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        กฎหมายการแข่งขันทางการคาเป็ นกฏหมายเศรษฐกิจที่มีความสําคัญตอ 

การประกอบธุรกิจ และเป็นกฎหมายสากลที่มีการบังคับใช้อย่างแพร่หลาย อีกทั้งสาระเกี่ยวกับ
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าประกอบด้วยสาระ ทั้งในแง่ของกฎหมายและเศรษฐศาสตร   
ซึ่งคําศัพท์ที่ปรากฏอยูใ่นบริบทของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าส่วนใหญ่เป็นคําศัพทเฉพาะ
และเข้าใจยาก โดยเฉพาะบุคคลทั่วไปที่มิได้ อยู่ในสายงานหรือวงการดังกลาว นอกจากนี้ 
คําศัพท์บางคํายังไม่มีการบัญญัติความหมายเป็นภาษาไทยและไมมีแหล่งอางอิงที่น่าเชื่อถือ
รวบรวมคําศัพท์เหล่านีไ้ว สํานักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าตระหนักถึงความสําคัญของเรื่อง
ดังกล่าว จึงได้จัดแปล และเรียบเรียงคําศัพท์เศรษฐศาสตร์องค์การอุตสาหกรรมและกฎหมาย
การแขงขันทางการคา จาก Glossary of Industrial Organization Economics and Competition 

Law ของ World Bank และ OECD ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญดานกฎหมาย
และนโยบายการแข่งขันในระดับสากล เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องกฎหมายการ
แข่งขันทางการคา้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการคา้มากข้ึน 
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ค ำศัพท์ 

เศรษฐศำสตร์องค์กำรอุตสำหกรรม และกฎหมำยแข่งขันทำงกำรค้ำ  
 

1. Abuse of Dominant Position   (กำรใช้อ ำนำจเหนือตลำดโดยมิชอบ) 

          พฤติกรรมทางการค้าที่จ ากัดการแข่งขันซึ่งกระท าโดยบริษัทที่มีอ านาจเหนือตลาดเพื่อรักษา
สถานะหรือเพิ่มอ านาจของตนในตลาด ถือว่าเป็น  "กำรใช้ประโยชน์จำกกำรมีอ ำนำจเหนือตลำดโดยไม่
เหมำะสมหรือมิชอบ"  เพื่อควบคุมตลาดและมุ่งหมายที่จะจ ากัดการแข่งขัน    พฤติกรรมทางการค้าที่
ถือว่าเป็นการใช้อ านาจในการจ ากัดหรือกีดกันการแข่งขัน จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตาม 
อาจรวมถึงพฤติกรรมดังต่อไปนี้ การตั้งราคาสูงเกินไป  (excess prices) การเลือกปฏิบัติด้านราคา         
(price discrimination)  การก าหนดราคาต่ าเกินควรเพื่อก าจัดคู่ค้ารายอื่นออกไปจากตลาด(predatory pricing) 

การสร้างเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมด้านราคาโดยบริษัทที่รวมตัวกัน  (price squeezing by integrated firms)       
การปฏิเสธที่จะขายหรือท าธุรกรรมด้วย (refusal to deal/sell) การขายพ่วง (tied selling) หรือการบังคับซื้อ 

(product bundling) และการให้สิทธิในการซื้อก่อน (pre-emption of facilities). 

2. Acquisition (กำรเข้ำซื้อกิจกำร) 

          การเข้าซื้อกิจการ  หมายถึง การที่บริษัทหนึ่งได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือเข้าควบคุมบริษัทอ่ืน
บางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งแตกต่างจากการควบรวมธุรกิจ (merger)  กล่าวคือ การเข้าซื้อกิจการไม่
จ าเป็นต้องเป็นการรวมบริษัท (amalgamation) หรือการควบรวมธุรกิจ (merger) แต่เป็นการรวมสินทรัพย์
ของทุกบริษัทจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ (consolidation) แม้ว่าการเข้าซื้อกิจการจะมีการเปลี่ยนการเข้าควบคุม
โดยสิ้นเชิง แต่บริษัทที่เกี่ยวข้องอาจจะยังคงด าเนินการเป็นอิสระอยู่   อย่างไรก็ตาม การควบคุมบริษัท
ร่วมกันบ่งบอกถึงการมีก าไรสูงสุดร่วมกัน เป็นเร่ืองที่องค์กรก ากับการแข่งขันควรให้ความสนใจ 

3. Agreement to lessen or restrict competition (กำรท ำควำมตกลงร่วมกันเพื่อลดหรือจ ำกัดกำรแข่งขัน) 

          การท าความตกลงร่วมกัน (agreement) หมายถึง การท าความตกลงร่วมกันทั้งแบบเปิดเผยและ     
ไม่เปิดเผยระหว่างบริษัทที่แข่งขันกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน  การท าความตกลงที่จะจ ากัดการแข่งขัน
อาจเป็นเร่ืองราคา การผลิต ตลาดและลูกค้า ซึ่งการท าความตกลงประเภทนี้มักจะเหมือนกับคำร์เทล 

(cartel) หรือกำรสมรู้ร่วมคิด (collusion) และศาลส่วนใหญ่ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขัน
เน่ืองจากมีผลเพิ่มราคาสินค้า จ ากัดผลผลิตและผลที่ตามมาก่อให้เกิดควมเสียหายต่อเศรษฐกิจ 
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 การท าความตกลงร่วมกันอาจเป็นแบบเป็นทางการและอาจเขียนเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์
อักษรที่เด่นชัดหรือไม่เด่นชัดแต่เป็นที่เข้าใจตรงกันในหมู่สมาชิก    การท าความตกลงร่วมกันที่เด่นชัด
ไม่จ าเป็นต้องเป็นการท าความตกลงแบบเป็นทางการและ  "เปิดเผย" ซึ่งผู้อ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ที่ตกลงร่วมกัน
สามารถสังเกตเห็น ในความเป็นจริงแล้ว การท าความตกลงร่วมกันที่เป็นการจ ากัดการแข่งขันส่วนใหญ่
จะเป็นแบบซ่อนเร้นซึ่งองค์กรก ากับการแข่งขันไม่สามารถตรวจพบได้ง่าย    แต่ไม่ใช่การตกลงร่วมกัน
ทุกประเภทจะเป็นผลร้ายต่อการแข่งขัน หรือถูกห้ามตามกฎหมายการแข่งขัน กฎหมายการแข่งขันใน
หลายประเทศยกเว้นการจัดการร่วมกันระหว่างบริษัทซึ่งอาจส่งเสริมประสิทธิภาพ หรือการเปลี่ยนแปลงใน
ตลาด ตัวอย่างเช่น อาจยอมให้มีการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทในการที่จะพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์
ให้เป็นแบบเดียวกันเพื่อการประหยัดต่อขนาด  เพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์และการเผยแพร่เทคโนโลยี         
ในท านองเดียวกัน  อาจยอมให้บริษัทร่วมมือกันในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  (R&D)                  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางสถิติ หรือการลงทุนร่วมกันเพื่อกระจายความเสี่ยงและก่อตั้งกองทุนรวมใน
โครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่   อย่างไรก็ตาม  การยกเว้นนี้โดยทั่วไปมีพื้นฐานมาจากการท าความตกลงร่วมกัน 
หรือการจัดการที่ไม่ใช่การก าหนดราคาหรือพฤติกรรมที่จ ากัดการแข่งขันประเภทอ่ืน 

4. Anti-competitive Practices (พฤติกรรมต่อต้ำนกำรแข่งขัน)  

 พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน หมายถึง พฤติกรรมการค้าต่างๆโดยบริษัทหรือกลุ่มบริษัทเพื่อ
จ ากัดการแข่งขันระหว่างบริษัท รักษาหรือเพิ่มอ านาจตลาดและผลก าไร โดยไม่จ าเป็นต้องขายสินค้าและ
ให้บริการในราคาต่ าลงหรือมีคุณภาพสูงขึ้น 

ความส าคัญของการแข่งขัน คือ ท าให้บริษัทพยายามที่จะมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน   แต่
หากบริษัทพยายามจ ากัดการแข่งขัน โดยไม่ใช้การสร้างความได้เปรียบแต่แสวงหาประโยชน์ให้แก่
ตนเองโดยใช้สถานะในตลาดของตนเพื่อที่จะท าให้คู่แข่ง ลูกค้าและซัพพลายเออร์เสียเปรียบหรือได้รับความ
เสียหาย  จนท าให้ราคาสินค้าสูงขึ้น ผลผลิตลดลง  ผู้บริโภคมีทางเลือกน้อยลง สูญเสียประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจและการจัดสรรทรัพยากรไม่เหมาะสม จะถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ต่อต้านการแข่งขัน พฤติกรรม
ทางการค้าประเภทใดน่าจะถือว่าเป็นการลดการแข่งขันและฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันจะเปลี่ยนแปลง
ไปในแต่ละประเทศ   พฤติกรรมทางการค้าบางประเภทอาจเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายโดยไม่ต้องพิสูจน์    
(per se illegal) และพฤติกรรมบางประเภทอาจพิจารณาโดยใช้หลักเหตุผล (rule of reason) ตัวอย่างเช่น     
การก าหนดราคาขายปลีก (resale price maintenance) ส่วนใหญ่ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย โดย     

ไม่ต้องพิสูจน์ ในขณะที่การห้ามขายสินค้าของคู่แข่ง (exclusive dealing) อาจพิจารณาโดยใช้หลักเหตุผล 
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ในประเทศสหรัฐฯ การตกลงร่วมกันก าหนดราคาเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายโดยไม่ต้องพิสูจน์  
ในขณะที่ในประเทศแคนาดา การตกลงร่วมกันที่ผิดกฎหมายจะต้องมีผลครอบคลุมตลาดส่วนใหญ่ 

พฤติกรรมจ ากัดการแข่งขันแบ่งออกได้เป็นพฤติกรรมจ ากัดการแข่งขันในแนวนอนและแนวดิ่ง  
พฤติกรรมจ ากัดการแข่งขันในแนวนอนรวมถึงคาร์เทล (cartel) การสมรู้ร่วมคิด (collusion) การสมคบกัน 

(conspiracy)   การควบรวมกิจการ (merger) การก าหนดราคาต่ าเกินควรเพื่อก าจัดคู่ค้ารายอ่ืนออกไปจากตลาด 

(predatory pricing) การเลือกปฏิบัติด้านราคา (price discrimination) และการตกลงร่วมกันก าหนดราคา 

(price fixing)  พฤติกรรมจ ากัดการแข่งขันในแนวดิ่ง รวมถึงการห้ามขายสินค้าของคู่แข่ง (exclusive dealing)  
การจ ากัดตลาดในเชิงภูมิศาสตร์ (geographic market restrictions) การปฏิเสธที่จะขายหรือท าธุรกรรมด้วย 

(refusal to deal/sell) การก าหนดราคาขายปลีก (resale price maintenance) และการขายพ่วง (tied selling) 

โดยทั่วไปแล้ว การจ ากัดการแข่งขันในแนวนอนจะต้องมีคู่แข่งขันในตลาด  ในขณะที่การจ ากัด         
การแข่งขันในแนวด่ิงจะต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างซัพพลายเออร์และผู้จัดจ าหน่าย  

5. Antitrust (กำรต่อต้ำนกำรผูกขำด)  
          การต่อต้านการผูกขาดเป็นกฎหมายและนโยบายทางเศรษฐกิจที่ด าเนินการกับการผูกขาดและ
พฤติกรรมผูกขาด  กฎหมายต่อต้านการผูกขาดหรือนโยบายต่อต้านการผูกขาดเป็นค าที่ใช้ในประเทศ
สหรัฐ ในขณะที่ประเทศอ่ืนใช้ค าว่ากฎหมายหรือนโยบายการแข่งขัน บางประเทศใช้วลีว่า  "กฎหมาย
การค้าที่เป็นธรรมหรือกฎหมายต่อต้านการผูกขาด (Fair Trading or Antimonopoly Law) " กฎหมายต่อต้าน
การผูกขาดหรือกฎหมายการแข่งขันส่วนใหญ่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับโครงสร้าง  เช่น การควบรวมธุรกิจ 

(merger)  การผูกขาด (monopoly) สถานะการมีอ านาจเหนือตลาด (dominant -market position) และ            
การกระจุกตัว (concentration) รวมทั้งพฤติกรรม เช่น การสมรู้ร่วมคิดกัน (collusion) การก าหนดราคา 
(price fixing) และการก าหนดราคาต่ าเกินควรเพื่อก าจัดคู่ค้ารายอ่ืนออกไปจากตลาด (predatory pricing) 

6. Barrier to Entry (อุปสรรคในกำรเข้ำสู่ตลำด)  

          อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดเป็นปัจจัยซึ่งป้องกันหรือขัดขวางไม่ให้บริษัทใหม่เข้ามาแข่งขันในตลาด  
แม้แต่เมื่อบริษัทที่มีอยู่เดิมได้รับก าไรเกินปกติ   อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดอาจแบ่งออกได้เป็น              
2 ประเภทกว้าง ๆ คือ อุปสรรคทางโครงสร้างและอุปสรรคทางกลยุทธ์ โดยอุปสรรคทางโครงสร้างเกิด
จากลักษณะพื้นฐานของอุตสาหกรรม   เช่น เทคโนโลยี ต้นทุน และอุปสงค์   ปัจจัยที่ท าให้เกิดอุปสรรค
ทางโครงสร้างน่าจะเป็นความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ความได้เปรียบด้านต้นทุนของผู้ประกอบการที่อยู่
ในตลาด และการประหยัดต่อขนาด ต้นทุนจม   ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ท าให้ผู้ประกอบการที่อยู่
ในตลาดได้เปรียบเน่ืองจากผู้เข้ามาแข่งขันรายใหม่จะต้องเอาชนะความภักดีต่อตราสินค้าของผลิตภัณฑ์
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ที่อยู่ในตลาด   ความได้เปรียบด้านต้นทุน หมายความว่าผู้ที่เข้ามาแข่งขันในตลาดจะมีต้นทุนต่อหน่วย
ของผลิตภัณฑ์สูง   น่าจะเป็นเพราะความเสียเปรียบทางด้านเทคโนโลยี การประหยัดต่อขนาดจะจ ากัด
จ านวนของบริษัทซึ่งสามารถด าเนินการให้โดยมีต้นทุนต่ าที่สุด   บางคร้ังต้นทุนจมที่ไม่สามารถเรียก
คืนได้เมื่อเลิกกิจการถือว่าเป็นอุปสรรคในการเข้ามาแข่งขันในตลาดด้วย  

รัฐอาจเป็นต้นเหตุของอุปสรรคในการเข้ามาแข่งขันในตลาดโดยการออกใบอนุญาตและการออก
ระเบียบต่าง ๆ และอุปสรรคทางกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดเกิดจากพฤติกรรมของผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาด 

เช่น การให้สิทธิในการซื้อก่อน (pre-emption of  facilities) โดยผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดลงทุนด้านก าลัง    
การผลิตมากเกินตัวเพื่อที่จะท าสงครามด้านราคาหากมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขันในตลาด  

7. Bid Rigging (กำรตกลงร่วมกันก ำหนดรำคำประมูล)  

          การตกลงร่วมกันก าหนดราคาประมูล เป็นรูปแบบเฉพาะรูปแบบหนึ่งของพฤติกรรมการรวมหัวกัน
ก าหนดราคาโดยบริษัทที่ร่วมกันประมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐหรือสัญญาโครงการ ซึ่งมี 2 

รูปแบบ คือ บริษัทตกลงที่จะยื่นประมูลร่วมกันซึ่งเป็นการจ ากัดการแข่งขันด้านราคา และ  บริษัทตกลง
ร่วมกันว่าบริษัทใดจะเป็นผู้ประมูลราคาต่ าที่สุดและสับเปลี่ยนกันในวิธีที่จะท าให้แต่ละบริษัทชนะ    
การประมูลตามจ านวนของสัญญาที่ตกลงกันไว้ การตกลงร่วมกันก าหนดราคาประมูลเป็นรูปแบบของ
การตกลงร่วมกันที่ใช้อย่างกว้างขวางที่สุด 

8. Brand Competition (intra-and inter brand)    (กำรแข่งขันในด้ำนตรำสินค้ำ (ตรำสินค้ำเดียวกันและต่ำงกัน)  

          บริษัทที่ขายสินค้าต่างกันมักจะพัฒนาและแข่งขันกันในด้านตราสินค้าหรือฉลาก เช่น โคคา โคล่า 
กับ เปปซี่  โคล่า เป็นการแข่งขันระหว่างตราสินค้า ผู้ซื้อต่างกันอาจต้องการจ่ายเงินมากกว่าเพื่อซื้อ
สินค้าตราหนึ่งหรือซื้อสินค้าตราหนึ่งบ่อยกว่าอีกตราหนึ่ง  

การแข่งขันภายในตราสินค้าเดียวกัน เป็นการแข่งขันระหว่างผู้ค้าปลีกและผู้จัดจ าหน่ายในตรา
สินค้าเดียวกัน   การแข่งขันภายในตราสินค้าเดียวกันอาจเป็นการแข่งขันด้านราคาหรือด้านที่ไม่ใช่ราคา 

ตัวอย่างเช่น ยีนส์ลีวายส์ อาจจ าหน่ายในร้านดิสเคาน์สโตร์หรือร้านขายสินค้าเฉพาะอย่างในราคาที่ต่ า
กว่าในห้างสรรพสินค้า แต่ไม่มีบริการที่ดีเท่ากับห้างสรรพสินค้า การให้บริการท าให้เกิดการแข่งขันใน
ด้านที่ไม่ใช่ราคาภายในตราสินค้าเดียวกัน   ผู้ผลิตบางรายพยายามที่จะก าหนดราคาขายปลีกสินค้าของตน
ให้เป็นแบบเดียวกันและป้องกันการแข่งขันด้านราคาภายในตราสินค้าเดียวกันโดยการก าหนดราคาขายปลีก 

(resale price maintenance) เพื่อที่จะกระตุ้นการแข่งขันภายในตราสินค้าเดียวกันในด้านที่มิใช่ราคาถ้าหาก
การท าเช่นนั้นจะเป็นการเพิ่มยอดขายสินค้าของตน 
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9. Bundling (กำรขำยพ่วงเป็นชุด ) 

          การขายพ่วงเป็นชุด หมายถึง การขายคู่กันเป็นชุดหรือแพคเกจ เช่น ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์อาจก าหนดให้
ลูกค้าซื้อส่วนประกอบทั้งหมดพร้อมกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ และกระดาษพิมพ์ หรืออาจขาย
เป็นแพคเกจครบชุด เช่น รถยนต์ที่ติดตั้ง options ทั้งหมดซึ่งรวมทั้งเกียร์อัตโนมัติ วิทยุ และเคร่ืองปรับอากาศ
ในรถยนต ์การพิจารณาเร่ืองการบังคับซื้อต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไปโดยพิจารณาตามหลักเหตุผล 

10. Cartel (คำร์เทล)  

          คาร์เทล  หมายถึง การตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการระหว่างบริษัทในอุตสาหกรรมที่มีผู้ขายน้อยราย 

สมาชิกของคาร์เทลจะตกลงร่วมกันในเร่ืองราคา ผลผลิตในอุตสาหกรรมทั้งหมด   ส่วนแบ่งตลาด            
การจัดสรรลูกค้า การแบ่งเขต การตกลงร่วมกันก าหนดราคาประมูล การจัดตั้งองค์การขายร่วมกัน และ
การแบ่งก าไร เป็นต้น คาร์เทลในความหมายที่กว้างนี้คล้ายกับการสมรู้ร่วมคิดกัน “แบบเปิดเผย” 
คาร์เทลเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ร่วมกันของบริษัทสมาชิก โดยทั่วไปแล้วพฤติกรรมแบบคาร์เทลพยายาม
ที่จะเลียนแบบพฤติกรรมการผูกขาด โดยการจ ากัดผลผลิตทางอุตสาหกรรม  การขึ้นราคาสินค้าหรือ
การก าหนดราคาสินค้าเพื่อให้ได้ก าไรสูงขึ้น  คาร์เทลแบบเปิดเผยและไม่เปิดเผยมีลักษณะต่อไปนี ้
คาร์เทลแบบเปิดเผย      รัฐบาลอาจก าหนดและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับราคา  ผลผลิตและอ่ืนๆ     

การร่วมกันก าหนดราคาเพื่อการส่งออก (export cartels) และ การตกลงทางการขนส่งสินค้าทางเรือ     
(shipping conference) เป็นตัวอย่างของคาร์เทลแบบเปิดเผย    
คาร์เทลแบบไม่เปิดเผย     เป็นการท าความตกลงร่วมกันที่มีเงื่อนไขที่จะก่อประโยชน์ร่วมกัน  ในกลุ่ม
สมาชิกแต่จะไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก  ในหลายประเทศถือว่าคาร์เทลแบบไม่เปิดเผยผิดกฎหมาย
และฝ่าฝืนกฎหมายป้องกันการผูกขาด  
คาร์เทลที่ประสบผลส าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นแบบเปิดเผยหรือไม่ เปิดเผย ต้อง “ร่วมแรงร่วมใจกัน” 
“ประสานงานกัน” และมี “การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์” ซึ่งหมายความว่าสมาชิกของคาร์เทลจะต้อง
สามารถตรวจสอบได้เมื่อมีการฝ่าฝืนข้อตกลงเกิดขึ้นและสามารถลงโทษผู้ฝ่าฝืนได้ 

 11. Collusion (กำรสมรู้ร่วมคิดกัน)  

          การสมรู้ร่วมคิดกัน หมายถึง การร่วมมือกัน (combination) การสมคบกัน (conspiracy) หรือการท า
ความตกลงร่วมกัน (agreement) ในหมู่ผู้ขายเพื่อที่จะขึ้นราคาสินค้าหรือก าหนดราคาสินค้า และลดผลผลิต
เพื่อเพิ่มผลก าไร การสมรู้ร่วมคิดกันแตกต่างจากคาร์เทล คือ การสมรู้ร่วมคิดกันไม่จ าเป็นต้องมีการท า
ความตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการระหว่างสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นแบบเปิดเผยหรือไม่เปิดเผย อย่างไรก็ตาม 
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การสมรู้ร่วมคิดกันและคาร์เทลมีผลต่อเศรษฐกิจเหมือนกันและมักจะใช้สองค านี้แทนกันเสมอ 

องค์กรก ากับการแข่งขันมองว่า การสมรู้ร่วมคิดกันระหว่างบริษัทเพื่อขึ้นหรือก าหนดราคา
สินค้าและลดผลผลิตเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันที่ร้ายแรงที่สุด  การสมรู้ร่วมคิดกันจะท าได้ง่าย
เมื่อมีผู้ขายน้อยรายและผลิตสินค้าเหมือนกัน  การสมรู้ร่วมคิดกันไม่จ าเป็นต้องมีการท าความตกลง
ร่วมกันหรือการสื่อสารกันแบบเปิดเผยระหว่างบริษัท   ในตลาดผู้ขายน้อยราย บริษัทมักจะพึ่งพาอาศัย
กันในการตัดสินใจเร่ืองราคาสินค้าและผลผลิต   ซึ่งการด าเนินการของแต่ละบริษัทจะเกิดผลกระทบ
และท าให้บริษัทอ่ืนตอบสนองในทางตรงข้าม   ในสถานการณ์เช่นนี้ บริษัทในตลาดผู้ขายน้อยรายอาจ
น าพฤติกรรมของคู่แข่งขันมาพิจารณาและร่วมมือกันท าคาร์เทลโดยไม่มีการท าความตกลงร่วมกัน
อย่างเปิดเผย  ซึ่งพฤติกรรมการร่วมมือกันเช่นนี้เรียกว่าการสมรู้ร่วมคิดกันแบบปกปิด (tacit collusion) 
หรือ การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าเป็นทิศทางเดียวกัน (conscious parallelism) 

12. Combination (กำรร่วมมือกัน)  

           การร่วมมือกัน หมายถึง การจับกลุ่มกันเพื่อให้เกิดการผูกขาด คาร์เทลหรือการท าความตกลง
ร่วมกันเพื่อที่จะขึ้นหรือก าหนดราคาหรือจ ากัดผลผลิตเพื่อให้ได้ก าไรสูงขึ้น   ซึ่งค านี้ใช้แทนได้กับ     
การสมคบกัน (conspiracy) และการสมรู้ร่วมคิดกัน (collusion) ด้วย 

13. Competition (กำรแข่งขัน) 

          การแข่งขันเป็นสถานะการณ์ในตลาดซึ่งบริษัทหรือผู้ขายต่อสู้เพื่อให้ได้ผู้ซื้อเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายเฉพาะทางธุรกิจ เช่น ก าไร ยอดขาย และ/หรือส่วนแบ่งตลาด การแข่งขันระหว่างบริษัทอาจ
เกิดขึ้นเมื่อมีบริษัทสองบริษัทหรือมากกว่านั้นแข่งขันกันในรูปราคา  คุณภาพ บริการหรือปัจจัยข้างต้น
รวมกันรวมทั้งปัจจัยอื่นซึ่งมีผลต่อลูกค้า 

14. Concentration (กำรกระจุกตัว) 

          การกระจุกตัว หมายถึง ระดับซึ่งบริษัทจ านวนไม่มากถือครองยอดขาย สินทรัพย์หรือการจ้างงาน
ในสัดส่วนของยอดรวมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในตลาดสินค้าหรือบริการเดียวกัน 

15. Concentration Index (ดรรชนีวัดกำรกำรกระจุกตัว) 

ได้มีการเสนอดรรชนีหรือวิธีการวัดการกระจุกตัวต่างๆในสาขาเศรษฐศาสตร์องค์ก าร
อุตสาหกรรม  ซึ่งใช้วิธีการวัดนี้เพื่ออธิบายโครงสร้างของตลาดและ/หรือสิ่งบ่งชี้อ านาจตลาดหรือการ
แข่งขันระหว่างบริษัท   โดยพื้นฐานดรรชนีวัดการกระจุกตัวพยายามวัดจ านวนและความไม่เท่ากันของ
ขนาดของบริษัท   การวัดที่ใช้กันบ่อยที่สุด คือ 
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อัตราส่วนการกระจุกตัว (Concentration Ratio): ร้อยละของผลผลิตของอุตสาหกรรมทั้งหมด (หรือการ
วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ยอดขาย  รายได้  การจ้างงาน)  ซึ่งค านึงถึงจ านวนของบริษัทขนาดใหญ่   
อัตราส่วนการกระจุกตัวของบริษัทสี่ราย (CR4) วัดส่วนแบ่งของผลผลิตในอุตสาหกรรมทั้งหมดที่คิด
จากบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 4 ราย  ในท านองเดียวกัน อาจค านวณโดยใช้การวัด CR3  CR5  CR8    ข้อเสีย
ของการวัดโดยใช้อัตราส่วนการกระจุกตัว คือไม่ได้ระบุจ านวนบริษัททั้งหมดซึ่งอาจด าเนินธุรกิจและ
แข่งขันในอุตสาหกรรม   ตัวอย่างเช่น  อุตสาหกรรม 2 ประเภทที่มีค่า CR4 สูงถึงระดับร้อยละ 75 อาจ
แตกต่างกัน เพราะอุตสาหกรรมหนึ่งอาจมีบริษัทสองสามรายในขณะที่อีกอุตสาหกรรมอาจมีบริษัทหลายราย 

Herfindahl-Hirschman Index (HHI): การวัด HHI วัดจ านวนและการกระจายขนาดของธุรกิจใน
อุตสาหกรรม ซึ่งค านวณจากผลรวมส่วนแบ่งตลาดยกก าลังสองของบริษัททั้งหมดในอุตสาหกรรม  
โดยในอุตสาสหกรรมที่มีบริษัทผูกขาดเพียงรายเดียว  ค่า HHI  จะเท่ากับ 1   

16. Conglomerate (กำรรวมบริษัท)  

          การรวมบริษัท หมายถึง บริษัทซึ่งมีการด าเนินธุรกิจต่างกันในอุตสาหกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน    
การรวมบริษัทอาจเกิดจากการควบรวมธุรกิจ(merger) และการเข้าซื้อกิจการ (acquisition) และ/หรือการ
ลงทุนข้ามอุตสาหกรรมด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น การลดความเสี่ยง การเข้าถึงทรัพยากรทางการเงินและ
การบริหารจัดการมากขึ้น  การจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การรวมบริษัทจะท าให้เกิด
การลดการแข่งขันโดยการอุดหนุนไขว้ในธุรกิจที่ได้ก าไรน้อย เพื่อมุ่งหมายที่จะจ ากัดการแข่งขันและ
การจัดการแบบต่างตอบแทนกับบริษัทที่รวมกันอื่น โดยการซื้อและขายวัตถุดิบ/ผลผลิต 

17. Conscious Parallelism (กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสินค้ำเป็นทิศทำงเดียวกัน) 

          การด าเนินการด้านราคาและผลผลิตของบริษัทหนึ่งในตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายมีผลกระทบอย่าง
มากต่อการด าเนินการด้านราคาและผลผลิตของคู่แข่งขัน   หลังการกระท าซ้ าๆกันบริษัทจะเร่ิมตระหนักถึง
ข้อเท็จจริงนี้และจะมีการร่วมมือกันโดยไม่มีการตกลงที่เปิดเผยราวกับว่าบริษัทเข้าร่วมในพฤติกรรม
การรวมหัวกันหรือคาร์เทลเพื่อก าหนดราคาและจ ากัดผลผลิต  ความกลัวว่าการมีพฤติกรรมแปลกแยก
เช่นนี้อาจน าไปสู่การขายสินค้าตัดราคา  การมีก าไรลดลงและส่วนแบ่งตลาดที่ไม่คงที่ท าให้บริษัทมี
แรงจูงใจที่จะรักษาข้อตกลงที่ไม่เปิดเผยนี้ไว้   พฤติกรรมเช่นนี้ก่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับ
การร่วมมือกัน (combination) การสมคบกัน (conspiracy) หรือการก าหนดราคา (price fixing agreement)     
การที่สินค้ามีราคาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ได้หมายความว่าเกิดการรวมหัวกัน  ต้อง
พิจารณาปัจจัยอื่น  เช่น ลักษณะตลาดหรือโครงสร้างอุตสาหกรรมประกอบด้วย  
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18. Consolidation (กำรควบกิจกำรโดยกำรรวมสินทรัพย์)  

          การควบกิจการโดยการรวมสินทรัพย์โดยทั่วไป หมายถึง การร่วมมือกัน (combination) หรือการรวมกัน 

(amalgamation) ของบริษัทสองบริษัทหรือมากกว่านั้นเป็นบริษัทใหม่จากการถ่ายโอนสินทรัพย์สุทธิ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทใหม่อาจถูกจัดระบบให้แตกต่างไปจากการการควบรวมธุรกิจ (merger) 

19. Conspiracy (กำรสมคบกัน)  

           การสมคบกันตามปกติเป็นการท าความตกลงร่วมกันแบบไม่เปิดเผยหรือเป็นความลับระหว่าง
บริษัทที่แข่งขันกันเพื่อที่จะให้ได้ก าไรสูงขึ้น   โดยการเข้าร่วมท าความตกลงเพื่อก าหนดราคาและจ ากัด
ผลผลิต ค าว่าการร่วมมือกัน (combination) การสมคบกัน (conspiracy) การตกลงร่วมกัน (agreement) และ
การสมรู้ร่วมคิดกัน (collusion) มักจะใช้แทนกันได้ 

20. Control of Enterprise (กำรมีอ ำนำจควบคุมบริษัท)  

   การมีอ านาจควบคุมบริษัทจะเกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนหรือกลุ่มนักลงทุนถือหุ้นสามัญมีสิทธิออกเสียง 
มากกว่า 50% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท อย่างไรก็ตาม การมีอ านาจควบคุมบริษัทจะมีผลเมื่อ
นักลงทุนคุมเสียงส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้น แม้จะถือหุ้นน้อยกว่า 50% แต่นักลงทุนรายย่อยจ านวนมาก
ยังคงถือหุ้นที่เหลืออยู่  การใช้อ านาจควบคุมบริษัทอาจท าการไขว้คณะกรรมการบริหารและถือ
กรรมสิทธิ์ร่วมระหว่างบริษัทเหมือนในกรณีของการรวมบริษัท (conglomerate) 

21. Diversification (กำรกระจำยกิจกำรหรือกำรลงทุนของธรุกจิ)  

          การกระจายกิจการหรือการลงทุนของธุรกิจเป็นการขยายบริษัทในตลาดหรือสายผลิตภัณฑ์ 
อีกประเภท การกระจายกิจการที่สัมพันธ์กันเกิดขึ้นเมื่อบริษัทขยายเข้าไปในประเภทของสินค้าที่คล้ายกัน 

ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตรถยนตร์อาจผลิตยานพาหนะเพื่อโดยสารและรถบรรทุกเล็ก  การกระจายกิจการที่           
ไม่สัมพันธ์กันเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น บริษัทผลิตอาหาร ผลิตรองเท้าหนังด้วย        

การกระจายกิจการอาจเกิดขึ้นด้วยเหตุผลต่างๆ คือ เพื่อถือเอาประโยชน์จากลักษณะเสริมต่อกันและกันใน
การผลิตและเทคโนโลยีที่มีอยู่   เพื่อใช้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด  เพื่อลดความเสี่ยง  เพื่อให้
รายได้คงที่และเอาชนะสภาวะทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง เป็นต้น การกระจายกิจการที่สัมพันธ์กันอาจมีก าไร
มากกว่าการกระจายกิจการที่ไม่สัมพันธ์กัน 
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22. Divestiture (กำรขำยกิจกำร)  

          การขายกิจการ หมายถึง การที่บริษัทขายส่วนของกิจการ แผนกหรือสาขาในปัจจุบัน  การขาย
กิจการอาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากบริษัทปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อที่จะมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง
หรือตลาดใดตลาดหนึ่ง   องค์กรก ากับการแข่งขันอาจบังคับให้ขายกิจการที่ได้มาจากการควบรวมกิจการ
หรือการเข้าซื้อกิจการซึ่งน่าจะลดการแข่งขันอย่างเห็นได้ชัด  การขายกิจการในสถานการณ์หลังนี้มี   
วัตถุประสงค์เพื่อรักษาการแข่งขันที่มีอยู่ในตลาด   การขายกิจการอาจเป็นส่วนของนโยบายเพื่อลด    
การกระจุกตัวในอุตสาหกรรมด้วย 

23. Dominant Firm (บริษัทที่มีอ ำนำจเหนือตลำด)  

          บริษัทที่มีอ านาจเหนือตลาด คือ บริษัทซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดในตลาดใดตลาดหนึ่งมากและมากกว่า
ส่วนแบ่งตลาดของคู่แข่งที่ใหญ่เป็นอันดับสองมาก  ตามปกติผู้มีอ านาจเหนือตลาด คือ ผู้ที่มีส่วนแบ่งตลาด 
40% หรือมากกว่านั้น บริษัทที่มีอ านาจเหนือตลาดอาจเพิ่มปัญหาด้านการแข่งขันเมื่อบริษัทมีอ านาจ
ก าหนดราคาอย่างอิสระ   อุตสาหกรรมที่มีบริษัทที่เป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาดมักเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ผู้ขายน้อยราย  

24.  Efficiency (ประสิทธิภำพ) 

ค าว่า ประสิทธิภาพ เป็นค าที่ใช้กันมาก    ในบริบทของเศรษฐศาสตร์องค์การอุตสาหกรรม
และกฎหมายและนโยบายการแข่งขัน  ประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรที่จ ากัด  
ประสิทธิภาพแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ทางเทคโนโลยีและทางเศรษฐกิจ  บริษัทหนึ่งอาจมีประสิทธิภาพ
ทางเทคโนโลยีมากกว่าอีกบริษัทหนึ่งถ้าหากผลิตวัตถุดิบในระดับเดียวกันแต่ใช้ input น้อยกว่า 
เนื่องจากกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน แต่ไม่ใช่บริษัททุกรายจะมีประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี   
ส าหรับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นมื่อใช้ input ผลิตผลผลิตในระดับที่ต้องการโดยใช้ต้นทุน
ต่ าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้   ประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นต่อเมื่อผลิตผลผลิตในระดับเดิมหรือเพิ่มขึ้นโดยใช้
ต้นทุนต่ าที่สุด   โดยทั่วไปนักเศรษฐศาสตร์มองว่าการแข่งขันกระตุ้นให้บริษัทแต่ละรายพยายามท าให้
เกิดประสิทธิภาพ    โดยประสิทธิภาพจะเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดและประสบความส าเร็จของธุรกิจ  
เนื่องจากได้น าทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด นั่นคือ ความประหยัดจากขนาด
การผลิต (economic of scale) และการประหยัดจากขอบเขตการผลิต (economic of scope)    
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25. Excess Price (รำคำสินค้ำที่สูงเกินไป)  

          ราคาสินค้าที่สูงเกินไป คือ ราคาที่ก าหนดเหนือระดับราคาที่มีการแข่งขันอันเป็นผลมาจาก         
กำรผูกขำดหรืออ ำนำจตลำด อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติไม่ปรากฎว่าการสมคบกันหรือการตกลงร่วมกัน 
ก าหนดราคาหรืออ านาจตลาดเกิดจากการกระจุกตัวที่สูง  ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะก าหนดเกณฑ์ว่า
ราคาระดับใดถือว่าสูงผิดปกติหรือสูงโดยไม่สมควร เนื่องจากวิธีการเบื้องต้นในการจัดการผลิตใน
ตลาดใช้ระบบราคา ดังนั้น ความยืดหยุ่นของราคาจึงเป็นสิ่งส าคัญ ราคาจะขึ้นลงเพื่อให้อุปสงค์และ
อุปทานสมดุลกัน การขาดแคลนอุปทานในระยะสั้นหรือการเพิ่มอุปสงค์จะท าให้ราคาสูงขึ้นและเกิด
แรงจูงใจที่จะผลิตมากขึ้นและผู้จ าหน่ายรายใหม่จะเข้าสู่ตลาดมากขึ้น  

26. Export Cartel (กำรร่วมกนัก ำหนดรำคำเพื่อกำรส่งออก) 

          การร่วมกันก าหนดราคาเพื่อการส่งออก เป็นการท าความตกลงร่วมกันหรือการจัดการระหว่าง    
บริษัที่จะก าหนดราคาส่งออกและ/หรือเพื่อที่จะแบ่งตลาดส่งออก กฎหมายการแข่งขันหลายประเทศได้
ยกเว้นการท าความตกลงร่วมกันเช่นนี้จากข้อก าหนดเกี่ยวกับการสมคบกัน   ถ้าหากว่าคาร์เทลนั้นท าให้
เกิดผลเสียต่อการแข่งขันในตลาดภายในประเทศ เช่นน าไปสู่การตกลงร่วมกันก าหนดราคาหรือท าให้
การส่งออกลดลง เหตุผลในการอนุญาตให้มีการร่วมกันก าหนดราคาเพื่อการส่งออก คือ การตกลงร่วมกัน
ประเภทนี้จะช่วยในการเข้าแทรกซึมตลาดต่างประเทศ การถ่ายโอนรายได้จากผู้บริโภคต่างประเทศ
ไปสู่ผู้ผลิตภายในประเทศและก่อให้เกิดสมดุลทางการค้า 

27. Extraterritoriality (สิทธิสภำพนอกอำณำเขต) 
         สิทธิสภาพนอกอาณาเขต หมายความถึง การใช้กฎหมายของประเทศหนึ่งในดินแดนของ           
อีกประเทศหนึ่ง  ในบริบทของนโยบายการแข่งขัน  ประเด็นสิทธิสภาพนอกอาณาเขตจะเกิดขึ้นเมื่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษัทในประเทศหนึ่งมีผลต่อต้านการแข่งขันในอีกประเทศหนึ่งซึ่งประเทศนั้น
ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ตัวอย่างเช่น การร่วมกันก าหนดราคาเพื่อการส่งออก โดยบริษัทอาจได้รับ
การยกเว้นจากกฎหมายแข่งขันของประเทศ A แต่อาจถูกมองว่าเป็นการท าความตกลงร่วมกันก าหนด
ราคาเพื่อจ ากัดการแข่งขันในตลาดของประเทศ B และถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายป้องกันการผูกขาด
ของประเทศ B   อีกสถานะการณ์หนึ่งที่อาจเกิดขึ้น คือ การรวมธุรกิจระหว่างบริษัทที่แข่งขันกันสองบริษัท
ในประเทศหนึ่งซึ่งลดการแข่งขันอย่างเห็นได้ชัดในตลาดของอีกประเทศหนึ่ง   การด าเนินคดีบริษัทที่   
ฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันของอีกประเทศส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญ คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง  ประเทศที่มีการฝ่าฝืน  สถานะทางกฎหมายของพฤติกรรมในประเทศที่พฤติกรรมเร่ิมต้นและ
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การด าเนินงานของสาขาและสินทรัพย์ในประเทศที่ได้รับผลกระทบซึ่งท าให้เกิดการด าเนินการทางกฎหมาย 

28. Failing Firm (บรษิัทที่ล้มเหลว) 

          บริษัทที่ล้มเหลว คือ บริษัทซึ่งมีผลก าไรเป็นลบอย่างต่อเนื่องและเสียส่วนแบ่งตลาดไปจนถึง
ระดับที่บริษัทน่าจะเลิกกิจการ บริษัทที่ล้มเหลวเป็นประเด็นในการวิเคราะห์การควบรวมธุรกิจ  เมื่อ
บริษัทที่เข้าซื้อได้โต้แย้งว่าการซื้อบริษัทเช่นนี้จะไม่ท าให้เกิดผลลดการแข่งขัน   เนื่องจากบริษัทนั้น
น่าจะออกไปจากตลาดแล้ว ถ้าหากเป็นจริงเช่นน้ันส่วนแบ่งตลาด "ในขณะนี้" ของบริษัทที่ล้มเหลวอาจ
ไม่มี"นัย" ต่อการแข่งขันในอนาคต 

29. Franchising (แฟรนไชส)์ 

          แฟรนไชส์เป็นความสัมพันธ์ในแนวดิ่งระหว่างสองบริษัทที่เป็น  "ผู้ให้แฟรนไชส์ (franchisor)" 

และ "ผู้รับแฟรนไชส์ (franchisee)" โดยทั่วไปสองบริษัทมีสัญญากันว่าผู้ให้แฟรนไชส์จะขายสินค้า 
เคร่ืองหมายการค้า หรือวิธีการทางธุรกิจและบริการที่ได้รับการตรวจสอบให้แก่ผู้รับแฟรนไชส์แต่ละราย
เพื่อแลกกับชื่อเสียงของบริษัทและการจ่ายเงิน สัญญาอาจครอบคลุมถึงราคาสินค้า การโฆษณา สถานที่ 
ประเภทของร้านจัดจ าหน่าย พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น การท าความตกลงแฟรนไชส์โดยทั่วไปอยู่
ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการจ ากัดในแนวดิ่ง   
ข้อตกลงแฟรนไชส์อาจช่วยให้บริษัทหรือสินค้าใหม่เข้ามาแข่งขันในตลาดได้ง่ายขึ้นและเกิดประโยชน์
ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงแฟรนไชส์ในบางสถานะการณ์อาจลดการแข่งขันด้วย 

30. Free Rider หรือ Free Riding (กำรใช้ประโยชน์จำกกำรสง่เสริมกำรขำยของผู้อืน่)  

          Free Rider หรือ Free Riding เกิดขึ้นเมื่อบริษัทหนึ่งได้รับผลประโยชน์จากการกระท า 

และความพยายามของอีกบริษัทโดยไม่มีการจ่ายหรือแบ่งปันค่าใช้จ่าย  ตัวอย่างเช่น ร้านค้าปลีก 

อาจเลือกที่จะเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกหัดพนักงานเพื่อสาธิตให้ลูกค้า เป้าหมายรู้ถึงวิธีการท างานของ
เคร่ืองใช้ในครัวโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย   อย่างไรก็ตาม ต่อมาลูกค้าอาจเลือกที่จะซื้อ 

สินค้าจากผู้ค้าปลีกรายอ่ืนซึ่งขายสินค้าราคาต่ ากว่า  เนื่องจากกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกหัดพนักงานและการสาธิต   ผู้ค้าปลีกรายที่สองนี้ถือว่าเป็น "Free-riding"  

ของผู้ค้าปลีกรายแรก   ถ้าหากสถานะการณ์เช่นนี้ยังคงอยู่ผู้ค้าปลีกรายแรกจะไม่มีแรงจูงใจที่จะด าเนิน  

การสาธิตวิธีการใช้สินค้าต่อไป 
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31. Holding Company (บริษทัท่ีมีกำรประกอบธรุกิจหลักโดยกำรถือหุน้บรษิัทอื่น) 

          บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นบริษัทอ่ืน คือ บริษัทที่ใช้เงินทุนเพียงอย่างเดียว
เพื่อให้ได้ประโยชน์จากบริษัทที่ก าลังด าเนินธุรกิจอยู่    แม้ว่าวัตถุประสงค์หลักของบริษัทที่มี             
การประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นบริษัทอ่ืน  คือ เพื่อควบคุมมิใช่ด าเนินการ แต่โดยทั่วไปจะมี
ผู้แทนของบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นบริษัทอ่ืน  เข้าไปเป็นคณะกรรมการบริหาร
บริษัทที่ด าเนินธุรกิจอยู่  

32. Homogeneous Product (ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกัน)  

          ผลิตภัณฑ์จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันได้เมื่อทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์และผู้ซื้อไม่เห็นความ  

แตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายโดยบริษัทที่ต่างกัน ราคาเป็นสิ่งส าคัญที่สุดประการเดียวซึ่งบริษัท 

ที่ผลิตสินค้าที่เหมือนกันแข่งขันกัน อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์แสดงว่าเมื่อบริษัทเช่นนี้มีจ านวน
น้อย  การมีผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันอาจช่วยให้การรวมหัวกันท าได้ง่ายและการท าความตกลงร่วมกันอาจ
พบในผลิตภัณฑ์ เช่น ซีเมนต์ แป้ง เหล็ก และน้ าตาล 

33. Interlocking Directorate (คณะกรรมกำรบริหำรไขว้)  

          คณะกรรมการบริหารไขว้เกิดขึ้นเมื่อบุคคลเดียวกันอยู่ในคณะกรรมการบริหารของสองบริษัท
หรือหลายบริษัท ซึ่งการไขว้คณะกรรมการบริหารอาจท าเพื่อประสานการท างานหรือลดการช่วงชิง
ระหว่างบริษัท  

34. Joint Venture (กำรร่วมลงทุน)  

          การร่วมลงทุน เป็นการร่วมกันของบริษัทหรือบุคคลที่เกิดขึ้นเพื่อท าโครงการธุรกิจเฉพาะ         
การร่วมลงทุนคล้ายกับความสัมพันธ์ที่เป็นหุ้นส่วนกันแต่จ ากัดอยู่กับโครงการจ าเพาะ  (เช่น การผลิต
ผลิตภัณฑ์เฉพาะ หรือการท าวิจัยเฉพาะเรื่อง)  การร่วมลงทุนอาจเป็นประเด็นการแข่งขันเมื่อบริษัทที่แข่งขันกัน
มาร่วมลงทุนกัน  ตามปกติ พิจารณาการร่วมลงทุนบนหลักฐานที่ว่าโครงการจ าเพาะนั้นมีความเสี่ยง
หรือต้องการเงินทุนจ านวนมาก ดังนั้น การร่วมลงทุนจึงเป็นเร่ืองธรรมดาในอุตสาหกรรมที่มีการใช้
ทรัพยากร  เมื่อค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูงและมีโอกาสที่จะล้มละลายสูงเช่นกัน  การร่วมลงทุนนี้เป็นที่
แพร่หลายมากขึ้นในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ 
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35.  Loss-Leader Selling  (กำรขำยสินค้ำรำคำขำดทุน) 

กลยุทธ์การตลาดในการขายสินค้าหรือบริการในราคาขาดทุนเพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าอ่ืน
ที่ขายในราคาปกติ  แม้ว่าการขายสินค้าราคาขาดทุนจะผิดกฎหมายในบางประเทศแต่ในประเทศอ่ืน
มองว่าเป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริมการขายซึ่งมีผลส่งเสริมการแข่งขันโดยการเพิ่มยอดขายทั้งหมด 

36. Market (ตลำด)  

          ตลาด คือ สถานที่ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายมาท าธุรกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเฉพาะ  และ
ราคาของสินค้าและบริการเหล่านี้มักจะเท่าเทียมกัน  ตลาดอาจมีขอบเขตเป็นในท้องถิ่น ในภูมิภาค 
ประเทศหรือระหว่างประเทศ และไม่จ าเป็นที่ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมาพบกันหรือมีการสื่อสารกัน
โดยตรงธุรกิจอาจท าการซื้อขายโดยใช้ตัวกลางด้วยก็ได้ 

37. Market Definition (กำรก ำหนดขอบเขตตลำด)  

          จุดเร่ิมต้นในการวิเคราะห์การแข่งขันประเภทใด ๆ คือ การก าหนดขอบเขตตลาด "ที่เกี่ยวเนื่อง" 
ขอบเขตตลาดมีสองลักษณะ คือ (1) ตลาดสินค้า ซึ่งคือ กลุ่มสินค้า และ (2) ตลาดในเชิงภูมิศาสตร์ ซึ่ง
คือ กลุ่มพื้นที่ทางภูมิศาสตร์   การก าหนดขอบเขตตลาดจะพิจารณาทั้งอุปสงค์และอุปทาน   ด้านอุปสงค์ 
สินค้าจะต้องทดแทนกันได้จากมุมมองของผู้ซื้อ  ด้านอุปทาน ผู้ขายจะต้องรวมถึงผู้ซื้อมาผลิตหรือ
สามารถเปลี่ยนการผลิตไปผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือทดแทนกันได้   การก าหนดขอบเขตตลาด
โดยทั่วไปรวมถึงผู้ขายจริงและผู้ที่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นผู้ขาย  กล่าวคือ บริษัทสามารถเปลี่ยน
กระบวนการผลิตอย่างรวดเร็วเพื่อจ าหน่ายสินค้าที่ทดแทนกัน  ถ้าหากราคาสมเหตุสมผล ซึ่งบริษัทเหล่านี้
จะขัดขวางไม่ให้บริษัทที่อยู่ในตลาดขึ้นราคาสินค้าเหนือราคาในระดับที่มีการแข่งขัน ตลาดในเชิง
ภูมิศาสตร์อาจเป็นตลาดท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศหรือระหว่างประเทศ การก าหนดขอบเขตตลาดที่กว้าง
เกินไปหรือแคบเกินไปจะน าไปสู่การวัดส่วนแบ่งตลาดและการกระจุกตัวที่ต่ าเกินไปหรือสูงเกินไป 

38. Market Power (อ ำนำจตลำด)  

          อ านาจตลาด คือ ความสามารถของบริษัท (หรือกลุ่มบริษัท) ที่จะขึ้นหรือรักษาราคาเหนือระดับ
ราคาที่น่าจะเป็นหากมีการแข่งขัน การใช้อ านาจตลาดจะน าไปสู่ผลผลิตที่ลดลงและการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ   แม้ว่ามีการเสนอค าจ ากัดความทางเศรษฐศาสตร์ของอ านาจตลาดที่ชัดเจน แต่การวัดอ านาจ
ตลาดที่แท้จริงไม่ใช่วิธีที่ง่าย   การใช้อ านาจตลาดที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้นจะถูกใช้เพื่อหาว่ามีการ
ท าให้การแข่งขันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นหรือไม่    วิธีการนี้น ามาใช้ในการวิเคราะห์
การควบรวมกิจการในประเทศสหรัฐฯ และแคนาดาซึ่งพยายามที่จะคาดการณ์ว่าหลังการควบรวมกิจการ 
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บริษัทสามารถขึ้นราคาสินค้าในระยะเวลาหนึ่งเหนือระดับเกณฑ์ที่ก าหนด (เช่น 5 หรือ 10%) ได้หรือไม่ 
โดยไม่จูงใจให้บริษัทใหม่เข้าสู่ตลาดหรือผลิตสินค้าทดแทน 

39. Market Share (ส่วนแบ่งตลำด)  

          ส่วนแบ่งตลาด เป็นการวัดขนาดของบริษัทในอุตสาหกรรมหรือตลาดในแง่ของสัดส่วนของ
ผลผลิตหรือยอดขายหรือความสามารถในการผลิตทั้งหมด  นอกจากก าไรแล้ว วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
ของบริษัทที่อ้างถึงเสมอ คือ การเพิ่มส่วนแบ่งตลาด  ส่วนแบ่งตลาด ก าไรและการประหยัดต่อขนาด
มักจะสัมพันธ์กันในเชิงบวก และส่วนแบ่งตลาดที่สูงอาจท าให้บริษัทมีอ านาจตลาด 

40. Merger (กำรควบรวมกิจกำร) 

          การควบรวมกิจการ คือ การรวมบริษัท (amalgamation) หรือการรวมกันของสองบริษัทหรือ
มากกว่านั้นเป็นบริษัทที่มีอยู่เดิมหรือเกิดเป็นบริษัทใหม่ การควบรวมกิจการเป็นวิธีการซึ่งบริษัทอาจ
เพิ่มขนาดหรือขยายเข้าไปในตลาดที่มีอยู่แล้วหรือตลาดใหม่  อาจมีแรงจูงใจต่างๆส าหรับการควบรวม
กิจการ เช่นการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้ได้อ านาจตลาด    เพื่อกระจาย หรือขยายเข้าไปในตลาด
ภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน  เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินและการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น 

การควบรวมกิจการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

          (1) การควบรวมกิจการในแนวนอน (Horizontal Merger) การควบรวมกิจการระหว่างบริษัทซึ่งผลิต
และขายสินค้าเหมือนกัน นั่นคือ ระหว่างบริษัทที่แข่งขันกัน การควบรวมกิจการในแนวนอนอาจลด
การแข่งขันในตลาด และอยู่ในความสนใจขององค์กรก ากับการแข่งขัน การควบรวมกิจการในแนวนอน     
อาจถูกมองว่าเป็นการรวมกันในแนวนอนของบริษัทในตลาดหรือข้ามตลาด 

          (2) การควบรวมกิจการในแนวดิ่ง (Vertical Merger) การควบรวมกิจการระหว่างบริษัทซึ่งอยู่ใน
ขั้นตอนการผลิตที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น  ผู้ผลิตเหล็กกล้าควบกิจการกับผู้ผลิตแร่เหล็ก  ตามปกติ             
การควบรวมกิจการในแนวดิ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพแม้ว่าบางครั้งจะมีผลลดการแข่งขัน 

          (3) การควบรวมกิจการแบบผสม (Conglomerate Merger) การควบรวมกิจการระหว่างบริษัทใน
ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่นระหว่างผู้ผลิตรถยนตร์และบริษัทผลิตอาหาร 

41. Monopolistic Competition (ตลำดกึ่งแขง่ขนักึ่งผูกขำด) 

ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด หมายถึง โครงสร้างอุตสาหกรรมซึ่งมีทั้งองค์ประกอบของตลาด
ผูกขาดและตลาดแข่งขันสมบูรณ์    ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเหมือนตลาดแข่งขันสมบูรณ์ คือ มีผู้ขาย
หลายรายและการข้าและออกจากตลาดค่อนข้างง่าย  แต่ต่างจากตลาดแข่งขันสมบูรณ์ คือ สินค้ามีความ
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แตกต่างกัน  ดังนั้น บริษัทแต่ละรายจะเผชิญกับความชันเป็นลบของเส้นอุปสงค์  จึงท าให้มีอ านาจ
เหนือราคา  ซึ่งคล้ายกับผู้ผูกขาดแม้ว่าเส้นอุปสงค์จะยืดหยุ่นมากกว่าเส้นอุปสงค์ในตลาดผูกขาด  
อย่างไรก็ตาม  แม้สินค้าจะแตกต่างกัน แต่ทดแทนกันได้ดี  ดังนั้น เส้นอุปสงค์ของบริษัทจะขึ้นกับราคา
สินค้าที่คล้ายคลึงกันของคู่แข่งขัน 

42. Monopolization (กำรมีอ ำนำจผูกขำด)  

          การมีอ านาจผูกขาด คือ ความพยายามของบริษัทที่มีอ านาจเหนือตลาดหรือกลุ่มของบริษัทที่
ค่อนข้างใหญ่เพื่อรักษาหรือเพิ่มการควบคุมตลาดโดยมีพฤติกรรมที่ลดการแข่งขันต่างๆเช่น              

การก าหนดราคาต่ าเกินควรเพื่อก าจัดคู่ค้ารายอ่ืนออกไปจากตลาด  (predatory pricing)  การให้สิทธิใน   

การซื้อก่อน (pre-emption of facilities) และการจ ากัดสิทธิ์ในการแข่งขัน (foreclosure of competition) 

43. Monopoly (กำรผูกขำด)  

          การผูกขาด คือ สถานะการณ์ซึ่งมีผู้ขายรายเดียวในตลาด ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ทั่วไป
ถือว่าการผูกขาดตรงข้ามกับการแข่งขันที่สมบูรณ์ จากการเปรียบเทียบการผูกขาดและการแข่งขัน
สมบูรณ ์ผลแสดงว่าผู้ผูกขาดจะก าหนดราคาสินค้าสูงขึ้น ผลิตผลผลิตต่ าลงและมีก าไรเหนือระดับปกติ   
การผูกขาดแตกต่างจากอ านาจตลาด   โดยอ านาจตลาด คือ ค าซึ่งกล่าวถึงสถานการณ์ซึ่งบริษัทเผชิญกับ
เส้นอุปสงค์ขาลงและอาจขึ้นราคาเหนือระดับราคาแข่งขัน  อ านาจตลาดอาจเกิดขึ้นไม่เพียงแต่เมื่อมี    
การผูกขาดแต่เมื่อมีผู้ขายน้อยราย  มีการแข่งขันกึ่งผูกขาดหรือมีบริษัทที่มีอ านาจเหนือตลาดด้วย    
การผูกขาดอาจจะยังคงมีอยู่ถ้าหากมีอุปสรรคการเข้าสู่ตลาด   ซึ่งอุปสรรคดังกล่าวมักจะร่วมกับ        

การคุ้มครองทางกฎหมายที่เกิดจากลิขสิทธิ์และแฟรนไชส์ที่ท าให้เกิดการผูกขาด 

44. Non-Price Predation (กำรท ำลำยคู่แข่งขันโดยไม่ใช้กลยุทธ์ด้ำนรำคำ)  

          การท าลายคู่แข่งขันโดยไม่ใช้กลยุทธ์ด้านราคา เป็นกลยุทธ์การเพิ่มค่าใช้จ่ายของคู่แข่งขันซึ่ง
มักจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและมีก าไรมากกว่าการขายตัดราคากัน วิธีที่ใช้กันทั่วไป รวมถึงการใช้
กระบวนการทางกฎหมายเพื่อให้คู่แข่งขันเสียเปรียบ 

45. Oligopoly (ตลำดผู้ขำยน้อยรำย)  

          ตลาดที่มีผู้ขายน้อยราย คือ ตลาดที่มีบริษัจ านวนไม่มากซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยกันด้านนโยบายการตั้ง
ราคาและผลผลิต   จ านวนของผู้ขายมีน้อยรายจนท าให้แต่ละรายมีอ านาจตลาด    ตลาดผู้ขายน้อยราย
แตกต่างจากตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนื่องจากผู้ขายแต่ละรายในตลาดต้องพึ่งพาอาศัยกัน  และแตกต่าง
จากตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดโดยผู้ขายสามารถควบคุมราคาสินค้า  และแตกต่างจากตลาดผูกขาดโดย
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ผู้ขายที่เป็นผู้ผูกขาดจะไม่มีคู่แข่งขัน โดยทั่วไปแล้วการวิเคราะห์การผูกขาดโดยกลุ่มผู้ขายน้อยรายจะ
สนใจที่ผลของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างบริษัทในการตัดสินใจเร่ืองราคาและผลผลิต 

46. Perfect Competition (ตลำดแข่งขันสมบูรณ์) 

          ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ประกอบด้วยเงื่อนไข 4 ประการคือ 

          (1) มีผู้ซื้อและผู้ขายจ านวนมากและไม่มีผู้ใดที่มีผลต่อราคาในตลาด 

          (2) ในระยะยาวมีการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบในการผลิตอยา่งเสรีไม่มีอุปสรรคในการเข้าและออกจากตลาด 

          (3) ผู้ซื้อและผู้ขายทั้งหมดในตลาดจะต้องได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการผลิตและ 

                บริโภคอย่างเต็มที่ 
          (4) ผลิตภณัฑ์ควรเหมือนกัน 

47. Predatory Pricing (กำรก ำหนดรำคำต่ ำเกินควรเพื่อก ำจัดคู่ค้ำรำยอื่นออกไปจำกตลำด) 

การก าหนดราคาต่ าเกินควร เป็นกลยุทธ์ของบริษัทที่เป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาดเพื่อก าจัดคู่ค้ารายอ่ืน
ออกไปจากตลาด โดยการก าหนดราคาสินค้าต่ ามากหรือต่ ากว่าต้นทุนส่วนเพิ่มในการผลิตของบริษัท  
และเมื่อคู่แข่งขันถูกก าจัดออกจากตลาดและคู่แข่งขันรายใหม่ไม่สามารถเข้ามาแข่งขันในตลาดได้แล้ว  
ผู้มีอ านาจเหนือตลาดดังกล่าวจะขึ้นราคาสินค้าและสร้างก าไรสูงขึ้น  

48. Price Discrimination (กำรเลือกปฏิบัติด้ำนรำคำ)  

          การเลือกปฏิบัติด้านราคาเกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อในตลาดที่ต่างกันต้องซื้อสินค้าหรือบริการที่เหมือนกัน
ในราคาต่างกันด้วยเหตุผลอ่ืนที่ไม่ใช่ต้นทุน   การเลือกปฏิบัติด้านราคาจะมีผลถ้าหากลูกค้าไม่สามารถ
ท าก าไรจากการขายสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าอ่ืน   การเลือกปฏิบัติด้านราคาอาจมีหลายรูปแบบซึ่ง
รวมถึงการก าหนดราคาที่แตกต่างกันส าหรับกลุ่มลูกค้าที่ต่างกัน  ในบริเวณที่ต่างกันและประเภทของ
ผู้ใช้ที่ต่างกัน การเลือกปฏิบัติด้านราคาอาจมีผลต่อต้านการแข่งขันด้วย  ตัวอย่างเช่น บริษัทที่มีอ านาจ
ตลาดอาจขายสินค้าในราคาที่ต่ าลงในตลาดใดตลาดหนึ่งเพื่อก าจัดคุ่แข่งขันออกไปจากตลาด 

49. Price Fixing Agreement (กำรท ำควำมตกลงร่วมกนัก ำหนดรำคำ)  

          การท าความตกลงร่วมกันก าหนดราคาเป็นการท าความตกลงร่วมกันระหว่างผู้ขายที่จะขึ้นราคา
สินค้าหรือก าหนดราคาสินค้าเพื่อจ ากัดการแข่งขันระหว่างบริษัท  และท าให้มีก าไรสูงขึ้น การท าความ
ตกลงร่วมกันก าหนดราคาเกิดจากบริษัทพยายามที่จะร่วมกันมีพฤติกรรมผูกขาด 
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50. Price Leadership (กำรเป็นผู้น ำด้ำนรำคำ)  

          ราคาและการเปลี่ยนแปลงราคาเกิดขึ้นจากการกระท าของบริษัทที่มีอ านาจเหนือตลาดหรือ  

บริษัทอ่ืนที่ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้น าและมีบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเป็นผู้ตาม  เมื่อมีผู้น า 
ด้านราคาจะท าให้การสมรู้ร่วมคิดกันท าได้ง่ายขึ้น ผู้น าด้านราคามักจะก าหนดราคาสินค้าสูงจนบริษัทที่
มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดในตลาดอาจมีผลก าไรเหนือระดับราคาที่มีการแข่งขัน 

51. Product Differentiation (ควำมแตกต่ำงของสินค้ำ)  

          สินค้าจะมีความแตกต่างกันเมื่อมีลักษณะทางกายภาพ คุณภาพ  ความทนทาน หรือการบริการ 
ภาพลักษณ์ และสถานที่ทางภูมิศาสตร์ต่างกัน บริษัทมีการโฆษณาหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อให้
สินค้าของตนมีความแตกต่าง ความแตกต่างของสินค้าอาจท าให้เกิดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด แต่แล้ว
อาจช่วยให้การแทรกเข้าตลาดท าได้ง่ายขึ้นโดยบริษัทที่มีสินค้าซึ่งผู้ซื้ออาจชอบมากกว่าสินค้าที่มีอยู่  
ควรสังเกตว่าสินค้าที่มีความแตกต่าง (differentiated products) ไม่เหมือนกับสินค้าที่มีคุณสมบัติต่างกัน 
(heterogeneous product) เนื่องจากสินค้าที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันหมายถึงสินค้าที่ต่างกันและทดแทน
ไม่ได้ง่าย ในขณะที่สินค้าที่แตกต่างกัน (differential product) สามารถทดแทนกันได้บางระดับ 

52. Reciprocity (ควำมสัมพันธแ์บบต่ำงตอบแทนกัน)  

          ความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทนกัน เป็นรูปแบบหนึ่งของการตกลงร่วมกันสองฝ่าย (หรือหลายฝ่าย) 
ระหว่างบริษัทเพื่อที่จะเอ้ือต่อกันในเร่ืองของการซื้อและขายเพื่อจ ากัดสิทธิของผู้อ่ืน  ซึ่งอาจมีผลจ ากัด
การแข่งขันและ/หรือป้องกันการเข้าสู่ตลาดของบริษัท การจัดการแบบต่างตอบแทนกันท าให้เกิดความ
กังวลเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันและกันอาจก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทโดย
การรับรองว่าสัญญาจะสมบูรณ์หรือไม่โดยการช่วยให้การขายสินค้าตัดราคาที่เป็นความลับท าได้ง่ายขึ้น  

53. Recommended or Suggested Price (รำคำแนะน ำ)  

          ซัพพลายเออร์อาจเสนอหรือแนะน าราคาสินค้าขายปลีกในหลายอุตสาหกรรม   บางกรณี             
ซัพพลายเออร์อาจก าหนดราคาสินค้า "ที่สูงที่สุด" เพื่อไม่ให้ผู้ค้าปลีกขึ้นราคาสินค้าเพื่อที่จะเพิ่มส่วน
ต่างของผลก าไรและลดยอดขายรวม  พฤติกรรมเช่นนี้อาจเกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการฝ่าฝืนกฎหมายซึ่ง
ห้ามการก าหนดราคาขายปลีก  
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54. Refusal to deal/sell (กำรปฏิเสธที่จะท ำธุรกรรมด้วย) 

          การปฏิเสธที่จะท าธุรกรรมด้วย คือ การปฏิเสธที่จะจ าหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งปกติ คือผู้ค้าปลีก
หรือผู้ค้าส่ง  เพื่อบังคับผู้ค้าปลีกให้ร่วมก าหนดราคาขายปลีก ไม่ลดราคาสินค้าหรือเพื่อไม่ขายสินค้า
ของคู่แข่ง หรือขายสินค้าให้แก่ลูกค้าเฉพาะรายหรือเฉพาะพื้นที่    การปฏิเสธที่จะท าธุรกรรมด้วยอาจ
เกิดขึ้นได้ถ้าหากมีสินค้าคงคลังไม่เพียงพอหรือผู้ซื้อมีเครดิตไม่ดี  มีบริการการขาย การโฆษณา และ     
การจัดวางสินค้าไม่ดีพอ เป็นต้น ผลกระทบต่อการแข่งขันจากการปฏิเสธที่จะท าธุรกรรมด้วยต้อง
พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 

55. Resale Price Maintenance (กำรก ำหนดรำคำขำยปลีก)  

   การก าหนดราคาขายปลีก หมายถึง การที่ซัพพลายเออร์ก าหนดราคาสินค้าที่ต่ าที่สุด (หรือสูงที่สุด) 
เพื่อขายต่อให้ลูกค้า  จากมุมมองด้านนโยบายการแข่งขัน การก าหนดราคาขายที่ต่ าที่สุดจะเป็นปัญหา
และมีการโต้แย้งว่าการรักษาระดับราคาขายจะท าให้ซัพพลายเออร์สามารถควบคุมตลาดสินค้าได้ 
รูปแบบของการก าหนดราคาในแนวดิ่งอาจป้องกันไม่ให้ส่วนต่างระหว่างราคาขายปลีกและราคาขายส่ง
ลดลงหากมีการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม มีการโต้แย้งว่าซัพพลายเออร์อาจต้องการปกป้องชื่อเสียงหรือ
ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และป้องกันจากการที่ผู้ค้าปลีกน าไปใช้เสมือน เป็นผู้น าในการขาดทุน
เพื่อที่จะดึงลูกค้า    ในท านองเดียวกัน ผู้ค้าปลีกอาจมีแรงจูงใจที่จะใช้ค่าใช้จ่ายด้านบริการมากขึ้น 

ลงทุนในสินค้าคงคลัง โฆษณาและเข้าร่วมในความพยายามอ่ืนๆ  ที่จะเพิ่มความต้องการสินค้าต่อ
ผลประโยชน์รวมทั้งของผู้จ าหน่ายและผู้ค้าปลีก โดยการรักษาส่วนต่างของก าไรจากการก าหนดราคา
ขายปลีก   การก าหนดราคาขายปลีกอาจใช้เพื่อป้องกันผู้ค้าปลีกจากการเอาเปรียบ (free riding) จาก      
ผู้ค้าปลีกที่แข่งขันกันซึ่งขายสินค้าในราคาที่ต่ ากว่า แทนการใช้เวลา  เงิน และความพยายามใน           

การส่งเสริมและอธิบายความซับซ้อนทางเทคนิค หรือการมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าปลีก
รายหนึ่งอาจไม่ลดราคาสินค้าแต่จะสาธิตวิธีการใช้สินค้าที่ซับซ้อนให้ลูกค้า เช่น คอมพิวเตอร์ หลังจาก
ที่ลูกค้าได้ข้อมูลนี้ก็เลือกที่จะซื้อคอมพิวเตอร์จากผู้ค้าปลีกซึ่งขายคอมพิวเตอร์ในราคาต่ าและไม่มี     
การสาธิตวิธีการใช้   ในหลายประเทศ การรักษาระดับราคาขายปลีกเป็นความผิดโดยไม่ต้องพิสูจน ์

56. Restriction on Exportation (กำรจ ำกัดกำรส่งออก)  

   การจ ากัดการส่งออก คือ การจ ากัดความสามารถในการส่งออกของบริษัท การจ ากัดเช่นนี้อาจมาจาก
รัฐบาล ตามปกติมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องหรือรักษาทรัพยากรที่ไม่สามารถเปลี่ยนกลับคืนใหม่ได้หรือ
สมบัติอันล้ าค่าทางวัฒนธรรม ซึ่งอาจมาจากข้อตกลงระหว่างบริษัทเพื่อจ ากัดการส่งออกที่เป็นส่วนหนึ่งของ
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คาร์เทล  การจ ากัดนี้อาจเกิดจากการตกลงร่วมกันที่ประเทศที่น าเข้ามาเจรจาต่อรองกัน เช่น ในกรณีของ          
การจ ากัดการส่งออกรถยนต์ญ่ีปุ่นไปยังประเทศสหรัฐฯ “โดยสมัครใจ” (“voluntary” export restriction) สุดท้าย    

การจ ากัดการส่งออกอาจเป็นการจัดการใบอนุญาตซึ่งบริษัทที่ให้ใบอนุญาตจะไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งออก
สินค้าออกไปแข่งขันกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตอ่ืน  ๆหรือบริษัทซึ่งขายใบอนุญาต 

57. Restriction of Importation (กำรจ ำกัดกำรน ำเข้ำ) 

          ตามปกติเป็นมาตรการของรัฐบาลซึ่งจ ากัดความสามารถของผู้ที่เข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดย       

การน าเข้า เช่น ภาษีน าเข้า โควต้า  โดยภาษีน าเข้าเป็นการเรียกเก็บภาษีจากสินค้าน าเข้าท าให้สินค้า
น าเข้ามีราคาแพงกว่าสินค้าภายในประเทศ ส่วนโควต้าส่งผลกระทบต่อการน าเข้าโดยตรงโดยก าหนด
จ านวนสินค้าที่มาจากต่างประเทศ    

58. Rule of Reason (หลักกำรพิจำรณำเหตุผล)  

          หลักการพิจารณาเหตุผลเป็นวิธีการทางกฎหมายขององค์กรก ากับการแข่งขันหรือศาลซึ่งพยายาม
ที่จะประเมินผลส่งเสริมการแข่งขัน (pro-competitive) ของการปฏิบัติที่เป็นการจ ากัดการค้าต่อผลต่อต้าน
การแข่งขันเพื่อที่จะตัดสินว่าควรห้ามการปฏิบัติดังกล่าวหรือไม่  การตรวจสอบการจ ากัดตลาดบางประเภท
ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนท าให้เกิดประเด็นด้านการแข่งขันว่ามีประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพที่ชอบด้วย
กฎหมาย ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตอาจจ ากัดให้ผู้ค้าปลีกการจ าหน่ายสินค้าในตลาดเชิงภูมิศาสตร์ที่แตกต่าง
เพื่อให้ผู้ค้าปลีกมีก าไรสูงขึ้นและมีแรงจูงใจที่จะโฆษณาสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าดีขึ้น ซึ่งอาจมีผล
การเพิ่มอุปสงค์ของสินค้าของผู้ผลิตมากกว่าการเพิ่มปริมาณที่ต้องการในราคาที่ต่ าลง 

หลักการที่ตรงข้ามกับหลักการพิจารณาเหตุผล  คือ การก าหนดว่าการปฏิบัติทางธุรกิจประเภท
ใดประเภทหนึ่งเป็นความผิดโดยไม่ต้องพิสูจน์ (per se illegal) เช่น การตกลงเพื่อก าหนดราคา (price 

fixing agreement) และการก าหนดราคาขายปลีก (resale price maintenance) เป็นต้น 

59. Selling Below Cost (กำรขำยต่ ำกว่ำทุน)  

          การขายต่ ากว่าทุนเป็นการปฏิบัติซึ่งบริษัทขายสินค้าต่ ากว่าต้นทุนการผลิตหรือตุ้นทุนซื้อเพื่อ
ก าจัดคู่แข่งขันและ/หรือเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาด  การปฏิบัตินี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจ    
บางรายมีเงินทุนมากหรือมีการชดเชยข้ามผลิตภัณฑ์จากก าไรที่ได้มาจากการขายสินค้าอ่ืน   ซึ่งอาจ      
ท าให้เกิดปัญหาว่าการขายผลิตภัณฑ์ที่ต่ ากว่าต้นทุนเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในระยะยาวหรือไม่    
เพราะบริษัทอาจมีต้นทุนสูงในขณะเดียวกันต้องสูญเสียก าไรที่ควรจะได้รับ 
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60. Shared or Joint Monopoly (กำรผูกขำดร่วม)  

          การผูกขาดร่วมเป็นพฤติกรรมการต่อต้านการแข่งขันเพื่อที่จะรักษาผลก าไรจากการผูกขาด            
ส าหรับบริษัทที่เป็นกลุ่ม  การผูกขาดร่วมต้องมีการรวมหัวกันบางรูปแบบ แต่ไม่ใช่การตกลงร่วมกัน       
แบบคาร์เทลที่เป็นทางการ ดังนั้น  การผูกขาดร่วมจึงคล้ายกับการสมรู้ร่วมคิดกันแบบปกปิด (tacit collusion)  

61. Shipping Conference (กำรตกลงทำงกำรขนส่งสินค้ำทำงเรือ) 

          การตกลงทางการขนส่งสินค้าทางเรือ หมายถึง บริษัทเดินเรือที่รวมตัวในรูปสมาคม  เพื่อที่จะ    

ตกลงและก าหนดค่าระวางสินค้าและค่าธรรมเนียมกับลูกค้าตลอดเส้นทางการขนส่งที่แตกต่างกัน      

การตกลงทางการขนส่งสินค้าทางเรือนอกจากจะก าหนดอัตราค่าขนส่งแล้วยังมีนโยบายมากมาย เช่น 

การจัดสรรลูกค้า สัญญาที่เปิดกว้างด้านราคา เป็นต้น ก่อนหน้านี้  การตกลงทางการขนส่งสินค้าทางเรือ
ได้รับการยกเว้นจากกฎหมายการแข่งขันในหลาย ๆ ประเทศ   แต่ขณะนี้ได้มีการห้ามการตกลงทางการ
ขนส่งสินค้าทางเรือเพื่อเป็นการส่งเสริมการแข่งขันและให้ทางเลือกแก่ผู้ส่งออกมากขึ้น 

62. Takeover (กำรครอบครองกิจกำร) 

          การครอบครองกิจการเป็นการเข้าซื้อกิจการโดยการที่บุคคลหรือกลุ่มนักลงทุนเพื่อหวัง  

ควบคุมบริษัท การครอบครองกิจการ ตามปกติเกิดจากการซื้อหุ้นตามราคาที่สูงกว่าราคาใน 

ใบหุ้นและอาจให้เงินช่วยเหลือต่างๆ  ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินสด และ/หรือการให้หุ้นของบริษัท 

เป้าหมาย ค าว่า “การควบรวมกิจการ” “การเข้าซื้อกิจการ” และ “การครอบครองกิจการ” มักจะใช้ 
แทนกันและมีความแตกต่างระหว่างค าเหล่านี้น้อยมาก  การครอบครองกิจการอาจเป็นการ 

ครอบครองทั้งหมดหรือบางส่วนและไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานรวมของบริษัท  

ที่ต้องการรวมกับบริษัทเป้าหมาย 

63. Tied Selling (กำรขำยพ่วง) 

          การขายพ่วงเป็นสถานะการณ์ซึ่ งการขายสินค้ าชนิดหนึ่ งเป็นเงื่อนไขในการซื้ อสินค้ า  

อีกชนิดหนึ่ง และคล้ายกับ full- line forcing ซึ่งผู้ขายบังคับให้ผู้ซื้อที่สนใจสินค้าประเภทหนึ่ง 

เฉพาะต้องซื้อสินค้าทุกประเภท การขายพ่วงบางคร้ังเป็นวิธีการเลือกปฏิบัติด้านราคา การขายพ่วงอาจเป็น
อุปสรรคต่อการแข่งขันเนื่องจากการขายพ่วงอาจจ ากัดโอกาสส าคัญของบริษัทอื่นที่จะขายผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องหรืออาจเพิ่มอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดส าหรับบริษัทที่ไม่ได้ขายสินค้าทุกประเภท การขายพ่วง
อาจเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น ลดต้นทุนการผลิตและจัดจ าหน่ายสายผลิตภณฑ์ (line of products) และ
เป็นการรับรองว่าผู้บริโภคจะซื้อสินค้าประเภทเดียวกันที่ใช้เสริมกับสินค้านั้นด้วย ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิต
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 คอมพิวเตอร์ก าหนดให้ซื้อแผ่นดิสก์ด้วยเพื่อป้องกันความเสียหายหรือความด้อยประสิทธิภาพของอุปกรณ์ 
ในการใช้แผ่นดิสก์ที่มีคุณภาพต่ ากว่าการพิจารณาการขายพ่วงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาดที่แตกต่างกัน ซึ่ง
อาจจะมีเหตุผลทางธุรกิจ นักเศรษฐศาสตร์จึงใช้หลักของเหตุผลในการพิจารณาการขายพ่วง 

64. Vertical Integration (กำรรวมกันในแนวดิ่ง)  

          การรวมกันในแนวดิ่ง หมายถึง กรรมสิทธิ์หรือการควบคุมโดยบริษัทที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตที่
แตกต่างกัน เช่น บริษัทกลั่น ปิโตรเลี่ยมเป็นเจ้าของโรงเก็บปิโตรเลี่ยมและเครือข่ายการจัดจ าหน่ายปลีก
น้ ามันเบนซีน ซึ่งเป็นธุรกิจปลายน้ า ในขณะเดียวกันเป็นเจ้าของบ่อน้ ามันดิบและท่อน้ ามันซึ่งเป็นธุรกิจ
ต้นน้ า การรวมกันแบบ forward integration คือการรวมกันจากขั้นตอนการผลิตไปยังขั้นตอนการจัด
จ าหน่าย ในขณะที่การรวมกันแบบ backward integration คือการรวมกันจากขั้นตอนการผลิตไปยัง
ขั้นตอนวัตถุดิบ การรวมกันในแนวดิ่งอาจเกิดจากการลงทุนใหม่ๆ  และ/หรือการควบรวมกิจการใน
แนวดิ่ง และการเข้าซื้อบริษัทที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตที่ต่างกัน  ประโยชน์ที่ได้จากการรวมกันใน 

แนวดิ่งคือประสิทธิภาพและต้นทุนในการท าธุรกรรมที่ต่ าที่สุด 

65. Vertical Restraints (กำรจ ำกัดในแนวดิง่)  

          การจ ากัดในแนวดิ่ง หมายถึง การปฏิบัติการบางประเภทในการขายต่อของผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายสินค้า 
เช่น การก าหนดราคาขายปลีก การจ ากัดสิทธิ์ในการท าธุรกรรมกับบุคคลที่สามและการจ ากัดเขตการขาย
หรือการจ ากัดตลาดเชิงภูมิศาสตร์ การจ ากัดไม่ให้ท าธุรกรรมกับบุคคลที่สามและ/หรือการแบ่งเขตการขาย 

ผู้จัดจ าหน่ายรายเดียวเป็นผู้ที่ได้สิทธิ์จากผู้ผลิตที่จะจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  ในกรณีนี้ อ านาจตลาดของ    

ผู้จัดจ าหน่ายถูกจ ากัดโดยการแข่งขันระหว่างตราสินค้า วัตถุประสงค์ของผู้ผลิตคือเพื่อให้เกิดแรงจูงใจ
ต่อผู้จัดจ าหน่ายในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และเสนอบริการที่ดีขึ้นให้แก่ลูกค้า 

 

 

------------------------------------- 

 

 

 

 


