9
ขอตกลงเกีย่ วกับนโยบายการแขงขันทางการคา
นโยบายการแขงขัน ทางการคา เปนบทหนึ่งที่ อยูในความตกลงการคาเสรีทวิ ภาคีในหลาย
ประเทศ เนื่ องจากมีความเกี่ยวของกับการแขงขันทางการคา ของผูประกอบการทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ โดยความตกลงนี้จะมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสงเสริมการแขงขันทางการคาทีเ่ ปนธรรม และ
ลดพฤติกรรมที่เปนการจํากัดการแขงขัน ซึ่งความตกลงการคาเสรีทวิภาคีดานนโยบายการแขงขันทาง
การคานี้ถือเปนความตกลงระหวางประเทศรูปแบบแรก ซึ่งแตกตางจากการเจรจาการคาในเรื่องอื่นๆ
เชน การคาบริการ การลงทุน ทรัพยสินทางปญญา การเกษตร ฯลฯ ที่มีความตกลงทางการคากันใน
หลายระดับ ทั้งในระดับพหุภาคีในองคก ารการคาโลก หรือในระดับภูมิภาค เชน APEC AFTA ฯลฯ
เปนตน
การศึกษาครั้งนี้จะศึก ษาความตกลงการคาเสรีทวิภาคีดานนโยบายการแขงขันทางการคา
ระหวางไทย-ออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกา-สิงคโปร, สหรัฐอเมริกา-ชิลี และ สหรัฐอเมริกา-ออสเตรเลีย
เพื่อวิเคราะหถึงแนวทางของกรอบการเจรจาการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต และ
นําเสนอแนวทางการปรับตัว ของไทยใหพรอมรับกับ สถานการณดั งกลาว โดยตอนแรกจะนําเสนอ
ภาพรวมของนโยบายการแขงขันทางการคาของไทย จากนั้นจึงนําเสนอความตกลงฯ ของไทย/สหรัฐฯ
กับประเทศอื่น นําเสนอผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทําความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ และ
นําเสนอขอเสนอแนะตามลําดับ

9.1 ภาพรวมของนโยบายการแขงขันทางการคาในประเทศไทย
“การแขงขันทางการคา” หมายถึง การแขงขันในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการทั้งที่เปน
ผูผ ลิ ต วั ตถุ ดิ บ ผลิต สิ นค า ผลิ ต สินค า ที่ เ กี่ย วเนื่ อง หรื อเป นผู จํ าหน ายสินค าทั้ ง คา ปลีก และคา สง
สําหรับ “นโยบายการแขงขันทางการคา” หมายถึง นโยบายทางเศรษฐกิจ ของภาครัฐที่ผลกระทบตอ
การแขงขันในตลาดสินคาและบริการ เชน นโยบายการเปดเสรีทางการคาและการลงทุน นโยบายการ
แปรรูปรั ฐวิสาหกิจ นโยบายการกํากับ ดูแล ฯลฯ ซึ่ง ประเทศไทยจะมีนโยบายทางเศรษฐกิจ ไปใน
ทิศ ทางใดก็ขึ้นอยูกับมาตรการของภาครัฐ ดังนั้นหากรัฐตองการสงเสริมการแขงขันของผูประกอบ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises: SMEs) รัฐก็จําเปนตองกําหนด
มาตรการที่ชวยสงเสริมธุรกิจ SMEs และในขณะเดียวกันรัฐก็ตองมีกฎหมายที่ใชคุมครองธุรกิจ SMEs
ดวยเชนกัน เพราะแมปจจุบันประเทศไทยจะมีกฎหมายการแขงขันทางการคาที่มุงเนนคุมครองธุรกิจ
SMEs แตก็ยังมีพฤติกรรมที่เปนการกีดกันทางการคาจากผูประกอบการที่มีอํานาจผูกขาด หรือที่มี
อํานาจตอรองสูงกวา
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การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา

9.1.1 กฎหมายการแขงขันทางการคาของไทย
Ø สาระสําคัญของบทบัญญัติในกฎหมายการแขงขันทางการคาของไทย
ประเทศไทยมีพระราชบัญญัตกิ ารแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใชมาแลวกวา
5 ป โดยมีสํานักสงเสริมการแขงขันทางการคา กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชยเปนผูบ ังคับใช
กฎหมาย กฎหมายดังกลาวมีวัตถุประสงคเพือ่ สงเสริมใหเกิดการแขงขันทางการคาที่เปนธรรม โดยไม
มีพฤติกรรมที่จํากัดการแขงขันจากการใชอํานาจเหนือตลาด การควบรวมธุรกิจ หรือการรวมตกลงกัน
ระหวางผูป ระกอบการ รวมถึงกฎหมายดังกลาวยังใชบังคับกับบริษัทไทยกับบริษัทตางชาติที่ประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทยอยางเทาเทียมกัน โดยบทบัญญัติที่สําคัญของกฎหมายนีค้ อื มาตรา 25 26 27
และ 29 ซึ่งไดครอบคลุมถึงการจํากัดหรือการกีดกันการแขงขันในแนวตั้ง (Vertical Restraints) และ
แนวนอน (Horizontal Restraints)1
ในมาตรา 25 เปนกฎหมายที่ใชค วบคุมพฤติกรรมของผูประกอบการรายใหญที่มี “อํานาจ
เหนือตลาด (dominance)”2 ไมใหใชอํานาจในการกีดกันหรือจํากัดการแขงขัน สวนมาตรา 26 เปนการ
ควบคุมการควบรวมธุรกิจ (merger control) เพื่อที่จะปองกันมิใหเกิดผูประกอบการรายใหญทมี่ อี าํ นาจ
ผูก ขาดในตลาดขึ้ น โดยเฉพาะในกรณี ที่เ ปนการควบรวมกิ จการระหวางผูป ระกอบการสองรายที่
แขงขันอยูในตลาดเดียวกัน และสําหรับมาตรา 27 เปนการควบคุมมิใหผูประกอบการสองรายขึน้ ไปทํา
การตกลงรว มกันเพื่อที่จะจํากัด หรือกีด กันการแขงขันในตลาด (collusive practice) (ดูบ ทบัญญั ติ
มาตรา 25 26 27 และ 29 ในตารางภาคผนวกที่ 9.1)
สําหรับมาตรา 29 ซึ่งเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับพฤติกรรมการคาที่ไมเปนธรรม (unfair trade
practices) ระบุไววา “หามมิใหผูประกอบการธุรกิจกระทําการใดๆ อันมิใชก ารแขงขันโดยเสรีอยาง
เป นธรรมและเป นการทํ าลาย ทํา ให เสี ย หาย ขั ดขวาง กี ด กั น หรือ จํา กั ดการประกอบธุ รกิจ ของผู
ประกอบธุรกิจ อื่น หรือเพื่อมิใหผูอื่นประกอบธุรกิจ หรือตองลมเลิกการประกอบธุรกิจ ” เนื่องจาก
ขอบเขตความหมายในมาตรา 29 นี้คอนขางกวา ง ทําใหเ กิดความไมชัด เจนวาพฤติก รรมใดที่อาจ
จัด เปนพฤติก รรมที่ มิใช ก ารแข งขั นที่เ ป นธรรม3 ขณะเดีย วกันภาคเอกชนก็ มีคํา ถามเกี่ย วกั บ
พฤติกรรมการคาที่ไมเปนธรรมทุกประเภท (catch all) และกดดันใหหนวยงานกํากับดูแลการแขงขัน
ออกกฎระเบียบการดําเนินงานที่ระบุวาประเภทของพฤติกรรมใดเปนพฤติกรรมตองหามภายใตมาตรา
29
1

การคาในแนวดิ่ง หมายถึง การประกอบธุรกิจระหวางผูผลิตสินคากับผูประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจนั้น เชน ผูผลิตวัตถุดิบ
ผูจัดจําหนายสินคา รานคาปลีก/คาสง เปนตน สวนการคาในแนวนอน หมายถึง การแขงขันกันระหวางผูประกอบการในธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน
2
ปจจัยที่กําหนดอํานาจทางตลาดของธุรกิจมี 2 ประการ คือ (1) ขนาดของสวนแบงตลาด และ (2) อุปสรรคในการเขาสูตลาด
(entry barrier) หากผูประกอบการนั้นมีสวนแบงตลาดสูงก็ถื อ วามีอํานาจเหนือ ตลาด หรือ หากตลาดสินคา หรือ บริการนั้นมี
อุปสรรคที่ทําใหผูประกอบการรายใหมไมสามารถเขาสูตลาดได เชน มีการลงทุนในธุรกิจสูง การแขงขันในตลาดนั้นยอมมี
ผูประกอบการนอยราย
3
ดูเดือนเดน และเสาวลักษณ. สิงหาคม 2544

ขอตกลงเกี่ยวกับนโยบายการแขงขันทางการคา
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Ø การดําเนินงานที่ผานมาตามกฎหมายการแขงขันทางการคาของไทย
ตั้งแต พ.ร.บ. การแขงขั นทางการคามีผ ลบังคับ ใช คณะกรรมการแขงขันทางการคา4 ได
รวมกันพิจารณากรณีการแขงขันเพีย ง 4 กรณี คือ (1) กรณีการผูกขาดธุรกิจ โทรทัศนระบบบอกรับ
สมาชิก (UBC) (2) กรณีการบังคับการขายพวงสินคา (tied-sale) ที่เกือบจะผูกขาด (near-monopoly)
ของผูผลิตสุราที่ถูกกลาวหาวาพยายามจะขายเบียรพวงไปกับสุราดวย (3) พฤติกรรมการคาที่ไมเปน
ธรรม (unfair trade practices) ในธุรกิจการคาปลีก และ (4) กรณีการบังคับมิใหผูคาปลีก ขายสินคา
ของคูแขง (exclusive dealing) ในตลาดรถจักรยานยนต ซึ่งไมมีการฟองรองเกิดขึ้นสําหรับสองกรณี
แรก
ทั้ง นี้ ในกรณี ข องการผู ก ขาดธุ รกิจ โทรทั ศ น ระบบบอกรั บ สมาชิก (UBC) นั้ น ผู บ ริ โภค
รองเรียนตอคณะกรรมการวา UBC ใชอํานาจการผูกขาดในตลาดโดยการคิด คาบริการที่สูงเกินควร
หลังจากการควบรวมกิจการ ซึ่งคณะอนุกรรมการที่ถูกแตงตั้งใหศึกษากรณีรองเรีย นรายงานวา UBC
มีการใชอํานาจเหนือตลาดโดยการจํากัดทางเลือกของผูบริโภคและมีพฤติกรรมปรับขึ้นราคาทางออม
แม UBC จะมีทางเลือกใหผูบริโภคเลือกซื้อแพจเกจราคาแพง (gold package) และแพจเกจราคาถูก
(silver package) แตแพจเกจราคาถูกก็มีเพียงไมกี่รายการ ทําใหผูบริโภคตองซื้อแพจเกจราคาแพง
เนื่องจากมีรายการที่เปนที่นิยม เชน รายการกีฬา ภาพยนตร (HBO Cinemax) และ ขาว (CNN BBC)
เปนตน คณะกรรมการฯ เพียงมีมติให องคก ารสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (อสมท.) ซึ่งเป น
หน ว ยงานที่ รับ ผิด ชอบในการพิจ ารณาปรับ อัต ราคาบริ การและออกใบอนุ ญาตการประกอบธุรกิจ
โทรทัศนระบบบอกรับสมาชิก ทบทวนอัตราคาบริการของ UBC5
สว นกรณีการบังคับขายพ วงสินคา (tied-sale) ในกรณีนี้ค ณะกรรมการแขงขั นทางการค า
พบวา มีหลักฐานที่พิสูจนไดวามีการใชอํานาจเหนือตลาดจริง โดยผูผลิตสุรามีพฤติกรรมการขายพวง
เบีย รใหแ ก ตัว แทนจํา หน ายและรานค าจํา หน าย ซึ่ งเปนการกระทํา ที่ล ะเมิด บทบั ญญั ติมาตรา 25
อยางไรก็ตาม เนื่องจาก คําจํากัดความของ “อํานาจเหนือตลาด” ยังไมไดกําหนดขึ้น จึงเปนไปไมไดที่
จะบัง คั บ ใช มาตรา 25 ตอ กรณี นี้ (ดูปญ หาในการบั งคั บ ใชก ฎหมายฯ ในส ว นต อ ไป) ทํา ให
คณะกรรมการฯ ไมสามารถยับยั้งหรือออกบทลงโทษพฤติกรรมดังกลาวได จนกวาคําจํากัดความของ
“อํานาจเหนือตลาด” จะถูกประกาศใชอยางเปนทางการ
สําหรับ กรณีก ารพิจ ารณาพฤติก รรมการคาที่ไมเ ปนธรรมในธุรกิจ คาปลี ก อันเนื่องมาจาก
วิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 ทําใหรานคาปลีกขนาดใหญ (discount store) ของไทยไดตกเปนธุรกิจของ
4

คณะกรรมการแขงขันทางการคา ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิช ย เปนประธานโดยตําแหนง ปลัดกระทรวง
พาณิชยเ ปนรองประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งประมาณ 8-12 ตําแหนง ทั้งนี้ พ.ร.บ.
แขงขันทางการคา กําหนดใหองคประกอบของคณะกรรมการฯ มีภาคเอกชนเขาเปนกรรมการอยางนอ ยมากกวากึ่งหนึ่ง ทําให
คณะกรรมการฯ ชุดปจจุบันมีตัวแทนจากสภาหอการคาไทย 3 คนและตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 3 คน
และมีอธิบดีกรมการคาภายในเปนเลขานุการโดยตําแหนง
5
ดูรายละเอียดการศึกษาใน รายงานของคณะอนุกรรมการศึกษาฯ กรณีรอ งเรียนเกี่ยวกับธุรกิจโทรทัศนระบบบอกรับเปน
สมาชิก
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ตางชาติ เชน Tesco Lotus (สหราชอาณาจัก ร), Carrefour (ฝรั่งเศส), Big-C (ฝรั่งเศส), และ Tops
(เนเธอรแลนด) ซึ่งรานคาปลีก ตางชาติเหลานี้มีการแขงขันกันเองคอนขางรุนแรงรวมทั้งแขงขันกับ
Department Store ของไทย โดยวัฒนธรรมทางธุรกิจบางอยางของรานคาปลีกตางชาติกอใหเกิด
ความแตกแยกระหวางผูประกอบการ (suppliers) เชน การบังคับใหลงทะเบียนในแผนงานการสงเสริม
ดานราคา (mandatory enrollment in price promotion schemes) การใหสิทธิพิเศษสําหรับการปฏิบัติ
ตอผลิตภัณฑพื้นบาน และการเก็บคาธรรมเนียมที่หลากหลาย เชน คาธรรมเนียมนําสินคาเขาขายใน
หาง ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้ถูกกลาวหาวาเปนพฤติกรรมการคาที่ไมเปนธรรม ในกรณีนี้ คณะกรรมการ
แขงขันทางการคาไดออก “จรรยาบรรณของอุตสาหกรรมการคาปลีก (Retail Industry Code of
Ethics)” ตามขอรองเรียนของผูประกอบการ (suppliers’ complaints)
กรณีสุดทาย ถือเปนคดีที่มีความสําคัญ (Landmark Case) คือเปนกรณีแรกที่คณะกรรมการ
พบวามีการละเมิดกฎหมายและตัดสินใจดําเนินคดีกับบริษัทผลิตรถจักรยานยนตเอกชนรายใหญที่มี
สวนแบงตลาดกวารอยละ 80 ซึ่งถูกกลาวหาวามีพฤติกรรมที่เปนการกีดกันการแขงขันโดยการบังคับ
มิ ให ตั ว แทนจํ า หน า ยของตนเองขายสิ น ค า ของคู แ ข ง (exclusive dealing) สิ่ง ที่ นา สนใจก็ คื อ
พฤติกรรมดังกลาวไดรับการตีความวาเปนการละเมิดมาตรา 29 ที่เกีย่ วของกับพฤติกรรมการคาที่ไม
เปนธรรม แทนที่จะเขาขายการละเมิดมาตรา 25 ที่เกี่ยวของกับการใชอํานาจเหนือตลาด ทั้งๆ ที่เห็น
ไดอยางชัดเจนวา ผูผลิตรถจักรยานยนตรายนี้มีสวนแบงตลาดกวารอยละ 80 ซึ่งถือวาเปนผูมีอํานาจ
เหนือ ตลาด อยา งไรก็ ต าม คณะกรรมการไดอธิบ ายถึ ง การตี ค วามว าเป นการละเมิ ด มาตรา 29
เนื่องจากบทบัญญัติในมาตรา 25 ยังไมสามารถบังคับใชได จากการพิจารณาคดีในกรณีนี้กับ คดีข าย
สุราพวงเบียรที่เกิดจากผูประกอบการที่มีอํานาจเหนือตลาดเชนเดียวกัน ทําใหเกิดคําถามขึน้ วาการนํา
กฎหมายมาใชในสองกรณีนี้เปนการเลือกปฏิบัติหรือไม
โดยสรุปแลว การพิจารณาคดีการแขงขันของคณะกรรมการแขงขันทางการคาที่ผานมา มี
ปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ เชน การมีหนวยงานกํากับ ดูแลผูประกอบการธุรกิจ (เชน กรณีของ
UBC) การแทรกแซงทางการเมือ ง การล็อบบี้ข องกลุ มผูไ ดรับผลประโยชน ช องโหวทางกฎหมาย
(legal loopholes) และการขาดความโปรงใสในการบริหารจัดการ (เชน กรณีธุรกิจ รถจัก รยานยนตที่
เลือกดําเนินคดีตามมาตรา 29) เปนตน จึงทําใหการบังคับใชก ฎหมายการแขงขันทางการคาในทาง
ปฏิบัติทําไดยาก
Ø ปญหาในการบังคับใชกฎหมายการแขงขันทางการคาของไทย
แมประเทศไทยจะมีการบังคับใชกฎหมายการแขงขันทางการคามากวา 5 ปแลว แตในความ
เปนจริงแลว กฎหมายดังกลาวยังไมสามารถบังคับใชไดอยางจริงจัง เนื่องจาก
(1) ยังไมมีการกําหนดเกณฑอํานาจเหนือตลาด (Dominance) ในมาตรา 25 ซึ่งตาม
กฎหมายไดระบุใหคณะกรรมการแขงขันทางการคาตองออกเกณฑสว นแบงตลาดและ
มูลคาของการคาที่กําหนดวาผูประกอบการรายใดรายหนึ่งมีอํานาจเหนือตลาด ในอดีต
เคยมีขอเสนอใหใชห ลักเกณฑสว นแบงตลาดมากกวาหนึ่งในสามและมียอดขายสินคา
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หรือบริการเกินกวา 1,000 ลานบาท จึงถือวาเปนผูมีอํานาจเหนือตลาด และภายหลังไดมี
ความเห็นวาควรเพิ่มใหหลักเกณฑสวนแบงตลาดเปนรอยละ 50 ทั้งนี้การปรับเกณฑสว น
แบ ง ตลาดที่ สู ง ขึ้ นทํ า ให มี ธุร กิ จ เพี ย งไม กี่ รายที่ เ ข า ข า ยเป น ผู มี อํา นาจเหนื อ ตลาด6
อยางไรก็ตาม เกณฑดังกลาวก็ยังไมไดรับการพิจ ารณาจากคณะรัฐมนตรีจนกระทั่งถึง
ปจจุบัน
(2) ยั งไม มี ก ารกํ าหนดเกณฑ ก ารรวมธุ ร กิ จ (Merger) เช น เดี ย วกั บ มาตรา 25 ซึ่ ง
คณะกรรมการแขงขันทางการคาจะตองออกเกณฑสว นแบงตลาดและมูลคาของการคา
ภายหลังการรวมธุรกิจ โดยผูประกอบการที่ตองการรวมธุรกิจจะตองยื่นขออนุญาตจาก
คณะกรรมการฯ แตเนื่องจากปจจุบันยังไมมีเกณฑการรวมธุรกิจ สงผลใหผูประกอบการ
ที่ ต อ งการรวมธุ ร กิ จ สามารถรว มธุ ร กิ จ กั น ได เ ลยโดยไม ต อ งขออนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการฯ ถึงแมการรวมธุรกิจดังกลาวอาจทําใหเหลือผูประกอบการรายใหญใน
ตลาดเพียงรายเดียวก็ตาม ซึ่งแตกตางจากแนวทางปฏิบัติในตางประเทศ เพราะการควบ
รวมธุรกิจจะตองขออนุญาตจากคณะกรรมการสงเสริมการแขงขันทางการคา ในกรณีที่มี
ผูประกอบการเพียงสองรายในตลาดและตองการควบรวมธุรกิจ กัน คณะกรรมการการ
แข งขั นทางการค า ในต างประเทศมั ก ไมอ นุ ญ าตให รวมธุ รกิ จ กั น เพราะได คํ า นึ ง ถึ ง
ผลกระทบจากการลดการแขงขันในตลาดที่เกิดขึ้น และอาจสงผลเสียตอผูบริโภค
นอกจากนี้ การรวมธุรกิจในประเทศยุโรป จําเปนตองแสดงเหตุผลประกอบในการขอรวม
ธุรกิจซึ่งมักเปนเหตุผลดานการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และแสดงใหเห็นวา
ไม มีวิ ธี ก ารอื่นใดที่ สามารถปรับ ปรุงประสิ ท ธิ ภ าพได เ พิ่ม ขึ้ นนอกจากการรวมธุ รกิ จ
(merger specific) แมวากฎหมายการแขงขันของไทยในมาตรา 35 ไดกําหนดใหผูยื่น
ขอรวมธุ รกิจตองแสดงเหตุผ ลความจําเป นในการกระทํา แตในกฎหมายมิไดกําหนด
ประเภทของเหตุผลที่จะอนุญาตใหรวมกิจการกันได ซึ่งเปนหนาที่ของคณะกรรมการฯ ที่
จะเป นผู กํ า หนด แต จ วบจนป จ จุ บั นหลั ก เกณฑ ก ารรวมธุรกิ จ รวมถึ ง เหตุ ผ ลในการ
อนุญาตรวมธุรกิจก็ยังไมมีการกําหนดออกมาแตอยางใด
(3) ยังไมมีความชัด เจนวาพฤติก รรมใดบางเขาขายการละเมิด มาตรา 29 เนื่องจาก
กฎหมายในมาตรานี้ไดเปดกวางใหใชบังคับกับพฤติกรรมใดๆ ที่เปนการแขงขันที่ไมเปน
ธรรม (Unfair Trade Practices) จึงตองประเมินวาพฤติกรรมใดบางที่เปนการกระทําที่
ละเมิดมาตรา 29 ซึ่งจําเปนตองมีเกณฑที่ชัด เจนวามีพฤติกรรมใดบาง อยางไรก็ตาม
พฤติกรรมการคาที่ไมเปนธรรมนั้นไมจําเปนตองเกี่ยวของกับ การแขงขันในตลาดเพีย ง
อยางเดียว แตจะเกี่ยวของกับพฤติกรรมที่ไมเ ปนธรรมอันเนื่องมาจากการมี อํานาจการ
ตอรองระหวางผูรวมทําธุรกิจสองฝายที่ไมเทาเทียมกันก็ได เชน ฝายหนึ่งไดเปรียบอีก
6

กรมการคาภายในสํารวจธุรกิจที่มีสวนแบงตลาดเกินรอ ยละ 33.33 พบวามีธุรกิจที่เ ขาเกณฑทั้งสิ้น 43 ราย แตเ มื่อ ปรับสวน
แบงการตลาดเกินรอยละ 50 พบวามีธุรกิจที่เขาเกณฑผูมีอํานาจเหนือตลาดเพียง 17 ราย
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ฝายหนึ่งโดยการออกเงื่อนไขการคาที่ไมเปนธรรม ยกตัวอยางเชน ในธุรกิจคาปลีกขนาด
ใหญ แตพฤติกรรมดังกลาวจะตองสามารถพิสูจนความเสียหายใหได
(4) ขาดกฎระเบี ยบในการดําเนิ นงาน เนื่ องจากกฎหมายของไทยมักจะใหอํานาจการ
ตั ด สิ น ใจเปน ของสว นบริ ห าร เช น ในกฎหมายการแข ง ขั น ทางการค า ได ให อํ านาจ
คณะกรรมการฯ ใชดุลยพินิจในการตัดสินวาพฤติกรรมใดเขาขายความผิดตามกฎหมาย
เชนในมาตรา 25 ไดระบุวา “หามมิใหผูประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือตลาด กระทําการ
ในลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
ก) การกําหนดหรือรักษาระดับราคาซื้อหรือขายสินคาหรือคาบริการอยางไมเปนธรรม
ข) กําหนดเงื่อนไขในลักษณะที่เปนการบังคับโดยตรงหรือโดยออมอยางไมเปนธรรม
ใหผูประกอบธุรกิจอื่น …
ค) ระงั บ ลด หรือจํา กัด การบริก าร การผลิ ต การซื้อ การจําหน าย การสง มอบ การ
นําเขามาในราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผลอันสมควร …
ง) แทรกแซงการประกอบธุรกิจของผูอื่นโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
เนื่องจาก คําวา “อยางไมเปนธรรม” และ “ไมมีเ หตุผลอันควร” เปนการใชหลัก การ rule of
reason ในการประเมินพฤติกรรมการใชอํานาจเหนือตลาด จึงเปนการใหอํานาจการตัด สินใจแก
คณะกรรมการฯ อย างเต็ม ที่ เนื่อ งจากไมมีแ นวทางการดํา เนินงานที่ชั ดเจนทํ าให คณะกรรมการฯ
สามารถตัดสินใจตามดุลยพินิจของตนเอง
ในทํานองเดียวกัน บทบัญญัติเกี่ย วกับการควบรวมกิจ การ (mergers and acquisitions) ใน
มาตรา 26 ก็ยังไมมีความชัดเจน เนื่องจากไมไดกลาวถึงประเภทของเหตุผลในการควบรวมกิจการที่
ยอมรับได วาจะเปนการกระทําเพื่อ “เหตุผลเชิงประสิทธิภาพ (efficiency defense)” หรือ “เหตุผลของ
บริษัทที่ลมเหลว (failing firm defense)”
9.1.2 พฤติกรรมการผูกขาดหรือจํากัดการแขงขันในภาคอุตสาหกรรมไทย
จากป ญ หาการบั ง คั บ ใช ก ฎหมายแข ง ขั น ทางการค า ที่ ไ ม จ ริ ง จั ง ดั ง ที่ ก ล า วมา ทํ า ให
ผูประกอบการไทยบางรายมีพฤติกรรมกีดกันหรือจํากัดการแขงขันในตลาด โดยสถาบันวิจัย เพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (2545) ไดทําการสํารวจพฤติกรรมทางการคาใน 12 อุตสาหกรรม7 พบพฤติกรรม
ที่อาจเปนการจํากัดหรือกีดกันการแขงขันในบางอุตสาหกรรม โดยพฤติกรรมที่พบบอยครั้งคือ การที่
ผูผลิตหามมิใหผูขายสินคาของตนขายสินคาของคูแขง แตขอหามดังกลาวจะบังคับใชกับ ผูคาสงและ
ผูคาปลีกที่มีสถานภาพเปนตัวแทนจําหนายของผูผลิตเทานั้นมิใชผูจําหนายทุกราย
7

อุตสาหกรรมดังกลาว ไดแก ปูนซีเมนต กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา แผนเหล็กเคลือ บสังกะสี กระจก รถจักรยานยนต ยาง
รถยนต เบียร สุรา กาแฟผงสําเร็จรูป บริการโทรศัพทเ คลื่อนที่ หลอดไฟฟา และถานไฟฉาย
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การศึกษาครั้งนี้ยังพบอีกวา ผูประกอบการที่สามารถตั้งเงื่อนไขมิใหผูคาปลีก ขายสินคาของ
คูแขงไดจะตองมีสว นแบงตลาดสูงรายเดีย วในตลาดเปนสว นใหญ เชนในกรณีของธุรกิจปูนซีเมนต
(บมจ. ปูนซิเมนตไทย มีสวนแบงตลาดรอยละ 41 ของปริมาณการผลิต) ธุรกิจกระเบื้องคอนกรีต มุง
หลังคา (บจ. กระเบื้องมุงหลังคาซีแพค มีสวนแบงตลาดกวารอยละ 50 ของปริมาณการผลิต) ธุรกิจ
สุรา (กลุมแสงโสมครองตลาดกวารอยละ 90 ของปริมาณการผลิต) ธุรกิจรถจักรยานยนต (บริษัทไทย
ฮอนดา แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด มีสว นแบงตลาดรอยละ 75 ของปริมาณการจําหนาย) และธุรกิจ ยาง
รถยนต (บริษัทไทยบริดจสโตน และ มีสว นแบงตลาดรอยละ 45 ของปริมาณการจําหนาย ซึ่งไมได
หาม franchisee ขายสินคาของคูแขงเพียงแตมีการกําหนดเงื่อนไขในการขายไว) เปนตน ยกเวนธุรกิจ
กระจกที่ มีผู ป ระกอบการในตลาดสองรายสามารถห า มมิ ใหผู ค า ปลี ก ขายสินค าของคู แ ขงได อาจ
เนื่องมาจากผูประกอบการทั้งสองรายนั้นมีสวนแบงตลาดใกลเคียงกัน (บริษัทกระจกไทย-อาซาฮีแ ละ
บริษัทบางกอกโฟลทกลาส ซึ่งมีผูถือหุนรายเดียวกันมีสว นแบงตลาดรอยละ 52 และบริษัทกระจก
สยามการเดียนมีสวนแบงตลาดรอยละ 42 ของปริมาณการจําหนาย)
พฤติกรรมของการจํากัดชองทางจําหนายมักไมพบในอุตสาหกรรมที่มีผูประกอบการนอยราย
และแตละรายมีสวนแบงตลาดใกลเคียงกัน คือ มีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 20–40 เชนในกรณี
ของธุรกิจหลอดไฟฟา ธุรกิจแผนเหล็กเคลือบสังกะสี ซึ่งแสดงใหเห็นวา การผูกขาดชองทางจําหนาย
โดยการบังคับมิใหผูคาปลีกขายสินคาคูแขงนั้นมักจะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมที่มีผูประกอบการรายใหญ
ที่สุดรายเดียว
แตสวนแบงตลาดมิใชปจจัยเดียวที่กําหนดอํานาจและพฤติกรรมทางตลาดของผูประกอบการ
ยกตัวอยางในกรณีของธุรกิจกาแฟผงสําเร็จรูปนั้น บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟโปรดัคส จํากัด ซึง่ ผลิตกาแฟ
ยี่หอเนสกาแฟมีสวนแบงตลาดสูงถึงรอยละ 88 แตจากการสํารวจมิไดพบพฤติกรรมที่เปนการบังคับ
มิใหรานคาปลีกขายสินคาของคูแขงแตอยางใด ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูคาปลีก ไดแก ซุปเปอรมารเ ก็ต
และดี พ าร ท เมนท ส โตร ซึ่ง มั ก มี ข นาดใหญ จึ ง มี อํ า นาจต อ รองสู ง กว า ผู ค า ปลี ก สิ นค า อื่ นๆ เช น
ปูนซีเมนต กระจก หรือกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา เปนตน ทําใหผูผลิตไมสามารถกําหนดเงื่อนไขใน
การขายสินคาได
สํา หรั บ ในกรณี ข องธุ รกิ จ ถ า นไฟฉาย บริ ษั ท มัต สุ ชิต ะซึ่ง เป น ผู ผ ลิ ต ถ า นอั ล คาไลน ยี่ ห อ
พานาโซนิค และผลิตถานธรรมดายี่หอเนชั่นแนล โดย 2 ยี่หอดังกลาวมีสวนแบงตลาดสูงถึงรอยละ 57
และรอยละ 83 ตามลําดับ ก็ยังไมมีพฤติกรรมที่เปนการจํากัดชองทางการจําหนายของคูแขงที่มีขนาด
เล็กกวาแตอยางใด ทั้งนี้เนื่องมาจากตลาดนี้มีลักษณะพิเศษคือมีการแขงขันสูงจากสินคานําเขา ดังจะ
เห็นไดวาถานไฟฉายที่นําเขาเชนถานไฟฉายยี่หอเอเนอรไจเซอรยังสามารถแขงขันกับ ถานไฟฉายที่
ผลิตในประเทศ คือ ถานพานาโซนิคได เนื่องจากอัตราภาษีนําเขาต่ํา จึงเห็นไดวา ตลาดที่มีสินคา
นําเขาจากตางประเทศ จะเปนตลาดที่ผูกขาดไดยาก
นอกจากการกําหนดเงื่อนไขมิใหตัวแทนจําหนายขายสินคาของคูแขงแลว การแบงพื้นที่การ
จัดจําหนายเปนพฤติกรรมทางการคาที่อาจเปนการจํากัด การแขงขันเชนกัน ยกตัวอยางในกรณีของ
ธุรกิจเบียร โดยบริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ และ บริษัท เบียรไทย (1991) มีนโยบายเหมือนกันคือไมให
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การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา

ตัว แทนจํา หนายขายสินคาข ามเขต เพื่อไมใหแขงขันกันเองทั้ งในดานราคาและการแยง ลูกคา จึง
จัดเปนการผูกขาดในดานชองทางการจัดจําหนายของผูผลิต
การขายพวงเปนพฤติกรรมทางการคาอีกประการหนึ่งที่พบในการสํารวจครั้งนี้ โดยทัว่ ไปแลว
การขายพว งจะสามารถกระทําได ก็ตอเมื่อผูป ระกอบการมีอํานาจผูก ขาดในสินค าใดสิ นคาหนึ่งจน
สามารถบังคับใหผูคาสงหรือผูคาปลีกตองซื้อสินคาอีกชนิดหนึ่งดวย เชนในกรณีของการขายสุราพวง
เบียรของกลุมแสงโสม ซึ่งเปนผูผูกขาดในตลาดสุรา จึงสามารถใชอํานาจผูกขาดนั้นบังคับใหซื้อสินคา
อื่นควบคูไปดวย (เชน เบียรชาง โซดาชาง และน้ําดื่มชาง) โดยผูผลิตสินคาที่ขายพวงนั้นมีผูถือหุนใน
บริษัทเปนรายเดียวกับกลุมแสงโสม
การขายพวงโดยทั่วไปแลว เปนพฤติกรรมทางการคาที่ยอมรับ ไดหากมีก ารนําไปใชเฉพาะ
ในชวงระยะเวลาสั้นๆ ที่ตองการจะแนะนําสินคาใหมๆ แตในกรณีของการขายสุราพวงเบีย รนี้ มีก าร
ขายพวงเปนระยะเวลาติดตอกันเปนเวลานานกวา 4 ป และที่สําคัญคือ การขายพวงนี้ไดกระทําควบคู
ไปกับ การทุม ราคาสินคา ที่ขายพว ง คือ เบียรอีก กลาวคื อ มีก ารกําหนดราคาสุ ราสูงเกินควรเพื่ อ
ชดเชยการขาดทุนจากการขายเบียรชางต่ํากวาทุนเพราะตองการทําลายคูแขง
การแทรกแซงการประกอบธุรกิจของผูอื่นเปนพฤติกรรมทางการคาอีกประเภทหนึ่งที่พบจาก
การสั ม ภาษณ ผู ป ระกอบการในธุ รกิ จ รถจั ก รยานยนต ผู ที่ ใ ห สั ม ภาษณ ไ ด ใ ห ข อ มู ล ว า ผู ผ ลิ ต
รถจักรยานยนตรายใหญไดใชวิธีรองขอเชิงขมขูใหดีลเลอรของคูแขงปลดปายสินคาของคูแ ขงออก และ
เปลี่ยนมาเปนดีลเลอรของบริษัทตนแทน หากดีลเลอรไมยอมรับขอเสนอดังกลาว บริษัทฯ อาจไมสง
สินคาที่มียอดขายสูงให หรืออาจปฏิเสธไมขายสินคาทั้งหมดใหเลยก็ได นอกจากนี้แลว บริษทั ฯ ขูท จี่ ะ
ตั้งดีลเลอรรายใหมมาขายแขงในบริเวณใกลเคียงกันอีกดวย
การผูกขาดวัตถุดิบเปนอุปสรรคอยางหนึ่งตอการแขงขัน ซึ่งจากการศึกษาพบวามีธรุ กิจหลาย
ประเภทที่มีการผูกขาดดานวัตถุดิบอยู เชน ในกรณีธุรกิจรถจักรยานยนต ผูผ ลิต รถจักรยานยนตราย
ใหญ เ ป น ผู ถื อ หุ น ในบริ ษั ท ผลิ ต ชิ้ น ส ว นสํ า หรั บ รถจั ก รยานยนต ร ายเดี ย วในประเทศ ซึ่ง ผู ผ ลิ ต
รถจักรยานยนตทุกยี่หอตองซื้อวัตถุดิบจากบริษัทฯ การผูกขาดชิ้นสวนของบริษัทฯ ทําใหผูผ ลิตราย
ยอยที่มีอํานาจตอรองในการซื้อนอยตองนําเขาชิ้นสวนที่มีราคาสูงกวาจากตางประเทศ
สวนธุรกิจการผลิตหลอดไฟฟานั้น มีการผูกขาดหลอดแกวซึ่งเปนชิ้นสว นสําคัญในการผลิต
หลอดไฟฟาเชนกัน โดยบริษัทในเครือของ หจก. ล.กิจเจริญแสง เปนผูผูกขาดหลอดแกวในตลาด แต
การผูกขาดดังกลาวมิไดสงผลกระทบตอผูผลิตหลอดไฟฟาเทาใดนัก เนื่องจากเหตุผลหลัก 3 ประการ
ประการแรก คือ ภาษีการนําเขาหลอดแกวจากประเทศอาเซียนไดปรับลดลงเหลือเพียงรอยละ 5 ในป
พ.ศ. 2544 ตามขอตกลง AFTA ทําใหมีการแขงขันจากผูประกอบการในภูมิภาค ประการทีส่ อง บริษทั
ไทยโตชิบาไลทติ้ง ซึ่งเปนผูป ระกอบการรายใหญเปนอันดับที่สองในตลาดหลอดไฟฟา มีสว นแบง
ตลาดสูงถึงรอยละ 30 มีโรงงานผลิตหลอดแกวของตนเองดวยจึงทําใหการผูกขาดหลอดแกวทําไดยาก
เหตุผลประการที่สาม คือ ลูกคารายใหญที่สุด คือ บริษัทฟลิปสอิเล็คทรอนิก ส เปนผูผลิตหลอดไฟฟา
รายใหญที่มีอํานาจตอรองสูง การผูกขาดแหลงวัตถุดิบในกรณีของธุรกิจหลอดไฟฟาจึงมีความเปนไป
ไดนอยมาก
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พฤติ กรรมทางการค าสุด ทายที่พบจากการสํา รวจครั้ง นี้ คือ การกําหนดราคารว มกันของ
ผูประกอบการ จากการศึกษาพบวา ผูผลิตปูนซีเมนตไดกําหนดราคาปูนซีเมนตหนาโรงงานเทากัน
ถึงแมตนทุนของผูผลิตแตละรายอาจมีความตางกัน แตผูผลิตจะมีการใหสวนลดจากราคาปูนซีเมนตที่
ขายหนาโรงงานในภายหลัง ซึ่งแตละผูผลิตจะใหสวนลดแกผูคาไมเทากัน คณะผูวิจัยมีค วามเห็นวา
ระบบการแจงการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาที่บังคับใชอยูในปจจุบันเปนปจจัยที่เอือ้ ใหมกี ารกําหนดราคา
สิน ค า ร ว มกั น จึ งควรที่ จ ะมี ก ารทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลราคาสิ นค า
ปูนซีเมนตวามีความเหมาะสมและจําเปนมากนอยเพียงใด
โดยสรุปแลว การสํารวจพฤติกรรมทางการคาครั้งนี้พบวา ตลาดที่มีผูประกอบการรายใหญ
รายเดีย วเปนตลาดที่มีค วามเสี่ ยงตอการมี พฤติก รรมทางการคาที่ ไม เป นธรรมสูง และในบางครั้ง
ผูประกอบการจะใชอํานาจผูกขาดไมเพียงแตในการรักษาสวนแบงตลาดในธุรกิจที่ประกอบการอยูเ ดิม
หากแตจะแผขยายอํานาจทางตลาดไปยังธุรกิจอื่นๆ อีกดวย แตการมีผูประกอบการรายใหญนอย
รายมิไดหมายความวาจะมีพฤติกรรมที่ผูกขาดเสมอไป หากจะตองพิจารณารวมถึงการแขงขันจาก
สินคาจากตางประเทศอีกดวย ซึ่งการแขงขันดังกลาวจะมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับอัตราภาษีศลุ กากร
ดวย โดยอุตสาหกรรมที่ไดรับการคุมครองจากภาษีนําเขานอยมักจะไมมีปญหาเรื่องการผูกขาดเพราะ
ตองแขงกับสินคานําเขาตลอดเวลา
นอกจากการศึ ก ษาชิ้นนี้แ ลว เวบไซตข องกรมการค า ภายในก็ มีก ารบัน ทึ กเรื่องร องเรี ย น
เกี่ยวกับการผูกขาดและจํากัดการแขงขันที่มีอยูในปจจุบัน โดยสามารถแยกไดเปน 4 กลุม กลุมแรก
เปนเรื่องรองเรียนที่ยุติแลว ซึ่งจะเปนเรื่องรองเรียนที่ไมเ กี่ยวของกับกฎหมายการแขงขันทางการคา
แตจะเกี่ยวของกับกฎหมายอื่น เชน กฎหมายวาดวยการกําหนดราคาสินคา เปนตน จึงไมไดยื่นเรื่อง
เสนอต อคณะกรรมการแข งขันทางการคา กลุมที่ สองเปนเรื่อ งรองเรียนที่เสนอคณะกรรมการการ
แขงขันทางการคา กลุมที่สามเปนเรื่องรองเรียนทีร่ อเสนอคณะกรรมการการแขงขันทางการคาและ
กลุมสุดทาย คือ เรื่องรองเรียนที่อยูระหวางดําเนิ นการเพื่อรอพิจารณาวาจะยื่นเรื่องรองเรียนเสนอ
คณะกรรมการการแขงขันทางการคาหรือไม โดยมีรายละเอีย ดเกี่ย วกับพฤติก รรมที่มีการรองเรียน
ดังตอไปนี้
ตารางที่ 9.1 เรื่องรองเรียนที่ยุตแิ ลว
พฤติกรรมทีถ่ ูกรองเรียน
1. กําหนดราคาขายรวมกันหรือ
จํากัดปริมาณจําหนาย

สินคา / บริการ
ปูนซีเมนต

2. กําหนดราคาขายรวมกัน

เมล็ดพลาสติก

3. กําหนดราคาขายสูงเกินควร

โรงภาพยนตร

คําตัดสิน
ไมพบพฤติกรรมเขาขายความผิด เพราะเปนเพียงการ
รวมกันประเมินสถานกาณตลาดปูนซีเมนตรวมกันระหวาง
ผูประกอบการ
ไมพบพฤติกรรมเขาขายความผิด เพราะเปนเพียงการ
กําหนดราคาตามภาวะตลาด ซึ่งผูผ ลิตไดขึ้นราคาตามภาวะ
ตลาดพรอมๆ กัน
การเพิ่มราคาบัตรเขาชมภาพยนตรเกิดขึ้นเฉพาะภาพยนตร
เรื่องยาวเกินกวาเวลาปกติ เชน ประมาณ 3 ชั่วโมง เพราะ
ทําใหโรงภาพยนตรฉายภาพยนตรไดจํานวนรอบนอยลงตอ
หนึ่งวัน จึงมีเหตุผลสมควรที่สามารถเพิ่มคาบริการได
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พฤติกรรมทีถ่ ูกรองเรียน
4. กําหนดราคาขายสูงเกินควร

5. กําหนดราคาซื้อรวมกันของ
ผูรับซื้อยางพารา
6. กําหนดราคาซื้อรวมกันของ
ผูรบั ซื้อลูกตะพาบน้ํา
7. กําหนดราคาขายรวม
8. กําหนดราคาขายต่ําเกินควร
9. กําหนดราคาซื้อรวมกันของ
บริษัทขามชาติในการรับซื้อลูก
ตะพาบน้ํา (กรมประมง)
10. กําหนดราคาขายต่ําเกินควร

สินคา / บริการ
แผนคียการดเขา
อาคารและสติ๊กเกอร
เขาที่จอดรถ
ยางพารา
ลูกตะพาบน้ํา
โรงภาพยนตร
หลอดดูดพลาสติก
ลูกตะพาบน้ํา

กระดาษ

คําตัดสิน
เปนเรื่องฟองรองระหวางบุคคล คือ นิติบุคคลคอนโดมิเนียม
กับผูพักอาศัย
ไมพบพฤติกรรมเขาขายความผิด
ไมพบพฤติกรรมเขาขายความผิด เนื่องจากราคารับซื้อจะ
เปนไปตามสภาวะตลาด
ไมพบพฤติกรรมเขาขายความผิด
ไมมีขอมูล
ไมพบพฤติกรรมเขาขายความผิด

มีการขายต่ํากวาทุนจริงโดยจัดโปรโมชั่นเปนชวงเวลา แต
ภายหลังที่ไมไดจัดโปรโมชั่น ลูกคาก็หันกลับไปซื้อกระดาษ
จากผูรองเรียน ซึ่งมีคุณภาพดีกวา จึงขอถอนเรื่องรองเรียน
ออกไป

ที่มา: เวบไซตของกรมการคาภายใน (สิงหาคม 2547)

ตารางที่ 9.2 เรื่องรองเรียนทีเ่ สนอคณะกรรมการการแขงขันทางการคา
พฤติกรรมทีถ่ ูกรองเรียน
1. ปฏิเสธที่จะขายสินคาให (1)
2. ขายพวง

3. กําหนดราคาสูงเกินควร
4. ปฏิเสธที่จะขายสินคาให (2)

5. ขายสินคาราคาทุมตลาด

6. การคาที่ไมเปนธรรม

7. ขายพวง

สินคา / บริการ

คําตัดสินของคณะกรรมการ
การแขงขันทางการคา
วิดีโอเทปภาพยนตร ผูถ ูกรองเรียนเลิกพฤติกรรมดังกลาว
เหลากับเบียร
ผลการสืบสวนพบวามีพฤติกรรมที่เปนการจํากัดการแขงขัน
จริงแตยังไมสามารถบังคับใชกฎหมายเนื่องจากขาดเกณฑ
อํานาจเหนือตลาด
โทรทัศนระบบบอกรับ เรื่องรองเรียนถูกโอนใหองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศ
สมาชิก
ไทยซึ่งเปนผูกํากับดูแลดําเนินการ
วิดีโอเทปภาพยนตร สํานักสงเสริมการแขงขันทางการคาขอใหยื่นรายละเอียดและ
หลักฐานเพิ่มเติม แตผูรองเรียนมิไดดําเนินการใดๆ เรื่อง
รองเรียนจึงยุติไป
ไข
ไมพบพฤติกรรมเขาขายความผิด เพราะชวงเวลาที่มีการ
รองเรียนนัน้ มีปริมาณไขไกลนตลาด จึงทําใหราคาไขไกต่ํา
กวาราคาที่ผูประกอบการเคยขายไดในอดีต
แผนใยขัด
มีการรองเรียนวาผูผลิตแผนใยขัดมีการจัดโปรโมชั่นสินคาโดย
เอนกประสงค
การลดราคา หรือแจก/แถมสินคา จนทําใหผปู ระกอบการราย
ใหมเขาตลาดไมได ผลการสืบสวนพบวาระยะการจัด
โปรโมชัน่ ดังกลาวอยูในลักษณะการแนะนําสินคาตามปกติ จึง
ไมมีพฤติกรรมกีดกันการแขงขันแตอยางใด
เหลากับน้ําดื่มบรรจุ ผลการสืบสวนพบวามีพฤติกรรมที่เปนการจํากัดการแขงขัน
ขวด
จริงแตยังไมสามารถบังคับใชกฎหมายเนื่องจากขาดเกณฑ
อํานาจเหนือตลาด

ขอตกลงเกี่ยวกับนโยบายการแขงขันทางการคา

พฤติกรรมทีถ่ ูกรองเรียน

สินคา / บริการ

8. กําหนดราคาขายสูงเกินควร

เครื่องผลิต
กระแสไฟฟา (นําเขา
จากตางประเทศ)

9. กําหนดราคาไมเปนธรรม

บริการขนสงสินคา
ทางทะเลระหวาง
ประเทศ
รถจักรยานยนต

10. หามขายสินคาของคูแขง

11. กําหนดราคาสูงเกินควร
12. กําหนดปริมาณการขายขั้นต่ํา
13. การจํากัดการแขงขันโดยกฏ
กติกาของภาครัฐ

บริการเรือระหวาง
เกาะสมุยกับ ดอนสัก
โปรแกรมเกมส
คอมพิวเตอร
กระดาษพิมพและ
เขียน

14. ขายพวง

จักรยานยนตกับ
อุปกรณเสริมหรือ
อุปกรณตกแตง

15. ขายราคาทุมตลาด

ปุย

16. ปฏิเสธที่จะขาย
สินคาให

น้ํามัน

17. การกําหนดราคาสูงเกินควร

เมล็ดขาวโพด
(สําหรับผสมอาหาร
สัตว)

18. การรวมธุรกิจ

กระดาษ

ที่มา: เวบไซตของกรมการคาภายใน (สิงหาคม 2547)
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คําตัดสินของคณะกรรมการ
การแขงขันทางการคา
เนื่องจากผูจําหนายเครื่องผลิตกระแสไฟฟาเปนบริษัททีต่ ั้งใน
ตางประเทศ แมจะมีสาขาในประเทศไทย แตทําหนาทีเ่ ปน
เพียงผูประสานงานเทานัน้ การซื้อขายจึงอยูในลักษณะซื้อ
ขายโดยตรงกับบริษัททีต่ างประเทศ จึงไมสามารถบังคับใช
กฎหมายได
สํานักสงเสริมการแขงขันทางการคาขอรองใหสายการเดินเรือ
ระหวางประเทศแจงการปรับอัตราคาระวางการสงสินคา
ลวงหนาใหแกผนู ําเขาและสงออกไทยทราบ
คณะกรรมการแขงขันทางการคามีมติวาผูถ ูกกลาวหามี
พฤติกรรมที่ขัดกับกฎหมายการแขงขันทางการคาจริงและอยู
ในขัน้ ตอนการรวบรวมหลักฐานเพื่อสงอัยการ
เรื่องรองเรียนถูกโอนใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม ซึ่งเปนผูดูแลดําเนินการ
เนื่องจากผูซื้อโปรแกรมเกมสคอมพิวเตอรตองซื้อเปนแพ็กเกจ
การขายเปนแพ็กเกจจึงสามารถกระทําได
มติ ครม. พ.ศ. 2530 กําหนดใหหนวยราชการทุกแหงตอง
จัดซื้อกระดาษจากบริษัทเดียวเทานัน้ โดยปจจุบันยังคง
ปฏิบตั ติ ามมติ ค.ร.ม. เดิม แตใหกระทรวงการคลังปรับราคา
กลางของกระดาษใหเหมาะสมกับภาวะตลาดปจจุบัน
ผูผ ลิตรถจักรยานยนตขายสินคาพรอมกับติดอุปกรณเสริม
เชน ปายทะเบียนรถ กันชน ตะกรา ฯลฯ ไปกับตัวรถ ทําให
ตัวแทนจําหนายรถจักรยานยนตซึ่งผลิตสินคาเหลานีจ้ ําหนาย
ดวยไดรับความเดือนรอน จากการสืบสวนเห็นวาการติด
อุปกรณเสริมเหลานัน้ เปนสิ่งที่ผผู ลิตสามารถกระทําได
บริษัทปุยแหงชาติขายราคาต่ํากวาราคาในตลาด เนื่องจาก
เปนโครงการรวมมือระหวางบริษัทกับ ธกส. ที่จัดขึ้นมาเพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกรใหไดปุยเคมีในราคาพิเศษ
เจาของสถานีบริการน้ํามันรองเรียนวา ผูผ ลิตน้ํามันขอความ
รวมมือจากตัวแทนจําหนาย jobber ไมใหขายน้ํามันใหสถานี
บริการน้ํามันรายนั้น จากการสืบสวนไมพบพฤติกรรมการ
ปฏิเสธการขายสินคาดังกลาว
จากการสืบสวนไมพบพฤติกรรมการกําหนดราคาสูงเกินควร
เนื่องจากผูผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดรายใหญกําหนดราคาไม
แตกตางจากผูผลิตรายยอยเทาใดนัก อีกทั้งผูซื้อยังมีทางเลือก
ในการซื้อเมล็ดพันธุจากผูผ ลิตรายยอยไดอีกดวย
กฎหมายยังไมสามารถบังคับใชไดเพราะยังไมมีเกณฑสวน
แบงตลาดที่ตองขออนุญาตการรวมธุรกิจ
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ตารางที่ 9.3 เรื่องรองเรียนทีร่ อเสนอคณะกรรมการการแขงขันทางการคา
พฤติกรรมทีถ่ ูกรองเรียน
1. การคาที่ไมเปนธรรม
2. การคาที่ไมเปนธรรม
3. กําหนดราคารวมกัน
4. กําหนดสวนลดและคาธรรมเนียมที่ไมเปนธรรม

สินคา/บริการ
รานคาปลีกขนาดใหญ
หางสรรพสินคา
เครื่องรับโทรทัศน
รานคาปลีกขนาดใหญ

ที่มา: เวบไซตของกรมการคาภายใน (สิงหาคม 2547)

ตารางที่ 9.4 เรื่องรองเรียนที่อยูร ะหวางดําเนินการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

พฤติกรรมทีถ่ ูกรองเรียน
กําหนดราคาสูงเกินควร
กําหนดราคารวมกัน
กําหนดราคารวมกัน
กักตุนสินคา
ฮั้วในการประมูล
การคาทีไ่ มเปนธรรม
รวมกันผูกขาดการจําหนาย
กําหนดราคาที่ไมเปนธรรม
กําหนดราคาที่ไมเปนธรรม
ขายพวง

สินคา/บริการ
เหล็กรีดรอน
แผนกระดานยิปซั่ม
บริการลากตูคอนเทนเนอร
ไลซีน (สวนผสมอาหารสัตว)
น้ํามัน
ผงชูรส
ถานอัลคาไลน
กาซหุงตม
อะไหล (IC) ชุดเครื่องเสียง
สุราและเบียร

ที่มา: เวบไซตของกรมการคาภายใน (สิงหาคม 2547)

จากกรณี รองเรี ยนพฤติ กรรมที่ จํากัดการแขง ขันที่ สํา นักส งเสริมการแขงขันทางการค าได
ดําเนินการไปนั้น ยังคงมีความไมชัดเจนในขั้นตอนการดําเนินงานวา เมื่อมีการรองเรียนเขามาแลว จะ
ดําเนินขั้นตอนกอนหลังอยางไรบาง และเมื่อขอรองเรียนมีผลสรุปก็มิไดมีการเปดเผยรายละเอียดใหแก
สาธารณชนไดรับทราบว ามี ผ ลสรุ ปเปนอยางไร ซึ่ งปจ จุบันมีก รณี รองเรีย นเพีย ง 4 กรณีเ ทา นั้นที่
คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาและมีการศึกษาวิเคราะหอยางละเอียดดังที่ไดกลาวมาแลว
สรุปจากภาพรวมดานนโยบายการแขงขันทางการคาของไทย พบวา ประเทศไทยมีกฎหมาย
การแขงขันทางการคาแลว แตยังมีขอบัญญัติบ างประการที่ยังไมสามารถนํามาบังคับใชใหเกิด การ
แข งขั นที่ เป น ธรรมในตลาดได รวมถึ ง กระบวนการทางราชการที่ ไม ชัด เจนและไม โปรง ใสทํา ให
ลอแหลมตอการถู กรองเรี ยนทั้งในเรื่องของการเลื อกปฏิบั ติ และการขาดความโปรงใส และความ
ยุติ ธรรมในการใชดุล ยพินิจ ของคณะกรรมการแข งขั นทางการค า สําหรับ การดํ าเนินงานในคดี
รองเรียนที่สํานักสงเสริมการแขงขันทางการคาไดรับนั้น ก็ยังมีขั้นตอนหรือแนวทางการดําเนินงานทีย่ งั
ไมชัดเจน ดังนั้นภาครัฐจึงจําเปนตองเรงใหกฎหมายดังกลาวมีผลบังคับใชได และทําใหเกิดความ
โปรงใสในการดําเนินเรื่องรองเรียนตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับความตกลงการคาเสรีที่ประเทศไทยได
ทํ า รว มกับ ประเทศออสเตรเลี ย หรื อกรณี ที่ ไ ทยกํ าลั งเจรจากรอบการค าเสรี ท วิ ภ าคี กั บ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ก็จําเปนตองทําใหกฎหมายฉบับนี้สมบูรณ เพราะสหรัฐฯ ก็มีการกําหนดหัวขอนโยบาย
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การแขงขันทางการคาไวในความตกลงฯ ดวยเชนกัน โดยจะกลาวรายละเอีย ดของความตกลงฯ ของ
แตละประเทศในสวนตอไป

9.2 ความตกลงการคาเสรีระหวางประเทศไทยกับประเทศอื่น
แมไทยจะลงนามความตกลงการคาเสรีทวิภาคีไปแลว 3 ประเทศ คือ ไทย-บาหเรน ไทย-จีน
และไทย-ออสเตรเลีย แต มีเ พี ย งความตกลงการคา เสรี ไ ทย-ออสเตรเลี ย เท า นั้ นที่ มีเ นื้ อหาสาระ
ครอบคลุมในทุก เรื่อง รวมถึงเรื่ องนโยบายแขงขันทางการคาดว ย ซึ่งสาระสําคัญของขอตกลงดา น
นโยบายการแข งขั นทางการค า นั้ นมี ค วามมุ ง หมายให ทั้ ง สองประเทศมี มาตรการในการป อ งกั น
พฤติก รรมการกีด กั นการแข งขันทางการคา และสงเสริมใหเ กิด การค าที่เ ป นธรรม โดยมาตรการ
ดังกลาวจะตองไมเลือกปฏิบัติระหวางบริษัทตางชาติกับบริษัทไทย นอกจากนี้ ขอตกลงดังกลาวยังมุง
สรางความรว มมือเบื้องตนระหวางสํานักงานแขงขันทางการคาของทั้ง สองประเทศในการบังคับใช
กฎหมายแขงขันทางการคา รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูล และการปรึก ษาหารืออีกดวย (ดูต ารางที่
9.5) โดยขอตกลงทั้งหมดใน Chapter 12 เรื่องนโยบายการแขงขันทางการคานี้ไมผลผูกพัน จึงไมมี
บทลงโทษหากภาคีไมทําดําเนินการตามขอตกลงนั้น
แม Article 1202 ที่กําหนดใหภาคีตองสงเสริมการแขงขันและมีมาตรการปองกันพฤติกรรมที่
ไมกอ ใหเกิ ด การแขง ขันอย างมีป ระสิท ธิภาพ จะมีความสํา คัญสัก เพียงใด แตขอตกลงนี้ก็มิไดเป น
ขอตกลงที่ผูกพันดังที่กลาวมาแลว ดังนั้นหากประเทศไทยไมดําเนินการบังคับใชกฎหมายเพื่อสงเสริม
การแขงขันอยางจริงจัง ประเทศออสเตรเลียก็ไมสามารถฟองเรียกรองคาเสียหายจากประเทศไทยได
ซึ่งประเด็นเรื่องการบังคับใชกฎหมายนี้เปนหัวใจสําคัญของขอตกลงเรื่องนี้ แตยังไมมีขอตกลงเสรีของ
ประเทศคู ภ าคี ใด (เช น ไทย-ออสเตรเลีย สหรั ฐฯ-สิง คโปร สหรั ฐ ฯ-ชิ ลี สหรั ฐ ฯ-ออสเตรเลีย ) ที่
กําหนดใหเรื่องการบังคับใชกฎหมายเปนขอตกลงที่ผูกพัน (ดูตารางที่ 9.5)
สว นประเด็นเรื่ องการไมเลือกปฏิบัติในการบังคับใชก ฎหมายระหวางบริ ษัทไทยกับบริษั ท
ออสเตรเลีย (Article 1203) นั้น แมขอตกลงจะไมมีผลผูกพัน แตไทยก็ค วรปรับปรุงการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการแข ง ขั นทางการค า ให มีมาตรฐานและโปร ง ใส ยกตั ว อย าง กรณี ที่ บ ริ ษั ท ผลิ ต
รถจัก รยานยนต รายใหญ สัญ ชาติ ญี่ ปุ นหามมิ ให ตั ว แทนจํ าหน ายของตนขายสินค าของคู แ ขง ซึ่ง
คณะกรรมการฯ พิจารณาใหดําเนินคดีเขาขายความผิดตามมาตรา 29 ซึ่งแตกตางจากกรณีขายสุรา
พวงเบียรที่เขาขายความผิดในมาตรา 25 ทั้งๆ ที่ทั้งสองกรณีนี้เปนพฤติกรรมของผูป ระกอบการราย
ใหญในตลาดเชนเดียวกัน จึงอาจเกิด แรงกดดันจากประเทศญี่ปุนใหรัฐบาลไทยดําเนินขั้นตอนการ
พิจารณาคดีอยางโปรงใสและชัดเจน
สําหรับความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับนโยบายการแขงขันทางการคาหรือ
พฤติ กรรมที่ไ มก อใหเ กิด การแขง ขัน Article 1207 นั้น เป นข อตกลงที่ ไม มีผ ลผู กพั นเชนกัน ซึ่ ง
แตกตางจากขอตกลงการคาเสรีของประเทศอื่น เชน สหรัฐฯ-สิงคโปร สหรัฐฯ-ชิลี สหรัฐฯ-ออสเตรเลีย
ที่กําหนดให เรื่องความโปร งใสของการเปด เผยขอมูล เปนข อตกลงที่ผูก พัน หากประเทศใดทํ าการ
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การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา

ละเมิดจะตองเขาสูกระบวนการระงับขอพิพาท ซึ่งหมายถึงจะมีก ารเรียกรองคาเสีย หายจากความไม
โปรงใสนั้น
ในเรื่องการแลกเปลี่ยนขอมูลและการใหความรวมมือระหวางหนวยงานแขงขันทางการคาของ
สองประเทศนั้น จะเปนความรวมมือโดยสมัครใจ ซึ่งจําเปนตองใชระยะเวลาในการสรางความรวมมือ
ดังกลาว
เนื่องจากความตกลงการคาเสรีของไทย-ออสเตรเลียมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2548
จึงยังไมมีผลกระทบตอนโยบายการแขงขันทางการคาของไทยที่เปนรูปธรรมเทาใดนัก เพราะขอตกลง
นี้เรื่องนโยบายแขงขันทางการคาอยูบนพื้นฐานของความสมัครใจ จึงไมมบี ทลงโทษหากประเทศใดไม
ปฏิบตั ิตาม

9.3 ความตกลงการคาเสรีระหวางประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอื่น
โดยทั่ ว ไปความตกลงค า เสรี ระหว างประเทศจะมี ป ระเด็ นข อ ตกลงที่ ค ล า ยคลึง กั น เช น
สาระสําคัญในการปองกันพฤติกรรมการกีดกันการแขงขันทางการคา และสงเสริมใหเกิดการคาที่เปน
ธรรมโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ ความรว มมือและการแลกเปลี่ยนขอมูล การดําเนินงานอยางโปรงใส
การปรึกษาหารือระหวางกัน ฯลฯ ซึ่งขอตกลงการคาเสรีระหวางประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอื่น
นั้น ก็มีประเด็นที่คลายคลึงกับขอตกลงการคาเสรีระหวางประเทศไทย-ออสเตรเลียเชนเดียวกัน
การศึกษาวิเคราะหในครั้งนี้คณะวิจัยจะยึดความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปรเปนแมแ บบ
(Blue Print) เสมือนวาสหรัฐฯ จะใชขอตกลงเหลานั้นกับประเทศไทยเชนเดียวกัน เนื่องจากลักษณะ
โครงสรางการแขงขันของสิงคโปรมีลักษณะคลายไทย คือ มีรัฐวิสาหกิจในประเทศจํานวนมาก ยังไมมี
กฎหมายแขงขันทางการคาที่ใชบังคับในสิงคโปร แมไทยจะมีกฎหมายแขงขันทางการคาแลวแตก็ยัง
ไมสามารถบังคับใชไดตามเหตุผลที่กลาวมาแลว เปนตน โดยมีรายละเอียดดังนี้
9.3.1 ขอตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปร
ขอตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปรในดานนโยบายการแขงขันทางการคานี้ จะมุงประเด็นไป
ที่การแขงขันของรัฐวิสาหกิจเปนหลัก เนื่องจากสิงคโปรมีรัฐวิสาหกิจจํานวนมาก สหรัฐฯ จึงเกรงวา
รัฐวิสาหกิจสิงคโปรจะมีพฤติกรรมที่เปนการจํากัดการแขงขันหรือมีการเลือกปฏิบัติกับบริษัทเอกชน
ของสหรั ฐฯ เมื่อ มี การเป ดการค าเสรี ระหว างสองประเทศ โดยสหรั ฐ ฯ มี เ จตนารมย ที่ จ ะคุมครอง
ผูประกอบการสหรัฐฯ ที่จะเขาไปประกอบกิจการในประเทศสิงคโปร ดังนั้นสาระสําคัญในขอตกลงนี้จะ
เปนการควบคุมพฤติกรรมการแขงขันของรัฐวิสาหกิจสิงคโปร โดยกําหนดใหรัฐวิสาหกิจสิงคโปรตอง
อยูภ ายใตกฎหมายแขงขันทางการคาของประเทศสิงคโปร ซึ่งสิงคโปรตองดําเนินการออกกฎหมาย
และบังคับใชใหไดภายในเดือนมกราคม ค.ศ. 2005
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ขอตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปรที่สําคัญ ไดแ ก Article 12.2 12.3 12.4 และ 12.5 โดย
Article 12.3 และ 12.5 มี ก ระบวนการระงั บ ข อ พิ พ าท หากไม ป ฏิ บั ติ ต ามจะสามารถเรี ย กร อ ง
คาเสียหายได (ดูตารางที่ 9.5 ประกอบ) กลาวคือ
• Article 12.2 ไดกําหนดใหสองประเทศมีมาตรการและองคกรในการปองกันการผูกขาดที่
ไมเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของสัญชาติของผูป ระกอบการ (Non-Discrimination) และผูที่
ฝาฝนมาตรการดังกลาวจะตองมีโอกาสในการเสนอหลักฐาน ขอมูล และชี้แจงขอเท็จจริง
รวมถึงมีโอกาสอุทธรณตอศาลหรือองคกรอิสระ
• Article 12.3(1) ไดกําหนดเงื่อนไขวาบริษัทเอกชนที่ไดรับอํานาจผูกขาดหลังจากที่ไดทํา
ขอตกลงการคาเสรีนี้ และรัฐวิสาหกิจที่ไดรับอํานาจผูกขาดทั้งในอดีตและปจจุบัน จะตอง
1) ทําการซื้อหรือขายสินคาหรือบริการในเชิงพาณิชย (Commercial Consideration)
เทานั้น โดยพิจารณาจากราคา คุณภาพ การตลาด การขนสง ตลอดจนเงื่อนไขการ
ซื้อขายอื่นๆ
2) ไมมีการเลือกปฏิบัติในการลงทุน หรือการซื้อหรือขายสินคาหรือบริการ
3) ไมใชอํานาจผูกขาดทีม่ ีอยูไปผูกขาดในธุรกิจอื่นที่มีการแขงขัน เชนกรณีของประเทศ
ไทย คื อ บริ ษั ท ทศท. จะตอ งไม ใช อํานาจผู ก ขาดในธุรกิจ โทรศั พ ท พื้ นฐานเพื่ อ
ผูกขาดบริการโทรศัพททางไกลระหวางประเทศ หรือ บริการอินเทอรเน็ต
• Article 12.3(2) กําหนดใหรัฐวิสาหกิจไมทําการตกลงใดๆ อันเปนการจํากัดการแขงขันที่
ไมมีเหตุผลดานประสิทธิภาพ บทบัญญัตินี้กําหนดขึ้นเพื่อปองกันการรวมหัว (Collusion)
ของภาคธุรกิจ นั่นคือ รัฐบาลจะตองไมอนุญาตใหบริษัทเอกชนควบรวมกิจการ (Merger
and Acquisition) ยกเวนการควบรวมกิจการดังกลาวจะกอใหเกิดประสิทธิภาพ
• Article 12.4 ได กํ า หนดกรอบความร ว มมื อ ระหว างสองประเทศในด านการบั ง คั บ ใช
กฎหมายการแขงขันทางการคาใหเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งในขอตกลงนี้นาจะหมายรวมถึง
การแลกเปลี่ยนขอมูล สาธารณะ (Public Information) ดว ย ซึ่งโดยทั่ว ไปแลว ขอมูล
สามารถแบ ง ออกได เ ป น 3 ประเภท คื อ 1) ข อ มู ล ที่ เ ป น ความลั บ (Confidential
Information) หมายถึง ขอมูลของภาคเอกชนที่เปนความลับไมสามารถเปด เผยได 2)
ขอมูลที่ไมเปดเผยตอสาธารณชน (Non-Public Information) หมายถึง ขอมูลที่สํานักงาน
คณะกรรมการแขงขันทางการคาของสหรัฐฯ ไดจากการสืบสวนแตไมเปนความลับ และ
3) ข อมู ลที่ เ ปด เผยต อสาธารณชน (Public Information) หมายถึ ง ขอมู ลที่ สามารถ
เปดเผยได ยกตัวอยางเชน บริษัทไมโครซอฟท (Microsoft) ผูกขาดการขายซอฟแวรใน
ประเทศสิงคโปร ประเทศสิงคโปรก็สามารถขอขอมูลที่เปนขอมูลสาธารณะจากสหรัฐฯ ได
วาบริษัทไมโครซอฟทขายซอฟทแวรในแตละประเทศเปนราคาเทาใด เปนตน
• Article 12.5 กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับความโปรงใสของการบังคับใชกฎหมายการแขงขัน
ทางการคา เนื่องจากขอตกลงในมาตรานี้มีผลผูกพัน ดังนั้นหากประเทศภาคีใดไมปฏิบตั ิ
ตามก็จะถูกฟองเรียกคาเสียหายได ในกรณีของประเทศไทย หากไทยยอมรับขอตกลงนี้
ก็จําเปนตองมีการปรับปรุงการดําเนินงานของสํานักสงเสริมการแขงขันทางการคาใหมี

9-16

การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา

ความชัดเจนและโปรงใสยิ่งขึ้น โดยเฉพาะขั้นตอนการพิจารณากรณีรองเรีย นพฤติกรรม
การแขงขัน ซึ่งยังไมมีการเปดเผยขอมูลจากกรณีรองเรียนอยางชัดเจน
9.3.2 ขอตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-ออสเตรเลีย และสหรัฐฯ-ชิลี
ขอตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-ออสเตรเลีย และสหรัฐ-ชิลีนั้นมีลักษณะคลายกัน คือ 1) ปองกัน
ไมใหเกิดพฤติกรรมที่ไมกอใหเกิดการแขงขัน 2) เนนการคุมครองผูบริโภค 3) ไมเลือกปฏิบัติระหวาง
สองประเทศ 4) สรางความรวมมือและการแลกเปลี่ยนขอมูล รวมถึงการปรึกษาหารือ 5) ใชนโยบาย
การแขงขันภายใตหลักของความโปรงใส (ดูรายละเอียดในตารางที่ 9.5)
สําหรับขอตกลงคาเสรีสหรัฐฯ-ออสเตรเลีย และสหรัฐฯ-ชิลี ที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจนั้น มีเพีย ง
การกําหนดไมใหรัฐวิสาหกิจเลือกปฏิบัติในการซื้อหรือขายสินคาและบริการเทานั้น ซึ่งแตกตางจาก
ขอตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปรที่ไดกําหนดรายละเอียดไวคอนขางมาก อาจเปนเพราะประเทศออสเตรเลีย
และชิลีมีรัฐวิสาหกิจไมมากนัก รวมถึงยังมีการบังคับใชกฎหมายการแขงขันทางการคาแลว ดังนั้นการ
แขงขันระหวางสองประเทศจึงไมนาเปนหวงเทากับการแขงขันกับประเทศสิงคโปร

หัวขอ
1. บทของความตกลง

ไทย - ออสเตรเลีย
Chapter 12 Competition Policy

สหรัฐฯ - สิงคโปร
Chapter 12 Anticompetitive
Business Conduct, Designated
Monopolies, and Government
Enterprises สิงคโปรจะตอง
ประกาศใชกฎหมายการแขงขันทาง
การคาในเดือนมกราคม 2005 และตอง
บังคับใชกฎหมายนี้กับรัฐวิสาหกิจดวย

สหรัฐฯ - ชิลี
Chapter 16 Competition Policy,
Designated Monopolies, and State
Enterprises

2. เนื้อหาสาระ

Article 1202 ภาคีแตละฝายจะตอง
สงเสริมการแขงขันโดยการกําหนดการ
ปฏิบัติที่จํากัดการแขงขันในอาณาเขต
ของตน และกําหนดวิธีการและ
มาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เพื่อยับยั้งการปฏิบัติดังกลาว

Article 12.2(1) แตละภาคีจะตองธํารง
ไวซึ่งมาตรการที่เกี่ยวของกับการ
ปองกันพฤติกรรมที่ไมกอใหเกิดการ
แขงขันเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจ และสวัสดิการของผูบริโภค

Article 14.2(1) แตละภาคีจะตองธํารงไว
ซึ่งมาตรการที่เกี่ยวของกับการปองกัน
พฤติกรรมที่ไมกอใหเ กิดการแขงขัน และ
คูภาคีจะตองปรึกษาหารือรวมกันเปน
ระยะๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
มาตรการดังกลาว และผูที่ฝาฝนตอ
Article 16.1(2) แตละภาคีจะตองธํารง
มาตรการดังกลาวจะตองมีโอกาสในการ
หนวยงานที่รับผิดชอบในการบังคับใช
เสนอหลักฐาน ขอมูล และชี้แจงขอเท็จจริง
กฎหมายการแขงขันทางการคา โดยไมมี รวมถึงมีโอกาสอุทธรณตอศาลหรือองคกร
การเลือกปฏิบัติในขัน้ ตอนการ
อิสระ
ดําเนินงานระหวางสัญชาติ และผูที่ฝา
ฝนตอกฎหมายแขงขันทางการคาจะตอง Article 14.2(2) แตละภาคีจะตองธํารง
มีโอกาสในการเสนอหลักฐาน ขอมูล
หนวยงานที่รับผิดชอบในการบังคับใช
และชี้แจงขอเท็จจริง รวมถึงมีโอกาส
กฎหมายการแขงขันทางการคา โดยไมมี
อุทธรณตอศาลหรือองคกรอิสระ
การเลือกปฏิบัติ

Article 1203(1) คูภาคีจะตองทําให
มั่นใจวาทุกๆ ธุรกิจเปนไปตามกฎหมาย
การแขงขันโดยรวม หรือในเฉพาะสวนที่
เกี่ยวของ ซึ่งอาจมีผลบังคับใชในอาณา
เขตนั้นๆ

Article 16.1(1) แตละภาคีจะตองธํารง
กฎหมายการแขงขันทางการคาซึ่ง
ปองกันพฤติกรรมที่ไมกอใหเกิดการ
แขงขัน เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจ และสวัสดิการของผูบริโภค
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Article 1203(2) มาตรการที่ภาคีแตละ
ฝายใชในการยุติการปฏิบัติที่จํากัดการ
แขงขัน และการดําเนินการเพื่อบังคับใช

Article 12.2(2) แตละภาคีจะตองจัดตั้ง
หนวยงานขึ้นมาทําหนาที่รับผิดชอบ
การบังคับใชมาตรการตางๆ ในเรื่อง
การแขงขันทางการคา โดยไมมีการ
เลือกปฏิบัติในขั้นตอนการดําเนินงาน
ระหวางสัญชาติ และผูที่ฝาฝนตอ
มาตรการดังกลาวจะตองมีโอกาสใน
การเสนอหลักฐาน ขอมูล และชี้แจง
ขอเท็จจริง รวมถึงมีโอกาสอุทธรณตอ
ศาลหรือองคกรอิสระ

สหรัฐฯ - ออสเตรเลีย
Chapter 14 Competition-Related
Matters

ขอตกลงเกี่ยวกับนโยบายการแขงขันทางการคา

ตารางที่ 9.5 สาระสําคัญของความตกลงทวิภาคีระหวาง ไทย/สหรัฐอเมริกากับประเทศอื่น

สหรัฐฯ - สิงคโปร
Article 12.3(1) แตละภาคีตองกําหนด
เงื่อนไขวาบริษัทเอกชนที่ไดรับอํานาจ
ผูกขาดหลังจากที่ไดทาํ ขอตกลงการคา
เสรีนี้ และรัฐวิสาหกิจที่ไดรับอํานาจ
ผูกขาดทั้งในอดีตและปจจุบัน จะตอง
1) ทําการซื้อหรือขายสินคาหรือบริการ
ในเชิงพาณิชย โดยพิจารณาจากราคา
คุณภาพ ความสามารถในการหาได
การตลาด การขนสง และเงื่อนไขอื่นๆ
2) ไมมีการเลือกปฏิบัติในการลงทุน
หรือการซื้อหรือขายสินคาหรือบริการ
3) ไมใชอํานาจผูกขาดในตลาดหนึ่งไป
ผูกขาดในอีกตลาดทั้งทางตรงและ
ทางออม รวมถึงผานทางบริษัทในเครือ
ของตนที่เกี่ยวของ

สหรัฐฯ - ชิลี
Article 16.3(3) แตละภาคีตองกําหนด
เงื่อนไขวาบริษัทเอกชนที่ไดรับอํานาจ
ผูกขาดหลังจากทีไ่ ดทาํ ขอตกลงการคา
เสรีนี้ และรัฐวิสาหกิจที่ไดรับอํานาจ
ผูกขาดทั้งในอดีตและปจจุบัน จะตอง
1) ทําการซื้อหรือขายสินคาหรือบริการ
ในเชิงพาณิชย โดยพิจารณาจากราคา
คุณภาพ ความสามารถในการหาได
การตลาด การขนสง และเงื่อนไขอื่นๆ
2) ไมมีการเลือกปฏิบัติในการลงทุน
หรือการซื้อหรือขายสินคาหรือบริการ
3) ไมใชอํานาจผูกขาดในตลาดหนึ่งไป
ผูกขาดในอีกตลาดทั้งทางตรงและ
ทางออม รวมถึงผานทางบริษัทในเครือ
ของตนที่เกี่ยวของ

Article 12.3(2) รัฐวิสาหกิจสิงคโปร
Article 16.4 แตละภาคีจะตองไมให
จะตอง 1) ทําการซื้อหรือขายสินคาหรือ รัฐวิสาหกิจเลือกปฏิบัติในการซื้อหรือ
บริการในเชิงพาณิชย โดยพิจารณาจาก ขายสินคาและบริการ
ราคา คุณภาพ ความสามารถในการหา
ได การตลาด การขนสง และเงื่อนไข
อื่นๆ และไมมีการเลือกปฏิบัติในการ
ลงทุน หรือการซื้อหรือขายสินคาหรือ
บริการ 2) ไมรวมกันจํากัดการแขงขัน
โดยไมมีเ หตุผลดานประสิทธิภาพ

สหรัฐฯ - ออสเตรเลีย
Article 14.3(1) แตละภาคีตองกําหนด
เงื่อนไขวาบริษัทเอกชนที่ไดรับอํานาจ
ผูกขาดหลังจากที่ไดทาํ ขอตกลงการคาเสรี
นี้ และรัฐวิสาหกิจที่ไดรับอํานาจผูกขาดทั้ง
ในอดีตและปจจุบัน จะตอง 1) ทําการซื้อ
หรือขายสินคาหรือบริการในเชิงพาณิชย
โดยพิจารณาจากราคา คุณภาพ
ความสามารถในการหาได การตลาด การ
ขนสง และเงื่อนไขอื่นๆ 2) ไมมีการเลือก
ปฏิบัติในการลงทุน หรือการซื้อหรือขาย
สินคาหรือบริการ 3) ไมใชอํานาจผูกขาด
ในตลาดหนึ่งไปผูกขาดในอีกตลาดทั้ง
ทางตรงและทางออม รวมถึงผานทาง
บริษัทในเครือของตนที่เ กี่ยวของ
Article 14.4 คูภาคีจะตองไมใหการดําเนิน
ธุรกิจของรัฐวิสาหกิจเปนอุปสรรคตอการ
แขงขัน โดยตองไมเลือกปฏิบัติในการขาย
สินคาหรือบริการ
Article 14.6 คูภาคีจะตองตระหนักถึง
ความสําคัญในการคุมครองสวัสดิการของ
ผูบริโภค โดยจะมีความรวมมือระหวาง
หนวยงานของรัฐ คือ U.S.Federal Trade
Commission (FTC) และ Australian
Competition and Consumer

การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา

ไทย - ออสเตรเลีย
มาตรการเหลานั้น จะตองสอดคลองกับ
หลักความโปรงใส ความเหมาะสมกับ
กาลเวลา การไมเลือกปฏิบัติ เขาใจได
งายและเปนไปอยางเสมอภาค
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หัวขอ
2. เนื้อหาสาระ (ตอ)

ไทย - ออสเตรเลีย

สหรัฐฯ - สิงคโปร

สหรัฐฯ - ชิลี

สหรัฐฯ - ออสเตรเลีย
Commission (ACCC) เพือ่ ปกปอง
ผูบริโภค

3. ขอยกเวน

Article 1204 ภาคีสามารถกําหนด
ขอยกเวนสําหรับมาตรการหรือธุรกิจ
รายสาขาได โดยที่ขอยกเวนตองมีความ
ชัดเจนและเพื่อนโยบายสาธารณะหรือ
ประโยชนสาธารณะ

4. ความรวมมือและการแลกเปลี่ยน
ขอมูล

Article 1205 คูภาคีจะรวมมือกันตาม
ความเหมาะสมในประเด็นของการ
บังคับใชกฎหมายการแขงขัน รวมทั้ง
วิธีการแลกเปลี่ยนขอมูล การประกาศ
การปรึกษาหารือ และการประสานความ
รวมมือซึ่งกันและกันในกรณีการบังคับ
ใชกฎหมายที่มีลักษณะขามประเทศ

Article 12.4 คูภาคีตองใหความสําคัญ
ตอการรวมมือและประสานงานเพื่อให
กฎหมายการแขงขันทางการคามี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในเขตการคาเสรี

Article 16.2 คูภาคีตกลงรวมกันที่จะให
ความรวมมือซึ่งกันและกันในสวนของ
นโยบายการแขงขันโดยการ
ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนขอมูล
รวมกัน เพื่อทําใหเ กิดการบังคับใช
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ

Article 14.9 คูภาคีตระหนักถึง
ความสําคัญของการรวมมือกันในการ
สงเสริมการแขงขันและการคุมครอง
ผูบริโภค

5. การปรึกษาหารือและทบทวน

Article 1206(1) หากภาคีฝายใดรองขอ
ทั้งสองฝายจะปรึกษาหารือกันเพื่อกําจัด
การปฏิบัติที่จํากัดการแขงขันที่สงผล
กระทบตอการคาและการลงทุนระหวาง
กัน

Article 12.6 (1) หากภาคีฝายใดรองขอ
ทั้งสองฝายจะปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับ
การแขงขันที่สงผลกระทบตอการคา
และการลงทุนระหวางกัน

Article 16.7 หากภาคีฝายใดรองขอ ทั้ง
สองฝายจะปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการ
แขงขันที่สงผลกระทบตอการคาและการ
ลงทุนระหวางกัน

Article 14.10 หากภาคีฝายใดรองขอ ทั้ง
สองฝายจะปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการ
แขงขันที่สงผลกระทบตอการคาและการ
ลงทุนระหวางกัน
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Article 1206 (2) ภายใน 3 ปหลังจาก
การบังคับใชความตกลง คูภาคีจะ
ปรึกษาหารือกันเพือ่ ทบทวนถึงขอบเขต

ขอตกลงเกี่ยวกับนโยบายการแขงขันทางการคา

หัวขอ
2. เนื้อหาสาระ (ตอ)

7. ขอพิพาท (Dispute)

ที่มา: รวบรวมโดยคณะวิจัย

สหรัฐฯ - สิงคโปร

สหรัฐฯ - ชิลี

สหรัฐฯ - ออสเตรเลีย

Article 12.5 คูภาคีจะตองตระหนักถึง
ความโปรงใสในนโยบายแขงขันโดย
การเปดเผยขอมูลสาธารณะในเรื่องของ
มาตรการปองกันพฤติกรรมที่ไม
กอใหเ กิดการแขงขัน ขอมูลที่เกี่ยวของ
กับหนวยงานที่ไดรับอํานาจผูกขาด
หรือขอยกเวนของมาตรการดังกลาว

Article 16.6 คูภาคีตองใชนโยบาย
แขงขันภายใตห ลักของความโปรงใส
โดยการเปดเผยขอมูลสาธารณะใน
กิจกรรมการบังคับใชกฎหมายแขงขัน
ทางการคา ขอมูลที่เ กี่ยวกับหนวยงานที่
ไดรับอํานาจผูกขาดหรือขอยกเวนตาม
กฎหมายแขงขัน

Article 14.8 คูภาคีตองตระหนักถึง
ความสําคัญของความโปรงใสในนโยบาย
แขงขันทางการคา โดยการเปดเผยขอมูล
สาธารณะในเรื่องของมาตรการปองกัน
พฤติกรรมที่ไมกอใหเ กิดการแขงขัน
ขอมูลที่เกี่ยวของกับหนวยงานที่ไดรับ
อํานาจผูกขาด หรือขอยกเวนของ
มาตรการดังกลาว

Article 1208(1) ไดระบุวา Chapter 18 Article 12.2, 12.4 หรือ 12.6 มิไดเปน
การปรึกษาหารือและการระงับขอพิพาท ขอผูกมัดของคูภาคี ซึ่งหากภาคีไม
จะไมสามารถนํามาใชกับขอบทในบทนี้ ดําเนินตามนั้นก็ไมมีบทลงโทษใดๆ
สวนขอตกลงอื่นนั้นคูภาคีตองทําตาม
ขอตกลงมิฉะนั้นแลวจะตองเขาสู
กระบวนการระงับขอพิพาท (Dispute
Settlement)

Article 16.1, 16.2 หรือ 16.7 มิไดเปน
ขอผูกมัดของคูภาคี ซึ่งหากภาคีไม
ดําเนินตามนั้นก็ไมมีบทลงโทษใดๆ
สวนขอตกลงอื่นนั้นคูภาคีตองทําตาม
ขอตกลงมิฉะนั้นแลวจะตองเขาสู
กระบวนการระงับขอพิพาท (Dispute
Settlement)

Article 14.2, 14.4(2), 14.4(3), 14.6,
14.7, 14.9 หรือ14.10(2) มิไดเปนขอ
ผูกมัดของคูภาคี ซึ่งหากภาคีไมดําเนิน
ตามนั้นก็ไมมีบทลงโทษใดๆ สวน
ขอตกลงอื่นนั้นคูภาคีตองทําตามขอตกลง
มิฉะนั้นแลวจะตองเขาสูกระบวนการระงับ
ขอพิพาท (Dispute Settlement)

Article 1206 (4) ขอมูลหรือเอกสารที่
เกี่ยวของกับการปรึกษาหารือหรือ
ทบทวนการดําเนินการจะตองเปน
ความลับ
Article 1207 คูภาคีจะตองประกาศ
กฎหมายที่สนับสนุนการแขงขันที่เปน
ธรรม และกฎหมายที่วาดวยการปฏิบัติ
ทีจ่ ํากัดการแขงขันของแตละฝายอยาง
เปนทางการ หรือสาธารณชนสามารถ
เขาถึงขอมูลดังกลาวไดโดยงาย
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6. ความโปรงใส

ไทย - ออสเตรเลีย
กระบวนการทํางาน และมีการเจรจา
แกไขเปลี่ยนแปลงเทาที่จําเปน เพื่อ
สรางความมั่นใจในการคุมครอง
ผลประโยชนทางการคาของอีกฝายหนึ่ง
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หัวขอ
5. การปรึกษาหารือและทบทวน (ตอ)

ขอตกลงเกี่ยวกับนโยบายการแขงขันทางการคา
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9.4 ผลกระทบของความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา
เนื่องจากประเทศไทยกําลังดําเนินการเจรจากรอบการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ จึงจําเปนตองศึกษา
รูปแบบความตกลงฯ ที่ประเทศไทยทํากับประเทศอื่น เชน ออสเตรเลีย และที่ประเทศสหรัฐฯ ทํากับ
ประเทศอื่น เชน สิง คโปร ชิลี และออสเตรเลี ย โดยคณะวิจั ยจะยึด รูปแบบความตกลงการคา เสรี
สหรัฐฯ-สิงคโปรเปนตนแบบสําหรับกรอบการเจรจาความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ ที่อาจจะเกิดขึน้
ในอนาคต สวนความตกลงฯ อื่นๆ นั้นจะใชพิจ ารณาประกอบประเด็นการเจรจาวาไดมีก ารกลาวถึง
สาระในเรื่องใดบ าง สําหรับข อตกลงไทย-สหรัฐฯ ที่กํ าลัง จะเกิด ขึ้นในอนาคต ก็ คงมี เจตนารมยไ ม
แตกตางจากขอตกลงของประเทศคูภาคีอื่น คือ เพื่อปองกันพฤติกรรมที่เปนการจํากัด หรือกีด กันการ
แขงขันทางการคา สงเสริมใหเกิดการคาที่เปนธรรม และคุมครองผูประกอบการไมใหเกิดการเลือก
ปฏิบัติระหวางผูประกอบการในประเทศกับตางประเทศ
จากการศึก ษาพบว า หากประเทศไทยยอมรับ ข อตกลงฯ เช นเดี ย วกั บ ข อ ตกลงสหรัฐ ฯสิงคโปร จะเกิดผลกระทบตอประเทศไทยดังนี้
9.4.1 ผลกระทบตอผูป ระกอบการรายใหญ
แมประเทศไทยจะมีกฎหมายแขงขันทางการคาแลว แตกฎหมายนี้ยังไมสามารถบังคับใชได
จึงอาจขัดกับความตกลงที่กําหนดใหมีมาตรการปองกันพฤติกรรมการกีดกันการแขงขันทางการคา
(ตาม Article 12.2 ของขอตกลงสหรัฐ-สิงคโปร)
หากประเทศไทยมี นโยบายที่ จ ะบัง คับ ใช ก ฎหมายแข ง ขั น ทางการค าอย า งจริ งจั งเพื่ อให
สอดคลองกับขอตกลงฯ โดยการกําหนดเกณฑสวนแบงตลาดของผูมีอํานาจเหนือตลาด และสว นแบง
ตลาดในการรวมกิจการ จะทําใหทราบวาผูประกอบการรายใดมีขนาดใหญหรือเล็ก หรือผูประกอบการ
ที่รวมกิจการกันแลวจะกลายเปนผูประกอบการรายใหญหรือเล็ก
การเปนผูประกอบการรายใหญในตลาดไมไดหมายความวาผูประกอบการรายใหญรายนั้นจะ
ทําผิดกฎหมายแขงขันทางการคา แตตองมีปจจัยเรื่องพฤติกรรมทางการคาประกอบดวย กลาวคือ
หากผูประกอบการรายใหญนั้นมีพฤติกรรมการกีดกันและจํากัดการแขงขันตามที่กฎหมายกําหนด เชน
กําหนดราคาสินคาสูงเกินควร จํากัดปริมาณสินคาเพื่อเพิ่มราคาสินคาในตลาด กําหนดเงือ่ นไขที่ทาํ ให
ผูอื่นแขงขันไมได ฯลฯ ก็สามารถดําเนินคดีฟองรองเอาความผิดตามกฎหมายได แตถาผูประกอบการ
รายใหญนั้นไมมีพฤติกรรมใดๆ ที่เขาขายความผิดแตมียอดขายสินคาและบริการสูง โดยผูบริโภคนิยม
ใน ราคา คุณภาพ รูปแบบ หรือรสชาติข องสินคาของผูป ระกอบการรายนั้นเอง ก็ถือเปนการแขงขัน
ตามสภาพตลาดปกติ
ดัง นั้ นการบั ง คั บ ใชก ฎหมายแขง ขั นทางการค าของไทยอยางจริ ง จั ง จะเป น การควบคุ ม
พฤติกรรมการแขงขันของผูประกอบการรายใหญ ไมใหเอาเปรียบผูประกอบการที่มีอํานาจตอรองนอย
กวา
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อยางไรก็ตาม Article 12.2 เปนขอตกลงที่อยูนอกเหนือกระบวนการระงับ ขอพิพ าท จึงไมมี
ผลผูกพันเทากับขอตกลงสวนอื่นๆ ที่มีกระบวนการระงับขอพิพาท ดังนั้นหากฝายใดฝายหนึ่งละเมิด
สัญญา ฝายผูเสียหายก็ไมสามารถฟองรองเรียกคาเสียหายได ซึ่งหมายความวา หากไทยไมปฏิบัติ
ตามขอตกลงที่จะบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังก็ยังไมมีผลผูกพันที่ทําใหรัฐบาลสหรัฐฯ หรือบริษัท
สหรัฐฯ สามารถเรียกรองคาเสียหายจากไทยได แตไทยคงจะตองเผชิญกับแรงกดดันในทางออมจาก
สหรัฐฯ แทน เนื่องจากสหรัฐฯ จะตองใหความคุมครองผูประกอบการของตนเองจากการแขงขันใน
ตลาดประเทศไทย
9.4.2 ผลกระทบตอรัฐวิสาหกิจไทย8
ในการบังคับใชกฎหมายแขงขันทางการคา และการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจไทยบางแหงยัง
อาจขัดกับ Article 12.3 ของขอตกลงสหรัฐ-สิงคโปร กลาวคือ
1. กฎหมายแขงขันทางการคาของไทยยกเวนไมใหใชบังคับกับรัฐวิสาหกิจ ไทย จึงสงผลให
รัฐวิสาหกิจไทยสามารถผูกขาดในตลาดสินคาหรือบริการได ซึ่งอาจมีผลตอการกําหนดราคาสินคาหรือ
บริการในตลาด เชน ในอดีตการสื่อสารแหงประเทศไทย (แปลงสภาพเปนบริษัท กสท. จํากัด แลวใน
ป จ จุ บั น ) มี ก ารกํ า หนดอัต ราค า บริ ก ารโทรศั พ ท ท างไกลระหว า งประเทศที่ ค อนข างสู ง และเป น
ผูประกอบการรายเดียวในตลาด แตไมมีการสืบสวนวาอัตราคาบริก ารที่กําหนดดังกลาววาสูงเกินไป
หรือไม เพราะ กสท. ไมไดอยูภายใตกฎหมายแขงขันทางการคา ดังนั้นกฎหมายแขงขันทางการคา
ของไทยปจจุบันจึงอาจขัดกับความตกลงการคาเสรีที่หามรัฐวิสาหกิจมีพฤติกรรมกีดกันการแขงขันหรือ
ใชอํานาจผูกขาด
หากประเทศไทยแกไ ขกฎหมายการแขงขั นทางการคาให สอดคลองกับขอตกลงฯ โดยให
กฎหมายนี้บังคับใชกับรัฐวิสาหกิจดวย รัฐวิสาหกิจที่ผูกขาดก็อาจเขาขายเปน ”ผูม อี าํ นาจเหนือตลาด”
เชน บริษัท กสท. ซึ่งผูใหบริการโทรศัพททางไกลระหวางประเทศ เพราะเปนผูป ระกอบการรายเดียว
ในตลาดโดยมีสวนแบงตลาดรอยละ 100 ในกรณีสมมติวา กสท. ยังมีพ ฤติกรรมในการกําหนดราคา
คาบริการสูงเกินควร หรือกีด กันไมใหผู ประกอบการอื่นเข ามาแขงขั นในตลาด ก็จะมีค วามผิด ตาม
มาตรา 25 ของกฎหมายการแขงขันทางการคาของไทย ซึ่งสามารถดําเนินคดีฟองรองกับบริษทั กสท.
ได

8

ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 4 กําหนดให "รัฐวิสาหกิจ" หมายถึง (ก) องคการของรัฐบาลหรือ
หนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ (ข) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอ ยละหาสิบ
(ค) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก)และ/หรือ(ข) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอ ยละหา
สิบ (ง) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ค)และ/หรือ(ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยูดวย
เกินกวารอยละหาสิบ (จ) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ง)และ/หรือ(ก) และ/หรือ (ข)
และ/หรือ (ค) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ
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2. รัฐวิสาหกิจไทยบางแหงมีภารกิจดานสังคม เชน กิจ การขนสง (การใหบริการรถโดยสาร
ประจําทางของ ขสมก. การใหบริการรถไฟชั้นสามของการรถไฟฯ) ซึ่งจะกําหนดคาบริการขนส ง
สินคาหรือบริการไมคุมทุน เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการได จึงเปนการกําหนดราคาที่ไมได
ใชหลักการในเชิงพาณิชย ซึ่งขัดกับความตกลงการคาเสรีที่กําหนดใหก ารดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ตองคํานึงหลักการเชิงพาณิชยทั้งเรื่องการกําหนดราคา คุณภาพ และการตลาด ตลอดจนเงื่อนไขการ
ซื้อขายอื่นๆ หรือกรณีการขายไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ใหแกก ารไฟฟา
นครหลวงในราคาต่ํากวาทุนก็ไมสามารถทําได เพราะจะขัดกับขอตกลงฯ แมการกระทําดังกลาวจะมี
เหตุผลดานสังคมก็ตาม กลาวคือ ทําใหการไฟฟานครหลวงมีตนทุนต่ํา และสามารถขายไฟฟาใหกับ
ผูบริโภคไดในราคาไมสูงนัก
การที่ประเทศไทยยอมรับ ขอตกลงดังกลาว อาจทําใหเกิด ความยุงยากในการใหบริการเชิง
สังคม และอาจถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจากบริษัทสหรัฐฯ ไดอีก ดว ย ซึ่งคณะวิจัยเห็นวาเงื่อนไข
ขอตกลงในประเด็นนี้อยูนอกกรอบสาระสําคัญของกฎหมายการแขงขันทางการคาทั่วไป ซึ่งเกินเลยไป
กวาการควบคุมพฤติกรรมของธุรกิจ
3. รั ฐวิ สาหกิ จ ไทยมี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า งไม ไ ด อยู บ นพื้ น ฐานของการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งในเชิ ง
พาณิชย (Commercial Consideration) กล าวคือ การจัด ซื้อ จัด จา งมี ลัก ษณะของการเลือ กปฏิบัติ
(Non-Discriminatory) เชน กฟผ. ซื้อน้ํามันจากบริษัท ปตท. หรือรัฐวิสาหกิจตองใชบริก ารของสาย
การบินไทยเวลาเดินทางไปตางประเทศ หรือใชบริษัทเดินเรือไทยในการขนสงสินคาทางทะเล เปนตน
ซึ่ง ขั ด กับ ความตกลงการคา เสรี ที่มิให รัฐ วิส าหกิ จ เลือกปฏิบั ติ ในการซื้ อสิ นคาและบริก ารระหว า ง
ตางชาติกับไทย
การที่ ป ระเทศไทยยอมรั บข อ ตกลงดั งกล าว จะทํ าให ห น ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จของไทยต อง
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางในเชิงพาณิชยนั้น โดยคํานึงถึงผูที่เสนอราคาต่ําที่สุดและไมมีการเลือกปฏิบัติ
ตอ บริ ษัท ของสหรัฐอเมริก าในการจั ด ซื้อ จัด จ าง แตสามารถเลือ กปฏิบั ติ กับ ชาติ อื่นๆ ได ซึ่ งจะมี
ผลกระทบตอการจัดซื้อจัดจางของรัฐวิสาหกิจไทยในปจ จุบันดังที่ไดกลาวมาแลววา ยังมีรัฐวิสาหกิจ
ไทยบางสวนที่ไมมีการจัดซื้อจัดจางในเชิงพาณิชย อยางไรก็ตามขอตกลงนี้ไมเกี่ยวของกับการจัด ซื้อ
จัดจางของภาครัฐบาลที่ยังคงสามารถเลือกปฏิบัติได เชน การกําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐใชบริการสาย
การบินไทยเทานั้น
9.4.3 ผลกระทบตอธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย
ในการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความเกี่ยวของกับผูประกอบการ
รายอื่นๆ ในตลาด รวมถึงหนวยงานรัฐวิสาหกิจดวย ทั้งในเชิงที่เปนคูแ ขงขันกัน และเปนผูรว มทํ า
ธุรกิจดวยกัน เชน การแขงขันระหวางผูป ระกอบธุรกิจรายใหญกับวิสาหกิจ SMEs หรือ การซื้อขาย
สินคาและบริการระหวางรัฐวิสาหกิจกับ SMEs เปนตน ดังนั้นจากผลกระทบของขอตกลงการคาเสรีทมี่ ี
ตอผูประกอบการรายใหญและรัฐวิสาหกิจดังที่ไดกลาวมาแลว ยอมมีผ ลกระทบตอเนื่องมายัง SMEs
ดวยเชนกันดังนี้
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การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา

ก) ผลกระทบระหวาง SMEs กับผูประกอบการรายใหญ
หากประเทศไทยมีขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ โดยกําหนดใหไทยตองบังคับ ใชกฎหมาย
การแขงขันทางการคาอยางจริงจังแลว SMEs ของไทยนาจะไดประโยชนจากขอตกลงนี้ เนื่องจาก
ขอตกลงนี้จะชวยใหไทยเรงบังคับใชกฎหมายที่มีอยู โดยการกําหนดเกณฑผูมีอํานาจเหนือตลาด และ
เกณฑการควบรวมธุรกิจ เพื่อระบุวาผูประกอบการใดเปนรายใหญในตลาด หากผูประกอบรายใหญ
รายนั้นเปนคูแขงกับ SMEs แลว เมื่อพบพฤติกรรมที่เปนการกีดกันการแขงขันแลว SMEs ก็สามารถ
ฟองรองดําเนินคดีได
แตดังที่กลาวมาแลววา เนื่องจากปจจุบันยังไมมีเกณฑดังกลาว ทําใหผูประกอบการรายใหญ
สามารถกลั่ นแกล งผู ป ระกอบการรายเล็ ก ที่ เ ป น SME ได โดยผู ป ระกอบการรายเล็ ก ไม สามารถ
ดํ า เนิ น คดี ต ามกฎหมายได ยกตั ว อย า งเช น กรณี ก ารขายสุ ร าพ ว งน้ํ า ดื่ ม (ดั ง ตารางที่ 9.2)
ผูประกอบการรายใหญเปนผูผลิตสุราที่ผูกขาดอยูในตลาด และตอมาไดขยายกิจการมาผลิตน้าํ ดืม่ โดย
มีการใชอํานาจผูกขาดในตลาดสุราพวงการขายน้ําดื่มที่เปนสินคาใหมเขาไปดวย ทําใหตลาดเกิด การ
บิดเบือนของราคา เนื่องจากน้ําดื่มไมสามารถขายใหหมดได แตตองใชขวดน้ําดื่มคืนเพือ่ ใหสามารถซื้อ
สุราขาวครั้งตอไปได จึงทําใหตัวแทนจําหนายสุราและน้ําดื่มตองเรงระบายน้ําดื่มขวดแกวใหหมด โดย
การขายน้ํ า ดื่ มในราคาต่ํ า9 จึง สงผลกระทบต อยอดขายของผู ผ ลิต น้ํา ดื่ ม รายย อยลดลง แม มีก าร
รองเรียนจากผูผ ลิตน้ําดื่มรายยอยตอสํานักสงเสริมการแขงขันทางการคา แตเจาหนาที่ไมสามารถ
ดําเนินการเอาผิดตามกฎหมายได เนื่ องจากยั งไมมีเ กณฑ กํา หนดผูมีอํานาจเหนือตลาด ทําใหไ ม
สามารถระบุ ไ ด ว า ผู ป ระกอบการรายนั้ น เป น ผู มี อํ า นาจเหนื อ ตลาดตามกฎหมาย เมื่ อ ไม รู ว า
ผูประกอบการใดเขาขายบาง ก็ไมสามารถนําตัวบทกฎหมายในมาตรา 25 บังคับใชได
นอกจากนี้ ขอตกลงการคาเสรียังมีผลใหไทยตองเรงสรางความโปรงใสในการเปด เผยขอมูล
จึงเปนผลพลอยไดใหไทยเรงพัฒนาระบบการเปดเผยขอมูลใหดีขึ้น ซึ่งทําใหธุรกิจ SMEs ของไทยมี
ขอมู ล และองคค วามรู มากขึ้น วา พฤติก รรมใดที่ ถือว าผิ ดกฎหมายแขง ขันทางการค า และสามารถ
เรียกรองคาเสียหายได
ดังนั้ นประโยชนจ ากข อตกลงนี้ห ากไทยบังคับ ใช กฎหมายไดจ ริง คือ จะเปนการคุ มครอง
SMEs จากพฤติกรรมการจํากัดหรือกีดกันการแขงขันของทั้งผูประกอบการไทยและตางชาติที่เปนราย
ใหญ และสรางองคความรูใหมๆ จากการเปดเผยขอมูลของภาครัฐ
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ข) ผลกระทบระหวาง SMEs กับรัฐวิสาหกิจ
จากการสืบคนขอมูลเรื่องการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ พบวา รัฐวิสาหกิจไทยมี
การซื้ อสิ นค า หรือบริ ก ารจากผู ประกอบธุ รกิ จ ขนาดกลางและเล็ ก จํ า นวนมาก 10 หากไทยยอมรั บ
ขอตกลงการคาเสรีนี้แลว การที่รัฐวิสาหกิจตองมีการจัดซื้อจัดจางในเชิงพาณิชยต ามขอตกลงการคา
เสรี จะมีผลกระทบตอ SMEs ดว ย โดย SMEs ที่มีศักยภาพและสามารถยื่นเสนอราคาประมูลได
ต่ําสุด ก็จ ะไดรับโครงการนั้นไปดําเนินการ แตสําหรับ SMEs ที่มีขนาดเล็กมากก็อาจไมสามารถ
แขงขันกับผูประกอบการที่มีศักยภาพมากกวาได อีกทั้งขอตกลงการคาเสรีนี้ยังมิใหมีการเลือกปฏิบัติ
ดวย ดังนั้นรัฐจึงไมสามารถมีนโยบายสงเสริม SMEs โดยกําหนดใหหนวยงานรัฐวิสาหกิจมีการจัดซือ้
จัดจางกับ SMEs เปนการเฉพาะเพื่อสงเสริมธุรกิจ SMEs ได
นอกจากนี้ ในกรณีที่ SMEs มีก ารแข งขันกับรัฐวิสาหกิ จ เมื่อมีการบังคั บใชก ฎหมายการ
แขงขันทางการคากับรัฐวิสาหกิจไทยแลว จะทําใหเกิดการแขงขันระหวางกันที่เปนธรรมมากขึ้น เพราะ
รัฐวิสาหกิจตองอยูภายใตกฎหมาย และหามมีพฤติกรรมที่เปนการกีดกันการแขงขัน

9.5 ขอเสนอแนะ
จากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ รัฐบาลไทยควรดําเนินการ
ดังตอไปนี้
1. กําหนดเกณฑสวนแบงตลาดของผูมีอํานาจเหนือตลาด และสวนแบงตลาดจากการรวม
กิ จ การให ใช ไ ด กั บ ทุก สาขาอุ ต สาหกรรมและผู ป ระกอบการทุ ก กลุ ม เพื่ อ ไมใหเ กิ ด
พฤติกรรมที่เปนการจํากัดหรือกีดกันการแขงขันของผูประกอบการรายใหญ
2. ปรับปรุงแกไขกฎหมายการแขงขันทางการคาของไทยใหสามารถบังคับใชกับรัฐวิสาหกิจ
ได เพื่อใหการแขงขันของรัฐวิสาหกิจอยูภายใตกฎหมายเดียวกับผูป ระกอบการเอกชนอืน่
โดยเฉพาะคูแขงขันที่เปนเอกชน
3. ไมควรยอมรับ Article 12.3 ในสวนของการจัดซื้อจัดจางและการซื้อสินคาและบริก ารใน
เชิงพาณิชยอยางไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งประเด็นสําคัญของการยกเวนรัฐวิสาหกิจจากขอตกลง
นี้ จ ะดู จ ากเหตุ ผ ลของการยกเว น กล า วคื อ หาก กฟผ. ขายไฟฟ า ให กั บ การไฟฟ า
นครหลวงในราคาถูก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนก็ควรไดรับการยกเวน แต
กรณีที่บริษัท ทศท. ลดราคาคาบริการลงแตไมอนุญาตใหบริษัทเอกชน (บริษัทเทเลคอม
เอเชีย และบริษัท ที ที แอนด ที) ซึ่งเปนคูสัญญาสัมปทานลดคาบริการ ก็ไมค วรไดรับ
การยกเวน ดังนั้นการกระทําของรัฐวิสาหกิจที่ใหบ ริก ารเชิงสังคมควรไดรับการยกเวน
10

จากการศึกษาของสมเกียรติ และเทียนสวาง (2548) พบวา มูลคาของโครงการที่ SMEs ไดรับคัดเลือกเปนซัพ พลายเออรใน
การขายสิน ค าหรื อ ให บริ การแก รัฐและรั ฐวิส าหกิ จมี สัดส วนอยู ใ นช ว งรอ ยละ 60.5-98.8 ของมูล ค าโครงการทั้ งหมดใน 4
อุตสาหกรรมที่ทําการศึกษา คือ การกอสราง ครุภัณฑคอมพิวเตอร การจางที่ปรึกษา และพัสดุสํานักงาน
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การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา

จากการบังคับของกฎหมายการแขงขันทางการคา สว นรัฐวิสาหกิจ ที่มีพ ฤติก รรมกีดกัน
การแขงขันของคูแขงก็จะอยูภายใตกฎหมายการแขงขันทางการคาแลวหากมีการแกไข
กฎหมายใหบั งคั บใช กับ รัฐวิ สาหกิ จ ด ว ย ดัง นั้นจึ งไมมีค วามจํ าเป นตองมีข อ ตกลงใน
ประเด็นการจัดซื้อจัดจางและการซื้อสินคาและบริการในเชิงพาณิชยอยางไมเลือกปฏิบัติ
อีก
4. ควรให Article 12.4 ดานการใหความรวมมือระหวางสองประเทศมีผลผูกพัน เพื่อใหไทย
สามารถเรียกรองขอมูล ที่ไมเปดเผยตอสาธารณชน (Non-Public Information) ซึ่งเปน
ขอมูลที่สํานักงานคณะกรรมการแขงขันทางการคาไดจ ากสืบสวนแตไมเปนความลับสง
ให แ กไ ทย เนื่อ งจากป จ จุบั น Article 12.4 ระหว า งสหรัฐฯ-สิง คโปร อยู ในลัก ษณะไม
ผู ก พั น หากสหรั ฐ ฯ ไม ส ง ข อ มู ล ให สิ ง คโปร ต ามที่ ร อ งขอ สิ ง คโปร ก็ ไ ม ส ามารถใช
กระบวนการระงับขอพิพาทในการเรียกรองคาเสียหายจากสหรัฐฯ ได
5. ควรมีการศึกษาปญหาการผูกขาดหรือจํากัดการแขงขันที่ SMEs ไทยประสบเจอในแตละ
สาขา เพื่อหาทางปองกันหรือชวยเหลือ SMEs เหลานั้น

