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การเสวนารับฟังความเห็นสาธรณะ เรื่อง “วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งและ
แนวทางพัฒนากฎหมายแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

7 มิถุนายน 2565



ประเด็นข้อคิดเห็น :

▪ เน้นเรื่องการควบรวมธุรกิจเพียงเรื่องเดียว (แต่บางกรณี
เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจเหนือตลาดในการผูกขาด)

▪ จุดอ่อนของกฎหมายปัจจุบัน

▪ จุดอ่อนของระบบสรรหากรรมการแข่งขันทางการค้า

▪ จุดอ่อนของส านักงานแข่งขันทางการค้า

▪ ความหวังของสังคมไทยขึ้นกับปัจจัยทางการเมือง
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1. จุดอ่อนของกฎหมายปัจจุบัน
▪ (1.1) กฎหมายแข่งขันทางการค้าก้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงด้านสภาวะ

แวดล้อมของธุรกิจปัจจุบัน โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ดิจิทัล
• นิยามของ “ผู้ประกองธุรกิจซึ่งมีอ านาจเหนือตลาด” ที่ยังยึดหลักส่วนแบ่ง

ตลาดและยอดขายในตลาดใดตลาดหนึ่ง” หรือ “relevant market” ที่เป็น
แนวคิดด้าน horizontal integration

• แต่ปัจจุบันการควบรวมธุรกิจ และการใช้อ านาจเหนือตลาดเอาเปรียบคู่แข่ง 
จะเป็นกรณีที่กฎหมายแข่งขันฯ เอื้อมไม่ถึง เพราะเป็นการควบรวมของธุรกิจ
ที่แตกต่างกัน แต่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน หรือมีลักษณะ vertical 
integration

• ตัวอย่าง ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ “ว” ไปซื้อกิจการ “ให้เช่าที่ดิน” ของ
บริษัท “S” ที่เป็นเจ้าของ community mall แต่ภายใน community 
mall มี supermarket ของบริษัท V ต่อมาภายหลัง บริษัท C อาจเอา
เปรียบบริษัท V ได้
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• ตัวอย่างส าคัญ คือ ธุรกิจ multi-sided platforms ไม่ว่าจะเป็น 
digital platform, payment systems ที่บริษัทคนกลาง
สมัยใหม่ (platform) สร้างมูลค่าธุรกิจจากการเชื่องโยงผู้ซื้อกับ
ผู้ขายที่มีเป้าหมายด้านมูลค่าเศรษฐกิจร่วมกัน ยิ่ง platform มี
ลูกค้ามากเท่าไร่ มูลค่าเศรษฐกิจยิ่งสูง (ดูข้างล่างเพิ่มเติม)

• ตัวอย่าง Air bnb, E-bay, Alibaba, (Taobao), American 
Express, UBER ฯลฯ

• ผู้พัฒนาทฤษฎีตลาด 2 ด้าน คือ Jean Tirole และ Jean-
Chales Rochet, G. Parker และ M. Alstyne 

• ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ผู้ซื้อ-ผู้ขายได้รับคือ economies of 
sale และ network externalities
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1. จุดอ่อนของกฎหมายปัจจุบัน (ต่อ)



• ความกังวลของนักเศรษฐศาสตร์ในต่างประเทศ คือ บริษัทยักษ์ใหญ่
เหล่านี้มีลักษณะคล้าย natural monopoly และบางบริษัทอาจซื้อ
บริษัทเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาทดแทนสินค้า/บริการดังเดิม แต่ไม่น า
เทคโนโลยีใหม่ออกใช้ ดังเช่น กรณี AT&T ที่ซื้อสิทธิบัตร
โทรศัพท์มือถือมาแช่แข็งไว้นานหลายสิบปี

• แต่นิยาม relevant market ตามกฎหมายไทยไม่ครอบคลุมกรณี
ข้างต้น เพราะเรายังใช้แนวคิด horizonal integration ที่ล้าสมัย

• ทางออกในระยะสั้นของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า คือ ยอมให้
กิจการเหล่านี้ควบรวมได้ แต่ก าหนดเงื่อนไขการเยียวยาด้านพฤติกรรม 
(behavioral remedy) ที่สามารถบังคับได้จริงจัง (credible)

• ในระยะกลาง ต้องเริ่มติดตามการบังคับใช้กฎหมายของ EU และเริ่มรับ
ฟังความเห็น (โดยเฉพาะนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ) เรื่องแนวทางการแก้
กฎหมาย
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1. จุดอ่อนของกฎหมายปัจจุบัน (ต่อ)



• (1.2) ยิ่งกว่านั้นจุดอ่อนของการบังคับใช้กฎหมายปัจจุบัน คือ กรรมการ
แข่งขันทางการค้ากลัวถูกเอกชนฟ้องร้อง
▪ กรณีควบรวม Tesco-CP คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า

บางคน รวมทั้งในกรณี DTAC-TRUE ที่กรรมการบางคนของ กสทช. เห็นว่าการ
ควบรวมธุรกิจน่าจะก่อให้เกิดปัญหาการกระจุกตัวที่เพิ่มสูงขึ้นผิดปรกติ จนเกิน
เกณฑ์ที่ก าหนด  และเชื่อได้ว่าจะเป็นผลเสียต่อการแข่งขัน 

▪ แต่คณะกรรมการและอนุกรรมการบางคนไม่กล้าตัดสินใจบนหลักฐานเชิงประจักษ์ที่
ชัดเจน เป็นส าคัญ จึงหันไปใช้เหตุผลเชิงคุณภาพที่ก ากวมเป็นหลักการตัดสินใจ 
เพราะอาจกลัวว่าจะภถูกฟ้องร้อง

▪ ในกรณี TESCO-CP คณะกรรมการเสียงข้างมากไมต่้องการใช้อ านาจเยียวยาด้าน
โครงสร้าง ทั้งๆทีม่ีข้อมูลชัดเจนจากคณะอนุกรรมการฯ เร่ืองส่วนแบ่งตลาดที่สูง
เกือบ 100% ในบางจังหวัดภายหลังการควบรวม

▪ เร่ิมมีข่าวที่น่าเชื่อถือจากผู้เกี่ยวข้องโดยตรงว่า กรรมการและอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้องบางคนถูกกดดันหรือถูกวิ่งเต้นจนอาจมีผลต่อกระบวรการตัดสินใจ

o ผู้อภิปรายเอง ก็มีประสบการณ์คล้ายกันเม่ือได้รับเชิญไปพูดที่ AMCHAM
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1. จุดอ่อนของกฎหมายปัจจุบัน (ต่อ)



• ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขกฎหมายให้ชัดเจนเพื่อให้
คณะกรรมการแข่งขันมีอ านาจเต็มที่ในการริดรอนเสรีภาพการท า
ธุรกิจบางอย่างตามที่ระบุไว้ในมาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2560
▪ พรบ. แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 มีข้อความนี้ในตอนต้นของ

กฎหมาย
▪ แต่ พรบ. แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ไม่มีข้อความนี้

• นอกจากนี้ยังอาจต้องมีกฎหมาย หรือ หลักประกันสร้างความ
มั่นใจในการท าหน้าท่ีของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า บน
พื้นที่ฐานของ “หลักฐานเชิงประจักษ์” และ “ผลประโยชน์
สาธารณะจากตลาดที่มีการแข่งขัน”
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1. จุดอ่อนของกฎหมายปัจจุบัน (ต่อ)



▪ (1.3) ความเสี่ยงของธุรกิจในการแจ้ง/ขออนุญาตควบรวม
ธุรกิจตามวรรค 1 และ 2 ของมาตรา 51
• เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาว่าการรวมธุรกิจจะก่อให้เกิดการลด

การแข่งขันอย่างมีนัยส าคัญ ในตลาดใด ตลาดหนึ่ง (relevant 
market) หรือการควบรวมอาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือ
กลายเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีอ านาจเหนือตลาดคือ “ส่วนแบ่ง
ตลาด” ยอดเงินขาย ฯลฯ

• แต่ปัญหา คือ ประเทศไทย (ทั้งภาครัฐและเอกชน) ขาดข้อมูลที่
จะวัดขนาดของ “relevant market” ให้ถูกต้องสมบูรณ.์..

• จึงเกิดความเสี่ยงต่อธุรกิจค่อนข้างสูง เพราะโทษทางปกครองของ
การไม่ขออนุญาต (มาตรา  81) สูงถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่า
ธุรกรรมในการควบรวบธุรกิจ
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1. จุดอ่อนของกฎหมายปัจจุบัน (ต่อ)



• ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ใช้สินทรัพย์ หรือ
ยอดขายของผู้ควบรวมธุรกิจเหมือนอินโดนีเซีย

• และลดความส าคัญของเกณฑ์ “ส่วนแบ่งตลาด” ที่ล้าสมัยแล้ว....
▪ กรรมการแข่งขันทางการค้าในประเทศส่วนใหญ่โดยเฉพาะประเทศพัฒนา

แล้ว จะใช้เกณฑ์หลายๆด้านจากหลักฐานข้อเท็จจริงต่างๆประกอบการ
พิจารณาว่าธุรกิจเป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาดหรือการควบรวมจะก่อให้เกิด
การผูกขาดหรือไม่

• นอกจากนั้น เพื่อลดความเสี่ยงนี้ ควรเพิ่มมาตรการอ านวยความ
สะดวกให้ธุรกิจที่ต้องการควบรวมสามารถขอค าปรึกษาจากส านักงาน
แข่งขันทางการค้า
▪ ปัจจุบันมาตรา 58 เรื่องการอ านวยความสะดวกแก่การประกอบธุรกิจยัง

ไม่ครอบคลุมเรื่องการแจ้ง และขออนุญาตควบรวมธุรกิจตามมาตรา 51
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1. จุดอ่อนของกฎหมายปัจจุบัน (ต่อ)



▪ 1.4 รัฐไทยยังขาดนโยบายแข่งขันทางการค้าที่แท้จริง
• มาตรา 4 ยังคงยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันฯ โดยเฉพาะ

รัฐวิสาหกิจและธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะก ากับดูแลเรื่องการแข่งขัน 
(sectoral regulation) เช่น กสทช. และ กกพ.

• แต่กฎหมายของกสทช. มีช่องว่าง 2 ประการ 
▪ ก) กรณีการควบรวมระหว่าง DTAC & TRUE ประกาศกสทช.ปี 2561 

เปลี่ยนจากประกาศเดิม (ปี 2552) ที่ต้องขออนุญาต เป็นแค่ “แจ้ง” ….แต่ 
super-board ไปฟ้องศาลปกครอง เพราะอาจขัดกับประกาศปี 2549

▪ ข) กฎหมายกสทช. ไม่ครอบคลุมกรณี cartel
▪ มีข้อเสนอให้กฤษฎีกาตีความเรื่องขออนุญาตว่าจะบังคับใช้กฎหมายอยา่งไร

จึงจะไม่มีช่องว่าง.....หรืออาจต้องแก้ไขกฎหมาย
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1. จุดอ่อนของกฎหมายปัจจุบัน (ต่อ)



▪ 1.4 รัฐไทยยังขาดนโยบายแข่งขันทางการค้าที่แท้จริง (ต่อ)
• คณะกรรมการแข่งขันทางการค้ามีหน้าที่เพียงเสนอแนะต่อ

รัฐมนตรีและครม. เรื่องนโยบายของรัฐด้านการแข่งขันทางการค้า 
(มาตรา 17 (11)) และให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับ
กฎ หรือค าสั่งท่ีเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้า (มาตรา 
17 (12))

• กขค.จึงยังไม่ใช่หน่วยงานหลักที่มีอ านาจด าเนินการให้มีนโยบาย
แข่งขันทางการค้าอย่างมีเอกภาพและยังไม่สามารถ sanction 
การด าเนินการเรื่องนโยบายท่ีขัดกับการแข่งขันทางการค้า
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1. จุดอ่อนของกฎหมายปัจจุบัน (ต่อ)



▪ 1.5 กฎหมายและการตีความยังมีข้อจ ากัดไม่สามารถก ากับดูแล
ธุรกิจ 2 ประเภท  เพราะนิยามของ “ผู้ประกอบธุรกิจ” แคบมาก
(หลักพิจารณาความเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ตามมาตรา 5)
• ก) กขค.นิยาม “ผู้ประกอบการต่างชาติ” ในแง่แคบ (ตามกลต) ว่าต้อง

มีการจัดต้ังบริษัทในไทย (นิติบุคคลที่เป็นเสมือนหน่วยธุรกิจเดียวกัน 
หรือ single economic entity) ....
▪ คณะอนุกก.ควบรวมเพิ่งเสนอให้ตีความใหม่ให้ถูกต้อง 

• ข) holding company เกิดจากตอนร่างกฎหมาย เขียนนิยาม “ผู้
ประกอบธุรกิจ” แคบไป ไม่รวมธุรกิจที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัท
อื่น
▪ ต้องแก้ไขกฎหมาย
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1.6 จุดอ่อนของค าวินิจฉัยกรณีการควบรวมระหว่าง 
Tesco & CP

• นิยามขอบเขตตลาด
▪ กขค. ใช้ นิยามการค้าปลีกของกรมการค้าภายใน ที่ใช้เพื่อ

วัตถุประสงค์ที่ต่างจากความหมายของ “ขอบเขตตลาด”ใน
กฎหมายแข่งขันทางการค้าแบบสากล
o Makro กับ Tesco Super Hypermarket คือ ตลาดที่ทับซ้อนกัน

ระหว่าง “การค้าส่ง” กับ “ค้าปลีก”
▪ ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของ Convenient Stores คือ่ระดับประเทศ 

ขัดกับข้อเท็จจริง
o ขอบเขตตลาดด้านภูมิศาสตร์ เพียง 2-3 กม รอบห้าง
o ข้อมูลที่มีระดับจังหวัดชี้ว่าในบางจังหวัด ส่วนแบ่งตลาดของ TESCO-CP 

จะเพิ่มเกือบ 100 % ภายหลังควบรวม ...แต่กขค. มิได้น าหลักฐานนี้มา
แสดงในรายงานที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

13



• ผลการพิจารณาของกขค. (เสียงข้างมาก)สรุปว่าร้านสะดวกซื้อมี
อุปสรรคต่อการแข่งขันต่ า ไม่น่าจะสอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
เพราะบริษัทใหม่ที่จะเข้ามาแข่งขันได้ต้องลงทุนมหาศาลใน 
“เครือข่ายร้านค้า” (Walmart ต้องใช้วิธีปูพรมตั้งร้านในเมือง
ขนาดกลางเพื่อเจาะตลาดค้าปลีก)

• จริงที่ว่า Tesco มีความจ าเป็นต้องขายธุรกิจตามนโยบายของ
บริษัทแม่ แต่ก็สามารถขายธุรกิจให้ผู้ค้าปลีกอีก 2 รายที่เข้าร่วม
ประมูลได้...เพียงแต่จะได้ราคาต่ าลง

• กรรมการเสียงข้างมากมิได้ ให้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนว่า
การควบรวมจะท าให้สาธารณะได้รับประโยชน์มากกว่าผลเสียต่อ
การแข่งขัน และผู้บริโภค
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1.6 จุดอ่อนของค าวินิจฉัยกรณีTesco & CP (ต่อ)



▪ กรรมการเสียงข้างมากไม่ยอมใช้อ านาจในการควบคุม/แก้ไขโครงสร้าง
ทางธุรกิจ โดยอ้างว่าอาจขัดกับรัฐธรรมนูญ เรื่องเสรีภาพในการท าธุรกิจ 
ดังกล่าวแล้ว
• แต่ พรบ. เดิม (ปี 2542) มีค าประกาศชัดเจนว่ากฎหมายแข่งขันทางการค้ามี

บทบัญญัติให้อ านาจเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใน
รัฐธรรมนูญ

▪ การปฏิเสธที่จะใช้อ านาจควบคุมด้านโครงสร้างของธุรกิจ ท าให้ กขค. 
ขาดเครื่องมือส าคัญที่สดุในการป้องกันการผูกขาด
• มิหน าซ้ า ยังมีมติปิดปาก มิให้กรรมการเสียงข้างน้อยแสดงความเห็นเกี่ยวกับ

มาตรการเยียวยา (remedy) 
▪ ค าถามคือ ท าอย่างไรจะท าให้สังคม/ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือในการ

ด าเนินงาน และค าวินิจฉัยของกขค. 
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1.6 จุดอ่อนของค าวินิจยัการควบรวม CP กับ Tesco



ทั้งสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปต่างสร้างกลไกบังคับใช้
กฎหมายที่มี accountability & transparency

▪ DoJ ต้องส่งคดีอาญาขึ้นฟ้องศาล

▪ FTC มีอ านาจทางแพ่ง สั่งปรับได้.....แต่
ท้ัง DoJ & FTC ต้องรายงานร ฐสภา 

▪ เอกชนผู้เสียหายฟอ้งเรียกค่าเสยีหายได้

▪ EU Competition Commission มี
อ านาจสั่งห้ามพฤติกรรมการผกูขาด 
ก าหนดค่าปรับ ก าหนดเงื่อนไขให้บริษัท
ที่ท าผิด ต้องปฏิบัติ และ มีอ านาจห้าม
หรืออนุมัติให้รวมธุรกิจได้
• แต่ Commissioner ต้องรายงานต่อ

รัฐสภาสหภาพยุโรป

▪ ทว่า กม.ไทยไม่ได้ก าหนด
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▪ หน่วยงานแข่งขันทางการค้ามีการเปิดเผยข้อมูล แนวปฏิบัติ รายงานต่างๆ อย่าง
โปร่งใส ท าให้ผู้เก่ียวข้องสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
• สหภาพยุโรปมีกระบวนรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นประจ า



▪ ข้อเสนอแนะ
• การสถาปนา accountability & transparency ของกระบวนการวินิจฉัย เช่น สร้าง

ความรู้และวิธีศึกษาที่เคร่งครัด เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ การท างานของ กขค. ใหม้ี
มาตรฐานสากล เทียบเท่าต่างประเทศ

• ค าวินิจฉัยของ กขค. ต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์สากลของการมีกฎหมายแข่งขัน
ทางการค้า และยกมาตรฐานกระบวนการพิจารณาของ กขค. บนหลักการดังนี้
▪ Consumer welfare
▪ Accountability
▪ Transparency
▪ Rigorous method

• บทบาทหน้าที่ของ กขค. 
▪ เปิดเผยความเห็นของกรรมการเป็นรายบุคคล.... กรณี Tesco-CP ยังไม่มีการเปิดเผย
▪ กขค. ต้องเสนอรายงานผลปฏิบัติงานต่อรัฐสภาทุกปี ก่อนที่จะเสนอร่วมงบประมาณประจ าปี
▪ ปรับเปล่ียนโครงสร้างและองค์ประกอบของกรรมการ และกระบวนการสรรหาท่ีมาจากหน่วย

ราชการเป็นหลัก (ดูหัวข้อถัดไป) 
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1.6 จุดอ่อนของค าวินิจัยการควบรวม CP กับ Tesco



2. จุดอ่อนของระบบการสรรหากรรมการแข่งขันทางการค้า

▪ ข้อเท็จจริง คือ อนุกรรมการกรรมการบางท่านและเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่ามีกรรมการบาง
ท่านไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการแข่งขันอย่างท่องแท้ ทั้งนี้น่าจะเกิดจาก
ปัญหาการสรรหากรรมการ

▪ องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา (มาตรา 11) เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับ
ปลัดกระทรวงและเลขาธิการ 7 คน บางคนไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทาง
การค้า

▪ องค์ประกอบของกรรมการสรรหา 2 คนจากภาคธุรกิจก่อให้เกิด conflict of interest
▪ ไม่มีกรรมการสรรหาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายแข่งขันทางการค้า
▪ จึงควรมีการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ลดสัดส่วนของหัวหน้าส่วนราข

การที่ไม่เกี่ยวข้องลง เพิ่มกรรมการสรรหาที่เป็นผูทรงคุณวุฒิ และผู้พิพากษา
▪ รวมทั้งมีกฎกระทรวงที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการแข่งขันทางการค้า 

(มาตรา) ว่าเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านแข่งขันทางการค้าอย่างแท้จริง
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3. จุดอ่อนของส านักแข่งขันทางการค้า

▪ การแต่งตั้งอนุกรรมการบางชุดเพื่อแก้ไขกฎหมายแข่งขันทางการค้าได้บุคคลที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากภาคธุรกิจเป็นหลัก และจ านวนผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ มีไม่
เพียงพอเพื่อให้มีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน

▪ ส านักงานยังไม่มีฝ่าย intelligence ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่คอย
ติดตามการเคลื่อนไหวของการท างานของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าใน
ต่างประเทศ ความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย
แข่งขันทางการค้าของประเทศต่างๆ
• มีแต่การจ้างนักวิชาการศึกษาเร่ืองบางเรื่องเท่านั้น
• ส านักงานฯจ าเป็นต้องติดอาวุธ โดยการสร้างฝ่าย intelligence ที่เข้มแข็ง

▪ แยกการท างานของเลขาธิการส านักงานให้ท าหน้าที่ด้านบริหารจัดการและธุรการ
เท่านั้น โดยไม่ควรท าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
• เลขานุการของคณะกรรมการฯ ควรมีเพียงหน้าที่ด้านเป็นเลขานุการเพียงอย่างเดียว 

ไม่ควรมีอ านาจการบริหารส านักงาน  
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4. โอกาสการสร้างนโยบายและสถาบันแข่งขันทางการค้าที่
น่าเชื่อถือ

▪ ผมเชื่อว่านักวิชาการส่วนใหญ่และสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคต่างก็ยังผดิหวังกบัค าวินิจฉัยขอ
งกขค.เรื่องการควบรวมระหว่าง Tesco กับ CP 
• และคิดว่าคงจะผิดหวังกรณีการควบรวมระหว่าง DTAC กับ TRUE ในเร็วๆ นี้

• บางคนคงหมดศรัทธากับบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้า

▪ กฎหมายแข่งขันทางการค้าส าคัญอย่างไร???
• การแข่งขันจะท าให้ผู้บริโภคมีสินค้าให้เลือกมากชนิด มากประเภท ท าให้ราคาต่ าลง คุณภาพสูงขึ้น 

• ธุรกิจที่ถูกกดดันจากพลังการแข่งขัน จึงต้องพัฒนาสินค้า/บริการใหม่ๆ และนวัตกรรมเพื่อใหผู้้บริโภคมี
ทางเลือกที่เพิ่มขึ้น หรือได้รับสินค้า/บริการที่ดีขึ้น 

• ในทางตรงกันข้าม ในตลาดผูกขาด ราคาจะสูงกว่า สินค้าจะล้าสมัย

• ดังนั้น เป้าหมายหลักและเป้าหมายเดียวของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า คือ เพื่อ “ผู้บริโภค ผู้บริโภค 
และผู้บริโภค”

• อนึ่ง การแข่งขันทางการค้า ไม่ใช่การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันที่เน้นการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ
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4. โอกาสการสร้างนโยบายและสถาบันแข่งขันทางการค้าที่น่าเชื่อถือ (ต่อ)

▪ ประสบการณ์ในต่างประเทศชี้ว่าผู้ที่จะรกัษาเจตนารมณ์ของกม.ได ้คือ นักการเมือง ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนจากมวลชน

▪ ในช่วง 12 ปีแรกนับตัง้แตก่ารตรากฎหมายตอ่ตา้นการผูกขาดในสหรัฐอเมริกา 
(The Sherman Antitrust Act 1890) กฎหมายดังกล่าวเป็นเพยีงเสอืกระดาษ เพราะ
ศาลสูงสุดของสหรัฐฯยงัคงตดัสนิเข้าข้างธุรกจิใหญ่
• จนกระทั่งปี 1902 ประธานาธิบดีธีโอดอร ์รูสเว้ลท ์ประสบความส าเร็จในการบังคับใช้

กฎหมายต่อต้านการผูกขาดกับกลุ่มผู้ผูกขาดรถไฟทีน่ าโดยอภมิหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพล นาย
เจพ ีมอรแ์กน ในข้อหารวมหวักันผูกขาด 

• ด้วยพลังสนับสนุนของมหาชน ศาลสูงสุดของสหร ฐฯ ตัดสินใหยุ้บบริษัทดังกล่าว
• เมื่อศาลสหรัฐอเมริกาเร่ิมตคีวามกว้างจาก “restraint of trade” เป็น “unreasonable RoT” รัฐสภาต้อง

ตรากม.ใหม่ 

▪ ในสหภาพยุโรปเอง กรรมาธิการแข่งขันทางการค้ากส็ามารถบังคบัใช้กฎหมายแข่งขนั
ทางการค้าเพ่ือสร้างความม่ันใจให้ผู้ประกอบธุรกจิทุกรายทั้งในประเทศสมาชิกสหภาพ
ยุโรป และบริษัทต่างชาติ ว่าจะสามารถแข่งขันกนัได้อย่างเท่าเทียม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
เป็นธรรม และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค
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▪ ขณะนี ้ในสหรัฐอเมริกา การเติบใหญ่อย่างรวดเร็วของบริษัทยกัษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยดีจิิทัลก าลงั
สร้างความวติกกงัวลว่า นอกจากการใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ท าลาย/หยุดยั้งการเติบโตของ
วสิาหกจิเร่ิมต้นด้านเทคโนโลย ี(tech startup) การใช้ข้อมูลของผู้บริโภคอย่างไม่ชอบธรรม
แล้ว นักวิชาการและนักการเมอืงทัง้ขั้วพรรคเดโมแครตและพรรครีพลับบลิกันต่างเกรง
ว่าบริษัทยักษใ์หญ่เหล่าน้ันจะมอีทิธิพลทางการเมอืงด้วย ดังน้ันประธานาธิบด ีBiden 
จงึแต่งตัง้ทมีทีป่รึกษาหวัก้าวหน้าเข้ามาดูแลเร่ืองนโยบายต่อต้านการผูกขาด

▪ ผู้เอภิปรายหวงัว่าผู้บริโภค นักวชิาการและภาคประชาสังคมของไทยจะสามารถรวมพลงัในการ
แสวงหาหลกัฐานเชิงประจักษ์ และรณรงค์ให้สาธาณชน นักการเมืองและพรรคการเมืองไทยมี
ความเข้าใจอย่างแท้จริง ว่านโยบายแข่งขนัทางการค้า คือ เสาหลกัทีจ่ะน าไปสู่ การพฒันาและ
การลงทุนในเทคโนโลยใีหม่ๆ อนัจะเป็นผลดต่ีอผู้บริโภค การแข่งขนัอย่างเท่าเทยีมเท่าน้ันที่จะ
ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกจิไทยแขง็แกร่งขึน้  ระบบเศรษฐกจิจะเจริญเติบโต
อย่างยัง่ยืน

▪ ศ.ป่วย อึง๊ภากรณ์ (2512) “ประชาธิปไตยทางเศรษฐกจิจะเกดิขึน้ไม่ได้ถ้าขาดประชาธิปไตย
ทางการเมือง”
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4. โอกาสการสร้างนโยบายและสถาบันแข่งขันทางการค้าที่น่าเชื่อถือ (ต่อ)
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