายใช้สอย แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ก่อให้เกิดผลกระทบด้วย
เช่นกัน ในประเทศที่พัฒนาแล้วได้มีการบัญญัติข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือก าหนดวิธีการก ากับดูแลการ
ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ขณะที่ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทย
แม้จะมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลานาน แต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้ าส่ง
โดยเฉพาะ มีเพียงร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง พ.ศ....ซึ่งร่างกฎหมาย
ดังกล่าวเน้นควบคุมการประกอบกิจการของร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ เพ่ือช่วยคุ้มครองซัพพลายเออร์
และร้านค้าปลีกดั้งเดิมจากการขยายตัวของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่และพฤติกรรมทางการค้าที่อาจเป็น
การเอาเปรียบคู่แข่งจากการใช้อ านาจต่อรองที่สูงกว่า แต่อย่างไรก็ดี ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวยังไม่มี
การประกาศบังคับใช้ ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ท าให้ร่างกฎหมาย
การประกอบกิจการค้าปลีกค้าส่งยังไม่มีการประกาศใช้จนปัจจุบัน  

เนื่องจากธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจแบบ
ดั้งเดิมทั้งรายใหม่ และรายย่อยได้รับผลกระทบอย่างมาก ด้วยผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่  
มีเงินลงทุนค่อนข้างสูง โอกาสในการขยายธุรกิจจึงเกิดขึ้นได้ง่าย รวมทั้งการสร้างกลยุทธ์การแข่งขัน 
ที่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้มากกว่า การตั้งราคาขายที่ถูกกว่า ท าให้สัดส่วนของธุรกิจ        
ค้าปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิมเริ่มลดจ านวนลง ซึ่งส่งผลต่อรายได้ของผู้ประกอบการและการจ้างงานใน
ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิมด้วย แต่เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายค้าปลีกค้าส่งเฉพาะบังคับใช้ 
ดังนั้นการก ากับดูแลการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งแบบสมัยใหม่จึงจ าเป็นต้องใช้มาตรการอ่ืน ๆ        
เข้ามาก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ดังนี้ 

2.5.1 การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของคนต่างชาติ 

การก ากับดูแลการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในสาขาธุรกิจค้าปลีกค้าส่งมีกฎหมาย
ที่เกี่ยวหลัก 2 ฉบับได้แก่ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็น
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บทบัญญัติที่บังคับกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการถือครองหรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิในที่ดินของคนต่างด้าว โดยกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.5.1.1 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่ก าหนด
หลักเกณฑ์เพ่ือควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยกฎหมายดังกล่าวอนุญาตให้คนต่างด้าว
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ ยกเว้นธุรกิจที่อยู่ในแนบบัญชีท้ายพระราชบัญญัติซึ่งห้ามคนต่างด้าว
ประกอบธุรกิจ หรือต้องด าเนินการตามเงื่อนไขก่อนจึงจะประกอบธุรกิจได้ เนื่องจากธุรกิจ             
บางประเภทคนไทยยังไม่มีความพร้อมมากพอท่ีจะแข่งขันกับธุรกิจของต่างชาติได้  

ทั้งนี้ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่อยู่ในบัญชีแนบท้าย 3 ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ 
ที่คนไทยยังไม่พร้อมที่จะแข่งขันกับธุรกิจของต่างชาติ แต่ถ้าหากบริษัทต่างชาติที่ต้องการจะเข้ามา
ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าทุกประเภทที่มีทุนขั้นต่ ารวมทั้งสิ้นน้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือมีทุน  
ขั้นต่ าของแต่ละร้านค้าน้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือถ้าเป็นธุรกิจค้าส่งสินค้าทุกประเภทที่มีทุนขั้นต่ า
ของแต่ละร้านค้าน้อยกว่า 100 ล้านบาท คนต่างด้าวจะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว ซึ่งหากต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งใน
ประเทศไทยรูปแบบการเข้ามาลงทุนจึงเป็นไปได้ 2 รูปแบบ คือ ลงทุนขั้นต่ าที่มีมูลค่าน้อยกว่า 100 
ล้านบาท หรือลงทุนร่วมกับนิติบุคคลสัญชาติไทยซึ่งรูปแบบส่วนใหญ่จึงเป็นการเข้ามาลงทุนโดย  
นิติบุคคลสัญชาติไทยโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 49 ดังนั้นการใช้มาตรการควบคุ ม 
การประกอบธุรกิจของคนต่างชาติจึงยังไม่เพียงพอที่จะช่วยคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง  
แบบดั้งเดิมท่ีไม่พร้อมที่จะแข่งขัน 

 2.5.1.2 ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

เจตนารมย์ของประมวลกฎหมายที่ดินบัญญัติขึ้นเพ่ือก ากับดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มี
ประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการจัดที่ดินให้ประชาชน การก าหนดสิทธิในที่ดิน ตลอดจนการก าหนดสิทธิ
ในที่ดินของคนต่างด้าว ทั้งนี้การเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวทุกประเภทรวมถึงธุรกิจค้าปลีก
ค้าส่งจ าเป็นต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรีโดยมีเงื่อนไขในการครอบครองที่ดินเพ่ือพาณิยชกรรมได้ไม่
เกิน 1 ไร่ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ประกอบการต่างด้าวที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1) คนต่างด้าวท่ีได้รับสิทธิในการลงทุนภายใต้สนธิสัญญา 
2) คนต่างด้าวท่ีน าเงินมาลงทุนไม่ต่ ากว่า 20 ล้านบาท โดยที่ 

 เป็นธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม  
 เป็นกิจการภายใต้การส่งเสริมของ BOI 
 มีระยะเวลาการลงทุนต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี 
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3) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนที่มีหุ้นส่วนของต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 ของทุนจด
ทะเบียน 

4) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว ที่มีหุ้นส่วนของต่างด้าว
เกินร้อยละ 49 ของทุนทั้งหมด 

5) สมาคม และสหกรณ์ที่มีสมาชิกเป็นคนต่างด้าวเกินกว่ากึ่ง หรือท ากิจการเพ่ือประโยชน์
ของคนต่างด้าว 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ประกอบการไทยได้ซื้อหุ้นในการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
สมัยใหม่คืนจากบริษัทต่างด้าวแทนแล้ว ท าให้ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน
ด าเนินการโดยนิติบุคคลสัญชาติไทยเกือบทั้งหมด ดังนั้นการควบคุมการขยายธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
สมัยใหม่จึงจ าเป็นต้องอาศัยมาตรการอ่ืนเพื่อช่วยก ากับดูแล 

2.5.2 การก ากับดูแลการขยายธุรกิจของร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ 

กลยุทธ์กลุ่มธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่คือการขยายสาขาไปยังแหล่งชุมชน และเขตเมืองที่
ส าคัญต่าง ๆ เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกระดับ ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิมในแต่ละ
พ้ืนที่นั้น ๆ ได้รับผลกระทบทั้งรายได้ที่ลดลง รวมถึงการจ้างงานในธุรกิจแบบดั้งเดิมลดลงด้วย แม้ว่า  
จะยังไม่มีกฎหมายควบคุมดูแลการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่เป็นการเฉพาะ ดังนั้นการ
ควบคุมการขยายตัวดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องใช้กฎหมายควบคุมอาคารและผังเมืองมาใช้เพ่ือมิให้เกิดการ
ขยายตัวเข้าสู่ชุมชนอย่างรวดเร็วนัก  

2.5.2.1 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มีวัตถุประสงค์เพ่ือวางแผนและผังเกี่ยวกับการ
พัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ เพ่ือความเป็นระเบียบ ความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสวัสดิภาพของสังคม  

ทั้งนี้ ผังเมืองรวมจะเป็นการก าหนดเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการด ารงรักษา
เมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง 
การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมเท่านั้น ขณะที่ผังเมืองเฉพาะเป็นการก าหนด
แนวทางเพ่ือพัฒนาหรือด ารงรักษาบริเวณเฉพาะแห่ง หรือกิจการที่เก่ียวข้องในเมืองหรือชนบทซึ่งจะมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับแผนผังการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งจ าแนกเป็นประเภทกิจการ รวมทั้ง
ข้อก าหนดเกี่ยวประเภท ชนิด ขนาด และจ านวนของอาคารที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สร้าง     
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ในพ้ืนที่แต่ละแห่งด้วย13 ดังนั้นการขยายสาขาของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งที่มีขนาดใหญ่จะต้องได้รับการ
อนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เป็นต้น ก่อนที่จะด าเนินการจัดตั้งและขยายสาขาธุรกิจ 

2.5.2.2 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

นอกจากการควบคุมเกี่ยวกับการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและ
ผังเมืองเฉพาะแล้ว ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และมาตรฐานการก่อสร้างอาคารที่มีขนาดสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษไว้ โดยหากมีการ
สร้างอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป หรืออาคารที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 
10,000 ตารางเมตรขึ้นไปจะต้องมีการขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก่อนที่จะด าเนินการสร้าง นอกจากนี้ ในแต่ละท้องที่หรือแต่ละจังหวัดก็มีอ านาจในการควบคุม
การก่อสร้าง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารพาณิชย์ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการค้าปลีกค้าส่ง ซึ่งได้
มีการก าหนดเขตพ้ืนที่ที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้มีการก่อสร้างหรือกระท าการใด  ๆ ได้ อาทิ 
กฎกระทรวงห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่
บางส่วนของจังหวัดนครปฐม14  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยจะมีการน ากฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและผังเมือง
มาใช้ในการควบคุมกิจการค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ แต่กฎหมายดังกล่าวเป็นเพียงการควบคุมอาคาร
และสถานที่เท่านั้น ซึ่งผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบของร้านค้าปลีกค้าส่ง
ให้มีขนาดร้านเล็กลง และมิได้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายว่าด้วยผังเมืองและควบคุมอาคาร  

                                           
13 พระราชบัญญัตกิารผังเมือง พ.ศ. 2518 หมวด 5 การวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะ มาตรา 28 แผนผังเมืองเฉพาะประกอบด้วย 
ข้อ 3 (ก) แผนผังแสดงการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินซ่ึงจ าแนกเป็นประเภทกิจการ พร้อมทั้งแนวเขตการแบ่งที่ดินออกเป็นประเภท
และย่าน 
ข้อ 5 ขอ้ก าหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ใหป้ฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองเฉพาะ (ข) ประเภท ชนิด ขนาด และจ านวน
ของอาคารที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สร้าง 
14 กฎกระทรวง ก าหนดบริเวณหา้มก่อสรา้ง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางสว่นในท้องที่
ต าบลบางกระทึก ต าบลกระทุ่มล้ม ต าบลไร่ขิง ต าบลท่าตลาด ต าบลยายชา ต าบลท่าข้าม ต าบลอ้อมใหญ่ และต าบลบา้นใหม่ จังหวัด
นครปฐม 
ข้อ 2 (1) ภายในบริเวณที่ 1 หา้มบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบ
กิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังต้ังแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป 
(2) ภายในบริเวณที่ 2 หา้มบุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้ 

• อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลกีค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง เกิน 1,000 
ตารางเมตร 

• อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลกีค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง ตั้งแต่ 300-
1,000 ตารางเมตร เว้นแต่อาคารพาณิชย์นั้นเป็นไปตามข้อก าหนด 
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จึงท าให้กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถควบคุมการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ได้อย่างแท้จริง 
จึงส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ท่ีเป็นร้านค้าขนาดเล็กขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว 

2.5.3 การควบคุมด้านการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 

การขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ 
ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อ ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อสินค้าได้หลากหลายมากขึ้น 
แต่ในขณะเดียวกันการขยายตัวดังกล่าวกลับส่งผลตรงข้ามกับผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง         
แบบดั้งเดิม ซึ่งไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับธุรกิจค้าปลีกค้าส่งแบบสมัยใหม่ได้ เนื่องด้วยร้านค้า
ปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิม เช่น ร้านช า ต้องซื้อสินค้าจากผู้แทนจ าหน่าย ร้านยี่ปั๊ว หรือร้านค้าปลีกค้าส่ง
ขนาดใหญ่ เพ่ือน ามาขายให้ผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง ประกอบกับการสั่งซื้อสินค้าของร้านช าแต่ละครั้ง
ไม่ได้มีจ านวนมากพอ ท าให้ต้นทุนราคาสินค้าย่อมสูงกว่าร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ที่เงินลงทุนสูงกว่า 
อ านาจในการสั่งซื้อสินค้ามีปริมาณมากกว่าและได้ต้นทุนสินค้าในราคาที่ต่ ากว่า  ดังนั้นการที่ธุรกิจ       
ค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการลดราคาสินค้าเป็นจ านวนบ่อยครั้ง จึงอาจ    
ท าให้ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิมไม่สามารถสร้างผลก าไรและยอดขายได้ และสุดท้ายอาจต้องเลิก
กิจการไปในที่สุด แม้ความได้เปรียบในเชิงต้นทุนอันเป็นผลมาจากประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ    
ที่สูงกว่ามิได้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย หากแต่พฤติกรรมบางอย่าง เช่น การก าหนดราคาสินค้าบางชนิด      
ที่ต่ ากว่าต้นทุนอย่างต่อเนื่องเพ่ือที่จะดึงดูดผู้บริโภคเข้าร้าน (baiting) อาจเป็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรม   
ก็เป็นได้ ทั้งนี้เพ่ือให้การประกอบธุรกิจมีความเป็นธรรมไม่เกิดการเอารัดเอาเปรียบต่อผู้ประกอบการ
ในตลาดเดียวกันจึงมีบทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อก ากับดูแลการประกอบธุรกิจดังกล่าว ได้แก่  

1) พระราชบัญญัติว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ.2542  
2) พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 แต่กฎหมายฉบับดังกล่าวได้มีการ

แก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการก ากับดูแลมากยิ่งขึ้น ซึ่งร่างพระราชบัญญัติ
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... ได้ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
รอเพียงการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือบังคับใช้อย่างเป็นทางการ 

2.5.3.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 

พ.ร.บ. ว่าด้วยสินค้าและบริการฯ เป็นกฎหมายที่ใช้เพ่ือป้องกันการก าหนดราคาซื้อ ราคาขาย 
หรือการก าหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติ พ.ร.บ. มีการป้องกัน
การก าหนดราคาซื้อ ราคาขาย หรือวิธีปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมพอสรุปพอสังเขปได้ดังนี้ 

 มาตรา 29 ห้ามท าการใด ๆ ที่จะท าให้ราคาต่ าเกินควร สูงเกินควร หรือท าให้เกิด
ความปั่นป่วนของราคาสินค้าหรือบริการ 

 มาตรา 30 ห้ามกักตุนสินค้าควบคุม หรือมีปริมาณสินค้าควบคุมเกินปริมาณที่
ก าหนดไว้ 
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 มาตรา 31 ห้ามปฏิเสธการให้บริการ ประวิงเวลาการให้บริการ หรือหยุดให้บริการ
โดยไม่มีเหตุผลอันควร 

2.5.3.2 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 (ประกาศบังคับใช้ 5 ตุลาคม 
พ.ศ. 2560) 

ร่าง พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้าฯ เป็นกฎหมายที่ใช้ในการก ากับดูแลพฤติกรรมที่จะเป็น
การผูกขาด ลด หรือจ ากัดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การ
ประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างเสรีและป้องกันไม่ให้เกิดการท าธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม  

ทั้งนี้ในการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง จากปัญหาที่สืบเนื่องเกี่ยวกับอ านาจต่อรองทางธุรกิจ
ที่สูงของค้าปลีกสมัยใหม่มีผลต่อผู้ผลิตสินค้าที่มักจะร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของร้านค้าปลีกที่เห็น
ว่าไม่เป็นธรรม เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมในการวางขายสินค้า การบังคับให้ผู้ผลิตต้องรับภาระ
ค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายในร้านค้า การก าหนดเงื่อนไขในการช าระค่าสินค้าที่ล่าช้า 
การเลือกปฏิบัติระหว่างการวางจ าหน่ายและการก าหนดราคาสินค้าของผู้ผลิตกับสินค้ายี่ห้อของห้าง 
(House Brand) เป็นต้น 

การกระท าที่เป็นการผูกขาด จ ากัดการแข่งขัน หรือไม่เป็นธรรมเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การก ากับ
ของกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า ซ่ึง พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มีบทบัญญัติ
ในการป้องกันการผูกขาดหรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 

 มาตรา 50 ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ านาจเหนือตลาด (1) ก าหนดราคาซื้อขาย
สินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นธรรม (2) ก าหนดเงื่อนไขที่ท าให้คู่ค้าต้องจ ากัดการบริการ 
การผลิต การซื้อหรือจ าหน่ายสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม (3) ระงับ ลด การจ ากัด
บริการ เพ่ือลดปริมาณสินค้าให้ต่ ากว่าความต้องการของตลาด และ (4) แทรกแซง
การประกอบธุรกิจของผู้ อ่ืนโดยไม่มีเหตุผลอันควร อนึ่ง ผู้มีอ านาจเหนือตลาด
หมายถึงผู้ประกอบการที่มีส่วนแบ่งตลาดและยอดขายเกินเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
แข่งขันทางการค้าประกาศก าหนด 

 มาตรา 51 ก าหนดให้การควบรวมธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือการเป็นผู้มี
อ านาจเหนือตลาดต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าก่อนการ
ด าเนินการ 

 มาตรา 54 ห้ามไม่ให้ผู้ประกอบการรายใดร่วมกับรายอ่ืนที่แข่งขันในตลาดเดียวกัน
ด าเนินการ (1) ก าหนดราคาซื้อหรือราคาขายหรือเงื่อนไขทางการค้าที่มีต่อราคา
สินค้าหรือบริการ (2) จ ากัดปริมาณของสินค้าหรือบริการ ที่จะผลิต ซื้อ ขาย (3) 
ก าหนดข้อตกลงหรือเงื่อนไข เพื่อให้ฝ่ายใดได้รับการประมูลหรือประกวดราคาสินค้า
หรือบริการ (4) ก าหนดแบ่งท้องที่ในการขาย หรือลดการขายหรือซื้อในท้องที่ 
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 มาตรา 57 ห้ามมิให้ผู้ประกอบการ (1) กีดกันการประกอบธุรกิจของผู้อ่ืนอย่าง      
ไม่เป็นธรรม (2) ใช้อ านาจต่อรองที่เหนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรม (3) ก าหนดเงื่อนไข
ทางการค้าอันเป็นการจ ากัดหรือขัดขวางการประกอบธุรกิจของผู้อ่ืนอย่างไม่เป็น
ธรรม และ (4) การกระท าอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าประกาศ
ก าหนด 

 ที่ผ่านมา ลักษณะของพฤติกรรมทางการค้าของผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ได้รับการ
ร้องเรียนส่วนมากเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมที่มีลักษณะของการค้าที่ไม่เป็นธรรม (มาตรา 57) มากกว่า
การผูกขาดตลาด (มาตรา 50) เนื่องจากผู้ประกอบการค้าปลีกส่วนมากมีส่วนแบ่งตลาดไม่เกินเกณฑ์
ของการมีอ านาจเหนือตลาดที่มีการประกาศใช้อยู่เดิม คือ ร้อยละ 50 และยอดขายสินค้าในปีสุดท้าย
ไม่ต่ ากว่า 1,000 ล้านบาท อย่างไรก็ดี หากเกณฑ์ส่วนแบ่งตลาดและยอดขายที่จะออกประกาศใหม่
ลดลง อาจท าให้ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อบางรายอาจเข้าข่ายเป็นผู้ประกอบการที่มี
อ านาจเหนือตลาดก็ได้ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นผู้ประกอบการค้าปลีกเหล่านั้นก็ จะต้องไม่มีพฤติกรรม
ต้องห้ามตามมาตรา 50  
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ตารางท่ี 2.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 

กฎหมาย เจตนารมย์ของกฎหมาย บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2542 

เพื่อก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ ธุรกิจของคนต่างด้าวดังต่อไปนี้ต้องขออนุญาต 
 ธุรกิจค้าปลีกสินค้าทุกประเภทที่มทีุนขั้นต่ ารวมน้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือมีทุน

ขั้นต่ าของแต่ละร้านค้าน้อยกว่า 20 ล้านบาท 
 ธุรกิจค้าส่งสินค้าทุกประเภท ที่มีทุนข้ันต่ าของแต่ละร้านค้าน้อยกว่า 100 ล้านบาท 

ประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อก ากับดูแลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน การเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวทุกประเภทรวมถึงธุรกิจค้าปลีกค้าส่งจ าเป็นต้อง
ขออนุญาตจากรัฐมนตรีโดยมเีงื่อนไขในการครอบครองที่ดินเพื่อพาณิยชกรรมได้ไม่เกิน 1 
ไร่ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ประกอบการต่างด้าวที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1) คนต่างด้าวท่ีได้รับสิทธิในการลงทนุภายใต้สนธสิัญญา 
2) คนต่างด้าวท่ีน าเงินมาลงทุนไมต่่ ากว่า 20 ล้านบาท โดยที่ 

 เป็นธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม  
 เป็นกิจการภายใต้การส่งเสริมของ BOI 
 มีระยะเวลาการลงทุนต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี 

3) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนท่ีมหีุ้นส่วนของต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 ของทุน
จดทะเบียน 

4) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบยีนแล้ว ท่ีมีหุ้นส่วนของต่าง
ด้าวเกินร้อยละ 49 ของทุนทั้งหมด 

5) สมาคม และสหกรณ์ที่มสีมาชิกเปน็คนต่างด้าวเกินกว่ากึ่ง หรือท ากจิการเพื่อ
ประโยชน์ของคนต่างด้าว 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เพื่อวางแผนและผังเกี่ยวกับการพฒันาชุมชนเมือง
ให้เป็นระเบยีบเรียบร้อย ปลอดภยัต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ผังเมืองเฉพาะ : ก าหนดว่าต้องมีการขออนุญาตส าหรับ 
 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 จ าแนกเป็นประเภทกิจการ 
 ประเภท ชนิด ขนาด และจ านวนอาคารในพ้ืนท่ีแต่ละแห่ง 

พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร  การก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ต้องได้รับอนญุาต 
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กฎหมาย เจตนารมย์ของกฎหมาย บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 
ความปลอดภัยแก่ชุมชน และสาธารณะ  อาคารที่มีความสูง ตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป 

 อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกช้ันในหลังเดียว ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

การก ากับดูแลในแต่ละท้องที่ เช่น 
กฎกระทรวง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ดัดแปลง หรือเปลีย่นการใช้อาคารบางชนิด 
หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่
ต าบลบางกระทึก ต าบลกระทุ่มลม้ ต าบลไร่ขิง 
ต าบลท่าตลาด ต าบลยายชา  
ต าบลท่าข้าม ต าบลอ้อมใหญ่ และต าบลบ้าน
ใหม่ จังหวัดนครปฐม 

เพื่อก ากับดูแลการก่อสรา้ง ดัดแปลง หรือเปลีย่น
การใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพ้ืนท่ี
แต่ละจังหวดั 

กฎกระทรวง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด 
หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต าบลบางกระทึก ต าบลกระทุ่มลม้ ต าบลไร่
ขิง ต าบลท่าตลาด ต าบลยายชา ต าบลท่าข้าม ต าบลอ้อมใหญ่ และต าบลบ้านใหม่ 
จังหวัดนครปฐม 
 ข้อ 2 ให้ก าหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต าบลบางกระทึก ต าบลกระทุ่มล้ม ต าบลไร่

ขิง ต าบลท่าตลาด ต าบลตลาด ต าบลยายชา ต าบลท่าข้าม ต าบลอ้อมใหญ่ และ
ต าบลใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้าย
กฎกระทรวงนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้ 
(1) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีก 

ค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประประกอบกิจการในอาคารหลัง
เดียวกันหรือหลายหลัง ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป 

(2) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้ 
(ก) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันใน

อาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง เกิน 1,000 ตารางเมตร 
(ข) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกัน

ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง ตั้งแต่ 300-1,000 ตารางเมตร เว้น
แต่อาคารพาณิชย์นั้นเป็นไปตามข้อก าหนด 

พระราชบัญญัติว่าด้วยสินคา้และบริการ พ.ศ.
2542 

เพื่อป้องกันการก าหนดราคาซื้อ ราคาขาย หรือ  
การก าหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัตทิางการค้าที่ไม่
เป็นธรรม 

 มาตรา 29 ห้ามท าการใด ๆ ที่จะท าให้ราคาต่ าเกินควร สูงเกินควร หรือท าให้เกิด
ความปั่นป่วนของราคาสินค้าหรือบริการ 

 มาตรา 30 ห้ามกักตุนสินค้าควบคุม หรือมีปริมาณสินค้าควบคุมเกินปริมาณที่ก าหนดไว ้
 มาตรา 31 ห้ามปฏิเสธการให้บริการ ประวิงเวลาการให้บริการ หรือหยุดให้บริการ

โดยไม่มีเหตผุลอันควร 
พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 (มี เพื่อก ากับดูแลพฤติกรรมที่จะเป็นการผูกขาด ลด  มาตรา 50 ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ านาจเหนือตลาด (1) ก าหนดราคาซื้อ
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กฎหมาย เจตนารมย์ของกฎหมาย บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 
ผลบังคับใช้ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560) 
 

หรือจ ากัดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจอย่าง
เป็นระบบ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การประกอบธุรกจิ
เป็นไปอย่างเสรีและป้องกันไม่ให้เกิดการท าธุรกิจ
ที่ไม่เป็นธรรม 

ขายสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นธรรม (2) ก าหนดเง่ือนไขที่ท าให้คู่ค้าต้องจ ากัดการ
บริการ การผลิต การซื้อหรือจ าหน่ายสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม (3) ระงับ ลด การ
จ ากัดบริการ เพื่อลดปริมาณสินค้าให้ต่ ากว่าความต้องการของตลาด  และ (4) 
แทรกแซงการประกอบธุรกิจของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลอันควร อนึ่ง ผู้มีอ านาจเหนือ
ตลาดหมายถึงผู้ประกอบการที่มีส่วนแบ่งตลาดและยอดขายเกินเกณฑ์ ที่
คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าประกาศก าหนด 

 มาตรา 51 ก าหนดให้การควบรวมธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดการผกูขาดหรือการเป็นผู้มี
อ านาจเหนือตลาดต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าก่อนการ
ด าเนินการ 

 มาตรา 54 ห้ามไม่ให้ผู้ประกอบการรายใดร่วมกับรายอื่นท่ีแข่งขันในตลาดเดียวกัน
ด าเนินการ (1) ก าหนดราคาซื้อหรือราคาขายหรือเง่ือนไขทางการค้าที่มีต่อราคา
สินค้าหรือบริการ (2) จ ากัดปริมาณของสินค้าหรือบริการ ที่จะผลิต ซื้อ ขาย (3) 
ก าหนดข้อตกลงหรือเง่ือนไข เพื่อให้ฝ่ายใดได้รับการประมูลหรือประกวดราคา
สินค้าหรือบริการ (4) ก าหนดแบ่งท้องที่ในการขาย หรือลดการขายหรือซื้อใน
ท้องที ่

 มาตรา 57 ห้ามมิให้ผู้ประกอบการ (1) กีดกันการประกอบธุรกิจของผู้อื่นอย่างไม่
เป็นธรรม (2) ใช้อ านาจต่อรองที่เหนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรม (3) ก าหนดเง่ือนไข
ทางการค้าอันเป็นการจ ากัดหรือขัดขวางการประกอบธุรกิจของผู้อื่นอย่างไม่เป็น
ธรรม และ (4) การกระท าอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าประกาศ
ก าหนด 
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2.6 วิเคราะห์และสรุปผล 

ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก          
มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 16 ของ GDP ทั้งประเทศ และมี
จ านวนการจ้างงานมากถึง 6.2 ล้านคน ทั้งนี้ ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของไทยสามารถแบ่งออกเป็น 3 
รูปแบบ ได้แก่ การค้าปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิม การค้าปลีกค้าส่งแบบสมัยใหม่ และธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
แบบออนไลน์ 

การค้าปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิม เป็นการท าธุรกิจโดยเจ้าของร้านไม่มีระบบการบริหารจัดการ 
ซ่ึงต่างจากการค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ท่ีมีการจัดรูปแบบร้านทันสมัย มีการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ใน
การบริหารจัดการร้าน และมีสิ่งอ านวยความสะดวกบริการ เช่น แอร์คอนดิชันเนอร์ เป็นต้น ซึ่ง
ร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่สามารถจ าแนกได้เป็น 1) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ 2) ร้านค้าส่งบริการตนเอง
3) ซูเปอร์มาร์เก็ต 4) ร้านสะดวกซื้อ 5) ร้านสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น โฮมโปร ดูโฮม วัตสันฯลฯ และ        
6) ห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นแหล่งรวมร้านค้าปลีกสินค้าหลายประเภทในสถานที่แห่งเดียว  

ทั้งนี้ จากพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป กอปรกับข้อจ ากัดของ
เวลาท าให้ผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าหลาย ๆ ประเภทในที่เดียวกันทั้งอาหารและสิ่งของที่ใช้ใน
ครวัเรือน รวมทั้งความต้องการความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้า เช่น ต้องการร้านค้าที่สะอาด 
มีเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ท าให้การเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคได้มากกว่าร้านค้าปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิม รวมทั้งการใช้บริการสั่ งซื้อสินค้า
ออนไลน์และมีบริการส่งถึงที่ก็เป็นการตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ไม่ต้องการเสียเวลาในการ
เดินทางไปเลือกซื้อสินค้าด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่และการธุรกิจ    
ค้าปลีกค้าส่งออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจากการวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ  
ค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่จะเห็นได้ชัดว่าอัตราการเติบโตรายได้ของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่มีแนวโน้ม
การเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื้อมีอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อปี
เท่ากับร้อยละ 10.2 และอัตราการเติบโตของธุรกิจร้านออนไลน์ก็มีแนวโน้มการเติบโตที่สูงมากเช่นกัน 
กล่าวคือ มีอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อปีมากถึงร้อยละ 17.1  

แต่อย่างไรก็ดี ปัญหาการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ดังกล่าวไม่ได้กระทบต่อ        
ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ด้วยกันเอง
เช่นกัน เช่น การจัดโปรโมชั่น หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย ไม่ว่าจะเป็นการลดราคาสินค้า การมี
ระบบสมาชิกของร้าน การสะสมแต้มเพ่ือแลกรับส่วนลดราคา หรือของก านัลต่าง ๆ  ย่อมกระทบต่อ
ยอดขายสินค้าของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่รายอ่ืน ๆ ด้วย เพราะเป็นการดึงกลุ่มลูกค้าให้เข้าไปซื้อ
สินค้า เป็นต้น จากภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ ประกอบกับปริมาณการ
บริโภคสินค้าภายในประเทศไม่ได้มีการขยายตัวมากขึ้น ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่
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รายหลายเริ่มหันไปขยายการลงทุนไปต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV 
นอกจากนี้แล้ว ด้วยระบบเทคโนโลยีที่พัฒนามากขึ้นและแนวโน้มการเติบโตของกลุ่มธุรกิจออนไลน์     
ที่ปรับตัวสูงมากขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งได้หันมาให้ความส าคัญกับการจ าหน่ายสินค้าผ่าน
ระบบออนไลน์ด้วยเช่นกัน  

แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าธุรกิจร้านค้าปลีกค้าส่งออนไลน์จะมีแนวโน้มการเติบโตในอัตราที่สูง 
และคาดว่าจะมีการปรับตัวเพ่ิมสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็ตาม แต่ปัญหาด้านการเอาเปรียบผู้บริโภคก็
ตามมาด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าท่ีไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน การช าระเงินแต่ไม่ได้รับสินค้า        
ส่วนหนึ่งเกิดจากการไม่มีกฎระเบียบที่ก ากับดูแลธุรกิจการค้าออนไลน์ที่เป็นรูปธรรม ท าให้เกิดจ านวน
ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น ทั้งเฟซบุ๊ค 
อินสตาแกรม เว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นข้อกังวลที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้างหากยังไม่มีกลไกของภาครัฐมา
ช่วยในการก ากับดูแล 

นอกจากนี้แล้ว การขยายสาขาการให้บริการของร้านสะดวกซ้ือที่กระจายไปตามที่พ้ืนที่ชุมชน
ต่าง ๆ ท าให้ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิมในแต่ละพ้ืนที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก  แต่ด้วยประเทศ
ไทยยังไม่มีมาตรการในการควบคุมการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งโดยเฉพาะ การคุ้มครองผู้ประกอบ
ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิมอาจใช้กฎหมายควบคุมอาคารและผังเมืองซึ่งมีข้อก าหนดเกี่ยวกับ        
การจัดตั้งร้านค้าหรือศูนย์การค้าขนาดใหญ่ หากแต่กฎหมายดังกล่าวเป็นเพียงการควบคุมการใช้
อาคารและสถานที่เท่านั้น ซึ่งอาจจะช่วยควบคุมในกรณีของร้านค้าปลีกค้าส่งที่ขนาดใหญ่ แต่ด้วย         
ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบร้านค้าให้มีขนาดเล็กลงเพ่ือแข่งขันกับ
ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายดังกล่าว การคุ้มครองร้านช าโดยใช้
กฎหมายผังเมืองจึงเป็นไปได้ยาก ส าหรับการก ากับพฤติกรรมการค้าของผู้ประกอบการค้าปลีก       
รายใหญ่ในแนวดิ่ง เช่น การก าหนดเงื่อนไขในการรับซื้อหรือวางขายสินค้าที่ไม่เป็นธรรม หรือ การ
ก าหนดเงื่อนไขการช าระค่าสินค้าที่ไม่เป็นธรรมนั้นสามารถด าเนินการได้ภายในมาตรา 57 กฎหมาย
ว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า หรือแม้แต่การเอาเปรียบคู่แข่งในตลาดเดียวกันก็สามารถด าเนินการได้
ภายใต้มาตรา 50 มาตรา 51 หรือมาตรา 54 เพ่ือให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งที่เป็นธรรม 

อย่างไรก็ตาม การศึกษาในส่วนถัดไปจะเป็นการศึกษาการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่งใน
ต่างประเทศในภาพรวม และรายประเทศ 5 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา อิตาลี ญี่ปุ่น และ 
อินโดนีเซีย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าข้อเสนอแนะในการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่งให้
เหมาะสมกับประเทศไทยต่อไป 
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บทที่ 3 
การก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในต่างประเทศ 

การขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ แม้จะเป็นผลดีต่อผู้บริโภค 
แต่ร้านค้าปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิมมักจะได้รับผลกระทบจากการแข่งขันกับธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ 
นอกจากนี้แล้ว ร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ได้เริ่มขยายกิจการเข้ามาท าธุรกิจที่มีขนาดเล็กลง ไม่ว่าจะ
เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซื้อมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองในการซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ 
ท าให้ร้านสะดวกซื้อที่ไม่ได้สังกัดร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันด้านราคา 
เช่นในกรณีที่เทสโก้ (Tesco) ในสหราชอาณาจักรเข้าซื้อกิจการ Booker เป็นธุรกิจที่มีเครือข่าย       
ร้านสะดวกซื้อ (Independent convenience store) กว่า 10,000 แห่งเมื่อต้นปี พ.ศ. 2560 เป็น
กรณีที่ส านักแข่งขันทางการค้าของสหราชอาณาจักรก าลังพิจารณาอยู่ว่าจะอนุญาตให้มีการควบรวม
หรือไม่ เนื่องจากอาจเป็นการผูกขาดที่จะเกิดขึ้นจากการกระจุกตัวของอ านาจตลาดในธุรกิจค้าปลีกได้ 

การศึกษาในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติต่างๆ           
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ และการขยายตัวที่จะส่งผลกระทบต่อ
ร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดเล็ก รวมทั้งศึกษาแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งขนาดเล็กและ      
ขนาดใหญส่ามารถประกอบธุรกิจร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ การศึกษาในส่วนนี้จะแบ่งการศึกษาออกเป็น 7 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นการศึกษาภาพรวม
การก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขการเข้าสู่ตลาดซึ่งเป็น
มาตรการที่ใช้ควบคุมดูแลจ านวนผู้ประกอบการ เช่น การจัดโซนนิ่งส าหรับ ร้านค้าปลีกค้าส่ง 
ขนาดใหญ่ การออกใบอนุญาต ฯลฯ รวมถึงการควบคุมการด าเนินการ อาทิ การก าหนดราคา เงื่อนไข
การเปิดปิดเวลาให้บริการ เป็นต้น ส่วนที่สอง เป็นการศึกษาการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีก
ค้าส่งในประเทศฝรั่งเศส ส่วนที่สาม เป็นการศึกษาการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนที่สี่ เป็นการศึกษาการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งใน
ประเทศอิตาลี ส่วนที่ห้า เป็นการศึกษาการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศญี่ปุ่น 
ส่วนที่หก เป็นการศึกษาการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศอินโดนีเซีย และ
การศึกษาส่วนสุดท้ายจะเป็นการวิเคราะห์และสรุปผลเพ่ือเป็นแนวทางในการยกร่างมาตรการ       
การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
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3.1 การก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ในต่างประเทศ 

วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีในการบริหารจัดการท าให้ธุ รกิจค้าปลีกซึ่งเดิมทีเป็นธุรกิจ            
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไม่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีกลับกลายมาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีการใช้
ระบบไอทีที่ทันสมัยเข้ามาบริหารสินค้าคงคลัง ระบบการจัดซื้อสินค้า ระบบโลจิสติกส์ ตลอดจนการท า
การตลาดและจ าหน่ายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ในขณะเดียวกัน วิถีชีวิตของประชากรที่กระจุกตัวกันใน
เมืองมากขึ้น ท าให้ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการซื้อสินค้าโดยการซื้อสินค้าทุกประเภททั้งอาหาร
และเครื่องใช้ในบ้าน หรืออาจรวมถึงเสื้อผ้าด้วยก็ได้ในร้านค้าเดียวกัน 

ปัจจัยทั้งทางด้านอุปทานและอุปสงค์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด 
ค้าส่งค้าปลีกอย่างพลิกผันไปในทิศทางที่มีผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่ไม่กี่ราย เนื่องจากธุรกิจ  
ค้าปลีกกลายเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนสูงในการวางระบบไอที ในการบริหารซัพพลายเออร์จ านวนมาก  
ในการท าการตลาดและช่องทางการตลาดออนไลน์ ตลอดจนต้องมีสินค้าที่จ าหน่ายที่หลากหลายมาก
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่ ผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ นอกจากจะได้เปรียบด้าน
ต้นทุนจากการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงตามที่ได้กล่าวมาแล้ว  ยังได้เปรียบจาก
การมีอ านาจต่อรองที่สูงกว่าอีกด้วย เพราะซื้อสินค้าในปริมาณสูงท าให้สามารถซื้อสินค้าโดยตรงจาก
ผู้ผลิตได้โดยไม่จ าเป็นต้องซื้อผ่านผู้ค้าส่ง และสามารถซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในราคาที่ต่ ากว่าที่ร้านค้าปลีก
ขนาดเล็กซื้อได้อย่างมาก 

การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ต่อผู้บริโภคในหลายประเทศพบว่า 
แม้ร้านค้าปลีกสมัยใหม่จะส่งผลให้โครงสร้างตลาดค้าปลีกขนาดใหญ่กระจุกตัวมากขึ้น หากแต่
ผู้บริโภคได้ประโยชน์จากสินค้าที่หลากหลายมากขึ้นและราคาสินค้าที่ถูกลงจากทั้งประสิทธิภาพ      
ที่ส่งผลให้ต้นทุนในการบริหารจัดการต่ าลงและจากอ านาจต่อรองที่สูงท าให้ราคาสินค้าที่ ร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่ซื้อจากผู้ผลิตต่ ากว่าร้านค้าอ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคัญ เช่นในประเทศสวีเดน พบว่าแม้ราคา
สินค้าในสวีเดนจะสูงกว่าราคาที่จ าหน่ายในประเทศยุโรปอ่ืน ๆ ถึงร้อยละ 50 หากแต่สาเหตุหลัก        
มิได้มาจากการผูกขาดของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หากแต่มาจากการต้นทุนการผลิตสินค้าที่สูงและการ
ผูกขาดในตลาดสินค้าหลายตลาด ในลักษณะเดียวกัน กรณีศึกษาของอิตาลีพบว่าร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
มีการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านไอทีท าให้ลดต้นทุนได้มาก แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่า 
ตลาดสดมีบทบาทในการกดดันให้ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ซึ่งมีค่า “โสหุ้ย” มากกว่าต้องลดต้นทุนใน
การจ าหน่ายสินค้าผักและผลไม้สดเพื่อให้แข่งขันได้ 

แม้วิวัฒนาการในธุรกิจค้าปลีกไปสู่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ มีสินค้า “ครบวงจร” จะท าให้
ผู้บริโภคได้ประโยชน์จากความสะดวกในการซื้อสินค้าทุกประเภทในที่เดียวกันและประหยัดค่าใช้จ่าย
จากราคาสินค้าที่ถูกลงอันเป็นผลจากการตัดพ่อค้าคนกลางหรือผู้ค้าส่งและจากอ านาจต่อรองของผู้ค้าปลีก
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ขนาดใหญ่ที่สามารถ “บีบ” ให้ผู้ผลิตสินค้าลดราคาสินค้าที่ขายให้  แต่การขยายตัวอย่างรวดเร็วของ
ผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ท าให้เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับการล้มหายตายจากของร้านค้าปลีกดั้งเดิมรวมทั้งการ        
ที่ผู้ประกอบการค้าปลีกอาจใช้อ านาจต่อรองที่เหนือกว่าสร้างเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมต่อซัพพลายเออร์      
ในการซื้อสินค้า 

ข้อกังวลดังกล่าวยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เริ่มแผ่อาณาจักรไปสู่
กิจการค้าปลีกในรูปแบบของร้านสะดวกซื้อ เช่นในกรณีเทสโก้ (Tesco) เข้าซื้อร้านสะดวกซื้อ 
เซนส์เบอรี (Sainsbury) ที่มีสาขาจ านวนมากในสหราชอาณาจักร และในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนา
ร้านสะดวกซ้ือของตนเองที่เรียกว่าเทสโก้เอ็กซ์เพรส (Tesco Express) ในลักษณะเดียวกับที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยที่มีโลตัสเอ็กซ์เพรสตามสถานีเติมน้ ามัน การขยายกิจการดังกล่าวมีเป้าประสงค์ที่จะเพ่ิม
อ านาจต่อรองในการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตสินค้าเนื่องจากยิ่งซื้อสินค้าในปริมาณมาก ยิ่งมีอ านาจต่อรองมาก 
ส่งผลให้สามารถจัดซื้อสินค้าในราคาที่ต่ าลง ตลอดจนสามารถก าหนดเงื่อนไขในการรับซื้อสินค้าที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองมากขึ้น เช่น การก าหนดระยะเวลาในการช าระค่าสินค้าที่นานขึ้น การเรียกเก็บ  
ค่าวางสินค้า เป็นต้น 

การศึกษาในหัวข้อนี้จะให้ภาพรวมเก่ียวกับแนวทางและวิธีการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การผูกขาดและการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจค้าปลีกในหลายประเทศก่อนที่จะศึกษาเชิงลึก 5 ประเทศ 

3.1.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดค้าปลีกในโลก  

การกระจุกตัวที่เพ่ิมมากขึ้นและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่ 
ที่เป็นรูปแบบของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Discount Store) เป็นปัญหาในแทบทุกประเทศ หากแต่
ระดับของการกระจุกตัวและความรวดเร็วในการขยายตัวดังกล่าวตัวขึ้นอยู่กับสามปัจจัยหลัก ได้แก่ 

1) กฎ ระเบียบในการก ากับดูแลค้าปลีกขนาดใหญ่ว่าคุมเข้มในเรื่องของการเปิดสาขามาก
น้อยเพียงใด ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าประเทศดังกล่าวมีนโยบายในการให้การคุ้มครองร้านค้าปลีก
ดั้งเดิมมากน้อยเพียงใด หากร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เปิดสาขาได้ยาก ก็อาจท าให้        
ไม่สามารถครองตลาดค้าปลีกได้เท่าที่ควร แต่ในขณะเดียวกัน หากกฎกติกาที่เข้มงวด
เกิดขึ้นหลังจากที่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่บางรายได้ขยายโครงข่ายทั่วประเทศแล้ว        
การปิดกั้นมิให้ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่รายอ่ืน ๆ เปิดสาขากลับจะส่งผลให้ตลาดค้าปลีก       
มีการกระจุกตัวมากข้ึนเพราะผู้ประกอบการรายใหม่ไม่สามารถแข่งขันกับรายเดิมได้ 

2) พฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคว่าชอบซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่
มีสินค้าหลากหลายแต่จะเป็นสินค้าที่มีลักษณะ “พ้ืน ๆ” มิใช่สินค้ายี่ห้อเพราะเน้นราคา
ต่ า หรือ จากร้านค้าเล็ก ๆ ที่จ าหน่ายสินค้าที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวเช่น ร้านเค้ก 
ร้านอาหารสุขภาพที่สินค้ามีราคาสูงกว่า ตัวอย่างเช่น ประเทศโรเมเนียมีการกระจุกตัว
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ในธุรกิจค้าปลีกต่ าเนื่องจากมีวัฒนธรรมในการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ขายสินค้าเฉพาะด้าน 
(Specialized Stores) เพราะมีสินค้าที่มีความสด หรือ มีลักษณะพิเศษเฉพาะเจาะจง
ตามท่ีต้องการ 

3) ขนาดของตลาดในประเทศ ประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น สหรัฐอเมริกา        
การกระจุกตัวจะไม่สูงเพราะตลาดสามารถรองรับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ได้หลายราย 
ต่างจากประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็กที่มีผู้ประกอบการขนาดใหญ่รายเดียวหรือ          
สองรายก็สามารถครอบครองตลาดทั้งประเทศได้แล้ว   

ประเทศที่มีการกระจุกตัวในตลาดค้าปลีกสูง มักหมายถึงการที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุด
สองรายแรกมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 และสามรายมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันมากกว่า
ร้อยละ 75 อนึ่ง โดยทั่วไปแล้วนิยามของตลาดค้าปลีกที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาด
ดังกล่าวจะไม่รวมห้างสรรพสินค้า และห้างที่ขายสินค้าเฉพาะทางซึ่งไม่มีการจ าหน่ายอาหาร เช่น  
ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า เป็นต้น ทั้งนี้ ปัญหาของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
ส่วนมากจะเก่ียวกับการเอาเปรียบซัพพลายเออร์หรือผู้ผลิตสินค้าที่มีขนาดเล็กกว่า เนื่องจากเกษตรกร
เป็นผู้ประกอบการที่มีขนาดเล็กมาก สินค้าอาหารสดจึงเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงในการถูกร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่เอาเปรียบมากที่สุด ต่างจากผู้ผลิตสินค้าอุปโภค บริโภคอ่ืน ๆ เช่น โทรทัศน์  (ซัมซุง พานา
โซนิก) เสื้อผ้า (น าเข้าจากผู้ผลิตในประเทศจีน) ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ามาก และในหลายกรณีเป็นบริษัท
ข้ามชาติด้วย วรรณกรรมเกี่ยวกับปัญหาการค้าที่ไม่เป็นธรรมในตลาดค้าปลีกส่วนมากจะเกี่ยวกับ
อ านาจต่อรองของ “ซูเปอร์มาร์เก็ต” ซึ่งอาจเป็นร้านค้าที่จ าหน่ายอาหารในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น 
บิ๊กซี เทสโก้ ในห้างสรรพสินค้า เช่น ท็อปส์ ในห้างเซ็นทรัล หรือ โฮม เฟรช มาร์ท       ในห้างเดอะ
มอลล์ หรือ ที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอิสระ เช่น ฟู้ดแลนด์ หรือ วิลล่า เป็นต้น  

การกระจุกตัวในตลาดค้าปลีกอาจจะไม่ได้สร้างปัญหาเสมอไป จากการศึกษาในหลาย
ประเทศบ่งชี้ว่า การที่ร้านค้าปลีกหลายแห่งมีรายได้สูงไม่ได้หมายความว่าร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
ดังกล่าวผูกขาดตลาดค้าปลีก เนื่องจากราคาสินค้าที่จ าหน่ายมีแนวโน้มที่ต่ าลงอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผล
ให้ผู้บริโภคเลือกใช้สินค้าจากห้างดังกล่าว ซึ่งสะท้อนว่าตลาดมีการแข่งขันท าให้ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
ต้องส่งต่อต้นทุนที่ประหยัดได้จากการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและจากการ “บีบ” 
ผู้ผลิตสินค้าให้ขายสินค้าในราคาต่ าลงมาให้ผู้บริโภค แต่ปัญหาของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มักพบเจอ 
คือ การใช้อ านาจในการต่อรองในฐานะผู้ซื้อสินค้า (buying power) ในการเอาเปรียบซัพพลายเออร์ 
โดยการก าหนดเงื่อนไขในการซื้อสินค้าที่ท าให้ซัพพลายเออร์ต้องรับภาระความเสี่ยงหรือต้นทุนที่สูง
เกินควรอย่างไม่เป็นธรรม เช่น การก าหนดให้ผู้ผลิตสินค้าต้องซื้อคืนสินค้าของตนเองหากผู้ค้าปลีก        
ไม่สามารถขายสินค้าได้หมดตามเป้า 
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แต่ในประเทศที่ผู้ผลิตสินค้ามีอ านาจต่อรองสูงซึ่งอาจเนื่องจากผู้ผลิตมีขนาดใหญ่ที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ค้าปลีกหรือผู้ผลิตมีการรรวมตัวกันเพ่ือสร้างอ านาจต่อรอง ปัญหาดังกล่าวจะไม่รุนแรงนัก   
เช่น ในกรณีของออสเตรเลีย แม้ผู้ค้าปลีกจะมีขนาดใหญ่ แต่เกษตรกรมีการรวมตัวกันในรูปแบบของ
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือต่อรองกับผู้ค้าส่งหรือผู้ค้าปลีก การรวมตัวกันดังกล่าวสามารถด าเนินการได้
โดยไม่เป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าหากได้มีการขออนุญาตจาก ACCC หรือ
หน่วยงานคุ้มครองผู้บริ โภคและป้องกันการผูกขาดของออสเตรเลียล่วงหน้า ในปัจจุบัน  
มีการรวมตัวกันของเกษตรกรในหลายภาคส่วน เช่น เกษตรกรโคนม มันฝรั่ง และ ไก่ เพ่ือเจรจา
ต่อรองกับผู้ซื้อที่มีขนาดใหญ่กว่า ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรรมแปรรูปอาหาร หรือ  
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ก็ดี  

นอกจากขนาดแล้ว ปัจจัยอีกประการที่มีผลต่ออ านาจต่อรองของซัพพลายเออร์คือ  ผู้ค้าส่ง
กับตลาดส่งออกหรือตลาดออนไลน์ หากผู้ผลิตสินค้าสามารถเลือกที่จะขายสินค้าให้แก่ผู้ค้าส่งซึ่งจะ
เป็นผู้ที่จะไปกระจายสินค้าให้แก่ผู้ค้าปลีกรายย่อยอ่ืน ๆ หรือ ส่งออกสินค้าให้แก่ร้านค้าปลีกใน
ต่างประเทศหรือจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ได้ เช่น จ าหน่ายผ่านเว็บ อาลีบาบา (Alibaba) ราคูเท็น 
(Rakuten) ซาโลร่า (Zalora) ฯลฯ ก็จะพ่ึงพาร้านค้าปลีกขนาดใหญ่น้อยลง แต่หากผู้ค้าปลีกรายใหญ่
ในตลาดเป็นผู้ค้าส่งด้วย และหากซัพพลายเออร์ไม่มีการผลิตสินค้าเพ่ือส่งออก ซัพพลายเออร์ก็จะมี
อ านาจต่อรองน้อยลงมาก ตัวอย่างเช่น วอลมาร์ท (Walmart) มีส่วนแบ่งตลาดค้าปลีกที่ค่อนข้างสูงใน
หลายเมืองในสหรัฐอเมริกา หากแต่ไม่ถูกด าเนินคดีว่าด้วยการผูกขาดหรือการเอาเปรียบคู่ค้าเนื่องจาก
สามารถพิสูจน์ได้ว่า ซัพพลายเออร์มีอ านาจต่อรองไม่น้อยเพราะสามารถเลือกที่จะจ าหน่ายสินค้าของ
ตนผ่านช่องตลาดออนไลน์ เช่น อเมซอน (Amazon) ได ้

โดยสรุปแล้ว ปัญหาของการผูกขาดหรือการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งจะมีความ
รุนแรงมากน้อยเพียงใด อาจจะพิจารณาจากระดับของการกระจุกตัวของธุรกิจค้าปลีกในเบื้องต้น
ประกอบกับการพิจารณาความเหลื่อมล้ าระหว่างอ านาจต่อรองของผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่กับอ านาจ
ต่อรองของผู้ผลิตสินค้า ประเทศที่มีโครงสร้างตลาดค้าส่งและค้าปลีกที่มีการกระจุกตัวสูงโดยมี ร้านค้า
ปลีกขนาดใหญ่ไม่กี่รายและมีโครงสร้างตลาดการผลิตสินค้าที่มีการกระจุกตัวต่ า กล่าวคือ มีผู้ผลิต
สินค้าหรือซัพพลายเออร์ของร้านค้าปลีกที่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กจ านวนมากจะประสบปัญหา
พฤติกรรมการค้าท่ีไม่เป็นธรรมในธุรกิจค้าปลีกที่รุนแรง 

3.1.2 การก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ 

การก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกอาจแบ่งได้เป็น 2 มิติ คือ มิติของสิ่งแวดล้อม และ มิติของการ
แข่งขัน การก ากับดูแลในมิติแรกมักจะเกี่ยวกับกฎ ระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ 
เวลาเปิดปิดห้างเพ่ือป้องกันปัญหาการจราจรหรือมลพิษ แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีการใช้ข้อก าหนด
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ดังกล่าวในการจ ากัดการแข่งขันของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เพ่ือคุ้มครองร้านค้าปลีกรายย่อยในพ้ืนที่ 
ส่วนในมิติของการแข่งขันนั้นมักจะเกี่ยวกับการก ากับพฤติกรรมที่เป็นการเอาเปรียบซัพพลายเออร์
ของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังต่อนี้ 

3.1.2.1 การก ากับดูแลในมิติของสิ่งแวดล้อม 

ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่มักมีปัญหาเกี่ยวกับการจราจรเนื่องจากมีผู้ซื้อสินค้าจ านวนมากใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าจึงต้องมีการระบุพ้ืนที่ที่สามารถจัดตั้งได้ การ
เข้าถึงระบบการขนส่งมวลชน ความเพียงพอของที่จอดรถ ตลอดจนเวลาเปิด -ปิด เป็นต้นซึ่งแต่ละ
ประเทศจะมีวัตถุประสงค์และข้อจ ากัดในการก ากับดูแลที่แตกต่างกันออกไปตามที่ปรากฏในตารางที่ 
3.1 ด้านล่าง 

ตารางท่ี 3.1 ก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่งด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่น เบลเยี่ยม และ
ฝรั่งเศส 

ประเทศ ชื่อกฎหมาย สาระโดยสังเขป 

ญี่ปุ่น Act on the Measures by Large 
Scale Retail Stores for 
Preservation of Living 
Environment 1998 

ก าหนดให้ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ตอ้ง
รายงานต่อ prefecture เกี่ยวกับ
การปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ
การจราจร เสียงและมลพิษ 

เบลเยีย่ม Act on Authorization of Trade 
Establishment 2004 

ก าหนดให้ร้านค้าปลีกที่มีพื้นที่เกิน 
400 ตรม. ต้องขออนุญาตการ
ก่อสร้างจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและที่มีพ้ืนท่ีเกิน 1,000 
ตรม. จากคณะกรรมการค้าปลีก
ระดับชาติ ซึ่งจะศึกษาผลกระทบต่อ
การจ้างงาน สภาพแวดล้อมของตวั
เมือง ผู้บริโภค  

ฝรั่งเศส The Raffarin Act การก่อสร้างซเูปอร์มาร์เกต็ที่มีพื้นที่
เกิน 1,000 ตรม. หรือ 2,000 ตรม. 
ส าหรับสินค้าท่ัวไป จะต้องขอ
อนุญาตเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการ
รายย่อย 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Frederic Jenny. (2013). “The grocery retail market: is antitrust efficiently handling this market?” 
(Merger, restrictive practices, abuse of dominant position).ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
http://www.ligue.org/uploads/documents/2013rapportAallemand.pdf 
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3.1.2.2 การก ากับดูแลในมิติของการแข่งขัน 

ปัญหาพฤติกรรมของผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่เป็นปัญหาสากล หากแต่แนวทางและวิธีการในการ
แก้ปัญหาต่างกัน ในหลายประเทศมีการใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าหรือกฎหมายอ่ืน  ๆ เช่น 
ประมวลกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในการก ากับพฤติกรรมของผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ 
ในขณะที่ บางประเทศมีการออกกฎหมายเข้ามาควบคุมพฤติกรรมการค้าของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่
โดยเฉพาะ หรือกดดันให้สมาคมผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ออกแนวทางปฏิบัติในการก ากับดูแลพฤติกรรม
ทางการค้าของสมาชิกตนเอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ก. การก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติของผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่  

สหราชอาณาจักรและออสเตรเลียเป็นสองประเทศที่เลือกใช้วิธีการในการก ากับดูแลตนเอง 
(self regulation) ในการก ากับพฤติกรรมทางการค้าของร้านค้าปลีกและซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ 
โดยได้มีการกดดันให้สมาคมผู้ค้าปลีกได้ออก “มาตรฐานในการปฏิบัติ (code of conduct)” ส าหรับ
สมาชิก ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายแข่งขันทางการค้าของทั้งสองประเทศนี้ไม่มีบทบัญญัติว่ าด้วยการค้า 
ที่ไม่เป็นธรรม (unfair trade practice) ซึ่งต่างจากกฎหมายในประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะประเทศ      
ในแถบเอเซีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หรือประเทศไทย ซึ่งมีบทบัญญัติห้ามพฤติกรรมการค้าที่มีลักษณะ
ของการใช้อ านาจต่อรองที่เหนือกว่าในการเอาเปรียบคู่ค้า  

ในกรณีของสหราชอาณาจักรได้มีการออก “Groceries Supply Code of Practice 
(GSCOP)” ในปี พ.ศ. 2552 หลังจากที่คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าของสหราชอาณาจักรได้มี
การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกสินค้าอาหารและพบว่าผู้ค้าปลีกรายใหญ่         
มีพฤติกรรมที่เป็นการผลักภาระความเสี่ยงและต้นทุนให้แก่ซัพพลายเออร์อย่างไม่เป็นธรรม เช่น การ
ก าหนดให้ซัพพลายเออร์ต้องรับผิดชอบกรณีที่สินค้าที่วางจ าหน่ายถูกขโมย หรือ ต้องเสียค่าปรับ       
ในกรณีที่ผู้บริโภคร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า เช่น บูดเสียโดยที่ไม่มีการพิสูจน์ว่าปัญหาที่ร้องเ รียน        
สืบเนื่องมาจากสาเหตุใด และผู้ผลิตหรือผู้ค้าปลีกมีหน้าที่รับผิดชอบ เป็นต้น แนวปฏิบัติดังกล่าว      
ได้ก าหนดลักษณะของพฤติกรรมที่ต้องห้ามของผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ และวางระบบการระงับข้อพิพาท
ระหว่างผู้ค้าปลีกกับซัพพลายเออร์ในรูปแบบของการไกล่เกลี่ย ตลอดจนอนุญาโตตุลาการ 
(arbitration) ซึ่งมีผลผูกพันต่อคู่กรณี แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการออกกฎหมาย Groceries 
Code Adjudicator Act 2013 เพ่ือให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการที่เรียกว่า 
Groceries Code Adjudicator มีอ านาจตามกฎหมายในการสืบสวน เรียกข้อมูล ออกค าสั่ง 
ตลอดจนก าหนดค่าปรับผู้ประกอบการค้าปลีกในกรณีที่พบว่ามีการละเมิดมาตรฐานในการปฏิบัติ 
(GSCOP)  
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ในกรณีของออสเตรเลีย มีการออก Produce and Grocery Industry Code ในปี พ.ศ. 
2550 ซึ่งเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติที่ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกสามารถเลือกที่จะปฏิบัติตามหรือไม่
ก็ได้ ซึ่งไม่มีบทลงโทษเพราะสมาชิกที่เป็นเอกชนก ากับกันเอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 Australian 
Competition and Consumer Commission ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลทั้ง         
การแข่งขันทางการค้าการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกกฎระเบียบที่เรียกว่า “Food and Grocery Code 
of Conduct” เพ่ือโอนย้ายการก ากับดูแลมาที่หน่วยงานของรัฐเพ่ือให้มาตรฐานในการปฏิบัติมี       
บทบังคับทางกฎหมาย  หากแต่ให้การยอมรับมาตรฐานดังกล่าวเป็นไปโดยสมัครใจเท่านั้น  มาตรฐานฯ ใหม่
ดังกล่าวได้ก าหนดกระบวนการในการไกล่เกลี่ย และอนุญาโตตุลาการในลักษณะเดียวกับกรณีของ 
สหราชอาณาจักรที่กล่าวมาแล้ว โดยมีหน่วยงานเอกชนที่มีชื่อว่า “Resolution Institute” ท าหน้าที่
ในการระงับข้อพิพาทอันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติ 
นอกจากนี้แล้ว กฎระเบียบใหม่ยังให้อ านาจแก่ ACCC ในการฟ้องศาลในกรณีที่มีการละเมิดมาตรฐาน
ในการปฏิบัติที่ประกาศก าหนด รวมทั้งมีค าสั่งโทษปรับและชดเชยความเสียหายแก่ผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนด้วย  อนึ่ง แม้มาตรฐานฯ ดังกล่าวจะเป็นเพียงภาคสมัครใจ ผู้ค้าปลีกอาหารรายใหญ่ที่สุด  
3 ราย ได้แก่ ALDI Coles Woolworth  ซี่งมีส่วนแบ่งตลาดค้าปลีกสินค้าอาหารรวมกันประมาณ   
ร้อยละ 83 ต่างก็สมัครใจเข้าร่วมในการรับที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานที่ ACCC ก าหนดขึ้นมา 

ข. การใช้กฎหมายทั่วไปท่ีมีอยู่เดิม  

หลายประเทศใช้บทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยู่ในการก ากับพฤติกรรมของธุรกิจค้าปลีก 
ขนาดใหญ ่ไม่ว่าจะเป็น  

1) ประมวลกฎหมายแพ่งในประเทศฝรั่งเศส (มาตรา L 442-6 I) ที่ห้ามธุรกิจมีพฤติกรรม 
ที่ไม่เป็นธรรม  

2) กฎหมายแข่งขันทางการค้า เช่น มาตรา 20(4) ของกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทาง
การค้าของประเทศเยอรมนีก าหนดมิให้ผู้ประกอบการที่มี “อ านาจต่อรองสูง (superior 
market power)” ขายสินค้าในราคาที่ต่ ากว่าต้นทุนโดยไม่มีเหตุอันควร หรือ 

3) กฎหมายว่าด้วยการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะ เช่น ประเทศฟินแลนด์ที่มีกฎหมาย 
Unfair Business Practices Act 1978 เป็นต้น 

3.1.2.3 การออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่เพื่อก ากับดูแลพฤติกรรมการค้าของธุรกิจค้าปลีก
โดยเฉพาะ 

การแพร่หลายของปัญหาพฤติกรรมทางการค้าของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ท าให้หลายประเทศ
ที่ยังไม่มีกฎหมายก ากับดูแลต้องตรากฎหมายใหม่ขึ้นมา เช่น ในกรณีของสหภาพยุโรปนั้น  Article 
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101 และ 102 ของสนธิสัญญาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสหภาพยุโรป (Treaty on the 
Functioning of the European Union-TFEU) มีข้อห้ามพฤติกรรมหลัก 2 ข้อ คือ  

1) การตกลงร่วมกันซึ่งก่อให้เกิดการจ ากัดหรือกีดกันทางการค้า (Prohibition of 
Restrictive agreement between undertakings)  

2) การใช้อ านาจเหนือตลาดโดยมิชอบ (Prohibition of Abuse by Dominant 
Undertaking)  

เนื่องจากสนธิสัญญามิได้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรม ประเทศสมาชิก
บางประเทศที่ต้องการจะก ากับควบคุมพฤติกรรมการค้าของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่จึงต้องออก
กฎหมายภายในประเทศ  เช่น ประเทศบัลกาเรีย ออกประกาศห้ามการกระท าทางการค้าที่ไม่เป็น
ธรรมส าหรับธุรกิจที่มี “อ านาจตลาดที่มีนัยส าคัญ (significant market power)” ภายใต้กฎหมายว่า
ด้วยการแข่งขันทางการค้า หรือในบางกรณีได้มีการออกกฎระเบียบเพ่ิมเติมภายใต้กฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองผู้บริโภค เช่น เบลเยี่ยม ออก Law on Market Practices and Consumer 
Protection of 2010 เป็นต้น ซึ่งสามารถน ามาใช้กับพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมทุกธุรกิจมิได้
เฉพาะเจาะจงส าหรับธุรกิจค้าปลีกเท่านั้น 

ในหลายประเทศแม้จะมีกฎหมายทั่วไปที่สามารถน ามาปรับใช้ในการก ากับดูแลพฤติกรรม
ทางการค้าของผู้ค้าปลีกรายใหญ่ได้ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อการก ากับดูแลในมิติของการแข่งขัน 
แต่เนื่องจากพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่พึงปรารถนาของผู้ค้าปลีกรายใหญ่มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง 
เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติระหว่างสินค้ายี่ห้อกับสินค้า House Brand ปัญหาเกี่ยวกับการ
ก าหนดค่าธรรมเนียมในการวางขายสินค้าที่ไม่เป็นธรรม ฯลฯ และมีความหลากหลายมากขึ้น ท าให้
หลายประเทศต้องออกกฎหมายหรือระเบียบเพ่ิมเติมเพ่ีอที่จะให้ก ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าของ
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามทีป่รากฏในตารางที่ 3.2 ด้านล่าง 
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ตารางท่ี 3.2 กฎหมายเพิ่มเติมที่ใช้ในการก ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าของร้านค้าปลีกขนาด
ใหญ่ในประเทศฮังการี อิตาลี ฟินแลนด์ และในสหภาพยุโรป 

ประเทศ ปีที่ด าเนินการ ลักษณะของการด าเนินการ 

ฮังการี 2552 Prohibition of Unfair Distributional Practices Applied to Suppliers with 
Regard to Agriculture and Food Products ซึ่งก าหนดลักษณะของพฤติกรรมไม่เปน็
ธรรมที่ต้องห้าม เช่น การท าสัญญาให้ซัพพลายเออร์ต้องซื้อสินค้าคืนหากไม่สามารถ
จ าหน่ายได้ตามเป้า การจ่ายค่าสินค้าเกินกว่า 30 วัน โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าปรับ 
ก าหนดเง่ือนไขสัญญาที่อนุญาตให้ผู้ค้าปลีกสามารถเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขของสัญญาได้
ข้างเดียว เป็นต้น 

อิตาล ี 2555 Law no. 27 of 24 March 2012 ก าหนดให้ (1) การซื้อขายสินค้าอาหารและผลผลิต
ทางการเกษตรต้องเป็นสัญญาที่มีลายลักษณ์อักษร (2) ห้ามการเก็บเงินค่าวางจ าหน่าย
สินค้าล่วงหน้า (3) ห้ามการก าหนดระยะเวลาในการช าระค่าสินค้าท่ีนานเกินควร  

ฟินแลนด ์ 2557 แม้ฟินแลนด์จะมีกฎหมายที่ใช้ในการก ากับดูแลพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรม คือ 
Unfair Business Practices Act ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1978 แต่ก็พบว่ายังไม่สามารถก ากับ
ควบคุมร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ได้อย่างเต็มที่ จึงมีการออกกฎหมายลูกภายใต้กฎหมาย
แข่งขันทางการค้าที่ก าหนดให้ร้านค้าปลีกที่มีส่วนแบ่งตลาดเกินร้อยละ 30 เป็นผู้มี
อ านาจเหนือตลาด (เกณฑ์ดังกล่าวต่างจากเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาการมีอ านาจเหนือตลาด
ของผู้ประกอบการในธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมิได้มีการก าหนดส่วนแบ่งตลาดที่ชัดเจนหากแต่จะ
พิจารณาจากหลายปัจจัยประกอบกัน) การก าหนดเกณฑ์ส่วนแบ่งตลาดที่ชัดเจนท าให้
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่สองรายเข้าข่ายการเป็นผู้ประกอบการที่มีอ านาจเหนือตลาดตาม
กฎหมายแข่งขันทางการค้า ส่งผลให้ต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุม
ก ากับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีอ านาจเหนือตลาด ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดราคาที่ไม่
เป็นธรรม หรือ การก าหนดเงื่อนไขในการซื้อหรือขายสินค้าท่ีไม่เป็นธรรม  

สหภาพ
ยุโรป 

2554 ออก EU Late Payment Directive 2011/7/EU ที่มีข้อห้ามการจ่ายค่าสินค้าที่ล่าช้า
เกินควร คือ 60 วันส าหรับธุรกิจเอกชน และ 30 วันส าหรับหน่วยงานของรัฐ  ทั้งนี้
กฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ในกรณีทีร่้านค้าปลีกต้องจ่ายเงินค่าช าระสินค้า
ให้กับผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายสินค้า ต้องไม่ควรเกิน 60 วัน หรือ 30 วัน 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Frederic Jenny. (2013). “The grocery retail market: is antitrust efficiently handling this market?” 
(Merger, restrictive practices, abuse of dominant position) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
http://www.ligue.org/uploads/documents/2013rapportAallemand.pdf 

โดยสรุปแล้วการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในแต่ละประเทศจะมีแนวทางการ
ก ากับดูแลที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการใช้กฎหมายที่มีอยู่ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่ง กฎหมาย
การแข่งขันทางการค้า กฎหมายที่ใช้ก ากับดูแลสิ่งแวดล้อม ฯลฯ หรือแม้แต่การออกแนวปฏิบัติเพ่ือมา
ใช้ในการก ากับดูแลพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกโดยเฉพาะ แต่ทั้งนี้การก ากับดูแลการ
ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งจ าเป็นต้องมีการศึกษาในรายละเอียดเชิงลึกว่านอกเหนือจากการก ากับ
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ดูแลที่ได้กล่าวถึงในเบื้องต้นแล้วนั้น ยังมีการก ากับดูแลในเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ซึ่งการศึกษาในส่วนถัดไป
จะเป็นการศึกษาการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในรายประเทศทั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส 
สหรัฐอเมริกา อิตาลี ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย 

3.2 การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศฝรั่งเศส  

3.2.1 โครงสร้างตลาดและการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของประเทศฝรั่งเศส 

จุดเด่นของประเทศฝรั่งเศสคือ เป็นประเทศที่มีท าเลที่ตั้งอยู่ใจกลางของทวีปยุโรปซึ่งเป็น
ศูนย์กลางการกระจายสินค้าภายในทวีปยุโรป รวมทั้งยังเป็นจุดเชื่อมโยงการค้าไปยังทวีปแอฟริกาเหนือ
และบางประเทศในตะวันออกกลางอีกด้วย ทั้งนี้ตลาดค้าปลีกในประเทศฝรั่งเศสเป็นตลาดที่มีพลวัตร
สูงแห่งหนึ่งในยุโรป แต่เดิมช่องทางหลักในการจ าหน่ายสินค้าจะกระท าผ่านร้านค้าปลีกท้องถิ่นรายย่อย 
แต่ในปัจจุบันโครงสร้างตลาดค้าปลีกในประเทศฝรั่งเศสได้เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคืออุตสาหกรรม 
ค้าปลีกไดถู้กครอบง าโดยร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ 6 ราย ซึ่งได้แก่  

1) Carrefour  
2) E. Leclerc 
3) ITM Enterprises 
4) Groupe Casino 
5) Groupe Auchan 
6) Système U 

ทั้งนี้จากรายงานสถานการณ์ของ Euromonitor พบว่าในปี พ.ศ. 2559 Carrefour มีรายได้
รวมสูงสุดมากถึง 36,272 ล้านยูโร และมีจ านวนถึง 5,013 สาขา รองลงมาได้แก่ E. Leclerc มีรายได้ 
35,600 ล้านยูโร และมีจ านวนสาขา 652 สาขา (ตามรูปที่ 3.1) ซึ่งหากรวมมูลค่ารายได้ของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้ง 6 รายดังกล่าวแล้วพบว่ามีส่วนแบ่งตลาดรวมกันถึงร้อยละ 9015 ของมูลค่า
ในธุรกิจค้าปลีกของประเทศ 

  

                                           
15 OECD (2014) Competition Issues in the Food Chain Industry, DAF/COMP (2014)16, 15 May 2014, p 152. 
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รูปที่ 3.1 รายได้และจ านวนสาขาของผู้ครองตลาดธุรกิจค้าปลีกของประเทศฝรั่งเศส  
ปี พ.ศ. 2559  

 
ที่มา : Euromonitor International. (December 2016). Retailing in France.  

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันฝรั่งเศสเริ่มมีข้อจ ากัดในเชิงพ้ืนที่มากขึ้นประกอบกับ
สภาพเศรษฐกิจถดถอยและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ 
(Hypermarket) จึงเริ่มเปลี่ยนกลยุทธ์ในการท าธุรกิจ ในสองลักษณะคือ ประการแรก ร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่ลดขนาดพ้ืนที่ร้านและปรับเป็นร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) มากขึ้นเพ่ืออ านวย
ความสะดวกลูกค้า รวมทั้งหันมาขายสินค้าราคาแพงเฉพาะกลุ่มมากขึ้นด้วย16  

ประการที่สอง ร้านค้าปลีกรายใหญ่ต่างหันมาให้บริการแก่ลูกค้าผ่านช่องทางการซื้อขาย
สินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นนอกจากการจ าหน่ายสินค้าผ่านร้านค้า เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภค     
ในฝรั่งเศสนิยมการซื้อขายผ่านออนไลน์มากขึ้น ประกอบกับความรู้สึกหวาดกลัวต่อกลุ่มก่อการร้าย  
จนลูกค้าไม่กล้าออกมาซื้อของ17 ซึ่งจากรายงานสถานการณ์มูลค่าในตลาดการซื้อขายผ่าน
อินเทอร์เน็ตพบว่าในช่วง 6 ปีที่ผ่านอัตราการเติบโตของรายได้จากการซื้อขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต
สูงถึงร้อยละ 12.2 ต่อปี (ตามรูปที่ 3.2) และคาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้

                                           
16 Ray Gaul and Tudor Popa (2016) “France: Grocery Retail Market Profile” Kantar Retail Report, p.9. 
17 Euromonitor International (2017) “Retailing in France” p. 6-8. 
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ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่จึงหันมาใช้กลยุทธ์แบบผสมผสานระหว่างการซื้อขายผ่านร้านค้ าและผ่าน
อินเทอร์เน็ตมากขึ้นแม้กระทั่งผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่น ห้างคาร์ฟูร์ ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
ประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket) ก็ได้หันมาใช้กลยุทธ์ออมนิแชลแนลเพื่อแข่งขันกับกระแส อี
คอมเมิร์ซ (E-commerce) เพ่ือกระตุ้นยอดขายออนไลน์18  

รูปที่ 3.2 แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกผ่านระบบออนไลน์ ปี พ.ศ. 2554-2559 

 
ที่มา : Euromonitor International. (December 2016). Retailing in France.  

แต่อย่างไรก็ดี การซื้อขายสินค้าส่วนมากก็ยังให้ความส าคัญกับร้านค้าปลีกเป็นหลัก ซึ่งจาก
การวิเคราะห์สัดส่วนรายได้จากการซื้อขายผ่านร้านค้าและการซื้อขายโดยไม่ผ่านร้านค้า ไม่ว่าจะเป็น
การขายตรง การขายผ่านระบบออนไลน์ก็ตาม พบว่า สัดส่วนการขายสินค้าผ่านร้านค้ายังคงสูงกว่า
การขายผ่านช่องทางอ่ืนถึง 10 เท่า (ดูตารางที่ 3.3) ทั้งนี้ จากตารางที่ 3.3 จะเห็นได้ว่ามูลค่าการซื้อ
ขายสินค้าผ่านร้านค้ายังมีมูลค่าสูงเกือบ 400,000 ล้านยูโร ดังนั้นการใช้มาตรการทางกฎหมายเพ่ือ
ควบคุมป้องกันมิให้ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่สร้างผลกระทบและใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือเอาเปรียบ
ผู้ประกอบการขนาดเล็กจึงยังมีความจ าเป็นซึ่งจะได้ศึกษาในหัวข้อถัดไป 

  

                                           
18 ประชาชาตธิุรกิจออนไลน์ “เทสโก้ ถอยทัพ ค้าส่ง เดินหน้าลยุ ค้าปลีก เต็มรูปแบบ” (27 มิถุนายน พ.ศ. 2560)  
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ตารางท่ี 3.3 ยอดจ าหน่ายสินค้าโดยผ่านร้านค้าปลีก และ ผ่านช่องทางอ่ืน ปี พ.ศ. 2554-2559 

 2554 2555 2556 2557 2558 2559 
การซื้อขายผา่นร้านค้าปลีก 375,786 382,104 383,383 382,855 387,389 391,146 

การซื้อขายผา่นช่องทางอื่น 24,598 26,563 28,893 31,499 34,745 37,663 
หน่วย: ล้านยโูร 
ที่มา: Euromonitor International (2017) “Retailing in France”, Table 2, p.14. 

3.2.2 การก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีก 

3.2.2.1 กฎระเบียบเฉพาะท่ีใช้ในการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีก 

ในอดีตประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีปัญหาการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่อย่างมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งการขยายตัวอย่างรวดเร็วมีสาเหตุหลักจากการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม และการก่อสร้างถนนและทางรถไฟจ านวนมาก ท าให้ผู้คนเดินทางสะดวกขึ้นและ

หันมาซื้อของจากร้านค้าปลีกมากข้ึน19 นอกจากนีก้ารขยายตัวก็มาจากปัจจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่

ชื่นชอบความทันสมัยของห้างสรรพสินค้าและธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่ตอบสนองความต้องการ

ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี20 การขยายตัวสร้างผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะผลกระทบ

จากร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket/Discount Store) บริเวณชานเมืองและชนบท 

ทั้งนี้ เพ่ือควบคุมการขยายตัวของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่และลดผลกระทบต่อร้านค้าปลีก
ท้องถิ่น รัฐบาลฝรั่งเศสได้ออกกฎหมายมาหลายฉบับเพ่ือควบคุมการขยายตัวในเชิงพ้ืนที่ของร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ กฎหมายฉบับแรกที่ใช้บังคับคือ กฎหมาย Royer Law21 ซึ่งมุ่งควบคุมร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ที่
มีขนาดพื้นที่มากกว่า 1,500 ต.ร.ม. ขึ้นไปต้องขออนุมัติโครงการก่อนเริ่มก่อสร้าง และควบคุมร้านค้า
ปลีกขนาด 1,000 ต.ร.ม. หากเปิดท าการในพ้ืนที่ที่มีประชากรน้อยกว่า 40,000 คน แต่เนื่องจาก
กฎหมายดังกล่าวไม่ประสบความส าเร็จในการควบคุมการขยายตัวของร้านค้าปลีกเท่าที่ควร รัฐบาล
ฝรั่งเศสจึงได้แก้ปัญหาด้วยการแก้กฎหมายหลายฉบับ และในปัจจุบันรัฐบาลได้ใช้บังคับกฎหมาย 
Rafferin Law22 ซึ่งบังคับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพ่ือควบคุมการขยายตัวของร้านค้าปลีกโดย
ก าหนดให้ร้านค้าที่มีขนาดตั้งแต่ 300 ต.ร.ม. ต้องขออนุญาต รวมทั้งก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ       ผัง

                                           
19 อรทัย แซ่เบ๊ (2554) มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกับการประกอบธุรกจิค้าปลกี, วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, หน้า 61 
20 อรทัย แซ่เบ๊ (2554) มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกับการประกอบธุรกจิค้าปลกี, วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, หนา้ 61 
21 The Loi Royer (Royer Law) : Law No. 73-1193 (Dec.27, 1973). 
22 The Loi Raffarin (Rafferin Law) : Law No. 96-603 (July 5, 1996). 
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เมืองและสิ่งแวดล้อมที่หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการพิจารณาด้วย ด้วยเหตุนี้กฎหมาย
ดังกล่าวจึงมิได้มุ่งควบคุมในเรื่องขนาดของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เท่านั้นแต่ยังมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือ
สร้างระเบียบในเรื่องผังเมืองและปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยรวมในบริเวณท่ีอนุญาตให้เปิดกิจการด้วย  

ภายใต้ Rafferin Law การพิจารณาอนุมัติเปิดกิจการในพ้ืนที่นั้นเป็นอ านาจของ
คณะกรรมการระดับท้องถิ่น23 โดยคณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้พิจารณาอนุญาตในการเข้ามา
ประกอบธุรกิจและขยายสาขารวมทั้งการปรับเปลี่ยนใด ๆ ของกิจการ24 ในการพิจารณาอนุมัตินั้น 
คณะกรรมการจะพิจารณาปัจจัยหลายด้านประกอบกัน อาทิเช่น มาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม          
ความสมดุลของเมืองและชนบท  อุปสงค์และอุปทานของกิจการที่ขออนุมัติ รวมทั้งผลกระทบ       
ต่อธุรกิจเดิมและการจ้างงานในพ้ืนที่เนื่องจากการเข้ามาของผู้ขออนุมัติ 25 

นอกจากควบคุมในเรื่องผังเมืองแล้ว ฝรั่งเศสได้ออกกฎหมาย Galland Law โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือแก้ไขปัญหาร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ใช้กลยุทธ์ลดราคาสินค้าต่ ากว่าทุนเอาเปรียบ
ผู้ประกอบการรายเล็ก-ย่อย กฎหมายดังกล่าวท าให้ร้านค้าปลีกไม่สามารถใช้กลยุทธ์ตัดราคาเพ่ือ
ก าจัดคู่แข่งและช่วยให้ธุรกิจค้าปลีกแข่งขันในด้านราคาที่เท่าเทียมกัน และไม่ถูกผูกขาดโดย
ผู้ประกอบการรายใหญ่ด้วย26 ในขณะเดียวกัน ฝรั่งเศสยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่บังคับใช้กับธุรกิจ
ค้าปลีก เช่น Hamon Law27 ซึ่งคุ้มครองผู้บริโภค Macron Law28 ซ่ึงก าหนดเรื่องสิทธิและหน้าที่
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และ Sapin Law29 ซึ่งก าหนดให้ผู้ประกอบการต้องด าเนินธุรกิจ         
บนพื้นฐานของสัญญาที่เป็นธรรมและโปร่งใส 

ดังนั้น ในภาพรวม แม้ฝรั่งเศสจะมีกฎหมายหลายฉบับในการควบคุมร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ 
แต่ที่ผ่านมาการควบคุมเชิงพ้ืนที่ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เพราะในด้านหนึ่งร้านค้าปลีก                
ยังสามารถเลี่ยงกฎหมายโดยการลดขนาดพ้ืนที่ลงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนด 
และสร้างผลกระทบต่อร้านค้าปลีกท้องถิ่น ในขณะเดียวกันการควบคุมมิให้ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่        
รายใหม่อื่น ๆ เข้ามาแข่งขันได้ ท าให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่ากฎหมายดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบใน

                                           
23 Rafferin Law, art 8-9 
24 Rafferin Law, art 5 
25 Rafferin Law, art 1& 4 
26 Stewart Howe (ed) Retailing in the European Union: Structures, Competition and Performance (New York: 
Routledge, 2003, p.53. 
27 The Hamon Law: Law No. 2014-344 (March 17, 2014). 
28 The Loi Macron (Macron Law): Law no. 2015-99 (August 6, 2015). 
29 The Sapin II Law (Law no. 2016-1691) was published on 10 December 2016 . 
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เชิงลบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมค้าปลีก และกระทบต่อการจ้างงานในประเทศอีกด้วย 30 ดังนั้น
ฝรั่งเศสจึงหันมาใช้มาตรการกฎหมายแข่งขันทางการค้าอย่างจริงจังเพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างผู้ผลิตและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ 

3.2.2.2 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีก 

ประเทศฝรั่งเศสมีการใช้มาตรการกฎหมายเพ่ือควบคุมพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรม          
ในอุตสาหกรรมค้าปลีกอย่างเคร่งครัด เหตุผลส าคัญเนื่องจากฝรั่งเศสเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป  
ซึ่งมีนโยบายตลาดเดียว (Single Market) และมีนโยบายหลักในการส่งเสริมการแข่งขันอย่าง           
เท่าเทียมในหมู่ประเทศสมาชิก ดังนั้นกฎหมายภายในฝรั่งเศสจึงได้อนุวัติตาม Treaty on the 
Functioning of the European Union (TFEU) ซึ่งก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องสร้างหลักประกัน
เรื่องการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรม           
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการค้าสินค้าเกษตร31 เนื่องจากเหตุผลดังกล่าว ประเทศฝรั่งเศสจึงได้
บัญญัติกฎหมายเพ่ือป้องกันพฤติกรรมการค้าที่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการแข่งขัน โดยได้บัญญัติไว้            
ในประมวลกฎหมายพาณิชย์ (Commercial Code) ซึ่งแตกต่างจากประเทศอ่ืน ๆ ในยุโรปที่มัก         
มีกฎหมายแข่งขันทางการค้าไว้รองรับโดยเฉพาะ32  

ประมวลกฎหมายพาณิชย์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือจัดระเบียบความสัมพันธ์และ
ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาในทางการพาณิชย์ ดังนั้นการกระท าที่ก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ 
จึงเป็นการกระท าที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย กฎหมายฉบับนี้จึงได้ก าหนดลักษณะพฤติกรรมที่เข้าข่าย
ละเมิดกฎหมาย เช่น  

- Art L 442-6 II a ห้ามผู้ประกอบการเรียกเก็บค่าส่วนลดอย่างไม่เป็นธรรมจากคู่สัญญา   

- Art L 442-6, I, 7 ห้ามก าหนดเงื่อนไขในการช าระหนี้ที่ไม่เป็นธรรม   

- Art L 442-2 ห้ามท าข้อตกลงการขายต่ ากว่าราคาทุน (Resale below purchase price)33  

- Art L 442-9 ห้ามการกดราคาสินค้าโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ าหรือมีความผัน

ผวนของราคาสินค้าเกษตร34 เป็นต้น 

                                           
30 OECD (2014) Competition Issues in the Food Chain Industry, DAF/COMP (2014)16, 15 May 2014, p 166-168. 
31 OECD (2014) Competition Issues in the Food Chain Industry, DAF/COMP (2014)16, 15 May 2014, p 152. 
32 Frederic Jenny (2013) “The Grocery Retail Market: Is Antitrust Efficiently Handling This Market?” P. 50 
33 Frederic Jenny (2013) “The Grocery Retail Market: Is Antitrust Efficiently Handling This Market?” P 13, 50. 
34 OECD (2014) Competition Issues in the Food Chain Industry, DAF/COMP (2014)16, 15 May 2014, p 160. 
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เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการที่เกษตรกรผู้ผลิตสินค้า
เกษตรถูกเอารัดเอาเปรียบจากคู่สัญญา ฝรั่งเศสจึงได้ปรับปรุง Code of Commerce โดยแก้ไขตาม 
Law no. 2010-874 (27 July 2010) โดยก าหนดเนื้อหาเพ่ิมเติมเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้ผลิตรายเล็ก
รายย่อยมากขึ้น โดยมีสาระส าคัญ ๆ เช่น35 

- การท าสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อผู้ขายต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร (written contract) 

- ห้ามผู้ซื้อสินค้าเกษตรต่อรองขอส่วนลดราคาสินค้าเกษตรที่เน่าเสียง่าย (เช่น ผัก ผลไม้) 

เพราะผู้ซื้ออาจกดราคาผู้ขายสินค้าแม้ไม่อยากขายก็ตาม (เว้นแต่การต่อรองราคาสินค้าใน

กรณีท่ีเป็นสินค้ามีต าหนิหรือใกล้หมดอายุแล้ว) 

- สัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรต้องส าแดงวิธีการค านวณราคาสินค้า รวมทั้งราคาที่ตกลงซื้อขาย

ระหว่างคู่สัญญาอย่างชัดเจน 

- ก าหนดเวลาในการช าระค่าสินค้าส าหรับสินค้าเกษตรแต่ละประเภท (เช่น ผู้ซื้อต้องช าระ      

ค่าสินค้าภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสุดก าหนดส่งสินค้าประเภทเน่าเสียง่าย, ภายใน 20 วัน

นับแต่วันที่ส่งสินค้าประเภทเนื้อสดถึงมือผู้ซื้อ, ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นเดือนที่จัดส่งสินค้า

ถึงมือผู้ซื้อ)  

- อนุญาตให้คู่ค้าสามารถก าหนดเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายเพ่ือให้ทั้งสองฝ่ายได้ทบทวนความ

เหมาะสมของราคาสินค้าหากมีเหตุการณ์ที่ท าให้ราคาสินค้ามีความผันผวน36 

นอกจากนี้ฝรั่งเศสยังค านึงถึงปัญหาการควบรวมกิจการในธุรกิจค้าปลีกอีกด้วย และเพ่ือป้องกัน
ปัญหาการผูกขาดโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ รัฐบาลฝรั่งเศสได้ปรับลดเกณฑ์การแจ้งการควบ
รวมกิจการ (Notification Threshold) ส าหรับธุรกิจค้าปลีกซึ่งแก้ไขตามกฎหมาย Law of 
Modernization of the Economy (LME no.2008-776 of 4 August 2008) จากเดิมที่ต้อง
แจ้งยอดขายรวม 150 ล้านยูโร เหลือ 75 ล้านยูโร และเกณฑ์ยอดขายส าหรับแต่ละกิจการ
จาก 50 เหลือ 15 ล้านยูโร37 มาตรการดังกล่าวจึงถือเป็นการควบคุมป้องกันมิให้ธุรกิจ
สามารถควบรวมและสร้างอ านาจผูกขาดในตลาด 

                                           
35 OECD (2014) Competition Issues in the Food Chain Industry, DAF/COMP (2014)16, 15 May 2014, p 160-163. 
36 Article L 441-8 of the Code of Commerce 
37 OECD (2014) Competition Issues in the Food Chain Industry, DAF/COMP (2014)16, 15 May 2014, p 164; Frederic 
Jenny (2013) “The Grocery Retail Market: Is Antitrust Efficiently Handling This Market?” p 59.  
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ในปัจจุบัน กระทรวงเศรษฐกิจ (Ministry of Economy) ใช้อ านาจผ่านคณะกรรมการ
แข่งขันทางการค้า (DGCCRF) เพ่ือด าเนินคดีกับผู้ละเมิดกฎหมายโดยฟ้องร้องต่อศาล (อาญาหรือศาล
พาณิชย์) เพ่ือให้มีค าสั่งลงโทษผู้กระท าความผิดตามกฎหมายในรูปการเพิกถอนสัญญา การสั่งให้
สัญญาเป็นโมฆะ การสั่งให้จ่ายค่าชดเชย รวมทั้งการให้อ านาจแก่ DGCCRF ใช้ “มาตรการลงโทษทาง
ปกครอง” แทนการลงโทษทางอาญาหรือทางแพ่งในกรณีจ่ายเงินล่าช้า (Due Payment) หรือกรณีที่
ผู้กระท าความผิดไม่ท าสัญญาตามแบบที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ (Contractual Formality) 

3.2.3 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีก 

เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้ประมวลกฎหมายพาณิชย์จะไม่ใช่กฎหมายแข่งขันการค้าโดยตรง         
แต่กฎหมายดังกล่าวก็มีผลบังคับใช้เสมือนหนึ่งกฎหมายแข่งขันทางการค้าที่ควบคุมพฤติกรรมการค้า
ที่ก่อให้เกิดการเอาเปรียบโดยผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ และสร้างภาระอันเกินสมควรแก่คู่ค้า38 โดยที่ผ่านมา
คณะกรรมการแข่งขันฯ ได้เข้าไปสอบสวนการฝ่าฝืนกฎหมายของร้านค้าปลีกในหลายกรณี เช่น  

1) กรณีการควบรวม ที่เสี่ยงต่อการผูกขาดของกลุ่มค้าปลีก Casino 

แม้ในปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกมีการแข่งขันสูง แต่แนวโน้มในการเติบโตของอุตสาหกรรม
ค่อนข้างจ ากัด ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่หลายแห่งจึงหันมาควบรวมกิจการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลด
ต้นทุนการผลิตและการจัดจ าหน่ายสินค้าเพ่ือให้แข่งขันได้39ด้วยเหตุผลดังกล่าว กลุ่มค้าปลีก Casino 
ซึ่งเป็นกลุ่มทุนขนาดใหญ่ในฝรั่งเศสมีแผนควบรวมกิจการกับ Monoprix Group จากการสอบสวน
พบว่าการควบรวมจะท าให้ Casino มีอ านาจในบริหารจัดการ Monoprix เต็มที่โดยเฉพาะในเรื่อง
นโยบายการก าหนดราคาสินค้า และจากการตรวจสอบก็พบว่าการควบรวมของทั้งสองธุรกิจท าให้การ
แข่งขันในพ้ืนที่ลดลงและมีแนวโน้มทั้งสองธุรกิจจะเพ่ิมราคาสินค้าในหลายพ้ืนที่ด้วยอีกด้วย ดังนั้น
คณะกรรมการแข่งขันฯ จึงมีมติว่าการควบรวมกิจการของ Casino และ Monoprix Group 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการแข่งขันและราคาในตลาด40 เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว Casino จึงเสนอปรับ
ลดพ้ืนที่ขายในบางพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงที่จะผูกขาด และจะไม่เข้าครอบง าการบริหารจัดการของ 
Monoprix ภายในเวลา 10 ปี 

                                           
38 Frederic Jenny (2013) “The Grocery Retail Market: Is Antitrust Efficiently Handling This Market?” p 13. 
39 Ray Gaul and Tudor Popa (2016) “France: Grocery Retail Market Profile” Kantar Retail Report, p.7. 
40 Decision no. 13-DCC-90 of 11 July 2013 
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2) กรณีการฮั้วของผู้ผลิตกลางน้ าเพื่อกดราคารับซ้ือ 

การขายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ในร้านค้าปลีกทั่วไป เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือไฮเปอร์
มาร์เก็ต แม้ว่าผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์หากสินค้าท่ีได้รับนั้นมีราคาถูก และเป็นสินค้าที่ดี แต่มิติของ         
การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกจ าเป็นต้องพิจารณาถึงที่มาของสินค้าที่มีราคาถูกด้วยเช่นกัน  
อนึ่ง ในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการร้องเรียนจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรว่าถูกเอาเปรียบจากโรงงานช าแหละ
สุกร ซึ่งกดราคารับซื้อสุกร เพ่ือให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ าลงและจะสามารถส่งต่อสินค้าที่มีราคาถูกไปยัง
ผู้บริโภค ทั้งนี้ คณะกรรมการแข่งขันฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ปรับโรงงานช าแหละสุกรจ านวนหกโรง
และสององค์กรวิชาชีพเป็นจ านวนเงินสูงถึง 4.5 ล้านยูโร เนื่องจากร่วมมือกันกดราคารับซื้อสุกรจาก
ฟาร์มสุกร ผลของพฤติกรรมดังกล่าวท าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรได้รับผลกระทบจากการกดราคารับซื้อ
ที่ไม่เป็นธรรม กรณีศึกษาดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่ากฎหมายของฝรั่งเศสขยายผลการคุ้มครองไปถึง
ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายในอุตสาหกรรมต้นน้ าที่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน เช่นเดียวกับหลาย ๆ 
ประเทศท่ีกฎหมายให้ความคุ้มครองไปถึงพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการ
ค้าปลีกกับผู้ผลิต (Suppiler)  

อนึ่ง แม้ฝรั่งเศสจะมีความเคร่งครัดในการใช้บังคับกฎหมายเพ่ือปกป้องการแข่งขันในตลาด 
แต่ฝรั่งเศสก็เห็นว่านโยบายที่ดีนั้นควรเป็นนโยบายที่เอื้อให้ผู้เกี่ยวข้องให้อุตสาหกรรมค้าปลีกทั้งระบบ 
(ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้า เกษตรกร และร้านค้าปลีก) ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างความสมดุลมากที่สุด 
ฝรั่งเศสจึงได้พัฒนาแนวคิดท่ีน่าสนใจหลายด้าน เช่น 

- การยกเว้นความรับผิดกรณีที่ร้านค้าปลีกสามารถพิสูจน์ได้ว่าการกระท าดังกล่าว
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ มีการสร้างงาน และก่อให้เกิดการแบ่งสรรก าไร
ธุรกิจอย่างเป็นธรรมโดยไม่สร้างอุปสรรคหรือท าลายการแข่งขันของสินค้าในตลาด41  

- การยกเว้นความรับผิดของกลุ่มเกษตรกรหากการกระท ารวมกลุ่มดังกล่าวช่วยให้สามารถ
ต่อรองกับผู้รับซื้อสินค้าเพ่ือให้สามารถจ าหน่ายสินค้าได้ในราคาท่ีเป็นธรรมมากขึ้น42  

- ส่งเสริมให้ตลาดมีการแข่งขันกันมากขึ้น โดยเสนอให้การพิจารณาอนุมัติใบอนุญาต
ประกอบกิจการค้าปลีก ให้พิจารณาจากปัจจัยความจ าเป็นทางเศรษฐกิจเป็นหลัก 

- ในปี พ.ศ. 2552 ฝรั่งเศสยกเลิกการปิดร้านค้าในวันอาทิตย์ส าหรับร้านค้าในแหล่งท่องเที่ยว 
และในเมืองใหญ่43  

                                           
41 Frederic Jenny (2013) “The Grocery Retail Market: Is Antitrust Efficiently Handling This Market?” p 8-9. 
42 Frederic Jenny (2013) “The Grocery Retail Market: Is Antitrust Efficiently Handling This Market?” p 10. 
43 Law n0 2009-974 of 10 August 2009. 
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- ในปี พ.ศ. 2558 Macron Law ขยายเวลาเปิดห้างวันอาทิตย์ การผ่อนคลายความเข้มงวด
เรื่องการเปิดร้านค้าปลีกในวันอาทิตย์ โดยมุ่งเน้นในพ้ืนที่ท่องเที่ยว รวมทั้งตามสถานี
รถไฟ ทั้งนี้การเปิดท าการวันอาทิตย์ต้องได้รับความเห็นชอบยินยอมจากกลุ่มสมาคม
ธุรกิจในพ้ืนที่รวมทั้งพนักงานลูกจ้าง 44 

- หากเกิดข้อพิพาท คู่สัญญาสามารถเจรจาต่อรองเพ่ือหาทางออกร่วมกันอย่างฉันท์มิตร
ผ่านกระบวนการ Mediator หรือ Discussion forum ระหว่างซัพพลายเออร์ ร้านค้าปลีก 
และฝ่ายบริหาร45 

3.3 การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศสหรัฐอเมริกา  

3.3.1 โครงสร้างตลาดและการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของประเทศสหรัฐอเมริกา 

เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ ท าให้อัตราการกระจุกของอ านาจ
ผูกขาดของผู้ประกอบการหลักในตลาดยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ า46 กล่าวคือ ส่วนแบ่งการตลาดของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ในสหรัฐฯ 10 อันดับแรก มีส่วนแบ่งการตลาดเพียงร้อยละ 29 (รูปที่ 3.3) ซึ่ง
ผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้ง 10 ราย ได้แก่  

1) Walmart Supercenter 
2) Walgreens 
3) Kroger 
4) CVS 
5) Costco 
6) 3rd Party Merchants 
7) Target 
8) Home Depot 
9) Albertson's 
10) CVS ProCare Mail Service 

 

 

                                           
44 Goujard, A (2015) “Enhancing Competitiveness, Purchasing Power and Employment by Increasing Competition in 
France” OECD Economics Department Working Papers, No 1267, OECD Publishing, Paris, p.29. 
45 OECD (2014) Competition Issues in the Food Chain Industry, DAF/COMP (2014)16, 15 May 2014, p 162-163. 
46 Frederic Jenny (2013) “The Grocery Retail Market: Is Antitrust Efficiently Handling This Market”?  p.2 
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รูปที่ 3.3 ส่วนแบ่งการตลาดของผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจค้าปลีกของประเทศปี พ.ศ. 2559 

 
ที่มา : Euromonitor International. (March 2017). Retailing in the US  

ในขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ยุโรป ฝรั่งเศส เยอรมนี สหราช
อาณาจักร พบว่า ส่วนแบ่งในตลาดของผู้ประกอบการรายใหญ่ในสหรัฐฯ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ ากว่า
ผู้ประกอบการในประเทศส าคัญอ่ืน ๆ ด้วย (รูปที่ 3.4) 

รูปที่ 3.4 เปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาดของร้านค้าปลีก 10 อันดับแรกในประเทศยุโรป ฝรั่งเศส  
เยอรมนี สหราชอาณาจักร 

 
ที่มา: Ishak Mesic (2015) “Concentration of the Retail Trade”, paper presented in the 15th International Scientific 
Conference Business Logistics in Modern Management, October 15, 2015, p.54. 
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อย่างไรก็ดี อัตราการกระจุกตัวของธุรกิจค้าปลีกในสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น          
จากการศึกษาในปัจจุบันพบว่า CR4 มีการเพ่ิมขึ้นจาก 16.8% (พ.ศ. 2535) เป็น 36.4% (พ.ศ. 2556) 
การเพ่ิมขึ้นของอัตราการกระจุกตัวในธุรกิจค้าปลีกในสหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการ      
ค้าปลีกในประเทศเริ่มมีอ านาจตลาดเพ่ิมขึน้เรื่อย ๆ แม้จะยังไม่ผูกขาดก็ตาม 

ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลท าให้ธุรกิจค้าปลีกในสหรัฐฯ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ได้แก่ การ
เพ่ิมขึ้นของห้าง Wal-Mart Supercenters ในช่วงเวลาที่ผ่านมาและมียอดจ าหน่ายสินค้าเหนือกว่า 
Kroger ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกคู่แข่งอย่างชัดเจน ในปี พ.ศ. 2554 ในขณะที่ยอดขายของห้าง Wal-Mart 
สูงถึง 109 พันล้านเหรียญสหรัฐ แต่ห้าง Kroger มียอดเพียง 71 พันล้านเหรียญสหรัฐ47 นอกจากนี้
ธุรกิจค้าปลีกยังได้รับอานิสงค์จากการเข้ามาลงทุนเพ่ิมขึ้นของธุรกิจค้าปลีกต่างชาติ เช่น Lidl ซึ่งเป็น
ธุรกิจค้าปลีกจากสหราชอาณาจักรได้เข้ามาขยายการลงทุนในธุรกิจร้านสะดวกซื้อ (Convenient 
Stores) ในสหรัฐฯ ด้วย48  

แม้ว่าร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่จะมีบทบาทสูงในอุตสาหกรรมค้าปลีก แต่ในปัจจุบัน        
ก็ถูกท้าทายจากรูปแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยการซื้อขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต (Online 
shopping) ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นโดยมีคู่แข่งส าคัญเช่น อเมซอน (Amazon)49 และจากข้อมูลของ 
PricewaterhouseCoopers พบว่าในปัจจุบันการซื้อสินค้าออนไลน์มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในปี 
พ.ศ. 2557 มีการขยายตัว 7.4% แต่ในปี พ.ศ. 2559 มีอัตราการเติบโตเพ่ิมเป็น 10%50 ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตรในแง่การแข่งขันและความต้องการของผู้บริโภค         
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น Wal-Mart จึงได้ขยายช่องทางการ
จ าหน่ายสู่การขายสินค้าออนไลน์มากขึ้นเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่ งให้แก่ธุรกิจ ตลาดค้าปลีก
สหรัฐอเมริกาจึงยังมีการแข่งขันสูงและมีช่องทางที่หลากหลายเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคด้วย 
อนึ่ง จากรายงานสถานการณ์ของ Eumonitor พบว่าการซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์และมือถือ
สมาร์ทโฟนในปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าสูงถึง 312 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และในช่วง 6 ปีที่ผ่านอัตราการ
เติบโตของธุรกิจออนไลน์สูงถึงร้อยละ 14.5 ต่อปี (รูปที่ 3.5)  

                                           
47 Frederic Jenny (2013) “The Grocery Retail Market: Is Antitrust Efficiently Handling This Market”?  p.2-3 
48 Duff & Phelps “ (2016) “Industry Insights : Food Retail Industry Insights – 2016” p.3 
49 Frederic Jenny (2013) “The Grocery Retail Market: Is Antitrust Efficiently Handling This Market”?  p.3 
50 Nick Hodson, Christopher Perrigo and Douglas Hardman (2017) “2017 Retail Trends” 
(https://www.strategyand.pwc.com/trend/2017-retail-trends) 
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รูปที่ 3.5 แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ พ.ศ. 2554-2559 

 
ที่มา : Euromonitor International. (March 2017). Retailing in the US  

อย่างไรก็ดี แม้แนวโน้มธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) จะเริ่มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง      
ในสหรัฐอเมริกา และร้านค้าปลีกหลายรายได้เริ่มทะยอยปิดตัวลงเพ่ือรองรับกระแสธุรกิจออนไลน์
มากขึ้น แต่การซื้อขายผ่านร้านค้าปลีกก็ยังถือเป็นช่องทางหลักในการซื้อขายสินค้าในสหรัฐอเมริกา 
จากข้อมูลของ Euromonitor พบว่า มูลค่าการซื้อขายผ่านร้านค้าปลีกยังมีสัดส่วนมากกว่าการซื้อขาย
สินค้าผ่านช่องทางอ่ืนมากถึง 4 เท่า จากตารางที่ 3.4 จะเห็นได้ว่า ในปี พ.ศ. 2559 มูลค่าการซื้อขาย
สินค้าผ่านร้านค้าปลีกมีมูลค่าสูงถึง 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ดังนั้นมาตรการกฎหมายเพ่ือควบคุม
การขยายตัวและการใช้กลยุทธ์เพ่ือเอาเปรียบคู่ค้าของร้านค้าปลีกในสหรัฐฯ จึงยังคงมีความส าคัญ
เช่นกัน 

ตารางท่ี 3.4 ยอดจ าหน่ายสินค้าโดยผ่านร้านค้าปลีก และ ผ่านช่องทางอ่ืน ปี พ.ศ. 2554-2559 

 2554 2555 2556 2557 2558 2559 
การขายสินคา้ผ่านร้านค้าปลีก 2,327 2,385 2,431 2,473 2,508 2,547 

การขายสินคา้ผ่านช่องทางอื่น 289 308 333 360 396 431 
หน่วย: พันล้านเหรียญสหรัฐ 
ที่มา: Euromonitor International (2017) “Retailing in the US”, Table 1, p.13 
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3.3.2 การก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีก      

ในอดีตสหรัฐอเมริกามีปัญหาความขัดแย้งระหว่างร้านค้าปลีกสมัยใหม่กับผู้ประกอบการรายย่อย 
ระบบค้าปลีกสมัยใหม่มีวิวัฒนาการตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา และร้านค้าปลีกใหญ่ ๆ 
เช่น Wal-Mart ก็ขยายตัวจากเมืองไปสู่ชนบทและได้สร้างผลกระทบต่อธุรกิจรายย่อยและชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนในชนบท ความนิยมของการซื้อสินค้าผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่กอปรกับผลของกลยุทธ์
ตลาด ท าให้ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่มีความได้เปรียบในการประกอบธุรกิจและสามารถขายสินค้า        
ในราคาที่ต่ ากว่าท้องตลาดได้ถึงร้อยละ 8-2051  

แต่อย่างไรก็ดี รัฐบาลกลางก็มิได้มีการออกกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เป็นการก ากับดูแล
ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเป็นการเฉพาะ หากแต่ใช้กฎหมาย และกฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่มีอยู่มาบังคับใช้แทน 

3.3.2.1 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีก 

ก. การบังคับใช้ “เทศบัญญัติ” 

สหรัฐอเมริ กาไม่มีกฎหมายส าหรับควบคุม อุตสาหกรรมค้ าปลีก เป็นการเฉพาะ                
ในระดับประเทศ หากแต่ใช้ “เทศบัญญัติ” (Ordinance) ที่ออกโดยมลรัฐเป็นเครื่องมือหลักในการ
ควบคุมการประกอบโดยทั่วไปรวมทั้งธุรกิจค้าปลีก โดยทั่วไปเทศบัญญัติมุ่งเน้นการควบคุมในเชิง      
ผังเมืองและสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาสองปัจจัยหลักคือ 1) การจ ากัดพ้ืนที่ และ 2) การก าหนด
เงื่อนไขอ่ืน ๆ เพ่ือพิจารณาออกใบอนุญาต52  

มาตรการประการแรกนั้นมุ่งเน้นการควบคุมการขยายตัวของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ในพ้ืนที่ 
โดยห้ามก่อสร้างห้างที่มีพ้ืนที่เกินกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ โดยเงื่อนไขดังกล่าวอาจแตกต่างกัน ไปตามแต่
ละพ้ืนที่ แต่โดยทั่วไปมักก าหนดอยู่ระหว่าง 75 ,000 – 150,000 ตารางฟุต53 อย่างไรก็ตาม ใน
ปัจจุบันผู้ประกอบการรายใหญ่สามารถหลบเลี่ยงกฎหมายโดยการลดพ้ืนที่ให้ต่ ากว่าเกณฑ์ที่กฎหมาย

                                           
51 George Lefcoe (2005) “The Regulation of Superstores: The Legality of Zoning Ordinance Emerging from the 
Skirmishes between Wal-Mart and the United Food and Commercial Workers Union” USC Legal Studies Research 
paper and USC Law and Economics Research Paper No 5-12, p.2. 
52 ตัวอย่างเช่น Title 17 of Oakland Ordinance 
(http://www2.oaklandnet.com/oakca1/groups/ceda/documents/report/oak032032.pdf) 
53 George Lefcoe (2005) “The Regulation of Superstores: The Legality of Zoning Ordinance Emerging from the 
Skirmishes between Wal-Mart and the United Food and Commercial Workers Union” USC Legal Studies Research 
paper and USC Law and Economics Research Paper No 5-12, p. 5. 
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ก าหนด เช่น Wal-Mart ได้ปรับรูปแบบร้านค้าให้มีพ้ืนที่ลดลงเหลือเพียง 42,000–55,000 ตารางฟุต
เท่านั้นและมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องแม้แต่ในเขตชุมชน54  

นอกจากมาตรการจ ากัดพ้ืนที่แล้ว รัฐบาลท้องถิ่นบางแห่งก็ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบการต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือขออนุมัติประกอบกิจการค้าปลีกด้วย เหตุผลส าคัญเพ่ือเป็น
การควบคุมให้ผู้ประกอบการต้องใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพผังเมืองและสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบ ๆ
ที่ตั้งของห้าง เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอนุมัติอาจปฏิเสธการออกใบอนุญาตได้หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่เทศบัญญัติได้ก าหนดไว้ 55  เช่น เทศบัญญัติของ Los Angeles ได้ก าหนดว่า
ร้านค้าที่มีพ้ืนที่มากกว่าหนึ่งแสนตารางฟุตต้องขออนุญาตประกอบกิจการ และในการขออนุมัติ       
ผู้ขอใบอนุญาตต้องแสดงให้เห็นผลกระทบของร้านค้าปลีกต่อท้องถิ่นทั้งในแง่กายภาพ เชิงเศรษฐกิจ 
และการจ้างงานด้วย56  

ข. การจ ากัดการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ 

นอกจากกฎหมายผังเมืองและสิ่งแวดล้อมแล้ว สหรัฐอเมริกาก็ใช้มาตรการกฎหมายเพ่ือ
ควบคุมการลงทุนจากต่างประเทศในธุรกิจต่าง ๆ ด้วย โดยเฉพาะการจ ากัดการถือครองหุ้นและ
ครอบง ากิจการโดยคนต่างชาติในกิจการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ 57 อย่างไรก็ดี  
ในส่วนของธุรกิจค้าปลีกนั้นไม่มีข้อจ ากัดเพดานการถือหุ้นของคนต่างชาติ 58 แต่กระนั้นการครอบง า
หรือควบรวมกิจการโดยนักลงทุนต่างชาติอาจถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานพิเศษที่มีชื่อว่า            
The Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) ซึ่งมีอ านาจ         
การคัดค้านการซื้อควบรวมกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศหรือถูกหนุนหลังโดย
รัฐบาลต่างชาติ59 อย่างไรก็ตาม ที่ผ่าน (ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2557) สหรัฐอเมริกาไม่ได้เพ่งเล็งการ

                                           
54 George Lefcoe (2005) “The Regulation of Superstores: The Legality of Zoning Ordinance Emerging from the 
Skirmishes between Wal-Mart and the United Food and Commercial Workers Union” USC Legal Studies Research 
paper and USC Law and Economics Research Paper No 5-12, p. 5 
55 George Lefcoe (2005) “The Regulation of Superstores: The Legality of Zoning Ordinance Emerging from the 
Skirmishes between Wal-Mart and the United Food and Commercial Workers Union” USC Legal Studies Research 
paper and USC Law and Economics Research Paper No 5-12, p. 6. 
56 อรทัย แซ่เบ๊ (2554) มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกับการประกอบธุรกจิค้าปลกี, วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, 49-50. 
57 Jonathan Masters and James McBride (2016) “Foreign Investment and US National Security” p.4 
58 https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2013/09/Steve-Olson-slides.pdf 
59 https://www.treasury.gov/resource-center/international/Pages/Committee-on-Foreign-Investment-in-US.aspx 
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ตรวจสอบการควบรวมธุรกิจค้าปลีก แต่มุ่งตรวจสอบการเข้ามาซื้อกิจการของคนต่างด้าวในสาขาอ่ืน 
มากกว่า เช่น อุตสาหกรรมการผลิต การเงิน การก่อสร้าง และโครงสร้างพ้ืนฐาน60  

จากประสบการณ์ในสหรัฐอเมริกา เห็นได้ว่านโยบายการจ ากัดพ้ืนที่ไม่สามารถควบคุมการ
ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะผู้ประกอบการสามารถเลี่ยงกฎหมายโดยลดขนาดพ้ืนที่ให้
สอดคล้องกับเงื่อนไขทางกฎหมาย ในขณะเดียวกันนโยบายเปิดเสรีของสหรัฐฯ ก็ดึงดูดนักลงทุน
ต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมค้าปลีกด้วยท าให้มีห้างต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้น (เช่น ห้าง 
Lidl) ด้วยเหตุนี้การใช้การควบคุมทางผังเมืองและสิ่งแวดล้อมจึงถือเป็นมาตรการที่ส าคัญที่สามารถ
ลดผลกระทบของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ต่อชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยในพ้ืนที่นอกเหนือจาก
การใช้กฎหมายป้องกันการผูกขาดซ่ึงจะได้กล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 

ค. การบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้า 

สหรัฐอเมริกาบังคับใช้กฎหมายป้องกันการผูกขาด (The Antitrust Laws) เป็นกฎหมายกลาง
ของประเทศเพ่ือควบคุมพฤติกรรมการค้าที่กระทบต่อการแข่งขันในตลาด ปัจจุบันกฎหมายกลาง
ประกอบไปด้วยกฎหมายส าคัญสามฉบับคือ 1. The Sherman Act 2. The Federal Trade 
Commission Act และ 3. The Clayton Act  

กฎหมาย the Sherman Act เป็นกฎหมายแรกที่ยกร่างโดยรัฐสภา (Congress) ในปี พ.ศ. 
2433 เพ่ือส่งเสริมเสรีภาพในทางการเศรษฐกิจและการแข่งขัน61 กฎหมายดังกล่าวมุ่งเน้นลงโทษ
สัญญา การร่วมมือสมคบ และการรวมตัวที่ เป็นลักษณะจ ากัดการค้า รวมทั้ งการผูกขาด 
(monopolization) หรือความพยายาม (attempted monopolization) และการสมคบคิด 
(conspiracy) เพ่ือกระท าการผูกขาดทั้งปวง ดังนั้นการกระท าใด ๆ ที่ท าให้เกิดการผูกขาด และเป็น
อุปสรรต่อการแข่งขันในตลาดย่อมเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ และศาลสูงสหรัฐฯ ก็ยอมรับ
เป็นบรรทัดฐานว่าพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นความผิดเด็ดขาด “Perse” ตาม Sherman Act  

ส าหรับ the Federal Trade Commission Act ซึ่งเริ่มใช้บังคับในปี พ.ศ. 2457 นั้นเป็น
กฎหมายที่ให้อ านาจส านักงานแข่งขันทางการค้าใช้อ านาจตามกฎหมาย กฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้น
ควบคุมพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน (unfair methods of competition) 

                                           
60 Committee on Foreign Investment in the United States: Annual Report to Congress (Report Period: CY 2014) p.4 
61 “Comprehensive charter of economic liberty aimed at preserving free and unfettered competition as the rule 
of trade” 
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แม้ว่ากฎหมายดังกล่าวแตกต่างจาก the Sherman Act แต่ในทางปฏิบัติศาลสูงสหรัฐฯ ก็ยอมรับว่า
พฤติกรรมที่ถือเป็นความผิดภายใต้ the Sherman Act ก็มักเป็นความผิดภายใต้กฎหมายฉบับนี้ด้วย 62  

ส าหรับในส่วนกฎหมาย the Clayton Act ซึ่งเริ่มใช้บังคับในปี พ.ศ. 2457 เช่นกัน มุ่งเน้น
การก ากับพฤติกรรมที่ไม่ได้ระบุไว้ใน the Sherman Act เช่น การควบรวมกิจการ (Mergers) ทั้งนี้
ภายใต้ Section 7 of the Clayton Act ห้ามการควบรวมกิจการที่น าไปสู่การลดถอยลงของการ
แข่งขันในตลาด (substantially to lessen competition, or to tend to create a monopoly) 
นอกจากนี้กฎหมายดังกล่าวยังขยายไปถึงการห้ามการเลือกปฏิบัติด้านราคา บริการ รวมทั้งต้นทุน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างคู่สัญญาการค้าด้วย ในขณะเดียวกันกฎหมายดังกล่าวก็ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบการ
ที่จะควบรวมกันต้องจัดท าแผนเสนอต่อรัฐบาลเพื่อขออนุมัติก่อนการควบรวมกิจการด้วย 

แม้ว่ากฎหมายของสหรัฐฯ จะคุ้มครองกระบวนการแข่งขันในตลาดที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค
และก าหนดรูปแบบพฤติกรรมอันเป็นความผิดเด็ดขาด (Per se) เช่น การฮ้ัวระหว่างผู้ประกอบการ 
ในแนวนอนเพ่ือจ ากัดปริมาณการผลิตหรือราคาในตลาด  แต่พฤติกรรมบางอย่างเช่น การท าสัญญา
ระหว่างผู้ประกอบการในแนวตั้งระหว่างผู้ประกอบการต้นน้ าและปลายน้ า อาจเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
หรือเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการตลาด ดังนั้นการพิจารณาว่าพฤติกรรมใดเป็นความผิดนั้น ศาลมักใช้
หลัก “Rule of Reason” ประกอบการพิจารณาด้วย โดยศาลจะวิเคราะห์ด้วยว่าพฤติกรรมดังกล่าว
ก่อให้เกิดผลเสียต่อการแข่งขันในตลาดและกระทบผู้บริโภคหรือไม่ อย่างไร ดังนั้น ในระบบกฎหมาย
แข่งขันของสหรัฐอเมริกานั้น ล าพังการมีอ านาจผูกขาดจึงไม่ถือเป็นความผิดเสมอไป ตราบใดที่ 
การกระท าดังกล่าวไม่จ ากัดการแข่งขันหรือกีดกันผู้ประกอบการรายอ่ืนในตลาด และไม่สร้างความเสียหาย
ต่อผู้บริโภคด้วย นอกจากการใช้ Rule of Reason แล้ว กฎหมายแข่งขันสหรัฐฯ ยังมีการยกเว้น
ความผิดแก่ผู้ประกอบการรายย่อยเพ่ือสร้างอ านาจต่อรอง เช่น ผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่รวมตัวภายใต้ 
the Caper Volstead Act 1922 เพ่ือให้มีอ านาจต่อรองกับผู้ค้าปลีกรายใหญ่ อย่างไรก็ตาม 
การรวมกลุ่มดังกล่าวจะไม่ได้รับการยกเว้นความรับผิดหากเป็นการรวมกลุ่มในแนวนอนของผู้ผลิต 
จากภาคนอกการเกษตร (non farmer) ร่วมท าสัญญาจ ากัดปริมาณสินค้าหรือราคา63  

3.3.3 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีก 

เนื่องจากสหรัฐฯ ไม่มีกฎหมายในการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเป็นการเฉพาะ การก ากับ
ดูแลโดยส่วนใหญ่จึงเป็นการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้า เพ่ือก ากับดูแลพฤติกรรมการแข่งขัน
ทางการค้า ซึ่งในปัจจุบันกฎหมายสหรัฐฯ วางหลักเกณฑ์ไว้กว้าง ๆ ดังนั้น การพิจารณาคดีจึง
                                           
62 https://www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/guide-antitrust-laws/antitrust-laws 
63 Frederic Jenny (2013) “The Grocery Retail Market: Is Antitrust Efficiently Handling This Market? P.34. 
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พิจารณาเป็นรายกรณี (case-by-case) ศาลและคณะกรรมการแข่งขันฯ ได้วิเคราะห์และน าหลัก
กฎหมายข้างต้นมาปรับใช้กับคดีที่เกี่ยวข้องกับ “ธุรกิจค้าปลีก” ในหลายกรณี เช่น 

1) การควบรวมกิจการ 

เมื่อปี พ.ศ. 2545 FTC ได้กล่าวหาว่า Wal-Mart กระท าผิดกฎหมาย เพราะเข้าครอบง า
ร้านค้าปลีก Supermercados Amigo ซึ่งเป็นร้านซูเปอร์มาเก็ตรายใหญ่ที่สุดในรัฐ Puerto Rico  
ในการพิจารณาคดีดังกล่าว FTC ให้เหตุผลว่า แม้ทั้งสองกิจการจะด าเนินธุรกิจค้าปลีกที่มีลักษณะ
ต่างกัน กล่าวคือ Wal-Mart ประกอบกิจการในรูปแบบ Supercenters & Club stores ในขณะที่
คู่แข่งประกอบกิจการในรูปแบบ Supermarkets แต่ทั้งสองขายสินค้าที่ผู้บริโภคสามารถใช้ทดแทน
กันได้ ดังนั้นการครอบง ากิจการจึงส่งผลให้ Wal-Mart มีอ านาจผูกขาดและลดการแข่งขันในตลาดลง 
FTC จึงมีค าสั่งให้ Wal-Mart ต้องขายสี่ธุรกิจในเขต Cidra, Ponce, Manati และ Vega Baja เพ่ือลด
อ านาจการผูกขาด 64 

นอกจากนี้เมื่อปี พ.ศ. 2551 FTC ก็ได้ตัดสินคดี McCormick & Company65 ซึ่งเป็นผู้ผลิต 
Seasoned salt รายใหญ่ ว่าการเข้าครอบง า Seasoned salts ยี่ห้อ Lawry และ Adolph ซึ่งเป็น
สินค้าของ Unilever N.V. ก่อให้เกิดการผูกขาดตลาด Seasoned salt และมีความเสี่ยงที่ 
McCormick จะปรับราคาตามอ าเภอใจในอนาคตได้ ภายหลังค าสั่งของ FTC จ าเลยตัดสินใจขาย
กิจการแก่หา้ง Morton 

2) กรณีการใช้อํานาจเหนือตลาด 

ที่ผ่านมาแทบไม่มีกรณีร้องเรียนมากนักอาจเนื่องจากยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่มีส่วนแบ่งตลาด
สูงพอที่จะเป็นผู้ผูกขาดรายเดียว อย่างไรก็ตาม ในคดี California ex. Rel. Lockyer66 นับเป็นคดีแรก ๆ 
ที่โจทก์ (รัฐ California) สามารถพิสูจน์ได้ว่าจ าเลยมีการขึ้นราคาสินค้าหลังจากมีอ านาจผูกขาดใน
ท้องที่ได้ แล้วก่อให้เกิดการจ ากัดการแข่งขันในตลาดด้วย 

3) กรณกีารตกลงราคาร่วมกัน (Resale Price Maintenance :RPM) 
แม้ว่าจะมีคดีไม่มาก แต่ในปี พ.ศ. 2548 ศาลสูงสหรัฐฯ ก็ได้วางหลักการกฎหมายที่ส าคัญ

เกี่ยวกับการพิจารณาการตกลงราคาร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ขายสินค้า หรือการตกลงราคาใน

                                           
64 Wal-Mart Stores, Inc. and Supermercados Amigo, Inc, FTC Docket No. C-4066 (21 Nov 2002) 
65 McCormick & Co, FTC Docket No. C-4225 (16 September 2008) 
66 California ex. Rel. Lockyer66 v the Vons Companies (C.D. Cal CV 05-8972 DSF, 3 Jan 2006) 
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แนวตั้ง (Vertical pricing arrangement) โดยยอมรับว่าการท าความร่วมมือด้านราคาในแนวตั้งไม่
ถือเป็นความผิดเสมอทุกกรณี 67  

4) การใช้กลยุทธ์ตัดราคาเพ่ือทําลายคู่แข่ง 

ในคดี Wayerhaeuser Co v Ross-Simmons Hardwood Lumber Co68 ซึ่งเป็นกรณี         
ที่ Ross-Simmons Hardwood Lumber อ้างว่าถูก Wayerhaeuser ซึ่งเป็นร้านค้าไม้รายใหญ่ใช้ 
กลยุทธ์ตัดราคา (Predatory Pricing) เพ่ือสร้างอ านาจผูกขาดในตลาด ในคดีดังกล่าวศาลสูงสหรัฐฯ  
ได้กลับค าตัดสินของ FTC และเห็นว่าคดีนี้ไม่อาจอ้างหลักการ Rule of Reason ศาลเห็นว่า          
สิ่งที่ Wayerhaeuser ท าเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการตลาดโดยปกติ หากผู้เสียหายจะกล่าวอ้างว่า
เสียหายจากกลยุทธ์ขายตัดราคาฝ่ายโจทก์ต้องพิสูจน์ว่าจ าเลยได้ใช้อ านาจในทางจ ากัดการแข่งขัน 
โดยขึ้นราคาเพ่ือชดเชยขาดทุนภายหลัง นอกจากนี้จะต้องพิสูจน์ด้วยว่าการใช้อ านาจดังกล่าวกระทบ
ประโยชน์ผู้บริโภคหรือไม่ อย่างไร69  

3.4 การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศอิตาลี  

3.4.1 โครงสร้างการตลาดและสภาพการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของประเทศอิตาลี 

ผู้บริ โภคอิตาลีมีรสนิยมในการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกดั้ ง เดิมที่ขายสินค้าเฉพาะ 
(Specialized Store) หรือซูเปอร์มาร์เก็ตที่ขายเฉพาะสินค้าอาหารเป็นหลักเพราะให้ความส าคัญแก่
คุณภาพและความสดของอาหารที่ซื้อ แต่ถึงกระนั้น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่รัดตัวท าให้ผู้บริโภค
อิตาลีเริ่มหันมาจับจ่ายในร้านค้าปลีกที่จ าหน่ายสินค้าราคาต่ ามากขึ้น ได้แก่ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
ประเภทดิสเคาท์สโตร์ (Discount Store) และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต 
(Hypermarkets) ตามท่ีปรากฏในรูปที่ 3.6 ด้านล่าง  

  

                                           
67 Frederic Jenny (2013) “The Grocery Retail Market: Is Antitrust Efficiently Handling This Market? P.49 
68 Wayerhaeuser Co v Ross-Simmons Hardwood Lumber Co, 549 US 312 (2007) 
69 Frederic Jenny (2013) “The Grocery Retail Market: Is Antitrust Efficiently Handling This Market? P.57 
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รูปที่ 3.6 รายได้ของร้านค้าปลีกในอิตาลีช่วงปี พ.ศ. 2553-2563  

 
ที่มา: USDA Foreign Agricultural Service, Gain Report: 2016 Italian Food Retail and Distribution Sector Report.  ซ่ึงใช้
ข้อมูลจาก Euromonitor และ Italian Trade Associations 

อนึ่ง ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ประเภทดิสเคาท์สโตร์ (Discount Store) ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกที่
คนไทยไม่คุ้นเคย มักเป็นร้านขนาดกลางที่จ าหน่ายทั้งอาหารกระป๋องละอาหารแห้งและอุปกรณ์ที่ใช้
ในบ้านในราคาต่ า70 เช่น Lidl และ Penny Market ของเยอรมนี หรือ Eurospin และ  
In’s Mercato ของอิตาลี ซ่ึงร้านประเภทดังกล่าวจะมีความหลากหลายของสินค้าที่จ ากัดหากแต่จะมี
ราคาต่ ากว่าที่จ าหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตท าให้เป็นที่นิยมส าหรับผู้บริโภคที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย  
ทั้งนี้ร้านค้าปลีกที่ครองส่วนแบ่งการตลาดหรือมีรายได้สูงสุด 5 รายแรกในตลาดค้าปลีกค้าส่งของ
ประเทศอิตาลี ได้แก่  

1) Conad  
2) Esselunga 
3) Ipercoop 
4) Coop 
5) Eurospin 

                                           
70 The Guardian, Brutal Competition batters Supermarkets the World over”. May, 10, 2014. 
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ทั้งนี้ จากส่วนแบ่งตลาดของบริษัททั้ง 5 รายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าส่วนแบ่งรายได้ในธุรกิจ 
ค้าปลีกของประเทศอิตาลีไม่ได้มีการกระจุกตัวเช่นเดียวกับประเทศไทยที่มีการกระจุกในธุรกิจไม่กี่ราย 
ขณะที่ส่วนแบ่งรายได้ในธุรกิจค้าปลีกของประเทศอิตาลีแม้จะเป็นผู้ประกอบกา รรายใหญ่               
และเป็นผู้ครองส่วนแบ่งตลาดแต่ส่วนแบ่งตลาดกลับมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 5 (ตามรูปที่ 3.7) 

รูปที่ 3.7 ร้านค้าปลีกที่มีรายได้สูงสุด 5 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2559 

 
 ที่มา : Euromonitor International. (December 2016). Retailing in Italy.  

อย่างไรก็ดี ตลาดค้าปลีกสินค้าอาหารในอิตาลีมีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง โดยคู่แข่งจะให้
ความส าคัญแก่การเสนอสินค้าท้องถิ่นที่มีความสด คุณภาพสูง เช่น ปลอดสารพิษ ที่หลากหลาย     
เพ่ือดึงดูดลูกค้า ส าหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ในอิตาลีนั้น ยังคงล้าหลังจากประเทศยุโรปอื่น ๆ อยู่มาก 
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะโครงข่ายโทรคมนาคมแบบบรอดแบนด์ในอิตาลียังไม่พัฒนาเท่าที่ควร และ
อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรก็ยังค่อนข้างต่ า แต่เมื่อวิเคราะห์ถึงแนวโน้มการเติบโตของ
ธุรกิจออนไลน์จะเห็นได้ว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่าน แม้มูลค่าในธุรกิจค้าปลีกออนไลน์แม้จะไม่สูงมากนักแต่
อัตราการเติบโตในธุรกิจออนไลน์กลับมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ในปี พ.ศ. 2559 รายได้จากการซื้อขาย
สินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมีมูลค่ารวมกันกว่า 10,000 ล้านยูโร (รูปที่ 3.8) และ
ล่าสุดคู่แข่งรายใหม่คือ Amazon ซึ่งจะเริ่มการจ าหน่ายสินค้าอาหารทางอินเทอร์เน็ต เนื่องจาก 
Amazon มีฐานลูกค้าและระบบการส่งสินค้าที่ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่แล้วจึงเป็นคู่แข่งที่มีโอกาสที่จะเข้า
มาครอบครองตลาดได้อย่างรวดเร็ว ถ้าหากผู้ค้าปลีกรายเดิมไม่ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการที่ เน้น
ความสะดวกในการสั่งซื้อออนไลน์และการส่งสินค้าถึงบ้าน  
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รูปที่ 3.8 แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ 

 
ที่มา : Euromonitor International. (December 2016). Retailing in Italy.  

แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าธุรกิจออนไลน์จะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในตลาดธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง แต่
จากข้อมูลของ Euromonitor พบว่า การซื้อขายสินค้าผ่านร้านค้าปลีกยังคงมีความส าคัญมากเช่นกัน 
สังเกตได้จากมูลค่าการซื้อขายสินค้าผ่านร้านค้าปลีกในปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่ามากถึง 273,116 ล้านยูโร 
เมื่อเปรียบเทียบส่วนแบ่งรายได้ระหว่างมูลค่าการซื้อขายโดยผ่านช่องทางอ่ืน จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของ
การค้าผ่านร้านค้าปลีกยังคงมากกว่าถึง 20 เท่าตัว (ตารางท่ี 3.5) 

ตารางท่ี 3.5 ยอดจ าหน่ายสินค้าโดยผ่านร้านค้าปลีก และ ผ่านช่องทางอ่ืน ปี พ.ศ. 2554-2559 

 2554 2555 2556 2557 2558 2559 
การขายสินคา้ผ่าน
ร้านค้าปลีก 

282,303.1 279,586.5 277,367.5 272,992.1 272,587.3 273,116.3 

การขายสินคา้ผ่าน
ช่องทางอื่น 

7,230.9 7,955.9 8,918.3 10,047.4 11,208.2 12,399.9 

หน่วย: ล้านยโูร 
ที่มา: Euromonitor International (2017) “Retailing in Italy”, table 1, p.8 

อนึ่ง จากการประมาณการแนวโน้มรายได้ของร้านค้าปลีกประเภทต่างๆ ในช่วง 4 ปีข้างหน้า 
ส่วนแบ่งตลาดของร้านซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าปลีกดั้งเดิมจะลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 30 และร้อย
ละ 25 ตามล าดับเป็นร้อยละ 29 และ 24 ตามที่ปรากฏในภาพที่ 3.8 ด้านล่าง แต่ถึงกระนั้น ตัวเลข
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ส่วนแบ่งตลาดของร้านค้าปลีกดั้งเดิมยังคงสูงกว่าประเทศยุโรปอ่ืน ๆ อย่างมาก เช่น สหราช
อาณาจักร ส่วนแบ่งตลาดของร้านค้าปลีกดั้งเดิม คือ เพียงร้อยละ 7 เท่านั้น  

ที่ผ่านมา ทั้งร้านซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าปลีกดั้งเดิมต่างก็ดิ้นรนในการรักษาส่วนแบ่งตลาด
ของตนไว้ โดยร้านซูเปอร์มาร์เก็ตหลายราย เช่น Coop Italia, Despar Servizi, Gartico และ 
Discoverde มีการจัดตั้งหน่วยธุรกิจที่ท าหน้าที่ในการจัดซื้อสินค้าร่วมกันที่เรียกว่า Centrale 
Italiana  เพ่ือที่จะสร้างอ านาจต่อรองในการซื้อสินค้าที่เทียบเคียงกับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น 
Carrefour หรือ Esselinga แต่พฤติกรรมดังกล่าวได้ถูกส านักแข่งขันทางการค้าของอิตาลีกล่าวหาว่า
เป็นการกระท าร่วมกันที่ผิดกฎหมาย71 

ในทางตรงกันข้าม ส่วนแบ่งตลาดของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ประเภทดิสเคาท์สโตร์ 
(Discount Store) มีแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 10 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคอิตาลี
จ านวนหนึ่งต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายจึงหันมาเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาถูก ส่วนหนึ่งจะมาจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของอิตาลีไปสู่สังคมสูงวัย ท าให้มีผู้สูงอายุที่เกษียณอายุการท างาน       
ที่จ าเป็นต้องประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น72 ตามท่ีปรากฏในรูปที่ 3.9 ด้านล่าง 

  

                                           
71 Recent tough enforcement of the Italian Competition Authority on buyer power and vertical restrictions 
72 The Path to 2020: Taking the long view of retail market entry 
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รูปที่ 3.9 เปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาดค้าปลีกของประเทศอิตาลี จ าแนกตามประเภทของร้านค้า 
ระหว่างปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2563 

ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2563 

  

ที่มา: USDA Foreign Agricultural Service, Gain Report: 2016 Italian Food Retail and Distribution Sector Report.  ซ่ึงใช้
ข้อมูลจาก Euromonitor และ Italian Trade Associations 

แต่อย่างไรก็ดี อิตาลียังคงเป็นประเทศที่ร้านค้าปลีกสมัยใหม่เจาะเข้าได้ยาก ดังจะเห็นได้ว่า 
ส่วนแบ่งตลาดของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) เช่น Coop Italy, Auchon Carrefour        
มีส่วนแบ่งตลาดไม่มากนัก (รูปที่ 3.9) คือ เพียงร้อยละ 16 เทียบกับประเทศยุโรปตอนเหนือเช่น 
ฝรั่งเศส และ เยอรมนีที่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่มีส่วนแบ่งตลาดกว่า 30 -40 ในขณะที่ร้านสะดวกซื้อ
ยังคงมีส่วนแบ่งตลาดที่ไม่สูงนักเช่นกัน คือ ร้อยละ 11 เนื่องจากประเทศยุโรปตอนใต้ เช่น กรีซ สเปน 
หรือ โปรตุเกส ไม่นิยมซื้อสินค้าอาหารสดจากร้านสะดวกซื้อเพราะมีความพิถีพิถันเรื่ องอาหารมาก 
นอกจากนี้แล้ว กฎ ระเบียบของเทศบาลหลายแห่งมีลักษณะที่กีดกันร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของร้านค้าปลีกดั้งเดิมในพื้นที่ ซึ่งจะศึกษาในรายละเอียดในส่วนต่อไป 

3.4.2 การก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีก 

3.4.2.1 กฎระเบียบเฉพาะที่ใช้ในการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีก 

เดิมทีนั้นอิตาลีมีกฎหมายที่กีดกันร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่า Law no. 426 ซึ่งบัญญัติ
ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2514 กฎหมายดังกล่าวก าหนดให้การเปิดร้านค้าปลีกนอกจากจะต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานด้านสุขอนามัยดังเช่นธุรกิจอ่ืน ๆ ทั่วไปแล้วยังต้องขึ้นทะเบียนการค้า (Trade Register)       
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการป้องกันมิให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าไปแข่งขันในกิจการที่มีผู้ประกอบการ
รายย่อยจ านวนมากในพ้ืนที่ ซึ่งการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนการค้านั้นจะพิจารณาจากมาตรฐานวิชาชีพ
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ของผู้ประกอบกิจการค้าปลีกร่วมด้วย นอกจากนี้แล้ว การอนุญาตให้เปิดร้านค้าปลีกขนาดใหญ่        
ยังขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่ เทศบาลแต่ละแห่งก าหนดไว้ตามแผนโครงสร้างอุปทาน (Structural 
Supply Plan) หากจ านวนและพ้ืนที่โดยรวมของร้านค้าปลีกในพ้ืนที่แต่ละแห่งเกินจากที่ก าหนดไว้ใน
แผนโครงสร้างอุปทานก็จะไม่มีการอนุญาตให้เปิดร้านค้าปลีก73 กฎหมายดังกล่าวท าให้การแผ่ขยาย
ของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในอิตาลีช้ากว่าในประเทศยุโรปอ่ืน ๆ  

หลังจากนั้น รัฐบาลกลางได้มีความพยายามในการที่จะเปิดเสรีธุรกิจค้าปลีกมากขึ้น ในปี 
พ.ศ. 2541 ได้มีการออก Legislative Decree no 114/1998 หรือที่เรียกกันว่า “the Bersani 
Decree” ตามชื่อผู้เสนอกฎหมาย คือ รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม ณ เวลานั้น ซี่งมีแนวคิด       
เชิง เสรีนิยม  ได้ยกเลิกเงื่อนไขที่ก าหนดให้ร้านค้าปลีกต้องขึ้นทะเบียนการค้าและยกเลิกระบบโควตา
ที่ให้เทศบาลเป็นผู้ก าหนดจ านวนและขนาดของพ้ืนที่รวมของร้านค้าปลีกที่เหมาะสม กฎหมาย
ดังกล่าว ท าให้ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่สามารถเข้ามาแข่งขันในระดับท้องถิ่นได้  

3.4.2.2 กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีก 

ก. การบังคับใช้กฎหมายผังเมืองของแต่ละท้องถิ่น 

แม้ว่ารัฐบาลกลางจะมีการยกเลิกเงื่อนไขที่บังคับให้ร้านค้าปลีกต้องขึ้นทะเบียนการค้า 
รวมทั้งยกเลิกการให้อ านาจรัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนดจ านวนและขนาดพ้ืนที่ของร้านค้าปลีกไปแล้ว 
แต่รัฐบาลในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นยังคงใช้มาตรการด้านผังเมืองเป็นเครื่องมือในการกีดกัน
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่น เทศบาลบางแห่งก าหนดให้ร้านค้าปลีกที่ขนาดใหญ่ต้องจัดท า
รายงานผลกระทบต่อโครงข่ายการขนส่ง สิ่งแวดล้อม และต่อระบบร้านค้าปลีกที่มีอยู่เดิมท าให้
สุดท้ายแล้ว รัฐบาลท้องถิ่นยังคงมีอ านาจในการปฏิเสธการเข้ามาของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่           
บนพ้ืนฐานของผลกระทบต่อร้านค้าปลีกรายย่อยที่มีอยู่เดิมเช่นเดิม นอกจากนี้แล้ว รัฐบาลท้องถิ่น          
ยังออกกฎระเบียบเพ่ือจ ากัดเวลาเปิด ปิด รวมทั้งบังคับให้ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ต้องปิดท าการ        
ในวันอาทิตย์และวันหยุดราชการอีกด้วย 

ข. การบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้า 

การกีดกันการแข่งขันของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ของรัฐบาลท้องถิ่นได้รับการต่อต้านจาก
ส านักแข่งขันทางการค้า ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองสูงสุดซึ่งเห็นว่ามาตรการที่ใช้มีลักษณะของ
การเลือกปฏิบัติซึ่งขัดกับกฎหมายและรัฐธรรมนูญท าให้มีร้านค้าปลีกจ านวนมากฟ้องร้องรัฐบาล

                                           
73 Raffaelli, Enrico Adriano (2014) Antitrust Issues in the Large-Scale Food Distribution Sector, Rivista Italiana di 
Anitrust. P 33-80 
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ท้องถิ่นท าให้รัฐบาลกลางต้องออกกฎหมายเพ่ือจ ากัดพฤติกรรมในการกีดกันธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่
ของรัฐบาลท้องถ่ินดังนี้ 

 Law no. 24 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ห้ามมิให้มีการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพของ  
ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกในการพิจารณาอนุญาต และห้ามก าหนดเงื่อนไขให้ร้านค้าปลีก
ที่ขออนุญาตประกอบกิจการต้องจัดท าแผนธุรกิจ   

 Law No. 201/2011 หรือที่เรียกว่า Salva Italia Decree ก าหนดให้ร้านค้าปลีก
สามารถก าหนดเวลาในการเปิดปิดเองได้อย่างเสรี และห้ามมิให้เทศบาลก าหนด
ระยะห่างขั้นต่ าระหว่างร้านค้าปลีกขนาดใหญ่กับร้านค้าปลีกขนาดย่อมที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้
กฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า “การเปิดกิจการใหม่นั้นไม่ควรที่จะต้องมี
ข้อจํากัดใด ๆ ยกเว้นที่เกี่ยวกับสุขภาพของพนักงาน สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
วัฒนธรรม” 

 การปรับปรุง Law no. 287/90 เพ่ือให้อ านาจส านักแข่งขันทางการค้าของอิตาลี
สามารถเอาผิดกับค าสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่ก าหนดเกณฑ์ในการอนุญาตการ
ประกอบกิจการที่เป็นการขัดกับกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม 

ในขณะเดียวกัน รัฐบาลกลางก็ได้ออกบทบัญญัติเพ่ือที่จะให้การแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกเป็น
ธรรมมากขึ้น ดังนี้: 

 มาตรา 62 แห่ง Law no. 1 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555 หรือที่เรียกว่า Cresci Italia 
Decree ซึ่งมีเป้าประสงค์ในการให้การคุ้มครองซัพพลายเออร์จากการถูกร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่เอาเปรียบในการก าหนดเงื่อนไขในการซื้อสินค้าจากการใช้อ านาจต่อรองที่สูงกว่า  
โดยใช้ค าว่า “significant imbalance” หรือ “ความไม่สมดุลที่มีนัยส าคัญ” ของ
อ านาจต่อรองเป็นตัวก าหนด  หากแต่นิยามของ“ความไม่สมดุลที่มีนัยส าคัญ” ยังไม่มี
ความชัดเจน  ในกรณีของข้อพิพาทระหว่างธุรกิจสองราย ศาลยุติธรรมจะเป็นผู้ตีความ
บทบัญญัติดังกล่าว และในกรณีที่เป็นพฤติกรรมทางการค้าที่มีผลกระทบต่อการแข่งขัน
ที่เสรีและเป็นธรรมในตลาด ส านักแข่งขันทางการค้าจะเป็นผู้พิจารณา  

 มาตรา 4 แห่ง Decree No. 199 ของกระทรวงเกษตร อาหารและป่าไม้ วันที่ 19 
ตุลาคม พ.ศ. 2555 ระบุลักษณะของพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมในห่วงโซ่การผลิต
ของสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป ซึ่งอิงกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการค้าที่ไม่เป็นธรรม    
ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการยุโรปร่วมกับตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมอาหารและภาค
การเกษตรที่เรียกว่า “Vertical relationships in the Food Supply Chain: 
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Principles of Good Practice” ซึ่งได้ก าหนดหลักการปฏิบัติที่ดีของธุรกิจค้าปลีกที่ดี
ตามท่ีแสดงไว้ในกรอบที่ 1 ด้านล่าง 

 
ที่มา : ดัดแปลงจาก Vertical Relationships in the Food Supply Chain: Principles of Good Practice. page 3.  
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.supplychaininitiative.eu/sites/default/files/ 
b2b_principles_of_good_practice_in_the_food_supply_chain.pdf 

หลักการปฏิบัติท่ีดี 
คู่สัญญาควรด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกฎหมายแข่งขันทางการค้า 

หลักการทั่วไป 

ก) ผู้บริโภค: คู่สัญญาควรค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้บริโภคและความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน โดยการให้ความส าคัญ
แก่ประสิทธิภาพและการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นประโยชน์สูงสุดตลอดทุกขั้นตอนของห่วงโซ่การผลิต 

ข) เสรีภาพในการท านิติกรรมสัญญา: คู่สัญญาควรเคารพสิทธิของแต่ละฝ่ายในการก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายใน
การบริหารจัดการธุรกิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ รวมถึงการตัดสินใจในการที่จะเข้าร่วมในความตกลงหนึ่งใดด้วย
หรือไม่ 

ค) การท าธุรกรรมทางการค้าที่เป็นธรรม: คู่สัญญาควรท าธุรกรรมร่วมกันอย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยเจตนาที่ดี และ
อย่างมืออาชีพ 

หลักการเฉพาะ 

1) สัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร: สัญญาควรเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นในกรณีที่การตกลงทางวาจาเป็นที่ยอมรับ
ของทั้งสองฝ่ายและมีความสะดวกในการด าเนินการมากกว่า  สัญญาควรชัดเจนและโปร่งใสและครอบคลุม
ประเด็นที่อาจเป็นปัญหาได้มากที่สุด รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิของคู่สัญญาและกระบวนการขั้นตอนในการ
ยกเลิกสัญญา 

2) ความชัดเจนของกฎหมาย: การก าหนดให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอ านาจในการเปลี่ยนแปลงสัญญาฝ่ายเดียวเป็น
สิ่งที่ไม่เหมาะสม เว้นแต่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า ข้อตกลงดังกล่าวควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนและ
ขั้นตอนในการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างคู่สัญญาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขสัญญาในกรณีท่ีการบังคับใช้มีปัญหาบาง
ประการ 

3) การปฏิบัติตามสัญญา: สัญญาต้องมีบทบังคับ 
4) ข้อมูล: การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคู่สัญญาจะต้องระมัดระวังมิให้เป็นการกระท าที่ละเมิดกฎหมายแข่งขัน

ทางการค้า และข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนกันควรเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด 
5) การรักษาความลับ: คู่สัญญาต้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ ยกเว้นข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เปิดเผยแก่

สาธารณชนแล้ว หรือเป็นข้อมูลที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือด้วยเจตนาท่ีดี 
6) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง: คู่สัญญาในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่การผลิตจะต้องรับภาระความเสี่ยงในเชิงธุรกิจเอง 

ไม่ผลักภาระความเสี่ยงให้แก่ผู้อื่น 
7) การเรียกร้องที่มีเหตุผล: คู่สัญญาจะต้องไม่ใช้การข่มขู่เพื่อที่จะได้มาซึ่งความได้เปรียบหรือเพื่อผลักภาระต้นทุน

ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่าย 
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3.4.3 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีก 

ที่ผ่านมา อิตาลีจะใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าในการก ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าของ
รา้นค้าปลีกขนาดใหญ่เป็นหลัก โดยคดีที่มีการพิจารณาไปแล้วมีดังนี้ 

 กรณีท่ีร้านค้าปลีกรวมตัวกันเพ่ือสร้างอํานาจต่อรองในการซื้อสินค้า: ดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว
ก่อนหน้านี้ว่า ลักษณะพิเศษของโครงสร้างธุรกิจค้าปลีกในอิตาลี คือ การรวมตัวกัน
ระหว่างผู้ประกอบการค้าปลีกเป็นกลุ่ม ๆ ในการซื้อสินค้า กรณีแรกในปี พ.ศ. 2544 
เป็นการรวมตัวกันระหว่างซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ที่สุดในตลาดสองราย ได้แก่ Coop 
Italia กับ Conad Italia เป็น Italia Distribuzione (ID) ในกรณีนี้ส านักแข่งขันทางการค้า
อนุญาตให้ด าเนินการได้เนื่องจาก ID ได้ยื่นเงื่อนไขว่า ซัพพลายเออร์เดิมที่เคยขายสินค้า
ให้แก่ Coop หรือ Conad ทุกรายจะได้รับโอกาสในการเสนอสินค้ากับ ID แต่ผลการ
พิจารณาในกรณีของ Centrale Italiana (CI) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันระหว่าง          ผู้ค้า
ปลีกหลายรายในตลาดได้แก่ Coop Italia Despar Servizi, Gartico, Discoverde 
และ Sigma ในปี พ.ศ. 2556 กลับไม่อนุญาตให้มีการด าเนินการต่อไป เนื่องจาก         
กลุ่มดังกล่าวมีอ านาจต่อรองสูงมาก โดยในบางพ้ืนที่ CI มีส่วนแบ่งตลาดในการซื้อสินค้า
ถึงร้อยละ 40 นอกจากนี้แล้ว การสืบสวนพบว่า ความตกลงดังกล่าวสร้างข้อจ ากัด       
แก่สมาชิกในการจัดชั้นแสดงสินค้า ตลอดจนการท ากิจกรรมส่งเสริมการขายให้       
ต้องเป็นไปในลักษณะเดียวกัน จึงมีลักษณะของการแทรกแซงการประกอบธุรกิจของ
คู่แข่ง แต่ที่ส าคัญคือ การศึกษาผลกระทบจากการมี CI พบว่าในบางพ้ืนที่ที่โครงสร้าง
ตลาดค้าปลีกมีการกระจุกตัวสูง ราคาสินค้ากลับสูงขึ้นหลังจากมีการซื้อสินค้าร่วมกัน
ของผู้ค้าปลีกในตลาด ซึ่งสะท้อนว่า ผู้ประกอบการไม่ได้ส่งต่อประโยชน์จากการสร้าง
อ านาจต่อรองในการซื้อสินค้าในราคาที่ต่ าลงให้แก่ผู้บริโภค หากแต่กลับเก็บรักษา
ผลประโยชน์ดังกล่าวในรูปแบบของก าไรที่สูงขึ้น เนื่องจากไม่มีแรงกดดันของการแข่งขัน
ในตลาดเท่าที่ควร 

 การใช้อํานาจเหนือตลาดของผู้ค้าปลีก: ในปี พ.ศ. 2555 ส านักแข่งขันทางการค้าอิตาลี
ได้มีค าตัดสินว่า Coop Estense  ซึ่งเป็นสหกรณ์ของผู้บริโภคในเขตเมือง Modena ใช้
อ านาจเหนือตลาดในการแทรกแซงการประกอบกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือกีดกันมิให้เข้ามา
แข่งขันในตลาด ในกรณีนี้ Coop Estense ได้เข้าไปซื้อที่ดินที่ติดกับพ้ืนที่ที่ Esselunga 
ซึ่งเป็น Hypermarket ได้จัดเตรียมไว้ในการเปิดสาขาใหม่ เนื่องจากกฎหมายอิตาลีระบุว่า 
การเปิดห้างขนาดใหญ่จะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ที่อยู่ติดกันด้วย ดังนั้นการ
เข้าไปซื้อที่ดินของ Coop Estense จึงเป็นยุทธศาสตร์ในการกีดกันการแข่งขันอย่าง
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ชัดเจนเนื่องจากที่ดินที่ซื้อนั้น มิได้มีการใช้ประโยชน์แต่อย่างใด และมีการซื้ออย่างเร่ง
รีบในราคาทีค่่อนข้างสูง 

 การใช้อํานาจเหนือตลาดของผู้ผลิตสินค้าหรือซัพพลายเออร์: ส าหรับสินค้าบางประเภท 
ซัพพลายเออร์อาจมีอ านาจต่อรองที่เหนือกว่าผู้ค้าปลีก เช่นในปี พ.ศ. 2541 ส านักงาน
แข่งขันทางการค้าอิตาลีมีผลการพิจารณาว่า บริษัท โคคา โคล่าใช้อ านาจเหนือตลาดใน
การก าหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ค้าปลีก เช่น (1) การก าหนดให้ผู้ค้าปลีกต้องวาง
สินค้าในชั้นระดับสายตาเท่านั้นท าให้เป็นการกีดกันการแข่งขันของสินค้าอ่ืนๆ            
(2) การก าหนดให้ผู้ค้าปลีกต้องจ าหน่ายสินค้าไม่เกินราคาที่ก าหนดท าให้ผู้ค้าปลีกต้อง      
ท าตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่บริษัทก าหนดเพื่อที่จะได้รับสิทธิในการซื้อสินค้าในราคาต่ าเพียง
พอที่จะท าก าไรได้จากการจ าหน่ายสินค้าในราคาที่ผู้ผลิตก าหนด (3) การก าหนดให้   
ผู้ค้าปลีกต้องมีตู้เย็นเพ่ือแช่สินค้าของตน (4) การให้ส่วนลดแก่ผู้ค้าปลีกที่ปฏิเสธที่จะ
จ าหน่ายสินค้าของคู่แข่งคือเป็บซ่ี 74 เป็นต้น  

เนื่องจาก ณ เวลานั้น อิตาลียังไม่มีเกณฑ์ว่าด้วยการใช้อ านาจต่อรองที่เหนือกว่าในการมี
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม การพิจารณาคดีดังกล่าวจึงอิงกับรายงานการศึกษา
ที่ส านักแข่งขันทางการค้าของสหภาพยุโรปได้ว่าจ้างในการจัดท ามีชื่อว่า Buyer Power 
and its Impact on Competition in the Food Retail Distribution Sector of 
the European Union ที่จัดท าโดย Dobson Consulting ปี พ.ศ. 2542 การศึกษา
ดังกล่าวได้ประเมินระดับของการกระจุกตัวของตลาดผู้ซื้อในอิตาลี ซึ่ง ณ เวลานั้นพบว่า 
ธุรกิจค้าปลีกในฐานะผู้ซื้อยังมีการกระจุกตัวไม่มากพอที่จะคานอ านาจต่อรองของ        
โคคา โคล่า ได้กล่าวคือ ร้านค้าปลีกรายใหญ่ที่สุด 5 รายมีส่วนแบ่งตลาดค้าปลีกขนาดใหญ่
รวมกันเพียงร้อยละ 35 และรายใหญ่ที่สุด 10 ราย มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันร้อยละ 51 
เท่านั้นจากการค านวณจากยอดขายท าให้การร้องเรียนมีน้ าหนัก 

เนื่องจากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของโคคา โคล่าในประเทศสมาชิกจ านวนมาก 
คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าของยุโรปจึงได้ออกค าสั่งให้ โคคาโคล่าหยุดพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรม
ต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 254775  

 

                                           
74 Economist (1999) Going for Coke. 
75 Gaspacpn, Phillippe and Visnar, Blaz  Coca-Cola: Europe-wide remedies in fizzy drinks, Antitrust  
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3.5 การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศญี่ปุ่น  

3.5.1 โครงสร้างตลาดและการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของประเทศญี่ปุ่น 

จากข้อมูลปัจจุบัน ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านสะดวกซื้อดั้ งเดิม ( Large-Scale 
Supermarkets and Conventional Supermarkets) ยังเป็นช่องทางหลักในการจ าหน่ายสินค้า
จ าพวกอาหารในประเทศญี่ปุ่น จากข้อมูลของ METI (ปี พ.ศ. 2556) พบว่า มูลค่าจ าหน่ายสินค้าใน
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านสะดวกซ้ือดั้งเดิม มีสัดส่วนร้อยละ 50 ในขณะที่ร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่
และห้างสรรพสินค้ามีส่วนแบ่งราวร้อยละ 30 และ 10 ตามล าดับ (ตารางท่ี 3.6 ด้านล่าง) 

ตารางท่ี 3.6 สัดส่วนค้าปลีกในตลาดอาหาร 

ปี ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ร้านสะดวกซ้ือ ห้างสรรพสินค้า 
2553 53.6% 33.6% 12.8% 
2554 53.7% 34.0% 12.3% 
2555 52.0% 36.0% 12.0% 

ที่มา: Japan Retail Sector 2012, Figure 5, หน้า 4 

ทั้งนี้จากข้อมูลรายงานสถานการณ์ค้าปลีกของ Euromonitor ในประเทศญี่ปุ่น พบว่า     
ส่วนแบ่งรายได้ในธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากรูปที่ 3.10 จะเห็น
ได้ว่า รายได้จากการขายสินค้าของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในปี พ.ศ. 2554 มีมูลค่าเท่ากับ 7,750.90 
พันล้านเยน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ขณะที่รายได้จากการขายสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่
เท่ากับ 23,695 พันล้านเยน มีสัดส่วนเป็นร้อยละ 75 แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปเพียง 5 ปี พบว่า ในปี 
พ.ศ. 2559 ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมมีรายได้จากการขายสินค้าลดลงกว่า 1,200 พันล้านเยน และ  
มีส่วนแบ่งรายได้คิดเป็นร้อยละ 20 ขณะที่ส่วนแบ่งรายได้ของร้านค้าปลีกแบบสมัยใหม่เพ่ิมสูงขึ้น
เกือบ 3,000 ล้านเยน และมีส่วนแบ่งรายได้จากการขายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80  
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รูปที่ 3.10 แนวโน้มรายได้จากการขายสินค้าของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมและร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 

 
ที่มา : Euromonitor International. (January 2017). Retailing in Japan.   

เมื่อศึกษาในรายละเอียดจะพบว่าธุรกิจค้าปลีกโดยเฉพาะอาหารในญี่ปุ่นมีการแข่งขันที่สูง 
โดยผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่ได้รับความนิยมสูง 5 อันดับแรกได้แก่76  

1) AEON Retail 
2) Ito Yokado 
3) Uny 
4) Daiei  
5) Life Corp  

ในขณะเดียวกันร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ ก็มีการแข่งขันสูงในตลาดประเทศญี่ปุ่น โดยร้าน
สะดวกซื้อที่มียอดจ าหน่ายสินค้าสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่77   

                                           
76 Sumio Thomas Aoki and Jharrod Mead-Frazier (2013) Japan Retail Foods 2012, Report No. JA 3523, USDA 
Foreign Agricultural Service, 5. 
77 Sumio Thomas Aoki and Jharrod Mead-Frazier (2013) Japan Retail Foods 2012, Report No. JA 3523, USDA 
Foreign Agricultural Service, 8-9. 
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1) Seven Eleven 
2) Lawson 
3) Family Mart 
4) Circle K Sunkus  
5) Mini Stop  

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของ OECD กลับพบว่าตลาดค้าปลีกอาหารของญี่ปุ่นมีอัตรากระจุกตัว 
(Concentration) ที่ค่อนข้างต่ าอยู่ กล่าวคืออัตรากระจุกตัวของผู้ประกอบการใหญ่ 5 รายแรก 
ในตลาดอาหารในปี พ.ศ. 2553 มีเพียงร้อยละ 12 เท่านั้น อนึ่ง เมื่อวิเคราะห์ส่วนแบ่งรายได้ในตลาด
ค้าปลีกทั้งหมดของประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2559 ก็พบว่าผู้ประกอบการหลักในธุรกิจร้านค้าปลีกที่มี
รายได้มากที่สุด 5 รายแรก มีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันแล้วไม่ถึงร้อยละ 10 เช่นกัน (รูปที่ 3.11) 
กล่าวคือ ผู้ประกอบธุรกิจ 5 รายดังกล่าวซึ่งได้แก่  

1) AEON มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 2.7  

2) 7-Eleven มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 2.7 

3) Co-op มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.5 

4) 3rd Party มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.4 

5) Merchant มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.3 

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าตลาดค้าปลีกในญี่ปุ่นยังมีการแข่งขันในตลาดจากผู้ประกอบการในหลาย
ระดับในหลากหลายรูปแบบและไม่ถูกผูกขาดจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง78  

  

                                           
78 OECD (2014) Competition Issues in the Food Chain Industry, DAF/COMP (2014)16, 15 May 2014, p 253. 
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รูปที่ 3.11 ส่วนแบ่งการตลาดร้านค้าปลีกในประเทศญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2559 

 
ที่มา : Euromonitor International (January 2017). Retailing in Japan. 

จากสภาพตลาดในปัจจุบัน ร้านค้าปลีกรวมทั้งห้างสรรพสินค้าต่างมีการปรับตัวเพ่ือให้ 
สอดรับกับการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง ร้านค้าปลีก
สมัยใหม่มีการปรับตัวในลักษณะต่าง ๆ เช่น 

- เนื่องจากพ้ืนที่ในประเทศญี่ปุ่นมีพ้ืนที่จ ากัด ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบ

ร้านให้มีขนาดเล็กลง (City-Style Stores) โดยมีพ้ืนที่ร้านไม่เกิน 1,800 ต.ร.ม. และมุ่งเน้น

ตั้งร้านในพ้ืนที่ชุมชน การเพ่ิมขึ้นของร้านค้าปลีกสะดวกซื้อสอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้บริโภคที่มีเวลาน้อย นิยมซื้อของจากร้านใกล้บ้านและซื้อของในปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้งขึ้น79 

- ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ มุ่งเน้นผลิตสินค้า House-Brand ราคาถูกมากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าใน

หมวดอาหารโดยการจ้างโรงงานภายนอกเพ่ือผลิตสินค้าป้อนร้านค้า 

                                           
79 Euromonitor International (2017) “Retailing in Japan” p.6 
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- ร้านสะดวกซื้อพยายามหาสินค้าเพ่ือป้อนร้านค้าโดยพ่ึงพาผู้ค้าส่ง (Wholesalers) เพ่ือซื้อ

สินค้าในปริมาณมาก และในราคาถูก 

นอกเหนือไปจากการแข่งขันที่มาจากผู้ประกอบการรายเดิมในตลาดแล้ว ปัจจุบันธุรกิจ     
ค้าปลีกในญี่ปุ่นต้องแข่งขันกับการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางอ่ืน ๆ เช่น การซื้อขายผ่านออนไลน์ TV 
Direct Sales และการซื้อขายสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ เป็นต้น การซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางเหล่านี้
โดยเฉพาะ Internet Shopping มีการเติบโตอย่างมากเมื่อเทียบกับช่องทางอ่ืน ๆ80 การซื้อขายสินค้า
ผ่านช่องทางนี้จะทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคตเพราะมีการคาดการณ์ว่าการซื้อขายโดยผ่าน
ช่องทางดังกล่าวจะมีมูลค่าสูงถึง 89 พันล้านเหรียญสหรัฐในอนาคต81  

อย่างไรก็ดี แม้ว่าสัดส่วนของการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์จะยังไม่สูงมาก หากแต่การเติบโต
ของธุรกิจออนไลน์มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จากข้อมูลสถานการณ์ค้าปลีกของ 
Euromonitor ในรูปที่ 3.12 จะเห็นได้ว่ามูลค่าการซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ในปี พ.ศ. 2554 
มีมูลค่าประมาณเพียง 4,250 พันล้านเยน และมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องทุกปีและล่าสุดในปี พ.ศ. 2559 
มีมูลค่าการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์มากถึง 7,900 พันล้านเยน ซึ่งอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 
(Compound Anuual Growth Rate : CAGR) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2559 เท่ากับร้อยละ 13 ต่อปี 
นอกจากนี้ รูปแบบการซื้อขายออนไลน์อีกรูปแบบหนึ่ง คือ การซื้อขายสินค้าผ่านระบบมือถือสมาร์ทโฟน 
แม้ว่ามูลค่าการซื้อขายจะยังคงมีสัดส่วนไม่มากแต่มีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่องเช่นกัน ทั้งนี้จากข้อมูล
ของ Euromonitor ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายในปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าอยู่ที่
ประมาณ 3,184 พันล้านเยน  

อนึ่ง จากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น AEON, Ito Yokado หรือ 
Seven Eleven ต่างก็ให้ความสนใจกับช่องทางจ าหน่ายแบบใหม่นี้เช่นกัน82 แต่สัดส่วนการขายสินค้า
ยังคงกระท าผ่านร้านค้าปลีกเป็นหลักซึ่งเมื่อเทียบสัดส่วนแล้ว พบว่า สัดส่วนการขายสินค้าผ่านร้านค้า
ยังมีมูลค่ามากกว่าการขายผ่านช่องทางอ่ืนถึงเกือบ 5 เท่า กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2559 ยอดจ าหน่าย

                                           
80 Sumio Thomas Aoki and Jharrod Mead-Frazier (2013) Japan Retail Foods 2012, Report No. JA 3523, USDA 
Foreign Agricultural Service, 19; Euromonitor International (2017) “Retailing in Japan” p.12 ระบุว่าการเติบโตของ 
Internet Shopping ระหวา่งปี 2011-2016 มีอัตราเฉลี่ย 86% ในขณะเดียวที ่Direct selling และ Home Shopping มีอัตราเติบโต 
-11% และ -8% ตามล าดับ 
81 Sumio Thomas Aoki and Jharrod Mead-Frazier (2013) Japan Retail Foods 2012, Report No. JA 3523, USDA 
Foreign Agricultural Service, 20. 
82 Sumio Thomas Aoki and Jharrod Mead-Frazier (2013) Japan Retail Foods 2012, Report No. JA 3523, USDA 
Foreign Agricultural Service, 20. 
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สินค้าผ่านร้านค้าปลีกมีมูลค่ามากถึง 96,258  พันล้านเยน ขณะที่ยอดจ าหน่ายสินค้าที่ผ่านช่องทางอ่ืน ๆ 
มีมูลค่าเพียง 14,525 พันล้านเยน หรือเทียบเป็นสัดส่วนไม่ถึงหนึ่งในห้าของยอดจ าหน่ายสินค้า       
ผ่านร้านค้า (ตารางที่ 3.7) ดังนั้นกฎหมายควบคุมการร้านค้าปลีกจึงยังมีความส าคัญ 

รูปที่ 3.12 แนวโน้มการเติบโตของการซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ 

 
ที่มา : Euromonitor International. (January 2017). Retailing in Japan.   

ตารางท่ี 3.7  ยอดจ าหน่ายสินค้าผ่าน Store-based และ Non-Store Retailing พ.ศ. 2554-
2559 

หน่วย : พันล้านเยน 2554 2555 2556 2557 2558 2559 
การซื้อขายสินค้า
ผ่านร้านคา้ 

92,743 92,934 94,664 95,287 95,798 96,258 

การซื้อขายสินค้า
ผ่านช่องทางอื่น 

11,710 12,345 13,212 13,637 14,025 14,525 

ที่มา: Euromonitor International (2017) “Retailing in Japan”, Table 1, p.10. 

3.5.2 การก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีก 

ในอดีต รัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มมีบทบาทในการเข้ามาควบคุมธุรกิจค้าปลีกตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1940 
โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 
รัฐบาลจึงได้ออกกฎหมายควบคุมธุรกิจค้าปลีกฉบับแรกชื่อว่า Department Store Law ในปี  
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พ.ศ. 249983 กฎหมายดังกล่าวห้ามห้างสรรพสินค้าที่มีขนาดพ้ืนที่มากกว่า 1,500 ตร.ม. เปิดท าการ
เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade 
and Industry หรือ METI) นอกจากนี้กฎหมายดังกล่าวยังก าหนดเวลาเปิดปิดของห้างอีกด้วย84 
อย่างไรก็ดี กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถควบคุมการขยายตัวของห้างสรรพสินค้าและธุรกิจค้าปลีก
ขนาดใหญ่ได้ และผู้ประกอบการรายย่อยก็ยังได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของห้างสรรพสินค้า 
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากห้างสรรพสินค้ามีการลดขนาดพ้ืนที่ร้านลงและปรับรูปแบบร้านให้เป็นร้านค้าปลีก
เพ่ือหลบเลี่ยงกฎหมาย85 ห้างขนาดใหญ่เหล่านี้จึงสามารถขยายสาขาได้อย่างต่อเนื่องในเขตเมือง     
แม้จะมีกฎหมายก าหนดขนาดพ้ืนที่ที่ร้านสามารถด าเนินธุรกิจได้ไว้อย่างเคร่งครัดก็ตาม86  

เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกอปรกับแรงกดดันทางการเมืองจากร้านค้าปลีกรายย่อยซึ่งเป็ น  
ฐานเสียงหลักของรัฐบาล87 รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ตรากฎหมายฉบับใหม่ชื่อว่า “Law Concerning the 
Adjustment of Retail Business Operation at Large-Scale Retail Stores” (หรือ Large-
Scale Retail Store Law) ในปี พ.ศ. 2516 โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือสร้างสมดุลระหว่าง 
ร้านขนาดใหญ่ (รวมถึงห้างสรรพสินค้าด้วย)  และผู้ประกอบการรายย่อย และก าหนดให้
ผู้ประกอบการต้องขออนุมัติต่อ METI หากก่อสร้างอาคารที่มีพ้ืนที่เกินกว่า 1,500 ตร.ม.หรือองค์กร
ท้องถิ่นส าหรับร้านที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน 500 ต.ร.ม. นอกจากนี้ก็มีการจัดตั้งสภากรรมการท้องถิ่นซึ่ง
ประกอบไปด้วยผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และตัวแทนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่เป็นผู้ท ารายงาน
ต่อ METI เพ่ือให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนการก่อสร้างห้างในพ้ืนที่88  

อย่างไรก็ดี กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการ    
ค้าปลีกรายใหญ่และรายย่อย เพราะธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ยังสามารถเลี่ยงกฎหมายโดยการลดขนาด

                                           
83 Jean Heilman Grier (2001) “Japan’s Regulation of Large Retail Stores: Political Demands versus Economic 
Interests” 22 University of Pennsylvania Journal of International Economic Law 1, 5. 

84 Jean Heilman Grier (2001) “Japan’s Regulation of Large Retail Stores: Political Demands versus Economic 
Interests” 22 University of Pennsylvania Journal of International Economic Law 1, 7. 
85 Jean Heilman Grier (2001) “Japan’s Regulation of Large Retail Stores: Political Demands versus Economic 
Interests” 22 University of Pennsylvania Journal of International Economic Law 1, 7. 
86 Jean Heilman Grier (2001) “Japan’s Regulation of Large Retail Stores: Political Demands versus Economic 
Interests” 22 University of Pennsylvania Journal of International Economic Law 1, 8-9. 

87 Jean Heilman Grier (2001) “Japan’s Regulation of Large Retail Stores: Political Demands versus Economic 
Interests” 22 University of Pennsylvania Journal of International Economic Law 1, 3. 
88 Jean Heilman Grier (2001) “Japan’s Regulation of Large Retail Stores: Political Demands versus Economic 
Interests” 22 University of Pennsylvania Journal of International Economic Law 1, 10-11. 
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พ้ืนที่ร้านค้าปลีกลงและกฎหมายดังกล่าวก็ไม่สามารถคุ้มครองผู้ประกอบการรายเล็กได้อย่างจริงจัง89 
นอกจากนี้ก็มีปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่ลักหลั่นระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ท าให้
ผู้ประกอบการเสียหาย90  

จากปัญหาดังกล่าวประกอบกับการร้องเรียนจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ต้องการให้ญี่ปุ่น
ผ่อนคลายกฎระเบียบควบคุมธุรกิจค้าปลีกที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าเสรีตามพันธกรณีของ WTO91 
รัฐบาลญี่ปุ่นได้ยกเลิกกฎหมายฉบับเก่าและประกาศใช้กฎหมายใหม่ คือ “The Act on the 
Measures by Large Scale Retail Stores for Preservation of Living Environment” (Large-
Scale Retail Store Location Law) มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมาเพ่ือเพ่ิมความ
ยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม  
ค้าปลีกในประเทศให้เจริญมากข้ึน 92  

3.5.2.1 กฎระเบียบเฉพาะที่ใช้ในการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่งกฎหมายค้าปลีก 

ในปัจจุบันกฎหมาย Large-Scale Retail Store Location Law ซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2543 เป็นกฎหมายแม่บทหลักในควบคุมการประกอบธุรกิจค้าปลีกในประเทศญี่ปุ่น กฎหมาย
ดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือปกป้องร้านค้ารายย่อยเหมือนกฎหมาย Large-Scale Retail Stores Law 
แต่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือก าหนดจัดระเบียบระบบผังเมืองและดูแลสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่ร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่ตั้งอยู่93  

ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ร้านค้าที่ต้องขออนุมัติด าเนินธุรกิจต้องมีพ้ืนที่ตั้งแต่ 1 พัน ต.ร.ม. ขึ้นไป 
และแทนที่จะมุ่งเน้นควบคุมในเชิงขนาดพ้ืนที่อย่างเดียวซึ่งไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร กฎหมาย

                                           
89 Jean Heilman Grier (2001) “Japan’s Regulation of Large Retail Stores: Political Demands versus Economic 
Interests” 22 University of Pennsylvania Journal of International Economic Law 1, 13. 
90 Jean Heilman Grier (2001) “Japan’s Regulation of Large Retail Stores: Political Demands versus Economic 
Interests” 22 University of Pennsylvania Journal of International Economic Law 1, 14. 
91 ในรายงานเสนอต่อสภาคองเกรสในปี 2529 และ 2530 ได้ระบุว่าญี่ปุ่นบังคับกฎหมายควบคุมร้านค้าปลีกที่เคร่งครัดเกินไปจนจ ากัด
ช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าน าเข้าจากสหรัฐอเมริกา แทนที่จะสามารถขายได้ในร้านค้าขนาดใหญ่กลับต้องขายในร้านขนาดเล็กซ่ึงท า
ให้มีต้นทุนที่สูงกว่า กฎหมายดังกล่าวจึงกระทบต่อยอดจ าหน่ายสินค้าน าเข้าจากสหรัฐฯอย่างเล่ียงไม่ได้ และต่อมาสหรัฐฯได้ด าเนินการ
ฟ้องร้องคดีต่อรัฐบาลญี่ปุ่นต่อองค์การค้าโลก (WTO) ในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องในคดี Kodak Case ในปี 2540 (อ้างอิงจาก Jean 
Heilman Grier (2001) “Japan’s Regulation of Large Retail Stores: Political Demands versus Economic Interests” 22 
University of Pennsylvania Journal of International Economic Law 1, p. 15 ในเชิงอรรถที่ 94) 
92 Act No 91 of Jun 3, 1998 
93 Jean Heilman Grier (2001) “Japan’s Regulation of Large Retail Stores: Political Demands versus Economic 
Interests” 22 University of Pennsylvania Journal of International Economic Law 1, 3. 
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ฉบับนี้ให้ความส าคัญกับเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของร้านค้าปลีกต่อชุมชนโดยรอบด้วย โดย
องคก์รปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ตั้งอยู่มีอ านาจในการตรวจสอบและก าหนดแนว
ทางการประกอบกิจการให้แก่ร้านค้า โดยมี METI เป็นผู้ก ากับตรวจสอบการใช้อ านาจอีกชั้นหนึ่ง94 
ปัจจุบัน METI ได้ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท่ีผู้ค้าปลีกจะต้องพิจารณาดังนี้95 

1) ต้องมีมาตรการดูแลการจราจรที่กระทบต่อผู้อยู่อาศัยในบริเวณนั้น 
2) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ต้องมีการจัดการทางเข้าออกท่ีไม่เป็นอุปสรรคต่อการจราจร 
3) ต้องจัดให้มีที่จอดรถเพียงพอ และ 
4) มีการดูแลรักษาความปลอดภัยเพียงพอ 

ดังนั้นในภาพรวมจึงเห็นได้ว่าแม้ญี่ปุ่นจะมีกฎหมายควบคุมร้านค้าปลีกโดยเฉพาะ แต่
แนวทางในการควบคุมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน แทนที่จะห้ามการประกอบธุรกิจบนพ้ืนฐานของ
ขนาดพ้ืนที่เป็นหลัก ปัจจุบันญี่ปุ่นให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อมแทนด้วย  

3.5.2.2 กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 

ก. กฎหมายแข่งขันทางการค้า 

เนื่องจากตลาดค้าปลีกในญี่ปุ่นมีการแข่งขันสูง ข้อกังวลที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นไม่ใช้ประเด็น       
การผูกขาดตลาดของผู้ประกอบการแต่เป็นเรื่องการใช้อ านาจต่อรองที่เหนือกว่าของผู้ประกอบการ
รายใหญ่ในตลาดที่เอาเปรียบคู่สัญญาหรือคู่แข่ง ดังนั้น การควบคุมพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรม        
ในญี่ปุ่นจึงอยู่ภายใต้กฎหมาย The Anti-Monopoly Act (AMA) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือป้องกัน
ปัญหาการผูกขาดและส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการ โดยกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ
กับอุตสาหกรรมหลากหลายรวมถึงอุตสาหกรรมค้าปลีกด้วย  

ภายใต้ AMA ได้ก าหนดพฤติกรรมหลายลักษณะที่เข้าข่ายละเมิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้อ านาจต่อรองที่เหนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรม (Abuse of Buying Power or Dependency) 
อย่างไรก็ดี เนื่องจากความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติกฎหมาย ในปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการแข่งขัน
ทางการค้าญี่ปุ่น (Japan Fair Trade Commission) ได้ตีพิมพ์คู่มือว่าตัวอย่างพฤติกรรมการค้า      
ไม่เป็นธรรมของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ต่อผู้ผลิตสินค้า ซึ่งมีชื่อว่า Guidelines Concerning Abuse 
of Superior Bargaining Position under the Antimonopoly Act แม้จะไม่ใช่กฎหมายที่มีผล

                                           
94 อรทัย แซ่เบ๊ (2554) มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจค้าปลีก, วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, 85-86 

95 METI Distribution Industry Division (2000) “Outline of Daiten-Ricchi HO”, art 6. 
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บังคับโดยตรงแต่คู่มือดังกล่าวน่าจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เจ้าพนักงานและศาลในการตีความกฎหมาย
ว่าพฤติกรรมเช่นใดที่เข้าข่ายละเมิดกฎหมาย ตัวอย่างของการใช้อ านาจต่อรองที่ไม่เป็นธรรม ได้แก่ 
การขอคืนสินค้า การกดราคารับซื้อ การไม่ยอมรับสินค้าที่ได้สั่งไว้ การได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
อย่างไม่เป็นธรรม การไม่ปฏิบัติตามค าตักเตือน (Notification) ของคณะกรรมการแข่งขันฯ เป็นต้น 

นอกเหนือจากการควบคุมพฤติกรรมการใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม กฎหมายแข่งขันการค้า
ของญี่ปุ่นได้ก าหนดข้อยกเว้นความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ ผลิตสินค้ารายย่อยด้วย เช่น               
กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์รายย่อย ที่สามารถรวมตัวเพ่ือสร้างอ านาจต่อรองกับผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่
โดยไม่ถือเป็นความผิดตามกฎหมายแข่งขันทางการค้าญี่ปุ่น 

ข. คู่มือก ากับพฤติกรรมการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมระหว่างร้านค้าปลีกกับซัพพลายเออร์ 
(Guidelines Concerning Designation of Specific Unfair Trade Practices by 
Large-Scale Retailers Relating to Trade with Suppliers) 

การก ากับดูแลพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการค้าปลีกกับซัพพลายเออร์
จะต้องมีการระบุที่ชัดเจนว่าพฤติกรรมทางการค้าใดบ้างที่สามารถท าได้หรือไม่ได้ตามที่ได้กล่าวแล้ว 
ในเบื้องต้นนั้น ซึ่งคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าของประเทศญี่ปุ่น (JFTC) ได้มีการจัดท าคู่มือ
เกี่ยวกับพฤติกรรมต้องห้ามที่อาจจะเป็นการกระท าที่ไม่เป็นธรรมกับซัพพลายเออร์ หรือ Guidelines 
Concerning Designation of Specific Unfair Trade Practices by Large-Scale Retailers 
Relating to Trade with Suppliers96 ซึ่งคู่มือดังกล่าวจะเป็นการบังคับใช้กับผู้ประกอบการค้าปลีก
ขนาดใหญ่ที่มียอดขายมากกว่า 10 ล้านเยน โดยคู่มือดังกล่าวเป็นการก าหนดพฤติกรรมที่ห้ามมิให้
ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ปฏิบัติต่อซัพพลายเออร์ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

1) การส่งสินค้าคืนกลับไปยังซัพพลายเออร์อย่างไม่เป็นธรรม ยกเว้นได้มีการตกลงเงื่อนไขกัน
ไว้ล่วงหน้า  หรือส่งคืนด้วยเหตุผลของซัพพลายเออร์เอง หรือส่งคืนเนื่องจากเกิดความ
ผิดพลาดในการจัดส่งสินค้า ทั้งนี้ในการจัดส่งสินค้าคืนจะต้องอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม
นับจากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน และภายในวงเงินที่เห็นสมควร 

2) การบังคับให้ซัพพลายเออร์ลดราคาอย่างไม่เป็นธรรม ยกเว้นเหตุผลอันควรที่เนื่องมาจาก
ซัพพลายเออร์ 

3) การท าสัญญาซื้อขายอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งห้ามมิให้ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่บังคับให้ 
ซัพพลายเออร์ยอมรับเงื่อนไขภายใต้สัญญาที่มีการถูกเอาเปรียบ 

                                           
96 Fair Trade Commission Notification No. 11 of 2005. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
http://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/imonopoly_guidelines.files/guidelines_large_scale_retailers.pdf. 
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4) การลดอ านาจการต่อรองราคาของซัพพลายเออร์ด้วยการก าหนดราคาส่งมอบสินค้าให้
ต่ ากว่าราคาจัดส่งทั่วไป 

5) การปฏิเสธการรับสินค้าจากซัพพลายเออร์หลังจากที่ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขาย
สินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันควร 

6) การบังคับให้ซัพพลายเออร์เลือกใช้สินค้าหรือบริการจากบุคคลที่สามที่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
มีผลประโยชน์ร่วม เช่น การบังคับให้ซัพพลายเออร์เลือกใช้วัตถุดิบของบริษัทที่ร้านค้าปลีก
มีหุ้นส่วนอยู่ เป็นต้น เว้นแต่เหตุผลอันควร อาทิ การบังคับให้ซัพพลายเออร์ซื้อวัตถุดิบ
จากบริษัทเอกชนบางราย เพ่ือให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตได้คุณภาพและมาตรฐานตามที่
ร้านค้าปลีกก าหนดไว้ 

7) การบังคับให้ซัพพลายเออร์ส่งพนักงานของบริษัทให้มาช่วยกิจกรรมภายในของร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่โดยไม่ได้รับความยินยอม เช่น การบังคับให้ส่งพนักงานของบริษัทซัพพลายเออร์       
มาจัดแสดงสินค้าเพ่ือฉลองการขยายสาขา เป็นต้น 

8) การเรียกเก็บเงินอย่างไม่เป็นธรรมจากซัพพลายเออร์เพ่ือผลประโยชน์อ่ืนใด โดยที่ 
ซัพพลายเออร์มิได้เป็นผู้เสนอให้ เช่น เงินอุดหนุนส าหรับการเปิดสาขาใหม่ เงินอุดหนุน
ส าหรับการปรับปรุงร้านค้า  

9) พฤติกรรมอื่น ๆ ที่จะเป็นการจ ากัดหรือขัดขวางต่อการประกอบธุรกิจของซัพพลายเออร์ 
ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินค่าช าระสินค้าล่าช้า การระงับการสั่งซื้อสินค้าโดยไม่มีการแจ้ง
เหตุผลล่วงหน้า  

ทั้งนี้ หากร้านค้าปลีกขนาดใหญ่มีการเอาเปรียบซัพพลายเออร์ตามกรอบที่ก าหนดไว้ในคู่มือ
ดังกล่าว ซัพพลายเออร์สามารถจะร้องเรียนเข้ามาที่คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า JFTC ได้ เพ่ือ
ด าเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าวว่ามีความผิดจริงหรือไม่ 

3.5.3 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีก 

แม้ญี่ปุ่นจะมีกฎหมายควบคุมร้านค้าปลีกโดยเฉพาะแต่การก ากับดูแลส่วนมากมักเป็นการ
ควบคุมดูแลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการก ากับดูแลด้านพฤติกรรมของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่
อาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมทั้งต่อร้านค้าปลีกรายย่อยรวมถึงผู้ ผลิตสินค้า ซึ่งที่ผ่านมาเร็ว ๆ นี้ 
คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าญี่ปุ่น (JFTC) ได้พิจารณาปัญหาพฤติกรรมผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่      
อันเป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอันขัดต่อ AMA หลายกรณี ซึ่งส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจซื้อ
อย่างไม่เป็นธรรม (Abuse of Buying Power) ของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ต่อผู้ผลิตสินค้า เช่น 

(1) กรณีการใช้อ านาจซื้ออย่างไม่เป็นธรรมของ Sanya-Marunaka K.K.  
กรณีนี้ คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าญี่ปุ่น (JFTC) ได้กล่าวหาว่า ร้าน Sanya-Marunaka 

ซึ่งเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ที่ตั้งในเขต Sanin และ Shikoku ได้ใช้อ านาจซื้อบังคับให้ผู้ผลิต
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สินค้าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อเรียกร้องต่าง ๆ อย่างไม่เป็นธรรมจนสร้างความเดือดร้อนต่อการ
ประกอบกิจการ JFTC ได้สืบสวนและพบว่า Sanya-Marunaka บังคับให้ผู้ผลิตต้องส่งพนักงานไป
ช่วยขนย้ายสินค้าในโกดังแม้จะมิใช่สินค้าที่ขายโดยผู้ผลิตก็ตาม นอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องให้ผู้ผลิต
สินค้าต้องให้เงินช่วยเหลือในกิจกรรมโปรโมชั่นสินค้าในร้านแม้ว่าจะไม่ใช่สินค้าที่ผู้ผลิตรายนั้นเป็น
ผู้ผลิตก็ตาม ในขณะเดียวกันก็ยังบังคับให้ผู้ผลิตต้องรับคืนสินค้าอาหารที่หมดอายุที่ Sanya-Marunaka 
ขายไม่หมดอย่างไม่เป็นธรรมและไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ นอกจากนั้นเมื่อขายสินค้าอาหาร
ตามฤดูกาลไม่หมดและขายลดราคาแก่ลูกค้า ร้าน Sanya-Marunaka ก็ไม่ยอมจ่ายค่าสินค้าเต็มราคา
ตามที่ได้ตกลงกันและจ่ายเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น รวมทั้งบังคับให้ผู้ผลิตสินค้าต้องซื้อสินค้าบางอย่างจาก 
Sanya-Marunaka อีกด้วย ภายหลังจากการสอบสวน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554 JFTC ได้สั่งให้
ร้าน Sanya-Marunaka ต้องจ่ายเงินชดเชย (Surcharge) แก่ผู้ผลิตสินค้าที่ได้รับความเสียหายรวมถึง 
222 ล้านเยน ในขณะนี้ ร้าน Sanya-Marunaka ได้ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งของ JFTC97 

(2) กรณีการใช้อ านาจซื้อของ ร้านของเล่น Toy R US 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554 JFTC ได้มีค าสั่งให้ Toy R US จ่ายเงินชดเชยแก่ผู้ผลิต

สินค้า เนื่องจากสอบสวนพบว่า Toy R US ได้ใช้อ านาจซื้อบังคับให้ผู้ผลิตสินค้าของเล่นต้องรับคืน
สินค้าที่ขายไม่ได้เนื่องจากยอดขายที่ลดลงอันเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ าในญี่ปุ่น นอกจากนี้ 
Toy R US ยังใช้อ านาจซื้อที่เหนือกว่าช าระค่าสินค่าแก่ผู้ผลิตน้อยกว่าที่ตกลงกันไว้โดยหักลดค่าสินค้า
ตามส่วนลดที่ให้แก่ลูกค้าด้วย คดีนี้เป็นคดีแรกที่ JFTC มีค าสั่งลงโทษบริษัทต่างชาติที่มีสาขา         
ในประเทศญี่ปุ่น98 

(3) กรณีการขายสินค้าต่ ากว่าทุนผิดปกติของร้านขายส่งสินค้าสุรา 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 JFTC ได้มีค าสั่งตักเตือนร้านขายส่งสุราจ านวนสามราย

เนื่องจากสอบสวนแล้วพบว่า ร้านค้าส่งดังกล่าวได้ขายสินค้าแก่ร้านค้าปลีกในราคาที่ต่ ากว่าปกติ อย่าง
ต่อเนื่อง ผลของการกระท าดังกล่าวท าให้ร้านค้าปลีกร้านอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้รับสินค้าจากร้านค้าส่งกลุ่มนี้
ได้รับผลกระทบเพราะไม่สามารถขายสินค้าในราคาต่ าแข่งขันได้ นอกจากนี้ JFTC ยังได้ขยายผลการ
สอบสวนถึงกรณีที่ร้านค้าปลีกที่ซื้อสินค้าในราคาต่ ากว่าปกติมีการใช้อ านาจซื้อบีบบังคับผู้ผลิตสินค้าอ่ืน

                                           
97 OECD (2014) Competition Issues in the Food Chain Industry, DAF/COMP (2014)16, 15 May 2014, p 255-256. 
98 Etsuko Hara and Yoshiharu Usuki (2012) “Japan’s New Caselaw on Dominant Position Bargaining” in 
International Financial Law Review (http://www.iflr.com/Article/3094600/Japans-new-caselaw-on-dominant-
position-bargaining.html) 
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ด้วยหรือไม่ ภายหลังจากการสอบสวน JFTC จึงได้ออกค าสั่งตักเตือนแก่ร้านค้าส่งสุราทั้งสามร้านและ
ใหห้ยุดพฤติกรรมดังกล่าวด้วย99 

นอกเหนือจากประเด็นการใช้อ านาจซื้ออย่างไม่เป็นธรรมแล้ว JFTC ยังได้ให้ความสนใจต่อ
กรณีการที่ ผู้ ผลิ ตสิ นค้ า ใช้ อ านาจที่ เหนือกว่ า เอา เปรี ยบบริษัทผู้ รั บช่ ว งผลิตสินค้ าด้ วย 
(Subcontractor) ปัญหาดังกล่าวทวีความส าคัญมากยิ่งโดยเฉพาะกรณีท่ีร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ว่าจ้าง
ผู้ประกอบการภายนอกให้ผลิตสินค้าประเภท House Brand เนื่องจาก House Brand เป็นที่นิยม
มากขึ้นในญี่ปุ่น100 ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่จึงได้ว่าจ้างผู้ผลิตผลิตสินค้าจ านวนมากเพ่ือป้อนร้านค้าที่มี
อยู่ทั่วประเทศ สถานการณ์ดังกล่าวจึงท าให้ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่อยู่ในสถานะที่ได้เปรียบและมี
อ านาจต่อรองสูงกว่าผู้ผลิตสินค้า เนื่องจากปัญหาดังกล่าว  ในปี พ.ศ. 2499 รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ออก
กฎหมายฉบับใหม่ชื่อ Subcontract Act ซึ่งเป็นกฎหมายส าคัญอันหนึ่งที่มีเป้าหมายส าคัญเพ่ือเป็น
หลักประกันการค้าที่เป็นธรรมระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับช่วงการผลิตซึ่งมีอ านาจต่อรองที่ไม่เท่าเทียม
กัน101 ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2555 JFTC ได้สั่งให้ Japanese Consumers’ Co-operative Union (JCCU) 
ต้องจ่ายค่าปรับแก่บรรดาผู้รับช่วงผลิตสินค้าซึ่งมีทั้งสิ้น 450 รายที่ผลิตสินค้า House Brand ส่ง 
JCCU เนื่องจาก JCCU กระท าผิดกฎหมาย Subcontract Act โดยการละเมิดสัญญาไม่ช าระ      ค่า
สินค้าตามจ านวนและเวลาที่ได้ตกลงกันไว้102 ดังนั้นกฎหมายดังกล่าวจึงถือเป็นอีกมาตรการหนึ่ง
นอกเหนือจาก AMA ที่ JFTC ใช้ควบคุมพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมของผู้ค้าปลีกรายใหญ่        
ในประเทศญี่ปุ่น 

3.6 การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศอินโดนีเซีย 
3.6.1 โครงสร้างตลาดและสภาพการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของประเทศอินโดนีเซีย 

ตลาดค้าปลีกของประเทศอินโดนีเซียก าลังเป็นที่จับตามองอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็น
ประเทศท่ีมีจ านวนประชากรมากถึง 261 ล้านคนในปี พ.ศ. 2560 มากเป็นอันดับ 4 ของโลก จ านวน
ประชากรร้อยละ 50 อยู่ในช่วงวัยเด็กถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น และชนชั้นกลางค่อนข้างสูงขึ้นไปมีแนวโน้ม
สัดส่วนสูงขึ้นจากร้อยละ 68.4 ในปี พ.ศ. 2558 เป็นร้อยละ 76.1 ในปี พ.ศ. 2563103 จากการที่

                                           
99 OECD (2014) Competition Issues in the Food Chain Industry, DAF/COMP (2014)16, 15 May 2014, p 256. 
100 ในปี 2007 สินค้า House Brand ในญี่ปุ่นมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 1,600 พนัล้านเยน และเพิ่มขึ้นเป็น 2,400 พันล้านเยนภายใน
ระยะเวลาเพยีงสามปี, อา้งอิงจาก  OECD (2014) Competition Issues in the Food Chain Industry, DAF/COMP (2014)16, 15 
May 2014, p 258 
101 The Subcontract Act ( http://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/subcontract.html) 
102 OECD (2014) Competition Issues in the Food Chain Industry, DAF/COMP (2014)16, 15 May 2014, p 259 
103 Global Business Guide Indonesia, https://goo.gl/3DC7RJ. (สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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ประชากรมีรายได้ต่อหัวเพ่ิมมากขึ้น  การใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2556-2563           
ถูกคาดการณ์ว่าจะสูงขึ้นถึงร้อยละ 53 โดยการใช้จ่ายครัวเรือนด้านอาหารมีสัดส่วนร้อยละ 26.8 ของ
รายได้104 อีกทั้ง ในปี พ.ศ. 2560 อินโดนีเซียยังถูกจัดให้เป็นประเทศมีการพัฒนาการค้าปลีก (GRDI) 
อยู่ในอันดับที่ 8 ในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาที่คาดการณ์ว่าธุรกิจค้าปลีกมีศักยภาพขยายตัวในอนาคต 

สถานการณ์การค้าปลีกของประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงเป็นการค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม กล่าวคือ ส่วนแบ่งการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมยงัคงมีสัดส่วนมากที่สุด จากรูปที่ 3.13 
จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2559 ส่วนแบ่งการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมมีส่วนแบ่งตลาด
มากกว่าร้อยละ 80 ขณะที่การค้าปลีกสมัยใหม่ยังคงมีส่วนแบ่งตลาดไม่ถึงร้อยละ 20 ซึ่งอยู่ในระดับ
ต่ ามากหากเปรียบเทียบกับประเทศใกล้เคียงในภูมิภาค อาทิ ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ที่มีส่วนแบ่งตลาด
ของร้านค้าปลีกแบบสมัยใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 42 ร้อยละ 53 และ ร้อยละ 70 ตามล าดับ105  

ทั้งนี้ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ส่วนแบ่งตลาดการค้าปลีกในประเทศอินโดนีเซียยังคงเป็นการ 
ค้าปลีกแบบดั้งเดิมอาจมีอยู่ 3 ปัจจัย  ปัจจัยแรกคือ สภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นหมู่เกาะ  
กอปรกับโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านโลจิสติกส์ของประเทศยังไม่ดีมากนักโดยเฉพาะนอกหมู่เกาะชวา
ท าให้การขยายจ านวนร้านค้าปลีกสมัยใหม่ถูกจ ากัด ปัจจัยที่สองคือ ความหลากหลายของประชากร 
ในประเทศอินโดนีเซียที่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าในแต่ละพ้ืนที่ได้
ดีกว่าร้านค้าสมัยใหม่ท าให้ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมยังคงเป็นที่นิยม ซึ่งการขายสินค้าและบริการ
ท้องถิ่นที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่กอปรกับความเชื่อด้านบวกบางอย่างต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม 
เช่น เชื่อว่าสินค้าที่จ าหน่ายในร้านค้าแบบดั้งเดิมมีต้นทุนต่ า เนื้อและอาหารทะเลมีคุณภาพและ
ปลอดภัย เป็นต้น รวมถึงวัฒนธรรมความเป็นกันเอง เช่น การต่อราคา การลดราคาหรือแถมให้ที่     
สามารถท าได้ทันทีทันใดเป็นสิ่งที่ท าให้ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมสามารถแข่งขันกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้  
และปัจจัยที่สามคือ การปกป้องธุรกิจขนาดเล็กของภาครัฐท าให้นักลงทุนจากต่างชาติไม่สามารถ      
เข้ามาลงทุนในร้านสะดวกซ้ือซึ่งเป็นคู่แข่งที่ส าคัญของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมได้อย่างเต็มที่ 

  

                                           
104 Stockholm Environment Institute, “Indonesia’s food system revolution”, https://goo.gl/aVUUY9. (สืบค้น
เมื่อ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
105 Global Business Guide Indonesia, “Indonesia’s Retail Sector; E-Commerce, the Next Growth Driver”, 
https://goo.gl/Vdmy8P. (สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2560) 

https://goo.gl/Vdmy8P
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รูปที่ 3.13 ส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจค้าปลีกแต่ละประเภท 

 
ที่มา: USDA Foreign Agriculture Service, Gain Report: Retail Foods Update. ซ่ึงใช้ข้อมูลจาก Euromonitor 

ที่ผ่านมาในช่วงปี พ.ศ. 2553-2558 ตลาดค้าปลีกของประเทศอินโดนีเซียมีอัตราการเติบโต
ทั้งด้านมูลค่าและจ านวนร้านอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะร้านค้าปลีกสมัยใหม่ตามที่ปรากฏในตารางที่ 3.8 
การเติบโตของร้านค้าปลีกสมัยใหม่โดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อของประเทศอินโดนีเซียมีปัจจัยหลัก     
อยู่ 3 ปัจจัย โดยปัจจัยแรกได้แก่ วิถีชีวิตของประชากรในประเทศอินโดนีเซียเปลี่ยนไปจากเดิม          
ที่ผู้หญิงเคยเป็นแม่บ้านได้เข้ามาสู่ตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้น จึงมีรายได้ครัวเรือนเพ่ิมขึ้น มีเวลาในการ
ประกอบอาหารน้อยลง ท าให้ต้องเข้าร้านค้าปลีกสมัยใหม่เพ่ือซื้ออาหารส าเร็จรูป ปัจจัยที่สองได้แก่
การศึกษาที่ดีขึ้นในกลุ่มชนชั้นกลางท าให้กลุ่มคนเหล่านี้ต้องการสินค้าและบริการที่ทันสมัยเน้นความ
สะดวกสบายในการใช้บริการและไม่อ่อนไหวต่อราคาสินค้ามากนัก ท าให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้เน้นใช้บริการ
จากร้านสะดวกซื้อหรือมินิมาร์ทเป็นหลัก และเริ่มใช้บริการร้านไฮเปอร์มาเก็ตหรือซูเปอร์มาเก็ตที่มี
มากขึ้นตามหัวเมืองใหญ่ ๆ และปัจจัยที่สาม คือ ร้านค้าสะดวกซื้อเปิดได้ง่ายกว่าร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ 
เนื่องจากไม่ต้องขออนุญาตการประกอบกิจการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้ขยายตัวได้
รวดเร็วกว่า 
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ตารางท่ี 3.8 การเติบโตของจ านวนและยอดขายร้านค้าปลีกประเทศอินโดนีเซีย 

ประเภทร้านค้า อัตราการเติบโตค านวณจากรายได้ (%) จ านวนร้านค้า 
(พันราย) 

ในปี พ.ศ. 2558 

อัตราการค านวณจากจ านวนร้านค้า 
(%) 

พ.ศ. 2557-2558 พ.ศ. 2553-2558 
(อัตราการเติบโต

เฉลี่ยต่อปี) 

พ.ศ. 2557-2558 พ.ศ. 2553-2558 
(อัตราการเติบโต

เฉลี่ยต่อปี) 
ร้านสะดวกซื้อ 15.7 30.0 26.7 15.3 16.8 

ไฮเปอร์มาร์เก็ต 9.7 12.4 0.3 7.7 11.8 
ซูเปอร์มาเก็ต 4.6 11.9 1.4 2.0 4.1 

ร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม 

7.5 10.3 4,593.5 0.2 -.1 

ที่มา: USDA Foreign Agriculture Service, Gain Report: Retail Foods Update. ซ่ึงใช้ข้อมูลจาก Euromonitor 

นอกจากนี้ ตลาดค้าปลีกออนไลน์ของประเทศอินโดนีเซียที่แม้ว่าจะยังมีมูลค่าน้อยมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับตลาดค้าปลีกที่มีหน้าร้าน แต่ตลาดค้าปลีกออนไลน์กลับเป็นที่จับตามองอีกเช่นกัน 
เนื่องจากมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่อดีต จากรูปที่ 3.14 จะเห็นได้ว่า ในปี พ.ศ. 2559 
ตลาดค้าปลีกออนไลน์ของประเทศอินโดนีเซียมีมูลค่าที่ 35.8 พันล้านรูเปียอินโดนีเซีย ซึ่งเติบโตขึ้น
อย่างต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2554 ที่มีมูลค่าเพียง 5.7 พันล้านรูเปียอินโดนีเซีย โดยที่ผ่านมาอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยต่อปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2559 สูงถึงร้อยละ 44.7 ทั้งนี้ Euromonitor ได้คาดการณ์ว่าจะ
มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีในอนาคตอยู่ที่ร้อยละ 13 ถึงปี พ.ศ. 2564106  อีกทั้งในปี พ.ศ. 2559 
ภาครัฐยังได้เปิดเสรีให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามามีสัดส่วนการลงทุนหรือการถือกิจการธุรกิจ         
อีคอมเมิร์ซ (E-commerce) ในอินโดนีเซียได้เป็นครั้งแรก107 

การขยายตัวของตลาดค้าปลีกออนไลน์ประเทศอินโดนีเซียมีปัจจัยหลักอยู่ 2 ปัจจัยคือ  
ประการแรก การเพ่ิมขึ้นของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนและแทบเล็ต ประการที่สองคือ
ระบบการช าระเงินออนไลน์ (e-payment) ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมจากทั้งภาครัฐและเอกชน 
และยังให้แรงจูงใจในการใช้ระบบดังกล่าวนี้ เช่น การให้ส่วนลดต่าง ๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน
ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่ยังคงนิยมการจ่ายเงินด้วยมือเมื่อสินค้าถูกส่งถึง เนื่องจากชาวอินโดนีเซียยังไม่
มีความเชื่อมั่นในการขนส่งสินค้า ยังคงมีทัศนคติที่กลัวว่าสินค้าจะช ารุดหรือหายไปในขณะที่

                                           
106 Euromonitor 
107 Rara Kinash. 2016. What Indonesia’s New Ecommerce Regulation Means for Foreign Players. 21 June 2016. 
https://goo.gl/f42oBn. (สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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ด าเนินการส่งของมายังลูกค้า และกลัวถูกโจรกรรมข้อมูลบัตรเครดิต ท าให้ยังไม่มีความเชื่อมั่นการท า
ธุรกรรมทางการเงินออนไลน์มากนัก 

ปัจจุบัน Lazada เป็นตลาดกลางออนไลน์ (eMarketplace) ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน
ประเทศอินโดนีเซีย ได้เปิดด าเนินการในปี พ.ศ. 2557 โดย Rocket Internet Gmbh ปัจจุบันได้มี
ส่วนแบ่งตลาดออนไลน์ร้อยละ 4.4108  ซึ่งจ านวนลูกค้า Lazada ในประเทศอินโดนีเซียคิดเป็นสัดส่วน
มากถึงร้อยละ 30 ในอาเซียน109 นอกจากนี้ กลุ่มร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีหน้าร้านเป็นของตัวเอง อาทิ 
Lotte Mart ยังได้ขยายตัวเข้าสู่อีคอมเมิร์ซ (E-commerce) เช่นเดียวกัน โดยการมีร้านค้าออนไลน์
บนเว็ปไซต์หรือแอพพลิเคชั่นเพ่ือทดแทนรูปแบบการขายแบบเดิม ๆ ที่ไม่น่าสนใจ และเพ่ือเพ่ิมผลก าไร 

รูปที่ 3.14 มูลค่าธุรกิจค้าปลีกและการค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต พ.ศ. 2554-2559 และคาดการณ์
มูลค่าธุรกิจค้าปลีกและการค้าปลีกออนไลน์ พ.ศ. 2560-2564 

 
ที่มา: Euromonitor Internation (January 2017). Retailing in Indonesia. 

                                           
108 Euromonitor 
109 Steven Millward. Shoppers on Lazada last year spent $350 million as ecommerce booms in Southeast Asia. 20 
Marh 2015. https://goo.gl/SxnHGx. (สืบค้นเม่ือ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 
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ตลาดค้าปลีกของประเทศอินโดนีเซียได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการเข้ามาของการค้า
ปลีกรูปแบบใหม่ได้แก่ร้านซูเปอร์มาเก็ตในปี พ.ศ. 2511 และได้ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปี พ.ศ. 
2521-2540 ตามท่ีปรากฏในรูปที่ 3.15 ซึ่งสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซียในช่วง
นั้นที่ได้ขยายตัวเป็นอย่างมาก จนกระทั่งปี พ.ศ. 2541 ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มย ากุ้งซึ่งได้ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซียเป็นอย่างมาก ส่งผลให้จ านวนซูเปอร์มาเก็ตในประเทศ
อินโดนีเซียลดลงถึงร้อยละ 13110 

รูปที่ 3.15 จ านวนซูเปอร์มาเก็ตในประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511-2540 

 
ที่มา: The Pacific Food System Outlook, 2005 ซ่ึงใช้ข้อมูลจาก BPS, 2002  

จากเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2541 ท าให้ตลาดค้าปลีกของประเทศอินโดนีเซีย
เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญอีกครั้ง นั้นคือการอนุญาตให้นักลงทุนจากต่างชาติสามารถเข้ามา
ลงทุนธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศอินโดนีเซียได้ จากเดิมที่ไม่อนุญาตหรืออนุญาตให้เพียงแค่การเข้า
มาในรูปแบบแฟรนไชส์เท่านั้นเพ่ือเป็นการปกป้องธุรกิจค้าปลีกภายในประเทศ โดยการออก
กฎระเบียบเป็นกฤษฎีกาประธานาธิบดี (Presidential Decree) ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ทาง
อินโดนีเซียต้องด าเนินการเพ่ือขอรับการช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนระหว่างประเทศ (IMF) 

                                           
110 Natawidjaja, 2005, “MODERN MARKET GROWTH AND THE CHANGING MAP OF THE RETAIL FOOD SECTOR IN 
INDONESIA”, The Pacific Food System Outlook 2005. 
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ทั้งนี้ แม้ว่าอินโดนีเซียจะอนุญาตให้นักลงทุนข้ามชาติเข้ามาลงทุนธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
ภายในประเทศได้ แต่ภาครัฐยังคงมีการปกป้องและสนับสนุนร้านค้าปลีกภายในประเทศโดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการรายเล็ก โดยการให้สิทธิแก่นักลงทุนข้ามชาติเข้ามาด าเนินกิจการร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ 
และร้านซูเปอร์มาร์เก็ตได้เพียงเท่านั้น สินค้าที่น ามาจ าหน่ายส่วนใหญ่จะต้องเป็นสินค้าในพ้ืนที่หรือ
ภายในประเทศ และในปี พ.ศ. 2558 ภาครัฐยังคงให้เงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการรายเล็กภายใต้
โครงการฟ้ืนฟูตลาดใหม่ (A Market Revitalisation Programme) เป็นจ านวนเงิน 997 พันล้าน 
รูเปียอินโดนีเซียแก่ 1,002 ร้านและมีแผนที่จะด าเนินการต่อให้ถึง 5,000 ร้านในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งได้
ประมาณการว่าแต่ละร้านจะได้รับเงิน 2-20 พันล้านรูเปียอินโดนีเซีย 

จากการให้สิทธินักลงทุนข้ามชาติเข้ามาลงทุนท าให้เกิดรูปแบบการค้าปลีกรูปแบบใหม่ใน
ประเทศอินโดนีเซียนั่นคือไฮเปอร์มาเก็ต โดยการเข้ามาเปิดด าเนินกิจการร้านค้าปลีก Carrefour ที่มี
ส านักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส หลังจากนั้นกลุ่มค้าปลีกข้ามชาติรายอ่ืน ๆ ได้ทะยอยเข้ามา
ด าเนินกิจการตามมา อาทิ Giant (มาเลเซีย), Lotte Mart (เกาหลีใต้), SPAR (เนเธอร์แลนด์), Aeon 
group (ญี่ปุ่น) เป็นต้น และร้านค้าปลีกสะดวกซื้อจากการเข้ามาของ Seven Eleven ในปี พ.ศ. 
2552 จนกระท่ังมีผู้ประกอบการร้านค้าปลีกสมัยใหม่หลายรายในปัจจุบันตามท่ีปรากฏในตารางที่ 3.9 
ทั้งนี้ ร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าปลีกขนาดเล็กทั้งหมดเป็นของผู้ประกอบการภายในประเทศ โดย
จ านวนร้านกว่าร้อยละ 96111 เป็นของผู้ประกอบการรายใหญ่จ านวน 2 รายได้แก่ Indomart และ 
AlfaMart ในขณะที่ร้านไฮเปอร์มาเก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่เป็นของผู้ประกอบการต่างชาติ
เนื่องจากกฎหมายเปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่เท่านั้น บรรยากาศตลาดค้า
ปลีกในประเทศอินโดนีเซียจึงเกิดการแข่งขันแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดกันระหว่างร้านค้าปลีกสมัยใหม่กับ
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมท่ีรุนแรงขึ้นหรือแม้กระทัง่ร้านค้าปลีกสมัยใหม่สมัยด้วยกันเอง เช่นในกรณีของ
การปิดตัวของร้านสะดวกซ้ือ Seven Eleven ที่ต้องปิดตัวลงในปี พ.ศ. 2560112 

  

                                           
111 ศูนย์วิจยักสกิร, "โอกาสแจ้งเกิดในตลาดค้าปลีกอินโดนีเซีย", K SME Analysis, 2559. 
112 Wataru Suzuki. 2017. Indonesia's 7-Eleven operator to shut all stores. 22 June. https://goo.gl/HRbRwp. (สืบค้น
เมื่อ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 
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ตารางท่ี 3.9 ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย 

ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาเก็ต 
(และร้านซูเปอร์มาเก็ตบางส่วนที่อยู่

ตามภูมิภาค) 

ร้านสะดวกซ้ือ/หรือร้านค้าปลีก
ขนาดเล็ก 

Carrefour/Trans Mart 
Giant 
Hypermart 
Indogrosir 
Lotte Mart 
Save Max Super Grocer 
Aeon 

Alfa Midi 
Food Mart group/Food Mart 
Gourmet 
Hero 
Lion Superindo 
Farmers Market 
SPAR 
Toserba Borma 
Hari-Hari Supermarket 
Hardy’s Supermarket 
Luwes Group 
Maju Bersama 
Rita Supermarket 
Sabar Subar 
Sritu 
Suzuya Supermarket 
Tiara Dewata Group 
Bintang Supermarket 
Tip Top 
Yogya + Toserba Griya 
Supermarket (Yogya Group) 

Alfa Minimarket 
Circle K 
Indomaret 
Mini-mart 
Yomart 
Lawson 
Seven Eleven 
Family Mart 

ที่มา: USDA Foreign Agriculture Service, Gain Report: Retail Foods Update. ซ่ึงใช้ข้อมูลจาก Euromonitor 

ในอนาคต ตลาดค้าปลีกในประเทศอินโดนีเซียยังคงมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ในระยะสั้นร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมจะยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ได้ แต่ในระยะยาวร้านค้า
ปลีกแบบดั้งเดิมจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงโดยเฉพาะคู่แข่งท่ีเป็นร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าปลีกขนาด
เล็ก โดยประการแรกจากการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหาสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงทั้งสินค้าในประเทศ
และต่างประเทศ แทนการจัดหาสินค้าจากศูนย์กลางที่ประสิทธิภาพถูกจ ากัดโดยสภาพภูมิประเทศ
และโครงสร้างพ้ืนฐานที่ไม่เอ้ืออ านวย ประการที่สองร้านค้าปลีกสมัยใหม่มีแผนที่จะขยายการลงทุน
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รวมถึงนักลงทุนรายใหม่เข้ามาลงทุนเพ่ิมขึ้นและมีแผนที่จะออกไปด าเนินธุรกิจในแต่ละภูมิภาคเพ่ิม
มากขึ้น113 เนื่องจากยังมีการแข่งขันที่ยังไม่รุนแรง ต้นทุน (อาทิ ค่าเช่า ค่าจ้าง) ยังไม่สูงเหมือนในเขต
พ้ืนที่เมือง ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนในการด าเนินงานและท าให้ผู้ประกอบการได้รับก าไรมากขึ้น  
ประการที่สามการเพ่ิมขึ้นของธุรกิจอีคอมเมิร์ซจากร้านค้าปลีกทั้งที่มีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน  
ประการสุดท้ายการปกป้องธุรกิจขนาดเล็กของภาครัฐจะน้อยลง เนื่องจากมีแนวโน้มเปิดกว้างใน
อุตสาหกรรมค้าปลีกที่เพ่ิมมากข้ึนโดยการผ่อนคลายกฎระเบียบการค้าการลงทุนต่าง ๆ114 

3.6.2 การก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 

ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีกฎ ระเบียบในการก ากับดูแลกิจการค้าปลีก ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 5 ประเภทได้แก่ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือ Hypermarket ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีก
ขนาดเล็ก ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าปลีกดั้งเดิม การก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกแต่ละประเภทจะ
แตกต่างกันไป ในภาพรวมกฎระเบียบในการก ากับดูแลร้านค้าปลีกของอินโดนีเซียค่อนข้างเข้มงวด
ส าหรับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่ต้องการจะคุ้มครองร้านค้าปลีกดั้งเดิมและ
เห็นว่าร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เป็นคู่แข่งที่ส าคัญของร้านค้าปลีกดั้งเดิม ด้วยเหตุผลดังกล่าวธุรกิจค้า
ปลีกขนาดใหญ่จึงเติบโตช้ากว่าธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อซึ่งเป็นรูปแบบของค้าปลีกสมัยใหม่อีกประเภทหนึ่ง 

กฎ ระเบียบที่ใช้ในการก ากับดูแลกิจการค้าปลีกในอินโดนีเซียอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ 
ได้แก่ กฎระเบียบเฉพาะที่ใช้ในการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่
การก ากับดูแลการถือหุ้นของคนต่างด้าว และการแข่งขันทางการค้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.6.2.1 กฎระเบียบเฉพาะที่ใช้ในการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 

อินโดนีเซียมีกฎระเบียบจ านวนมากที่ก าหนดกรอบในการประกอบกิจการค้าปลีก ได้แก่         
กฎ ระเบียบเกี่ยวกับพ้ืนที่ในการจัดตั้งร้านค้า (Location) เวลาท าการ การขยายสาขา และสัดส่วน
ของสินค้าที่จ าหน่ายและที่ผลิตภายในประเทศ ซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือที่จะคุ้มครองร้านค้าปลีกท้องถิ่น
และส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นผู้ผลิตสินค้าในประเทศ  ทั้งนี้ กฎระเบียบเหล่านี้
มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งมากตามกระแสกดดันของร้านค้าปลีกดั้งเดิมที่ได้รับผลกระทบจาก      
การแผ่ขยายของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ทั้งในรูปแบบของร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก 
ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarkets)  

                                           
113 Global Business Guide Indonesia, “Indonesia’s Retail Boom is Far From Over”, https://goo.gl/WczYf1. (สืบค้นเมื่อ 
20 มิถุนายน 2560) 
114 ศูนย์วิจยักสกิร, "โอกาสแจ้งเกิดในตลาดค้าปลีกอินโดนีเซีย", K SME Analysis, 2559. 
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การก าหนดพื้นที่ (Zoning) ในปี พ.ศ. 2545 เทศบาลกรุงจาการ์ต้าได้ออกกฎเกณฑ์ในการ
เปิดร้านค้าปลีกสมัยใหม่ตามขนาดของร้านค้า  โดยก าหนดระยะทางขั้นต่ าที่ร้านค้าปลีกใหม่ต้องห่าง
จากศูนย์การค้าของร้านค้าปลีกดั้งเดิมตามที่ปรากฏในตารางที่ 3.10 ด้านล่าง ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 
ได้มีการออกกฎหมายเพ่ือให้อ านาจรัฐบาลท้องถิ่นอ่ืนมีอ านาจในการก าหนดพ้ืนที่ที่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
สามารถประกอบธุรกิจได้ในลักษณะเดียวกัน กฎหมายดังกล่าวมีชื่อว่า Regulation of the 
President of the Republic of Indonesia 112/2007 on Management and Development 
of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores กฎหมายฉบับนี้กล่าวได้ว่า
เป็นกฎหมายแม่บทที่ใช้ในการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีก เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวให้อ านาจท้องถิ่น
อย่างกว้างขวางในการก ากับดูแลร้านค้าปลีกในพ้ืนที่ของตน 

ในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการออกกฎกติกาในการก ากับธุรกิจเพ่ิมเติมเนื่องจากมีการร้องเรียน
เกี่ยวกับรุกคืบของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ท าให้ร้านค้าปลีกดั้งเดิมต้องปิดตัวลงที่รุนแรงมากขึ้น 
ประกาศกระทรวงการค้า Ministry of Trade Regulation No. 53/2008 ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น 
ประกาศกระทรวงการค้า Minister of Trade of the Republic of Indonesia No. 70/M – 
DAG/PER/12/2013 (เรียกสั้น ๆ ว่า Regulation 70) ก าหนดให้รัฐบาลท้องถ่ินมีอ านาจหน้าที่ในการ 

1) ออกใบอนุญาตก่อสร้างร้านค้าปลีก (Construction Permit) และ 
2) ออกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจค้าปลีก (Business Permit) โดยค านึงถึงผังเมือง        

การกระจุกตัวของศูนย์การค้าและผลกระทบต่อการจราจร เนื่องจากเกณฑ์ดังกล่าวค่อนข้าง
กว้างและให้อ านาจแห่งดุลยพินิจแก่รัฐบาลท้องถิ่นอย่างกว้างขวางในการพิจารณาออก
ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจค้าปลีกท้องถิ่นจ านวนมากใช้ประกาศดังกล่าวในการกีดกั้นมิให้ 
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เปิดร้านในพ้ืนที่ของตนเอง อนึ่ง เดิมทีนั้นประกาศดังกล่าวไม่บังคับใช้
กับห้างสะดวกซื้อ (Convenience Store) และร้านค้าปลีกขนาดเล็ก (Minimarkets) แต่
ประกาศในปี พ.ศ. 2556 ได้ยกเลิกข้อยกเว้นที่ให้แก่ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ท าให้มีเพียงร้าน
สะดวกซื้อเท่านั้นที่ยังสามารถเปิดสาขาหรือกิจการได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตการก่อสร้าง 
ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรุกคืบของร้านค้าปลีกขนาดเล็กมากขึ้นท าให้
รัฐมีนโยบายที่เข้มงวดกับร้านค้าปลีกกลุ่มนี้มากขึ้นจากเดิมที่มุ่งเป้าไปที่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ 
อย่างไรก็ดี ยังไม่มีความชัดเจนว่าร้านสะดวกซื้อกับร้านค้าปลีกขนาดเล็กซึ่งตามนิยามคือ
ร้านค้าที่มีพ้ืนที่น้อยกว่า 400 ตรม. (Minimarket) ต่างกันอย่างไร115 

                                           
115 Hadiputrano, Hadino & Partners (2014) Ministry of Trade Issues New Regulation on Traditional Markets, 
Shopping Centers and Modern Stores. 
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ตารางท่ี 3.10 ระบบโซนนิ่งส าหรับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในเขตเมืองจาการ์ตา 

ขนาดของร้านค้าปลกี ระยะที่ห่างจากศูนย์การค้าแบบด้ังเดิม (กม) 

100 – 200 0.5 
มากกว่า 200 – 1,000 1.0 
มากกว่า 1000 – 2,000 1.5 

มากกว่า 2000 – 4,000 2.0 
มากกว่า 4,000 2.5 
ที่มา: Provincial Regulation No. 2 of 2002  

การกําหนดเวลาทําการ – มาตรา 7 แห่ง Regulation of the President of the Republic 
of Indonesia 112/2007 on Management and Development of Traditional Markets, 
Shopping Centers and Modern Stores ก าหนดให้รัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนดเวลาท าการของ
ร้านค้าปลีกได้ ช่วงเวลาการท าการของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่คือ 10.00 – 22.00 น. ส าหรับวันจันทร์ 
ถึงศุกร์ และ 10.00 – 22.00 น. ส าหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ กฎหมายดังกล่าวไม่บังคับใช้กับ 
ร้านสะดวกซ้ือซึ่งยังไม่มีนิยามที่ชัดเจน 

การกําหนดจํานวนสาขา – เพ่ือเป็นการจ ากัดการแผ่ขยายของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ได้มีการ
ออกประกาศในการควบคุมจ านวนสาขาที่ร้านค้าปลีกต่างชาติสามารถเปิดได้ Minister of Trade 
Regulation 56/2014 Guidelines for Structuring and Development of Traditional 
Markets, Shopping Malls, and Modern Stores/Outlets ก าหนดให้ร้านค้าปลีกมีสาขาได้ไม่เกิน 
150 สาขา หากต้องการเปิดสาขามากกว่านั้นจะต้องด าเนินการในรูปแบบของแฟรนไชส์เท่านั้น หรือ 
มิฉะนั้นแล้ว จะต้องมีความร่วมมือกับธุรกิจขนาดจิ๋ว ขนาดเล็กและขนาดกลาง (UKKM) ในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งคือ ความร่วมมือในการท าการตลาดในการให้พ้ืนที่ในการจ าหน่ายสินค้าหรือในการรับซื้อ
สินค้า โดยทั่วไปแล้วร้านค้าปลีกสมัยใหม่จะเลือกรูปแบบในการพัฒนาความร่วมมือกับธุรกิจขนาดย่อม
มากกว่าที่จะหันมาใช้ระบบแฟรนไชส์ เนื่องจากเงื่อนไขในการร่วมมือนั้นไม่เข้มงวดเท่าใดนัก116 

การก าหนดลักษณะของสินค้าที่จ าหน่ายในห้าง  เนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซียมีนโยบายที่จะ
ส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีผลประโยชน์ร่วมกับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่จึงมีการ

                                           
116 Hadiputrano, Hadino & Partners (2014) อ้างแล้ว 



113 

 

ออก Trade Minister Regulation No 70/2013 ก าหนดให้ร้านค้าปลีกสมัยใหม่117 ต้องขายสินค้า
ท้องถิ่นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสินค้าที่ขายทั้งหมด ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าตัวเลขตามจริง ณ 
เวลานั้นซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 กฎระเบียบดังกล่าวท าให้ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ลดขั้นตอนในการ
รับซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์รายใหม่ โดยการก าหนดให้สินค้าที่ต้องการจะวางขายในห้างเพียงต้อง 
ติดบาร์โค้ด ได้รับใบรับรองมาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัยจากส านักงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
และตามฮาลาลเท่านั้น  แต่ถึงกระนั้น ก็ไม่ได้ช่วยให้มีจ านวนซัพพลายเออร์เพ่ิมจ านวนขึ้น เนื่องจาก
ผู้ผลิตสินค้าขนาดย่อมส่วนมากไม่ต้องการขายสินค้าให้กับห้างค้าปลีกสมัยใหม่เนื่องจากมีระยะเวลา
ในการช าระค่าสินค้าที่นาน ท าให้ขาดสภาพคล่อง  จึงอาจกล่าวได้ว่า การออกประกาศดังกล่าวมิได้
เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงประเด็น118 

นอกจากนี้แล้ว เพ่ือเป็นการจ ากัดมิให้ร้านค้าปลีกกลายเป็นคู่แข่งของซัพพลายเออร์ท้องถิ่น
โดยการผลิตสินค้าที่ติดยี่ห้อของห้างหรือที่เรียกว่า House Brand ประกาศ Minister of Trade 
Regulation 56/2014 Guidelines for Structuring and Development of Traditional 
Markets, Shopping Malls, and Modern Stores/Outlets” จ ากัดมิให้ร้านค้ามีสินค้ายี่ห้อของ
ตนเองเกินร้อยละ 15 ของจ านวนสินค้าที่จ าหน่าย หรือที่เรียกว่า Stock Keeping Units (SKUs) 

3.6.2.2 กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 

ก. การก ากับดูแลการถือหุ้นของคนต่างด้าว 

เดิมทีนั้นธุรกิจค้าปลีกทุกรูปแบบเป็นธุรกิจที่สงวนส าหรับคนอินโดนีเซียเท่านั้น แต่ในปี     
พ.ศ. 2541 เศรษฐกิจอินโดนีเซียประสบภาวะถดถอยอย่างมากสืบเนื่องมาจากวิกฤตการเงินในเอเซีย
หรือที่เรียกกันว่า “วิกฤตต้มย ากุ้ง” ที่เริ่มมาจากภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ในประเทศไทยที่น าไปสู่การ
ลอยตัวของค่าเงินบาทส่งผลกระทบต่อประเทศเพ่ือนบ้าน โดยอินโดนีเซีย ไทย และเกาหลีใต้เป็น
ประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ณ เวลานั้น อินโดนีเซียต้องร้องขอความเช่วยเหลือทางการเงิน
จากกองทุนระหว่างประเทศ (IMF) ซึ่งได้ยื่นเงื่อนไขให้อินโดนีเซียต้องเปิดเสรีเศรษฐกิจภายในประเทศ
มากขึ้น  ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีการออก Presidential Decree No. 99/1998 และ The 
Decision Letter of the State Minister of Investment No. 29/1998 ที่ก าหนดให้ต่างชาติ
สามารถถือหุ้นได้โดยไม่จ ากัดสัดส่วนในการประกอบธุรกิจค้าปลีก (ไม่รวม Minimarket ที่มีพ้ืนที่ 

                                           
117 ร้านค้าปลีกสมยัใหม่ หมายถึง รา้นค้าปลีกที่ผู้บริโภคเป็นคนเลือกสินค้าด้วยตนเอง ได้แก่ ร้านค้าปลกีขนาดใหญ ่(Hypermarket) 
ห้างซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า และ ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก (Minimarket) ที่ไม่ใชห่้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของท้องถิ่น 
หรือ รัฐวิสาหกิจ รา้นรถเข็นในห้างสรรพสินค้า หรือ ห้างที่การซ้ือขายสินค้าเปน็ไปแบบต่อรองราคา 
118 Retailing in Emerging Markets: A Policy and Strategy Perspective (2014). edited by Mukherjee, Malobi, et al. 
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น้อยกว่า 400 ต.ร.ม. และซูเปอร์มาร์เก็ตที่พ้ืนที่น้อยกว่า 1,200 ตรม. ซึ่งต่างชาติไม่สามารถถือหุ้นได้
เลย) หากแต่จะต้องปฏิบัติตามกฎ กติกาเกี่ยวกับโซนนิ่งซึ่งก าหนดไว้ใน Regulation of the 
President of the Republic of Indonesia No. 77/2007 ซึ่งจะมีการออกกฎหมายลูกคือประกาศ
กระทรวงการค้าเพ่ือก าหนดรายละเอียดในการบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าวซึ่งจะศึกษาในรายละเอียดใน
ส่วนต่อไป 

ข้อจ ากัดหุ้นส่วนต่างชาติในกรณีของร้านค้าปลีกขนาดเล็กและร้านสะดวกซื้อท าให้ร้าน 
เซเว่น-อีเลฟเว่น ของญี่ปุ่นที่เข้ามาในตลาดค้าปลีกอินโดนีเซีย ณ เวลานั้นต้องแปลงสภาพไปเป็น 
“ร้านอาหาร” แทน โดยการจัดพ้ืนที่ส่วนหนึ่งเป็นห้องอาหารและขออนุญาตจากกระทรวง 
การท่องเที่ยวแทนกระทรวงการค้าหากข้ึนทะเบียนเป็นร้านค้าปลีก 

ข. การบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าในการก ากับธุรกิจค้าปลีก 

อินโดนีเซียมีกฎหมายแข่งขันทางการค้าเป็นประเทศแรกในอาเซียนพร้อมกับประเทศไทย
ช่วงหลังวิกฤติต้มย ากุ้งในปี พ.ศ. 2540 ที่มีชื่อว่า Law of the Republic of Indonesia 5/1999 ซึ่ง
มีบทบัญญัติห้ามพฤติกรรมที่เป็นการใช้อ านาจเหนือตลาด การกระท าการร่วมกัน และการควบรวม
ธุรกิจที่เป็นการผูกขาดหรือจ ากัดการแข่งขันในตลาด นอกจากนี้แล้ว กฎหมายดังกล่าวยังมีบทบัญญัติ
ที่ห้ามการกระท าที่มีลักษณะการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมดังเช่นกฎหมายแข่งขันทางการค้าส่วนมากใน
ประเทศเอเซียตะวันออก   

3.6.3 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศอินโดนีเซีย 

ภายใต้กฎระเบียบที่ใช้ในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศอินโดนีเซีย 
ทั้งการใช้กฎหมายเฉพาะที่จ ากัดการขยายสาขาของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่รวมถึงกฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้าที่ใช้ในการก ากับดูแลพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ ซึ่งส านักแข่งขัน
ทางการค้าของอินโดนีเซียหรือ KPPU เป็นหน่วยงานหลักในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจค้าปลีกและกฎหมายแข่งขันทางการค้า ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ค้าปลีกท่ีไม่เป็นธรรม ทั้งหมด 3 กรณี ได้แก่ 

กรณีที่ 1 กรณีการขยายสาขาของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 
ข้อร้องเรียน : การขยายสาขาของ Indomaret ซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อสัญชาติอินโดนีเซียที่มี

จ านวนสาขามากท่ีสุด คือ กว่า 13,000 สาขา119 ไปในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับร้านค้าปลีกดั้งเดิม  

                                           
119 USDA Foreign Agriculture Service (2016) GAIN Report number ID1638 Indonesia Retail AFoods Update 
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ข้อกฎหมาย : ส านักงานแข่งขันทางการค้าพบว่า ในปี พ.ศ. 2543 Indomaret ได้ละเมิด
มาตรา 2 และ 3 แห่งกฎหมายแข่งขันทางการค้า ซึ่งมาตรา 2 ก าหนดไว้ว่า “ในการประกอบธุรกิจนั้น 
จะต้องคํานึงถึง “ประชาธิปไตยในเชิงเศรษฐกิจ (business democracy)” โดยการให้ความส าคัญแก่
ความเท่าเทียมกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้ประกอบการรายต่าง ๆ และของสาธารณะ” ในขณะที่
มาตรา 3 บัญญัติไว้ว่า “ เป้าประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้ คือ การรักษาโอกาสทางธุรกิจระหว่าง
ธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง และย่อมให้เท่าเทียมกัน”  

ผลการพิจารณาคดี : เนื่องจากบทบัญญัติในสองมาตราดังกล่าวค่อนข้างกว้างและไม่ชัดเจน
ต้องใช้การตีความว่าหมายถึงอะไร ส านักแข่งขันทางการค้าได้มีค าตัดสินว่าการแข่งขันระหว่าง 
Indomaret กับร้านค้าปลีกดั้งเดิมไม่เท่าเทียมกัน เนื่องจาก Indomaret มีแหล่งเงินทุน บุคลากร 
และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งสินค้าที่เหนือกว่า ท าให้เป็นการละเมิดมาตรา 2 และมาตรา 3 ของ
กฎหมายแข่งขันทางการค้า และได้ออกค าสั่งให้ Indomaret หยุดการขยายสาขาไปในพ้ืนที่                
ที่ใกล้เคียงกับร้านค้าปลีกดั้งเดิม ค าตัดสินดังกล่าวได้สร้างข้อกังขาให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขัน
ทางการค้าหลายราย เนื่องจากมิได้มีการพิสูจน์ว่า Indomaret มีพฤติกรรมที่เป็นการจ ากัดการ
แข่งขันอย่างไร หากแต่เป็นการพิจารณาจากหลักการและเป้าประสงค์ที่กว้าง ๆ ของกฎหมายเท่านั้น 

กรณีที่ 2 พฤติกรรมการใช้อ านาจต่อรองในการก าหนดเงื่อนไขในการรับซื้อสินค้า 
ข้อร้องเรียน : การใช้อ านาจต่อรองในการก าหนดเงื่อนไขในการรับซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์

อย่างไม่เป็นธรรมของ Carrefour ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในปี 2548 เนื่องจาก Carrefour ได้         
ลงโฆษณาว่าสินค้าที่จ าหน่ายในร้านของตนนั้นมีราคาที่ต่ าสุดในท้องตลาด จึงได้ก าหนดเงื่อนไขกับ   
ซัพพลายเออร์ว่าจะต้องไม่ขายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกในราคาที่ต่ ากว่าที่ขายให้ตน มิฉะนั้นแล้ว          
หากพบว่ามีการขายสินค้าที่ต่ ากว่าร้านค้าอ่ืน โดยการพบว่ามีร้านค้าอ่ืนที่จ าหน่ายสินค้านั้นในราคา        
ที่ต่ ากว่าจ าหน่ายในห้าง ก็จะมีการเจรจาเพื่อปรับลดราคาในการรับซื้อสินค้าดังกล่าวใหม่ 

ข้อกฎหมาย :  พฤตกิรรมดังกล่าวที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้ค้าส่งเรียกว่า “Minus Margin” 
ซึ่งเข้าข่ายการกระท าความผิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า The Law Prohibiting Monopolistic 
Practice and Unfair Compettition (Law No. 5/1999) มาตราที่ 19 ว่าด้วยการควบคุมตลาด 

ผลการพิจารณาคดี : ในกรณีนี้ KPPU ได้สั่งปรับ Carrefour เป็นวงเงิน 8.7 หมื่นเหรียญ 
หรือประมาณ 3 ล้านบาท 

กรณีที่ 3 การขยายกิจการจากร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ไปสู่ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 
ข้อร้องเรียน : ในปี พ.ศ. 2552 ส านักงานแข่งขันทางการค้าได้มีการสืบสวนพฤติกรรมของ

ห้าง Carrefour หลังจากการเข้าซื้อกิจการร้านค้าสะดวกซื้อชื่อ Alfa Minimart ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาด
ค้าปลีกด้านอาหารของ Carrefour เพ่ิมจากร้อยละ 45 เป็นร้อยละ 67 โดยมีการร้องเรียนว่า หลังจาก
การควบรวมที่ท าให้ Carrefour มีอ านาจต่อรองสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ Carrefour ได้เพ่ิม 
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ค่าธรรมเนียมในการวางขายสินค้า (Listing หรือ Slotting Fee) จากเดิมร้อยละ 13 เป็นร้อยละ 33 
ของมูลค่าสินค้าที่จ าหน่ายได้ และค่าธรรมเนียมในการโฆษณาจากร้อยละ 8.5 เป็นร้อยละ 11  

ข้อกฎหมาย : พฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายการกระท าความผิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า 
The Law Prohibiting Monopolistic Practice and Unfair Compettition (Law No. 5/1999) 
มาตรา 25 ว่าด้วยการมีอ านาจเหนือตลาด 

ผลการพิจารณาคดี : สรุปว่า Carrefour มีการใช้อ านาจเหนือตลาดในการเอาเปรียบ 
ซัพพลายเออร์และมีค าสั่งให้ Carrefour  ท าสองอย่างคือ (1) ขายทิ้ง Alfa Minimart และ            
(2) จ่ายค่าปรับประมาณ 64 ล้านบาท กรณีดังกล่าวได้มีการอุทธรณ์ไปจนถึงศาลสูงสุด ซึ่งตัดสินว่า 
Carrefour มิได้มีพฤติกรรมที่เป็นการละเมิดมาตรา 25 แห่งกฎหมายแข่งขันทางการค้าว่าด้วยการใช้
อ านาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรม120 

3.7 วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

ผลกระทบของการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยเพียง
ประเทศเดียว หากแต่ปัญหาการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจดังกล่าวส่งผลกระทบในวงกว้างกับทุก
ประเทศเกือบทั่วโลก การให้ความคุ้มครองแก่ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งแบบดั้ งเดิม และธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
ขนาดเล็กจึงเป็นประเด็นปัญหาที่ทุกประเทศให้ความส าคัญไม่ต่างกัน การก ากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของต่างประเทศไม่ได้ค านึงถึงเพียงปัญหาการคุ้มครองผู้ประกอบการขนาดเล็ก
เท่านั้น แต่ยังค านึงถึงผลกระทบด้านอ่ืนที่อาจจะตามมาอีกด้วย เช่น ปัญหาด้านการจราจร ปัญหา
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของแต่ละประเทศอาจมีรูปแบบหลากหลาย 
ไม่ว่าจะเป็นการมีกฎหมายเฉพาะมาใช้ในการก ากับดูแล การออก Code of Conduct หรือแม้แต่การ
ใช้กฎหมายอ่ืนก ากับดูแล เช่น กฎหมายแข่งขันทางการค้า กฎหมายผังเมือง กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น 

จากการศึกษาการก ากับดูแลในรายประเทศ 5 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา อิตาลี 
ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย พบว่า จากประสบการณ์ของประเทศฝรั่งเศสการขยายตัวของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
เกิดขึ้นมาต่อเนื่อง ท าให้รัฐบาลฝรั่งเศสมีการออกกฎหมายเพ่ือควบคุมการขยายตัวของร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่ แต่กระนั้นร้านค้าปลีกสมัยใหม่ก็สามารถเลี่ยงกฎหมายโดยสร้างร้านที่มีขนาดพ้ืนที่เล็กลง 

                                           
120 Merger and Acquisitions in North America, Latin America and Asia and the Pacific (2011) edited by Dennis 
Campbell. Kluwer Law International Publication. 
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แม้ว่าฝรั่ งเศสมีกฎหมายที่ค่อนข้างเคร่งครัดในการขออนุญาตท าให้ผู้ประกอบการประสบ 
ความยากล าบากในการประกอบกิจการ แต่ฝรั่งเศสก็ได้ผ่อนคลายกฎหมายหลายเรื่องเช่นกัน อาทิ 
การผ่อนคลายเวลาการเปิดปิดร้านในวันอาทิตย์ ในขณะเดียวกันฝรั่งเศสก็ได้บังคับใช้ Code of 
Commerce เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าอ านาจต่อรองระหว่างผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตและคุ้มครอง
ผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้น (เช่น การห้ามขายต่ ากว่าทุน เพ่ือรักษาระดับราคาให้คงที่ลดความ
เหลื่อมล้ าระหว่างราคาขายระหว่างผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหญ่) เหตุผลส าคัญคือ ฝรั่งเศสเริ่ม
ให้ความส าคัญกับการสร้างกฎกติกาและกระบวนการระงับข้อพิพาทที่ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้ อง 
(เกษตรกร ผู้ผลิต ซัพพลายเออร์) สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลมากที่สุด 

ในขณะที่ ประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายเพื่อควบคุมขนาดห้างซึ่งบังคับใช้ในรูปเทศบัญญัติ
แม้ว่าจะมีการใช้บังคับเคร่งครัดแต่ร้านค้าปลีกก็ยังมีการขยายตัวโดยการลดขนาดพ้ืนที่ห้างให้ต่ ากว่า
เกณฑ์ที่กฎหมายควบคุม ด้วยเหตุนี้ มาตรการหลักในปัจจุบันจึงอาศัยการก ากับดูแลในเชิงผังเมือง
และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าซึ่งเป็นกฎหมายกลางของประเทศในการ
ตรวจสอบพฤติกรรมของทั้งผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้า ทั้งนี้ จากแนวทางการตีความกฎหมายโดยศาล
และ FTC ให้ความส าคัญกับการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือตัดสินว่าผู้ประกอบการละเมิดกฎหมาย
แข่งขันทางการค้าหรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก Rule of Reasons ดังนั้นตราบใดที่ผู้ประกอบการไม่ได้
ใช้อ านาจตลาดสร้างผลเสียหายแก่การแข่งขันในตลาด การกระท าก็อาจไม่เข้าข่ายละเมิดกฎหมาย
ภายในก็ได้ แต่อาจถูกมองว่าเป็นเพียงกลยุทธ์ในเชิงธุรกิจเพ่ือใช้แข่งขันเท่านั้น และไม่ต้องห้าม           
ทุกกรณี ซึ่งจากแนวปฏิบัติของสหรัฐฯ ประกอบกับการเปิดเสรีการลงทุนในธุรกิจค้าปลีกในประเทศ
รวมทั้งการเติบโตอย่างรวดเร็วของช่องทางซื้อขายสินค้าผ่าน Online shopping ตลาดสหรัฐฯ จึงมี
การแข่งขันและยังไม่ถูกผูกขาดจากผู้ประกอบการเจ้าเดิม 

ส าหรับประเทศอิตาลีนั้น แม้ในอดีตอิตาลีเคยใช้มาตรการที่เกี่ยวโยงกับผังเมืองและมาตรการ
ในการควบคุมวันและเวลาในการเปิดท าการของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เพ่ือคุ้มครองผู้ประกอบการ 
ค้าปลีกแบบดั้งเดิมในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค หากแต่มาตรการเหล่านั้นมีลักษณะที่เป็นการจ ากัด
การแข่งขัน และเลือกปฏิบัติที่ขัดกับทั้งกฎหมายแข่งขันทางการค้าและรัฐธรรมนูญของประเทศที่ห้าม
ให้รัฐมีกฎระเบียบที่เป็นการเลือกปฏิบัติ จึงท าให้กฎหมายดังกล่าวต้องยกเลิกไปกอปรกับการมีการ
ออกกฎหมายหลายฉบับ เพ่ือป้องกันมิให้ท้องถิ่นใช้อ านาจในการกีดกันร้านค้าปลีกขนาดใหญ่  

ในปัจจุบันอิตาลีใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าเป็นหลักในการก ากับดูแลพฤติกรรมทางการ
ค้าของผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ ทั้งนี้ กฎหมายแข่งขันทางการค้าของอิตาลีมีบทบัญญัติที่เกี่ ยวกับการใช้
อ านาจเหนือตลาด และ การกระท าการร่วมกันซึ่งเป็นไปตาม Article 101 และ 102 ของสนธิสัญญา
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสหภาพยุโรป (Treaty on the Functioning of the European Union-
TFEU) แต่นอกจากนี้แล้ว ยังมีกฎหมายภายในประเทศที่ ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญของส านักแข่งขัน
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ทางการค้าในการก ากับพฤติกรรมที่เป็นการจ ากัดหรือเป็นการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมใน
ธุรกิจค้าปลีก ได้แก่ 

 Law no. 287/90 ซึ่งให้อ านาจส านักแข่งขันทางการค้าของอิตาลีสามารถเอาผิดกับ
ค าสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่ขัดกับกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม 
เช่น การก าหนดกฎ ระเบียบในการเปิดร้านค้าปลีกขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่เป็น
การกีดกันการแข่งขันของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เพ่ือคุ้มครองผู้ประกอบการค้าปลีกราย
ย่อยในพื้นที ่เป็นต้น 

 มาตรา 62 แห่ง Law no. 1 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555 ที่ก าหนดให้การใช้อ านาจ
ต่อรองที่เหนือกว่าในการเอาเปรียบคู่ค้าเป็นการกระท าที่ไม่เป็นธรรมและขัดกฎหมาย 

 มาตรา 4 แห่ง Decree No. 199 ของกระทรวงเกษตร อาหารและป่าไม้ วันที่ 19 
ตุลาคม พ.ศ. 2555 ระบุลักษณะของพฤติกรรมการค้าที่ ไม่เป็นธรรม ซึ่งอิงกับ
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการค้าที่ไม่เป็นธรรมที่ก าหนดโดยคณะกรรมการยุโรปร่วมกับตัวแทน
ของภาคอุตสาหกรรมอาหารและภาคการเกษตรที่เรียกว่า “Vertical relationships in 
the Food Supply Chain: Principles of Good Practice” 

ขณะที่ในประเทศญี่ปุ่น จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่มีการแข่งขัน
ในธุรกิจค้าปลีกค่อนข้างสูง ไม่เพียงแต่ความหลากหลายของประเภทร้านค้าปลีกในประเทศแต่ปัจจุบัน
ผู้ประกอบการต่างใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือดึงดูดลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลายด้วยเช่นกัน 
อุตสาหกรรมค้าปลีกในญี่ปุ่นจึงมีการเติบโตทั้งในแง่มูลค่าค้าขายและจ านวนผู้ประกอบการ ดังนั้น
รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อก ากับดูแลอุตสาหกรรมค้าปลีกเพ่ือให้มีการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมและลดผลกระทบอันเนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ 

แม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลญี่ปุ่นจะมีการใช้มาตรการควบคุมขนาดพ้ืนที่ร้านค้าปลีกอย่างเคร่งครัด 
แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่า มาตรการจ ากัดขนาดพ้ืนที่ห้างเพ่ือควบคุมการขยายตัวของร้านค้า
ปลีกขนาดใหญ่ไม่สามารถหยุดยั้งการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้  เพราะร้านค้าเหล่านี้
สามารถเลี่ยงกฎหมายโดยการลดพ้ืนที่ให้ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก าหนดและขยายตัว
ต่อเนื่อง และสร้างผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อย เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรง ท าให้บรรดา
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพ่ือดึงดูดลูกค้า ดังนั้น ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่จะพยายามลด
ต้นทุนและกดดันซัพพลายเออร์ซึ่งกระทบต่อการแข่งขันในตลาดด้วย 

ดังนั้นในการควบคุมผู้ประกอบการค้าปลีก ปัจจุบันญี่ปุ่นจึงใช้มาตรการทางกฎหมายเพ่ือ
ก ากับดูแลอุตสาหกรรมค้าปลีกขนาดใหญ่ในสามมิติคือ 
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1) ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ตัดสินใจว่าต้องการร้านค้าปลีกหรือไม่โดยตัดสินใจบน
พ้ืนฐานความเหมาะสมของความต้องการชุมชน ผังเมือง และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

2) ควบคุมพฤติกรรมที่จ ากัดการแข่งขันในตลาดและสร้างผลกระทบต่อผู้ผลิตสินค้า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการใช้อ านาจซื้ออย่างไม่เป็นธรรม โดยที่รัฐบาลได้ออกคู่มือ
แสดงตัวอย่างพฤติกรรมที่เข้าข่ายละเมิดกฎหมาย AMA เพ่ือสร้างความชัดเจน รวมทั้งใช้
บังคับกฎหมาย Subcontract Act อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ าระหว่างผู้รับ
ช่วงผลิตสินค้า House Brand และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีอ านาจต่อรองในมือสูงกว่า 

3) มาตรการสร้างแต้มต่อให้แก่ผู้ผลิตรายย่อยโดยได้รับการยกเว้นความรับผิดตามกฎหมาย
แข่งขันทางการค้าในบางกรณีหากกระท าโดยเพ่ือสร้างอ านาจต่อรองกับร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่โดยไม่กระทบต่อการแข่งขันของตลาดโดยรวม 

อย่างไรก็ดี การก ากับดูแลของประเทศอินโดนีเซียอาจจะแตกต่างไปจาก 4 ประเทศ กล่าวคือ 
การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกในประเทศอินโดนีเซียค่อนข้างเข้มงวดอย่างมาก ซึ่งเห็นได้
จากอินโดนีเซียมีกฎระเบียบจ านวนมากที่ก าหนดกรอบในการประกอบกิจการค้าปลีก ได้แก่  
กฎ ระเบียบเกี่ยวกับพ้ืนที่ในการจัดตั้งร้านค้า (location) เวลาท าการ การขยายสาขา และสัดส่วน
ของสินค้าที่จ าหน่ายที่ผลิตภายในประเทศ ซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือที่จะคุ้มครองร้านค้าปลีกท้องถิ่นและ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นผู้ผลิตสินค้าในประเทศ นอกจากนี้แล้ว ยังมีการ
บังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าเพ่ือก ากับดูแลพฤติกรรมการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในการประกอบ
ธุรกิจค้าปลีกอีกด้วย 

โดยสรุปแล้ว จะเห็นได้ว่าการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในแต่ละประเทศทั้ง 5 ประเทศ 
มีรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไป (ตารางที่ 3.11) ในเกือบทุกประเทศมีกฎหมายเฉพาะในการ
บังคับใช้กับธุรกิจค้าปลีก ยกเว้นเพียงประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้อ านาจแก่รัฐบาลในแต่ละมลรัฐที่จะ
ด าเนินการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกในพ้ืนที่ของตนเอง ทั้งนี้ การก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีก
ส่วนมากจะเน้นในเรื่องการควบคุมการขยายตัวโดยจะมีการก าหนดขนาดของพ้ืนที่การขาย รวมถึง
ก าหนดให้มีการขออนุญาตการก่อสร้างอาคารที่มีขนาดใหญ่ซึ่งคล้ายกฎหมายในการควบคุมอาคาร
ของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม แม้กฎหมายของแต่ละประเทศจะควบคุมการขยายสาขาจากการ
จ ากัดขนาดพ้ืนที่และอาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ แต่ก็ไม่สามารถจะควบคุมการขยายตัวของ
ธุรกิจค้าปลีกได้เท่าที่ควร เนื่องจากผู้ประกอบการมักจะเลี่ยงกฎหมายด้วยการลดขนาดพ้ืนที่และลด
ขนาดอาคารลงให้อยู่ภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมาย แต่ในบางประเทศ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมี
การบังคับใช้อย่างเข้มงวดเพ่ือควบคุมการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีก หากแต่เป็นการจ ากัดการลงทุน
ของต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งการก ากับดูแลดังกล่าวไม่ได้เป็นการควบคุมการขยายตัวของธุรกิจ
ค้าปลีกอย่างแท้จริงแต่เป็นการปกป้องผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกในประเทศมากกว่า  
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ตารางท่ี 3.11 เปรียบเทียบกฎหมายที่ใช้ในการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในแต่ละประเทศ 5 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส อเมริกา อิตาลี ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย 

กฎหมายที่ใช้ในการ 
ก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีก 

ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา อิตาลี ญ่ีปุ่น อินโดนีเซีย 

การบังคับใช้กฎหมายเฉพาะ 
√ 

X 
ใช้ “เทศบัญญัติ” ซ่ึงออกโดย 

มลรัฐแต่ละแห่ง 
√ √ √ 

การออกใบอนุญาตในการ
ประกอบธุรกิจ 

√ √ X X √ 

การออกใบอนุญาตในการ
ขยายสาขา 

√ √ X X √ 

การควบคุมผังเมือง 
√ √ 

√ 
รัฐบาลท้องถิ่นมีอ านาจในการก ากับ

ดูแล 

√ 
ต้องขออนุญาตการก่อสร้างอาคาร

ขนาดใหญ่ 

√ 
ต้องขออนุญาตในการก่อสร้าง

ร้านค้าปลีก 

การก าหนดเวลา 
เปิด-ปิด X X 

√ 
รัฐบาลท้องถิ่นมีอ านาจในการ

ก าหนดเวลาเปิด-ปิด 
X √ 

การก ากับดูแลอื่น ๆ 
    

 การก าหนดลักษณะของสินค้าท่ี
จ าหน่าย 

การบังคับใช้กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 

1. กฎหมายแข่งขันทางการค้า 1. กฎหมายแข่งขันทางการค้า 
2. กฎหมายการควบคุมการ

ลงทุนจากต่างชาติ 

1. กฎหมายผังเมืองของ 
แต่ละท้องถิ่น 

2. กฎหมายแข่งขันทางการค้า 

1. กฎหมายแข่งขันทางการค้า 
2. คู่มือก ากับพฤติกรรมการ

แข่งขันทางการค้าท่ีไม่เป็น
ธรรมระหว่างร้านค้าปลีก
กับซัพพลายเออร์ 

 การก ากับดูแลการถือหุ้นของ
คนต่างด้าว 

 กฎหมายแข่งขันทางการค้า 

ที่มา : จากการรวบรวมของคณะผู้วิจัย 
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บทที่ 4  
ร่างมาตรการการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 

การศึกษาในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์และประมวลผลจากข้อมูลโครงสร้างธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
ในประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ปัญหาและอุปสรรคในการ
ประกอบธุรกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งประมวลผลรูปแบบมาตรการการก ากับดูแลธุรกิจค้า
ปลีกค้าส่งในต่างประเทศ เพ่ือยกร่างมาตรการในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทย  

ทั้งนี้เนื้อหาในบทนี้จะแบ่งการวิเคราะห์สรุปผล รวมถึงข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นร่างมาตรการ
ในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก ลักษณะของปัญหา
ของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ ส่วนที่สอง แนวทางในการร่างมาตรการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
ของประเทศไทย ส่วนที่สาม เป็นแนวทางในการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่งที่เหมาะสมของประเทศ
ไทย ส่วนที่สี่ เป็นการส่งเสริมความสามารถในการประกอบธุรกิจของร้านค้ารายย่อย ส่ วนที่ห้า เป็น
การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ส่วนที่หก เป็นการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ  
แฟรนไชส์ และส่วนสุดท้าย เป็นการสรุปผลการศึกษาและมาตรการการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
ที่เหมาะสมของไทย 

4.1 ลักษณะของปัญหาธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ 

การศึกษาประสบการณ์ในการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกในต่างประเทศพบว่า หลายประเทศมี
ความพยายามในการจ ากัดการขยายตัวของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เพ่ือที่จะคุ้มครองร้านค้าปลีกดั้งเดิม 
โดยการก าหนดให้การจัดตั้งร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ต้องมีการขออนุญาตจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือที่ให้อ านาจรัฐบาลท้องถิ่นในการยับยั้งหรือจ ากัดการขยายตัวของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
ในพ้ืนที่ของตนเองได้ หากแต่ประสบการณ์ในหลายประเทศชี้ให้เห็นว่า มาตรการดังกล่าวไม่มีผล
เท่าใดนัก เนื่องจากร้านค้าปลีกขนาดใหญ่สามารถลดขนาดลงมาเพ่ือหลบเลี่ยงกฎระเบียบได้ การ
จ ากัดการขยายตัวของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่จึงเป็นการเร่งรัดการล่มสลายของร้านค้าปลีกดั้งเดิมที่มี
ขนาดเล็ก เนื่องจากท าให้ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ลดขนาดลงมาแข่งขันกับร้านค้าปลีกรายย่อยโดยตรง  

ในปัจจุบัน ธุรกิจค้าปลีกค้าปลีกสมัยใหม่ทั้งในรูปแบบของห้างขนาดใหญ่หรือ superstore 
และรูปแบบของร้านค้าสะดวกซื้อหรือ convenience store ได้เข้ามาทดแทนร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
เกือบทั้งหมดแล้ว ด้วยเทคโนโลยีด้านไอทีที่เหนือกว่าท าให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าที่จ าหน่าย
และระบบกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหนือกว่าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม นอกจากนี้แล้ว ขนาดของธุรกิจ
ของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่ใหญ่ท าให้มีอ านาจต่อรองสูง ท าให้สามารถจัดซื้อสินค้าจากผู้ผลิตได้ใน
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ราคาต่ ากว่าร้านค้าปลีกดั้งเดิมเนื่องจากตลาดค้าปลีกมีการแข่งขัน ได้มีการส่งต่อต้นทุนที่ต่ าลงให้แก่
ผู้บริโภคในรูปแบบของราคาสินค้าที่ต่ าลง ทั้งนี้ ร้านช าขนาดเล็กจ านวนมากซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่เนื่องจากมีราคาต่ ากว่าที่จะซื้อจากผู้ผลิตโดยตรง 

ทั้งนี้ในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา อิตาลี หรือญี่ปุ่นมักจะประสบ
ปัญหาเรื่องที่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่มักใช้อ านาจการต่อรองบังคับให้ผู้ผลิตสินค้าต้องปฏิบัติเงื่ อนไข
หรือข้อเรียกร้องต่าง ๆ อย่างไม่เป็นธรรม  ดังนั้น ปัญหาของร้านค้าปลีกสมัยใหม๋ในปัจจุบันโดย
ส่วนมากแล้วจะไม่ใช่ปัญหาในแนวนอน หรือปัญหาระหว่างร้านค้าปลีกสมัยใหม่กับร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม หากแต่เป็นปัญหาระหว่างร้านค้าปลีกสมัยใหม่กับผู้ผลิตสินค้า หรือซัพพลายเออร์ (supplier) 
ซึ่งเป็นปัญหาในแนวตั้งมากกว่า ดังนั้น การทบทวนกฎกติกาในการก ากับธุรกิจค้าปลีกในต่างประเทศ
ส่วนมากจะมุ่งเป้าไปที่การคุ้มครองผู้ผลิตสินค้ารายย่อยเป็นหลัก  

นอกจากนี้แล้ว ปัญหาของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่หลายประเทศให้ความสนใจมากขึ้น คือ 
ปัญหาเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจราจร มลพิษเสียงและอากาศ เป็นต้น เช่นในกรณี
ของประเทศญี่ปุ่นที่มีข้อก าหนดในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการเปิดร้านค้าหรือ
ห้างสรรพสินค้า 

ในขณะที่ปัญหาของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ของประเทศไทยไม่ได้มีความแตกต่างจาก
กรณีศึกษาของต่างประเทศมากนัก กล่าวคือ แม้ว่ากฎหมายอาคารและผังเมืองจะจ ากัดการขยายตัว
ของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ แต่ก็ไม่ได้ท าให้ร้านค้าปลีกสมัยใหม่หยุดการขยายตัวเนื่องจากข้อบังคับ
ของกฎหมายดังกล่าว แต่กลับเป็นตัวเร่งให้ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ลดขนาดร้านค้าปลีกลงและเข้ามา
แข่งขันในธุรกิจร้านค้าปลีกประเภทร้านซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อมากขึ้น รวมทั้งยังสามารถ
กระจายตัวไปตามแหล่งชุมชนได้มากกว่าเดิม จากที่ข้อบังคับของกฎหมายผังเมืองที่ก าหนดเขตพ้ืนที่
ให้ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ต้องอยู่ในบริเวณชานเมืองหรือนอกเมืองเท่านั้น ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าว
ส่งผลให้ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในแต่ละท้องถิ่นหรือในแต่ละชุมชนอยู่ได้ยากขึ้น รวมทั้งการขยายตัว
ดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในบริเวณใกล้เคียงร้านค้าปลีกดังกล่าวด้วย   

นอกจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับร้านค้าปลีกขนาดเล็กในแต่ละท้องถิ่นและปัญหาผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนแล้ว ยังพบว่า ผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ในประเทศไทย
กระจุกตัวอยู่กับผู้ประกอบการรายใหญ่เพียงไม่กี่รายท าให้เกิดปัญหาการใช้อ านาจการต่อรองการซื้อ
สินค้าระหว่างร้านค้าปลีกสมัยใหม่กับผู้ผลิตสินค้าหรือซัพพลายเออร์รายย่อยด้วยการก าหนดเงื่อนไข
หรือข้อเรียกร้องต่าง ๆ ที่อาจจะไม่เป็นธรรมกับผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์รายย่อยได้   

ดังนั้นการจะก าหนดมาตรการในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งจะต้องมุ่ง
ประเด็นเพ่ือแก้ปัญหาใน 2 ประการ ประการแรก คือ การก ากับดูแลพฤติกรรมที่ไม่ธรรมของ 
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การประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งระหว่างร้านค้าปลีกค้าส่งกับผู้ผลิตสินค้าหรือซัพพลายเออร์ และ
ประการที่สอง เป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายเล็กทั้งที่เป็นร้านค้า
ปลีกแบบดั้ งเดิม และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในแต่ละท้องถิ่นสามารถประกอบธุรกิจร่วมกั บ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ได ้

นอกจากนี้แล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่เพียงแต่เป็นปัญหาระหว่างผู้ประกอบการ
รายเล็ก-รายใหญ่ หรือปัญหาระหว่างร้านค้าปลีกกับผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ เท่านั้น ด้วย
สภาพแวดล้อมของการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งที่ท าให้ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ต้อง
ปรับตัวให้สอดรับการสถานการณ์การค้าที่เปลี่ยนแปลงไป การน าระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ร่วมกับการ
เปิดร้านค้าจึงเป็นอีกประเด็นของภาครัฐที่ต้องเข้ามาก ากับดูแลเรื่องการค้าออนไลน์ นอกจากนี้แล้ว
ผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่เพียงแต่มีการปรับตัวเรื่องช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเท่านั้นแต่ยังเพ่ิมช่อง
ทางการขยายสาขาด้วยการขายแฟรนไชส์ร้านค้าปลีกให้กับผู้ประกอบการรายอ่ืนที่สนใจเข้ามาท า
ธุรกิจ ทั้งนี้ปัญหาที่ตามมาของร้านค้าแฟรนไชส์ คือ การเข้ามาเปิดร้านค้าแข่งในพ้ืนที่ใกล้เคียงของ
บริษัทเจ้าของแฟรนไชส์เอง  

แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาการค้าออนไลน์รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์เป็นปัญหาที่
ครอบคลุมในทุกสาขาธุรกิจมิได้เฉพาะเจาะจงแค่ในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเท่านั้น ดังนั้นมาตรการก ากับ
ดูแลธุรกิจออนไลน์และธุรกิจแฟรนไชส์จึงควรเป็นอีกมาตรการที่ต้องแยกออกจากการก ากับดูแลธุรกิจ
ค้าปลีกค้าส่งเนื่องจากมิติในการก ากับดูแลมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน 

4.2 แนวทางในการร่างมาตรการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 

แม้ว่าที่ผ่านมาประเทศไทยจะยังไม่มีกฎหมายก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเป็นการเฉพาะ 
แต่การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งได้อาศัยกฎหมายที่มีอยู่มาบังคับใช้ซึ่งมีระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งมากถึง 7 ฉบับ ได้แก่ 

1. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
2. ประมวลกฎหมายที่ดิน 
3. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
4. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
5. การก ากับดูแลในแต่ละท้องที่ เช่น กฎกระทรวง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 

ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนใน
ท้องที่ต าบลบางกระทึก ต าบลกระทุ่มล้ม ต าบลไร่ขิง ต าบลท่าตลาด ต าบลยายชา 
ต าบลท่าข้าม ต าบลอ้อมใหญ่ และต าบลบ้านใหม่ จังหวัดนครปฐม  
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6. พระราชบัญญัติว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 
7. พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 (มีผลบังคับใช้ 5 ตุลาคม พ.ศ. 

2560) 
ทั้งนี้ในการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่งภายใต้กฎหมายทั้ง 7 ฉบับมีวัตถุประสงค์ในการ

ก ากับดูแลที่แตกต่างกัน ซึ่งยังขาดความชัดเจนและความเป็นเอกภาพ ดังนั้นแนวคิดในการร่าง
มาตรการของการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่งจึงเป็นการสร้างความเป็นเอกภาพของการก ากับดูแล 
สร้างความชัดเจนของพฤติกรรมที่ต้องห้ามในธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
รายใหญ่และรายย่อยสามารถประกอบธุรกิจร่วมกันได้ นอกจากนี้แล้ว แนวทางในการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับร้านค้าปลีกออนไลน์รวมทั้งธุรกิจแฟรนไชส์อาจเป็นมาตรการการก ากับดูแลที่ต้องแยกออก
จากการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่งซึ่งจะเป็นการก ากับดูแลที่ครอบคลุมในทุกสาขาธุรกิจมิได้เป็น
การก ากับดูแลเฉพาะธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเท่านั้นทั้งนี้จะได้กล่าวถึงในล าดับถัดไป 

อนึ่ง ภายใต้กรอบในการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของไทย หากพิจารณาจากสภาพ
ปัญหาการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทยที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นจะเห็นได้ว่าปัญหา
ส่วนมากมักเป็นปัญหาระหว่างร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีอ านาจต่อรองสูงกับผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ 
รวมทั้งปัญหาลดขนาดของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่กระจายไปตามแหล่งชุมชนซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ร้านค้าปลีกรายย่อยรวมทั้งกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งปัญหาธุรกิจออนไลน์และธุรกิจ  
แฟรนไชส์  

ดั้งนั้น การศึกษาร่างมาตรการเพ่ือเป็นแนวทางในการก ากับดูแลจะประกอบด้วย 4 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนแรกจะเป็นมาตรการในการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่งซึ่งจะครอบคลุมการก ากับดูแลใน
มิติของสิ่งแวดล้อมและการก ากับดูแลพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ส่วนที่สอง เป็น
มาตรการในการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถประกอบธุรกิจร่วมกับรายใหญ่ได้อย่าง
ยั่งยืน ส่วนที่สาม เป็นกรอบของการก ากับดูแลธุรกิจออนไลน์ ซึ่งเป็นการก ากับดูแลที่ครอบคลุมในทุก
สาขาธุรกิจมิได้เจาะจงเฉพาะร้านค้าปลีกออนไลน์ และส่วนสุดท้าย เป็นการศึกษากรอบของการก ากับ
ดูแลธุรกิจแฟรนไชส์ที่ครอบคลุมการประกอบธุรกิจทุกสาขามิได้เจาะจงเฉพาะธุรกิจค้าปลีกเช่นกัน ซึ่ง
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

4.3 แนวทางในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของไทย 

การก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในต่างประเทศจะค านึงการก ากับดูแลใน 2 มิติ ได้แก่  
การก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนมากมักเป็นกฎระเบียบเกี่ยวกับการก่อสร้างร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ 
รวมถึงการก าหนดเวลาเปิดปิดเพ่ือป้องกันปัญหาการจราจรหรือมลพิษที่เกิดขึ้น ขณะที่การก ากับดูแล
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อีกหนึ่งมิติเป็นการก ากับดูแลในด้านการแข่งขัน ซึ่งเป็นการก าหนดพฤติกรรมต้องห้ามในการประกอบ
ธุรกิจ  

ทั้งนี้ มาตรการในการก ากับดูแลของประเทศไทยก็เช่นกัน อาจแบ่งได้เป็นสองส่วน คือ การ
ก ากับดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการก ากับด้านพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นการ
ก ากับดูแลปัญหาในแนวตั้งหรือปัญหาระหว่างร้านค้าปลีกกับซัพพลายเออร์รายย่อยมากกว่าที่จะเป็น
การก ากับดูแลในแนวนอน เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยใช้กฎหมายผังเมืองเป็นเครื่องมือหลักในการ
ควบคุมการขยายตัวของร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่อยู่แล้ว แต่ยังไม่สามารถจะควบคุมการขยายตัว
ของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้ เนื่องจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ปรับกลยุทธ์โดยการลดขนาดพ้ืนที่ให้ต่ ากว่า
ขนาดที่กฎหมายก าหนด การใช้นโยบายการควบคุมในเรื่องขนาดพ้ืนที่ของห้างค้าปลีกสมัยใหม่จึงไม่
สามารถยับยั้งการขยายตัวของห้างค้าปลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อร้านค้า
ขนาดเล็กในชุมชนมากยิ่งขึ้นด้วย ดังนั้นมาตรการการก ากับดูแลปัญหาในแนวนอนอาจจะไม่สามารถ
ช่วยคุ้มครองร้านค้าปลีกขนาดเล็กได้ด้วยเช่นกัน จึงควรมุ่งเน้นมาตรการในการส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถประกอบธุรกิจได้มากกว่า 

4.3.1 การก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและผังเมือง 

การก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมนั้น มีกฎหมายว่าด้วยผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารซึ่งควบคุมการการก่อสร้างร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในเขตตัวเมืองอยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องออก
กฎหมายใหม่เพ่ือเข้ามาก ากับดูแลในประเด็นนี้ ในปัจจุบัน กฎหมายไทยห้ามร้านค้าที่มีพ้ืนที่มากกว่า 
1,000 ตารางเมตรตั้งในเขตเมือง รวมทั้งโซนอ่ืน ๆ เช่น พ้ืนที่เกษตรกรรม เป็นต้น ส่วนร้านค้าที่มี
ขนาด 300-1,000 ตารางเมตร แม้จะสามารถก่อสร้างในเมืองได้แต่ก็ต้องสร้างในเขตที่ก าหนดไว้
เท่านั้น นอกจากนี้แล้วประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 และ 
พ.ศ. 2557 ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดให้
อาคารที่ใช้ในการประกอบกิจการค้าส่งค้าปลีกที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ 5 ,000 ตารางเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน 
10,000 ตารางเมตร ต้องท ารายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และที่มีพ้ืนที่
ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรข้ึนไปต้องท ารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเต็มรูปแบบ (EIA)  

4.3.2 การก ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้า 

ส าหรับการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกในส่วนของพฤติกรรมทางการค้านั้น พบว่า มาตรการ
ส่วนมากมุ่งเป้าไปที่การก ากับพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในแนวตั้ง คือ ระหว่างร้านค้าปลีก
กับผู้ผลิตสินค้ามากกว่าพฤติกรรมทางการค้าในแนวนอน คือ ระหว่างร้านค้าปลีกสมัยใหม่กับร้านค้า
ปลีกดั้งเดิม เนื่องจากผลการทบทวนประสบการณ์ในต่างประเทศพบว่า ความพยายามในการจ ากัด
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การขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ไม่เป็นผลเท่าใดนักเนื่องจากร้านค้าปลีกสามารถปรับรูปแบบ
และลักษณะในการประกอบกิจการเพ่ือหลบเลี่ยงกฎได้ และที่ส าคัญคือ การจ ากัดการขยายตัวของ
ร้านค้าปลีกอาจส่งผลให้ตลาดธุรกิจค้าปลีกกระจุกตัวมากขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามา
ในตลาดได้ยากขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการค้าปลีกรายเดิมมีอ านาจตลาดที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกัน การ
จ ากัดการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่เป็นการจ ากัดโอกาสในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคใน
พ้ืนทีอี่กด้วย   

4.3.2.1 แนวทางในการก ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้า 

การก ากับดูแลพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมของผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่สามารถ
ด าเนินการได้ในสองลักษณะ ลักษณะแรกเป็นการก าหนดกฎกติกาล่วงหน้า (ex ante regulation) 
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางการค้าของร้านค้าปลีกในรูปแบบของ แนวปฏิบัติ (code of conduct) ของ
ผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ในการประกอบธุรกรรมกับซัพพลายเออร์ โดยมีกระบวนการในการระงับข้อพิพาท
ระหว่างร้านค้าปลีกกับคู่ค้าที่ร้องเรียนพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมในลักษณะที่คล้ายคลึงกับในสหราช
อาณาจักรและออสเตรเลีย (ตารางท่ี 4.1)  

ตารางท่ี 4.1 แนวปฏิบัติ (code of conduct) ของผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ในการประกอบธุรกรรม
กับซัพพลายเออร์ของประเทศออสเตรเลียและสหราชอาณาจักร 

 ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร 
แนวปฏิบัติ  
(code of conduct) 

Food and Grocery Code of Conduct1 the Groceries Supply Code of Practice 
(GSCOP)2 

ข้อก าหนดในแนวปฏิบัติ
ระหว่างร้านคา้ปลีกขนาด
ใหญ่กับซัพพลายเออร ์

 ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าทีร่้าน 
ค้าปลีกค้าส่งต้องปฏิบัติใน 
การจัดท าข้อตกลงการรับซื้อสินคา้จากซัพ
พลายเออร ์

 ก าหนดให้ร้านค้าปลีกต้องปฏิบตัิโดยสุจริต 
(good faith)  

 ห้ามร้านค้าปลีกข่มขู่ซัพพลายเออร์ว่าจะ
ยกเลิกสัญญาโดยไมม่ีเหตุผลอันควร 

 ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัต ิ
ขั้นต่ าส าหรับร้านคา้ปลีกท่ีเกีย่วข้องกับ
การช าระหนี้ การถอดสินคา้ออกจากช้ัน 
การก าหนดมาตรฐานสินค้า และการ
จัดสรรพื้นที่ช้ันวางสินค้าในห้าง 

 ก าหนดให้ร้านค้าปลีกต้องให้การศกึษา

 ต้องจัดท าสัญญาเป็นลายลักษณ์อกัษร
ชัดเจน 

 จะต้องด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม อยูบ่น
พื้นฐานของเจตนาบริสุทธ์ิ (good faith) 

 ไม่บังคับใช้สัญญาโดยให้มผีลย้อนหลัง 
(retrospective) เว้นแต่ได้ก าหนดไว้
อย่างชัดเจนในสัญญา 

 จะต้องท าหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า 
(reasonable notice) หากต้องการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้าทกุครั้ง 

 จะต้องช าระหนี้ค่าสินค้าโดยไมล่่าช้า 
 จะต้องไมเ่รียกรับค่าตอบแทนใด ๆ จาก

ซัพพลายเออรเ์ว้นแต่ที่ได้ก าหนดไว้ใน
สัญญา 
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 ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร 

อบรมประจ าปีแก่พนักงานลูกจ้างและ
รวมทั้งผู้จัดการของร้านค้าปลีกท่ีมีหน้าที่
โดยตรงกับการซื้อสินค้าเข้าร้านให้
รับทราบเกี่ยวกับข้อก าหนดของ Code 

 จะต้องไมเ่รียกเก็บค่าเสียหายสินคา้จาก
ซัพพลายเออร์หากมิได้ก าหนดไว้ในสัญญา
อย่างชัดเจน 

 จะต้องไมเ่รียกคา่แรกเข้า (listing fee) 
เว้นแต่ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเพื่อ
โปรโมชั่นหรือการน าสินค้าใหมเ่ขา้ห้าง 

 จะต้องไม่บังคับให้ซัพพลายเออรต์อ้งจ่าย
ค่าโปรโมชั่นโดยไมม่ีเหตุผลอันสมควร  

 จะต้องไมโ่ยนภาระเรื่องความรบัผดิของ
สินค้าแก่ซัพพลายเออร์เว้นแต ่
ความเสยีหายที่เกดิขึ้นกับผู้บริโภคมาจาก
ความบกพร่องของซัพพลายเออร ์

 การถอนสินค้าออกจากช้ันวางจะต้องบอก
กล่าวล่วงหน้า และต้องมีเหตุผลทีย่อมรับ
ได้ในทางการค้า 

การระงับข้อพิพาท  การร้องเรียนไปยังผู้จัดการร้านคา้ปลีก
โดยตรง 

 การร้องเรียนไปยังผู้บริหารโดยตรง 
 การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการ

อนุญาโตตุลาการ ผ่านองค์กรเอกชน 
“Resolution Institute” 

 การร้องเรียนไปยังหน่วยงานรัฐ ACCC 
(Australian Competition and 
Consumer Commission) เพื่อบังคับคดี
กับผู้ที่ละเมิดกฎหมาย  

 การร้องเรียนโดยตรงไปยังผู้บริหารของ
ร้านค้าปลีกเพื่อให้รับทราบปญัหาและหา
ทางแก้ไขโดยไม่ชักช้า หรือ 

 การร้องเรียนไปยังอนุญาโตตุลาการซึ่งมี
ช่ือว่า Groceries Code Adjudicator 
(GCA) ซึ่งมีหน้าท่ีโดยตรงในการระงับข้อ
พิพาทท่ีเกิดจากการละเมดิแนวปฏิบัติ
โดยเฉพาะ การพิจารณาจะด าเนินการ
ในทางลับและผลการตัดสินจะผูกพันผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท้ังนี้ GCA มีอ านาจ
ด าเนินการจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อให้
ร้านค้าปลีกปฏิบัตติาม 
(recommendations) หรือสั่งใหร้้านค้า
ปลีกที่ละเมิดแนวปฏิบัตติ้องจ่ายคา่ปรับ
โดยเฉพาะในกรณีทีส่ร้างผลเสียหาย
รุนแรงหรือกระท าผดิซ้ าซาก 

หมายเหต:ุ 1 ดัดแปลงจาก https://www.accc.gov.au/business/industry-codes/food-and-grocery-code-of-conduct 
 2 ดัดแปลงจาก https://www.gov.uk/government/publications/groceries-supply-code-of-practice/groceries- 
            supply-code-of-practice#senior-buyer 
ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ิจัย 
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ทั้งนี้ โดยเนื้อหาสาระของแนวปฏิบัติดังกล่าวจะเน้นการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการท า
ธุรกรรมระหว่างร้านค้าปลีกกับซัพพลายเออร์ เช่น การก าหนดจ านวนวันสูงสุดในการช าระค่าสินค้า 
(terms of payment) การก าหนดเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงสัญญาในการรับซื้อสินค้า การก าหนด
เงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดท ากิจกรรมส่งเสริมการขายในห้าง ฯลฯ ซึ่งเป็นประเด็นที่
เป็นปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้ค้าปลีกกับซัพพลายเออร์บ่อยครั้ง เป็นต้น 

ลักษณะที่สองเป็นการก ากับควบคุมพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของร้านค้าปลีกที่
สร้างความเดือดร้อนให้แก่คู่ค้า เมื่อมีการร้องเรียนขึ้นซึ่งเป็นลักษณะของการก ากับดูแลพฤติกรรม
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมหลังจากที่เกิดขึ้นแล้ว (ex post regulation) ซึ่งจะอาศัยบทบัญญัติของ
กฎหมายแข่งขันทางการค้าในส่วนของพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม(unfair trade practice)  
หรือ การใช้อ านาจต่อรองที่เหนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรม  (superior bargaining power) โดยการออก 
แนวทางในการบังคับใช้เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใสในการบังคับใช้กฎหมาย  ทั้งนี้ มาตรา 57 
แห่ง พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560  ได้บัญญัติไว้ว่า 

“มาตรา 57 ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระท าการใด ๆ อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้
ประกอบธุรกิจรายอ่ืนในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ (1) กีดกันการประกอบธุรกิจของผู้
ประกอบธุรกิจรายอื่นอย่างไม่เป็นธรรม (2) ใช้อ านาจตลาดหรืออ านาจต่อรองที่เหนือกว่าอย่างไม่เป็น
ธรรม (3) ก าหนดเงื่อนไขทางการค้าอันเป็นการจ ากัดหรือขัดขวางการประกอบธุรกิจของผู้อ่ืน อย่าง
ไม่เป็นธรรม (4) กระท าการในลักษณะอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด” 

คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าอาจออกแนวทางในการบังคับใช้ มาตรา 57(2)) เรื่องการใช้
อ านาจต่อรองที่ไม่เป็นธรรม ในลักษณะเดียวกับที่ส านักแข่งขันทางการค้าของญี่ปุ่นได้ออก  
Guidelines Concerning Abuse of Superior Bargaining Power” ซึ่งตรงกับมาตรา 57(2) เรื่อง
การใช้อ านาจต่อรองที่ไม่เป็นธรรม โดย guideline ดังกล่าวได้ก าหนดรูปแบบของการใช้อ านาจ
ต่อรองที่ไม่เป็นธรรมที่เฉพาะเจาะจงกับธุรกิจแต่ละประเภท เช่น ธุรกิจหนังสือพิมพ์ การขนส่งสินค้า 
การค้าปลีกขนาดใหญ่ เป็นต้น  อนึ่ง มาตรา 17(2) แห่ง พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ได้ให้
อ านาจคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าในการออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมาย 
และ ระเบียบหรือประกาศเหล่านั้นมีบทบังคับเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ในการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย อาจเลือกที่จะด าเนินการทั้งสองลักษณะควบคู่
กันไปก็ได้ เนื่องจากมีเป้าประสงค์ที่แตกต่างกันและเนื้อหาสาระที่แตกต่างกันและรูปแบบของการ
บังคับใช้ที่แตกต่างกันดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ลักษณะแรกเป็นการออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานใน
การท าธุรกรรมระหว่างร้านค้าปลีกขนาดใหญ่กับผู้ผลิตที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายในรูปแบบของ
การก ากับดูแลกันเองของร้านค้าปลีก (self regulation) หรืออาจเป็นการก ากับดูแลของหน่วยงาน
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ของรัฐก็ได้หากการก ากับดูแลตนเองไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย ในขณะที่การก ากับดูแลในลักษณะที่
สองเป็นการใช้อ านาจมหาชนในการควบคุมพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมอันเป็นการละเมิด
กฎหมาย โดยการด าเนินการในแต่ละลักษณะมีรายละเอียดดังที่จะน าเสนอต่อไป 

4.3.2.2 การออกแนวปฏิบัติในการรับซื้อสินค้า (Code of Conduct) 

ก. แนวทางการออกแนวปฏิบัติในการรับซื้อสินค้า 

เนื่องจากปัญหาสืบเนื่องมาจากการมีอ านาจต่อรองที่สูงของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่น าไปสู่
พฤติกรรมทางการค้าที่อาจเป็นการเอาเปรียบคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและมี
ความซับซ้อนสูง โดยไม่สามารถแยกออกได้ชัดเจนว่าพฤติกรรมแบบใดเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม  
ท าให้มีการร้องเรียนต่อส านักแข่งขันทางการค้าเป็นจ านวนมาก เนื่องจากลักษณะของพฤติกรรม เช่น 
การเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่เป็นธรรม หรือการก าหนดเงื่อนไขในการรับซื้อสินค้าที่ไม่เป็นธรมที่มีการ
ร้องเรียนแต่ละกรณีมีรายละเอียดปลีกย่อยของสภาพแวดล้อมและลักษณะของพฤติกรรมที่แตกต่าง
กันไปในแต่ละกรณีท าให้การพิจารณามีความซับซ้อนไม่สามารถก าหนดออกมาเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็น
รูปธรรมที่ชัดเจนได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว หลายประเทศได้เริ่มใช้วิธีการในการจัดท าแนวปฏิบัติในการ
รับซื้อสินค้าของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยในเบื้องต้นในรูปแบบของการก ากับดูแล
โดยสมัครใจของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ แต่ในทางปฏิบัติ การจัดท าแนวปฏิบัติดังกล่าวมีแรงผลักดันมา
จากส านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าของแต่ละประเทศ แนวทางปฏิบัติดังกล่าวมี
เป้าประสงค์เพ่ือที่จะให้มีการก าหนดมาตรฐานในการประกอบธุรกรรมร่วมกันระหว่างร้านค้าปลีก
กับซัพพลายเออร์เพ่ือที่จะบรรเทาปัญหาข้อพิพาทที่น าไปสู่กระบวนการทางกฎหมายซึ่งมีต้นทุนสูง
น้อยลง 

แนวปฏิบัติในการรับซื้อสินค้าส าหรับธุรกิจค้าปลีกส่วนมากจะมุ่งบังคับใช้เฉพาะกับร้านค้า
ปลีกขนาดใหญ่โดยมีการก าหนดเกณฑ์รายได้ขั้นต่ าและเฉพาะกับสินค้าบางประเภทเท่านั้น เช่นใน
กรณีของสหราชอาณาจักร จะใช้ส าหรับสินค้าที่เรียกว่า “Grocery” ได้แก่ สินค้าอาหาร เครื่องดื่มที่
มิได้จ าหน่ายเพ่ือการบริโภคในห้างร้าน อาหารสัตว์ น้ ายาท าความสะอาด ไม่รวมถึงสินค้าที่เป็น
ประเภท เสื้อผ้า ยา หนังสือพิมพ์และวารสาร ซีดี อุปกรณ์ไฟฟ้า ของเล่น เครื่องส าอาง อุปกรณ์ที่ใช้
ในครัว หนังสือ ยาสูบ ฯลฯ ซึ่งสินค้าเหล่านี้มีโครงสร้างตลาดที่ผู้ผลิตบางรายเป็นรายเล็ก มีอ านาจ
ต่อรองน้อย เนื่องจากผู้ผลิตส่วนหนึ่งเป็นเกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร หรือ ธุรกิจ
ขนาดย่อมต่างจากสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น สินค้าประเภทเสื้อผ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ 
ซึ่งกระบวนการผลิตต้องใช้เงินลงทุนสูง ผู้ผลิตจึงมักเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีอ านาจต่อรองสูง
 วัตถุประสงค์หลักของการมีแนวปฏิบัติคือเพ่ือที่จะป้องกันการเกิดปัญหาข้อพิพาทระหว่าง
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่กับซัพพลายเออร์ ที่อาจน าไปสู่กระบวนการทางกฎหมายที่ใช้ทรัพยากร
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บุคลากรและมีค่าใช้จ่ายสูง การศึกษาแนวปฏิบัติในสหราชอาณาจักร และ ออสเตรเลียพบว่ามี
สาระส าคัญดังนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาในการรับซื้อสินค้า 

(1) ร้านค้าปลีกจะต้องไม่แก้เงื่อนไขในการรับซื้อสินค้าตามสัญญาที่มีผลย้อนหลัง และจะต้องไม่

ร้องขอให้ซัพพลายเออร์ยินยอมที่จะให้มีการแก้เงื่อนไขในการซื้อสินค้าตามสัญญาที่มีผล

ย้อนหลัง ยกเว้นในกรณีที่มีการก าหนดล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะเจาะจงที่จะ

อนุญาตให้ร้านค้าปลีกสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการรับซื้อสินค้าได้ โดยสถานการณ์

ดังกล่าวอยู่เหนือความควบคุมของร้านค้าปลีก เช่น การเกิดภาวะภัยพิบัติเช่น น้ าท่วม  

เป็นต้น 

(2) หากสัญญาการรับซื้อสินค้าก าหนดให้ร้านค้าปลีกสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการรับซื้อ

สินค้าได้ฝ่ายเดียว จะต้องมีข้อก าหนดให้ร้านค้าปลีกจะต้องแจ้งให้ซัพพลายเออร์ทราบ

ล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล 

2) การชําระค่าสินค้า 

ร้านค้าปลีกจะต้องช าระค่าสินค้าให้กับซัพพลายเออร์ในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน121 

3) การเก็บค่าธรรมเนียมในการทําการตลาด 

ยกเว้นในกรณีที่มีการก าหนดไว้ในสัญญาในการรับซื้อสินค้าที่ชัดเจน ร้านค้าปลีกจะต้องไม่
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากซัพพลายเออร์ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมส าหรับกิจกรรมด้านการตลาด
ดังต่อไปนี้ 

 การเยี่ยมชมสถานที่ในการผลิตสินค้าของซัพพลายเออร ์

 การออกแบบหีบห่อสินค้า 

 การท าการวิเคราะห์และวิจัยด้านการตลาด 

 การปรับปรุงตกแต่งร้านค้าปลีก 

 สวัสดิการหรืองบรับรองพนักงานของร้านค้าปลีก 

 

                                           
121 ตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป 
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4) การเก็บค่าธรรมเนียมกรณีสินค้าสูญหายหรือเสียหาย (shrinkage) 

สัญญาการรับซื้อสินค้าจะต้องไม่มีข้อก าหนดให้ผู้ผลิตสินค้าต้องรับภาระจากการสูญหายหรือ
เสียหายของสินค้าอันสืบเนื่องมาจากการโจรกรรมหรือความบกพร่องในการบริหารจัดการสินค้าของ
ร้านค้าปลีก 

5) การเก็บค่าวางจําหน่ายสินค้า 

ร้านค้าปลีกห้ามเก็บค่าธรรมเนียมในการวางจ าหน่ายสินค้าจากซัพพลายเออร์ยกเว้นในสอง
กรณี คือ หนึ่ง การเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเกี่ยวโยงกับการน าเสนอสิทธิประโยชน์พิเศษในการ
ส่งเสริมการขาย เช่น การแสดงสินค้าดังกล่าวในจุดวางพิเศษ หรือ สอง สินค้าใหม่ที่ไม่มีการวางขาย
ในห้างในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 

6) คุณภาพของสินค้า 

ร้านค้าปลีกต้องก าหนดไว้ให้ชัดเจน และไม่สามารถปฏิเสธสินค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และ
หากพบว่าสินค้าไม่มีคุณภาพตามที่ตกลงกันไว้ ร้านค้าปลีกมีหน้าที่ต้องส่งคืนภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่
เวลาที่ได้รับสินค้า 

7) ฉลากสินค้า (Labeling)  

ร้านค้าปลีกต้องก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับฉลาก หีบห่อสินค้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
และต้องบอกกล่าวล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่เหมาะสมแก่ซัพพลายเออร์หากร้านค้าปลีกต้องการให้
มีการเปลี่ยนแปลง 

8) การขายพ่วงสินค้าหรือบริการของบุคคลที่สาม 

ร้านค้าปลีกจะต้องไม่ก าหนดเงื่อนไขไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมให้ซัพพลายเออร์ต้องเลือกใช้
สินค้าหรือบริการจากบุคคลที่สามโดยร้านค้าปลีกได้รับค่าตอบแทนจากบุคคลที่สามดังกล่าว ยกเว้น
ในกรณีที่สินค้าหรือบริการที่ซัพพลายเออร์เลือกใช้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่ร้านค้าปลี ก
ก าหนดไว้โดยมาตรฐานดังกล่าวสมเหตุสมผล หรือ สินค้าหรือบริการดังกล่าวมีราคาท่ีสูงกว่าที่บุคคลที่
สามที่ร้านค้าปลีกเสนอเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพและปริมาณที่เท่าเทียมกันแล้ว 

9) การเก็บค่าธรรมเนียมในการวางสินค้าในที่ที่ดีกว่าเดิม 

(1) ร้านค้าปลีกจะต้องชี้แจงหลักการค านวณค่าชั้นวางสินค้าอย่างชัดเจนและจะต้องปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขที่ตกลงอย่างเคร่งครัดโดยไม่เลือกปฏิบัติระหว่างสินค้า และในกรณีที่ร้านค้า

ปลีกท าการทบทวนการจัดสรรพ้ืนที่วางสินค้า ร้านค้าปลีกจะต้องชี้แจงวิธีการเงื่อนไข

และแนวทางในการทบทวนหลักเกณฑ์เง่ือนไขการวางสินค้าบนชั้นแก่ซัพพลายเออร์ด้วย 
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(2) ร้านค้าปลีกจะต้องไม่เก็บค่าธรรมเนียมจากซัพพลายเออร์ในการเปลี่ยนพ้ืนที่ในการวาง

สินค้าที่ดีขึ้นหรือการเพ่ิมพ้ืนที่ในการวางสินค้ายกเว้นเป็นการด าเนินการในช่วง

ระยะเวลาสั้น ๆ ในการส่งเสริมการขายโดยการน าเสนอสินค้าในราคาพิเศษเท่านั้น 

10)  การทํากิจกรรมส่งเสริมการขายภายในร้านค้าปลีก (promotions) 

(1) ร้านค้าปลีกจะต้องไม่ผลักภาระต้นทุนส่วนใหญ่ของกิจกรรมส่งเสริมการขายในร้านค้า

ให้แก่ซัพพลายเออร์ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ดี 

(2) ในกรณีที่ร้านค้าปลีกมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการส่งเสริมการขายจาก 

ซัพพลายเออร์ จะต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลา

ที่เหมาะสม122 

11) ความลับทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา 

ร้านค้าปลีกจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ผลิตสินค้าหรือใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้ผลิตสินค้าเพ่ือพัฒนาสินค้าของตนเอง (House Brand) รวมทั้งต้องไม่ก าหนดเงื่อนไข
ในสัญญาเรียกร้องให้ผู้ผลิตสินค้าต้องโอนทรัพย์สินทางปัญญาแก่ร้านค้าปลีกเพ่ือคงสิทธิในการน า
สินค้าวางขายในร้าน 

12)  การถอดสินค้า (de-listing) 

ก่อนที่จะยกเลิกการรับซื้อสินค้าของซัพพลายเออร์รายใด ร้านค้าปลีกจะต้องแจ้งล่วงหน้าโดย
มีการให้เหตุผลในการยกเลิกที่เป็นลายลักษณ์อักษร และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา 

ข. การออกแนวปฏิบัติในการรับซื้อสินค้าของไทย 

มาตรการต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นการทบทวน Code of conduct ในประเทศ 
สหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย ทั้งนี้การออกแนวปฏิบัติในการรับซื้อสินค้าของไทยอาจมีการตั้ง
คณะท างานร่วมระหว่างร้านค้าปลีกและซัพพลายเออร์เพ่ือก าหนดมาตรฐานในการท าธุรกรรม
ระหว่างกันที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย มิฉะนั้นแล้ว แนวทางในการปฏิบัติในการรับซื้อสินค้าที่
ก าหนดขึ้นมาโดยภาครัฐฝ่ายเดียวหากเข้มงวดเกินไปก็อาจส่งผลให้ร้านค้าปลีกเลือกที่จะปฎิเสธการ
ซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์บางรายเนื่องจากเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงสัญญาการรับซื้อสินค้า การ
ถอดสินค้า การเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ือกิจกรรมส่งเสริมการขายในห้างรัดตัวเกินไป ในขณะเดียวกัน 

                                           
122 ระยะเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยูก่ับอายุของสัญญาการซ้ือสินค้า ความถี่ในการส่ังซ้ือสินค้า ลักษณะของสินค้าว่าเป็นสินค้าที่เน่าเสียได้
ง่ายหรือไม่ ฯลฯ เป็นต้น 
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หากแนวปฏิบัติที่ก าหนดขึ้นมาหละหลวมเกินไป ก็จะไม่สามารถให้การคุ้มครองซัพพลายเออร์ที่มี
อ านาจต่อรองน้อยได ้

นอกจากการก าหนดมาตรฐานในการท าธุรกรรมระหว่างกันแล้ว สิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ ระบบ
การระงับข้อพิพาทในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดแนวปฏิบัติดังกล่าวที่มีประสิทธิภาพ  
กล่าวคือ ระบบการระงับข้อพิพาทจะต้องสามารถรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าเป็นส าคัญ โดยการ
เจรจาโดยตรงระหว่างกัน หรือผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการแทนการฟ้องร้องคดีกับศาล   

ระบบการระงับข้อพิพาทควรมีรูปแบบดังต่อไปนี้ 

(1) มีช่องทางในการร้องเรียนโดยตรงไปยังผู้บริหารของร้านค้าปลีกเพ่ือให้รับทราบปัญหาและหา

ทางแก้ไขโดยไม่ชักช้า เนื่องจากในทางปฏิบัติที่ผ่านมา ปัญหาของซัพพลายเออร์มักจะไม่ขึ้น

ไปถึงผู้บริหารของร้านค้าปลีก หากแต่จะจบอยู่ที่ฝ่ายกฎหมายท าให้ผู้บริหารไม่สามารถรับรู้

ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น 

(2) มีกระบวนการในการไกล่เกลี่ยหรือเจรจาโดยตรงกับร้านค้าปลีกเพ่ือหาทางเยียวยาความ

เสียหายที่เกิดข้ึนได้ วิธีการดังกล่าวช่วยให้ผู้ประกอบการยังคงรักษาความสัมพันธ์และด าเนิน

ธุรกิจร่วมกันต่อไปได้ (conciliation & mediation) ซึ่งอาจก าหนดให้เป็นในรูปแบบของ

คณะกรรมการไกล่เกลี่ยที่มีกรรมการเป็นผู้แทนจากซัพพลายเออร์และสมาคมค้าปลีกค้าส่ง 

(3) มีระบบการร้องเรียนไปยังอนุญาโตตุลาการ (arbitration) ซึ่งมีชื่อว่า Groceries Code 

Adjudicator (GCA) ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการระงับข้อพิพาทท่ีเกิดจากการละเมิดแนวปฏิบัติ

โดยเฉพาะ การพิจารณาจะด าเนินการในทางลับและผลการตัดสินจากผูกพันผู้ที่เกี่ยวข้องทุก

ฝ่าย ทั้งนี้ GCA มีอ านาจด าเนินการจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือให้ร้านค้าปลีกปฏิบัติตาม 

(recommendations) หรือสั่งให้ร้านค้าปลีกที่ละเมิดแนวปฏิบัติต้องจ่ายค่าปรับโดยเฉพาะ

ในกรณีที่สร้างผลเสียหายรุนแรงหรือกระท าผิดซ้ าซาก ในกรณีของประเทศไทย GCA 

ดังกล่าวอาจตั้งขึ้นมาเป็นการเฉพาะ หรือว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษากฎหมายหรือบริษัทที่มีความ

เชี่ยวชาญด้านการระงับข้อพิพาท หรือใช้สถาบันอนุญาโตตุลาการก็ได้ เพ่ือให้มีบุคคลที่สาม

เข้ามาช่วยในการระงับข้อพิพาทเพ่ือหลีกเลี่ยงการน าเรื่องขึ้นสู่ศาล 

ทั้งนี้ ในการวางระบบการก ากับดูแลตนเองของร้านค้าปลีกดังกล่าวนั้น ในระยะแรกอาจให้
ส านักแข่งขันทางการค้าเป็นผู้ผลักดันให้สมาคมค้าปลีกด าเนินการโดยมีขั้นตอนที่ส าคัญดังนี้ 

(1) ตั้งคณะกรรมการร่างแนวปฏิบัติว่าด้วยการรับซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ของร้านค้า

ปลีกที่มีอ านาจต่อรองสูง ซึ่งรวมถึงร้านค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่ 
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เช่น เซเว่นอีเลเว่น วิธีการก าหนดว่าร้านค้าปลีกรายใดเข้าข่ายมีอ านาจต่อรองสูงอาจใช้

ตัวเลขส่วนแบ่งตลาด 

(2) ออกแบบแนวทางในการบังคับใช้แนวปฏิบัติฯ ดังกล่าว เช่น ช่องทางในการร้องเรียน 

การละเมิดแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการไกล่เกลี่ย การประนีประนอม 

ยอมความ ตลอดจนอนุญาโตตุลาการ 

(3) ก าหนดมาตรการในการเยียวยาหรือบทลงโทษที่เหมาะสมในกรณีที่มีการละเมิดแนว

ปฏิบัติฯ เช่น อ านาจในการสั่งยับยั้งพฤติกรรมที่อาจเป็นการเอาเปรียบคู่ค้าอย่างไม่เป็น

ธรรม การปรับ การชดเชยค่าเสียหาย ฯลฯ 

(4) ก าหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้แนวปฏิบัติฯ โดยอาจพิจารณาให้หน่วยงาน

ของรัฐหรือเอกชน 

(5) ออกกฎหมายเพื่อรองรับอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานตามข้อ (4) 

อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานตามข้ันตอนดังกล่าว อาจจะต้องให้ส านักงานแข่งขันทางการค้า

เป็นผู้ด าเนินการริ เริ่มตั้ งแต่การเป็นผู้ประสานงานให้มีการตั้ งคณะกรรมการร่วมระหว่าง

ผู้ประกอบการค้าปลีกกับซัพพลายเออร์เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมฯ ด าเนินการในการออกแบบแนว

ปฏิบัติเพื่อใช้ในการก ากับดูแลตนเอง (self regulate) นอกจากนี้แล้ว เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานอย่าง

เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนในระยะยาว ส านักงานแข่งขันทางการค้าอาจจะเป็นผู้มีบทบาทในการ

ช่วยผลักดันให้มีกฎหมายเพื่อรับรองอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่จะมาบังคับใช้แนวปฏิบัติว่าด้วยการ

รับซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ของร้านค้าปลีกที่มีอ านาจต่อรองสูง  

4.3.2.3 การออกกฎหมายลูกในการก ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมส าหรับ
ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งกับซัพพลายเออร์ 

ก. แนวการออกกฎหมายลูกในการก ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมส าหรับธุรกิจค้า
ปลีกค้าส่งกับซัพพลายเออร์ 

แม้ปัญหาที่เกิดจากอ านาจต่อรองที่สูงของร้านค้าปลีกสมัยใหม่จะมีความซับซ้อน ท าให้หลาย
ประเทศต้องออกกฎกติกาในการก ากับดูแลล่วงหน้าเพ่ือบรรเทาปัญหาดังกล่าวในรูปแบบของการ
ก ากับดูแลตนเองของสมาคมการค้าส่งค้าปลีก (self regulation) หรือในรูปแบบที่รัฐเป็นผู้ก ากับ แต่
ในหลายประเทศก็ยังคงใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าในการแก้ปัญหาพฤติกรรมในการใช้อ านาจ
ต่อรองอย่างไม่เป็นธรรมของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการค้าที่ไม่เป็น
ธรรม (unfair trade practices) ซึ่งการใช้อ านาจต่อรองที่สูงกว่าในการเอาเปรียบคู่ค้าเป็นหนึ่งใน
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พฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรม เช่นในประเทศญี่ปุ่นได้มีการออกแนวทางในการพิจารณาพฤติกรรม
ในการใช้อ านาจต่อรองอย่างไม่เป็นธรรมในรายสาขาธุรกิจ รวมถึงแนวทางการพิจาณาพฤติกรรมที่ 
ไม่เป็นธรรมในธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง The JFTC Guidelines Concerning Abuse of Superior 
Bargaining Position under the Antimonopoly Act ซึ่งเนื้อหาสาระของ Guidelines ดังกล่าว
คล้ายคลึงกับทีป่รากฏใน Code of conduct ในประเทศออสเตรเลียและสหราชอาณาจักร 

แต่อย่างไรก็ดี Guidelines ของ JFTC ดังกล่าวเป็นการก ากับดูแลภายหลัง (ex post 
regulation) หรือแนวทางการวิเคราะห์พฤติกรรมที่ได้รับการร้องเรียนว่าไม่เป็นธรรมจริงหรือไม่ จึงไม่
มีรายละเอียดของมาตรฐานในการปฏิบัติว่าอะไรท าได้ อะไรท าไม่ได้  หากแต่เป็นหลักเกณฑ์กว้าง ๆ 
ว่าในการพิจารณาว่าพฤติกรรมในลักษณะใดอาจเข้าข่ายพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรม ได้แก่ 

1) การส่งสินค้าคืนกลับไปยังซัพพลายเออร์อย่างไม่เป็นธรรม ยกเว้นได้มีการตกลงเงื่อนไข
กันไว้ล่วงหน้า หรือส่งคืนด้วยเหตุผลของซัพพลายเออร์เอง หรือส่งคืนเนื่องจากเกิดความ
ผิดพลาดในการจัดส่งสินค้า ทั้งนี้ในการจัดส่งสินค้าคืนจะต้องอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม
นับจากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน และภายในวงเงินที่เห็นสมควร 

2) การบังคับให้ซัพพลายเออร์ลดราคาอย่างไม่เป็นธรรม ยกเว้นเหตุผลอันควรที่เนื่องมาจาก
ซัพพลายเออร์ 

3) การท าสัญญาซื้อขายอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งห้ามมิให้ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่บังคับให้ 
ซัพพลายเออร์ยอมรับเงื่อนไขภายใต้สัญญาที่มีการถูกเอาเปรียบ 

4) การลดอ านาจการต่อรองราคาของซัพพลายเออร์ด้วยการก าหนดราคาส่งมอบสินค้าให้
ต่ ากว่าราคาจัดส่งทั่วไป 

5) การปฏิเสธการรับสินค้าจากซัพพลายเออร์หลังจากท่ีได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขาย
สินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันควร 

6) การบังคับให้ซัพพลายเออร์เลือกใช้สินค้าหรือบริการจากบุคคลที่สามที่ร้านค้าปลีกขนาด
ใหญ่มีผลประโยชน์ร่วม เช่น การบังคับให้ซัพพลายเออร์เลือกใช้วัตถุดิบของบริษัทที่
ร้านค้าปลีกมีหุ้นส่วนอยู่ เป็นต้น เว้นแต่เหตุผลอันควร อาทิ การบังคับให้ซัพพลายเออร์
ซื้อวัตถุดิบจากบริษัทเอกชนบางราย เพ่ือให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตได้คุณภาพและ
มาตรฐานตามท่ีร้านค้าปลีกก าหนดไว้ 

7) การบังคับให้ซัพพลายเออร์ส่งพนักงานของบริษัทให้มาช่วยกิจกรรมภายในของร้านค้า
ปลีกขนาดใหญ่โดยไม่ได้รับความยินยอม เช่น การบังคับให้ส่งพนักงานของบริษัท 
ซัพพลายเออร์มาจัดแสดงสินค้าเพื่อฉลองการขยายสาขา เป็นต้น 
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8) การเรียกเก็บเงินอย่างไม่เป็นธรรมจากซัพพลายเออร์เพ่ือผลประโยชน์อื่นใด โดยที่ 
ซัพพลายเออร์มิได้เป็นผู้เสนอให้ เช่น เงินอุดหนุนส าหรับการเปิดสาขาใหม่ เงินอุดหนุน
ส าหรับการปรับปรุงร้านค้า ฯลฯ 

9) พฤติกรรมอ่ืน ๆ ที่จะเป็นการจ ากัดหรือขัดขวางต่อการประกอบธุรกิจของซัพพลายเออร์ 
ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินค่าช าระสินค้าล่าช้า การระงับการสั่งซื้อสินค้าโดยไม่มีการแจ้ง
เหตุผลล่วงหน้า ฯลฯ 

ข. การออกกฎหมายลูกในการก ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมส าหรับธุรกิจค้าปลีก
ค้าส่งกับซัพพลายเออร์ในประเทศไทย 

พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มีบทบัญญัติที่สามารถใช้ในการก ากับดูแลพฤติกรรม
การค้าของผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกที่เป็นการผูกขาดทั้งในแนวตั้งและในแนวนอน และพฤติกรรมที่เป็น
การค้าที่ไม่เป็นธรรม ในส่วนของพฤติกรรมการผูกขาดนั้น มาตรา 50 ห้ามผู้ประกอบการที่มีอ านาจ
เหนือตลาดมีพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและแทรกแซงกิจการของคู่ค้าหรือคู่แข่ง ในขณะที่ ใน
ส่วนของพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมนั้น มาตรา 57 ก าหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจ
กระทําการใด ๆ อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืนในลักษณะอย่างหนึ่งอย่าง
ใดดังต่อไปนี้ (1) กีดกันการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืนอย่างไม่เป็นธรรม (2) ใช้อํานาจ
ตลาดหรืออํานาจต่อรองที่เหนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรม (3) กําหนดเงื่อนไขทางการค้าอันเป็นการจํากัด
หรือขัดขวางการประกอบธุรกิจของผู้อ่ืน อย่างไม่เป็นธรรม (4) กระทําการในลักษณะอ่ืนตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด”   

คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า มาตรา 50 นั้นสามารถรองรับปัญหาพฤติกรรมที่เป็นการผูกขาด
หรือจ ากัดการแข่งขันของผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ได้โดยไม่ต้องออกกฎหมายลูก เนื่องจากการ
บังคับใช้กฎหมายมาตรา 50 นั้นจะต้องมีกระบวนการและข้ันตอนในการพิสูจน์อ านาจเหนือตลาดและ
พฤติกรรมที่เป็นการจ ากัดหรือกีดกันการแข่งขันที่ค่อนข้างชัดเจนตามมาตรฐานสากล ตรงกันข้ามกับ
มาตรา 57 ว่าด้วยการค้าที่ไม่เป็นธรรมนั้น จ าเป็นต้องมีการก าหนดรายละเอียดในการบังคับใช้ 
เนื่องจากมาตรา 57 บังคับใช้กับผู้ประกอบกิจการทุกรายไม่จ าเป็นว่าจะต้องเป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาด
เท่านั้น ท าให้บทบัญญัติมาตรานี้มีผลกระทบในวงกว้าง รวมทั้งรูปแบบของพฤติกรรมของ
ผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ที่ถูกร้องเรียนว่าไม่เป็นธรรมมีจ านวนมากท าให้ต้องมีการก าหนดกรอบ
ในการพิจารณาว่าพฤติกรรมใดเป็นธรรมและพฤติกรรมใดไม่เป็นธรรม 

   อนึ่ง การออกอนุบัญญัติภายใต้กฎหมายแข่งขันทางการค้าเพ่ือที่จะก ากับธุรกิจค้าปลีกเป็น
การเฉพาะนั้น เป็นทางเลือกส าหรับประเทศที่ไม่มีระบบการก ากับดูแลตนเอง (self-regulation) 
ดังเช่นในออสเตรเลียหรือสหราชอาณาจักรตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ตัวอย่างเช่น ประเทศฮังการีได้ออก
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กฎหมายลูกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าเพ่ือก ากับควบคุมการใช้อ านาจต่อรองของ
ร้านค้าปลีกรายใหญ่กับซัพพลายเออร์ของสินค้าทางการเกษตรและอาหาร (ซึ่งมักเป็นซัพพลายเออร์
รายย่อยที่มีอ านาจต่อรองน้อย) อนุบัญญัติดังกล่าวมีชื่อว่า Prohibition of Unfair Distributional 
Practices Applied to Suppliers with Regard to Agriculture and Food Products ตัวอย่าง
ของลักษณะของพฤติกรรมไม่เป็นธรรมที่ต้องห้ามในอนุบัญญัติดังกล่าว ได้แก่  

 การท าสัญญาให้ซัพพลายเออร์ต้องซื้อสินค้าคืนหากไม่สามารถจ าหน่ายได้ตามเป้า 

 การจ่ายค่าสินค้าเกินกว่า 30 วัน โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าปรับ หรือ  

 ก าหนดเงื่อนไขสัญญาที่อนุญาตให้ผู้ค้าปลีกสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา
ได้ข้างเดียว เป็นต้น   

ในขณะเดียวกัน ประเทศญี่ปุ่นได้มีการออก Guidelines Concerning Designation of 
Specific Unfair Trade Practices by Large-Scale Retailers Relating to Trade with 
Suppliers ที่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับรูปแบบของพฤติกรรมทางการค้าของผู้ประกอบกิจการค้าปลีกที่
อาจเข้าข่ายพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายเช่นเดียวกัน   

ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้รวบรวมกฎหมายลูกเหล่านี้ ศึกษารายละเอียดของสารบัญญัติ และรับฟัง
ความเห็นจากทั้งผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งและซัพพลายเออร์เกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบของ
พฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมในกิจการค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทย เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
โครงสร้างของฎหมายลูกที่ใช้ในการก ากับธุรกิจค้าปลีกเป็นการเฉพาะออกตามมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ. 
แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560     

อนึ่ง พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ได้ให้อ านาจแก่คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
ในการออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายตามที่ระบุไว้ในมาตรา 17(2) ซึ่งต่างจาก 
กฎหมายเดิม คือ พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ที่ไม่ได้ให้อ านาจดังกล่าวไว้ ท าให้ประกาศ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าภายใต้
กฎหมายปัจจุบันมีสภาพบังคับเป็นกฎหมาย รวมถึงประกาศว่าด้วยพฤติกรรมการทางการค้าที่ไม่เป็น
ธรรมที่น าเสนอในที่นี้ด้วย  

ประกาศคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าว่าด้วยพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจ 
ค้าปลีกค้าส่งอาจมีกรอบโครงสร้างและสารบัญญัติโดยสังเขปดังนี้: 

ส่วนที่ 1: ก าหนดนิยามของผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกที่อยู่ภายใต้การบังคับของอนุบัญญัติ เช่ น 
ผู้ประกอบการค้าปลีกที่มียอดขายประจ าปีไม่ต่ ากว่า 3 พันล้านบาท (ในกรณีของประเทศญี่ปุ่น 
เกณฑ์รายได้ขัน้ต่ า คือ หนึ่งหมื่นเยนหรือประมาณสามพันล้านบาท) 
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ส่วนที่ 2: ก าหนดนิยามของซัพพลายเออร์ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของอนุบัญญัติ ซึ่งหมายรวมถึง 

 ผู้ผลิตสินค้าและผู้ค้าส่งที่จ าหน่ายสินค้าให้แก่ร้านค้าปลีกตามข้อ 1 โดยรวมถึง 
การขายสินค้าแบบทั้งขายขาดและฝากขาย (consignment) ที่มีอ านาจต่อรองน้อย 

 วิธีการประเมิน “อ านาจต่อรอง” อาจพิจารณาจาก 
o ขนาดของธุรกิจของซัพพลายเออร์ 
o อัตราการพ่ึงพา (dependency ratio) ผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ ซึ่งอาจ

พิจารณาจากสัดส่วนของรายได้ที่มาจากการจ าหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ
ค้าปลีกตามนิยามในส่วนที่ 1 

o ความนิยมของสินค้า เพ่ือพิจารณาว่าห้างค้าปลีกต้องพ่ึงพาสินค้ายี่ห้อหรือ
ประเภทดังกล่าวมากน้อยเพียงใด 

o ศักยภาพของผู้ค้าปลีกเพ่ือก าหนดอ านาจต่อรองของผู้ค้าปลีก เช่น อัตราการ
ขยายตัวของห้างค้าปลีกดังกล่าว ส่วนแบ่งตลาดของร้านค้าปลีกนั้น ๆ ความ
แข็งแกร่งของแบรนด์ร้านค้าปลีกดังกล่าว ฯลฯ เป็นต้น 

ส่วนที่ 3: พฤติกรรมการค้าท่ีไม่เป็นธรรม 

1) การส่งสินค้าคืนกลับไปยังซัพพลายเออร์อย่างไม่เป็นธรรม ยกเว้นได้มีการตกลงเงื่อนไขกันไว้
ล่วงหน้า หรือส่งคืนด้วยเหตุผลของซัพพลายเออร์เอง หรือส่งคืนเนื่องจากเกิดความผิดพลาด
ในการจัดส่งสินค้า ทั้งนี้ในการจัดส่งสินค้าคืนจะต้องอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมนับจากวันที่
ออกใบเสร็จรับเงิน และภายในวงเงินที่เห็นสมควร 

2) การช าระค่าสินค้าท่ีนานเกินควร (60-90 วันแล้วแต่ความเหมาะสมตามสภาพแวดล้อม) 
3) การบังคับให้ซัพพลายเออร์ลดราคาอย่างไม่เป็นธรรม ยกเว้นเหตุผลอันควรที่เนื่องมาจาก 

ซัพพลายเออร์ 
4) การท าสัญญาซื้อขายอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งห้ามมิให้ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่บังคับให้ 

ซัพพลายเออร์ยอมรับเงื่อนไขภายใต้สัญญาที่มีการถูกเอาเปรียบ 
5) การลดอ านาจการต่อรองราคาของซัพพลายเออร์ด้วยการก าหนดราคาส่งมอบสินค้าให้ต่ ากว่า

ราคาจัดส่งทั่วไป 
6) การปฏิเสธการรับสินค้าจากซัพพลายเออร์หลังจากท่ีได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายสินค้า

โดยไม่มีเหตุผลอันควร 
7) การบังคับให้ซัพพลายเออร์เลือกใช้สินค้าหรือบริการจากบุคคลที่สามที่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่

มีผลประโยชน์ร่วม เช่น การบังคับให้ซัพพลายเออร์เลือกใช้วัตถุดิบของบริษัทที่ร้านค้าปลีกมี
หุ้นส่วนอยู่ เป็นต้น เว้นแต่เหตุผลอันควร อาทิ การบังคับให้ซัพพลายเออร์ซื้อวัตถุดิบจาก
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บริษัทเอกชนบางราย เพ่ือให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตได้คุณภาพและมาตรฐานตามที่ร้านค้าปลีก
ก าหนดไว้ 

8) การบังคับให้ซัพพลายเออร์ส่งพนักงานของบริษัทให้มาช่วยกิจกรรมภายในของร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่โดยไม่ได้รับความยินยอม เช่น การบังคับให้ส่งพนักงานของบริษัท 
ซัพพลายเออร์มาจัดแสดงสินค้าเพื่อฉลองการขยายสาขา เป็นต้น 

9) การเรียกเก็บเงินอย่างไม่เป็นธรรมจากซัพพลายเออร์เพ่ือผลประโยชน์อื่นใด โดยที่ 
ซัพพลายเออร์มิได้เป็นผู้เสนอให้ เช่น เงินอุดหนุนส าหรับการเปิดสาขาใหม่ เงินอุดหนุน
ส าหรับการปรับปรุงร้านค้า ฯลฯ 

10) พฤติกรรมอ่ืน ๆ ที่จะเป็นการจ ากัดหรือขัดขวางต่อการประกอบธุรกิจของซัพพลายเออร์ ซ่ึง
รวมถึงการจ่ายเงินค่าช าระสินค้าล่าช้า การระงับการสั่งซื้อสินค้าโดยไม่มีการแจ้งเหตุผล
ล่วงหน้า ฯลฯ 
ทั้งนี้ รายละเอียดในแต่ละหัวข้อจะต้องมาจากการปรึกษาหารือในเชิงลึกกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือที่จะให้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจค่าปลีกในภาคปฏิบัติ รวมทั้ง
เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายด้วย  

4.4 การส่งเสริมความสามารถในการประกอบธุรกิจของร้านค้ารายย่อย 

จากปัญหาการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่กระจายตัวไปตามแหล่งชุมชนมากขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจร้านค้าปลีกรายย่อยในชุมชนเป็นอย่างมาก กอปรกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่
ต้องการความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าจึงท าให้ลูกค้าที่เคยมีอยู่เดิมหันไปใช้บริการร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่มากข้ึน ดังนั้นการจะช่วยให้ร้านค้าปลีกรายย่อยเหล่านี้สามารถด ารงอยู่ได้จึงจ าเป็นต้อง
เร่งปรับตัวเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับกลุ่มธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ได้ ประการแรก คือ ร้านค้าปลีก 
รายย่อยที่เป็นประเภทร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นร้านช าหรือร้านโชห่วยจะต้องมีการ
ปรับปรุงร้านค้าให้ดูดี ดูทันสมัยมากขึ้นเพ่ือให้สามารถดึงดูดลูกค้าได้ ประการที่สอง ต้องสร้างอ านาจ
การต่อรองการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตสินค้าหรือซัพพลายเออร์เพ่ือให้ได้สินค้าในราคาที่ถูกลง และ
สามารถส่งต่อราคาไปยังผู้บริโภคได้ในราคาที่ไม่สูงมากนัก อนึ่ง การปรับตัวของกลุ่มธุรกิจร้านค้าปลีก
ชุมชนดังกล่าวอาจจะไม่สามารถด าเนินการเองได้ ด้วยข้อจ ากัดด้านเงินทุนของการประกอบธุรกิจ 
ดังนั้นภาครัฐจึงต้องหามาตรการในการช่วยเหลือและส่งเสริมให้ธุรกิจร้านค้าปลีกรายย่อยสามารถ
ประกอบธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน เช่น 

(1) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ควรท าโครงการยกระดับ (Upgrade) ร้านค้า
ปลีกรายย่อยแบบ “ครบวงจร” ได้แก่ 

 การปรับรูปแบบร้านค้าให้มีความทันสมัย 
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 การบริหารจัดการร้านค้า 
 การจัดท าบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐาน 
 การท าระบบคลังสินค้า (inventory) 
 การท าแผนธุรกิจ (business plan)  
 การท าตลาด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ร้านค้า การสร้างตลาดแบบ

เฉพาะกลุ่มลูกค้า (nitch market) เช่น การขายสินค้า OTOP 
 ฯลฯ 

(2) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาจส่งเสริมให้ร้านค้าปลีกรายย่อยรวมตัวกันในชุมชน เพื่อสร้าง
อ านาจการต่อรองในการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตสินค้าหรือซัพพลายเออร์ได้ในราคาท่ีต่ ากว่า
การแยกกันสั่งซื้อสินค้า ซึ่งการสั่งซื้อสินค้าได้ในปริมาณมากจะมีความได้เปรียบในอัตรา
ส่วนลดการซื้อสินค้าท่ีมากกว่า หากแต่การรวมตัวของร้านค้าปลีกรายย่อยจะต้องไม่ขัด
ต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้า 

(3) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ท าหน้าที่เป็น one – stop 
service ให้กับร้านค้าปลีกรายย่อยในชุมชน ในการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานรัฐใดบ้างที่ช่วยเหลือหรือส่งเสริมในกิจกรรมใด 
ตลอดจนให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการประกอบธุรกิจค้าปลีก การหาแหล่งเงินทุน 
ฯลฯ 

(4) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อาจมีมาตรการเพ่ือช่วยเหลือและ
ส่งเสริมการยกระดับ (Upgrade) ร้านค้าปลีกของชุมชนโดยอาจให้สิทธิประโยชน์
ทางด้านภาษีแก่ผู้ประกอบการรายย่อยเป็นรายกรณีหากพิจารณาเห็นว่าผู้ประกอบการ
รายใดมีศักยภาพมากพอที่จะให้การส่งเสริม ทั้งนี้ การยกระดับร้านค้าปลีกชุมชนจะต้อง
มีการก าหนดเงื่อนไขและรูปแบบร้านค้าท่ีต้องการยกระดับที่ชัดเจนมิใช่เป็นการหว่าน
ความช่วยเหลือเช่นมาตรการของรัฐทั่วไป เช่น ร้านค้าชุมชนที่จะขอเข้ารับสิทธิการ
ส่งเสริมภายใต้ BOI จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ อาทิ 

 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 มีระบบการจัดท าบัญชีที่ถูกต้องตามที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนด 
 เป็นร้านค้าสะดวกที่มีพ้ืนที่ขายไม่เกิน 200 – 300 ตารางเมตร  
 มีสินค้าที่จ าหน่ายในร้านค้า 1,500 - 2,500 รายการ  
 มีการจัดเรียงสินค้าที่เป็นหมวดหมู่ 
 ร้านค้ามีความทันสมัย มีแอร์คอนดิชันให้บริการในร้านค้า มีพนักงานให้บริการ

ในร้านค้า 
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4.5 การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์  

ภายใต้ พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ได้ให้ค านิยาม"ตลาดแบบตรง" ไว้ว่า
เป็นการท าสินค้าหรือการบริการในลักษณะขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดย
ระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายซื้อขายสินค้าหรือบริการจากธุรกิจประเภทนี้ ซึ่งธุรกิจ
ประเภทนี้หมายถึง การขายสินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์ และรวมไปถึงสื่ออ่ืน  ๆ เช่น โทรทัศน์ 
โทรศัพท์ แต่มิได้รวมถึงการขายสินค้าผ่านอินสตาแกรมและเฟซบุ๊ค และไม่รวมถึงการฝากขายบน 
เว็บไซต์กลางส าหรับการซื้อขาย เช่น Lazada Alibaba เป็นต้น  

แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการแก้ไข พ.ร.บ.ขายตรงฯ (ฉบับที่ 3) โดยเพ่ิมถ้อยค าว่า "ส่วนการซื้อ
ขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง" ซึ่งเห็นได้ว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้เพียงแค่เปิดช่องทาง ให้
หลังจากนี้มีการออกกฎกระทรวงควบคุมการขายสินค้าผ่านอินสตาแกรมและเฟซบุ๊คตามมา ซึ่งภายใต้
ข้อกฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ต้องจดทะเบียนธุรกิจกับ ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) หากประสงค์ด าเนินธุรกิจขายตรง123 แม้ว่าการแก้ไข พ.ร.บ. 
ขายตรงฯ จะเป็นเพ่ิมความคุ้มครองให้กับผู้บริโภค หากแต่ยังเพ่ิมหน้าที่และภาระรับผิดชอบให้กับ
ผู้ประกอบการมากขึ้นด้วย นอกจากการก าหนดให้ต้องจดทะเบียนก่อนประกอบธุรกิจแล้ว ยัง
ก าหนดให้เจ้าของธุรกิจจะต้องจัดท าเอกสารการซื้อขาย และมอบให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ โดย
เอกสารนั้นจะต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยที่อ่านเข้าใจง่าย ระบุชื่อผู้ซื้อและผู้ขาย วันที่ซื้อขายและ
วันที่ส่งมอบให้ชัดเจน รวมทั้งสิทธิในการบอกเลิกสัญญา  

อย่างไรก็ด ีรัฐบาลควรพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบ
ตรง พ.ศ. 2560 เพ่ือลดอุปสรรคแก่ร้านค้ารายย่อยที่ขาดแคลนเงินทุนและไม่สามารถตั้งร้านค้าได้ แต่
ใช้ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบร้านค้าออนไลน์แทน แม้ว่าการจดทะเบียนจะช่วยให้
หน่วยงาน สคบ. สามารถก ากับตรวจสอบบุคคลใดท่ีประกอบธุรกิจขายตรง แต่ในปัจจุบันพบว่าในการ
จดทะเบียนขออนุญาตได้สร้างภาระต้นทุนแก่ผู้ประกอบการค่อนข้างสูง นอกจากนี้การที่ สคบ. ขาด
ก าลังคนในการพิจารณาค าร้องขอจดทะเบียน ปัญหาดังกล่าวท าให้การขอใบอนุญาตมีความล่าช้าและ
สร้างต้นทุนต่อผู้ประกอบการและส่งผลให้ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงที่จะจดทะเบียน ปัญหาดังกล่าวท า
ให้ สคบ. ไม่สามารถเข้ามาตรวจสอบ และท าให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาสินค้าไม่ได้
มาตรฐานหรือการฉ้อโกงของร้านค้าออนไลน์ ดังนั้นแทนที่จะต้องยื่นเอกสารเพ่ือให้ สคบ. พิจารณา

                                           
123 ข้อบังคับของกฎหมาย พ.ร.บ. ขายตรง มิได้รวมถึงการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ในกรณีที่ลูกค้าได้มีการทดลองหรือเห็นสินค้ามาก่อนที่
จะท าการตัดสินใจซื้อขาย 
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อนุมัติเป็นราย ๆ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติขายตรงฯ รัฐบาลอาจพิจารณาอนุญาตให้
ผู้ประกอบการท าหนังสือเพ่ือยืนยันตัวตนการท าธุรกิจขายตรงก็เพียงพอแล้ว แต่มีข้อแม้ว่าหาก
ตรวจสอบทีหลังพบว่าการประกอบธุรกิจไม่ตรงตามเจตนารมย์ตามที่ยื่นก็จะถือว่ามีความผิดตาม
กฎหมายทันท ี

4.6 การก ากับดูแลธุรกิจแฟรนไชส์ 

ธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง รูปแบบการค้าปลีกสมัยใหม่ให้
ความส าคัญแก่การขยายสาขาเพ่ือใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าของธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภค แต่การขยายสาขามีข้อจ ากัดด้านเงินทุน จึงเกิดระบบแฟรนไชส์ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีทุนแต่
ขาดประสบการณ์ด้านการค้าปลีกสามารถซ้ือแฟรนไชส์จากธุรกิจที่ได้รับความส าเร็จและได้รับสิทธิ์ใน
การใช้เครื่องหมายการค้าของธุรกิจดังกล่าวและได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการ
ประกอบกิจการเพื่อที่จะสามารถให้บริการได้ตามมาตรฐานของผู้ขายแฟรนไชส์ (Franchisor) 

แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจแฟรนไชส์ในปัจจุบันมีค่อนข้างหลากหลายมิได้จ ากัดแค่ในกลุ่มธุรกิจ
ร้านค้าปลีกเท่านั้น ซึ่งครอบคลุมในธุรกิจอีกหลายประเภท อาทิ ธุรกิจอาหาร เครื่องดื่มและไอศกรีม 
เบเกอรี่ บริการ การศึกษา ความงาม งานพิมพ์ เป็นต้น ดังนั้นการก ากับดูแลธุรกิจแฟรนไชส์จึงต้อง
เป็นมาตรการการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจเฉพาะที่แยกไปจากการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง  

อนึ่ง ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ก ากับดูแลผู้ประกอบการในธุรกิจแฟรนไชส์หรือ
สามารถน ามาบังคับใช้กับธุรกิจแฟรนไชส์ได้โดยตรง ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม 
และเอาเปรียบผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ซื้อแฟรนไชส์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่มีอ านาจต่อรองค่อนข้างต่ า ซึ่งในบางกรณีเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการต้องล้มเลิกกิจการไป
ในที่สุด ดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าในการก ากับดูแลพฤติกรรมการแข่งขันทางค้า
ของธุรกิจแฟรนไชส์อาจเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยคุ้มครองผู้ซื้อแฟรนไชส์ก่อนที่จะมีการประกาศ
บังคับใช้กฎหมายการก ากับดูแลธุรกิจแฟรนไชส์เป็นการเฉพาะ 

ทั้งนี้ภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า มาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า 
พ.ศ. 2560 ก าหนดไว้ว่า “ห้ามผู้ประกอบธุรกิจกระท าการใด ๆ ที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่ราย
อ่ืน” ซึ่งไม่ได้มีการระบุว่าพฤติกรรมใดที่อาจจัดเป็นพฤติกรรมที่มิใช่การแข่งขันที่เป็นธรรม ดังนั้นใน
การพิจารณาว่าพฤติกรรมใดบ้างในธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าข่ายเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตาม
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กฎหมายการแข่งขันทางการค้าจึงจ าเป็นต้องศึกษาประเด็นเรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาควบคู่ไป
ด้วย124 เช่น  

(1) การแบ่งพ้ืนที่ในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากสัญญาแฟรนไชส์ทั่วไปจะมีข้อก าหนดว่าผู้
ที่ได้รับแฟรนไชส์จะมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการรับแฟรนไชส์ในพ้ืนที่ที่ก าหนดขอบเขตไว้
ชัดเจนเพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ขายแฟรนไชส์ให้ผู้ประกอบการรายอ่ืน ๆ เข้ามาซื้อแฟรนไชส์
เพ่ิมเติมเพ่ือแข่งขันในพ้ืนที่เดียวกันอันจะส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้ของผู้ถือ
สัญญาแฟรนไชส์รายเดิมได้ ข้อก าหนดดังกล่าวมีลักษณะคล้ายคลึงกับการก าหนดผู้ขาย
ปลีกรายเดียวในพ้ืนที่ (exclusive territory) ที่ระบุไว้ในการบังคับใช้มาตรา 50(2) ซึ่ง
ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ านาจเหนือตลาดก าหนดเงื่อนไขในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม
ให้ผู้ประกอบธุรกิจอ่ืนซึ่งเป็นคู่ค้าของตนต้องจ ากัด การบริการ การผลิต การซื้อ หรือ
การจ าหน่ายสินค้า     

(2) การก าหนดเงื่อนไขและวิธีการในการประกอบธุรกิจของผู้ซื้อแฟรนไชส์เพ่ือที่จะรักษา
มาตรฐาน ชื่อเสียง และลักษณะเฉพาะตัวของเครือข่ายแฟรนไชส์ดังกล่าว ข้อก าหนด
ดังกล่าวอาจรวมถึงแหล่งของวัตถุดิบที่ต้องใช้ การตกแต่งร้านค้า การฝึกอบรมพนักงาน 
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 50(2) ที่ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ านาจ
เหนือตลาดกระท าการก าหนดเงื่อนไขในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมให้ผู้ประกอบธุรกิจอ่ืนซึ่ง
เป็นคู่ค้าของตนต้องจ ากัด การบริการ การผลิต การซื้อ หรือการจ าหน่ายสินค้า หรือ
ต้องจ ากัดโอกาสในการเลือกซื้อหรือขายสินค้า การได้รับหรือให้บริการ หรือในการ
จัดหาสินเชื่อจากผู้ประกอบธุรกิจอ่ืน หรือมาตรา 50(4) ที่ก าหนดมิให้ผู้ประกอบการที่มี
อ านาจเหนือตลาดแทรกแซงการประกอบธุรกิจของผู้อ่ืนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  

(3) การท าข้อตกลงมิ ให้ผู้ ที่ ซื้ อแฟรนไชส์ประกอบธุ รกิจ อ่ืน ๆ ที่ แข่ งขันกับธุ รกิ จ 
แฟรนไชส์ทั้งในช่วงเวลาที่สัญญาแฟรนไชส์ยังบังคับใช้อยู่และหลังจากสัญญานั้นสิ้นสุดลง
ในระยะหนึ่ง เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และความรู้
หรือวิธีการ (know how) ในการด าเนินธุรกิจตามสัญญาแฟรนไชส์แล้วไปตั้งธุรกิจใหม่
เพ่ือที่จะโอนถ่ายลูกค้าจากธุรกิจแฟรนไชส์ไปยังธุรกิจใหม่เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงการจ่ายค่า 
แฟรนไชส์ โดยทั่วไปแล้วข้อตกลงในลักษณะดังกล่าวอาจเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 50(2) หรือ 
50(4) ได ้ 

                                           
124 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ. (มกราคม 2552). การศึกษาวจิัยกฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายที่มผีลกระทบต่อ
ธุรกิจ SMEs : ศึกษาเฉพาะกรณีการวิเคราะห์การบังคังใช้หรือการบัญญัติกฎหมายที่คุ้มครอง SMEs 
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โดยสรุปแล้ว ธุรกิจร้านค้าปลีกประเภทแฟรนไชส์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสาขาธุรกิจที่มีการซื้อ
ขายลิขสิทธิ์แฟรนไชส์เท่านั้น การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องศึกษา
ให้ครอบคลุมในทุกด้านของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์มิใช่เพียงพิจารณาเพียง
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากธุรกิจค้าปลีกเท่านั้น ซึ่งมาตรการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจแฟรนไชส์จึง
ควรแยกกันอย่างชัดเจนเนื่องจากโครงการการประกอบธุรกิจมีความแตกต่างกัน 

4.7 สรุปผลการศึกษาและมาตรการในการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่งที่เหมาะสมของประเทศไทย 

จากการวิเคราะห์การก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในต่างประเทศและในประเทศไทย พบว่า 
แม้ว่าจะมีความพยายามในการจ ากัดการขยายตัวของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เพ่ือที่จะคุ้มครองร้านค้า
ปลีกรายย่อยดั้งเดิม หากแต่มาตรการดังกล่าวกลับไม่มีผลเท่าที่ควร เนื่องจากร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
สามารถลดขนาดลงเพ่ือหลบเลี่ยงกฎระเบียบได้ ซึ่งการจ ากัดการขยายตัวของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
จึงเป็นการเร่งรัดทางอ้อมให้กลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ลดขนาดลงมาแข่งกับร้านค้าปลีกรายย่อยมาก
ขึ้น รวมทั้งยังสามารถกระจายตัวไปตามแหล่งชุมชนได้มากกว่าเดิม  

ทั้งนี้ การขยายตัวจากกลุ่มธุรกิจดังกล่าวไม่เพียงแต่สร้างผลกระทบต่อร้านค้าปลีกรายย่อย
เท่านั้น แต่ยังสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมทั้งการขยายตัวของร้านค้าปลีกดังกล่าวอาจ
เป็นการเพ่ิมอ านาจการต่อรองในการซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ด้วย  ในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็น
ฝรั่งเศส สหรัฐฯ อิตาลี หรือญี่ปุ่นมักจะประสบปัญหาเรื่องการที่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่มักใช้อ านาจ
ต่อรองบังคับใช้กับผู้ผลิตสินค้าหรือซัพพลายเออร์ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อเรียกร้องต่าง ๆ อย่าง
ไม่เป็นธรรม ดังนั้น การก ากับดูแลของต่างประเทศโดยมากแล้วจึงมุ่งเน้นการก ากับดูแลเพียง 2 มิติ 
คือ การก ากับดูแลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และการก ากับดูแลเกี่ยวกับพฤติกรรมทาง
การค้าระหว่างร้านค้าปลีกท่ีมีอ านาจต่อรองสูงกับซัพพลายเออร์ 

อนึ่ง จากสภาพปัญหาการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทยก็มิได้มีความแตกต่าง
จากของต่างประเทศมากนัก หากแต่แนวทางการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของไทยนอกจากจะ
เป็นการก ากับดูแลในมิติของสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังจะประกอบไปด้วยการก ากับดูแลพฤติกรรมทาง  
การค้าที่ไม่เป็นธรรมระหว่างร้านค้าปลีกที่มีอ านาจต่อรองสูงกับซัพพลายเออร์ รวมทั้งมาตรการในการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อยให้สามารถแข่งขันกับรายใหญ่ได้อย่างยั่งยืน (ตารางท่ี 4.2) 

นอกจากนี้แล้ว แม้ปัญหาการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทยจะเกี่ยวโยงกับ
ปัญหาของการท าธุรกิจออนไลน์และแฟรนไชส์ หากแต่มิติในการก ากับดูแลร้านค้าออนไลน์และการ
ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เป็นปัญหาที่มิได้เกิดข้ึนเพียงในสาขาค้าปลีกค้าส่งเท่านั้น แต่เป็นปัญหาที่เกิด
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ขึ้นกับทุกประเภทธุรกิจ ดังนั้นมิติการก ากับดูแลร้านค้าออนไลน์และแฟรนไชส์จึงควรแยกออกจาก
การก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง  

4.7.1 การก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม 

การก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมนั้น มีกฎหมายว่าด้วยผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารซึ่งควบคุมการก่อสร้างร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในเขตตัวเมืองอยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องออก
กฎหมายใหม่ เ พ่ือเข้ามาก ากับดูแลในประเด็นนี้  นอกจากนี้แล้ว  ยั งมีประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้อง
จัดท ารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2557 ได้ก าหนดให้อาคารที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการค้าส่งค้าปลีกที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร 
ต้องท ารายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ( IEE) และผู้ประกอบกิจการค้าปลีกค้า
ส่งที่มีพ้ืนทีอ่าคารตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปต้องท ารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) 

4.7.2 การก ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้า 

แนวทางในการก ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าสามารถด าเนินการได้ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 
ลักษณะแรก เป็นการก าหนดกฎกติกาล่วงหน้า (ex ante regulation) เกี่ยวกับพฤติกรรมของร้านค้า
ปลีกในรูปแบบของแนวปฏิบัติที่ดี (Code of Conduct) ของผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ในการท าธุรกิจ
กับซัพพลายเออร์ และลักษณะที่สอง จะเป็นการก ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของ
ร้านค้าปลีกที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคู่ค้า ซึ่งจะเป็นการก ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าที่เกิดขึ้น
แล้ว (ex post regulation) โดยอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายแข่งขันทางการค้าในส่วนของการก ากับ
ดูแลพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม (unfair trade practice) มาบังคับใช้ 

ก. แนวปฏิบัติที่ดี (Code of Conduct) 

ในการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี (Code of Conduct) ของผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ในการท าธุรกิจ
กับซัพพลายเออร์ เนื้อหาสาระของแนวปฏิบัติดังกล่าวจะเน้นการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการท า
ธุรกรรมต่าง ๆ โดยจะต้องมีการตั้งคณะท างานร่วมกันระหว่างร้านค้าปลีกกับซัพพลายเออร์เพ่ือ
ก าหนดมาตรฐานร่วมกันและให้เป็นที่ยอมรับร่วมกันระหว่างสองฝ่าย รวมทั้งออกแบบการบังคับใช้
แนวปฏิบัติดังกล่าว หน่วยงานที่จะเกี่ยวข้องในการบังคับใช้ ตลอดจนการระงับข้อพิพาทระหว่าง
ร้านค้าปลีกกับซัพพลายเออร์เมื่อมีการละเมิดแนวปฏิบัติ  

ทั้งนี้ ในการออกแบบแนวปฏิบัติที่ดีอาจจะมีการปรับใช้จากแนวปฏิบัติของประเทศ 
สหราชอาณาจักรและออสเตรเลียเพ่ือให้เหมาะสมกับประเทศไทยซึ่งเนื้อหาสาระของแนวปฏิบัติ
ดังกล่าวอาจจะประกอบด้วย 
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(1) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาในการรับซื้อสินค้า โดยที่ร้านค้าปลีกจะต้องไม่แก้

เงื่อนไขในการรับซื้อสินค้าตามสัญญาที่มีผลย้อนหลัง และจะต้องไม่ร้องขอให้ 

ซัพพลายเออร์ยินยอมที่จะให้มีการแก้เงื่อนไขในการซื้อสินค้าตามสัญญาที่มีผล

ย้อนหลัง ยกเว้นในกรณีที่มีการก าหนดล่วงหน้า 

(2) การช าระค่าสินค้า กล่าวคือ ร้านค้าปลีกจะต้องช าระค่าสินค้าให้กับซัพพลายเออร์ใน

ระยะเวลาตามที่ได้ตกลงร่วมกันกับซัพพลายเออร์ (เช่น ไม่เกิน 60 วัน หรือ 90 วัน 

เป็นต้น) 

(3) การเก็บค่าธรรมเนียมในการท าการตลาดจากซัพพลายเออร์ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

เช่น การออกแบบหีบห่อสินค้า การปรับปรุงร้านค้า ฯลฯ ยกเว้นในกรณีที่มีการ

ก าหนดไว้ในสัญญาในการรับซื้อสินค้าที่ชัดเจน  

(4) การเก็บค่าธรรมเนียมกรณีสินค้าสูญหายหรือเสียหาย (shrinkage) ซึ่งในสัญญาการรับ

ซื้อสินค้าจะต้องไม่มีข้อก าหนดให้ผู้ผลิตสินค้าต้องรับภาระจากการสูญหายหรือ

เสียหายของสินค้าอันสืบเนื่องมาจากการโจรกรรมหรือความบกพร่องในการบริหาร

จัดการสินค้าของร้านค้าปลีก 

(5) การเก็บค่าวางจ าหน่ายสินค้าจากซัพพลายเออร์  ร้านค้าปลีกจะต้องไม่ เก็บ

ค่าธรรมเนียมในการวางจ าหน่ายสินค้า ยกเว้นในสองกรณี คือ หนึ่ง การเก็บ

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเกี่ยวโยงกับการน าเสนอสิทธิประโยชน์พิเศษในการส่งเสริม 

การขาย เช่น การแสดงสินค้าดังกล่าวในจุดวางพิเศษ หรือ สอง สินค้าใหม่ที่ไม่มีการ

วางขายในห้างในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 

(6) คุณภาพของสินค้า โดยที่ร้านค้าปลีกจะต้องก าหนดคุณภาพของสินค้าไว้ให้ชัดเจน 

และไม่สามารถปฏิเสธสินค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข แต่หากพบว่าสินค้าไม่มีตามคุณภาพ

ที่ตกลงกันไว้ ร้านค้าปลีกมีหน้าที่จะต้องส่งคืนภายในเวลาตามที่ตกลงร่วมกันกับ 

ซัพพลายเออร์นับแต่เวลาที่ได้รับสินค้า ( เช่น 24 ชั่วโมง 48 ชั่วโมง เป็นต้น) 

(7) ฉลากสินค้า (Labeling) ซึ่งร้านค้าปลีกจะต้องก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับฉลาก หีบห่อ

สินค้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และต้องบอกกล่าวล่วงหน้าภายในระยะเวลา

ที่เหมาะสมแก่ซัพพลายเออร์หากร้านค้าปลีกต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลง 
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(8) การขายพ่วงสินค้าหรือบริการของบุคคลที่สาม ร้านค้าปลีกจะต้องไม่ก าหนดเงื่อนไขไม่

ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมให้ซัพพลายเออร์ต้องเลือกใช้สินค้าหรือบริการจากบุคคลที่สาม

โดยร้านค้าปลีกได้รับค่าตอบแทนจากบุคคลที่สามดังกล่าว ยกเว้นในกรณีที่สินค้าหรือ

บริการที่ซัพพลายเออร์เลือกใช้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพท่ีร้านค้าปลีกก าหนดไว้ 

(9) การเก็บค่าธรรมเนียมในการวางสินค้าในที่ที่ดีกว่าเดิม หากมีการเก็บค่าธรรมเนียม 

การวางสินค้าร้านค้าปลีกจะต้องชี้แจงหลักการค านวณค่าชั้นวางสินค้าอย่างชัดเจน

และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงอย่างเคร่งครัดโดยไม่เลือกปฏิบัติระหว่างสินค้า 

รวมทั้งร้านค้าปลีกจะต้องไม่เก็บค่าธรรมเนียมจากซัพพลายเออร์ในการเปลี่ยนพ้ืนที่ใน

การวางสินค้าที่ดีขึ้นหรือการเพ่ิมพ้ืนที่ในการวางสินค้ายกเว้นเป็นการด าเนินการเพ่ือ

ส่งเสริมการขายในการช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น 

(10) การท ากิจกรรมส่งเสริมการขายภายในร้านค้าปลีก (promotions) จะต้องไม่ผลัก

ภาระต้นทุนส่วนใหญ่ของกิจกรรมส่งเสริมการขายในร้านค้าให้แก่ซัพพลายเออร์ไม่ว่า

จะโดยตรงหรือโดยอ้อม แต่หากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจะต้องมีการแจ้งทราบ

ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

(11) ความลับทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา โดยที่ร้านค้าปลีกจะต้องไม่ละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ผลิตสินค้าเพ่ือพัฒนาสินค้าของตนเอง (House Brand)  

(12) การถอดสินค้า (de-listing) หากร้านค้าต้องการยกเลิกการรับซื้อสินค้าจาก 

ซัพพลายเออร์รายใดจะต้องแจ้งล่วงหน้าโดยมีการให้เหตุผลในการยกเลิกที่เป็น 

ลายลักษณ์อักษร และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา 

ข. การออกกฎหมายลูกในการก ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมส าหรับธุรกิจ
ค้าปลีกค้าส่งกับซัพพลายเออร์  

การออกอนุบัญญัติภายใต้กฎหมายแข่งขันทางการค้าเพ่ือที่จะก ากับธุรกิจค้าปลีกเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกส าหรับกรณีที่ไม่มีระบบการก ากับดูแลตนเอง (self-regulation) ทั้งนี้จากการรวบรวม
กฎหมายลูกเหล่าในการก ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมส าหรับธุรกิจค้าปลีกค้าส่งกับ 
ซัพพลายเออร์ของต่างประเทศ โดยไดศึ้กษารายละเอียดของสารบัญญัติ และรับฟังความเห็นจากทั้งผู้
ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งและซัพพลายเออร์เกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบของพฤติกรรมที่ไม่เป็น
ธรรมในกิจการค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทย เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสร้างของฎหมายลูกที่
ใช้ในการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกเป็นการเฉพาะออกตามมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า 
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พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าว่าด้วยพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมใน
ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งอาจมีกรอบโครงสร้างและสารบัญญัติโดยสังเขปดังนี้: 

ส่วนที่ 1: ก าหนดนิยามของผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกที่อยู่ภายใต้การบังคับของอนุบัญญัติ เช่ น 
ผู้ประกอบการค้าปลีกที่มียอดขายประจ าปีไม่ต่ ากว่า 3 พันล้านบาท (ในกรณีของประเทศ
ญ่ีปุ่น เกณฑ์รายได้ขั้นต่ า คือ หนึ่งหมื่นเยนหรือประมาณสามพันล้านบาท) 

ส่วนที่ 2: ก าหนดนิยามของซัพพลายเออร์ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของอนุบัญญัติ ซึ่งหมายรวมถึง 

 ผู้ผลิตสินค้าและผู้ค้าส่งที่จ าหน่ายสินค้าให้แก่ร้านค้าปลีกตามข้อ 1 โดยรวมถึง 
การขายสินค้าแบบทั้งขายขาดและฝากขาย (consignment) ที่มีอ านาจต่อรองน้อย 

 วิธีการประเมิน “อ านาจต่อรอง” อาจพิจารณาจาก 
o ขนาดของธุรกิจของซัพพลายเออร์ 
o อัตราการพ่ึงพา (dependency ratio) ผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ ซึ่งอาจ

พิจารณาจากสัดส่วนของรายได้ที่มาจากการจ าหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ
ค้าปลีกตามนิยามในส่วนที่ 1 

o ความนิยมของสินค้า เพ่ือพิจารณาว่าห้างค้าปลีกต้องพ่ึงพาสินค้ายี่ห้อหรือ
ประเภทดังกล่าวมากน้อยเพียงใด 

o ศักยภาพของผู้ค้าปลีกเพ่ือก าหนดอ านาจต่อรองของผู้ค้าปลีก เช่น อัตราการ
ขยายตัวของห้างค้าปลีกดังกล่าว ส่วนแบ่งตลาดของร้านคา้ปลีกนั้น ๆ ความ
แข็งแกร่งของแบรนด์ร้านค้าปลีกดังกล่าว ฯลฯ เป็นต้น 

ส่วนที่ 3: พฤติกรรมการค้าท่ีไม่เป็นธรรม 

1) การส่งสินค้าคืนกลับไปยังซัพพลายเออร์อย่างไม่เป็นธรรม ยกเว้นได้มีการตกลง
เงื่อนไขกันไว้ล่วงหน้า หรือส่งคืนด้วยเหตุผลของซัพพลายเออร์เอง หรือส่งคืน
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้า ทั้งนี้ในการจัดส่งสินค้าคืนจะต้องอยู่ใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมนับจากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน และภายในวงเงินที่เห็นสมควร 

2) การช าระค่าสินค้าท่ีนานเกินควร (60-90 วันแล้วแต่ความเหมาะสมตาม
สภาพแวดล้อม) 

3) การบังคับให้ซัพพลายเออร์ลดราคาอย่างไม่เป็นธรรม ยกเว้นเหตุผลอันควรที่
เนื่องมาจาก 
ซัพพลายเออร์ 

4) การท าสัญญาซื้อขายอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งห้ามมิให้ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่บังคับให้ 
ซัพพลายเออร์ยอมรับเงื่อนไขภายใต้สัญญาที่มีการถูกเอาเปรียบ 
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5) การลดอ านาจการต่อรองราคาของซัพพลายเออร์ด้วยการก าหนดราคาส่งมอบสินค้าให้
ต่ ากว่าราคาจัดส่งทั่วไป 

6) การปฏิเสธการรับสินค้าจากซัพพลายเออร์หลังจากท่ีได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขาย
สินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันควร 

7) การบังคับให้ซัพพลายเออร์เลือกใช้สินค้าหรือบริการจากบุคคลที่สามที่ร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่มีผลประโยชน์ร่วม เช่น การบังคับให้ซัพพลายเออร์เลือกใช้วัตถุดิบของ
บริษัทที่ร้านค้าปลีกมีหุ้นส่วนอยู่ เป็นต้น เว้นแต่เหตุผลอันควร อาทิ การบังคับให้ซัพ
พลายเออร์ซื้อวัตถุดิบจากบริษัทเอกชนบางราย เพ่ือให้มั่นใจว่าสินค้าท่ีผลิตได้คุณภาพ
และมาตรฐานตามที่ร้านค้าปลีกก าหนดไว้ 

8) การบังคับให้ซัพพลายเออร์ส่งพนักงานของบริษัทให้มาช่วยกิจกรรมภายในของร้านค้า
ปลีกขนาดใหญ่โดยไม่ได้รับความยินยอม เช่น การบังคับให้ส่งพนักงานของบริษัท 
ซัพพลายเออร์มาจัดแสดงสินค้าเพื่อฉลองการขยายสาขา เป็นต้น 

9) การเรียกเก็บเงินอย่างไม่เป็นธรรมจากซัพพลายเออร์เพ่ือผลประโยชน์อื่นใด โดยที่ 
ซัพพลายเออร์มิได้เป็นผู้เสนอให้ เช่น เงินอุดหนุนส าหรับการเปิดสาขาใหม่ เงิน
อุดหนุนส าหรับการปรับปรุงร้านค้า ฯลฯ 

10) พฤติกรรมอ่ืน ๆ ที่จะเป็นการจ ากัดหรือขัดขวางต่อการประกอบธุรกิจของซัพพลาย
เออร์ ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินค่าช าระสินค้าล่าช้า การระงับการสั่งซื้อสินค้าโดยไม่มีการ
แจ้งเหตุผลล่วงหน้า ฯลฯ 

ทั้งนี้ รายละเอียดในแต่ละหัวข้อจะต้องมาจากการปรึกษาหารือในเชิงลึกกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือที่จะให้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจค่าปลีกในภาคปฏิบัติ รวมทั้ง
เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายด้วย  

4.7.3 การส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการรายย่อย 

จากปัญหาการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่กระจายตัวไปตามแหล่งชุมชนซึ่งส่งผล
กระทบต่อกลุ่มธุรกิจร้านค้าปลีกรายย่อยในชุมชนอย่างมาก นอกจากนี้แล้ว ผู้บริโภคเองก็เลือกที่จะใช้
บริการร้านค้าปลีกที่อ านวยความสะดวกได้มากกว่า ท าให้ลูกค้าที่เคยมีอยู่เดิมหันไปใช้บริการร้าน 
ค้าปลีกสมัยใหม่มากขึ้น ดังนั้นการจะช่วยให้ร้านค้าปลีกรายย่อยเหล่านี้ให้สามารถประกอบธุรกิจอยู่
ได้จึงต้องมีการปรับตัวในการท าธุรกิจเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับกลุ่มธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ได้ ทั้งนี้
ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องหามาตรการในการช่วยเหลือและส่งเสริมให้ธุรกิจร้านค้าปลีกรายย่อยสามารถ
ประกอบธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน อาทิ   

 การจัดท าโครงการยกระดับ (Upgrade) ร้านค้าปลีกรายย่อยแบบ “ครบวงจร” ตั้งแต่
การให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือในการปรับรูปแบบร้านค้าให้มีความทันสมัย การบริหาร
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จัดการร้านค้า การจัดท าบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐาน การท าระบบคลังสินค้า การท า
แผนธุรกิจ การท าการตลาด ตลอดจนการช่วยเหลือให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 

 การผลักดันให้ร้านค้าปลีกรายย่อยรวมตัวกัน เพื่อสร้างอ านาจการต่อรองในการซื้อ
สินค้าจากผู้ผลิตสินค้าหรือซัพพลายเออร์ได้ในราคาที่ต่ ากว่าการแยกกันสั่งซื้อสินค้าโดย
ไม่ผิดกฎหมายแข่งขันทางการค้า 

 การช่วยเหลือและประสานงานแบบ one – stop service ให้กับร้านค้าปลีกรายย่อยใน
ชุมชน เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานรัฐ
ใดบ้างท่ีช่วยเหลือหรือส่งเสริม 

 การให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี โดยผ่าน BOI ส าหรับร้านค้าปลีกชุมชนที่ต้องการ
ยกระดับร้านค้าให้เป็นร้านค้าปลีกสมัย หากแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขท่ีก าหนด เช่น ต้อง
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต้องมีการจัดท าระบบบัญชีที่ได้มาตรฐานทางบัญชี รูปแบบ
ร้านค้าจะต้องเป็นไปตามลักษณะที่ก าหนด เป็นต้น 

4.7.4 การก ากับดูแลร้านค้าปลีกออนไลน์ 

การประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกออนไลน์เป็นหนึ่งในรูปแบบร้านค้าออนไลน์ซึ่งอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของ พ.ร.บ. การขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2560 เนื่องจากเป็นการซื้อขายสินค้า ใน
ลักษณะขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละ
รายซื้อขายสินค้าหรือบริการจากธุรกิจประเภทนี้  

ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการคุ้มครองผู้บริโภคที่อาจจะได้รับความ
เดือดร้อนจากปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือการฉ้อโกงของร้านค้าออนไลน์ โดยภายใต้บทบัญญัติ
ของ พ.ร.บ. ขายตรงฯ ได้ก าหนดให้ผู้ที่จะประกอบธุรกิจนี้จะต้องจดทะเบียนกับส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) รวมทั้งยังก าหนดให้เจ้าของธุรกิจจะต้องจัดท าเอกสารการซื้อ
ขายเป็นลายลักษณ์อักษร และมอบให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้หากมีการ
เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค 

อย่างไรก็ดี เพื่อลดอุปสรรคแก่ร้านค้ารายย่อยที่ขาดแคลนเงินทุนและไม่สามารถตั้งร้านค้าได้ 
แต่ใช้ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบร้านค้าออนไลน์ รัฐบาลควรพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
การจดทะเบียนภายใต้ พ.ร.บ. ขายตรงฯ เนื่องจากการจดทะเบียนขออนุญาตเป็นการสร้างภาระ
ต้นทุนแก่ผู้ประกอบการค่อนข้างสูง และอาจจะส่งผลให้ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงที่จะจดทะเบียน 
ดังนั้น การที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องยื่นเอกสารเพ่ือให้ สคบ. พิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ อาจพิจารณา
อนุญาตให้ผู้ประกอบการท าหนังสือเพ่ือยืนยันตัวตนการท าธุรกิจขายตรงก็เพียงพอแล้ว แต่ ต้องมี
เงื่อนไขว่าหากมีการตรวจสอบทีหลังพบว่าการประกอบธุรกิจไม่ตรงตามเจตนารมย์ตามที่ยื่นก็จะถือว่า
มีความผิดตามกฎหมาย 



151 

 

4.7.5 การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ 

ธุรกิจแฟรนไชส์ในปัจจุบันมีค่อนข้างหลากหลายมิได้จ ากัดแค่ในกลุ่มธุรกิจร้านค้าปลีกเท่านั้น 
ซึ่งร้านค้าที่เป็นแฟรนไชส์ครอบคลุมในธุรกิจอีกหลายประเภท อาทิ ธุรกิจอาหาร เครื่องดื่มและ
ไอศกรีม เบเกอรี่ บริการ การศึกษา ความงาม งานพิมพ์ เป็นต้น ดังนั้นการก ากับดูแลธุรกิจแฟรนไชส์
จึงต้องเป็นมาตรการการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจเฉพาะที่แยกไปจากการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีก
ค้าส่ง เนื่องจากมิติการก ากับดูแลจะแตกต่างไปจากการก ากับดูแลของธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 

ทั้งนี้ ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ก ากับดูแลผู้ประกอบการในธุรกิจแฟรนไชส์
หรือสามารถน ามาบังคับใช้กับธุรกิจแฟรนไชส์ได้โดยตรง ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็น
ธรรม และเอาเปรียบผู้ประกอบการโดยเฉพาะปัญหาระหว่างผู้ขายแฟรนไชส์กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ ดังนั้น
การบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าในการก ากับดูแลพฤติกรรมการแข่งขันทางค้า ในธุรกิจ 
แฟรนไชส์อาจเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยคุ้มครองผู้ซื้อแฟรนไชส์มิให้ถูกเอาเปรียบได ้

4.7.6 วิเคราะห์และสรุปผลจากการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 

จากปัญหาการขยายตัวของร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ประกอบการ
ในท้องถิ่นรวมทั้งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการก ากับดูแลจึงควรมุ่งเน้นเพ่ือลดผลกระทบดังกล่าว 
หากแต่การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งไม่จ าเป็นต้องมีมาตรการเพ่ือก ากับดูแลด้าน
สิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีกฎหมายควบคุมอาคารและผังเมืองอยู่แล้ว นอกจากนี้กฎหมายดังกล่าวยังเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมการขยายตัวของร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ที่มีพ้ืนที่มากกว่า 10,000 
ตารางเมตร แต่อย่างไรก็ตาม การจ ากัดการขยายตัวของร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่กลับไม่ประสบ
ผลส าเร็จ เนื่องจากร้านค้าปลีกค้าส่งได้มีลดขนาดร้านค้าลงเพ่ือหลีกเลี่ยงกฎหมายดังกล่าว ดังนั้นการ
ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งจึงมุ่งเน้นเพียงการก ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าระหว่าง
คู่ค้าที่เป็นผู้ผลิต ผู้จ าหน่ายหรือซัพพลายเออร์มากกว่า  

ทั้งนี้ในการก ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าจะมุ่งเน้นการก ากับดูแล 2 มิติ ในมิติแรก จะเป็น 
การก ากับดูแลตนเองด้วยการก าหนดพฤติกรรมทางการค้าที่ดีก่อนที่จะมีการท าธุรกรรมระหว่าง
ร้านค้าปลีกกับซัพพลายเออร์ โดยจะเป็นการก าหนดแนวการปฏิบัติที่ดีส าหรับร้านค้าปลีกค้าส่งที่มี
อ านาจต่อรองสูงมิให้มีพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งเป็นการก าหนดขึ้นโดยตัวแทนระหว่างร้านค้าปลีก
ค้าส่งและซัพพลายเออร์ รวมถึงกระบวนการระงับข้อพิพาทต่าง ๆ หากมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรม
เกิดข้ึนระหว่างร้านค้าปลีกค้าส่งกับซัพพลายเออร์  

ขณะที่การก ากับดูแลในมิติที่สอง จะเป็นการก ากับดูแลของภาครัฐโดยอาศัยบทบัญญัติของ
กฎหมายแข่งขันทางการค้า ซึ่งจะเป็นการก ากับดูแลหลังจากที่เกิดพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
ขึ้น โดยส านักงานแข่งขันทางการค้าจะเป็นผู้พิจารณาพฤติกรรมทางค้าภายใต้แนวการพิจารณาว่า
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พฤติกรรมระหว่างร้านค้าปลีกค้าส่งและซัพพลายเออร์ พฤติกรรมใดบ้างที่ถือว่าเป็นการท าผิด
กฎหมายแข่งขันทางการค้า 

ทั้งนี้จากการระดมความเห็นจากตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย พบว่า ตัวแทนจากซัพพลายเออร์
ส่วนมากเห็นด้วยกับการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน โดยเฉพาะประการแรก การจัดท าสัญญาซื้อขาย
และการท าธุรกรรมระหว่างร้านค้าปลีกค้าส่งกับซัพพลายเออร์ควรต้องมีความชัดเจน โปร่งใส และ
ควรมีการจัดท าให้เป็นลายลักษณ์อักษร ประการที่สอง การค านวนอัตราค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก 
ซัพพลายเออร์ อาทิ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าท าการตลาด ฯลฯ ควรมีการชี้แจงอัตราและวิธีการ
ค านวณต่าง ๆ ที่ชัดเจน ประการที่สาม ในขั้นตอนการระงับข้อพิพาทหากเป็นการเจรจาตกลงกันได้ ก็
ไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาภาครัฐหรือน าเรื่องไปสู่กระบวนการชั้นศาล เนื่องจากมีต้นทุนของกระบวนการ
ด าเนินคดีทางกฎหมาย นอกจากนี้แล้ว การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการน่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วย
ในการระงับพิพาทระหว่างร้านค้าปลีกค้าส่งกับซัพพลายเออร์   
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ตารางท่ี 4.2 มาตรการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทย 

การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 

การส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการ
รายย่อย การก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม 

การก ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้า 

แนวปฏิบัติที่ดี (Code of Conduct) 
การก ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้า 

ที่ไม่เป็นธรรม 

1. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
2. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
3. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและ
ขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องจัดท า
รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2555 และ พ.ศ. 2557 

1. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาใน 
การรับซ้ือสินค้า  

2. การช าระค่าสินค้า  
3. การเก็บค่าธรรมเนียมในการท าการตลาดจาก

ซัพพลายเออร์  
4. การเก็บค่าธรรมเนียมกรณีสินค้าสูญหายหรือ

เสียหาย (shrinkage)  
5. การเก็บค่าวางจ าหน่ายสินค้า  
6. คุณภาพของสินค้า  
7. ฉลากสินค้า (Labeling)  
8. การขายพ่วงสินค้าหรือบริการของบุคคลท่ีสาม  
9. การเก็บค่าธรรมเนียมในการวางสินค้าในท่ีท่ีดี

กว่าเดิม  
10. การท ากิจกรรมส่งเสริมการขายภายในร้านค้า

ปลีก (promotions)  
11. ความลับทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา  
12. การถอดสินค้า (de-listing)  

1. การบังคับให้ซัพพลายเออร์ต้องซ้ือสินค้า
หรือบริการจากบุคคลท่ีสามจะเป็น
พฤติกรรมในการเอาเปรียบคู่ค้าหากการซ้ือ
สินค้าหรือบริการดังกล่าวท าให้ซัพพลาย
เออร์เสียประโยชน์  

2. การเก็บค่าธรรมเนียมท่ีไม่เป็นธรรม  
3. การปรับลดราคาค่าสินค้าหรือการคืนสินค้า

โดยการเปลี่ยนแปลงสัญญาให้มีผล
ย้อนหลัง  

4. การใช้ทรัพยากรของซัพพลายเออร์ เช่น ขอ
ให้ซัพพลายเออร์ส่งพนักงานมาช่วยจัดเรียง
สินค้าในสาขาห้างที่เปิดใหม่  

1. การจัดท าโครงการยกระดับ (Upgrade) 
ร้านค้าปลีกรายย่อยแบบ “ครบวงจร”  

2. การผลักดันให้ร้านค้าปลีกรายย่อยรวมตัว
กัน เพื่อสร้างอ านาจการต่อรองในการซื้อ
สินค้าจากผู้ผลิตสินค้าหรือ 
ซัพพลายเออร์ได้ในราคาท่ีต่ ากว่าการ
แยกกันสั่งซ้ือสินค้า 

3. การช่วยเหลือและประสานงานแบบ  
one – stop service ให้กับร้านค้าปลีก
รายย่อยในชุมชน  

4. การให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี โดยผ่าน 
BOI ส าหรับร้านค้าปลีกชุมชนท่ีต้องการ
ยกระดับร้านค้าให้เป็นร้านค้าปลีกสมัย  

ที่มา : คณะผู้วิจัย 
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บทที่ 5  
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาในส่วนนี้จะเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างมาตรการการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้า
ส่งที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยข้อเสนอแนะจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแล
ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ได้แก่ การก ากับดูแลในมิติของสิ่งแวดล้อม การก ากับดูแลเกี่ยวกับพฤติกรรมทาง
การค้าในธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง และการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถประกอบธุรกิจได้ยั่งยืน 
ขณะที่การก ากับดูแลด้านธุรกิจร้านค้าออนไลน์ และการก ากับดแูลธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นการก ากับดูแล
ที่จ าเป็นต้องแยกออกจากมาตรการการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง เนื่องจากเป็นการก ากับดูแลที่
มิได้เฉพาะเจาะจงเพียงธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง การก ากับดูแลร้านค้าปลีกออนไลน์และธุรกิจแฟรนไชส์
จ าเป็นต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

5.1 การก ากับดูแลในมิติของสิ่งแวดล้อม  

การก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมไม่จ าเป็นต้องออกกฏหมายใหม่หรือมาตรการใด ๆ มาเพ่ือ
บังคับใช้เกี่ยวกับประเด็นนี้ เนื่องจากมีกฎหมายว่าด้วยผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ก ากับดูแลการก่อสร้างร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในเขตเมืองอยู่แล้ว ขณะที่การก ากับดูแลร้านค้าปลีกที่มี
ขนาด 300-1,000 ตารางเมตร แม้จะสามารถก่อสร้างในเมืองได้แต่ก็ต้องสร้างในเขตที่ก าหนดไว้
เท่านั้น  

นอกจากนี้ยังมีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดท ารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าหนดให้อาคาร
ที่ใช้ในการประกอบกิจการค้าส่งค้าปลีกที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ 5,000 - 10,000 ตารางเมตร ต้องท ารายงาน
การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และอาคารที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้น
ไปต้องท ารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเต็มรูปแบบ (EIA) 

5.2 การก ากับดูแลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการค้าในธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง  

การก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่งจะมุ่งเน้นไปที่การก ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าระหว่าง
ร้านค้าปลีกที่มีอ านาจการต่อรองสูงกับซัพพลายเออร์เป็นหลัก เนื่องจากความพยายามในการจ ากัด
การขยายตัวของของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ไม่ประสบความส าเร็จมากนัก สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจาก
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่สามารถปรับรูปแบบร้านค้าให้มีขนาดเล็กลงและยังกระจายตัวไปสู่เขตพ้ืนที่
ชุมชนได้อีกด้วย 
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นอกจากนี้ การจ ากัดการขยายตัวของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่อาจท าให้ตลาดค้าปลีกค้าส่ง
กระจุกตัวมากข้ึน เนื่องจากไม่มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในตลาดท าให้ผู้ประกอบการรายเดิมที่มี
อยู่มีอ านาจการต่อรองที่สูงขึ้น ดังนั้น การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งจึงให้ความส าคัญ
กับพฤตกิรรมการใช้อ านาจต่อรองที่ไม่เป็นธรรมระหว่างร้านค้าปลีกกับซัพพลายเออร์เป็นหลัก 

ทั้งนี้ การก ากับดูแลพฤติกรรมระหว่างร้านค้าปลีกที่มีอ านาจต่อรองสูงกับซัพพลายเออร์จะ
เป็นการก ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ ลักษณะแรก เป็นการก ากับดูแล
ตนเอง (self – regulation) โดยเป็นการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าร่วมกัน
ระหว่างร้านค้าปลีกกับซัพพลายเออร์ หรือเป็นการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี (Code of Conduct) เพ่ือ
เป็นมาตรฐานบังคับใช้ในการท าธุรกรรมร่วมกันระหว่างร้านค้าปลีกกับซัพพลายเออร์  

ขณะที่การก ากับดูแลลักษณะที่สอง เป็นการก ากับดูแลโดยภาครัฐซึ่งจะเป็นการก ากับดูแล
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของร้านค้าปลีกที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคู่ค้า ทั้งนี้การก ากับ
ดูแลลักษณะนี้จะเป็นการก ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าที่เกิดขึ้นแล้ว (ex post regulation) โดย
อาศัยบทบัญญัติของกฎหมายแข่งขันทางการค้าในส่วนของการก ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่
เป็นธรรม (unfair trade practice) มาบังคับใช้ หากแต่จะต้องมีการออกกฎหมายลูกใช้บทบัญญัติ
ดังกล่าวในการก ากับดูแลปัญหาพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมส าหรับธุรกิจค้าปลีกเป็นการเฉพาะ  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

5.2.1 การจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง (Code of Conduct) 

วัตถุประสงค์หลักของการมีแนวปฏิบัติที่ดี คือเพ่ือที่จะป้องกันการเกิดปัญหาข้อพิพาท
ระหว่างร้านค้าปลีกขนาดใหญ่กับซัพพลายเออร์ ที่อาจน าไปสู่กระบวนการทางกฎหมายที่ใช้
ทรัพยากรบุคลากรและมีค่าใช้จ่ายสูง  

1) การผลักดันให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี 

ในการวางระบบการก ากับดูแลตนเองของร้านค้าปลีกหรือการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับ
ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง อาจจะต้องให้ส านักงานแข่งขันทางการค้าเป็นผู้ด าเนินการริเริ่มโดยมีขั้นตอนที่
ส าคัญดังนี้ 

(3) ผลักดันให้มีการตั้งคณะกรรมการร่างแนวปฏิบัติว่าด้วยการรับซื้อสินค้าจากซัพพลาย

เออร์ของร้านค้าปลีกที่มีอ านาจต่อรองสูง ซึ่งรวมถึงร้านค้าปลีกขนาดใหญ่และร้าน

สะดวกซื้อขนาดใหญ่ เช่น เซเว่นอีเลเว่น ฯลฯ 

 การก าหนดว่าร้านค้าปลีกรายใดเข้าข่ายมีอ านาจต่อรองสูงอาจใช้ตัวเลขส่วนแบ่ง

ตลาดมาใช้พิจารณา 
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 คณะกรรมการร่างแนวปฏิบัติฯ อาจให้สมาชิกสมาคมค้าปลีกและสมาชิกสมาคม 

ของซัพพลายเออร์เป็นผู้เสนอชื่อและคัดเลือกกันเอง 

(4) ผลักดันให้คณะกรรมการร่วมระหว่างร้านค้าปลีกกับซัพพลายเออร์ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 ออกแนวปฏิบัติที่ดี (code of conduct) ของร้านค้าปลีกในการประกอบธุรกรรม

กับซัพพลายเออร์ 

 ออกแบบแนวทางในการบังคับใช้แนวปฏิบัติฯ ดังกล่าว เช่น ช่องทางในการ

ร้องเรียนการละเมิดแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการไกล่เกลี่ย การ

ประนีประนอมยอมความ ตลอดจนอนุญาโตตุลาการ 

 ก าหนดมาตรการในการเยียวยาหรือบทลงโทษที่เหมาะสมในกรณีที่มีการละเมิด 

แนวปฏิบัติฯ เช่น อ านาจในการสั่งยับยั้งพฤติกรรมที่อาจเป็นการเอาเปรียบคู่ค้า

อย่างไม่เป็นธรรม การปรับ การชดเชยค่าเสียหาย ฯลฯ 

 ก าหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้แนวปฏิบัติฯ โดยอาจพิจารณาให้

หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  

2) การจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี 

เนื้อหาสาระของแนวปฏิบัติที่ดีจะเน้นการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการท าธุรกรรมต่าง ๆ 
ระหว่างร้านค้าปลีกกับซัพพลายเออร์  ทั้งนี้อาจจะมีการปรับใช้จากแนวปฏิบัติของประเทศ 
สหราชอาณาจักรและออสเตรเลียเพ่ือให้เหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งเนื้อหาสาระของแนวปฏิบัติที่ดี
อาจจะประกอบด้วย 

(13) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาในการรับซื้อสินค้า  

 ร้านค้าปลีกจะต้องไม่แก้เงื่อนไขในการรับซื้อสินค้าตามสัญญาที่มีผลย้อนหลัง  
 จะต้องไม่ร้องขอให้ซัพพลายเออร์ยินยอมที่จะให้มีการแก้เง่ือนไขในการซื้อสินค้า

ตามสัญญาที่มีผลย้อนหลัง ยกเว้นในกรณีท่ีมีการก าหนดล่วงหน้า 

(14) การช าระค่าสินค้า  
 ร้านค้าปลีกจะต้องช าระค่าสินค้าให้กับซัพพลายเออร์ในระยะเวลาตามที่ได้ตกลง

ร่วมกันกับซัพพลายเออร์ (เช่น ไม่เกิน 60 วัน หรือ 90 วัน เป็นต้น) 
(15) การเก็บค่าธรรมเนียมในการท าการตลาดจากซัพพลายเออร์ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

เช่น การออกแบบหีบห่อสินค้า การปรับปรุงร้านค้า ฯลฯ ยกเว้นในกรณีที่มีการ
ก าหนดไว้ในสัญญาในการรับซื้อสินค้าท่ีชัดเจน  
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(16) การเก็บค่าธรรมเนียมกรณีสินค้าสูญหายหรือเสียหาย (shrinkage)  
 สัญญาการรับซื้อสินค้าจะต้องไม่มีข้อก าหนดให้ผู้ผลิตสินค้าต้องรับภาระจากการ

สูญหายหรือเสียหายของสินค้าอันสืบเนื่องมาจากการโจรกรรมหรือความบกพร่อง
ในการบริหารจัดการสินค้าของร้านค้าปลีก 

(17) การเก็บค่าวางจ าหน่ายสินค้าจากซัพพลายเออร์  
 ร้านค้าปลีกจะต้องไม่เก็บค่าธรรมเนียมในการวางจ าหน่ายสินค้า ยกเว้นในสอง

กรณี คือ หนึ่ง การเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเกี่ยวโยงกับการน าเสนอสิทธิ
ประโยชน์พิเศษในการส่งเสริมการขาย เช่น การแสดงสินค้าดังกล่าวในจุดวาง
พิเศษ หรือ สอง สินค้าใหม่ที่ไม่มีการวางขายในห้างในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 

(18) คุณภาพของสินค้า  

 ร้านค้าปลีกจะต้องก าหนดคุณภาพของสินค้าไว้ให้ชัดเจน และไม่สามารถปฏิเสธ
สินค้าท่ีปฏิบัติตามเงื่อนไข  

 หากพบว่าสินค้าไม่มีคุณภาพตามที่ตกลงกันไว้ ร้านค้าปลีกมีหน้าที่จะต้องส่งคืน
ภายในเวลาตามที่ตกลงร่วมกันกับซัพพลายเออร์นับแต่เวลาที่ได้รับสินค้า ( เช่น 24 
ชั่วโมง 48 ชั่วโมง เป็นต้น) 

(19) ฉลากสินค้า (Labeling)  
 ร้านค้าปลีกจะต้องก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับฉลาก หีบห่อสินค้าเป็นลายลักษณ์อักษร

อย่างชัดเจน และต้องบอกกล่าวล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่เหมาะสมแก่ซัพพลาย
เออร์หากร้านค้าปลีกต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลง 

(20) การขายพ่วงสินค้าหรือบริการของบุคคลที่สาม  

 ร้านค้าปลีกจะต้องไม่ก าหนดเงื่อนไขไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมให้ซัพพลายเออร์
ต้องเลือกใช้สินค้าหรือบริการจากบุคคลที่สามโดยร้านค้าปลีกได้รับค่าตอบแทน
จากบุคคลที่สามดังกล่าว ยกเว้นในกรณีท่ีสินค้าหรือบริการที่ซัพพลายเออร์เลือกใช้
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่ร้านค้าปลีกก าหนดไว้ 

(21) การเก็บค่าธรรมเนียมในการวางสินค้าในที่ที่ดีกว่าเดิม  

 หากมีการเก็บค่าธรรมเนียมการวางสินค้าร้านค้าปลีกจะต้องชี้แจงหลักการค านวณ
ค่าชั้นวางสินค้าอย่างชัดเจนและจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงอย่างเคร่งครัด
โดยไม่เลือกปฏิบัติระหว่างสินค้า  

 ร้านค้าปลีกจะต้องไม่เก็บค่าธรรมเนียมจากซัพพลายเออร์ในการเปลี่ยนพื้นที่ใน
การวางสินค้าที่ดีขึ้นหรือการเพ่ิมพ้ืนที่ในการวางสินค้ายกเว้นเป็นการด าเนินการ
เพ่ือส่งเสริมการขายในการช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น 
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(22) การท ากิจกรรมส่งเสริมการขายภายในร้านค้าปลีก (promotions)  
 ร้านค้าปลีกต้องไม่ผลักภาระต้นทุนส่วนใหญ่ของกิจกรรมส่งเสริมการขายในร้านค้า

ให้แก่ซัพพลายเออร์ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม  
 ถ้าหากร้านค้าปลีกมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจะต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

(23) ความลับทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา  

 ร้านค้าปลีกจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ผลิตสินค้าเพ่ือพัฒนาสินค้า
ของตนเอง (House Brand)  

(24) การถอดสินค้า (de-listing)  
 ร้านค้าต้องการยกเลิกการรับซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์รายใดจะต้องแจ้งล่วงหน้า

โดยมีการให้เหตุผลในการยกเลิกที่เป็นลายลักษณ์อักษร และต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขของสัญญา 

3) การระงับข้อพิพาทกรณีละเมิดแนวปฏิบัติที่ดี 

นอกจากการก าหนดมาตรฐานในการท าธุรกรรมระหว่าง ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่กับ 
ซัพพลายเออร์กันแล้ว สิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ ระบบการระงับข้อพิพาทในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับ
การละเมิดแนวปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ระบบการระงับข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพจะต้องสามารถรักษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าเป็นส าคัญ โดยการเจรจาโดยตรงระหว่างกันหรือผ่านกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการแทนการฟ้องร้องคดีกับศาล   

ระบบการระงับข้อพิพาทควรมีรูปแบบดังต่อไปนี้ 

(4) มีช่องทางในการร้องเรียนโดยตรงไปยังผู้บริหารของร้านค้าปลีกเพ่ือให้รับทราบปัญหาและหา

ทางแก้ไข เนื่องจากในทางปฏิบัติที่ผ่านมาปัญหาของซัพพลายเออร์มักจะไม่ขึ้นไปถึงผู้บริหาร

ของร้านค้าปลีก หากแต่จะจบอยู่ที่ฝ่ายกฎหมายท าให้ผู้บริหารไม่สามารถรับรู้ลักษณะของ

ปัญหาที่เกิดข้ึน 

(5) มีกระบวนการในการไกล่เกลี่ยหรือเจรจาโดยตรงกับร้านค้าปลีกเพ่ือหาทางเยียวยาความ

เสียหายที่เกิดขึ้น เพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบการยังคงรักษาความสัมพันธ์และด าเนินธุรกิจร่วมกัน

ต่อไปได้ โดยอาจจะเป็นการเจรจาในรูปแบบของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยที่มีกรรมการเป็น

ผู้แทนจากซัพพลายเออร์และสมาคมค้าปลีกค้าส่ง 

(6) มีระบบการร้องเรียนไปยังอนุญาโตตุลาการ (arbitration) ซึ่งมหีน้าที่โดยตรงในการระงับข้อ

พิพาทที่เกิดจากการละเมิดแนวปฏิบัติโดยเฉพาะ ทั้งนี้ อนุญาโตตุลาการจะมีอ านาจ
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ด าเนินการจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือให้ร้านค้าปลีกปฏิบัติตาม (recommendations) หรือสั่ง

ให้ร้านค้าปลีกท่ีละเมิดแนวปฏิบัติต้องจ่ายค่าปรับโดยเฉพาะในกรณีท่ีสร้างผลเสียหายรุนแรง

หรือกระท าผิดซ้ าซาก  

 อนุญาโตตุลาการอาจตั้งขึ้นมาเป็นการเฉพาะ หรือว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย

หรือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการระงับข้อพิพาท หรือใช้สถาบัน

อนุญาโตตุลาการก็ได้ เพ่ือให้มีบุคคลที่สามเข้ามาช่วยในการระงับข้อพิพาทเพ่ือ

หลีกเลี่ยงการน าเรื่องขึ้นสู่ศาล 

5.2.2 การออกกฎหมายลูกในการก ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมส าหรับธุรกิจค้า
ปลีกค้าส่งกับซัพพลายเออร์ 

พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มีบทบัญญัติที่สามารถใช้ในการก ากับดูแลพฤติกรรม
การค้าของผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกที่เป็นการผูกขาดทั้งในแนวตั้งและในแนวนอน และพฤติกรรมที่เป็น
การค้าที่ไม่เป็นธรรม ในส่วนของพฤติกรรมการผูกขาดนั้น มาตรา 50 ห้ามผู้ประกอบการที่มีอ านาจ
เหนือตลาดมีพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและแทรกแซงกิจการของคู่ค้าหรือคู่แข่ง ในขณะที่ใน
ส่วนของพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมนั้น มาตรา 57 ก าหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจ
กระทําการใด ๆ อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืนในลักษณะอย่างหนึ่งอย่าง
ใดดังต่อไปนี้ (1) กีดกันการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืนอย่างไม่เป็นธรรม (2) ใช้อํานาจ
ตลาดหรืออํานาจต่อรองที่เหนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรม (3) กําหนดเงื่อนไขทางการค้าอันเป็นการจํากัด
หรือขัดขวางการประกอบธุรกิจของผู้อ่ืน อย่างไม่เป็นธรรม (4) กระทําการในลักษณะอ่ืนตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด”   

คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า มาตรา 50 นั้นสามารถรองรับปัญหาพฤติกรรมที่เป็นการผูกขาด
หรือจ ากัดการแข่งขันของผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ได้โดยไม่ต้องออกกฎหมายลูก เนื่องจากการ
บังคับใช้กฎหมายมาตรา 50 นั้นจะต้องมีกระบวนการและข้ันตอนในการพิสูจน์อ านาจเหนือตลาดและ
พฤติกรรมที่เป็นการจ ากัดหรือกีดกันการแข่งขันที่ค่อนข้างชัดเจนตามมาตรฐานสากล ตรงกันข้ามกับ
มาตรา 57 ว่าด้วยการค้าที่ไม่เป็นธรรมนั้น จ าเป็นต้องมีการก าหนดรายละเอียดในการบังคับใช้ 
เนื่องจากมาตรา 57 บังคับใช้กับผู้ประกอบกิจการทุกรายไม่จ าเป็นว่าจะต้องเป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาด
เท่านั้น ท าให้บทบัญญัติมาตรานี้มีผลกระทบในวงกว้าง รวมทั้งรูปแบบของพฤติกรรมของ
ผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ทีถู่กร้องเรียนว่าไม่เป็นธรรมมีจ านวนมากท าให้ต้องมีการก าหนดกรอบ
ในการพิจารณาว่าพฤติกรรมใดเป็นธรรมและพฤติกรรมใดไม่เป็นธรรม 
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   อนึ่ง การออกอนุบัญญัติภายใต้กฎหมายแข่งขันทางการค้าเพ่ือที่จะก ากับธุรกิจค้าปลีกเป็น
การเฉพาะนั้น เป็นทางเลือกส าหรับประเทศที่ไม่มีระบบการก ากับดูแลตนเอง (self-regulation) 
ดังเช่น ในออสเตรเลียหรือสหราชอาณาจักรตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ตัวอย่างเช่น ประเทศฮังการีได้ออก
กฎหมายลูกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าเพ่ือก ากับควบคุมการใช้อ านาจต่อรองของ
ร้านค้าปลีกรายใหญ่กับซัพพลายเออร์ของสินค้าทางการเกษตรและอาหาร (ซึ่งมักเป็นซัพพลายเออร์
รายย่อยที่มีอ านาจต่อรองน้อย) อนุบัญญัติดังกล่าวมีชื่อว่า Prohibition of Unfair Distributional 
Practices Applied to Suppliers with Regard to Agriculture and Food Products ตัวอย่าง
ของลักษณะของพฤติกรรมไม่เป็นธรรมที่ต้องห้ามในอนุบัญญัติดังกล่าว ได้แก่  

 การท าสัญญาให้ซัพพลายเออร์ต้องซื้อสินค้าคืนหากไม่สามารถจ าหน่ายได้ตามเป้า 

 การจ่ายค่าสินค้าเกินกว่า 30 วัน โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าปรับ หรือ  

 ก าหนดเงื่อนไขสัญญาที่อนุญาตให้ผู้ค้าปลีกสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา
ได้ข้างเดียว เป็นต้น   

ในขณะเดียวกัน ประเทศญี่ปุ่นได้มีการออก Guidelines Concerning Designation of 
Specific Unfair Trade Practices by Large-Scale Retailers Relating to Trade with 
Suppliers ที่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับรูปแบบของพฤติกรรมทางการค้าของผู้ประกอบกิจการค้าปลีกที่
อาจเข้าข่ายพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายเช่นเดียวกัน   

ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้รวบรวมกฎหมายลูกเหล่านี้ ศึกษารายละเอียดของสารบัญญัติ และรับฟัง
ความเห็นจากทั้งผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งและซัพพลายเออร์เกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบของ
พฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมในกิจการค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทย เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
โครงสร้างของฎหมายลูกท่ีใช้ในการก ากับธุรกิจค้าปลีกเป็นการเฉพาะออกตามมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ. 
แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560     

อนึ่ง พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ได้ให้อ านาจแก่คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
ในการออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายตามที่ระบุไว้ในมาตรา 17(2) ซึ่งต่างจาก 
กฎหมายเดิม คือ พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ที่ไม่ได้ให้อ านาจดังกล่าวไว้  ท าให้ประกาศ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าภายใต้
กฎหมายปัจจุบันมีสภาพบังคับเป็นกฎหมาย รวมถึงประกาศว่าด้วยพฤติกรรมการทางการค้าที่ไม่เป็น
ธรรมที่น าเสนอในที่นี้ด้วย  

ประกาศคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าว่าด้วยพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจ 
ค้าปลีกค้าส่งอาจมีกรอบโครงสร้างและสารบัญญัติโดยสังเขปดังนี้: 



162 

 

ส่วนที่ 1: ก าหนดนิยามของผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกที่อยู่ภายใต้การบังคับของอนุบัญญัติ เช่ น 
ผู้ประกอบการค้าปลีกที่มียอดขายประจ าปีไม่ต่ ากว่า 3 พันล้านบาท (ในกรณีของประเทศญี่ปุ่น 
เกณฑ์รายได้ขั้นต่ า คือ หนึ่งหมื่นเยนหรือประมาณสามพันล้านบาท) 

ส่วนที่ 2: ก าหนดนิยามของซัพพลายเออร์ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของอนุบัญญัติ ซึ่งหมายรวมถึง 

 ผู้ผลิตสินค้าและผู้ค้าส่งที่จ าหน่ายสินค้าให้แก่ร้านค้าปลีกตามข้อ 1 โดยรวมถึง 
การขายสินค้าแบบทั้งขายขาดและฝากขาย (consignment) ที่มีอ านาจต่อรองน้อย 

 วิธีการประเมิน “อ านาจต่อรอง” อาจพิจารณาจาก 
o ขนาดของธุรกิจของซัพพลายเออร์ 
o อัตราการพ่ึงพา (dependency ratio) ผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ ซ่ึง

อาจพิจารณาจากสัดส่วนของรายได้ที่มาจากการจ าหน่ายสินค้าให้แก่
ผู้ประกอบการค้าปลีกตามนิยามในส่วนที่ 1 

o ความนิยมของสินค้า เพ่ือพิจารณาว่าห้างค้าปลีกต้องพ่ึงพาสินค้ายี่ห้อหรือ
ประเภทดังกล่าวมากน้อยเพียงใด 

o ศักยภาพของผู้ค้าปลีกเพ่ือก าหนดอ านาจต่อรองของผู้ค้าปลีก เช่น อัตรา
การขยายตัวของห้างค้าปลีกดังกล่าว ส่วนแบ่งตลาดของร้านค้าปลีกนั้น ๆ 
ความแข็งแกร่งของแบรนด์ร้านค้าปลีกดังกล่าว ฯลฯ เป็นต้น 

ส่วนที่ 3: พฤติกรรมการค้าท่ีไม่เป็นธรรม 

11) การส่งสินค้าคืนกลับไปยังซัพพลายเออร์อย่างไม่เป็นธรรม ยกเว้นได้มีการตกลงเงื่อนไขกันไว้
ล่วงหน้า หรือส่งคืนด้วยเหตุผลของซัพพลายเออร์เอง หรือส่งคืนเนื่องจากเกิดความผิดพลาด
ในการจัดส่งสินค้า ทั้งนี้ในการจัดส่งสินค้าคืนจะต้องอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมนับจากวันที่
ออกใบเสร็จรับเงิน และภายในวงเงินที่เห็นสมควร 

12) การช าระค่าสินค้าท่ีนานเกินควร (60-90 วันแล้วแต่ความเหมาะสมตามสภาพแวดล้อม) 
13) การบังคับให้ซัพพลายเออร์ลดราคาอย่างไม่เป็นธรรม ยกเว้นเหตุผลอันควรที่เนื่องมาจาก 

ซัพพลายเออร์ 
14) การท าสัญญาซื้อขายอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งห้ามมิให้ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่บังคับให้ 

ซัพพลายเออร์ยอมรับเงื่อนไขภายใต้สัญญาที่มีการถูกเอาเปรียบ 
15) การลดอ านาจการต่อรองราคาของซัพพลายเออร์ด้วยการก าหนดราคาส่งมอบสินค้าให้ต่ ากว่า

ราคาจัดส่งทั่วไป 
16) การปฏิเสธการรับสินค้าจากซัพพลายเออร์หลังจากท่ีได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายสินค้า

โดยไม่มีเหตุผลอันควร 



163 

 

17) การบังคับให้ซัพพลายเออร์เลือกใช้สินค้าหรือบริการจากบุคคลที่สามที่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
มีผลประโยชน์ร่วม เช่น การบังคับให้ซัพพลายเออร์เลือกใช้วัตถุดิบของบริษัทที่ร้านค้าปลีกมี
หุ้นส่วนอยู่ เป็นต้น เว้นแต่เหตุผลอันควร อาทิ การบังคับให้ซัพพลายเออร์ซื้อวัตถุดิบจาก
บริษัทเอกชนบางราย เพ่ือให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตได้คุณภาพและมาตรฐานตามที่ร้านค้าปลีก
ก าหนดไว้ 

18) การบังคับให้ซัพพลายเออร์ส่งพนักงานของบริษัทให้มาช่วยกิจกรรมภายในของร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่โดยไม่ได้รับความยินยอม เช่น การบังคับให้ส่งพนักงานของบริษัท 
ซัพพลายเออร์มาจัดแสดงสินค้าเพื่อฉลองการขยายสาขา เป็นต้น 

19) การเรียกเก็บเงินอย่างไม่เป็นธรรมจากซัพพลายเออร์เพ่ือผลประโยชน์อื่นใด โดยที่ 
ซัพพลายเออร์มิได้เป็นผู้เสนอให้ เช่น เงินอุดหนุนส าหรับการเปิดสาขาใหม่ เงินอุดหนุน
ส าหรับการปรับปรุงร้านค้า ฯลฯ 

20) พฤติกรรมอ่ืน ๆ ที่จะเป็นการจ ากัดหรือขัดขวางต่อการประกอบธุรกิจของซัพพลายเออร์ ซึ่ง
รวมถึงการจ่ายเงินค่าช าระสินค้าล่าช้า การระงับการสั่งซื้อสินค้าโดยไม่มีการแจ้งเหตุผล
ล่วงหน้า ฯลฯ 
ทั้งนี้ รายละเอียดในแต่ละหัวข้อจะต้องมาจากการปรึกษาหารือในเชิงลึกกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือที่จะให้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจค่าปลีกในภาคปฏิบัติ รวมทั้ง
เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายด้วย 

5.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถประกอบธุรกิจได้ยั่งยืน 

การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืนนั้น คือ การ
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นสามารถแข่งขันร่วมกับผู้ประกอบการรายใหญ่ใน
ตลาดได้ โดยอาจจ าเป็นต้องมีการปรับรูปแบบร้านค้าและการประกอบธุรกิจให้มีความทันสมัย  และ
ตอบโจทย์กบัพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ทั้งนี้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีมาตรการ
ช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบการรายย่อยเหล่านี้ ได้แก่  

(5) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ควรท าโครงการยกระดับ (Upgrade) ร้านค้า
ปลีกรายย่อยแบบ “ครบวงจร” ได้แก่ 

 การปรับรูปแบบร้านค้าให้มีความทันสมัย 
 การบริหารจัดการร้านค้า 
 การจัดท าบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐาน 
 การท าระบบคลังสินค้า (inventory) 
 การท าแผนธุรกิจ (business plan)  
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 การท าตลาด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ร้านค้า การสร้างตลาดแบบ
เฉพาะกลุ่มลูกค้า (nitch market) เช่น การขายสินค้า OTOP 

 ฯลฯ 
(6) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาจส่งเสริมให้ร้านค้าปลีกรายย่อยรวมตัวกันในชุมชน เพื่อสร้าง

อ านาจการต่อรองในการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตสินค้าหรือซัพพลายเออร์ได้ในราคาท่ีต่ ากว่า
การแยกกันสั่งซื้อสินค้า ซึ่งการสั่งซื้อสินค้าได้ในปริมาณมากจะมีความได้เปรียบในอัตรา
ส่วนลดการซื้อสินค้าท่ีมากกว่า หากแต่การรวมตัวของร้านค้าปลีกรายย่อยจะต้องไม่ขัด
ต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้า 

(7) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ท าหน้าที่เป็น one – stop 
service ให้กับร้านค้าปลีกรายย่อยในชุมชน ในการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานรัฐใดบ้างท่ีช่วยเหลือหรือส่งเสริมในกิจกรรมใด 
ตลอดจนให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการประกอบธุรกิจค้าปลีก การหาแหล่งเงินทุน 
ฯลฯ 

(8) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อาจมีมาตรการเพ่ือช่วยเหลือและ
ส่งเสริมการยกระดับ (Upgrade) ร้านค้าปลีกของชุมชนโดยอาจให้สิทธิประโยชน์
ทางด้านภาษีแก่ผู้ประกอบการรายย่อยเป็นรายกรณีหากพิจารณาเห็นว่าผู้ประกอบการ
รายใดมีศักยภาพมากพอที่จะให้การส่งเสริม ทั้งนี้ การยกระดับร้านค้าปลีกชุมชนจะต้อง
มีการก าหนดเงื่อนไขและรูปแบบร้านค้าท่ีต้องการยกระดับที่ชัดเจนมิใช่เป็นการหว่าน
ความช่วยเหลือเช่นมาตรการของรัฐทั่วไป เช่น ร้านค้าชุมชนที่จะขอเข้ารับสิทธิการ
ส่งเสริมภายใต้ BOI จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ อาทิ 

 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 มีระบบการจัดท าบัญชีที่ถูกต้องตามที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนด 
 เป็นร้านค้าสะดวกที่มีพ้ืนที่ขายไม่เกิน 200 – 300 ตารางเมตร  
 มีสินค้าที่จ าหน่ายในร้านค้า 1,500 - 2,500 รายการ  
 มีการจัดเรียงสินค้าที่เป็นหมวดหมู่ 
 ร้านค้ามีความทันสมัย มีแอร์คอนดิชันให้บริการในร้านค้า มีพนักงานให้บริการ

ในร้านค้า 
 ฯลฯ 
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