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การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว ทั้งการปฏิเสธโดยแท้ การปฏิเสธโดยปริยาย และการกดดัน
ราคา เป็นพฤติกรรมที่สามารถส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกปฏิเสธและต่อการแข่งขันในตลาด
ได้ จึ งเป็ น พฤติกรรมอัน ต้องห้ ามในเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 57 แห่ ง
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
อย่างไรก็ดี จากการศึกษาพบว่ามาตรา 57 ไม่อาจปรับใช้เพื่อควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เนื่องมาจาก
ปัญหา 2 ประการ ประการหนึ่งคือ การบังคับใช้มาตรา 57 เพื่อควบคุมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวยังขาดความชัดเจน ทั้งในด้านประเภทของการปฏิเสธที่จะถูกควบคุม ทั้งในด้านการปรับใช้
กฎหมายที่ไม่เป็นเอกภาพ ทั้งในด้านการไม่มีหลักเกณฑ์ที่จะนามาพิจารณาความผิด รวมทั้งด้านการ
ไม่มีข้อต่อสู้เพื่อให้หลุดพ้นความรับผิดกาหนดไว้ และอีกประการหนึ่งคือ วัตถุประสงค์ของมาตรา 57
ไม่ชัดเจนว่ามุ่งคุ้มครองสิ่งใดระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นคู่แข่งขันหรือกระบวนการการแข่งขันใน
ตลาด
ดังนั้น จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติตามมาตรา 57 เพื่อให้มีวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
ที่ถูกต้อง และคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าควรออกประกาศให้การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวเป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม เพื่อให้การปรับใช้กฎหมายมีความเป็นเอกภาพและมี
ขอบเขตการควบคุ ม ที่ ชั ด เจน นอกจากนั้ น ยั ง ควรจั ด ท าแนวปฏิ บั ติ ต ามมาตรา 57 ทั้ ง ในด้ า น
หลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาความผิดและในด้านข้อต่อสู้สาหรับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว เพื่อให้ผู้
ประกอบธุรกิจสามารถทราบได้ว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในสถานการณ์เช่นใดถึงจะเป็น
ความผิดหรือไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้ โดยนาเอาบทบัญญัติแห่งกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
คาพิพากษาของศาล คาวินิจฉัยและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่มีความชัดเจน และ
สามารถควบคุมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดี ยวที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาเป็น
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Unilateral refusal to deal no matter if it is actual, constructive or a margin
squeeze may impair and impede refused undertakings and competition. It is deemed
as an unfair trade practice under article 57 of Trade Competition Act B.E. 2560.
However, the study shows that article 57 may not be used to control conducts
of unilateral refusal to deal that may arise in Thailand appropriately and efficiently.
Firstly, the enforcement of this article is ineffective such as it is unclear if the article
regulates all forms of refusal to deal and the applicable law is not unified. Moreover,
the article lacks criteria for assessment of illegality and defenses. Secondly, there is no
clear interpretation whether this article aims to protect competitor undertakings or
competition.
Therefore, it is suggested that article 57 should be amended in line with the
true objective of the law. Notification should be issued by Competition Commission to
treat unilateral refusal to deal as a form of unfair trade practices to make the law more
unified and understandable. Guidelines should also be made to include criteria for
assessment of illegality and defenses for undertakings to rely on to avoid unlawful
conducts. The study uses competition laws including the articles, the court decisions,
the rulings and the guidelines of competition commission from more experienced
countries, namely, the United States of America, Japan, Republic of Korea and Federal
Republic of Germany which can tackle and control all forms of problems arising out of
unilateral refusal to deal suitably and efficiently as a model.
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วิทยานิพนธ์เล่มนี้สาเร็จลงได้เนื่องด้วยความกรุณาอย่างสูงจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยคอยให้คาแนะนาช่วยเหลือใน
การทาวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่การริเริ่มคิดหัวข้อ ชี้แนะประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการจัดทา
วิทยานิพนธ์ ติดตามความก้าวหน้า ตลอดจนช่วยดาเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งยัง
คอยให้ ก าลั ง ใจผู้ เ ขี ย นเสมอมา จนกระทั่ ง วิ ท ยานิ พ นธ์ นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งเป็ น อย่ า งดี ผู้ เ ขี ย นขอกราบ
ขอบพระคุณท่านอาจารย์มา ณ ที่นี้
ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล ที่ได้ให้ความกรุณาเป็น
ประธานในการสอบวิทยานิพนธ์ และขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.กัญจน์ศักดิ์ เพชรานนท์ และ
ท่านอาจารย์ สรวิศ ลิมปรังษี ที่ได้กรุณารับเป็นกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งท่านอาจารย์ทั้งสาม
ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการอ่านวิทยานิพนธ์เล่มนี้ที่มีเนื้อหาค่อนข้างมาก เพื่อที่จะได้ให้คาแนะนา
แก่ผู้เขียนในการแก้ไขปรับปรุง ชี้แนะให้เห็นมุมมองใหม่ๆ ทาให้ผู้เขียนสามารถพิจารณาประเด็นต่างๆ
ได้อย่างรอบด้าน และสามารถทาให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้
ผู้เขียนขอขอบคุณครอบครัวสาหรับความเข้าใจและกาลังใจที่มีให้เสมอมา ขอขอบคุณ คุณ
สาโรจน์ เกษมถาวรศิลป์ และคุณประทุมภรณ์ เกษมถาวรศิลป์ ผู้ซึ่งเป็นบิดาและมารดาของผู้เขียน ที่ได้
มอบชีวิต เลี้ยงดู อบรม ให้โอกาสในการศึกษา คอยช่วยเหลือสนับสนุนผู้เขียนในทุกๆ เรื่องจนผู้เขียน
สามารถเขียนวิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้สาเร็จ รวมถึงแพทย์หญิงปุยเมฆ เกษมถาวรศิลป์ พี่สาวที่คอยเป็น
กาลังใจให้มาโดยตลอด
นอกจากนี้ ผู้เขียนยังขอขอบคุณสาหรับมิตรภาพและการช่วยเหลือทั้งทางวิชาการและทาง
จิตใจจากเพื่อนๆ ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณพีรพงศ์ จงไพศาลสกุล คุณชลลดา คุ้มม่วง คุณพิเชษฐ์
เปี่ยมมีสมบูรณ์ และคุณนิติวงศ์ หม่อมวงศ์ และเพื่อนร่วมรุ่นทุกๆ คนในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายเอกชนและธุรกิจ ผู้ร่วมต่อสู้ในการทาวิทยานิพนธ์ด้วยกันมาตลอดเวลากว่าสองปี รวมไป
ถึงทุกๆ ท่านที่มีส่วนทาให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้สาเร็จลงได้ โดยผู้เขียนไม่สามารถเอ่ยนามได้อย่างครบถ้วน
สุดท้ายนี้ ผู้เขียนมีความตั้งใจอย่างยิ่งให้ผู้ที่ได้ศึกษาวิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้รับประโยชน์ และ
หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า วิ ท ยานิ พ นธ์ เ ล่ ม นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ว งการกฎหมายของประเทศไทย หาก
วิทยานิพนธ์เล่มนี้พอจะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าทางวิชาการอยู่บ้าง ผู้เขียนขอมอบเป็นกตเวทิตาคุณ
แก่บิดามารดา คณาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน แต่หากวิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความบกพร่องหรือความไม่
สมบูรณ์ประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว และต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในการดาเนินธุรกิจตามปกติย่อมต้องมีการทาธุรกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นเป็นประจา เป็นธรรมดาที่
ธุรกรรมบางอย่างผู้ประกอบธุรกิจ อาจไม่สามารถตกลงกันได้อย่างลงตัวจึงเกิด เป็นการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจขึ้น สาหรับการที่ผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งใช้ดุลยพินิจโดยอิสระของตนเองปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับ
ลูกค้าหรือคู่แข่งขันอีกฝ่ายหนึ่ง หรือที่ในกฎหมายการแข่งขันทางการค้า เรียกว่า “การปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียว (unilateral refusal to deal)”1 นั้น โดยสภาพเป็นการที่เอกชนใช้เสรีภาพในการทา
สั ญญา (freedom of contract) ที่ตนมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมในการเลื อกว่าจะเข้า ทาสั ญญากั บ ใคร
หรือไม่เข้าทาสัญญากับใครก็ได้ ดังนั้น การใช้เสรีภาพที่ตนมีจึงไม่น่าจะเป็นความผิดต่อกฎหมายแต่
อย่ างใด อย่ างไรก็ตาม ในบางกรณีพฤติกรรมการปฏิเ สธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวนี้อาจก่อให้เกิดผล
กระทบที่เป็นอันตรายต่อทั้งผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกปฏิเสธไม่ทาธุรกิจด้วย หรือต่อระบบการแข่งขันและ
ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคได้ จึ ง เป็ น พฤติ ก รรมที่ ก ฎหมายการแข่ ง ขั น ทางการค้ า ของประเทศต่ า ง ๆ เห็ น ว่ า
จาเป็นต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลและควบคุม
สาหรับประเทศไทย การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวอาจถูกควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ในบทบัญญัติเรื่องการใช้อานาจเหนือตลาดโดยมิชอบตามมาตรา 50
ในกรณีที่เป็นการปฏิเสธโดยผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาด และบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรม
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม* ตามมาตรา 57 ในกรณีทเี่ ป็นการปฏิเสธโดยผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปแม้มิได้มี
อานาจเหนือตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวภายใต้
มาตรา 57 มีความน่าสนใจให้ศึกษามาก เนื่องจากมีขอบเขตการบังคับใช้ที่กว้างและเป็นบทบัญญัติที่
สามารถบังคับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจทุกรายโดยไม่จาเป็นต้องมีสถานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจ
เหนือตลาดเหมือนมาตรา 50 หรืออาจกล่าวได้ว่า การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยผู้ประกอบธุรกิจ
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Seth Schwartz, "Unilateral Refusals to Sell Production Facilities: Should Courts "Shake" the Invisible Hand?,"
Fordham Law Review 49, 5 (1981): 847.
* คาว่า พฤติก รรมทางการค้า ที่ไม่เป็ นธรรมแปลมาจากคาศัพ ท์ภ าษาอั งกฤษที่ว่า “Unfair Trade Practices” ซึ่งภายใต้
กฎหมายการแข่งขั นทางการค้ า ของประเทศไทยมีก ารแปลคาศัพ ท์ดังกล่า วไว้หลายคา เช่น พฤติก รรมทางการค้า ที่ไม่เป็ นธรรม
พฤติกรรมการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม วิธีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือ การปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น ในวิทยานิพนธ์ฉบั บนี้
ขอแปลว่าพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
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ซึ่งมีอานาจเหนือตลาดหรือไม่มีอานาจเหนือตลาดก็อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 57 ได้ทั้งสิ้น
แต่อย่างไรก็ตาม แนวคิดและรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวภายใต้
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของประเทศไทยยังมีอยู่น้อยมากและยังขาดความชัดเจน เนื่องจาก
สานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ของประเทศไทยมีประสบการณ์ในการดาเนินการกับ
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่มากนัก กอปรกับแนวปฏิบัติ
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.
2542 ซึ่งออกโดยสานักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายในที่มีอยู่เดิม อาจไม่เหมาะสม
กับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และมิได้ลงในรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิเสธ
ไม่ทาธุร กิจ ฝ่ ายเดีย ว ส่ งผลให้ การควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวที่เกิดขึ้ น ใน
ประเทศไทยตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ยัง คงมีปัญหา
ความไม่ชัดเจนหลายประการ ทั้งความไม่ชัดเจนในด้านการบังคับใช้ และด้านวัตถุประสงค์ของ
บทบัญญัติดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปัญหาการบังคับใช้ประการแรก คือ การบังคับใช้มาตรา 57 เพื่อควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวมีข อบเขตหมายความรวมไปถึงการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวประเภทใดบ้าง
โดยหลักแล้ว พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวสามารถจาแนกได้เป็นหลายประเภท ได้แก่
การปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วโดยแท้ (actual) การปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วโดยปริ ย าย
(constructive) และการปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การกดดั น ราคา (margin
squeeze) และแม้มาตรา 57 จะถูกบัญญัติขึ้นโดยใช้ถ้อยคาที่มีความหมายกว้าง จนอาจบังคับใช้เพื่อ
ควบคุมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวได้ครบถ้วนทุกประเภทก็ตาม แต่แนวคิดในเรื่องประเภทของ
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในประเทศไทยยังมีขอบเขตที่ไม่ชัดเจน ทาให้การบังคับใช้
มาตรา 57 เพื่อควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวยัง ขาดความชัดเจนตามไปด้ว ย
สาเหตุที่แนวคิดในเรื่ องประเภทของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวในประเทศไทยมี
ขอบเขตที่ยังไม่ชัดเจนเป็นเพราะประเทศไทยมีประสบการณ์ในการดาเนินคดีกับพฤติกรรมการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวอยู่น้อย กล่าวคือ นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
ฉบับเดิมในปี พ.ศ. 2542 ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
เพียงแค่ 4 เรื่องเท่านั้น ซึ่งเรื่องร้องเรียนทั้งหมดล้วนแต่เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิ เสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ทั้งสิ้น กอปรกับแนวปฏิบัติพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 29
แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ได้มีการอธิบายถึงประเภทหรือรูปแบบของการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจไว้ในข้อที่ 6.3 ไว้เพียงแค่ว่า การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา
29 ได้นั้นจะเป็นการปฏิเสธในรูปแบบใดก็ได้ แต่ก็มิได้ระบุ ให้ชัดเจนว่า ครอบคลุมถึงกรณีใดบ้าง ซึ่ง
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อาจทาให้นักกฎหมายบางส่วนหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
เข้าใจและตีความไปได้ว่า การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่ถูกควบคุมภายใต้มาตรา 57 ถูกจากัดแค่
เพียงกรณีการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้เท่านั้น และมิได้ครอบคลุมไปถึงกรณีการปฏิเสธที่มี
ลักษณะพิเศษประเภทอื่น ๆ ด้วยแต่อย่างใด ซึ่งอาจทาให้เกิดปัญหาสาคัญที่ตามมา คือ พฤติกรรม
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวประเภทอื่น ๆ อาจหลุดพ้นจากขอบเขตความรับผิดของพฤติกรรมนี้
เป็นช่องทางให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีเจตนาจะจากัดการแข่งขันในตลาดสามารถหลีกเลี่ยงความรับผิดใน
เรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวได้โดยง่าย เพียงแค่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวโดยแท้ไปเป็นการปฏิเสธประเภทอื่น ๆ แทน
ปัญหาการบังคับใช้ประการที่สอง คือ ในการบังคับใช้มาตรา 57 เพื่อควบคุมพฤติกรรมการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ยังไม่ชัดเจนว่าควรจะปรับใช้อนุมาตราใด เพื่อ
ควบคุมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ในปัจจุบันมาตรา 57 แบ่ง
ออกเป็น 4 อนุมาตรา ซึ่งมีอยู่ 2 อนุมาตราที่สามารถควบคุมพฤติกรรมชนิดนี้ได้ ได้แก่ มาตรา 57(1)
เป็นบทบัญญัติที่ห้ามการกีดกันการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นอย่างไม่เป็นธรรม และ
มาตรา 57(3) เป็ น บทบั ญญัติที่ห้ ามกาหนดเงื่อนไขทางการค้าอันเป็นการจากัดหรือขัดขวางการ
ประกอบธุรกิจของผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรม แต่ อย่างไรก็ตาม ในทางเทคนิคทางกฎหมาย อนุมาตราทั้ง
สองยังไม่สามารถใช้ควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดี ยวได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุก
ประเภทภายในอนุมาตราเดียวกัน ส่งผลให้การควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดย
อาศัยมาตรา 57 จะต้องอาศัยหลายอนุมาตราประกอบกันจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวได้ครบทุกประเภท จึงทาให้การบังคับใช้มาตรา 57 เพื่อควบคุมพฤติกรรมการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวขาดความเป็นเอกภาพ
ปัญหาการบังคับใช้ประการต่อมา คือ มาตรา 57 ยังขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณา
ความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวตามองค์ประกอบความรับผิดของมาตรา 57
จากการที่มาตรา 57 มีลักษณะเป็นการบัญญัติกฎหมายไว้อย่างกว้าง โดยให้อานาจแก่คณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้าในการวินิจฉัยการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้น โดยอิงตามหลักเหตุและ
ผล (rule of reason) ของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ประเทศไทยยังมีประสบการณ์ในการบังคับใช้
บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมเพื่อควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวอยู่น้อยมาก กล่าวคือ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีประสบการณ์ในการดาเนินการกับ
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเพียงแค่เรื่องร้องเรียน 4 เรื่องเท่านั้น ซึ่งเรื่องร้องเรียนที่
เกิดขึ้นทุกเรื่องล้วนแล้วแต่เป็นการกระทาที่ไม่เป็นความผิดต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้าทั้งสิ้น
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คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยจึงยังไม่เคยได้วินิจฉัยถึงการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวที่เป็นความผิดต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเลย ทาให้คณะกรรมการการแข่งขันทาง
การค้าของประเทศไทยยังไม่มีบรรทัดฐานในการวางหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดจึงเป็น
เหตุให้หลักเกณฑ์หรือปัจจัยที่จะนามาใช้ในการพิจารณาความผิดตามมาตรา 57 นั้นไม่มีความชัดเจน
แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการออกแนวปฏิบัติที่ระบุถึงหลักเกณฑ์และแนวทางใน
การวินิจฉัยความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียว แม้ในปัจจุบันจะมีแนวปฏิบัติ
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.
2542 ของสานักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน เป็นแนวทางสาหรับการบังคั บใช้
และตีความบทบั ญญัติเรื่ องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมอยู่แล้ว ก็ตาม แต่แนวปฏิบัติฉบับ
ดังกล่าวยังไม่สามารถนามาเป็นแนวทางในการบังคับใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจาก
มิได้กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับหลั กเกณฑ์หรือปัจจัยที่จะนามาใช้ในการพิจารณาความผิ ด ของ
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุร กิจฝ่ายเดียวเอาไว้เลย ไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดี ยว
ประเภทใดก็ตาม ทั้ง ๆ ที่เป็นส่วนสาคัญและจาเป็นจะต้องมีอย่างยิ่ง
ปัญหาการบังคับใช้ประการสุดท้าย คือ ปัญหาการไม่มีหลักเกณฑ์ในเรื่องข้อต่อสู้ ตลอดจน
ข้อยกเว้น เพื่อให้ การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวไม่เป็นความผิ ดตามมาตรา 57 อีกทั้งแนวปฏิบัติ
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.
2542 ที่มีอยู่เดิม ก็ไม่ได้ระบุถึงข้อต่อสู้สาหรับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเอาไว้ เมื่ อ
มาตรา 57 บังคับใช้โดยปราศจากหลักเกณฑ์ในประเด็นว่าด้วยข้อต่อสู้ย่อมอาจทาให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ที่เป็นฝ่ายปฏิเสธไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ว่าตนต้องยกข้อต่อสู้ใดบ้างเพื่อให้การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวของตนไม่เป็นความผิดตามมาตรา 57 ดังนั้นในการนาหลักเกณฑ์ใดขึ้น มาวินิจฉัยว่าการ
ปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วที่ เ กิ ด ขึ้ น จะไม่ เ ป็ น ความผิ ด ตามมาตรานี้ จึ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าแต่เพียงฝ่ายเดียว และยังอาจทาให้คณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้าวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนโดยเข้าไปแทรกแซงยับยั้งและลงโทษการปฏิ เสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
ที่ไม่ควรเป็นความผิดต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างไม่ตั้งใจก็เป็นได้
นอกจากปัญหาการบังคับใช้ที่ไม่ชัดเจนแล้ว ผู้เขียนพบว่าการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่
ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยอาศัยบทบัญญัติตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.
2560 ยังคงมีปัญหาด้านความไม่ชัดเจนทางด้านวัตถุประสงค์ของกฎหมายมาตรานี้อีกด้วย กล่าวคือ
วัตถุประสงค์ของมาตรา 57 มีความไม่ชัดเจนว่ามุ่งคุ้มครองสิ่งใดระหว่างผู้ ประกอบธุรกิจที่เ ป็นคู่
แข่งขันหรือกระบวนการการแข่งขันในตลาด ความไม่ชัดเจนดังกล่าวมีสาเหตุมาจากถ้อยคาที่บัญญัติ
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อยู่ในมาตรา 57 มีเฉพาะถ้อยคาที่กล่าวถึงแต่เพียงผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น แต่ไม่ปรากฏ
ถ้อยคาที่สื่ อถึงการคุ้มครองกระบวนการการแข่งขันเลย ทาให้มีนักกฎหมายฝ่ ายหนึ่งเข้าใจไปว่า
บทบั ญญัติเรื่ องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เ ป็นธรรมของประเทศไทยมีวัต ถุประสงค์ มุ่งคุ้ม ครองผู้
ประกอบธุรกิจจากการกระทาที่ไม่เป็นธรรมของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น มิได้มีวัตถุประสงค์มุ่งคุ้มครอง
หรือรักษากระบวนการการแข่งขันในตลาดแต่อย่างใด พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่
เพียงแต่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่ง แม้จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการ
แข่งขันก็เข้าข่ายที่จะเป็นความผิดตามมาตรานี้ได้แล้ว 2 ซึ่งหากปรับใช้และตีความมาตรา 57 ไปใน
แนวทางนี้แล้ว ย่อมจะทาให้แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดย
อาศัยบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศไทย ไม่อาจสอดคล้องกับแนวคิด
และเกณฑ์การพิจารณาของต่างประเทศได้
กฎหมายการแข่งขัน ทางการค้าของต่างประเทศ ทั้งประเทศสหรัฐ อเมริกา ประเทศญี่ปุ่น
สาธารณรัฐเกาหลีและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ต่างมีบทบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่
เป็นธรรมซึ่งสามารถบังคับใช้เพื่อควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวได้อย่างชัดเจน
ภายใต้วัตถุประสงค์ของบทบัญญัติที่แน่นอน ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
ของประเทศดังกล่าวมีพัฒนาการในเรื่องพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวมาอย่างยาวนาน
ทาให้ คณะกรรมการการแข่งขัน ทางการค้ารวมทั้งศาลในประเทศดังกล่าวมีประสบการณ์ในการ
ดาเนิ น คดีเกี่ย วกับ พฤติ กรรมการปฏิเ สธไม่ท าธุร กิจ ฝ่ า ยเดี ยวมาก ภายใต้แนวคิดในการควบคุ ม
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวอย่างเป็นระบบและครบเกือบทุกประเภท และยังมีตัวอย่าง
ในการปรับใช้กฎหมายที่แน่นอน ตลอดจนมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดที่สมบูรณ์ และยัง
มี ห ลั กเกณฑ์เกี่ย วกับ ข้อต่อสู้ เพื่อให้ การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวหลุดพ้นจากความรับผิด ตาม
บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมกาหนดเป็นแนวทางไว้อย่างชัดเจน โดย ปรากฏอยู่
ในค าพิ พ ากษาของศาล ค าวิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการการแข่ ง ขั น ทางการค้ า แนวปฏิ บั ติ ข อง
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และความเห็นของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เป็นผล
ให้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นได้เพียงเล็กน้อยเท่านัน้
เมื่อมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ยังมีความไม่ชัดเจนทั้งใน
การบังคับใช้และวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ทาให้การควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
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เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศต่างๆ
เพื่อการพัฒนาแนวปฏิบัติตามมาตรา 29 ตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าตามโครงการส่งเสริมระบบการแข่งขันทางการค้า ที่
เกื้อหนุนต่อการส่งออก (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, สิงหาคม 2544), หน้า 4-2.
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เดียวโดยอาศัยบทบัญญัติตามมาตรา 57 ยังไม่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ จึงมีความจาเป็นต้อง
ศึกษาเปรียบเทียบจากประเทศที่สามารถควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยอาศัย
บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เ ป็นธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนามาพัฒนาแนวคิด
เกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวภายใต้บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทาง
การค้าที่ไม่เป็ น ธรรมตามมาตรา 57 ให้ มีความเหมาะสม ถูกต้องและสอดคล้ องกับแนวทางของ
ประเทศสากลต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อนาเสนอถึงนิยาม ประเภท พัฒนาการ ผลกระทบรวมทั้งข้อสังเกตบางประการของการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
2. เพื่อน าเสนอรายละเอีย ดของการควบคุ มพฤติ กรรมการปฏิเสธไม่ ทาธุร กิจฝ่ ายเดี ย วใน
ประเทศไทยโดยอาศั ย บทบั ญ ญั ติ เ รื่ อ งพฤติ ก รรมทางการค้ า ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมตามมาตรา 57 แห่ ง
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ได้แก่ วัตถุประสงค์ของมาตรา 57 องค์ประกอบ
ความรับผิดตามมาตรา 57 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวประเภทต่าง ๆ
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดและข้อต่อสู้ของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ ฝ่ายเดียว
ภายใต้มาตรา 57 รวมทั้งปัญหาการบังคับใช้มาตรา 57 เพื่อควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียว
3. เพื่อนาเสนอถึงวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลีและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อให้เข้าใจ
ถึงวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
4. เพื่อนาเสนอถึงการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยอาศัยบทบัญญัติ
เรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่ น
สาธารณรั ฐ เกาหลี แ ละสหพั น ธ์ส าธารณรั ฐ เยอรมนี โดยศึ ก ษาวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องบทบั ญ ญั ติเ รื่อง
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม องค์ประกอบความรับผิดของบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้า
ที่ไม่เป็นธรรม แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ โดยปริยาย รวมทั้งการกดดัน
ราคา หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิด ข้อยกเว้นความรับผิดและข้อต่อสู้สาหรับพฤติกรรม
ดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้และพัฒนาการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวภายใต้มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ให้มีความชัดเจน
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5. เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบปัญหาการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
โดยอาศัยบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศไทยกับต่างประเทศ
6. เพื่ อ น าเสนอแนวทางการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย แนวทางในการออก
ประกาศ และแนวทางในการจัดทาแนวปฏิบัติของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เพื่อให้การ
ควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยอาศัยมาตรา 57 แห่ง
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มีประสิทธิภาพทั้งการบังคับใช้และวัตถุประสงค์
ของกฎหมาย และถูกต้องสอดคล้องกับแนวทางของประเทศสากล
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
ศึ ก ษาแนวคิ ด พื้ น ฐานของการปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย ว ได้ แ ก่ ความหมาย ประเภท
พัฒนาการทางกฎหมาย ผลกระทบ ข้อสังเกตบางประการ รวมทั้งบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในประเทศไทยทั้งเสรีภาพในการทาสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขัน ทาง
การค้า พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 57 โดย
ศึกษาเปรียบเทียบกับการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุ รกิจฝ่ายเดียวโดยอาศัยบทบัญญัติเรื่อง
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของต่างประเทศอันได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น
สาธารณรัฐเกาหลีและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1.4 สมมติฐานของการวิจัย
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเป็นพฤติกรรมอันต้องห้ามตามบทบัญญัติเ รื่องพฤติกรรมทาง
การค้าที่ไม่เป็นธรรมภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย แต่บทบัญญัติดังกล่าวยัง
ขาดความชั ด เจน จึ ง สมควรศึ ก ษาหลั ก กฎหมาย ค าพิ พ ากษา ค าวิ นิ จ ฉั ย และแนวปฏิ บั ติ ข อง
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ในต่างประเทศเพื่อนามาเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการปรับใช้
กฎหมายของประเทศไทยต่อไป
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้เข้าใจถึงนิยาม ประเภท พัฒนาการ ผลกระทบรวมทั้งข้อสังเกตบางประการของการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว

8
2. ได้เข้าใจถึงการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในประเทศไทยโดยอาศัย
บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทาง
การค้า พ.ศ. 2560
3. ได้เข้าใจถึงการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยอาศัยบทบัญญัติเรื่อง
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น
สาธารณรัฐเกาหลีและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
4. ได้วิเคราะห์และเปรียบเทียบปัญหาการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
โดยอาศัยบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศไทยกับต่างประเทศ
5. ได้แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติ ของกฎหมาย แนวทางในการออกประกาศ และ
แนวทางในการจัดทาแนวปฏิบัติของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่
ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ที่มีความเหมาะสม
1.6 วิธีการวิจัย
การศึกษาใช้วิธีค้นคว้าและรวบรวมข้ อมูลแบบวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดย
ทาการศึกษาข้อมูลจากหนังสือ ตารา บทความในวารสาร รายงานการวิจัย เอกสารประกอบการวิจัย
และสั มมนา รวมทั้งสิ่ งพิมพ์อื่น ๆ ตลอดจนตัว บทกฎหมาย คาพิพากษาของศาล คาวินิจฉัย และ
ความเห็นของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่มีหน้าที่
ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ
1.7 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการค้นคว้าวิจัยวิทยานิพนธ์เล่มนี้มีการอ้างอิงวรรณกรรมในประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ศักดา ธนิตกุล. คาอธิบายและกรณีศึกษาพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542.
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์วิญญูชน, 2553.
หนังสือเล่มนี้ได้เขียนถึงแนวความคิดพื้นฐานของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า กับ
เศรษฐศาสตร์ ประกอบไปด้วยโครงสร้างตลาดในระบบเศรษฐกิจ ผลกระทบของการผูกขาด และ
อธิบายการควบคุมพฤติกรรมการแข่งขันทางธุรกิจและโครงสร้างตลาดไว้อย่างละเอียด โดยเฉพาะการ
ควบคุมพฤติกรรมของผู้มีอานาจเหนือตลาดตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. 2542 และการควบคุมวิธีการแข่งขันที่ไม่ เป็นธรรมตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญั ติ การ
แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 โดยกล่าวถึงที่มาตลอดจนคาพิพากษาของศาลและคาวินิจฉัยของ
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คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศอย่างละเอียด แต่
เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ (refusal to deal) นั้น เน้นไปที่การร่วมกันปฏิเสธไม่
ท าธุ ร กิ จ ด้ ว ย (group boycott) เป็ น ส่ ว นมาก โดยไม่ ไ ด้ มุ่ ง เน้ น ให้ เ ห็ น ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า ง
พฤติกรรมการร่วมกันปฏิเสธไม่ทาธุรกิจด้วยและการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว (unilateral refusal
to deal) แต่อย่างใด
2. สุ ธีร์ ศุภ นิ ตย์ . หลั กการและกฎเกณฑ์แห่ งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.
2542. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.
หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็น
ธรรมของประเทศไทย และอธิบายเกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันไว้หลาย
พฤติกรรม รวมไปถึงพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจด้วย แต่หนังสือเล่มนี้ก็ยังมิได้มีการจาแนกความ
แตกต่างระหว่างพฤติกรรมการร่วมกันปฏิเสธไม่ทาธุรกิจด้วยและการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวแต่
อย่างใด
3. เดือนเด่น นิคมบริรั กษ์ และคณะ. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาการปฏิบัติทาง
การค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาแนวปฏิบัติตามมาตรา 29 ตามกฎหมายการ
แข่ ง ขั น ทางการค้ า ตามโครงการส่ ง เสริ ม ระบบการแข่ ง ขั น ทางการค้ า ที่ เ กื้ อ หนุ น ต่อ การส่ ง ออก.
กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, สิงหาคม 2544.
รายงานฉบั บ นี้ มี ก ารวิ เ คราะห์ ถึ ง กฎหมายการแข่ ง ขั น ทางการค้ า กั บ บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมเอาไว้อย่างละเอียด โดยเฉพาะเรื่องวัตถุประสงค์ทางกฎหมายของ
บทบั ญ ญั ติ ใ นเรื่ อ งพฤติ ก รรมทางการค้ า ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมของประเทศไทยตามมาตรา 29 แห่ ง
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 และมีการพิจารณาพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายเป็น
ความผิ ดตามมาตรา 29 ไว้ห ลายพฤติกรรม รวมไปถึงพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจด้ว ย โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับบทบัญญัติเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการค้าที่ ไม่เป็นธรรมของหลายประเทศ
ตัวอย่างเช่น สหภาพยุโรป สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศญี่ปุ่น ประเทศ
เม็กซิโกและประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
4. วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์. หลักและแนวความคิดเกี่ยวกับ “วิธีการทางการค้าอย่างไม่เป็น
ธรรม” ตามกฎหมายป้ องกัน การผู กขาดทางการค้าของประเทศญี่ ปุ่น. วารสารกฎหมาย คณะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26, 3 (กุมภาพันธ์ 2551): 263-290.
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บทความนี้กล่าวถึงหลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่
เป็ น ธรรมตามกฎหมายป้ อ งกั น การผู ก ขาดทางการค้ า ของประเทศญี่ ปุ่ น ไว้ อ ย่ างละเอี ยด ตั้ ง แต่
ความหมายของถ้อยคาที่ใช้ในกฎหมาย การตีความถ้อยคาต่าง ๆ ลักษณะและพฤติกรรมที่เข้าข่าย
ความผิ ด แนวปฏิบั ติของคณะกรรมการการแข่ งขั นทางการค้ า ของประเทศญี่ปุ่น ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ
บทบั ญญัติเรื่ องพฤติ กรรมทางการค้า ที่ ไม่เ ป็นธรรม ตลอดจนหลั กเกณฑ์ เ กี่ยวกับ ข้ อต่ อสู้ เ พื่ อ ให้
พฤติกรรมไม่เป็นความผิดต่อบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
ในการค้นคว้าวิจัยวิทยานิพนธ์เล่มนี้มีการอ้างอิงวรรณกรรมต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง คือ
5. Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD Policy
Roundtables 2007: Refusal to Deal. Organisation for Economic Co-operation and
Development, 3 September 2009.
เอกสารการประชุมฉบับนี้เป็นเอกสารการประชุมขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจหรือ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ซึ่ง
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของประเทศต่าง ๆ ส่งข้อมูลให้ OECD เพื่อรวบรวมและจัดทา
เป็นเอกสารสรุปการประชุม โดยมีนาย Jeremy West ตาแหน่ง Principal Administrator in the
OECD Secretariat เป็นผู้เขียนสรุปการประชุม เอกสารการประชุมฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ ยวกับแนวคิด
พื้นฐานของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว ทั้งการแบ่งประเภท ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
หลั ก เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการพิ จ ารณาความผิ ด หลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ ข้ อ ต่ อ สู้ วิ ธี ก ารเยี ย วยา ข้ อ สั ง เกต
กฎหมายที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว รวมไปถึงคดีความและคาวินิจฉัย ที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมดังกล่าวของประเทศที่เข้าร่วมประชุม เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพ
ยุโรป ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศแคนาดา สหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมนีและประเทศ
ไต้หวัน เป็นต้น
6. Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD Policy
Roundtables 2009: Margin Squeeze. Organisation for Economic Co-operation and
Development, 9 September 2010.
เอกสารการประชุมฉบับนี้เป็นเอกสารการประชุมขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจหรือ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) อัน
เป็นการรวบรวมแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมการกดดันราคา โดยอธิบายทั้งความหมาย ลักษณะ
ทั่วไป กฎหมายที่ใช้ควบคุม รวมทั้งคดีความและคาวินิจฉัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกดดันราคา โดย
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของประเทศต่า ง ๆ เป็นผู้ส่งข้อมูลเข้ามาให้ OECD เพื่อรวบรวม
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และจั ดทาเป็ น เอกสารการประชุมนี้ขึ้น เช่น ประเทศสหรัฐ อเมริกา สหภาพยุโ รป ประเทศญี่ปุ่น
สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศแคนาดาและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นต้น
7. Sale Kwon. Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal:
Comparative Review of the United States and the Republic of Korea Jurisprudence.
Asian-Pacific Law & Policy Journal 15, 2 (2014): 84-148.
บทความนี้เป็นการอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวของประเทศสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐเกาหลี โดยเน้นไปที่การนาคดี และข้อเท็จจริงต่าง
ๆ ที่เกิดขึ้นในคดีมาวิเคราะห์และสกัดเพื่อค้นหาเจตนาต่อต้านการแข่งขันของผู้ปฏิเสธ เนื่องมาจาก
เจตนาต่อต้านการแข่งขัน เป็นสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของผู้ปฏิเสธโดยแท้ การค้นหาเจตนาต่อต้านการ
แข่งขันสามารถทาได้โดยการพิจารณาจากข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในคดี
8. Shapiro, C. Exclusionary Conduct: Testimony Before the Antitrust
Modernization Commission [Online]. Available from: http://faculty.haas.berkeley.edu/
shapiro/amcexclusion.pdf [28 October 2017. 29 September 2005]
บทความนี้อธิบายแนวคิดพื้นฐานของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวไว้อย่างละเอียด
ทั้งการแบ่งประเภท ผลกระทบในทางเศรษฐศาสตร์ หลักสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น รวมถึงได้ตั้ง
ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายจากพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยวิธีการ
บังคับให้ทาสัญญา (duty to deal) ว่าเป็นวิธีที่สามารถส่งเสริมให้มีการแข่งขันและยังอาจเป็นวิธีที่
ให้ผลเป็นการลดการแข่งขันลงได้เช่นกัน
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บทที่ 2
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมิได้มีอานาจเหนือตลาดมีสิทธิและเสรีภาพที่จะ
เลือกคู่สัญญาที่ตนประสงค์จะเข้าทาธุรกิจด้วย และเป็นธรรมดาของการทาธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจ
จะต้องตัดสินใจว่าจะทาธุรกิจกับใครหรือไม่ทาธุรกิจกับใคร ไม่ว่าผู้ประกอบธุรกิจอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะ
เป็นผู้จัดจาหน่ายหรือผู้ค้าปลีกในตลาดปลายน้า หรือจะเป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้ที่ร่วมทากิจการร่วมค้าใน
ตลาดต้นน้าก็ตาม ผู้ประกอบธุรกิจอาจยุติความสัมพันธ์ทางการค้ากับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นด้วย
เหตุผลหลายประการ เช่น ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดปลายน้าไม่สามารถทายอดขายสินค้าที่รับมา
จาหน่ายได้ตามเป้าหรือไม่ได้ทาการตลาดอย่างเพียงพอ หรือต้นทุนวัตถุดิบต้นน้ามีราคาแพงขึ้น หรือ
อาจด้วยเหตุผลง่าย ๆ ว่าต้องการการเปลี่ยนแปลง ผู้ประกอบธุรกิจที่มิไ ด้มีอานาจเหนือตลาดย่อมมี
เสรีภาพในการตัดสินใจโดยมีความเสี่ยงน้อยมากที่จะละเมิดต่อกฎหมาย1
ความกังวลว่าจะมีการละเมิดต่อกฎหมายส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจ
เหนือตลาดปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจอีกฝ่ายและการปฏิเสธเช่นนั้นมีผลกระทบต่อกา ร
แข่งขันและสร้างความเสียหายต่อผู้บริโภครายสุดท้าย (end-users) แม้ว่าผู้ประกอบธุรกิจจะมิได้
ปฏิเสธการทาธุรกิจด้วยทั้งหมดอย่างสิ้นเชิง เช่น จัดหาสินค้าให้ในปริมาณน้อยกว่าที่อีกฝ่ายหนึ่ง
ต้องการหรือโดยจัดส่งสินค้าให้อย่างล่าช้าเป็นเวลานานหรือโดยจัดหาสินค้าที่มี คุณภาพเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดดังกล่าวก็ยังอาจสร้างความเสียหายต่อการแข่งขัน
ได้และมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นความผิดต่อกฎหมายได้เช่นกัน2
กฎหมายที่เข้ามาควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจมิให้สร้างผลกระทบต่อผู้ประกอบ
ธุรกิจ ต่อการแข่งขันรวมทั้งต่อผู้บริโภค คือ กฎหมายการแข่งขันทางการค้าภายใต้บทบัญญัติเรื่องการ
ใช้ อ านาจเหนื อ ตลาดในทางมิ ช อบหรื อ การผู ก ขาด ( Abuse of Dominant Position or
Monopolization) และพฤติ ก รรมทางการค้ า ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม ( Unfair Trade Practices) ซึ่ ง
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มิได้ศึกษาถึงการควบคุมพฤติกรรมดังกล่าวโดยอาศัยบทบัญญัติเรื่องการใช้อานาจ
เหนือตลาดในทางมิชอบหรือการผูกขาด เนื่องจากมีหลักกฎหมายที่ชัดเจนและมีขอบเขตในการบังคับ
ใช้ที่จากัด โดยบังคับใช้ กับผู้ประกอบธุรกิจที่มีอานาจเหนือตลาดเท่านั้น วิทยานิพนธ์ ฉบับนี้จะมุ่ง
1

Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Policy Roundtables 2 0 0 7 : Refusal to
Deal, ed. Jeremy West (Organisation for Economic Co-operation and Development, 3 September 2009), p. 9.
2 Ibid.
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ศึกษาว่าในกรณีใดบ้างที่ผู้ประกอบธุรกิจเพียงรายเดียวใช้ดุลยพินิจของตนโดยอิสระปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
กับผู้ใดแล้วจะถูกจัดว่าเป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมอันจะเป็นความผิดต่อ กฎหมายการ
แข่งขันทางการค้า ซึ่งบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมมีขอบเขตในการบังคับใช้ที่
กว้างขวางแต่กลับมีหลักกฎหมายที่คลุมเครือจึงเป็นประเด็นน่าสนใจให้ศึกษา
ในบทนี้ ผู้ เ ขี ย นจะอธิ บ ายถึ ง ความหมาย ประเภท พั ฒ นาการทางกฎหมาย ผลกระทบ
ข้อสังเกตบางประการ รวมทั้งบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในเบื้องต้น เพื่อ
เป็ น การน าเสนอสาระส าคัญ ของแนวคิด พื้ นฐานเกี่ยวกับ การปฏิ เสธไม่ ท าธุร กิจฝ่ า ยเดียว โดยมี
รายละเอียดดังนี้
2.1 ความหมายของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
ความหมายของคาว่า “การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ” มีความหมายอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับการบัญญัติ
กฎหมายของแต่ละประเทศ โดยส่วนใหญ่คนทั่วไปก็เข้าใจกันว่า หมายถึง การที่ผู้ประกอบธุรกิจฝ่าย
หนึ่งปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ในกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของบาง
ประเทศได้ให้ความหมายของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยอาจให้รวมถึงกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจฝ่ายหนึ่ง
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับผู้บริโภคอีกฝ่ายหนึ่งด้วย
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจสามารถจาแนกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ การร่วมกันปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจด้วย (concerted refusal to deal หรือ group boycott) และการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
(unilateral refusal to deal) การร่ว มกันปฏิเสธไม่ทาธุรกิจด้วย หมายถึง ข้อตกลงของคู่สั ญญา
ตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปซึ่งอย่างน้อยหนึ่ง ฝ่ายในสัญญานั้นจะดาเนินการข่มขู่หรือในความเป็นจริงก็ คือ
รวมตัวกันไม่ซื้อจากหรือไม่ขายให้หรือไม่ทาธุรกิจกับบุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาในข้อตกลงดังกล่าวนั้น 3
ตัวอย่างของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจประเภทนี้เห็นได้จากคดี Klor's, Inc. v. Broadway-Hale Stores,
Inc.4 ซึ่งคดีนี้มีข้อเท็จจริงว่า บริษัท Klor โจทก์ในคดี เป็นผู้ค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าทาธุรกิจแข่งขันกับ
บริษัท Broadway-Hale จาเลยในคดี ซึ่งทาธุรกิจจาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นเดียวกัน แต่ ปรากฏว่า
บริษัทผู้ผลิตและจัดจาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น บริษัท General Electric, RCA, Admiral, Zenith,
Emerson และบริษัทอื่นอีก 2 บริษัท ร่วมมือกับจาเลยปฏิเสธที่จะจาหน่ายสินค้าให้โจทก์หรือยอม
ขายให้แต่ขายในราคาที่แพงมาก จนทาให้โจทก์ไม่สามารถแข่งขันในตลาดเครื่ องใช้ไฟฟ้าได้ ศาลฎีกา

3

Joseph P. Bauer, "Per Se Illegality of Concerted Refusals to Deal: A Rule Ripe for Reexamination," Columbia
Law Review 79(1979): 685.
4 Klor's, Inc. v. Broadway-Hale Stores, Inc. 359 U.S. 207 (U.S. Supreme Court 1956).
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ของประเทศสหรัฐ อเมริกา (U.S. supreme court) ได้วินิจฉัยว่า การร่วมกันปฏิเสธไม่ทาธุรกิจด้วย
เป็นความผิดเด็ดขาดในตัวเอง (per se rule) และเน้นย้าว่าการร่วมกันปฏิเสธไม่ทาธุรกิจด้วยแสดงถึง
แนวโน้มของการผูกขาดตลาดอันเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้า5
สาหรับสาเหตุที่ต้องมีการจาแนกประเภทของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจออกเป็นการร่วมกันปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจด้วยและการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวนั้นเนื่องมาจากเหตุผล 5 ประการ6 ดังนี้
ประการแรก การร่วมกันปฏิเสธไม่ทาธุรกิจด้วยเป็นการร่วมมือกันโดยผู้ประกอบธุรกิจตั้งแต่ 2
รายขึ้นไปโดยธรรมชาติของการมารวมตัวกันย่อมแสดงถึงความเสี่ยงหรืออั นตรายที่เป็นการต่อต้าน
การแข่งขัน (inherently fraught with anticompetitive risk) ได้มากกว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียว
ประการที่สอง ผลกระทบที่เกิดจากการร่วมมือกันปฏิเสธโดยทั่วไปย่อมก่อให้เกิดผลกระทบที่
รุนแรงต่อการแข่งขันในตลาด ต่อผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นและต่อผู้บริโภคได้มากกว่าการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียว
ประการที่ส าม เมื่อมีการรวมตัว กันย่อมทาให้ เสรีภ าพในการตัดสิ นใจเลื อกคู่สั ญญาของผู้
ประกอบธุรกิจแต่ละรายหมดไปโดยต้องยอมตัดสินใจตามความเห็นร่วมของกลุ่มซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่
พฤติกรรมการร่วมกันปฏิเสธไม่ทาธุรกิจด้วยจึงเป็นความผิดต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่าง
ชัดเจน
ประการที่สี่ หลักกฎหมายที่ใช้ในการพิจารณาพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจทั้ง 2 ประเภทก็
มีความเข้มงวดต่างกัน เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยหลักแล้วศาลจะปรับใช้หลักความผิ ดในตัวเอง
หรื อ หลั ก ความรั บ ผิ ด เด็ ด ขาด (per se rule) กั บ พฤติ ก รรมการร่ ว มกั น ปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ด้ ว ย
ยกตัวอย่างเช่น คดี Klor's, Inc. V. Broadway-Hale Stores, Inc.7 คดี Radiant Burners, Inc. v.
Peoples Gas Co. 8 หรื อ คดี United States v. General Motors Corp. 9 เป็ น ต้ น หากเป็ น คดี
เกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว ศาลจะใช้หลักเหตุและผล (rule of reason) ใน

5

Hawaii Legislative Reference Bureau, "Hawaii Antitrust Act: Boycotts," [Online] Accessed: 10 December 2017.
Updated: August 1961. Available from: http://lrbhawaii.info/lrbrpts/61/antitrstact.pdf
6 Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal 15, 2 (2014): 87-88.
7 Klor's, Inc. v. Broadway-Hale Stores, Inc. 359 U.S. 207 (U.S. Supreme Court 1956).
8 Radiant Burners, Inc. v. Peoples Gas Co., 364 U.S. 656 (1961).
9 United States v. General Motors Corp., 384 U.S. 127 (1966).
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การพิจารณาคดี ตัวอย่างเช่น คดี NYNEX Corp. v. Discon, Inc.10 เป็นต้น ส่วนกฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้าของสาธารณรัฐเกาหลีจะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าการร่วมกันปฏิเสธไม่ทาธุรกิจด้วยนั้นเป็น
ความผิดและกาหนดภาระการพิสูจน์หักล้างข้อสันนิษฐานนั้นไว้กับผู้ปฏิเสธ ในขณะที่การปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวกฎหมายจะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นพฤติกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายและจะกาหนดภาระ
การพิสูจน์หักล้างข้อสันนิษฐานนั้นไว้กับผู้ที่นาคดีมาฟ้องร้อง
ประการสุดท้าย บทบัญญัติที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจทั้ง 2 ประเภทนี้ก็มี
ความแตกต่างกัน เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้บทบัญญัติใน Sherman Act มาตรา 1 สาหรับการ
ควบคุมพฤติกรรมการร่วมกันปฏิเสธไม่ทาธุรกิจด้วย ในขณะที่การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวจะอยู่
ภายใต้บทบัญญัติใน Sherman Act มาตรา 2 หรือกรณีของสาธารณรัฐเกาหลีจะใช้บทบัญญัติตาม
มาตรา 19 ของ Monopoly Regulation and Fair Trade Act ที่บัญญัติห้ามการร่วมมือกันกระทา
การที่ ไ ม่ เ หมาะสม (prohibition of improper concerted acts) ในการควบคุ ม พฤติ ก รรมการ
ร่วมกันปฏิเสธไม่ทาธุรกิจด้วย แต่จะใช้บทบัญญัติตามมาตรา 3-2 ของ Monopoly Regulation and
Fair Trade Act ที่บัญญัติห้ามการใช้อานาจเหนือตลาดโดยมิชอบในการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะมุ่งศึกษาเฉพาะพฤติกรรมการปฏิเสธการทาธุร กิจประเภทที่เป็นความผิด
ต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้าได้ยากและไม่ชัดเจน ซึ่งก็คือ “การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว”
จากนิยามของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว หมายถึง การที่ผู้ประกอบธุรกิจเพียงหนึ่งรายใช้การ
ตัดสินใจอย่างอิสระของตนเองปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับลูกค้าหรื อคู่แข่งขันอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่ได้สนใจว่าผู้
ถูกปฏิเสธจะมีเพียงหนึ่งรายหรือหลายรายก็ตาม 11 จะเห็นได้ว่า การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจประเภทนี้จะ
เน้ น ไปที่ ก ารปฏิ เ สธจะต้ อ งมาจากการตั ด สิ น ใจอย่ า งอิ ส ระของผู้ ป ฏิ เ สธโดยแท้ (refuser’s
independent judgement) ปราศจากแผนการร่วมมือกับผู้อื่น12 มีตัวอย่างคดีที่เป็นการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียว เช่น คดี Lorain Journal Co. v. United States13 มีข้อเท็จจริงว่า บริษัท Lorain
Journal ซึ่งเป็นบริษัทสานักพิมพ์หนังสือพิมพ์และเป็นผู้ให้บริการพิมพ์โฆษณาลงในหนังสือพิมพ์ ได้
ครองความเป็นผู้ผูกขาดการเผยแพร่โฆษณาในท้องถิ่นเป็นเวลายาวนานกว่า 15 ปี โดยสังเกตได้จาก
10

NYNEX Corp. v. Discon, Inc., 525 U.S. 128, 131-32 (1998).
Seth Schwartz, "Unilateral Refusals to Sell Production Facilities: Should Courts "Shake" the Invisible
Hand?," Fordham Law Review: 847.
12 Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: 93.
13 Lorain Journal Co. v. United States 342 U.S. 143 (U.S. Supreme Court 1951).
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จ านวนครั ว เรื อนในท้องถิ่น สมัครเป็นสมาชิกของบริษัทนี้กว่าร้ อยละ 99 หลั งจากที่สื่ อวิทยุเริ่ม
แพร่กระจายและในท้องถิ่นที่บริษัท Lorain Journal ตั้งอยู่นั้นได้มีการก่อตั้งสถานีวิทยุขึ้นและมีการ
ให้ บ ริ การโฆษณาทางวิท ยุ แ ข่ งกั บ บริ ษั ท Lorain Journal จนมีบริษัทห้ างร้ านต่า ง ๆ สนใจไปลง
โฆษณาทางวิทยุจานวนมาก บริษัท Lorain Journal จึงปฏิเสธไม่ให้บริการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์
กับบริษัทที่ไปลงโฆษณาทางวิทยุอีก ศาลฎีกาจึงตัดสินว่า บริษัท Lorain Journal มีความผิดฐาน
พยายามผู ก ขาด (attempt to monopolize interstate commerce) ขั ด ต่ อ มาตรา 2 ของ
Sherman Act14 ในคดี นี้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ มี เ พี ย งหนึ่ งราย คื อ บริ ษั ท Lorain Journal และได้ ใช้
ดุลพินิจโดยอิสระตัดสินใจไม่ทาธุรกิจกับผู้อื่นจึงเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
นอกจากนี้ การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว (unilateral refusal to deal) ยังมีความแตกต่าง
จากการปฏิเสธไม่ ท าธุร กิจ โดยผู้ ป ระกอบธุร กิ จรายเดี ยว (single firm refusal to deal) อีกด้ว ย
เนื่องจากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจรายเดียวใช้เพียงแค่จานวนผู้ประกอบธุรกิจที่เป็น ผู้
ปฏิเสธเป็นเกณฑ์ กล่าวคือ แม้ปรากฏผู้ปฏิเสธแค่เพียงหนึ่งรายก็เข้าข่ายเป็นการปฏิเสธประเภทนี้ได้
แล้ว โดยไม่จาเป็นต้องพิจารณาว่า การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจนั้นจะต้องมาจากการตัดสินใจโดยอิสระของ
ผู้ปฏิเสธหรือไม่ หากผู้ประกอบธุรกิจหนึ่งรายซึ่งเป็นผู้ปฏิเสธได้มีการร่ว มมือ (concerted action)
กับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ย่อมแสดงว่า การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจนั้นไม่ได้มาจากการตัดสินใจโดยอิสระ
ของผู้ปฏิเสธแต่เพียงผู้เดียวดังนั้นแม้ผู้ปฏิเสธจะมีเพียงหนึ่งรายแต่กรณีเช่นนี้ก็มิใช่การปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียว เป็นแต่เพียงการปฏิเสธไม่ ทาธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจรายเดียวเท่านั้น ซึ่งการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจรายเดียวที่มีการร่วมมือกันกับผู้อื่นอาจเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ที่ผู้
ปฏิเสธรายเดียวมีข้อตกลงในแนวดิ่ง (vertical agreement) กับคู่แข่งของผู้ถูกปฏิเสธ 15 ตามรูปภาพ
ข้างล่าง

14

Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: 95-96.
15 Ibid., 88.
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รูปที่ 1 รูปแสดงการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจรายเดียวที่มีข้อตกลงในแนวดิ่ง

นอกจากนี้ ยังอาจเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ที่มีข้อตกลงในแนวนอน (horizontal agreement)
ระหว่างคู่แข่งของผู้ถูกปฏิเสธเพื่อที่จะกดดันให้ผู้ปฏิเสธรายเดียวยุติการทาธุรกิจกับผู้ถูกปฏิเสธ16 ตาม
รูปภาพข้างล่าง
รูปที่ 2 รูปแสดงการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจรายเดียวที่มีข้อตกลงในแนวนอน

16

Ibid.
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ตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งสามารถนามาอ้างอิงที่ดีในการจาแนกให้เห็นถึง
ความแตกต่างระหว่างการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวและการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจ
รายเดี ย วได้ อ ย่ า งชั ด เจน คื อ คดี Rossi v. Standard Roofing, Inc. 17 โดยมี ข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า ผู้ จั ด
จาหน่ายวัสดุมุงหลังคาและผนัง 3 รายกดดันผู้ผลิตให้ปฏิเสธที่จะจาหน่ายสินค้าให้แก่คู่แข่งของผู้จัด
จาหน่ายซึ่งขายตัดราคา ผู้ถูกปฏิเสธจึงเห็นว่าการปฏิเสธในคดีนี้มีสาเหตุมาจากแรงกดดันของผู้จัด
จาหน่ายที่มารวมตัวกันมากกว่าเป็นการปฏิเสธที่มาจากการตัดสินใจโดยอิสระของผู้ปฏิเสธเองจึงนา
คดีมาฟ้องต่อศาลโดยอาศัยบทบัญญัติตามมาตรา 1 ของ Sherman Act ซึ่งเป็นมาตราที่บัญญัติห้าม
ความตกลงร่ ว มกัน ที่มีลั กษณะเป็ นการจากัดการแข่งขันแทนที่จะนาคดีมาฟ้องต่อศาลโดยอาศัย
บทบัญญัติตามมาตรา 2 ของ Sherman Act ซึ่งเป็นมาตราที่ควบคุมการกระทาฝ่ายเดียว เนื่องจาก
ข้อเท็จจริงในคดีนี้แม้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ปฏิเสธจะมีเพียง 1 บริษัท แต่การตัดสินใจนั้นก็มิได้มา
จากการตัดสินใจโดยอิสระของผู้ปฏิเสธเองโดยแท้ ดังนั้น จึงไม่ใช่การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวแต่
เป็นเพียงการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจรายเดียวเท่านั้น18
ส่วนคาว่า “ธุรกิจ” ในที่นี้มีความหมายที่กว้างมากและหมายความรวมถึงการปฏิเสธที่จะขาย
(refusal to sell) การปฏิเสธที่จ ะให้ บริการ (refusal to supply a service) และการปฏิเสธที่จะ
อนุ ญ าตให้ ใ ช้ สิ ท ธิ (refusal to license) ซึ่ ง ในวิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ จ ะมุ่ ง เน้ น ศึ ก ษาไปที่ ท รั พ ย์ สิ น
ธรรมดาอันมีรูปร่างจับต้องได้ (tangible property) และบริการทั่วไปมากกว่ามุ่งเน้นไปที่ทรัพย์สิน
ทางปัญญา (intellectual property) เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่มีลักษณะเฉพาะ
ในบางกรณีต้องใช้หลักเกณฑ์เฉพาะทางเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแยกต่างหากออกไป เช่น ใน
กฎหมายป้องกันการผูกขาดของประเทศญี่ปุ่น* การพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่มีประเด็นเกี่ยวข้ องกับ
สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของประเทศญี่ปุ่น (Japan Fair
Trade Commission: JFTC) จะใช้แนวปฏิบัติเฉพาะเรื่องซึ่งก็คือ แนวปฏิบัติสาหรับการใช้ทรัพย์สิน
ทางปัญญาภายใต้กฎหมายป้องกันการผูกขาด (Guidelines for the Use of Intellectual Property
under the Antimonopoly Act) แยกต่างหากจากทรัพย์สินหรือบริการโดยทั่วไป19
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Rossi v. Standard Roofing, Inc., 156 F.3d 452, 456-61 (3d Cir. 1998).
Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: 119.
* บางประเทศเรียกกฎหมายการแข่งขันทางการค้า (competition law) ว่า กฎหมายป้องกันการผูกขาด (antimonopoly
law) หรือกฎหมายต่อต้านการผูกขาด (antitrust law)
19 Japan Fair Trade Commission, "International Competition Network Unilateral Conduct Working Group
Questionnaire: Refusal to Deal," 11 November 2009, p. 8.
18

19
2.2 ประเภทของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวยังสามารถจาแนกได้อีกหลายประเภทซึ่งมีความแตกต่างกันไป
ตามลักษณะของการปฏิเสธ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวประเภทใดก็จะ
ถูกจัดเป็นพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเช่นเดียวกันทั้งสิ้น สาหรั บการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวโดยปริยาย (constructive) และการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่มีลักษณะเป็นการกดดัน
ราคา (margin squeeze) อาจจะมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดเพิ่มเติมจากการปฏิเสธไม่
ทาธุรกิจฝ่ายเดียวประเภทอื่น ๆ บ้าง เนื่องจากเป็นการปฏิเสธที่มีลักษณะพิเศษ สาหรับประเภทของ
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.2.1 การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในแนวดิ่ง (vertical) และการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวในแนวนอน (horizontal)
สาหรับความแตกต่างของนิยามและประเภทของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวในแต่
ละประเภทโดยใช้คาว่า “แนวดิ่ง (vertical)” และ “แนวนอน (horizontal)” เป็นเกณฑ์ แนวทาง
แรก มีความเห็นว่า “การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในแนวดิ่ง (vertically unilateral refusal to
deal)” หมายถึ ง สถานการณ์ ที่ ผู้ ผ ลิ ต วั ต ถุ ดิ บ ต้ น น้ าซึ่ ง ได้ ร วมตั ว กั บ บริ ษั ท ปลายน้ า (vertically
integrated) ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับบริษัทปลายน้าคู่แข่งที่ผู้ผลิตวัตถุดิบต้นน้านั้นไม่ได้เข้าไปรวมตัว
ด้วย นิยามดังกล่าวนี้หมายความรวมถึงสถานการณ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจที่มีการรวมตัวกันในแนวดิ่ง
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับผู้บริโภคคนสุดท้ายซึ่งมิได้เป็นคู่แข่งกับบริษัทที่มีการรวมตัวกันในแนวดิ่งนั้นด้วย
(non-rival downstream customers)20

20

Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Policy Roundtables 2007: Refusal to
Deal, p. 23.

20
รูปที่ 3 รูปแสดงการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในแนวดิ่งตามความเห็นแนวทางแรก

แนวทางที่ ส อง เห็ น ว่ า การอธิ บ ายการปฏิเ สธไม่ ท าธุร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วในแนวดิ่ งตาม
ความเห็นทางแรกนั้นเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้อง เพราะว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในแนวดิ่งโดย
แท้ (purely vertically unilateral refusal to deal) นั้นต้องเป็นกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่ง ซึ่ง
ดาเนินธุรกิจในตลาดเพียงตลาดเดียวในห่วงโซ่การผลิตนั้น ๆ (chain of production) ปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจเพียงรายเดียวหรือหลายรายที่ไม่ได้เป็นคู่แข่งกับผู้ปฏิเสธ แต่ดาเนินการ
ประกอบธุรกิจในห่วงโซ่การผลิตลาดับถัดลงไป กล่าวคือ ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่มี การรวมตัวในแนวดิ่ง
อย่างความเห็นในทางแรก สถานการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจถูกใช้เป็นเครื่องมือ
ช่วยให้พฤติกรรมที่เป็นการจากัดการแข่งขันอื่น ๆ สาเร็จลุล่วง เช่น การห้ามมิให้ทาธุรกิจกับคนอื่น
(exclusive dealing) หรือ การขายควบหรือขายพ่วง (tying) หรือการกาหนดราคาขายต่อ (resale
price maintenance) เป็นต้น21

21

Ibid., 24.

21
รูปที่ 4 รูปแสดงการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในแนวดิ่งตามความเห็นแนวทางที่สอง

ในทางปฏิบัติ การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในแนวดิ่งตามความเห็นแรกได้รับการ
ยอมรับมากกว่าความเห็นที่สองและเมื่อยึดนิยามของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในแนวดิ่งตาม
ความเห็ น แรกแล้ ว นิ ย ามของค าว่ า การปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วในแนวนอน (horizontally
unilateral refusal to deal) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับ
บริษัทคู่แข่งที่ประกอบธุรกิจอยู่ในตลาดสินค้าหรือบริการในระดับเดียวกัน รวมไปถึงปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจกับผู้บริโภคคนสุดท้ายของบริษัทคู่แข่งนั้นด้วย ภายใต้ความหมายนี้ ความแตกต่างระหว่างการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในแนวดิ่งและการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในแนวนอนนั้นแตกต่างกัน
ตรงที่ทิศทางของผลกระทบของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจว่ากระทบไปในทิศทางใด หากกระทบต่อผู้
ประกอบธุรกิจที่ประกอบธุรกิจอยู่ต่างระดับกันก็จะเรียกว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในแนวดิ่ง
แต่หากกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจที่ประกอบธุรกิจอยู่ในตลาดสินค้าหรือบริการในระดับเดียวกันก็จะ
เรียกว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในแนวนอน22
จากข้อความข้างต้น สรุปได้ว่า การจาแนกการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจประเภทนี้ให้พิจารณา
ว่าผู้ประกอบธุรกิจปฏิเสธไม่ทาธุรกิจไปในทิศทางใด ถ้าเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจ

22

Ibid.

22
ที่ประกอบธุรกิจอยู่ต่างระดับกันจะเรียกว่า “การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในแนวดิ่ง ” เช่น ผู้ผลิต
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับผู้จัดจาหน่าย เป็นต้น แต่ถ้าเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจที่
ประกอบธุรกิจอยู่ในระดับ เดียวกันก็จะเรียกว่า “การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในแนวนอน” เช่น
ผู้ผลิตปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับผู้ผลิตด้วยกันหรือผู้จัดจาหน่ายปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับผู้จัดจาหน่ายด้วยกัน
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การจาแนกประเภทของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวประเภทนี้ไม่ใช่เรื่อง
สาคัญแต่อย่างใด เนื่องจากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวทั้งในแนวดิ่งและแนวนอนต่างก็ถูกควบคุม
ภายใต้กฎหมายมาตราเดียวกันอยู่ดี
ประเภทของการปฏิ เสธไม่ ทาธุร กิจ ฝ่ า ยเดียวที่ เกิ ด ขึ้น ในทางปฏิ บัติ ที่ ปรากฏเป็ น
จานวนมาก คือ การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในแนวดิ่ง โดยมักเป็ นสถานการณ์ที่มีรูปแบบดังที่
แสดงไว้ตามภาพนี้
รูปที่ 5 รูปแสดงสถานการณ์การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในแนวดิ่งที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป23

บริษัทที่มีการรวมตัวกันในแนวดิ่งบริษัทหนึ่ง ชื่อบริษัท V ประกอบธุรกิจทั้งในตลาด
ต้นน้าโดยใช้ชื่อว่า VU และประกอบธุรกิจในตลาดปลายน้าด้วยโดยใช้ชื่อว่า VD บริษัท VU ผลิตวัตถุดิบ
input ที่บริษัท VD ใช้ในการผลิตเป็นสินค้าชนิดอื่นแล้วจึงจาหน่ายให้แก่ลูกค้า และยังมีอีกบริษัทหนึ่ง
23

Carl Shapiro, "Exclusionary Conduct: Testimony Before the Antitrust Modernization Commission," [Online]
Accessed: 28 October 2017. Updated: 29 September 2005.
Available from:
http://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/amcexclusion.pdf

23
ประกอบธุรกิจในตลาดปลายน้าชื่อว่าบริษัท D ซึ่งไม่ได้เข้าไปรวมตัวกับบริษัท V ด้วย ได้พยายามที่จะ
แข่งขันกับบริษัท VD บริษัท D ต้องการวัตถุดิบ input และพยายามติดต่อขอซื้อจากบริษัท VU แต่ไม่
ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามสองบริษัทนี้ไม่สามารถตกลงทาสัญญากันได้ P ในภาพคือราคาที่บริษัท VU
เสนอขายให้กับบริษัท D การที่บริษัท VU จะปฏิเสธที่จะจัดหาสินค้าให้บริษัท D ทาได้ง่ายมากโดยตั้ง
ราคา P ให้สูงมาก24
จากสถานการณ์ตามรูปเดิม ลองสมมุติว่า แหล่งวัตถุดิบ input ทางเลือกถัดไปที่ดีที่สุด
ที่บริษัท D จะหาได้จะมีค่าใช้จ่ายที่บริษัท D ต้องใช้ในการไปหาวัตถุดิบ input มานั่นก็คือ ราคาของ
A กล่าวคือ A เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัท D ต้องใช้ในการไปหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากบริษัท VU
โดยราคา A อาจแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นดังนี้
1. หากบริษัท V เป็นแหล่งผลิตที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเพียงแหล่งเดียว A ก็จะถูก
ตั้งราคาไว้สูงกว่าราคา P
2. หากบริษัท D สามารถผลิตวัตถุดิบ input ได้ด้วยตัวเองโดยใช้ค่าใช้จ่ายจานวนหนึ่ง
ค่าใช้จ่ายจานวนนั้นก็คือ ราคา A นั่นเอง
3. หรือบริษัท D อาจไปหาซื้อวัตถุดิบ input ได้จากบริษัท U ซึ่งราคาที่บริษัท D ไป
ขอซื้อมาจากบริษัท U ก็จะเป็นราคา A นั่นเอง25
คดีอันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในแนวดิ่งก็คือ คดี
Kodak26 ในคดีนี้บริษัท Kodak ผลิตชิ้นส่วนสาหรับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Kodak ซึ่งบริษัท Kodak
จะต้องใช้ชิ้นส่วนเหล่านั้นร่วมกับแรงงานที่มีฝีมือเพื่อที่จะให้บริการซ่อมบารุงเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ
Kodak ที่ลูกค้าซื้อไป ในกรณีนี้ชิ้นส่วนของบริษัท Kodak จึงมีลักษณะเป็นวัตถุดิบ input ต้นน้า และ
การให้บริการซ่อมบารุงเครื่องถ่ายเอกสารเป็นสินค้าปลายน้า ศาล Ninth Circuit ตัดสินว่าบริษัท
Kodak ได้กระทาความผิดตาม Sherman Act มาตรา 2 โดยการปฏิเสธไม่ขายชิ้นส่วนของบริษัท
Kodak ให้แก่บริษัทซ่อมบารุงเครื่ องถ่ายเอกสารเจ้าอื่น ๆ ที่พยายามแข่งขันกับบริการซ่อมบ ารุง
เครื่องถ่ายเอกสารของบริษัท Kodak และการรวมตัวกันในแนวดิ่งของคดีนี้ก็คือ ชิ้นส่วนของบริษัท
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Kodak ในตลาดต้นน้ารวมตัวกับการให้บริการซ่อมบารุงเครื่องถ่ายเอกสารของบริษัท Kodak ใน
ตลาดปลายน้านั่นเอง27
ส่วนการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในแนวนอนอาจเกิดได้ในสถานการณ์ตามภาพน
รูปที่ 6 รูปแสดงสถานการณ์การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในแนวนอน28

สถานการณ์เช่นนี้เริ่มมีมากขึ้นในเศรษฐกิจยุคใหม่ ข้อเท็จจริงตามรูปแบบนี้จะเกิดขึ้น
เมื่อมีผู้ประกอบธุรกิจอย่างน้อยสองราย รายแรกมีขนาดใหญ่กว่าอีกรายหนึ่งและรายที่เล็กกว่าก็เป็น
คู่แข่งอยู่ ในตลาดธุร กิจ เครื อข่าย (network effects market)* ในระดับเดียวกัน ประเด็นก็คือ ผู้
ประกอบธุรกิจที่มีเครือข่ายที่ใหญ่กว่าอาจกลายเป็นผู้ผูกขาดถ้าสมาชิกหรือสินค้าของผู้ประกอบธุรกิจ
ที่มีเครือข่ายเล็กกว่าไม่สามารถเข้าไปติดต่อสื่อสารหรือทางานร่วมกับสมาชิกหรือสินค้าในเครือข่าย
ใหญ่ได้29
ธุรกิจที่สามารถเกิดสถานการณ์ตามรูปนี้ได้ เช่น ธุรกิจโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ
ธุรกิจการสื่อสารไร้ส าย เป็นต้น มีคดีที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐ อเมริกาคดีหนึ่งที่เป็นบรรทัด ฐาน
เกี่ ย วกั บ การปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วในแนวนอนตามรู ป แบบนี้ คื อ คดี Aspen Skiing30 มี
27

Carl Shapiro, "Exclusionary Conduct: Testimony Before the Antitrust Modernization Commission."
Ibid.
* ธุรกิจเครือข่ายหรือ network effect คือ “คุณลักษณะที่คุณค่าหลักของสินค้าหรือบริการหนึ่ง ๆ ไม่ได้อยู่ที่คุณสมบัติของ
สินค้าหรือบริการนั้น ๆ แต่อยู่ที่จานวนผู้ใช้สินค้าหรือบริการ ยิ่งมีจานวนมาก คุณค่าก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้น เช่น โทรศัพท์ คุณค่าหลักของ
โทรศัพท์ไม่ได้อยู่ที่แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในเครื่อง ไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์อันสวยงามจับถนัดมือของตัวเครื่อง แต่อยู่ที่เครือ ข่าย
โทรศัพท์ที่เชื่อมโยงถึงกันทั่วทั้งโลก”
29 Carl Shapiro, "Exclusionary Conduct: Testimony Before the Antitrust Modernization Commission."
30 Aspen Skiing v. Aspen Highlands Skiing, 472 U.S. 585 (1985).
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ข้อเท็จจริงว่า บริษัท Aspen Skiing จาเลยในคดีผู้ประกอบธุรกิจให้บริการสกีบนภูเขา Aspen ซึ่งเป็น
เจ้ า ของเครื อ ข่ า ยขนาดใหญ่ เ นื่ อ งจากมี สิ่ ง อ านวยความสะดวก (กระเช้ า ขึ้ น ไปเล่ น สกี บ นภู เ ขา)
ให้ บ ริ การลู กค้าถึง 3 แห่ ง ต่างจากบริษัท Aspen Highlands Skiing โจทก์ในคดีผู้ ประกอบธุรกิจ
ให้บริการสกีบนภูเขา Aspen เช่นเดียวกันแต่มีสิ่งอานวยความสะดวกให้บริการลูกค้าเพียง 1 แห่ง ใน
ตอนแรกผู้ประกอบธุรกิจสองรายที่ร่วมกันครองสิ่งอานวยความสะดวกทั้ง 4 แห่งนี้ได้ร่วมกันขายตั๋ว
All Aspen ticket ซึ่งเป็นตั๋วที่ให้สิทธิผู้ถือตั๋วเข้าไปเล่นสกีได้หมดทั้ง 4 แห่ง โดยรายได้จะมีการแบ่ง
กันตามจริง แต่ต่อมามีความขัดแย้งกันในเรื่องการแบ่งรายได้ที่สร้างความเสียเปรียบต่อบริษัทโจทก์
เป็นอย่างมาก เมื่อโจทก์ไม่อาจยอมรับข้อเสนอในเรื่องการแบ่งรายได้ในอัตราใหม่ได้จาเลยจึงยกเลิก
การขายตั๋ว All Aspen ticket และไม่ทาธุรกิจร่วมกับโจทก์อีก ศาลอุทธรณ์เห็นว่าการที่จาเลยปฏิเสธ
ไม่ร่วมจาหน่ายตั๋วดังกล่าวทาให้จาเลยกลายเป็นผู้ประกอบการเพียงรายเดียวในบริเวณภูเขา Aspen
จึงเป็นการกระทาเพื่อกีดกันหรือทาลายการแข่งขันอันเป็นการละเมิดมาตรา 2 แห่ง Sherman Act31
ที่ยกคดีนี้ขึ้นมาก็เพื่ออธิบายว่าคดีนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในแนวนอน
เนื่ อ งจากการปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท Aspen Skiing นั้ น เป็ น การปฏิ เ สธต่ อ บริ ษั ท Aspen
Highlands Skiing ซึ่งเป็นคู่แข่งที่อยู่ในตลาดบริการในระดับเดียวกัน และยังเป็นการปฏิเสธต่อลูกค้า
ของบริ ษัท Aspen Highlands Skiing ซึ่งไม่ใช่คู่ แ ข่ง ของบริ ษัท Aspen Skiing อี กด้ว ย เนื่องจาก
ลู กค้าที่ใช้บ ริ การของบริษัท Aspen Highlands Skiing ก็จะไม่ส ามารถเข้ามาใช้บริการสิ่งอานวย
ความสะดวกทั้ง 3 แห่งอันเป็นเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ของบริษัท Aspen Skiing ได้
2.2.2 การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยสิ้นเชิง (outright) และการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวโดยปริยาย (constructive)
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยสิ้นเชิง (outright) หมายถึง การที่ผู้ประกอบธุรกิจ
เพียงหนึ่งรายใช้ดุลยพินิจโดยอิสระของตนเองแล้วจึงแสดงเจตนาปฏิเสธไม่ทาธุรกิจต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
อย่างชัดเจน การปฏิเสธไม่ทาธุ รกิจประเภทนี้เป็นการปฏิเสธในความหมายทั่วไปที่คนเข้าใจกัน หาก
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าควบคุมเพียงพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยสิ้นเชิงก็จะ
เป็นการง่ายสาหรับผู้ประกอบธุรกิจที่จะสามารถหลีกเลี่ยงความรับผิดได้ในเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
โดยการสร้างข้ อตกลงทางธุรกิจที่เป็นอุปสรรคมากเกินไปจนไม่มีคู่สัญญารายใดรู้สึกคุ้มค่าพอที่จะ
ตัดสินใจเข้ามาทาธุรกิจด้วย วิธีที่ชัดแจ้งและเกิดขึ้นจริงมากที่สุดในการยับยั้งคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง คือ
การกาหนดราคาสูงอย่างสุดโต่ง นอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายวิธีที่ไม่ใช่การกาหนดราคา (non-price
31
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term) ซึ่งสามารถยับยั้งคู่สัญญาอีกฝ่ายไม่ให้เข้ามาทาธุรกิจด้วยได้เช่นกัน เช่น การที่ผู้ประกอบธุรกิจ
แสร้งทาเป็นยอมรับข้อเสนอพอเป็นพิธี แต่กลับส่งมอบสินค้าให้คู่สัญญาอีกฝ่ายในเวลาที่ช้าเกินที่จะ
สามารถรับได้ หรือการที่ผู้ประกอบธุรกิจกาหนดความต้องการที่สร้างความไม่สะดวกให้แก่คู่สัญญา
อีกฝ่าย เช่น บังคับให้คู่สัญญาต้องประสบกับขั้นตอนการซื้อที่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีค่าใช้จ่ายสูงและกิน
เวลายาวนาน หรือการที่ผู้ประกอบธุรกิจลดคุณภาพการบริการลง (degraded service) หรือลดการ
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ทางเทคนิ ค ระหว่ า งกั น ลง (reduced technical interoperability) หรื อ จ ากั ด
ปริ ม าณสิ น ค้ า ที่ จ าหน่ า ยลง (restriction of quantity of a supplied goods) เป็ น ต้ น เพื่ อ ปิ ด
ช่องว่างทางกฎหมายดังกล่าวนี้ศาลและหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลด้านการแข่งขันทางการค้าต่าง ๆ
ก็ได้ยอมรับกันมาอย่างยาวนานแล้วว่าผู้ประกอบธุรกิจอาจถูกถือว่ามีพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ได้แม้ว่าจะไม่ใช่การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยสิ้นเชิงก็ตาม การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจดังกล่าวนี้เรียกว่า “การ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยปริยาย (constructive Refusal to deal)” ซึ่งจะถูกควบคุมโดยบทบัญญัติของ
กฎหมายในมาตราเดียวกันกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยสิ้นเชิงทุกประการแต่ต้องมีหลักเกณฑ์สาหรับ
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายเป็นการเฉพาะ32
แม้กฎหมายที่ใช้ควบคุมพฤติก รรมการปฏิเสธไม่ ทาธุรกิจฝ่ า ยเดียวโดยปริ ยายจะ
เหมือนกับกฎหมายที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิ จฝ่ายเดียวโดยสิ้นเชิง แต่เหตุผลที่การ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายจาเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาเป็นการเฉพาะ
เนื่องมาจากสาเหตุ 2 ประการ ได้แก่
ประการแรก การเยียวยาในกรณีที่เกิดการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยปริยายที่ผิดกฎหมาย
ขึ้น คงไม่สามารถเยียวยาโดยสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจทั้งสองฝ่ายมาตกลงทาธุรกิจกัน (order to deal)
เหมือนกับการเยียวยาในคดีการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยสิ้นเชิง เพราะข้อตกลงในกรณีการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายย่อมเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิเสธแต่ฝ่ายเดียวอย่างสุดโต่ง หาก
ออกคาสั่งให้ทั้งสองฝ่ายตกลงทาธุรกิจกันก็จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถูกปฏิเสธเลย คาสั่งให้ตกลงทา
ธุรกิจกันในลักษณะนี้ อย่างน้อยที่สุดจะต้องมีการกาหนดราคาขั้นสูงหรือเพดานราคา (price ceiling)
และจะต้องมีการควบคุมข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นจากคาสั่งให้ทาธุรกิจกันด้วย มิฉะนั้นก็จะไม่มีสิ่งใดที่จะ
มาป้องกันผู้ปฏิเสธจากการเข้าทาธุรกิจตามคาสั่งให้ทาธุรกิจเนื่องจากผู้ปฏิเสธย่อมได้ประโยชน์จาก
ราคาที่สูงหรือภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ดึงดูดและไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกปฏิเสธเลยแม้แต่น้อย33
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ประการที่ส อง ด้ว ยสภาพของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวโดยสิ้ นเชิงและโดย
ปริยายมีความแตกต่างกันตรงที่การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายมักเป็นกรณีที่ผู้ประกอบ
ธุร กิจ ตั้งราคาสิ น ค้าหรื อบริการสูงเกินไป หรือเป็นกรณีที่ผู้ ประกอบธุรกิจเสนอข้อสั ญญาอันเป็น
อุปสรรคต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายมากเกินไปกว่าที่คู่สัญญาอีกฝ่ายจะรับ ได้ ส่วนการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวโดยสิ้นเชิงจะเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจตรง ๆ โดยไม่มีการตั้งเงื่อนไขใด ๆ ต่อคู่สัญญาอีกฝ่าย
ดังนั้น พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายจึงต้องการหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา
ว่า การตั้งราคาหรือการเสนอข้อสัญญาอย่างไรถึงจะเป็นการตั้งราคาที่สูงหรือเป็นการเสนอข้ อสัญญา
อันเป็นอุปสรรคมากเกินไปจนต้องรับผิดตามเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ โดยไม่ใช่เป็นเพียงการตั้ง
ราคาสินค้าหรือบริการสูงทั่ว ๆ ไป หรือเป็นเพียงการเสนอข้อสัญญาที่ผู้เสนอมักเป็นฝ่ายได้เปรียบ
ทั่วๆ ไปซึ่งเป็นเรื่องปรกติในการประกอบธุรกิจ 34 สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ
พิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายนั้นจะอธิบายอย่างละเอียด
ในบทต่อ ๆ ไป
จากข้ อ ความข้ า งต้ น อาจสรุ ป ได้ ว่ า การปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วโดยสิ้ น เชิ ง
(outright) หมายถึง การที่ผู้ประกอบธุรกิจฝ่ายหนึ่งปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจอีกฝ่ายหนึ่ง
ตรง ๆ โดยไม่มีการตั้งเงื่อนไขใด ๆ ต่อผู้ประกอบธุรกิจอีกฝ่ายหนึ่ง ส่วนการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดย
ปริ ย าย (constructive) หมายถึ ง การที่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ฝ่ า ยหนึ่ ง แสร้ งตกลงว่า จะท าธุร กิ จกับผู้
ประกอบธุร กิจ อีกฝ่ ายหนึ่ ง แต่มีการกาหนดเงื่อนไขทางธุรกิจในลั ก ษณะที่สุ ดโต่งจนไม่น่า จะมี ผู้
ประกอบธุรกิจรายใดเข้ามาทาธุรกิจด้วยจริง เช่น กาหนดราคาสินค้าสูงมากเกินไป หรือแกล้งส่งมอบ
สินค้าให้ช้าเกินสมควร หรือจากัดปริมาณสินค้าที่จาหน่ายลง เป็นต้น
2.2.3 การปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การกดดั น ราคา ( margin
squeeze หรือ price squeeze)
การกดดันราคา (margin squeeze หรือ price squeeze) เป็นการกระทาที่เป็นทั้ง
การกี ด กั น การแข่ ง ขั น (exclusionary practice) และการแสวงหาผลประโยชน์ เ พื่ อ ตน เอง
(exploitative abuse) อี ก รู ป แบบหนึ่ ง ที่ นิ ยมใช้กั น โดยผู้ ป ระกอบธุรกิ จ ที่ มี ก ารรวมตั ว ในแนวดิ่ง
(vertically integrated firm) เพื่อยกระดับอานาจตลาดในตลาดต้นน้าโดยใช้วิธีการกดส่วนต่างของคู่
แข่ ง ขั น ในตลาดปลายน้ า 35 และเป็ น พฤติ ก รรมที่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ รายหนึ่ ง ในตลาดต้ น น้ าซึ่ ง ใน
34
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ขณะเดียวกันผู้ประกอบธุรกิจรายนั้นก็มีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจอยู่ในตลาดปลายน้าด้วยเช่นกัน
และได้เสนอหรือกาหนดราคาวัตถุดิบในตลาดต้นน้าที่จาเป็นต่อการนาไปประกอบธุรกิจในตลาดปลาย
น้ าให้ อยู่ ในระดับ ที่สู งกว่าราคาสิ นค้าของตนเองในตลาดปลายน้าที่จาหน่ายให้กับผู้ บริโภค หรือ
กาหนดราคาสินค้าวัตถุดิบต้นน้าไว้ในระดับที่ลูกค้าของตนซึ่งดาเนินธุรกิจอยู่ในตลาดปลายน้า (หรือก็
คือคู่แข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดปลายน้าซึ่งได้รวมตัวในแนวดิ่ง) ไม่สามารถแข่งขัน กับผู้
ประกอบธุรกิจนั้นในตลาดปลายน้าได้โดยการดาเนินธุรกิจที่สมเหตุผลทางเศรษฐกิจ36
การกดดันราคาเกิดขึ้นในสถานการณ์เมื่อผู้ประกอบธุรกิจที่มีการรวมตัวในแนวดิ่งซึ่งมี
อานาจตลาด (market power) อยู่ในวัตถุดิบ input ส าคัญในตลาดต้นน้าและได้ตั้งราคาวัตถุดิบ
input ดังกล่าว หรือตั้งราคาสินค้าหรือบริการในตลาดปลายน้าของตนในระยะเวลายาวนานเพียงพอ
เพื่อทาให้ คู่แข่งขัน ในตลาดปลายน้า (ซึ่งก็คือ ผู้ ประกอบธุรกิจที่มิได้เข้ามารวมตัว ในแนวดิ่ง) ไม่
สามารถทากาไรได้อย่างเพียงพอที่จะดาเนินธุรกิจอยู่ในตลาดต่อไปได้ 37 โดยคดีที่เกี่ยวข้องกับการ
กดดันราคานี้มักเกิดขึ้นในธุรกิจเครือข่ายหรือ network effect เช่น ธุรกิจโทรคมนาคม เป็นต้น38
ผู้ประกอบธุรกิจที่มีการรวมตัวในแนวดิ่งสามารถกดดันราคาหรือส่วนต่างของคู่แข่งใน
ตลาดปลายน้าได้ 3 วิธีด้วยกัน ได้แก่ วิธีแรกโดยการเพิ่มราคาสินค้าต้นน้า วิธีที่สองโดยการลดราคา
สินค้าปลายน้า และวิธีที่สามโดยการทาทั้ง 2 วิธีแรกประกอบกัน ซึ่งวิธีการกดดันราคาที่มีลักษณะเป็น
การเพิ่มราคาสินค้าต้นน้าอาจถูกเรียกว่าการกดดันราคาประเภทการกดดันราคาแบบเลือกปฏิบัติ
(discriminatory price or margin squeeze) ส่วนวิธีการกดดันราคาที่มีลักษณะเป็นการลดราคา
สิ น ค้ า ปลายน้ านั้ น อาจถู ก เรี ย กว่า การกดดั น ราคาประเภทการกดดั นราคาแบบท าลายคู่ แ ข่งขัน
(predatory price squeeze)39
การกดดั น ราคาแบบเลื อ กปฏิ บั ติ (discriminatory price or margin squeeze)
เกิดขึ้นเมื่อผู้ประกอบธุรกิจที่รวมตัวในแนวดิ่งตั้งราคากับคู่แข่งขันในตลาดปลายน้าด้วยราคาของ
สินค้าต้นน้าที่สูงกว่าที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจในตลาดปลายน้าของตนเองและจะยิ่งชัดเจนว่า
เป็นการขัดต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น หากสูงกว่าราคาที่ผู้ประกอบธุรกิจในตลาด
36
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ปลายน้าของตนนั้นได้จาหน่ายให้กับผู้บริโภค 40 การกดดันราคาด้วยวิ ธีเพิ่มราคาสินค้าต้นน้าเช่นนี้มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยาย (constructive) กล่าวคือ เป็นการที่
ผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งตั้งราคาสินค้าหรือบริการสูงเกินกว่าที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะรับได้ ดังนั้น
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของบางประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงจัดว่าการกดดันราคา
ด้วยวิธีนี้เป็นพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวประเภทหนึ่ง41
การกดดั น ราคาแบบท าลายคู่ แ ข่ ง ขั น (predatory price squeeze) เกิ ด ขึ้ น หากผู้
ประกอบธุรกิจในตลาดต้นน้าลดราคาของสินค้าในตลาดปลายน้าให้ต่ากว่าราคาสินค้าต้นน้าที่จาหน่าย
ให้กับคู่แข่งขันรวมกับค่าใช้จ่ายในการแปรรูปสินค้าต้นน้าให้กลายเป็นสินค้าปลายน้า กรณีนี้คล้ายกับ
นิยามของการลดราคาเพื่อทาลายคู่แข่งขัน (predatory behavior) ซึ่งมักใช้จากัดในอุตสาหกรรมที่
ราคาสินค้าต้นน้าถูกกากับดูแล แต่สินค้าปลายน้าไม่ถูกกากับดูแล42
เมื่อการกดดันราคาเป็นพฤติกรรมที่สามารถทาได้หลายวิธีและยังเกี่ยวข้องกับทั้งตลาด
ต้นน้า (ตลาดขายส่ง) และตลาดปลายน้า (ตลาดขายปลีก) จึงเป็นพฤติกรรมที่ถูกอธิบายได้ในหลาย
บริบทด้วยกัน ดังนี้
1. การกดดันราคาที่มีลักษณะเป็นการตั้งราคากับคู่แข่งขันในตลาดปลายน้าด้วยราคา
ของสินค้าต้นน้าที่สูงนั้น
1.1 ในประเทศสหรัฐอเมริการวมทั้งนักกฎหมายเศรษฐศาสตร์ฝ่ายหนึ่ง เช่น Carlton
และ Sidak อธิ บ ายการกดดั น ราคาในลั ก ษณะนี้ ว่ า เป็ น การปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ โดยปริ ย าย
(constructive refusal to deal) กล่ าวคือ มองว่าการตั้งราคาวัตถุดิบต้นน้าในราคาที่สู งมากนั้น
เปรียบเสมือนเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยปริยาย43
1.2 ส่วนนักกฎหมายเศรษฐศาสตร์อีกฝ่ายหนึ่ง เช่น Salop และ Scheffman อธิบาย
การกดดันราคาในลักษณะนี้ว่าเป็นบริบทของการทาให้ต้นทุนของคู่แข่งขันเพิ่มขึ้น (raising rivals’
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cost) เพราะเมื่อผู้ประกอบธุรกิจที่รวมตัวในแนวดิ่งซึ่งเป็นผู้มีอานาจเหนือตลาด ตั้งราคาสินค้าต้นน้า
กับคู่แข่งขันในตลาดปลายน้าด้วยราคาที่สูงกว่าราคาที่มีการแข่งขันกันตามปกติ (หรืออาจสูงกว่าราคา
ที่มีการผูกขาด) ย่อมส่งผลให้ต้นทุนของคู่แข่งขันที่ต้องยอมซื้อสินค้าต้นน้านั้นสูงขึ้นกว่าปกติ44
1.3 เมื่อเป็นการตั้งราคาสินค้าต้นน้าในราคาที่สูงมากจึงถูกมองว่าเป็นบริบทของการ
กาหนดราคาสินค้าสูงเกินไป (excessive prices) ซึ่งจัดเป็นการใช้อานาจในการแสวงหาผลประโยชน์
เพื่อตนเองอันมิชอบชนิดหนึ่ง45
1.4 และแน่นอนว่าเมื่อตัง้ ราคาสินค้าต้นน้าให้กับคู่แข่งขันในราคาที่สูงแต่กลับจาหน่าย
สินค้าต้นน้าให้กับผู้ประกอบธุรกิจปลายน้าได้ที่เข้ามารวมตัวในแนวดิ่งร่วมกับตนในราคาที่ต่ากว่า จึง
ถูกพิจารณาว่าเป็นบริบทของการกาหนดราคาสินค้าอย่างเลือกปฏิบัติ (price discrimination) ได้อีก
เช่นกัน46
2. การกดดันราคาที่มีลักษณะเป็นการลดราคาของสินค้าในตลาดปลายน้าให้ต่ากว่า
ราคาสินค้าต้นน้าที่จาหน่ายให้กับคู่แข่งขันรวมกับค่าใช้จ่ายในการแปรรูปสินค้าต้นน้าให้กลายเป็น
สินค้าปลายน้า ในสถานการณ์ที่เกิดการกดดันราคาในลักษณะเช่นนี้ขึ้นนั้นจะพบว่าสินค้าปลายน้าที่ผู้
กดดันราคาจาหน่ายให้กับลูกค้านั้นย่อมมีราคาต่ากว่าราคาสินค้าปลายน้าของคู่แข่งขันที่จาหน่าย
ให้กับลูกค้า ดังนั้นหากพิจารณาราคาในระดับตลาดปลายน้าหรือตลาดขายปลีกแล้วจะถูกจัดว่าเป็น
บริ บ ทของการก าหนดราคาสิ น ค้ า ในลั ก ษณะจงใจขจั ด คู่ แ ข่ ง ขั น (predatory pricing) เช่ น คดี
linkLine47 ที่เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการตั้งราคาขายต่าอย่างไม่เป็นธรรม (unjust low
price sales) หรือการตัดราคาขาย (price cutting) เช่น คดี NTT East48 ที่เกิดในประเทศญี่ปุ่น49
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Steven C. Salop and David T. Scheffman, "Bureau Of Economics Federal Trade Commission: Raising Rivals
Costs Working Paper No.81," 1983, p. 3.
45 Bruno Jullien, Patrick Rey, and Claudia Saavedra, "Institute of Industrial Economics: The Economics of
Margin Squeeze," 2013, p. 4.
46 Ibid., 5.
47 Pacific Bell Telephone Co. v. linkLine Communications, Inc. 555 U.S. 438 (2009).
48 Nippon Telegraph and Telephone East Corporation (NTT East) (JFTC hearing decision on March 26, 2007),
Supreme Court (on December 17, 2010).
49 Fumio Sensui et al., "Competition Policy Research Center Fiscal Report: Competition Policy in the Network
Industries – Comparative Legal Studies of Margin Squeeze Regulation across Japan, USA and EU and Economic
Analysis," 2012, p. 1.
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3. ส่ ว นสหภ าพยุ โ รป ในหลา ย ๆ คดี เช่ น คดี Deutsche Telekom50 และ
TeliaSonera51 อธิบายการกดดันราคาในบริบทของพฤติกรรมที่เป็นการต่อต้านการแข่งขันอันเป็น
ความผิดชนิดหนึ่งที่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแยกต่างหากออกมาจากพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน
ชนิดอื่น ๆ (stand-alone abuse)
เพื่อทาความเข้าใจเรื่องการกดดันราคาทั้งวิธีเพิ่มราคาสินค้าต้นน้าและวิธีลดราคา
สินค้าปลายน้า และการอธิบายถึงการกดดันราคาในบริบทต่าง ๆ ให้ชัดเจนมากขึ้น จึงขออธิบายด้วย
รูปภาพนี้
รูปที่ 7 รูปแสดงสถานการณ์การกดดันราคาด้วยวิธีการต่าง ๆ

อย่างไรก็ดี วิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้กาหนดขอบเขตเพียงเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวโดยจะเน้นศึกษาการกดดันราคาในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดย

50
51

Deutsche Telekom AG v. Commission of the European Communities, Case T-271/03 (2008).
Konkurrensverket v. TeliaSonera Sverige AB, Case C-52/09 (2011).
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ปริยาย ดังนั้น ผู้เขียนจึงจาแนกให้การกดดันราคาเข้ามาเกี่ยวข้องกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจในฐานะ
เป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจประเภทหนึ่ง
สาหรับกฎหมายที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมการกดดันราคาก็มักเป็นบทบัญญัติกฎหมายใน
มาตราเดียวกันกับที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว เช่น กฎหมายป้องกันการ
ผู ก ขาดของประเทศญี่ ปุ่ น ที่ ใ ช้ ม าตรา 3 ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ห้ า มการผู ก ขาดโดยเอกชน ( Private
Monopolisation) และมาตรา 19 ซึ่งบัญญัติห้ามพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Trade
Practice) ครอบคลุมได้ทั้งพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวและการกดดันราคา 52 หรือใน
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปที่ใช้มาตรา 82 EC Treaty หรือมาตรา
102 แห่ง TFEU ในปัจจุบันควบคุมได้ทั้ง 2 พฤติกรรมเช่นกัน 53 แต่ในบางประเทศก็อาจมีมาตรา
สาหรับการกดดันราคาแยกเฉพาะออกไป เช่น กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีซึ่งมีบทบัญญัติที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวอยู่ในมาตรา 19 และ
20(1) และ (3) ของ Act against Restraints of Competition (GWB) ส่ ว นบทบั ญ ญั ติ เ ฉพาะ
(specific provision) ส าหรั บ เรื่ อ งการกดดั น ราคาบั ญ ญั ติ อ ยู่ ใ นมาตรา 20(3) ข้ อ ที่ 3 ของ Act
against Restraints of Competition (GWB)54
สาเหตุที่ต้องมีการจาแนกการปฏิเสธไม่ทาธุ รกิจฝ่ายเดียวออกเป็นประเภทการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่มีลักษณะเป็นการกดดันราคานั้นก็เพื่อต้องการแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการ
กดดันราคาในบางกรณีอาจถูกจัดว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวได้ และยัง
ต้องการชี้ให้เห็นว่ากฎหมายการแข่งขันทางการค้ าของบางประเทศมีบทบัญญัติเฉพาะที่ใช้ควบคุม
พฤติกรรมการกดดันราคา นอกจากนั้น กฎหมายการแข่งขันทางการค้าจาเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ใน
การพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่มีลักษณะเป็นการกดดันราคา
เป็นการเฉพาะแยกออกมาจากหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวโดยทั่วไปอีก เนื่องจากการกดดันราคามีลักษณะเป็นการการยื่นข้อเสนอให้คู่แข่งขันใน
ตลาดปลายน้าในลักษณะที่สุดโต่งเกินกว่าที่คู่แข่งขันดังกล่าวจะรับได้คล้ายคลึงกับการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายทาให้หลัก เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่
52

Japan Fair Trade Commission, "International Competition Network Unilateral Conduct Working Group
Questionnaire: Refusal to Deal," 11 November 2009, p. 10.
53 European Commission, "International Competition Network Unilateral Conduct Working Group
Questionnaire: Refusal to Deal," 4 November 2009, p. 12.
54 Bundeskartellamt, "International Competition Network Unilateral Conduct Working Group Questionnaire:
Refusal to Deal," 4 November 2009, pp. 2-4.
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ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ซึ่งเป็นการปฏิเสธออกไปตรง ๆ นั้นไม่เพียงพอที่จะใช้พิจารณาความผิดของ
การกดดันราคา ส่วนรายละเอียดว่าการกดดันราคาโดยวิธีการเพิ่มราคาสินค้าต้นน้าให้สูงขึ้นขนาดไหน
ถึงจะเข้าข่ายเป็นความผิดในเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวนั้นนักกฎหมายและนักเศรษฐศาสตร์
ชี้ว่าเป็นการยากที่จะสร้างหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าวขึ้น ซึ่งรายละเอียดสาหรับหลักเกณฑ์ที่
ใช้ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่มีลักษณะเป็นการกดดัน
ราคานัน้ จะอธิบายอย่างละเอียดในบทต่อ ๆ ไป
2.2.4 การปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วแบบไม่ มี เ งื่ อ นไข (unconditional) และการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวแบบมีเงื่อนไข (conditional)
หากพิ จ ารณาอย่ า งคร่ า ว ๆ การปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วแบบไม่ มี เ งื่ อ นไข
(unconditional) กับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยสิ้นเชิง (outright) คงมีลักษณะที่เหมือนกัน
แต่ในความเป็นจริง ทั้งการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยสิ้นเชิงกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
โดยปริยายนั้นอาจเป็นได้ทั้งการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจแบบมีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไข ลักษณะของการแบ่ง
ประเภทการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวออกเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยสิ้นเชิงและโดยปริยายนั้น
พิจารณาจากการที่มีการแสดงออกถึงการปฏิเสธโดยชัดแจ้งหรือไม่ ในขณะที่ลักษณะของการแบ่ง
ประเภทการปฏิเสธไม่ทาธุร กิจ ออกเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจแบบมีเงื่อนไขและไม่มีเงื่ อนไขนั้น
พิจารณาจากข้อเท็จจริงว่าเป็นการปฏิเสธต่อคนทุกคนในทุกสถานการณ์หรือไม่ หรือเป็นการเลือก
ปฏิเสธต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเท่านั้น เช่น ผู้ประกอบธุรกิจปฏิเสธที่
จะขายสิ น ค้ า ให้ แ ก่ เ ฉพาะผู้ ซื้ อ ที่ เ ป็ น คู่ แ ข่ ง กั บ บริ ษั ท ปลายน้ าของตนเท่ า นั้ น (downstream
competitors) แต่มิได้ปฏิเสธที่จะขายสินค้าให้ กับคนอื่น ๆ กรณีเช่นนี้เรียกว่า “การปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจแบบมีเงื่อนไข (conditional)” และยังเป็นการปฏิเสธโดยสิ้นเชิงอีกด้วย จึงอาจเรียกได้ว่า เป็น
การปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วโดยสิ้ น เชิ ง แบบมี เ งื่ อ นไข (conditionally outright unilateral
refusal to deal) อีกกรณีหนึ่งคือ ผู้ประกอบธุรกิจปฏิเสธที่จะทาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจอื่นทั้งหมด
แต่จะทาธุรกิจเฉพาะกับบริษัทปลายน้าของตนเท่านั้น กรณีนี้เรียกว่า “การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวแบบไม่มีเงื่อนไข (unconditional)” และยังเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยสิ้นเชิง จึง
เรี ย กได้ ว่ า เป็ น การปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วโดยสิ้ น เชิ ง แบบไม่ มี เ งื่ อ นไข ( unconditionally
outright unilateral refusal to deal)55
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Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Policy Roundtables 2007: Refusal to
Deal, p. 26.
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ความเป็นไปได้ที่จะเกิดกรณีการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวแบบมีเงื่อนไขอีก ลักษณะ
หนึ่ง คือ การที่ผู้ประกอบธุรกิจปฏิเสธที่จะให้คารับรอง (guarantee) ต่อผู้ซื้อส่วนน้อยว่าสินค้าที่ขาย
ให้ไปจะสามารถปฏิบัติงานตามรายละเอียดที่ระบุไว้ แต่กลับให้คารับรองต่อผู้ซื้อส่วนมาก ถ้าในตลาด
สินค้าชนิดนั้นการให้คารับรองเป็นสิ่งจาเป็นต่อผู้ซื้อ กรณีที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจแบบมีเงื่อนไข ในทางตรงกันข้ามถ้าหากผู้ประกอบธุรกิจปฏิเสธที่จะให้คารับรองต่อผู้ซื้อทุก
รายในตลาดนั้น กรณีนี้จะเป็นตัวอย่างของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจแบบไม่มีเงื่อนไข56
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจแบบมีเงื่อนไขมักถูกใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการบังคับพฤติกรรม
ที่เป็นการจากัดการแข่งขันอื่น ๆ ให้สาเร็จ เช่น การห้ามมิให้ทาธุรกิจกับคนอื่น (exclusive dealing)
โดยการทาธุรกิจกับทุกคนแต่จะไม่ทาธุรกิจกับผู้ที่ไปทาธุรกิจกับคู่แข่งของผู้ปฏิเสธเท่านั้น หรือการ
ขายควบหรือขายพ่วง (tying) โดยการทาธุรกิจกับคนทุกคนแต่จะไม่ทาธุรกิจกับผู้ที่ไม่ยอมซื้อสินค้าอีก
ชนิดหนึ่งของผู้ปฏิเสธไปด้วย หรือการกาหนดราคาขายต่อ (resale price maintenance) โดยการ
ทาธุรกิจกับคนทุกคนแต่จะไม่ทาธุรกิจกับผู้ที่ไม่ยอมขายตามราคาที่กาหนดไว้ เป็นต้น การปฏิเสธไม่
ทาธุรกิจฝ่ายเดียวแบบมีเงื่อนไขเป็นการง่ายสาหรับองค์กรกากับดูแลกฎหมายที่จะกาหนดวิธีเยียวยา
เนื่องมาจากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจประเภทนี้มักจะมีสัญญาที่เคยทามาก่อนหน้า อาจจะเป็นสัญญาที่ผู้
ปฏิเสธเคยทากับผู้ประกอบธุรกิจอื่น ๆ หรือกับผู้ที่ถูกปฏิเสธก็ตาม ดังนั้น การเยียวยาความเสียหาย
จากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจแบบมีเงื่อนไขที่ง่ายที่สุดอาจเป็นการตัดเงื่อนไขที่ผู้ปฏิเสธวางไว้ออกไปจาก
สัญญา57
ในประเทศญี่ปุ่น ปรากฏคดี NIPRO Corporation58 มีข้อเท็จจริง ว่าบริษัท NIPRO ผู้
จาหน่ายหลอดแก้ว (glass pipes) ซึ่งเป็นบริษัทต้นน้า ปฏิเสธคาสั่งซื้อจากบริษัท Naigai ผู้จาหน่าย
หลอดแก้วปลายน้าที่พยายามนาเข้าหลอดแก้วจากบริษัทผู้ผลิตหลอดแก้วในต่างประเทศ เนื่องมาจาก
NIPRO เห็นว่า Naigai ได้ทาธุรกิจกับคู่แข่งของตนอยู่ด้วย NIPRO จึงปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับ Naigai อัน
เป็นการนาเอาพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ ทาธุรกิจฝ่ายเดียวแบบมีเงื่อนไขมาใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการ
บั งคับ พฤติก รรมการห้ า มมิ ให้ ธุร กิ จกั บ คนอื่น (exclusive dealing) ให้ ส าเร็จ ที่กล่ าวว่าเป็ น การ
ปฏิเสธไม่ทาธุร กิจฝ่ ายเดียวแบบมีเงื่อนไขก็เพราะจากข้อเท็จจริง NIPRO ยังทาธุรกิจกับบริษัทผู้
จ าหน่ า ยหลอดแก้ ว ปลายน้ าอื่ น ๆ อยู่ ยกเว้ น แต่ เ พี ย ง Naigai เท่ า นั้ น ในคดี นี้ วิ ธี เ ยี ย วยาที่
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของประเทศญี่ปุ่น (JFTC) ใช้ก็คือ ให้ NIPRO ยกเลิกการปฏิเสธ
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ไม่จัดส่งสินค้า (abandon the refusal to supply) ให้กับ Naigai และให้ NIPRO กับ Naigai กลับมา
ทาสัญญากัน (restore the same conditions) โดยใช้เงื่อนไขสัญญาที่ NIPRO เคยยื่นเสนอให้กับ
บริษัทผู้จาหน่ายหลอดแก้วปลายน้ารายอื่นแต่ในระหว่างการพิจารณาคดีของ JFTC NIPRO ก็ได้ยุติ
การกระทาของตน59
จากที่ได้อธิบายมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยการปฏิเ สธต่อ
คนทุกคนในทุกสถานการณ์จะเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวแบบไม่มีเงื่อนไข (unconditional)
ส่วนการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยการปฏิเสธต่อคนใดคนหนึ่งในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเท่านั้นจะ
เรียกว่า การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวแบบมีเงื่อนไข (conditional) อย่างไรก็ตาม การแบ่งประเภท
ของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวออกเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขและมีเงื่อนไขนั้น กฎหมายที่
ใช้ควบคุมและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวทั้ง 2 ประเภท
นี้ก็ไม่ได้มีความต่างกันแต่อย่างใด
2.2.5 การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยตรง (direct) และการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวโดยอ้อม (indirect)
การแบ่งประเภทของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวออกเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ ายเดีย วโดยตรงและการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวโดยอ้อมนี้ปรากฏชัดอยู่ในแนวปฏิบัติของ
คณะกรรมการการแข่ ง ขั น ทางการค้ า ของประเทศญี่ ปุ่ น เรื่ อ ง Designation of Unfair Trade
Practices (Fair Trade Commission Public Notice No. 15 of June 18, 1982) ข้อที่ 2 เรื่อง
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว หรือที่ในแนวปฏิบัตินี้เรียกว่า “การปฏิเสธที่จะทาธุรกรรมด้วยใน
รูปแบบอื่น ๆ (other refusal to deal)” แนวปฏิบัติข้อที่ 2 ระบุว่า การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
สามารถแบ่งออกได้เป็น การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยตรง (directly unilateral refusal to
deal) ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจรายนั้นเองปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ หรือทาธุร กิจโดยจากัดปริมาณหรือ
ชนิดของสินค้าหรือบริการต่อผู้ประกอบธุรกิจอีกรายหนึ่ง และยังสามารถแบ่งได้เป็นการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวโดยอ้อม (Indirectly unilateral refusal to deal) ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทหนึ่งก่อให้หรือ
บังคับให้อีกบริษัทหนึ่งปฏิเสธไม่ทาธุรกิจหรือทาธุรกิจโดยจากัดปริมาณหรือชนิดของสินค้าหรือบริการ
กับบุคคลที่สาม
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ตัวอย่างคดีที่เป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยตรงมีให้เห็นมาก ส่วนคดีที่เป็น
การปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วโดยอ้ อ มเกิ ด ขึ้ น น้ อ ยกว่ า แต่ ก็ พ อปรากฏคดี อ ยู่ บ้ า ง เช่ น คดี
Sagisaka60 ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่าบริษัท Sagisaka ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจาหน่ายอะไหล่รถจักรยาน
หลายยี่ห้อ และเป็นตัวแทนจาหน่ายแต่เพียงผู้เดียว (exclusive agent) สาหรับอะไหล่รถจักรยาน
ยี่ห้อ Oaks ซึ่งเป็นยี่ห้อที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนั้น โดยบริษัท Sagisaka จะซื้ออะไหล่
รถจักรยานจากบริษัทผู้ผลิตอะไหล่แล้วนามาบรรจุตามสเปคของ Sagisaka เองและจาหน่ายต่อให้กับ
ผู้ค้าปลีกโดยตรง (retailers) หรือโดยผ่านทางผู้ค้าส่ง (wholesalers) การประกอบธุรกิจของบริษัท
Sagisaka ประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีจนมียอดจาหน่ายอะไหล่รถจักรยานให้แก่ผู้ค้าปลีกสูงเป็น
อันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่น ในคดีนี้บริษัทตัวแทนจาหน่ายอะไหล่รถจักรยานคู่แข่งของบริษัท Sagisaka
จานวน 5 บริษัทได้นาอะไหล่รถจักรยานยี่ห้อ Oaks ที่ซื้อมาจากผู้ค้าส่งมาขายลดราคาให้กับผู้ค้าปลีก
ทาให้ผู้ค้าปลีกหันมาซื้อสินค้าจากบริษัทคู่แข่งทั้ง 5 แทน จนทาให้ยอดขายอะไหล่รถจักรยานยี่ห้อ
Oaks ระหว่างบริษัท Sagisaka กับผู้ค้าปลีกต่าลง บริษัท Sagisaka จึงบังคับให้บริษัทผู้ค้าส่งของตน
ปฏิเสธการจาหน่ายอะไหล่ร ถจั กรยานยี่ห้ อ Oaks ซึ่งมีตนเป็นตัวแทนจาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวต่อ
บริษัทคู่แข่งทั้ง 5 บริษัทนั้น61 ซึ่งคดีนี้สามารถแสดงเป็นรูปภาพได้ดังนี้
รูปที่ 8 รูปแสดงการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจในคดี Sagisaka

ในคดีนี้แม้บริษัท Sagisaka ไม่ได้เป็นผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจด้วยตัวเองแต่เป็นการบังคับ
ให้บริษัทผู้ค้าส่งของตนปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับบุคคลที่ 3 อย่างไรก็ตาม JFTC ก็ได้วินิจฉัยว่า การกระทา
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ของบริษัท Sagisaka เข้าข่ายเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในรูปแบบอื่นซึ่งเป็นความผิดตาม
มาตรา 19 ของ AMA ในเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Business Practice)62
การแบ่งประเภทของการปฏิเสธไม่ทาธุร กิจฝ่ายเดียวออกเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวโดยตรงและโดยอ้อมนี้ ไม่ได้มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของกฎหมายที่ใช้ควบคุมและ
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวทั้ง 2 ประเภท
หากแต่ ต้ อ งการชี้ ว่ า ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ จ ะมี ค วามผิ ด ต่ อ กฎหมายการแข่ ง ขั น ทางการค้ า ส าหรับ
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวนั้น ไม่จาเป็นว่าผู้ประกอบธุรกิจต้องเป็นผู้กระทาการปฏิเสธ
ด้วยตนเองแต่ผู้ประกอบธุรกิจที่ไปก่อหรือบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจอีกรายหนึ่งปฏิเสธไม่ทาธุรกิจไปยัง
บุคคลฝ่ายที่ 3 ก็อาจถูกจัดว่ามีความผิดในเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวได้เช่นกัน
2.2.6 สรุปประเภทของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
จากการศึกษาหัวข้อประเภทของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวทั้งหมดพบว่า การ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวสามารถจาแนกได้เป็นหลายประเภทขึ้นอยู่กับว่าใช้เกณฑ์ตัวใดเป็นปัจจัย
ในการจาแนก โดยในวิทยานิพนธ์เล่มนี้มีเนื้อหาหลัก คือ การศึกษาถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา
ความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวภายใต้บทบัญญัติเรื่องพฤติ กรรมทางการค้าที่
ไม่เป็นธรรม ซึ่งถ้าหากแบ่งประเภทของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยใช้หลั กเกณฑ์ใ นการ
พิจารณาความผิดมาเป็นเกณฑ์จะเป็นได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. การปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วโดยแท้ (actual unilateral refusal to deal)
หมายถึง การปฏิเสธไม่ทาธุ รกิจฝ่ ายเดียวทุกประเภทที่ผู้ ปฏิเสธได้แสดงเจตนาปฏิเสธไม่ทาธุ รกิจ
ออกไปตรง ๆ อย่างชัดแจ้ง
2. การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยาย (constructive unilateral refusal to
deal) หมายถึง การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวทุกประเภทที่ผู้ปฏิเสธมิได้แสดงเจตนาปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจออกไปตรง ๆ อย่างชัดแจ้ง แต่แสร้งตกลงว่าจะทาธุรกิจกับอีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีการกาหนดเงื่อนไข
ทางธุรกิจในลักษณะที่สุดโต่งจนไม่น่าจะมีผู้ใดเข้ามาทาธุรกิจด้วยจริง เช่น กาหนดราคาสินค้าสูงมาก
เกินไป หรือแกล้งส่งมอบสินค้าให้ช้าเกินสมควร หรือจากัดปริมาณสินค้าที่จาหน่ายลง เป็นต้น
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3. การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่มีลักษณะเป็นการกดดันราคา (margin squeeze
หรือ price squeeze) จัดเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายได้ในกรณีที่เป็นการกดดัน
ราคาด้วยวิธีการตั้งราคาวัตถุดิบต้นน้าในราคาที่สูงมาก
2.3 พัฒนาการทางกฎหมายของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
ทั้งสหภาพยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาต่างเป็นประเทศที่มีพัฒนาการของกฎหมายเรื่อง
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวมาอย่างยาวนาน กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของสหภาพยุโรปและ
ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีหลักกฎหมายและมีคดีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเกิดขึ้น
มากมาย ซึ่งศาลในสหภาพยุโรปและในประเทศสหรัฐอเมริกาได้วางหลักเกณฑ์พร้อมทั้งให้เหตุผล
เกี่ ย วกั บ การปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วไว้ อ ย่า งน่ าสนใจหลายประการ โดยขอเริ่ ม อธิ บ ายจาก
พัฒนาการของสหภาพยุโรปก่อน เนื่องจากหลักกฎหมายของสหภาพยุโ รปมีหลักทั่วไปว่าผู้ประกอบ
ธุร กิจ ซึ่งมีอานาจเหนือตลาดมีห น้าที่ต้องทาสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น (general duty to
supply) ส่วนการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจด้วยเป็นเพียงข้อยกเว้น ซึ่งกลับกันกับหลักกฎหมายทั่วไปของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งวางว่า ผู้ประกอบธุรกิจแม้จะเป็น ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดก็ไม่
มีหน้าที่ที่จะต้องทาธุรกิจกับผู้อื่น ซึ่งพัฒนาการของกฎหมายในเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
ของสหภาพยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกามีรายละเอียดดังนี้
2.3.1 พัฒนาการทางกฎหมายของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในสหภาพยุโรป
มาตรา 82 ของสนธิสัญญายุโรป (EC Treaty) เป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญญายุโรปจึง
ต้องตีความตามกรอบแนวคิดของสนธิสัญญาดังกล่าว ด้วยมาตรา 82 และคาพิพากษาเกี่ยวกับมาตรา
นี้มักเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นการทาอันตรายต่อผู้บริโภค แต่บางครั้งในคาพิพากษาก็ให้
เหตุผลถึงผลกระทบในด้านอื่น ๆ ที่เทียบเท่าหรือบางครั้งมากกว่าเสียด้วยซ้า เช่นในคาพิพากษาคดี
สาคัญ ๆ กลับแสดงถึงพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดที่ควบคุมหรือทาให้เกิด
ความชะงักต่อความคล่องตัวในด้านการค้าระหว่างรัฐสมาชิก ในสหภาพยุโรปหรือพฤติกรรมอันเป็น
การขัดขวางต่อการเข้าถึงตลาดตลอดจนพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อบริษัทขนาดเล็กที่กล่าวถึงในคา
พิพากษาในช่วงหลัง ๆ แต่อย่างไรก็ตาม คดีความตามมาตรา 82 ยังไม่แน่ชัดว่าต้องแสดงให้เห็นถึง
ผลกระทบอันเป็นการต่อต้านการแข่งขันหรือไม่ แต่ที่เห็ นได้ชัดก็คือ การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจนั้นเป็น
ข้อยกเว้น63
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ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวตามจารีตดั้งเดิมของยุโรป
ถือว่า ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดมีหน้าที่โดยทั่วไปที่จะต้องทาธุรกิจกับผู้อื่น (general
duty to supply) คาว่า “โดยทั่วไป” ในที่นี้มีความสาคัญและข้อสันนิษฐานดังกล่าวนี้ก็ไม่ได้เข้มงวด
ถึงขนาดกาหนดหน้าที่ให้กับผู้ซึ่งมีอานาจเหนือตลาดต้องยอมทาธุรกิจด้วยในทุกกรณีอย่างไม่มีเงื่อนไข
อย่างเช่นในคดี Bronner ศาลยุติธรรมยุโรป (European Court of Justice หรือ ECJ) ตัดสินในปี
ค.ศ. 1998 เป็นคดีที่เป็นการทาลายข้อสันนิษฐานหรือทาให้ข้อสันนิษฐานมีความเข้มงวดน้อยลง และ
ยังรวมถึงคดีอีก 2 คดี ได้แก่ คดี Magill และคดี IMS ซึ่งศาลได้ชั่งน้าหนักและชี้ว่า ในบางกรณีผู้
ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดอาจปฏิเสธที่จะทาธุรกิจได้ แต่ ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงหลักทั่วไปที่
เข้มงวดในช่วงแรกก่อนว่าผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดมีหน้าที่ต้องทาธุรกิจกับผู้ประกอบ
ธุรกิจรายอื่น64
คดีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่ศาลยุติธรรมยุโรปตัดสินเป็นคดีแรก
คือ คดี Commercial Solvents Corporation v. Commission65 เมื่อปี ค.ศ. 1974 คดีนี้จาเลยเป็น
บริษัทผลิตสารเคมีและเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดสาหรับสารตั้งต้น amino butanol
ได้ปฏิเสธไม่จาหน่ายสารเคมีดังกล่าวให้แก่บริษัท Zoja ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติอิตาเลี่ยนเล็ก ๆ โดย
ต้องการใช้ส ารตั้ งต้ น ดั้ ง กล่ าวไปผลิ ตเป็น ยา Ethambutol และสารตั้งต้น amino butanol เป็น
ส่วนผสมสาคัญที่ใช้ในการผลิตยา Ethambutol จาเลยให้เหตุผลที่ไม่ขายสารตั้งต้นดังกล่าวโดยให้
เหตุผลว่าเป็นเพราะจาเลยกาลังจะทาการผลิตยาชนิดเดียวกันในตลาด ศาลยุติธรรมยุโรปเห็นด้วยกับ
คณะกรรมการยุโรป (European Commission) และชี้ว่าจากพยานหลักฐานของจาเลย ศาลไม่เห็น
ด้วยกับข้ออ้างของบริษัท Commercial Solvents ที่ว่าตนไม่สามารถจัดส่งสารตั้งต้นให้แก่บริษัทอื่น
ๆ ได้อีก นอกจากนี้ ศาลยุติธรรมยุโรปยังให้เหตุผลอีกด้วยว่าผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดใน
ตลาดต้นน้าไม่สามารถทาลายการแข่งขันไปจากลูกค้าเก่าของตน ซึ่งหากอนุญาตให้กระทาเช่นนั้นได้ก็
เท่ากับเป็นการกาจัดบริษัทผู้ผลิตยา Ethambutol รายใหญ่ในตลาดปลายน้า เพียงเพราะข้ออ้างที่ว่า
จาเลยกาลังจะเข้ามาแข่งขันในตลาดปลายน้า เหตุผลที่ศาลยุติธรรมยุโรปอ้างว่าผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมี
อานาจเหนือตลาดในตลาดต้นน้าไม่สามารถทาลายการแข่งขันไปจากลูกค้าเก่าของตนเท่ากับว่าศาล
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ยุติธรรมยุโรปกาลังให้น้าหนักในเรื่องความเสียหายที่เกิดกับคู่แข่งมากกว่าความเสียหายที่เกิดกับการ
แข่งขัน ซึ่งข้อความต่อไปนี้เป็นการแสดงถึงแนวคิดเช่นนั้น66
“ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนำจเหนือตลำดในตลำดวัตถุดิบ input ต้นนำและต้องกำร
สงวนวัตถุดิบ input นันไว้ใช้ผลิตสินค้ำในตลำดปลำยนำขึนเอง จึงปฏิเสธไม่ขำยวัตถุดิบนันให้แก่
ลูกค้ำซึ่งลูกค้ำดังกล่ำวก็เป็นผู้ผลิตสินค้ำชนิดนันในตลำดปลำยนำเช่นกัน นับได้ว่ำกำรกระทำดังกล่ำว
มีควำมเสี่ยงที่จะเป็นกำรทำลำยกำรแข่งขันทังหมดในส่วนของลูกค้ำรำยนัน และกำรกระทำของผู้
ประกอบธุ ร กิ จ ผู้ ป ฏิ เ สธเป็ น กำรใช้ อ ำนำจเหนื อ ตลำดโดยมิ ช อบ ( abusing its dominant
position)”67
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม มี ข้ อ สั ง เกตว่ า ศาลยุ ติ ธ รรมยุ โ รปไม่ ไ ด้ พิ จ ารณาปั จ จั ย เรื่ อ ง
ประสิทธิภาพของการรวมตัวกันในแนวดิ่งของจาเลยที่อาจเกิดขึ้นได้แต่ประการใด68
คดีสาคัญเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่ตัดสินโดยศาลยุติธรรมยุโรปคดี
ต่อมา คือ คดี United Brands v. Commission69 การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในคดีนี้มิได้เป็น
การกาหนดเงื่อนไขให้กับคู่แข่งของผู้ปฏิเสธโดยตรง หากแต่เป็นการกาหนดเงื่อนไขต่อลูกค้าของผู้
ปฏิเสธที่ไปให้ความร่วมมือกับคู่แข่งของผู้ปฏิเสธ โดยข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า บริษัท United Brands จึง
เลิ กขายสิ น ค้า ซึ่งก็คือ กล้ ว ย Chiquita ให้ แก่บริษัทสั ญชาติเดนมาร์กซึ่งเป็นบริษัทผู้จัดจาหน่าย
(distributor) ที่เข้าร่วมโฆษณาเชิญชวนให้หันมาซื้อสินค้าของคู่แข่งของบริษัท United Brands ผล
จากการกระทาดังกล่าวทาให้ บริ ษัทผู้ จัดจาหน่ายรายนั้นขายกล้วย Chiquita ของบริษัท United
Brands ได้น้อยลง แม้คดีนี้จะเป็นเรื่องการห้ามมิให้ทาธุรกิจกับคนอื่น (exclusive dealing) แต่ก็มี
คุณค่าและประโยชน์ในด้านการศึกษาถึงเหตุผลของศาลเพื่อนาไปเปรียบเทียบกับคดีอื่น ๆ ได้70
คณะกรรมการยุ โ รปตั ด สิ น ว่า การกระท าของบริ ษั ท United Brands เป็ น การใช้
อานาจเหนือตลาดโดยมิชอบ ศาลยุติธรรมยุโรปเห็นด้วยว่า พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
ในคดีนี้ “จะทาให้ขนาดตลาดเล็กลง จนกระทบผู้บริโภค” และ “จะทาให้บริษัทผู้จัดจาหน่ายไม่กล้า
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โฆษณาสินค้ายี่ห้ออื่น ผลกระทบที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวที่ผู้ปฏิเสธได้ทาขึ้นนั้นยิ่งทาให้อานาจตลาดของผู้ปฏิเสธในตลาดที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ (relevant
market) เข้มแข็งขึ้น” ศาลยุติธรรมยุโรปยังกล่าวต่อไปด้วยว่า ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาด
ไม่ ส ามารถเลิ ก ติ ด ต่ อ ธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท ที่ ท าการค้ า กั บ ตนเป็ น ประจ าได้ การไม่ จั ด ส่ ง สิ น ค้ า ให้ ใ น
สถานการณ์เช่นนี้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นการมุ่งกาจัดผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นให้ออกไป
จากตลาดที่เกี่ยวข้อง และยังกล่าวต่ออีกว่า แม้บริษัทซึ่งมีอานาจเหนือตลาดจะมีสิทธิโดยชอบที่จะ
ปกป้ อ งผลประโยชน์ ท างการค้ า ของตน แต่ สิ ท ธิ ดั ง กล่ า วย่ อ มมี ข อบจ ากั ด โดยต้ อ งได้ สั ด ส่ ว น
(proportionate) กับความเสียหายที่จะเกิดและต้องไม่เป็นการทาให้อานาจตลาดเข้มแข็งขึ้นหรือเป็น
การใช้อานาจตลาดโดยมิชอบ71
ศาลยุติธรรมยุโรปในคดี United Brands อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่า ศาลพิจารณา
ประเด็นเรื่องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการแข่งขัน (ซึ่งตรงกันข้ามกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ
คู่แข่ง) แต่ศาลก็ไม่ได้ให้รายละเอียดหรืออธิบายว่า ผลกระทบที่ว่านั้นคืออะไร ในคดีนี้ผลกระทบนั้นได้
เกิดขึ้ น หรื อจะเกิดขึ้น หรื อไม่และเรื่องสิ ทธิของผู้ มีอานาจเหนือตลาดในการปกป้องผลประโยชน์
ทางการค้าของตนก็ยังเป็นเรื่องคลุมเครือ “หลักความได้สัดส่วน” ก็เป็นเรื่องอัตวิสัยจึงคาดหมายไม่ได้
และเป็นการให้น้าหนักกับเรื่องเจตนาของผู้ประกอบธุรกิจมากกว่าผลกระทบโดยแท้จริงที่เกิ ดขึ้น ยิ่ง
ไปกว่านั้น อาจเป็นที่สงสัยได้ว่าจะมีประโยชน์อันใดหากห้ามมิให้บริษัทซึ่งมีอานาจเหนือตลาดสร้าง
ความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทของตน แต่คดีนี้ศาลได้ตัดสินมานานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1978 ซึ่งความเห็นของ
ศาลในบางประเด็นก็ได้เปลี่ยนไปแล้ว72
คดี Magill73 เมื่อปี ค.ศ. 1995 เป็นคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา แต่ความคิดของ
ศาลก็มีอิทธิพลต่อคดีที่เกี่ยวกับการปฏิเสธไม่อนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (refusal to license
intellectual property) คดีนี้บริษัทสถานีโทรทัศน์ 3 แห่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตารางรายการโทรทัศน์
(TV program schedules) จึงมีสิทธิที่จะป้องกันไม่ให้บริษัทอื่นตีพิมพ์รายการโทรทัศน์ในหนั งสื อ
แนะนารายการโทรทัศน์ประจาสัปดาห์ และในช่วงนั้นเองก็ยังไม่มีบริษัทใดตีพิมพ์หนังสือแนะนา
รายการโทรทัศน์ของทั้ง 3 สถานีนี้ออกมาจาหน่ายในตลาด ศาลยุติธรรมยุโรปได้ตัดสินหลักการของ
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวแตกต่างจากคดี Commercial Solvents Corporation v.
Commission และ United Brands v. Commission เพราะศาลพิจารณาประเด็นหลักเกี่ยวกับการ
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ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เหมาะสม ศาลยุติธรรมยุโรปชี้ว่า พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทา
ธุร กิจ ฝ่ า ยเดีย วจะเป็ นความผิดก็ต่อเมื่อเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณียกเว้นจริง ๆ (exceptional
circumstance) โดยต้องเข้าเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อดังต่อไปนี้74
1. สินค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจปฏิเสธไม่จัดหาให้นั้น ต้องเป็นวัตถุดิบ input ที่ขาดไม่ได้
สาหรับการผลิตเป็นสินค้าชนิดใหม่
2. การปฏิเสธนั้นไม่มีเหตุผลหรือข้อแก้ตัว
3. ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดหวงกันวัตถุดิบ input นั้นไว้เพื่อตนเองใน
ตลาดปลายน้าอันเป็นตลาดรอง (secondary downstream market)
จากเงื่อนไขทั้ง 3 ประการดังกล่าว ดูเหมือนว่าศาลยุติธรรมยุโรปจะได้เพิ่มหลักเกณฑ์
ใหม่จากเงื่อนไขทั้ง 3 ประการอีก 1 ประการในเรื่อง “สินค้าที่ผู้ปฏิเสธ ปฏิเสธไม่จัดหาให้นั้นนับเป็น
วัตถุดิบ input ที่ขาดไม่ได้สาหรับการผลิตเป็นสินค้าชนิดใหม่ ” และไปนาหลักเดิมที่ปรากฏในคดี
Commercial Solvents Corporation v. Commission ซึ่งก็คือ หลัก “การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวต้องเป็นการทาลายการแข่งขันทั้งหมดในส่วนของลูกค้ารายนั้น ” ให้กลายมาเป็นหลักที่เข้มงวด
กว่าเดิม ซึ่งก็คือ “การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวนั้นไม่เพียงแต่เป็นการทาลายการแข่งขันทั้งหมด
ของลูกค้า แต่จาเลยต้องผูกขาดเหนือตลาดปลายน้าด้วย” ศาลยุติธรรมยุโรปเห็นว่า คดี Magill เข้า
เงื่ อ นไขทุ ก ประการจึ ง สั่ ง ให้ ใ ช้ ม าตรการบั ง คั บ ใช้ สิ ท ธิ ( compulsory licensing) ต่ อ บริ ษั ท
สถานีโทรทัศน์ทั้ง 3 แห่ง75
ในปี ค.ศ. 1998 คดี Oscar Bronner v. Mediaprint76 ยิ่งทาให้เห็นว่า แนวคิดของ
ศาลยุติธรรมยุโรปเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเปลี่ยนไป แม้จะไม่ใช่คดีที่เกี่ยวกับการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาก็ตาม คดีนี้จะเหมือนกับคดี Magill ตรงที่ศาลยุติธรรมยุโรปได้วางหลัก
ให้เกิดความรับผิดได้ยากขึ้นกว่าในคดี Commercial Solvents Corporation v. Commission และ
United Brands v. Commission ข้ อ เท็ จ จริ ง ในคดี นี้ มี ว่ า โจทก์ บ ริ ษั ท Bronner เป็ น ผู้ ผ ลิ ต
หนังสือพิมพ์รายวันในประเทศออสเตรีย ต้องการเข้าถึงระบบการจัดส่งหนังสือพิมพ์ตามบ้าน (home
distribution system) ซึ่งเป็ น ของบริ ษั ท Mediaprint จาเลยในคดี ซึ่ง เป็ นบริ ษัท หนั งสื อ พิ ม พ์ ที่ มี
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ขนาดใหญ่กว่าและยังเป็นผู้ ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดอยู่ในตลาดหนังสื อพิมพ์ร ายวัน
จาเลยได้ปฏิเสธคาขอเข้าถึงระบบการจัดส่งหนังสือพิมพ์ตามบ้านของโจทก์ ศาลยุติธรรมยุโรปได้วาง
หลักว่า การปฏิเสธไม่ทาฝ่ายเดียวจะเป็นความผิดต่อกฎหมายเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้77
1. ต้องเป็นสินค้าหรือบริการที่ขาดไม่ได้ต่ อการทาธุรกิจของบริษัทที่ร้องขอ กล่าวคือ
ไม่สามารถหาทดแทนได้จากที่อื่นใดอีก
2. มุ่งทาลายการแข่งขันของบริษัทที่ร้องขอ
3. ไม่มีเหตุผลหรือข้อแก้ตัวได้ทางภาวะวิสัย
ศาลยุติธรรมยุโรปชี้ให้เห็นว่า สินค้าหรือบริการที่ขาดไม่ได้ตามเงื่อนไขข้อ 1. ไม่ใช่แค่
ว่า บริษัทที่ร้องขอนั้นไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะซื้อหรือสร้างเองได้ แต่อย่างน้อยจะต้องแสดงให้เห็นว่า
จะต้องลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับที่จาเลยลงทุนสร้างสิ่งอานวยความสะดวกนั้นขึ้นมา เป็นที่น่าสนใจว่า
ศาลยุ ติ ธ รรมยุ โ รปกลั บ ใช้ ถ้ อ ยค าที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบความผิ ด ของคดี Commercial Solvents
Corporation v. Commission ว่า “การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวต้องเป็นการทาลายการแข่งขัน
ทั้งหมดในส่วนของลูกค้ารายนั้ น” ซึ่งเป็นคดีที่เก่ากว่าแทนที่จะใช้ถ้อยคาที่เป็นองค์ประกอบความผิด
ของคดี Magill ซึ่งเป็นคดีที่ใหม่กว่าที่ว่า “การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวต้องเป็นการทาลายการ
แข่งขันทั้งหมดในตลาดปลายน้า” ศาลยุติธรรมยุโรปยังได้อธิบายต่อไปอีกว่า ยังไม่จาเป็นที่ศาลต้อง
ตัดสินว่าหลักเกณฑ์ในคดี Magill จะสามารถนามาปรับใช้กับคดีที่ไม่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญาได้ ห รื อ ไม่ เนื่ อ งจากข้ อ เท็ จ จริ ง ในคดี Oscar Bronner v. Mediaprint ยั ง ไปไม่ ถึ ง
หลักเกณฑ์ที่วางไว้ในคดี Commercial Solvents Corporation v. Commission และศาลยุติธรรม
ยุโรปให้เหตุผลว่า บริษัท Bronner จะไม่ถูกกาจัดให้ออกไปจากการแข่งขันเนื่องจากยังมีบริการจัดส่ง
หนังสือพิมพ์วิธีอื่นเหลื ออยู่ อีก เช่น บริการส่งหนังสื อพิมพ์ทางไปรษณีย์ห รือ บริการตั้งตู้จาหน่าย
หนังสือพิมพ์ และนอกจากนี้ ก็ไม่ ปรากฏว่ามีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น ทางเทคนิค ทาง
กฎหมายหรือทางเศรษฐกิจที่ปิดกั้นบริษัท Bronner จากการสร้างระบบการจัดส่งหนังสือพิมพ์ตาม
บ้านของตนเองและก็ไม่ได้เป็น อุปสรรคอย่างไม่สมเหตุสมผลที่จะทาเช่นนั้น ศาลยุติธรรมยุโรปจึง
ตัดสินให้จาเลยชนะคดีนี้78
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สิ่ ง ที่ พ บในคดี Oscar Bronner v. Mediaprint อย่ า งน้ อ ยก็ เ ป็ น การกระตุ้ น ให้
ย้อนกลับมาพิจารณาเรื่องของการกาหนดมาตรฐานของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดจาก
การใช้อานาจตลาดโดยมิชอบอยู่ 2 ประการ ได้แก่
ประการแรก เงื่อนไขที่ว่าต้องเป็นสินค้าหรือบริการที่ขาดไม่ได้ซึ่งชัดเจนว่า ไม่สามารถ
ที่จะหาสินค้าหรื อบริการนั้นมาทดแทนได้จริงนั้นเป็นปัจจัยสาคัญที่ชี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า
จาเลยเป็นผู้มีอานาจเหนือตลาด การที่ยอมให้จาเลยครอบครองสินค้าหรือบริการที่ขาดไม่ได้นั้นแต่ผู้
เดียวก็จะทาให้ระดับของจาเลยเพิ่มขึ้นไปถึงระดับผู้ผูกขาดมากกว่าจะเป็นเพียงผู้มีอานาจเหนื อตลาด
แต่ป ระเด็น ในคดีนี้ คือ องค์ป ระกอบเรื่องอานาจตลาด (market power) ไม่ใช่พฤติกรรมการใช้
อานาจโดยมิชอบ (abusive conduct)
ประการที่สอง เงื่อนไขที่ว่ามุ่ง ทาลายการแข่งขันของบริษัทที่ร้องขอนั้นก็คือพิจารณา
ว่าผู้ร้องขอนั้นสามารถแข่งขันได้หรือไม่ หากไม่สามารถเข้าถึงสินค้า input ของจาเลยนั้นได้ กล่าวอีก
นัยหนึ่งก็คือ ผู้ร้องขอสามารถหาสินค้า input นั้นมาทดแทนได้หรือไม่79
ผู้พิพากษา Jacobs (judge advocate general) ได้เขียนความเห็นส่วนตัวไว้ว่าศาล
ต้องเอาใจใส่ในเรื่องดังต่อไปนี้ ประการแรก “สิทธิที่จะเลือกทาธุรกิจกั บผู้ใดและสิทธิในการจัดการ
ทรัพย์สินของตนได้อย่างอิสระ” นั้นเป็นหลักกฎหมายทั่วไปซึ่ง รัฐสมาชิกทุกรัฐให้การรับรองและใน
บางกรณีได้มีการตราไว้ในรัฐธรรมนูญของบางประเทศด้วย แต่หลักกฎหมายทั่วไปนี้ดูเหมือนเป็นข้อ
สั น นิ ษ ฐานของกฎหมายที่ ป รั บ ใช้ภ ายใต้ก ฎหมายของประเทศสหรัฐ อเมริ ก ามากกว่าจะเป็นข้อ
สันนิษฐานตามกฎหมายจารีตประเพณีของสหภาพยุโรปที่มีข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าผู้มีอานาจเหนือ
ตลาดมีหน้าที่โดยทั่วไปต้องจัดหาสินค้าให้ (general duty to supply) และประการที่สอง แรงจูงใจ
ของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดและผู้ประกอบธุรกิจ คู่แข่งในการลงทุนในสิ่งอานวยความ
สะดวกที่จ าเป็ น จะต้องไม่ถูกบั่ นทอนลงไปโดยการต้องยินยอมให้ คู่แข่งมาร่วมใช้สิ่งอานวยความ
สะดวกนั้นทันทีที่คู่แข่งร้องขอ80
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และในช่ว งที่ผ่ านมา ศาลยุติธ รรมยุโ รปก็ ได้ตัดสิ นยืนยันในคดีเกี่ยวกับลิ ขสิ ทธิ์คดี
IMS81 ปี ค.ศ. 2004 ว่าการที่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดปฏิเสธไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิอาจ
เป็นความผิดต่อกฎหมายได้ในบางกรณี โดยศาลได้ตัดสินว่า82
“เป็นที่ชัดเจนจำกคดีก่อน ๆ ว่ำ กำรที่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ปฏิเสธ
ไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจรำยอื่นเข้ำถึงสินค้ำหรือบริกำรที่ขำดไม่ได้สำหรับกำรประกอบธุรกิจบำงอย่ำงนัน
นับว่ำเป็นกำรใช้อำนำจโดยมิชอบ หำกเข้ำองค์ประกอบ 3 ประกำรดังต่อไปนี
1. กำรปฏิเสธนันเป็นกำรขัดขวำงกำรเกิดขึนของสินค้ำชนิดใหม่ที่ผู้บริโภค
ต้องกำร
2. กำรปฏิเสธนันไม่มีเหตุผลเพียงพอ
3. กำรปฏิเสธนันเป็นกำรทำลำยกำรแข่งขันในตลำดปลำยนำอันเป็นตลำด
รอง”
องค์ประกอบที่ศาลปรับใช้ในคดี IMS เป็นองค์ประกอบเดียวกันกับที่ศาลปรับใช้ในคดี
Magill แต่ในคดีนี้ศาลอธิบายคาว่า “ตลาดรอง (secondary market)” โดยไม่ได้หมายถึงตลาดที่มี
การผูกขาดที่แยกออกไปต่างหากเพียงตลาดเดียว หากแต่เป็นตลาดที่มี 2 ระดับที่ต่างกันแต่เชื่อมต่อ
กันในกระบวนการผลิต โดยวัตถุดิบในตลาดต้นน้าเป็นวัตถุดิบ input สาคัญสาหรับผลิตสินค้าในตลาด
ปลายน้าซึ่งผู้ประกอบธุรกิจคู่แข่งต้องแสวงหาวัตถุดิบ input นั้นมาเพื่อผลิตเป็นสินค้าและนามาจัด
จาหน่ายต่อ เงื่อนไขที่ว่าการปฏิเสธไม่อนุญาตให้ใช้สิทธินั้นต้องเป็นการจากัดการแข่งขันในตลาดรอง
ดูเป็ น เงื่อนไขที่เข้มงวดกว่าในคดี Commercial Solvents ที่มีเงื่อนไขเพียงแค่เป็นการจากัดการ
แข่งขันจากผู้ประกอบธุรกิจซึ่งร้องขอที่จะเข้าถึงเท่านั้นก็เป็นความผิดแล้ว นอกจากนั้นเงื่อนไขที่ว่าผู้
ถูกปฏิเสธต้องมีความมุ่งหมายที่จะผลิตสินค้าชนิดใหม่นั้นก็ทาให้เกิดความผิดได้ยากขึ้นอีกด้วย แต่
ท้ายที่สุดศาลก็ไม่ได้ให้เหตุผลว่ากรณีใดบ้างที่การปฏิเสธไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิจะสามารถทาได้บ้าง83
จากที่ได้นาเสนอคาพิพากษาคดีต่าง ๆ มาทั้ง 5 คดี สามารถสรุปได้ว่า ศาลยุติธรรม
ยุโรปได้วางหลักในเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเปลี่ยนไป โดยเปลี่ยนไปให้ความสนใจเรื่อง
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ผลกระทบที่มีต่อการแข่งขันตลอดจนผู้บริโภคมากกว่าที่จะไปเน้นที่ผลกระทบที่มีต่อคู่แข่งแต่เพียง
อย่างเดียวอย่างเช่นในคดี Commercial Solvents Corporation v. Commission และดูเหมือนว่า
ศาลยุติธรรมยุโรปมีท่าทีที่จะรับฟังเหตุผลข้อแก้ตัวสาหรับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวมากขึ้น84
2.3.2 พั ฒ นาการทางกฎหมายของการปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วในประเทศ
สหรัฐอเมริกา
หลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาถือว่าในกรณีทั่วไปแล้วให้สันนิษฐานว่า ผู้
ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดไม่มีหน้าที่โดยทั่วไปที่จะต้องทาธุรกิจกับผู้อื่น แม้ว่าผู้ประกอบ
ธุรกิจนั้นจะเป็นผู้ผูกขาดและแม้ว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจนั้นจะเป็นการจากัดการแข่งขันก็ตาม ซึ่งต่าง
จากหลักทั่วไปของสหภาพยุโรปที่ศาลยุติธรรมยุโรปได้ตัดสินวางหลักไว้จนเริ่มเปลี่ยนแปลงในคดี
Bronner แม้ว่าความเคร่งครัดของข้อสันนิษฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีความผันผวนขึ้นลง
ต่างกันไปในแต่ละคดี หากแต่ข้อสันนิษฐานนี้ก็ได้รับการรับรองในคดี United States v. Colgate85
เมื่อปี ค.ศ. 1919 ซึ่งศาลฎีกา (supreme court) ได้ ตัดสิ นว่า “หากผู้ ประกอบธุร กิจรายใดไม่ มี
วัตถุประสงค์ที่จะสร้างหรือคงสถานะความเป็นผู้ผูกขาดแล้วกฎหมาย Sherman Act ก็จะไม่เข้าไป
จากัดสิทธิอันได้รับรองเป็นเวลานานแล้วว่าผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ผลิตสินค้าในการประกอบกิจการอัน
เป็ น ของเอกชนโดยแท้ ย่ อ มมี อิ ส ระที่ จ ะใช้ ดุ ล พิ นิ จ ที่ จ ะเลื อ กประกอบธุ ร กิ จ กั บ ผู้ ใ ดก็ ไ ด้ ” ตราบ
จนกระทั่งช่วงที่ศาลตัดสินในคดี Aspen Skiing และ คดี Trinko ช่วงปี ค.ศ. 1985-2004 ที่ดูเหมือน
ข้อสันนิษฐานทางกฎหมายดังกล่าวจะเจือจางลงและวางหลักใหม่ในเรื่องนี้ว่าผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมี
อานาจตลาดอย่างมีนัยสาคัญ (substantial market power) สามารถปฏิเสธไม่ทาธุรกิจได้เฉพาะใน
กรณีที่มี “เหตุผลทางธุรกิจอันชอบธรรม (legitimate business reason)”86 หากปราศจากเหตุผล
เช่นนั้นแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวขืนไปปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ ศาลจะสันนิษฐานว่าพฤติกรรมของผู้
ประกอบธุรกิจรายนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อกาจัดคู่แข่งขัน ส่วนคดี Trinko เป็นเหมือนลูกตุ้มที่เหวี่ยงไป
อีกทางหนึ่ง ศาลในคดีนี้ตัดสินต่างจากคดี Colgate ซึง่ ผู้เขียนจะกล่าวถึงทั้ง 2 คดีนี้ต่อไป87
นอกเหนือจากองค์ประกอบความรับผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
ที่ว่า การกระทานั้นต้องเป็นการพยายามที่จะผูกขาดแล้ว (attempted monopolization) คดีหลังๆ
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ศาลยังให้น้าหนักกับองค์ประกอบที่ว่าต้องเป็นการปฏิเสธโดยมีเจตนาต่อต้านการแข่งขันอีกประการ
หนึ่งด้วย (anticompetitive intent) ดังที่เห็นได้ชัดในคดี Trinko ที่ศาลได้ตัดข้อความที่ว่า “หากไม่
มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างหรือคงสถานะความเป็นผู้ผูกขาด” ออก เมื่อศาลอ้างถึ งคดี Colgate และ
องค์ประกอบเรื่องเจตนาก็ยังเป็นองค์ประกอบที่สาคัญอยู่เป็นระยะเวลาหลายปี88
คดีที่ตัดสินช่วงกลางศตวรรษที่ 20 คือ คดี Lorain Journal Co. v. United States89
ซึ่งดูเหมือนจะเป็นคดีที่ตัดสินเกี่ยวกับการผูกขาดคดีเดียวที่นักวิจารณ์มีความเห็นตรงกันว่ าผู้ผูกขาด
สมควรมีความผิด บริษัท Lorain Journal จาเลยได้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจแบบมีเงื่อนไขกับเฉพาะลูกค้าที่
ไปทาธุรกิจกับบริษัทคู่แข่งของตน ศาลฎีกาได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่า จาเลยมีเจตนาที่จะมุ่ง
ทาลายคู่แข่งเพื่อรักษาสถานะความเป็นผู้ผูกขาดของตนเอาไว้ จึงเห็น ว่าคดีนี้เป็นข้อยกเว้นของข้อ
สั น นิ ษฐานในคดี Colgate และตัดสิ นยืนตามศาลชั้นต้น ให้ จาเลยมีความผิ ดฐานพยายามผู กขาด
(attempted monopolization) พฤติกรรมในคดีโดยสาระสาคัญแล้วเป็นเรื่องการห้ามมิให้ทาธุรกิจ
กับคนอื่น (exclusive dealing) แต่หลักสาคัญที่ปรากฏในคดี Lorain Journal ก็คือ ข้อยกเว้นของ
หลักทั่วไปที่ว่า ผู้ประกอบธุรกิจที่แม้จะเป็นผู้ผูกขาดก็มีสิทธิปฏิเสธไม่ทาธุรกิจได้นั้นในบางกรณีก็เป็น
ความผิดได้อย่างเช่นในคดีนี้ เป็นต้น90
ต่อมาปี ค.ศ. 1985 คดี Aspen Skiing v. Aspen Highlands Skiing91 เป็นคดีสาคัญ
เกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวและยัง ถูกใช้อ้างอิง เป็นบรรทัดฐานในประเทศ
สหรัฐอเมริกามายาวนานเกือบ 20 ปี ในคดีนี้ศาลต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ว่าผู้
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ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดต้องทาธุรกิจร่วมกับคู่แข่งต่อไป จาเลย บริษัท Aspen Skiing
เป็นเจ้าของลานสกี 3 ใน 4 แห่งในตลาด ขณะที่บริษัท Highlands โจทก์เป็นเจ้าของลานสกีเพียง 1
ลาน และเป็นระยะเวลายาวนานถึง 4 ปีที่ทั้ง 2 บริษัทได้ร่วมกันจาหน่ายตั๋ว ร่วมเรียกว่า“All Aspen
ticket” ที่ให้สิทธิลูกค้าสามารถขึ้นกระเช้าเพื่อไปเล่นสกีได้ทั้ง 4 ลาน ทั้ง 2 บริษัทแบ่งรายได้จากตั๋ว
ดังกล่าวตามจริงโดยดูจากการใช้งานลานสกีแต่ละลาน แต่ต่อมาจาเลยต้องการให้โจทก์ยอมรับการ
แบ่งรายได้แบบใหม่โดยการคิดเป็นอัตราคงที่ซึ่งเป็นอัตราซึง่ น้อยกว่าที่โจทก์เคยได้รับมาในอดีต โจทก์
จึงไม่อาจยอมรับวิธีการแบ่ง รายได้แบบใหม่ได้ เป็นเหตุให้จาเลยเลิกสัญญา โจทก์พยายามหลายวิธีที่
จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหา คือ การเสนอขอให้บัตรกานัลแก่ผู้เล่นสกีเพื่อ
นาไปใช้ขึ้นกระเช้าสกีของจาเลย โดยให้ลูกค้าของโจทก์มอบบัตรกานัลดังกล่าวให้แก่จาเลยและรายได้
ก็ตกเป็นของจาเลยทั้งหมดซึ่งบัตรกานัล มีมูล ค่าเท่ากับค่าขึ้นกระเช้าสกีของจาเลยทั้ง 3 แห่ง แต่
จาเลยก็ยังปฏิเสธที่จะรับบัตรกานัลดังกล่าว92
ศาลฎีกาได้วินิจฉัยโดยศาลเองก็ยอมรับว่า “แม้ผู้ประกอบธุรกิจจะมีอานาจผูกขาดก็ไม่
มีหน้าที่โดยทั่วไปที่จะต้องร่วมทาธุรกิจกับคู่แข่ง ” แต่ในคดีนี้เห็นว่า จาเลยกลับต้องมีหน้าที่เช่นนั้น
โดยเรียกว่าเป็น “สิทธิเกือบเด็ดขาดที่จะปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ (less-than-absolute right to refuse
to deal)”การที่ให้สิทธิเกือบจะเด็ดขาดในการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นแล้ว มิได้
หมายถึงการปฏิเสธจะเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายในทุกกรณี แต่บางสถานการณ์การปฏิเสธนั้นก็อาจ
เป็นความผิดได้ ถ้าจะกล่าวให้ชัดถึงเหตุผลที่ศาลใช้พิจารณาว่าพฤติกรรมของจาเลยเกินเลยไปกว่าที่
พึงกระทาได้จริงก็คงมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมาก เนื่องจากเหตุผลที่ศาลให้ก็มิได้ชัดเจนมากนัก93
คดี นี้ ศ าลใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ห รื อ ปัจ จัย ที่ ใ ช้ตั ดสิ นหลายประเด็ น แต่ ศ าลก็ ไ ม่ ไ ด้ ร ะบุว่า
หลักเกณฑ์เรื่องใดสาคัญไปกว่ากัน ซึ่งศาลอาจเห็นว่าสาคัญเท่ากันทุกเรื่องหรืออาจมีเรื่องใดสาคัญ
กว่าอีกเรื่องหนึ่งก็เป็ นได้ นอกจากนั้นยังไม่อาจสรุปได้ว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่เกิดขึ้นจะต้ องมี
ข้อเท็จจริงที่เข้าตามหลักเกณฑ์ที่ศาลได้วางไว้กี่ข้อถึงจะทาให้การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจนั้นเพียงพอที่จะ
เป็นความผิดกันแน่94
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ข้อสังเกตที่ได้รับจากความเห็นของศาลในคดีนี้ ประการแรก คือ ศาลให้ความสาคัญที่
ผลกระทบของพฤติกรรมของจาเลยที่เกิดขึ้นกับการแข่งขันและกับผู้บ ริโภคตลอดจนต่อคู่สัญญาอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยสังเกตได้จากข้อความตอนหนึ่งในคาพิพากษาว่า
“ศำลต้องพิจำรณำถึงผลกระทบที่มีต่อผู้บริโภคและดูว่ำกำรพฤติกรรมนันเป็น กำร
ลดทอนกำรแข่งขันลงโดยไม่จำเป็นที่จะต้องกระทำเช่นนันหรือไม่ หำกผู้ประกอบธุรกิจรำยใดก็ตำม
พยำยำมทีจ่ ะกำจัดคู่แข่งออกไปโดยอ้ำงเหตุในเรื่องอื่น ๆ นอกจำกเรื่องประสิทธิภำพ ก็นับว่ำเป็นกรณี
ที่ชอบธรรมแล้วที่จะจัดว่ำพฤติกรรมเช่นนันเป็นกำรจงใจขจัดคู่แข่ง (predatory) ดังนันจึงเหมำะสม
แล้วที่จะต้องพิจำรณำถึงผลกระทบของพฤติกรรมที่ถูกฟ้องร้องอันมีต่อผู้บริโภค ต่อคู่แข่งที่มีขนำดเล็ก
ของจำเลยและที่มีต่อตัวจำเลยเอง” 95
ข้อความที่กล่าวมานี้ระบุเงื่อนไขไว้อย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่
1. พฤติกรรมของจาเลยต้องไม่เป็นการจากัดการแข่งขันอย่างไม่จาเป็น
2. จาเลยไม่มีสิทธิพยายามที่จะกาจัดคู่แข่งออกไปโดยอาศัยเหตุอื่นใดนอกจากเหตุผล
เรื่องประสิทธิภาพ
3. ผลกระทบของพฤติกรรมที่มีต่อผู้บริโภคซึ่งเป็นเหยื่อของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียว และผลกระทบที่มีต่อจาเลยเองเป็นสิ่งที่ต้องนามาพิจารณาในบางกรณี
ในคดี Aspen Skiing ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเข้าตามเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อ ผู้บริโภคได้รับ
ความเสียหายเนื่องมาจากผู้บริโภคประสงค์ที่จะขึ้นไปเล่นสกีได้หลายลานมากกว่า แต่จาเลยกลับ
ยกเลิกตั๋วดังกล่าว ส่วนความเสียหายที่โจทก์ได้รับจากพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว ก็คือ
โจทก์ต้องสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดไป และจาเลยก็ไม่มีเหตุผลที่ฟังขึ้นในการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจนั้น96
คาพิพากษายั งเน้ น ข้ อ เท็ จจริ งที่ว่ าจ าเลยเลิ กติ ดต่ อ กับ บริ ษั ทโจทก์ ที่เ คยท าธุ ร กิ จ
ร่วมกันมานานซึ่งแตกต่างจากการปฏิเสธที่จะเริ่มทาธุรกิจต่อคาเสนอใหม่ นอกจากนี้ จาเลยยังปฏิเสธ
ที่จะขายตั๋วให้แก่โจทก์แม้จะขอซื้อราคาขายปลีกแล้วก็ตาม ข้อเท็จจริงเหล่านี้นับว่ามีความสาคัญ
เพราะทาให้ศาลเห็นได้ทันทีว่า การที่จาเลยเคยร่วมทาธุรกิจกับโจทก์มาก่อนทาให้จาเลยได้ประโยชน์
และเจตนาของจาเลยที่มุ่งทาลายโจทก์เห็นได้ชัดถึงขนาดไม่ยอมทาธุรกิจต่อ แม้ว่าจะขายตั๋วในราคาที่
ขายให้แก่ผู้บริโภคอื่นทั่วไปก็ตาม ศาลจึงให้เหตุผลว่า “พยานหลักฐานชี้ชัดว่าการที่จาเลยปฏิเสธไม่
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ทาธุรกิจนั้นไม่ได้มาจากเหตุผลเรื่องประสิทธิภาพ การที่จาเลยยอมขาดทุนในระยะสั้นและยอมเสีย
ความนิยมของผู้บริโภคไปก็เพื่อแลกกับผลกระทบที่จะเกิด กับคู่แข่งรายที่เล็กกว่าในระยะยาว” จาก
เหตุผลของศาลนี้จึงสามารถสรุปเป็ นเงื่อนไขในข้อที่ 4 ได้ว่า 4. จาเลยต้องไม่กระทาโดยยอมขาดทุน
ในระยะสั้นเพื่อทาลายคู่แข่ง97
โดยหลักการแล้วอาจจะมีเหตุผลอื่น ๆ อีกที่ทาให้จาเลยเลิกทาธุรกิจร่วมกับโจทก์ เช่น
อาจจะเป็นเพราะว่าการมาทาธุรกิจร่วมกันแบบเดิมไม่ได้กาไรอีกต่อไปแล้วอันเนื่องมาจากสถานการณ์
ที่เปลี่ยนไป หรืออาจเป็นเพราะจาเลยเห็นว่าการให้บริการสกีเพียง 3 ลานยัง สามารถสร้างรายได้
มากกว่าการทาธุรกิจร่วมกับโจทก์โดยให้บริการลานสกีทั้ง 4 ลานก็ อาจเป็นได้ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า
ศาลไม่ได้ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยเหล่านี้สามารถนามาอ้างเป็น เหตุผลหรือข้อแก้ตัวทางธุรกิจต่อพฤติกรรม
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวได้หรือไม่98
ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งแปลกที่ ใ นบางครั้ ง ศาลชั้ น ต้ น จะตระหนั ก ว่ า การน าเอาเงื่ อ นไขหรื อ
หลักเกณฑ์ที่ศาลฎีกาได้ว างหลั กไว้ในคดี Aspen Skiing มาปรับใช้ในคดีเป็นสิ่ งที่ยาก เนื่องจากมี
ข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์นั้นเสียทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่การ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจนั้นให้ประสิทธิภาพต่อการแข่งขัน อย่างในคดีต่อมา คดี Trinko ที่ศาลฎีกาได้ตัดสิน
เกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว ศาลเห็นว่า มีข้อเท็จจริงที่แตกต่างไปจากคดี Aspen Skiing
เป็นอย่างมาก และทาให้ศาลฎีกาตัดสินไปในทางตรงกันข้าม99
ส าหรั บ คดี Verizon Communications, Inc. v. Trinko100 นี้ ศาลฎี ก าให้ ค วาม
กระจ่างในหลักกฎหมายที่ว่า ผู้ผูกขาดมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือคู่ แข่ง แต่ก็ยังขาดความชัดเจนในหลัก
กฎหมายทั้งในเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวรวมทั้งกฎหมายในเรื่องการผูกขาดโดยทั่วไปด้วย
คดีนี้เกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยโทรคมนาคม ค.ศ. 1996 ต้องการให้มีการแข่งขันในตลาด
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ท้องถิ่นจึงมอบหน้าที่ให้ กับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งมีอานาจเหนือตลาด
(incumbent local exchange carriers หรื อ ILECs) มี ห น้ า ที่ ใ นการให้ ผู้ ป ระกอบการรายอื่ น ได้
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับโครงข่ายโทรคมนาคมของตน ผู้ประกอบการโทรคมนาคมซึ่งมี
อานาจเหนือตลาดในคดีนี้ คือ บริษัท Verizon ได้ทาสัญญาร่วมกับคู่แข่งของตนในการให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจรายอื่นสามารถเข้าถึงระบบสนับสนุนการปฏิบัติการ (operation support system หรือ OSS)
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ของ Verizon ได้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1999 ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นได้ร้องเรียนว่า ตนไม่สามารถเข้าถึง
ระบบสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ก ารของ Virizon จึ ง ไม่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า ของตนได้ ต่ อ มา
สานักงานกฎหมายในมลรัฐนิวยอร์ก Trinko ลูกค้าของบริษัท AT&T ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เป็น
คู่แข่งของ Verizon ในมลรั ฐ นิ ว ยอร์ก ได้ยื่นฟ้อง Verizon ตามมาตรา 2 แห่ ง Sherman Act ว่า
Verizon ได้ให้บริการแก่ลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นอย่างเลือกปฏิบัติซึ่งการกระทาดังกล่าว
ส่งผลให้ลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นไม่ต้องการใช้บริการของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นอีกต่อไปอัน
เป็นการลดการแข่งขันในตลาดผู้ให้บริการโทรศัพท์ท้องถิ่น101
ศาลได้ให้เหตุผลและอธิบายว่า Sherman Act ไม่ได้กาหนดบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ที่เป็นผู้ผูกขาดมีหน้าที่โดยทั่วไปที่จะต้องแบ่งปันวัตถุดิบส่วนที่ตนได้เปรียบให้กับคู่แข่งเพราะว่าถ้า
Sherman Act กาหนดเช่นนั้นก็จะเท่ากับเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อต้านการผูกขาด
เสียเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเท่ากับเป็นการลดแรงจูงใจของผู้ผูกขาดหรือคู่แข่งหรือทั้งคู่ในการมุ่งลงทุน
สร้างสิ่งอานวยความสะดวกที่จะเป็นประโยชน์ต่อการค้าของตน ยิ่งไปกว่านั้น หากกาหนดหน้าที่
ดังกล่าวให้กับผู้ผูกขาดจริง ๆ ก็เท่ากับกาลังทาให้ศาลกลายเป็นนักวางแผนกลาง (central planner)
ที่คอยทาหน้าที่กาหนดราคา ปริมาณสินค้าและข้อตกลงทางธุรกิจที่เหมาะสม ซึ่งหน้าที่ต่าง ๆ เหล่านี้
ไม่เหมาะสมที่จะเป็นหน้าที่ของศาล และประการสุดท้าย ศาลชี้ว่าหากบังคับให้คู่แข่งหันมาร่วมมือกัน
อาจเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจเหล่านั้นฮั้วกันได้102
ศาลยอมรับว่า ข้อยกเว้นของหลักทั่วไปที่มีว่าผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ผู กขาดไม่ มี
หน้าที่ต้องช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจคู่แข่งมีมาแล้วตั้งแต่ในอดีต แต่ศาลก็ให้ข้อสังเกตว่า ข้อยกเว้น
ดังกล่าวต้องใช้อย่างจากัดเนื่องจาก “ความไม่แน่นอนของหลักเกณฑ์ในการบังคับให้ต้องแบ่งปันและ
ความยุ่งยากในการระบุและเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
ที่เป็นการต่อต้านการแข่งขัน ” คดีที่ปรากฏข้อยกเว้นที่มีความสาคัญมาก คือ คดี Aspen Skiing จาก
การตีความเหตุผลเบื้องหลังคาพิพากษาพบว่า ประการแรก ศาลได้ชี้ให้เห็นว่า จาเลยผู้ปฏิเสธและ
โจทก์ผู้ถูกปฏิเสธในคดีดังกล่าวเคยร่วมทาธุรกิจด้วยกันมาก่อน ประการต่อมา ศาลตั้งข้อสังเกตว่า
จาเลยในคดีปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับโจทก์แม้ว่าสัญญานั้นจะมีเงื่อนไขอย่างเดียวกันกับที่จาเลยยอมทา
กับผู้บริโภคคนสุดท้ายก็ตาม (retail customers) ด้วยข้อเท็จจริงทั้ง 2 ประการนี้จึงช่วยสนับสนุนให้
ศาลสามารถสรุปได้ว่า จาเลย “มุ่งกระทาโดยยอมขาดทุนในระยะสั้นเพื่อมุ่งถึงผลอันเป็นการต่อต้าน
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การแข่งขันในท้ายที่สุด” และประการสุดท้าย ศาลระบุว่าจาเลยได้ปฏิเสธที่จะไม่ให้บริการเพียงเฉพาะ
คู่แข่งแต่ยังคงเต็มใจที่จะให้บริการกับประชาชนทั่วไป103
จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทั้งหมด ศาลจึงชี้ให้เห็นว่า ข้อเท็จจริงในคดี Aspen
Skiing ไม่อาจปรับใช้ในคดี Trinko ได้ เพราะคดีนี้ทั้งบริษัท Verizon และบริษัทคู่แข่งไม่เคยมีการ
ติดต่อทาธุรกิจกันมาก่อน อีกทั้งไม่อาจสรุปได้ว่า บริษัท Verizon จะยอมขาดทุนผลกาไรในระยะสั้น
โดยไม่ยอมให้ความร่วมมือกับคู่แข่งเพราะราคาที่บริษัท Verizon ได้รับไม่ใช่ราคาที่บริษัท Verizon
ตั้งขึ้นเอง หากแต่เป็นราคาที่กาหนดขึ้นตามกฎเกณฑ์ (regulation-imposed) และประการสุดท้าย
การให้บริการในคดี Trinko ไม่สามารถให้บริการโดยตรงต่อประชาชนได้ เนื่องจากบริษัท Verizon
ต้องให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตนกับโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทผู้ประกอบ
ธุรกิจโทรคมนาคมคู่แข่งตามที่ กฎหมายว่าด้วยโทรคมนาคมบังคับให้ทาเช่นนั้น ด้วยข้อเท็จจริงที่ไม่
ตรงกับข้อยกเว้นที่ศาลวางเงื่อนไขไว้ในคดี Aspen Skiing ศาลจึงพิพากษายกฟ้องคาฟ้องของบริษัท
Trinko เพราะไม่อาจอ้างได้ว่าบริษัท Verizon มีความผิดตาม Sherman Act104
ในคดี Trinko ศาลได้ อ้ า งค าอธิ บ ายต่ า ง ๆ ที่ ป รากฏจากคดี Aspen Skiing ซึ่ ง
หลักเกณฑ์ดังกล่าวก็มีผู้ตั้งข้อสังเกตไว้หลายประการ ประการแรก ข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เรื่อง
การที่จาเลยและคู่แข่งเคยทาธุรกิจร่วมกันมาก่อน หลักนี้ถูกวิจารณ์อย่างหนักเพราะว่าหลักเกณฑ์ข้อนี้
สามารถบั่นทอนให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ผูกขาดไม่อยากติดต่อทาธุรกิจกับคู่แข่งเลยตั้งแต่แรกเพราะ
เกรงว่าถ้ามีการทาธุรกิจด้วยกันไปแล้วจะต้องถูกบังคับให้ต้องทาธุรกิจกับคู่ แข่งนั้นไปตลอด105 ในทาง
กลับกัน หากให้ผู้ประกอบธุรกิจทั้ง 2 รายที่เป็นคู่แข่งกันต้องทาธุรกิจร่วมกันอาจเป็นการเร่งให้ผู้
ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ผูกขาดฮั้วกับคู่แข่งก็ได้ จริง ๆ แล้วอาจมีข้อสงสัยว่า ผู้ประกอบธุรกิจคู่แข่งที่
เป็นคู่ความกันในคดี Aspen Skiing เคยประกอบกิจการร่วมค้าด้วยกันมาตั้งแต่แรกหรือไม่ อย่างไรก็
ตาม ศาลในคดี Trinko ให้ความสาคัญกับหลักที่ว่าผู้ประกอบธุรกิจทั้ง 2 เคยติดต่อทาธุรกิจร่วมกันมา
ก่อนหรือไม่เพื่อชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่แตกต่างระหว่าง 2 คดีนี้106
ประการที่สอง ภาษาที่ศาลใช้ดูเหมือนจะสนับสนุนหลักว่าด้วยการยอมขาดกาไรใน
ระยะสั้น (Profit Sacrifice Test หรือ PS test) ซึ่งเป็นหลักที่มีสาระสาคัญว่า หากผู้ประกอบธุรกิจซึ่ง
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มีอานาจเหนื อ ตลาดยอมสละผลก าไรในระยะสั้ น (short run profit) การยอมสละผลประโยชน์
เช่นนั้นควรจะถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่า เป็นการกระทาที่มิชอบด้วยกฎหมาย ถ้าการกระทาดังกล่าวไร้
ซึ่งเหตุผล แม้การกระทาเช่นนั้นจะไม่มีแนวโน้มที่จะกาจัดหรือลดการแข่งขันลงในระยะยาวก็ตาม 107
แต่หลัก PS test นี้ก็ยังไร้ข้อสรุปเนื่องจากศาลมิได้ให้ข้อแนะนาที่เป็นประโยชน์เพื่ออธิบายว่าอะไรคือ
ความหมายของคาว่า “การมีวัตถุประสงค์ต่อต้านการแข่งขันในท้ายที่สุด (anticompetitive end)”
การที่ผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งสร้างความเสียหายให้กับผู้ประกอบธุรกิจอีกรายก็ไม่อาจนับได้ว่ามี
วัตถุประสงค์ในการต่อต้านการแข่งขันในท้ายที่สุด ในบางกรณีก็อาจจาต้องยอมเสียกาไรไปบ้ างเพื่อ
แลกกับประโยชน์ที่จะเกิดมีขึ้นต่อสังคม108
ประการที่ ส าม เป็ น ประเด็ น ที่ มี ค วามส าคั ญ มาก ในคดี Trinko มี ก ารระบุ ว่ า คดี
Aspen Skiing เป็นคดีที่ “อาจเรียกได้ว่าเป็นข้อยกเว้นของหลักทั่วไป” หากมีการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
กับคู่แข่งเช่นเดียวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคดี Aspen Skiing แล้วก็จะก่อให้เกิดความผิดตามมาตรา
2 ของ Sherman Act ได้ ในคดี Trinko ศาลได้ปรับใช้หลักเกณฑ์ 3 ประการ (แม้จะมีนักวิชาการ
ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงหลั กเกณฑ์ 2 ประการที่ศาลปรับใช้ว่ายังมีจุดอ่อนอยู่) แต่ศาลก็ยังไม่ได้ให้
เหตุผลที่ชัดเจนว่า พฤติการณ์ใดจะอยู่ในขอบเขตที่เป็นความผิดตามมาตรา 2 ของ Sherman Act
บ้าง Lopatka กับ Page ได้ตั้งข้อสังเกตอย่างไม่ค่อยเห็นด้วยว่า “นักกฎหมายโดยทั่วไปต่างทราบกัน
อย่างชัดเจนว่า ผู้ผูกขาดไม่มีหน้าที่ช่วยเหลือคู่แข่งของตน เว้นแต่ผู้ผูกขาดรายนั้นต้องการที่จะช่วย
แต่ขอบเขตความรั บผิดตามมาตรา 2 ของ Sherman Act ก็ยังคงไม่ชัดเจนอยู่ต่อไป”109 ความไม่
ชัดเจนดังกล่าวก็ยัง ปรากฏต่อมาภายหลังคดี Trinko คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายต่อต้านการ
ผูกขาดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Antitrust Modernization Commission) ได้จัดทารายงาน
ประจาปีขึ้น ซึ่งมีข้อความตอนหนึ่งระบุว่า “สมควรให้มีการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย Sherman Act
มาตรา 2 โดยเฉพาะขอบข่ายที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เช่น ... ในสถานการณ์ใดบ้างที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจที่เป็นผู้ผูกขาดมีหน้าที่ต้องทาธุรกิจกับคู่แข่ง ” แม้ว่าศาลจะได้มีคาตัดสินในคดี Trinko และได้
ให้คาแนะนาเพิ่มเติมต่อหลักเกณฑ์ที่อาจก่อให้เกิดความผิดสาหรับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับคู่แข่งแล้ว
แต่คาตัดสินก็ยังไม่ได้อธิบายถึงประเด็นดังกล่าวไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน ผู้ประกอบธุรกิจยังต้องการ
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คาแนะนาจากศาลที่ชัดเจนกว่านี้ว่า ผู้ประกอบธุรกิจจะหลี กเลี่ ยงความรับผิ ดจากพฤติกรรมการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับคู่แข่งตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดได้อย่างไร110
ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คดี Trinko จะสร้างผลกระทบต่อคดีเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวที่ฟ้องร้องกันในประเทศสหรัฐอเมริกา Jones ได้คาดหมายว่า ผลกระทบจากคาพิพากษา
“ทาให้ชวนสงสัยไปได้ว่าต่อไปนี้การปฏิเสธไม่ช่วยเหลือคู่แข่งจะเป็นความผิดตามกฎหมายต่อต้านการ
ผูกขาดของสหรัฐอเมริกาได้ยากมาก” หากว่านาเอาเหตุผลในคดี Trinko มาปรับใช้จะให้ผลเป็นว่า
หลัก “หน้าที่ต้องทาธุรกิจหรือ duty to deal” จะถูกตัดทิ้งไปหรือจะถูกใช้ในสถานการณ์ที่จากัดมาก
ๆ111 ส่วน Keyte กล่าวว่า คดี Trinko ได้สร้างหลักความคุ้มกันให้กับผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ผูกขาด
ผู้ผูกขาดนั้นไม่จาเป็นต้อง “สมัครใจ” ยินยอมให้คู่แข่งมาใช้สิ่งอานวยความสะดวกร่วมกันได้ นอกเสีย
จากจะมีกฎหมายบังคับให้ทาเช่นนั้น112 ในขณะที่ Fox กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าในปัจจุบันศาลชั้นต้นจะรับ
ฟังข้อยกเว้นโดยตีความอย่างแคบ ทาให้การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในประเทศสหรัฐจะเกิดเป็น
ความผิ ด ได้ ย ากขึ้ น ฉะนั้ น จะเหลื อ สถานการณ์ ที่ ก ารปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ จะเป็ น ความผิ ด อั น เป็ น
ข้อยกเว้นของหลักทั่วไปที่ว่า ไม่มีหน้าที่ต้องทาธุรกิจด้วย (no-duty-to-deal principles) อย่างเช่น
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคดี Aspen Skiing หรือสถานการณ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ยอมปฏิบัติตามหลัก
สิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น (Essential Facilities Doctrine) เท่านั้น113
แม้คาพิพากษาของศาลยุติธรรมยุโรปที่ได้ตั ดสินเกี่ยวกับเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวจะสร้างข้อสันนิ ษฐานขึ้นว่า ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดมีห น้าที่โดยทั่ว ไปที่
จะต้ อ งท าธุ ร กิ จ กั บ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ รายอื่ น (dominant firms have a general duty to deal)
ฉะนั้น โดยหลักแล้วการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวจึงเป็นความผิดตามบทบัญญัติในกฎหมายการ

110

US Antitrust Modernization Commission, "Report and Recommendations," April 2007, pp. 101-102.
Jones Alison, "A dominant firm's duty to deal: EC and US antitrust law compare," in Handbook of Research
in Trans-Atlantic Antitrust, ed. Philip Marsden (Cheltenham: Edward Elgar, 2008), p. 262.
112 Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Policy Roundtables 2007: Refusal to
Deal, p. 51.
113 Eleanor M. Fox, "Is there Life in Aspen After Trinko? The Silent Revolution of Section 2 of the Sherman
Act," Antitrust Law Journal 73, 1 (2005): 154. (ดูคดีของศาลล่างเพิ่มเติมได้ในคดี Covad Communications v. Bell Atlantic
407 F.3d 1220 (D.C. Cir. 2005) ศาลยกฟ้องคาฟ้องตามมาตรา 2 Sherman Act เพราะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงในคดีว่าผู้ประกอบธุรกิจ
ที่เป็นโจทก์และจาเลยในคดีเคยทาธุรกิจกันมาก่อน (no history of dealing) และคดี MetroNet Services Corp. v. Qwest Corp.,
383 F.3d 1124, 1132 (9th Cir. 2004) ตัดสินว่า การเลิก ทาธุรกิจ ทั้ง ๆ ที่เคยทาธุรกิจ กั นมาก่อนไม่เป็นความผิดตามมาตรา 2
Sherman Act เนื่องจากจาเลยในคดีนี้มุ่งสร้างผลกาไรให้เพิ่มขึ้นในระยะสั้น มิใช่การที่จายอมขาดทุนในระยะสั้นเพื่อทาลายคู่แข่งอย่าง
ในคดี Aspen Skiing)
111

55
แข่งขันทางการค้า การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจในบางกรณีที่เข้าข้อยกเว้นเท่านั้นถึงจะไม่เป็นความผิ ด
แตกต่างจากข้อสันนิษฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาที่สันนิษฐานว่า ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือ
ตลาดไม่มีหน้าที่โดยทั่วไปที่จะต้องทาธุรกิจแม้ว่าผู้ประกอบธุรกิจรายนั้นจะเป็นผู้ผูกขาดหรือไม่ก็ตาม
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยหลักแล้ว ย่อมไม่ก่อให้เกิดความรับผิดตามกฎหมายต่อต้านการ
ผูกขาด จะมีก็แต่การปฏิเสธในบางกรณีที่เข้าข้อยกเว้นถึงจะเป็นความผิด ไม่ว่าหลักกฎหมายของทั้ง 2
ฝั่งจะมีข้อสันนิษฐานที่แตกต่างกันอย่างไร แต่พัฒนาการของกฎหมายในเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวของทั้ง 2 ฝั่งก็มีจุดร่วมเดียวกัน คือ การพยายามค้นหาหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่ชัดเจนว่า
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวอย่างไรที่จะเป็นความผิ ด และการปฏิเสธอย่างไรที่ไม่เป็นความผิด ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจต้องการทราบเป็นอย่างมากเพื่อนามาประเมินการตัดสินใจในการทาธุรกิจของตน
หน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญที่จ ะช่วยสร้างหลั กเกณฑ์หรือแนวทางดังกล่าวนั้นให้ชัดเจนขึ้น ก็ อาจ
แตกต่างกันไปตามระบบกฎหมายที่ใช้ในแต่ละประเทศ ซึ่งอาจจะเป็นศาลหรือ คณะกรรมการการ
แข่งขันทางการค้าของแต่ละประเทศก็เป็นได้
2.4 ผลกระทบของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
การที่รั ฐ ต้องเข้ามาควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวเนื่องจากพฤติกรรม
ดังกล่าวส่งผลกระทบหลายประการทั้งต่อผู้ประกอบธุรกิจด้ วยกันเอง ต่อการแข่งขัน ต่อผู้บริโภคและ
ต่อสังคม ซึ่งการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวนั้นก็เหมือนพฤติกรรมฝ่ายเดียว (unilateral conduct)
พฤติกรรมอื่น ๆ กล่าวคือ เป็นการยากที่จะจาแนกพฤติกรรมที่เป็นการส่งเสริมการแข่งขัน (แม้จะ
ส่ งเสริ มการแข่งขัน เพีย งเล็ กน้ อย) ออกจากพฤติกรรมที่เป็นการจากัดการแข่งขัน หากศาลและ
หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลด้านการแข่งขันทางการค้าไม่พิจารณาถึงแรงจูงใจในการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวให้ดี ก็จะเกิดความเสียหายต่อการแข่งขันมากกว่าที่จะเป็นผลดี แต่แรงจูงใจบางอย่างก็
มีความชัดเจนน้อย การที่จะตระหนักถึงแรงจูงใจของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวนั้นต้อ งการ
มุมมองอย่างรอบด้านเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดต่อตลาด 114 ซึ่งการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวอาจ
ส่งผลกระทบได้อย่างรอบด้านดังต่อไปนี้
2.4.1 ผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจด้วยกันเอง
เมื่อผู้ประกอบธุรกิจปฏิเสธไม่ทาธุรกิจไปยังผู้ประกอบธุรกิจอีกฝ่ายหนึ่ง ผู้ถูกปฏิเสธ
ดังกล่าวย่อมได้รั บผลกระทบโดยตรง ความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ ประกอบธุร กิจ
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ด้วยกันเองนั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะและปัจจัยแวดล้อมของการปฏิเสธ หากผลกระทบของการปฏิเสธไม่
รุนแรงก็จะส่งผลเพียงการสร้างอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจของผู้ถูกปฏิเสธเท่านั้น แต่ถ้าผลกระทบ
ของการปฏิเสธที่เกิดขึ้น มีความรุ นแรงก็ส ามารถส่ งผลต่อการแข่งขันในตลาดได้เลยทีเดียว โดยมี
รายละเอียดดังนี้
2.4.1.1 สร้างอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งถูกปฏิเสธ
ผลกระทบจากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นต่อผู้ประกอบธุรกิจ
ด้วยกันเองประการแรกเป็นผลกระทบที่ไม่รุนแรงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเพียงผู้ประกอบธุรกิจซึ่งถูก
ปฏิเสธให้ต้องพบกับอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจบางประการเท่านั้น สาเหตุที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่
รุ น แรงและไม่ส่ งผลกระทบต่อผู้ ป ระกอบธุรกิจรายอื่นเป็นวงกว้างก็เนื่องจากลั กษณะและปัจจัย
แวดล้อมของการปฏิเสธ เช่น สภาพของตลาดยังมีผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับผู้
ปฏิ เ สธอี ก เป็ น จ านวนมาก หรื อ ส่ ว นแบ่ ง ตลาด (market share) ของผู้ ป ฏิ เ สธมี ไ ม่ ม ากนั ก หรื อ
ระยะเวลาที่การปฏิเสธเกิดขึ้นเป็นเพียงระยะเวลาสั้น ๆ และผู้ประกอบธุรกิจซึ่งถูกปฏิเสธสามารถหา
สินค้าหรือบริการจากแหล่งอื่นมาทดแทนได้ เป็นต้น เมื่อการปฏิเสธมีลักษณะและมีปัจจัยแวดล้อม
เช่นนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิเ สธก็ย่อมส่งผลแคบเพียงแค่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งถูกปฏิเสธให้พบ
เจอกับอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจบางประการเท่านั้น
2.4.1.2 กาจัดผู้ประกอบธุรกิจอื่นและลดการแข่งขันในตลาด
ถ้า หากลั กษณะและปัจจัยแวดล้ อมของการปฏิเสธเปลี่ ยนแปลงไป เช่น
สภาพของตลาดของผู้ปฏิเสธมีลักษณะเป็นตลาดผู้แข่งขันน้อยราย (oligopolistic market) หรือผู้
ปฏิเสธมีส่วนแบ่งตลาดสูงมาก หรือการปฏิเสธเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานและผู้ประกอบธุรกิจซึ่งถูก
ปฏิเสธไม่สามารถหาสินค้าหรือบริการจากแหล่งอื่นมาทดแทนได้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิเสธก็
ยิ่งรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่ อการดาเนินธุรกิจมากขึ้นจนผู้ประกอบธุรกิจซึ่งถูกปฏิเสธไม่สามารถ
ดาเนินธุรกิจอยู่ในตลาดต่อไปได้ และในท้ายที่สุดก็จะถูกกาจัดให้ออกไปจากการแข่งขันในตลาด เมื่อ
ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ปฏิเสธใช้วิธีการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจเพื่อกาจัดผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นมาก ๆ ก็
จะส่ ง ผลให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ อื่ น เหลื อ อยู่ ใ นตลาดน้ อ ยลงและการแข่ ง ขั น ก็ ย่ อ มลดลงตามล าดั บ
(reduce competition) จึงสามารถสรุปได้ว่า ผลกระทบจากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้น
ต่อผู้ ป ระกอบธุร กิจ ด้ว ยกัน เองประการที่ส องซึ่ งมี ความรุนแรงมากกว่า ประการแรกก็คื อ ก าจั ด ผู้
ประกอบธุรกิจอื่นและลดการแข่งขันในตลาด
ผลกระทบประการที่ 2 นี้เห็นได้จากตัวอย่างการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
ในแนวนอนตามรูปที่ 6 เมื่อผู้ประกอบธุรกิจที่เป็น Large Network ไม่ทาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจที่

57
เป็ น Smaller Network ทาให้ ผู้ ป ระกอบธุรกิจ ที่เป็ น Smaller Network ไม่อาจเข้าถึง สิ่ ง อ านวย
ความสะดวกที่จาเป็นบางอย่างได้ จึงทาให้ไม่สามารถที่จะให้บริการแก่ลูกค้าได้ จึงขาดความสามารถ
ที่จะแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจที่เป็น Large Network จนถูกกาจัดออกจากการแข่งขันไปในท้ายที่สุด
และย่อมทาให้การแข่งขันน้อยลง อย่างเช่นในคดี Aspen Skiing115 เมื่อบริษัท Aspen Skiing ซึ่งเป็น
ผู้ประกอบธุรกิจ Large Network ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับบริษัท Aspen Highlands Skiing ซึ่งเป็นผู้
ประกอบธุรกิจ Smaller Network จนบริษัท Aspen Highlands Skiing ไม่สามารถเข้าถึงสิ่งอานวย
ความสะดวกที่ จ าเป็ น ของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ Large Network ได้ ท าให้ ร ายได้ ข องบริ ษั ท Aspen
Highlands Skiing น้อยลงกล่าวคือ ส่วนแบ่งรายได้ที่เคยมีถึง ร้อยละ 20.5 ในปี ค.ศ. 1976-1977
หลังจากมีการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจในปี ค.ศ. 1978-1979 ทาให้เหลือส่วนแบ่งรายได้อยู่เพียงร้อยละ
13.1 และในปี ค.ศ. 1979-1980 เหลือร้อยละ 12.5 และในปี ค.ศ. 1980 -1981 เหลือเพียงร้อยละ
11 เท่านั้น116 มีแนวโน้มเป็นไปได้ว่าหากบริษัท Aspen Highlands Skiing ยังคงมีสถานะทางการเงิน
เป็นเช่นนี้ต่อไป บริษัท Aspen Highlands Skiing ย่อมถูกกาจัดออกไปจากตลาด และในท้ายที่สุด ผู้
ประกอบธุรกิจที่เหลืออยู่บนภูเขา Aspen นี้ก็จะเหลือแต่เพียงบริษัท Aspen Skiing เท่านั้น
สาหรับกรณีการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในแนวดิ่งที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป
ตามรูปที่ 5 จะเห็นได้ว่า เมื่อ VU ซึ่งประกอบธุรกิจในตลาดต้นน้าปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับ D ในตลาด
ปลายน้าทาให้ D ขาดวัตถุดิบ input ที่จะนามาแปรรูปเป็นสินค้าเพื่อขายให้กับลูกค้าจนไม่สามารถ
แข่งขันกับ VD ได้ และในที่สุด D ก็จะถูกกาจัดให้ออกไปจากตลาดปลายน้า และคู่แข่งในตลาดปลาย
น้ าอื่ น ๆ ของ V จะน้ อ ยลงเรื่ อ ย ๆ หาก VU ปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ด้ ว ยจนอาจเหลื อ แต่ เ พี ย ง VD
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามรูปภาพนี้ ถ้าการปฏิเสธของบริษัทที่มีการรวมตัวกันดังเช่นบริษัท V เป็น
สาเหตุให้คู่แข่งในตลาดปลายน้าที่ไม่ได้เข้าไปรวมตัวด้วยต้องออกไปจากตลาด ไม่ใช่มีแต่เพียงคู่แข่ง
เท่านั้นที่จะถูกกาจัดแต่บริษัทอื่น ๆ ในตลาดปลายน้าที่แม้ไม่ได้มุ่งหวังจะแข่งขันกับบริษัท V แต่ก็
ไม่ได้เข้าไปรวมตัวด้วยก็จะต้องคอยระมัดระวังว่าจะถูกปฏิบัติอย่างเดียวกันกับบริษัท D ซึ่งอาจจะ
ส่งผลให้บริษัทที่ไม่ได้เข้าไปรวมตัวด้วยนั้นต้องปฏิบัติตัว ตามที่บริษัท V ต้องการ เป็นที่ชัดเจนว่า
ผลกระทบของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจในตลาดปลายน้าเป็นสิ่งที่ต้องคานึงถึง117
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นอกจากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในแนวดิ่งจะส่งผลกระทบต่อคู่แข่ง
และการแข่งขันในตลาดปลายน้าแล้ว ยังสามารถกาจัดคู่แข่งและลดการแข่งขันในตลาดต้นน้าได้อีก
ด้วย เนื่องจากพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจจะเป็นสิ่งโน้มน้าวให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดต้นน้าคิด
ว่าจะต้องเข้าไปดาเนินธุรกิจในทั้งตลาดต้นน้าและปลายน้าได้จึงจะสามารถอยู่รอดได้ หลังจากนั้น ผู้
ประกอบธุรกิจต้นน้าก็จะพยายามไปรวมตัวในแนวดิ่ง (vertically integrated) กับผู้ประกอบธุรกิจ
ปลายน้า จนผู้ประกอบธุรกิจปลายน้าอิสระที่ไม่ได้เข้าไปรวมตัว กับใครเหลื ออยู่เพียงน้อยนิดให้ ผู้
ประกอบธุรกิจต้นน้ามาทาธุรกิจด้วย ด้วยเหตุนี้เองทาให้ผู้ประกอบธุรกิจต้นน้าอิสระที่ไม่ได้เข้าไป
รวมตัวกับใครต้องถูกกาจัดออกไปจากตลาด เนื่องจากไม่มีผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ซื้อเหลืออยู่ใน
ตลาดปลายน้าอย่างเพียงพอที่จะให้ทาธุรกิจด้วย เมื่อไม่มีผู้ซื้อในตลาดปลายน้าที่เป็นอิสระเหลืออยู่
ผู้ ข ายในตลาดต้ น น้ าก็ อ ยู่ ไ ม่ ไ ด้เ พราะไม่ มี ใ ครมาซื้ อ สิ น ค้ า 118 รู ป ภาพข้ า งล่ างอธิบ ายให้ เข้ าใจถึง
ผลกระทบของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่มีต่อตลาดต้นน้า
รูปที่ 9 รูปแสดงการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในแนวดิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาด
ต้นน้า

จากรูปภาพนี้ จะเห็นได้ว่าบริษัท VD และ UD จะซื้อสินค้าจากบริษัทต้นน้า
ที่ตนเข้าไปรวมตัวในแนวดิ่งด้วยเท่านั้น จนไม่ต้องหาซื้อสินค้าจากบริษัทต้นน้าอื่นที่ไม่ได้เข้ามารวมตัว
ทาให้บริษัท XU บริษัทต้นน้าอิสระที่ไม่ได้มีการรวมตัวกับใครต้องถูกกาจัดไปในที่สุดเพราะไม่มีผู้ซื้อใน
ตลาดปลายน้ารายใดเข้ามาขอซื้อสินค้า และการแข่งขันในตลาดต้นน้าก็ย่อมลดลง
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2.4.1.3 ปิดกั้นการเข้าสู่ตลาด
คนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าผลกระทบของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่
เป็ น การก าจั ด ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ อื่ น และลดการแข่ ง ขั น ในตลาดนั้ น ไม่ น่ า จะมี ค วามแตกต่ า งจาก
ผลกระทบที่เป็นการปิดกั้นคู่แข่งไม่ใ ห้เข้าสู่ตลาด เพราะคิดว่าผลกระทบทั้ง 2 กรณีนี้ก็ทาให้ เหลือ
คู่แข่งในตลาดน้อยลงเช่นเดียวกัน แต่แท้ที่จริงแล้วผลกระทบทั้ง 2 กรณีมีความแตกต่างกันตรงที่การ
ปิดกั้นคู่แข่งไม่ให้เข้าสู่ตลาดนั้นเป็นการสร้างอุปสรรคต่อการแข่งขันตั้งแต่แรกเริ่ม (fundamental
level) หรื อในบางครั้ ง อาจเป็ น การสร้า งอุป สรรคตั้ง แต่คู่ แ ข่ งยั ง ไม่ ไ ด้เ ข้ า มาแข่ง ขัน ในตลาดเลย
โดยทั่วไปแล้ว ตลาดที่มีการแข่งขันย่อมต้องมีผู้ประกอบธุรกิจอยู่หลายรายแข่งขันกันในตลาดและมี
ผู้บริโภคเป็นผู้เลือกสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของตนได้ดีที่สุด ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องปกติ ของผู้
ประกอบธุรกิจที่สามารถสร้างสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงจะสามารถอยู่รอดในตลาดและทากาไรต่อไป
ส่ ว นผู้ ป ระกอบธุรกิจ ที่ไม่สามารถสร้างสินค้าที่ผู้บริโ ภคชื่นชอบได้ก็ต้องออกจากตลาดไปในที่สุด
ฉะนั้นผู้ที่จะเลือกว่าผู้ประกอบธุรกิจรายใดควรอยู่แข่งขันในตลาดต่อไปก็ คือผู้บริโภค แต่เมื่อมีการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจเกิดขึ้นส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งถูกปฏิเสธต้องออกไปจากการแข่งขันในตลาดก่อน
เวลาโดยที่ผู้บริโภคยังไม่ได้เลือก แต่ผู้เลือกในกรณีนี้กลับเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ปฏิเสธ ดังนั้น
จึงไม่ใช่สภาวะของตลาดที่มีการแข่งขั นกันจริง119 นอกจากนี้ เมื่อผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ ๆ (new
entrants) เห็นว่าตลาดไม่มีการแข่งขันแล้วก็จะไม่กล้าเข้ามาแข่งขันกับผู้ปฏิเสธอีก ผลกระทบที่เป็น
การปิดกั้นการเข้าสู่ตลาดนี้จึงเป็นการปิดกั้นทั้งคู่แข่งที่ดาเนินธุรกิจในตลาดอยู่แล้วและเป็นการปิดกั้น
คู่แข่งรายใหม่ที่ประสงค์จะเข้ามาแข่งขันในตลาดอีกด้วย
ผลกระทบของการปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วที่ มี ต่ อ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
ด้วยกันเองประการที่ 3 นี้มีผลสาคัญต่อการแข่งขัน หากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในกรณีใด
ส่งผลกระทบที่เป็นการปิดกั้นการเข้าสู่ตลาดก็มักจะถูกตัดสินว่า เป็นความผิดตามกฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้า โดยมีคดีที่น่าสนใจ คือ คดี Eastern Dental Corp. V. Isaac Masel Co.120 ซึ่งเกิดใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท Eastern Dental โจทก์ประกอบธุรกิจจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตก
รรมที่ใช้ในการจัดฟัน ส่วนบริษัท Isaac Masel Co จาเลยประกอบธุรกิจเป็นทั้งผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทันตกรรมและเครื่องมืออีกหลายชนิด จาเลยจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทาง ทันตกรรมหลาย
ชนิ ด ให้ แ ก่ โ จทก์ ได้ แ ก่ face-bows, elastics (หนั ง ยางดึ ง ฟั น ส าหรั บ จั ด ฟั น ), lingual buttons,
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Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: 123.
120 Eastern Dental Corp. v. Isaac Masel Co., Inc., 502 F. Supp. 1354, 1357-58 (E.D. Pa. 1980).
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cleats และ metal bases ซึ่งสินค้าที่จาเลยขายให้โจทก์นั้นจะติดฉลากว่า เป็นสินค้าของโจทก์ โจทก์
และจาเลยก็ทาธุรกิจด้วยกันยาวนานถึง 4 ปี แต่อยู่มาวันหนึ่งโจทก์เริ่มผลิต elastics ได้เอง ทาให้
จาเลยรู้สึกว่า โจทก์กาลังจะเข้ามาเป็นคู่แข่งของตน จึงปฏิเสธที่จะทาธุรกิจกับโจทก์ทาให้โจทก์ต้องไป
หาสินค้าจากแหล่งอื่นแต่ก็ไม่สามารถหาซื้อ face-bows และ metal bases จากแหล่งอื่นได้ ส่วน
สินค้า buttons และ cleats ก็ยังพอหาได้แต่มีราคาสูงมาก ทาให้โจทก์เหลือสินค้าในตลาดผลิตภัณฑ์
ทางทันตกรรมเพียงชนิดเดียวคือ elastics จนโจทก์ไม่อาจแข่งขันกับจาเลยได้ การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ของจาเลยจึงมีผลเป็นการปิดกั้นโจทก์ที่จะเข้ามาแข่งขันในตลาดของจาเลยผู้ปฏิเสธนั่นเอง ศาลในคดี
นี้จึงสรุปว่า จาเลยมีเจตนาที่จะผูกขาดสินค้าที่ปฏิเสธจะจาหน่ายให้แก่โจทก์เพื่อที่จะกาจัดโจทก์ให้
ออกไปจากตลาดสินค้า elastics121 และคดี Tyco Healthcare Korea122 ในสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งมี
ข้อเท็จจริงว่า มีบริษัทผลิตเครื่องมือแพทย์บริษัทหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีอานาจเหนือตลาดปฏิเสธที่จะจาหน่าย
อุปกรณ์รักษามะเร็งตับให้กับผู้จัดจาหน่าย หลังจากที่ผู้ผลิตทราบว่าผู้จัดจาหน่ายรายนี้กาลังพัฒนา
คิดค้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษามะเร็งมดลูกอยู่ คณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรมของสาธารณรัฐเกาหลี
(KFTC) ระบุว่า บริษัทซึ่งเป็นผู้ปฏิเสธในคดีนี้ก็มีแผนที่จะเข้ามาแข่งขันในตลาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
รักษามะเร็งมดลูกเช่นกัน KFTC จึงเห็นว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจของผู้ผลิตนั้นมีเจตนาเพื่อลงโทษผู้จัด
จาหน่ายสาหรับการที่จะเข้ามาแข่งขันในตลาดกับบริษัทของตนในอนาคตอันใกล้123
2.4.2 ผลกระทบต่อผู้บริโภค
ผลกระทบที่ผู้บริโภคได้รับจากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวนั้นอาจไม่ใช่ผลกระทบ
โดยตรงเนื่องมาจากโดยปกติคงไม่มีผู้ประกอบธุรกิจรายใดพอใจที่จะปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับผู้บริโภคขั้น
สุดท้าย (downstream customer) เนื่องจากเป็นแหล่งรายได้หลักของผู้ประกอบธุรกิจ อย่างไรก็
ตาม ผู้บริโภคก็สามารถได้รับผลกระทบโดยอ้อมจากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวได้ เมื่อผู้ประกอบ
ธุรกิจปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นคู่แข่งแล้ว ย่อมเป็นการสร้างอุปสรรคในการดาเนิน
ธุรกิจของผู้ถูกปฏิเสธและในบางกรณีอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงจนสามารถกาจัดผู้ถูกปฏิเสธนั้นให้
ออกไปจากตลาดทาให้การแข่งขันในตลาดน้อยลง และยังสามารถก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นการปิด
กั้นคู่แข่งจากการเข้ามาแข่งขันในตลาดอีกด้วย ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น ผลกระทบของการปฏิเสธไม่
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Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: 123.
122 KFTC 2008-186, 2006DokGaam0747, (Tyco Healthcare), §§ 1, 2.Da.
123 Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: 125.
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ทาธุรกิจโดยฝ่ายเดียวที่มีต่อผู้ป ระกอบธุรกิจด้วยกันเองทั้ง 3 ประการนี้ทาให้ อานาจตลาดของผู้
ปฏิเสธเข้มแข็งขึ้นเรื่อย ๆ จนอาจกลายเป็นผู้ผูกขาดตลาดได้ในท้ายที่สุด124
เมื่อผู้ปฏิเสธกลายเป็นผู้ผูกขาดแล้ว ณ จุดนี้เองที่ผู้บริโภคจะได้รับผลกระทบโดยอ้อม
จากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว ซึ่งผลกระทบที่ผู้บริโภคอาจได้รับนี้ก็เหมือนผลกระทบที่ผู้บริโภค
ได้รั บ จากการผู กขาด (The Evil of Monopoly) หากผู้ ประกอบธุรกิจมีการแข่งขันกันย่อมทาให้
ผู้ บ ริ โ ภคได้รั บ ประโยชน์ โ ดยตรงจากข้อเสนอของผู้ ประกอบธุรกิจแต่ล ะราย เช่น ทางด้านราคา
ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าและบริการได้ในราคาที่เป็นธรรม ในราคาที่ผู้ประกอบธุรกิจแข่งขันกันเพื่อ
ช่วงชิงตลาดเป็นของตน ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ดีและบริการที่หลากหลายตามระดับรายได้
และความชื่นชอบของตน และการแข่งขันยังทาให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องหันมาสนใจปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อให้ผลผลิตของตนเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอหรือพยายาม
ที่จะเสนอสินค้าและบริการใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาด ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มักจะไม่มีหรือมีอยู่ไม่มากนักใน
ตลาดที่มีการผูกขาดหรือตลาดที่มีการแข่งขันน้อยมาก ในทางทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ให้ข้อสรุปว่า การ
ผูกขาดเป็นตัวการทาให้ประโยชน์ส่วนเกินที่ผู้บริโภคควรได้รับ (consumer surplus)* ขาดหายไป125
2.4.3 ผลกระทบต่อสังคม
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวแม้อาจไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสังคมอย่างชัดเจน
แต่การปฏิเสธดังกล่าวเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถทาให้ผู้ปฏิเสธกลายเป็นผู้ผูกขาดได้และการผูกขาดก็ย่อม
ส่งผลกระทบต่อสังคมตามมา สิ่งที่สังคมต้องสูญเสียไปจากการผูกขาดที่ชัดเจนคือการใช้ทรัพยากร
อย่ า งไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก าไรส่ ว นเกิ น (excess profit) ตกไปเป็ น ก าไรของผู้ ผู ก ขาด** และ
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Korea Fair Trade Commission, "ICN Unilateral Conduct WG Response for the Questionnaire: Objectives of
unilateral conduct laws," 2006, p. 10.
* ส่วนเกินของผู้บริโภค (consumer surplus) คือ “ประโยชน์ของผู้บริโภคที่เกิดในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ในตลาดแข่งขัน
สมบูรณ์จะส่งผลดีต่อผู้บริโภคทั่วไปคือทาให้สินค้าหรือบริการมีคุณภาพดีขึ้นหรือมีราคาถูกลง หรืออาจเป็นไปได้ทั้งสองอย่าง และมีผลดี
ต่อผู้ซื้อที่ตั้งราคาที่จะซื้อในใจ (reservation price) สูงกว่าราคาตลาดทาให้ซื้อสินค้าได้ถูกกว่าราคาที่ตั้งไว้ในใจซึ่งจะเกิดส่วนเกินของ
ผู้บริโภค ตัวอย่างเช่นในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ ผู้ซื้อต้องชาระราคาสินค้าและบริการ ณ ระดับราคาตลาด 4 เหรียญ แม้ว่าจริง ๆ
แล้วผู้ซื้อหลายคนยินดีที่จะชาระราคาสินค้าและบริก ารที่สูงกว่า 4 เหรียญ ดังนั้นส่วนต่างระหว่างราคาที่ชาระจริงกับราคาที่ตั้งไว้ในใจ
จึงเรียกว่าประโยชน์ส่วนเกินของผู้บริโภค”
125 ศัก ดา ธนิตกุล , คาอธิบ ายและกรณีศึก ษาพระราชบั ญญัติก ารแข่ งขั นทางการค้า พ.ศ. 2542, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์วิญญูชน, 2553), หน้า 50.
** ในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ผู้ประกอบธุรกิจมีจานวนมาก การซื้อขายของแต่ละรายเป็นปริมาณสินค้าเพียงเล็กน้อยเมื่อ
เทียบกับจานวนซื้อของทั้งตลาด ผู้ขายแต่ละรายไม่สามารถกาหนดราคาสินค้าได้ตามใจชอบแต่จะต้องขายตามราคาตลาดเท่านั้น
(price taker) ซึ่งเป็นราคาดุลยภาพเกิดจากอุปสงค์และอุปทานของตลาดตัดกัน แต่กรณีของตลาดผูกขาด ผู้ผูกขาดจะเป็นผู้กาหนด
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ประสิทธิภาพการผลิตที่เกิดจากการแข่งขันนั้นได้สูญหายไป (deadweight welfare loss) และเมื่อ
ปราศจากการแข่งขัน กัน การปรับ ปรุงประสิ ทธิภาพในการผลิต (production efficiency) ก็จะไม่
เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจที่ผูกขาดจะไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีเลย126
2.5 ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวส่งผลกระทบหลายประการต่อทั้งผู้ประกอบธุรกิจด้วยกันเอง
ต่อการแข่งขันในตลาด ต่อผู้บริโภครวมทั้งต่อสังคม จึง จาเป็นต้องพิจารณาผลกระทบทุกประการ
อย่างรอบด้าน มีตาราและนักวิชาการจานวนมากที่ได้ตั้งข้อสังเกตอันน่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวไว้หลายประการดังนี้
ข้อสังเกตประการแรก หากพิจารณาถึงเรื่องการเยียวยาด้วยวิธีการบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจใน
ตลาดต้นน้าซึ่งเป็นผู้ปฏิเสธต้องยอมทาธุรกิจกับคู่แข่งในตลาดปลายน้าของตนหรือต้องยอมทาสั ญญา
โดยวางเงื่อนไขในสัญญาให้คิดราคาต่าลงมา ต้องคานึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้านของวิธีเยียวยานี้
ด้วย หากมองถึงผลกระทบในแง่ดีก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าวิธีการเยียวยาดังกล่าวนี้ช่วยให้การแข่งขันใน
ตลาดปลายน้าเข้มแข็งขึ้น เนื่องจากคู่แข่งในตลาดปลายน้าก็จะได้วัตถุดิบ input มา ทาให้มีศักยภาพ
ที่จะแข่งขันในตลาดปลายน้าต่อไปได้ แต่ข้อเสียก็คือวิธีการเยียวยาดังกล่าวนี้อาจทาให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจรายอื่นในตลาดต้นน้ามีโอกาสเข้าสู่ตลาดได้น้อยลง และยังส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้
ปฏิเสธในตลาดต้นน้านั้นคงสถานะความเป็นผู้มีอานาจเหนือตลาดได้เข้มแข็งกว่าเดิมอีกด้วย เหตุผลมี
อยู่ว่าผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในตลาดต้นน้าจะต้องทาการแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ปฏิเสธใน
ตลาดต้นน้าซึ่งขณะนี้ยังถูกกฎหมายการแข่งขันทางการค้าบังคับให้ทาธุรกิจกับคู่แข่งในตลาดปลายน้า
ของตนด้ ว ยข้ อ สั ญ ญาที่ล ดราคาสิ น ค้ า ลงมา ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ซึ่ งเป็ นผู้ ปฏิเ สธดัง กล่ าวนั้น จึง ไม่มี
ทางเลือกอื่นนอกเหนือจากต้องยอมขายสินค้าให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดปลายน้าในราคาที่ทั้ง 2 ฝ่าย
ยอมรับได้ แทนการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยสิ้นเชิงหรือทาธุรกิจด้วยบนข้อสัญญาที่ผู้ซื้อในตลาดปลาย
น้ายอมรับไม่ได้ จะเห็นได้ว่าในท้ายที่สุดแล้วผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจอาจจะถูก
บังคับให้กลับมาทาธุรกิจกับผู้ซื้อที่ตนปฏิเสธไปในตอนแรกบนเงื่อนไขสัญญาที่ถูกกฎหมายหรือรัฐ
กาหนดขึ้น ปัจจัยนี้เองที่ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในตลาดต้นน้าขาดแรงจูงใจที่จะเข้ามาแข่งขันใน

ราคา (price maker) สามารถเลือกระดับราคาหรือระดับการผลิตที่จะทาให้หน่วยผลิตได้กาไรสูงสุด เนื่องจากไม่มีคู่แข่งทางการค้า
ผู้ขายในอุตสาหกรรมผูกขาดจะกาหนดราคาอย่างไรก็ได้ ทาให้กาไรที่เคยได้เพียงเล็กน้อยในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์กลับได้ กาไร
สูงสุดในตลาดผูกขาด กาไรส่วนเกินจึงตกเป็นกาไรของผู้ผูกขาดนั่นเอง
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ตลาดต้นน้าเนื่องจากพอผู้ซื้อในตลาดปลายน้าถูกบังคับให้ทาสัญญากับผู้ปฏิเสธแล้ว ผู้ซื้อก็ต้องการ
สินค้าจากบริษัทต้นน้าอื่น ๆ น้อยลงนั่นเอง127
ข้อสังเกตสาคัญประการต่อมาที่ต้องตระหนักถึง คือ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจที่มีการรวมตัว
กันในตลาดต้นน้าและปลายน้านั้ นมีสถานะในตลาดต้นน้าที่แข็งแรงมากจนไม่มีคู่แข่งในตลาดต้นน้า
รายใดแข่งขัน ได้ สถานการณ์เช่น นี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อผู้ ประกอบธุรกิจที่มีการรวมตัว กันนั้นเป็นผู้
ครอบครอง ควบคุม สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถผลิตทดแทนได้แต่เพียงผู้เดียว เช่น
ทรัพย์สินทางปัญญาที่สาคัญหรือทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญเป็นต้น คู่แข่งขันต่าง ๆ ในตลาดปลาย
น้าย่อมวางใจผู้ผูกขาดในตลาดต้นน้าไม่ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าถ้าหากผู้ประกอบธุรกิจที่รวมตัวกันใน
แนวดิ่งปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับคู่แข่งในตลาดปลายน้า ก็จะเป็นการกาจัดคู่แข่งในตลาดปลายน้าให้
ออกไปจากตลาดจนเหลือแต่เพียงผู้ประกอบธุรกิจรายเดียวที่ประกอบธุรกิจทั้งในตลาดต้นน้าและ
ตลาดปลายน้า ถ้าหากผู้ประกอบธุรกิจที่มีการรวมตัวในแนวดิ่งถูกบังคับให้ขายวัตถุดิบ input ในราคา
ที่มีการผูกขาดให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ได้รวมตัว ก็จะเกิดสภาวะที่มีผู้ผูกขาดอยู่ ในตลาดต้นน้าส่วน
ในตลาดปลายน้ายังคงมีการแข่งขันอยู่ แต่การสร้างให้มีการแข่งขันขึ้นในตลาดปลายน้าเช่นนั้นก็
อาจจะช่วยให้เกิดการแข่งขันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีประโยชน์อันใดเลยตราบเท่าที่ยังมีผู้ผูกขาดอยู่ใน
ตลาดต้นน้า128 Shapiro บอกเป็นนัยว่าการกาหนดวิธีเยียวยาบังคับให้ต้องทาธุรกิจกัน (duty to
deal) เป็นวิธีที่ไม่สามารถกาหนดได้อย่างสนิทใจในสถานการณ์ที่ไม่มีการแข่งขันอยู่ในตลาดต้นน้า
และ Shapiro เห็นว่าในสถานการณ์การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในแนวนอนตามรูปแบบที่เกิดขึ้น
ในคดี Aspen Skiing การกาหนดวิธีเยียวยาบังคับให้ต้องทาธุรกิจกันสามารถทาลายรากฐานของผู้
ผูกขาดได้ แต่วิธีเยียวยานี้อาจใช้ไม่ได้ดีกับสถานการณ์การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจในแนวดิ่งที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจมีการรวมตัวกันในตลาดต้นน้าและปลายน้าอย่างที่เกิดในคดี Kodak129
ข้อสังเกตที่ต้องคานึงถึงอีกประการหนึ่งก็คือ อาจเกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลกระทบต่อการ
แข่งขันในระยะสั้นและในระยะยาว จานวนคู่แข่งที่มีความสามารถที่จะแข่งขันในตลาดที่ตกอยู่ภายใต้
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวนั้นสามารถถูกส่งเสริมได้โดยการบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ซึ่งเป็นผู้ปฏิเสธต้องยอมทาธุรกิจกับคู่แข่งที่ในตอนแรกตนได้ปฏิเสธไม่จัดหาสินค้าให้ เมื่อถูกบังคับให้
ทาธุรกิจกันแล้วผู้ซื้อก็จะกลายเป็นคู่แข่งที่มีความสามารถในการแข่งขันเนื่องจากผู้ซื้อสามารถเข้าถึง
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วัตถุดิบ input สาคัญบนเงื่อนไขสัญญาที่ดีกว่าเดิม หากปัญหามีเพียงเท่านี้แล้วนโยบายการแข่งขันที่ดี
ที่สุดต่อพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวก็คงจะชัดเจนและไม่ยุ่งยาก โดยการกาหนดให้ผู้
ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ปฏิเสธดังกล่าวต้องยอมทาธุรกิจในทุกกรณี130
แต่ในความเป็นจริงปัญหามีความซับซ้อนมากกว่านั้น ขณะที่การแทรกแซงให้ผู้ประกอบธุ รกิจ
ซึ่งเป็นผู้ปฏิเสธต้องยอมทาธุรกิจกับผู้ซื้อบนเงื่อนไขของสัญญาที่แตกต่างจากความต้องการของผู้
ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ปฏิเสธในตอนแรก สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคในระยะสั้นได้ ก็จริง
แต่หากพิจารณาในระยะยาวแล้วจะพบความซับซ้อนยิ่งกว่านั้น การลงทุน การสร้ างนวัตกรรมและ
การแข่งขัน เป็ นสิ่งที่ทาให้ ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ ปฏิเสธได้รับอานาจตลาดมา (ยกเว้นกรณี ข อง
รัฐวิสาหกิจ) กล่าวคือ หากผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ปฏิเสธต้องการคงสถานะความเป็นผู้มีอานาจเหนือ
ตลาดไว้เขาจะต้องลงทุน สร้างนวัตกรรม และต้องแข่งขัน ซึ่ง 3 สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคใน
ระยะยาว แต่การแทรกแซงให้ ต้องทาธุรกิจ ร่วมกันย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อแรงจูงใจของผู้ ที่มี
อานาจเหนือตลาดในการที่จะลงทุน การสร้างนวัตกรรมและการแข่งขัน เมื่อรัฐมีนโยบายบังคับให้ผู้
ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดนั้นต้องแบ่งปันผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้รับจาก
การลงทุน การสร้างนวัตกรรมและจากการแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ๆ ที่อาจจะกลายเป็น
คู่แข่งหรืออาจกลายเป็นผู้ซึ่งมีอานาจเหนือตลาดเสียเองในอนาคตก็ได้ ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจ
เหนือตลาดที่ถูกบังคับให้แบ่งปันผลประโยชน์เช่นนั้นก็ย่อมต้องเสียแรงจูงใจที่จะลงทุน ที่จะสร้าง
นวัตกรรม ที่จะแข่งขันต่อไป ซึ่งสุดท้ายแล้วย่อมส่งผลเสียต่อผู้บริโภคในระยะยาว 131 นโยบายเรื่อง
การแข่งขันต่อพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวนั้นมีความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ที่
จะเกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะยาว ความขัดแย้งดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่าเป็นเรื่องความแตกต่าง
กันของแนวคิดเรื่องประสิทธิภาพตามความหมายดั้งเดิมหรือตามความหมายสมัยใหม่ ประโยชน์ของ
ผู้บริโภค (consumer welfare) อาจจะเพิ่มขึ้นก็จริงหากสนับสนุนให้มีการแข่งขันทางด้านราคาใน
ระยะสั้น แต่พัฒนาการของสินค้าใหม่ ๆ และวิธีการผลิตที่ดีกว่าเดิมเนื่องจากมีนวัตกรรมที่ก้าวหน้า
มากขึ้นนั้นอาจเพิ่มประโยชน์ให้ผู้บริโภคมากขึ้นในระยะยาวก็ได้132 ด้วยข้อเท็จจริงทั้งหมดที่กล่าวมานี้
ทาให้รัฐต้องมีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้สร้างสรรค์ แม้ว่ารัฐจะต้องยอมให้ผู้บริโภคอยู่
ภายใต้อานาจตลาดของผู้สร้างสรรค์เป็นเวลาหลายปีก็ตาม การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผล
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มาจากการแลกได้แลกเสีย (trade-off) ระหว่างข้อเสียจากการยอมให้ผู้สร้างสรรค์มีโอกาสที่จะเป็นผู้
มีอานาจเหนือตลาดชั่วคราว และข้อดีจากการกระตุ้นให้มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่นเดียวกันนี้
การแลกได้แลกเสียก็เป็นประเด็นให้รัฐนามาพิจารณาในการกาหนดนโยบายเรื่องการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียว133
2.6 บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในประเทศไทย
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของหลายประเทศ ยอมรับกันว่าเมื่อมีพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่
เป็นธรรมเกิดขึ้น ผู้ฟ้องคดีอาจนาคดีมาฟ้องโดยอาศัยบทบัญญัติในเรื่องสัญญาหรือบทบัญญัติทาง
ละเมิดตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นอกเหนือไปจากการฟ้องคดีโดยอาศัยสิทธิตามกฎหมายการ
แข่งขันทางการค้าก็ได้134 แล้วการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวจัดเป็นหนึ่งในพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่
เป็นธรรม ฉะนั้น เมื่อเกิดการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวขึ้นผู้เสียหายอาจฟ้องคดีโดยอาศัยบทบัญญัติ
เรื่องสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ได้ เช่น ในกรณีที่ผู้ปฏิเสธและผู้ถูกปฏิ เสธมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันอยู่ แล้วเกิดการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจต่อหรือยุติสัญญากลางคันซึ่งเป็นการผิด
สัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ ผู้ถูกปฏิเสธก็อาจฟ้องเรียกค่าเสียหายสาหรับการผิดสัญญานั้น หรือในกรณีที่ผู้
ถูกปฏิเสธได้รับความเสียหายใด ๆ จากการปฏิเสธ ผู้ถูกปฏิเสธก็อาจฟ้องเป็นคดีละเมิด ได้ แต่ต้องมี
การพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิเสธกับผลความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการปฏิเสธให้ศาลเห็น
ตามหลักกฎหมายในเรื่องละเมิด หรือในกรณีที่การปฏิเสธส่งผลกระทบเป็นการจากัดการแข่งขัน ผู้ถูก
ปฏิเสธก็อาจดาเนินการเพื่อให้ผู้ปฏิเสธได้รับโทษตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ก็ได้ เป็นต้น ซึ่ง
เป็นสิทธิของผู้ฟ้องคดี ที่จะเลือกและขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในคดีว่าจะเข้าเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ตามกฎหมายใด อย่างไรก็ตามวิทยานิพนธ์ฉบั บนี้มิได้มุ่งศึกษากฎหมายเรื่องสัญญาและ
ละเมิดโดยตรง แต่มุ่งศึกษาพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวภายใต้กฎหมายการแข่งขันทาง
การค้าเท่านั้น
โดยที่การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว คือ การที่ผู้ประกอบธุรกิจ 1 รายปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับอีก
ฝ่ายหนึ่งซึ่งการตัดสินใจนั้นมาจากดุล ยพินิจอย่างอิสระของผู้ปฏิเสธโดยแท้ปราศจากแผนการร่วมมือ
กับผู้อื่นซึ่งเป็นกรณีที่ปัจเจกชนใช้เสรีภาพในการทาสัญญา (freedom of contract) ที่ตนมีในการ
เลือกคู่สัญญา จึงไม่มีความเสี่ยงว่าจะเป็นความผิดต่อกฎหมายแต่อย่างใด แต่อย่างที่ได้อธิบายไว้ใน
หัวข้อผลกระทบของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวแล้วว่าพฤติกรรมนี้สามารถก่อให้เกิดผลกระทบ
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ทั้งต่อผู้ประกอบธุรกิจด้วยกันเอง ต่อการแข่งขันในตลาด ต่อผู้บริโภคและต่อสังคมได้ ดังนั้นเมื่อการใช้
เสรีภาพในการทาสัญญาไปกระทบต่อผลประโยชน์สาธารณะจึงจาเป็ นต้องมีกฎหมายเข้ามาจากัด
กรอบของการใช้เสรีภาพนั้นเพื่อไม่ให้กระทบต่อผลประโยชน์สาธารณะ เช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อม
กฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายสิทธิมนุษยชน เป็นต้น สาหรับกรณีพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวกฎหมายเช่นว่านั้น คือ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ซึ่งกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ที่
บังคับใช้อยู่ในประเทศไทยปัจจุบัน ก็คือพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 โดยมีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560
การทาความเข้าใจถึงการจากัดกรอบหรือการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
ภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าได้จะต้องเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในเรื่องเสรีภาพในการทาสัญญา
เสียก่อน จึงกล่าวได้ว่าบทบัญญัติที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวภายใต้
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของประเทศไทย มีอยู่ด้วยกัน 2 เรื่อง ได้แก่ เสรีภาพในการทาสัญญา
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และบทบัญญัติต่าง ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทาง
การค้า พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.6.1 เสรีภาพในการทาสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เอกชนทุกคนย่อมมีอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับขอบเขตทางกฎหมายของตนเองด้วย
ตนเองทั้งในทางส่วนตัวและในทางทรัพย์สิน ความมีอิสระดังกล่าวในทางทฤษฎีเรียกว่า “หลักอิสระ
ในทางแพ่ ง (private autonomy)” Bianca และ Scognamiglio ให้ นิ ย ามหลั ก อิ ส ระในทางแพ่ ง
เอาไว้ว่า หมายถึง อานาจของเอกชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับขอบเขตทางกฎหมายของตนเองด้วย
ตนเองทั้งในทางส่วนตัวและในทางทรัพย์สิน ในทางส่วนตัวอาจเป็นเรื่องการสมรส การหย่า ในทาง
ทรัพย์สินอาจเป็นการซื้อขาย การให้ การแลกเปลี่ยน ซึ่งสามารถจัดการโดยใช้นิติกรรมสัญญา135 เมื่อ
ผู้ประกอบธุรกิจก็เป็นเอกชนคนหนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจจึงมีอิสระในทางแพ่งตั ดสินใจเกี่ยวกับขอบเขต
ทางกฎหมายของตนเองทั้งในทางส่วนตัวและในทางทรัพย์สิน
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเป็นการที่เอกชนตัดสินใจเกี่ยวกับขอบเขต
ทางกฎหมายของตนเองในทางทรัพย์สินซึ่งสามารถจัดการได้โดยใช้นิติกรรมสัญญา เมื่อพูดถึงสัญญา
แล้วจึงจาเป็นต้องกล่าวถึงหลักอีกหลักหนึ่งซึ่งเป็นหลักที่แคบกว่าหลักอิสระในทางแพ่งแต่ทั้ง 2 หลักนี้
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ก็มีความสัมพันธ์กัน นั่นก็คือ “หลักเสรีภาพในการทาสัญญา (freedom of contract)” สาหรับหลัก
เสรี ภ าพในการทาสัญญานั้น ก็เป็น กรณีที่ปัจเจกชนใช้ความเป็นอิส ระของตนจัดการขอบเขตทาง
กฎหมายของตน แต่จัดการฝ่ายเดียวไม่ได้ ต้องเป็นการใช้เสรีภาพร่วมกันของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ต่าง
ฝ่ ายต่างต้องการจั ดการขอบเขตในทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตน ซึ่ งการจัดการขอบเขตในทาง
กฎหมายที่เกี่ยวกับตนและมีผู้อื่นร่วมด้วยในลักษณะของสัญญาจะเกิดได้ก็เฉพาะในเรื่องของทรัพย์สิน
เท่านั้น ดังนั้น หลักเสรีภาพในการทาสัญญาและหลักอิสระในทางแพ่งจึงต่างกันที่ประเด็นหลัก 2
ประเด็น136 คือ
1. บุคคล
สาหรับหลักเสรีภาพในการทาสัญญานั้นต้องใช้จากบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปเท่านั้น
ในส่วนของหลักอิสระในทางแพ่งอาจใช้จากบุคคลฝ่ายเดียวก็ได้ สองฝ่ายก็ได้ หลายฝ่ายก็ได้
2. ทรัพย์สิน
ส าหรั บ หลั ก เสรี ภ าพในการท าสั ญ ญานั้ น ใช้ ส าหรั บ จั ด การเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ของ
คู่สัญญาเท่านั้น แต่หลักอิสระในทางแพ่งสามารถใช้จัดการในเรื่องส่วนตัวได้ด้วย
เสรีภาพในการทาสัญญาเริ่มตั้งแต่เสรีภาพในการคิดที่จะทาสัญญา เมื่อคิดรอบคอบ
แล้วก็มาสู่เสรีภาพในการตัดสินใจว่าจะทาสัญญาหรือไม่ ถ้าตัดสินใจว่าจะทาก็มีเสรีภาพที่จะเลือกทา
สัญญากับใคร ทาสัญญาอะไร มีวัตถุประสงค์หรือมีเนื้อหาของสัญญาอย่างไร เมื่อตัดสินใจแล้ว ก็มี
เสรีภาพที่จะแสดงเจตนาออกมาด้วยวิธีการที่ต้องการ และมีเสรีภาพที่จะกาหนดให้เจตนาที่ แสดง
ออกมานั้นก่อให้เกิดผลตามที่ตนประสงค์ ซึ่งเสรีภาพทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการรองรับจากบทบัญญัติ
มาตรา 151137
เมื่อได้พิจารณาบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วจึงเห็นว่าได้มีการ
บัญญัตินาหลักเสรีภาพในการทาสัญญามาบัญญัติไว้ในมาตรา 151 ดังนี้ “กำรใดเป็นกำรแตกต่ำงกับ
บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมำย ถ้ ำ มิ ใ ช่ ก ฎหมำยอั น เกี่ ย วกั บ ควำมสงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ของ
ประชำชน กำรนันไม่เป็นโมฆะ” จากบทบัญญัติดังกล่าวหมายความว่า นิติกรรมใดก็ตามเมื่อทาแล้ว
แตกต่ า งกั บ ที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไ ว้ ย่ อ มมี ผ ลสมบู ร ณ์ เว้ น แต่ นิ ติ ก รรมที่ ท านั้ น ได้ ท าแตกต่ า งจาก
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บทบัญญัติแห่งกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นิติกรรมนั้นก็
จะไม่สมบูรณ์คือตกเป็นโมฆะไป138
สาหรับการทานิติกรรมที่ “แตกต่าง” จากบทบัญญัติของกฎหมายนั้น มาตรา 151
มิได้ระบุไว้ว่าเป็นส่ว นใด ย่อมหมายความว่า ผู้ทานิติก รรมย่อมสามารถทานิติกรรมแตกต่า งจาก
กฎหมายได้ไม่ว่าในส่วนใด ๆ เช่น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่ององค์ประกอบของนิติกรรม คือ เรื่องบุคคล
วัตถุประสงค์ แบบ เจตนา ย่อมใช้หลักอิสระในทางแพ่งและหลักเสรีภาพในการทาสัญญาได้ทั้งสิ้น 139
หากจะพิจารณาให้เป็นรูปธรรม อาจพิจารณาได้ดังนี้
1. หลักเสรีภาพในการทาสัญญากับองค์ประกอบของสัญญา
ก. คู่สัญญามีเสรีภาพที่จะเลือกเข้าทาสัญญากับใครก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลก็ตาม
ข. คู่สัญญามีเสรีภาพที่จะเลือกเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของสัญญาอย่างไรก็ได้ ไม่ว่า
จะเป็ น วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะของเอกเทศสั ญ ญาในลั ก ษณะของวั ต ถุ ป ระสงค์ ท างภาวะวิ สั ย หรื อ
วัตถุประสงค์เฉพาะของตัวคู่สัญญาเองในลักษณะของวัตถุประสงค์ในทางอัตวิสัย หรือวัตถุประสงค์
แบบผสม
ค. คู่สัญญามีเสรีภาพที่จะเลือกวิธีการหรือแบบในการทาสัญญา ไม่ว่าด้วยวาจา กิริยา
อาการ หรือลายลักษณ์อักษรก็ตาม
ง. คู่สัญญามีเสรีภาพที่จะคิด ตัดสินใจว่าจะทาสัญญาหรือไม่อย่างไร และมีเสรีภาพใน
การแสดงเจตนาออกมาตามที่ตนได้ตัดสินใจไว้ หากการตัดสินใจผิดปกติเพราะคู่กรณีอีกฝ่ายมาทากล
ฉ้อฉล ข่มขู่ คู่สัญญาฝ่ายที่ถูกกลฉ้อฉล ข่มขู่จะเสียเสรีภาพในการตัดสินใจก็จะได้รับความคุ้มครอง
จากกฎหมาย โดยกฎหมายจะให้สัญญานั้นตกเป็นโมฆียะ หากคู่สัญญาแสดงเจตนาออกมาไม่ตรงกับที่
ตัดสินใจไว้เช่นเพราะความสาคัญผิดในสาระสาคัญ กฎหมายก็จะคุ้มครองเจตนาที่แท้จริงอันเป็นการ
คุ้มครองเสรีภาพในการทาสัญญาด้วยการกาหนดให้เจตนาที่แสดงออกมานั้นตกเป็นโมฆะไป
2. หลั ก เสรี ภ าพในการท าสั ญ ญาในความสั ม พั น ธ์ กั บ เนื้ อ หาของสั ญ ญา กล่ า วคื อ
คู่สัญญามีเสรีภาพที่จะกาหนดเนื้อหาของสัญญาอย่างไรก็ได้ แม้ในเนื้อหาที่กาหนดอาจแตกต่างจากที่
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กฎหมายกาหนด หากมิใช่กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแล้ว
สัญญานั้นก็ไม่เป็นโมฆะ
3. หลักเสรีภาพในการทาสัญญากับผลของสัญญา กล่าวคือ คู่สัญญามีเสรีภาพที่จะ
กาหนดผลของสัญญาอย่างไรก็ได้ และเมื่อกาหนดไว้แล้ว กฎหมายก็จะรับรองให้สัญญามีผลสมดัง
เจตนา นั่นคือสัญญาต้องเป็นสัญญาตามหลัก pacta sund servanda140
กรณีของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวนั้ นเป็นการที่เอกชนใช้เสรีภาพในการท า
สัญญาด้านองค์ประกอบของสัญญาในการเลือกคู่สัญญา โดยเอกชนย่อมมีเสรีภาพที่จะเลือกเข้าทา
สัญญากับใครหรือจะเลือกที่จะไม่ทาสัญญากับใครก็ได้ ดังนั้นการที่ผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งปฏิเสธไม่
ทาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจอีกรายหนึ่งจึงไม่น่าก่อให้เกิดความผิดใด ๆ เนื่องจากเป็นการใช้เสรีภาพที่
มีอยู่ของตน
อย่างไรก็ตาม แม้คู่สัญญาจะมีเสรีภาพมากมายในการทาสัญญา แต่เสรีภาพดังกล่าวก็
ต้องอยู่ภายในกรอบหรือขอบเขตอันสมควรด้วยเพื่อมิให้การใช้เสรีภาพในการทาสัญญาของบุคคลบาง
คนต้องไปกระทบหรือก่อความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือสังคมโดยส่วนรวม ซึ่งกรอบดังกล่าวนี้ก็คือ
กฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยนั่นเอง เพื่อพิจารณาให้เห็นเป็นรูปธรรมเสรีภาพในการทา
สัญญาจึงอาจถูกจากัดได้ดังนี้141
1. การจ ากัดเสรี ภาพในการทาสัญญาในความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของสัญญา
เสรีภาพในการเลือกคู่สัญญาอาจถูกจากัดได้ หากคู่สัญญาเป็ นผู้ดาเนินกิจการในลักษณะผูกขาด เขา
ย่อมไม่มีเสรีภาพในการเลือกบุคคลที่จะเข้ามาทาสัญญาด้วย เพราะกฎหมายบังคับให้ต้องทาสัญญา
กับบุคคลทุกคนโดยเสมอหน้ากัน
ก. เสรีภาพในการเลือกวัตถุประสงค์ของสัญญาอาจถูกจากัดด้วยกฎหมายที่เกี่ย วกับ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและด้วยความเป็นไปได้ตามมาตรา 150
ข. เสรีภาพในการเลือกวิธีการหรือแบบในการทาสัญญานั้นอาจถูกจากัดด้วยกฎหมาย
ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้สัญญาบางชนิดต้องทาตามแบบอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
ค. เสรีภาพในการตัดสินใจอาจถูกจากัดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งที่
เข้ามาเกี่ย วข้อง ดังเช่น กรณีของการแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ้อฉลโดยบุคคลภายนอก แทนที่
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 295.
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กฎหมายจะคุ้มครองเสรีภาพในการตัดสินใจของผู้ที่ถูกกลฉ้อฉล กฎหมายกลับไปคุ้มครองคู่กรณีอีก
ฝ่ายหนึ่งที่เข้ามาทาสัญญาโดยไม่รู้หรือไม่ควรรู้ถึงกลฉ้อฉลของบุคคลภายนอกโดยให้สัญญาที่เกิดจาก
กลฉ้อฉลของบุ คคลภายนอกนั้ น สมบูรณ์ ซึ่งอาจกล่ าวได้ว่าเสรีภ าพในการตัดสิ นใจถูกจากัดจาก
หลักการคุ้มครองความไว้เนื้อเชื่อใจของคู่กรณีที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
เสรีภาพในการแสดงเจตนาอาจถูกจากัดเพื่อคุ้มครองบุคคลภายนอก แม้คู่สัญญาจะ
แสดงเจตนาออกมาไม่ตรงกับเจตนาภายในเช่นในเรื่องของเจตนาลวง และแม้กฎหมายที่จะคุ้มครอง
เสรีภาพในการตัดสินใจโดยให้เจตนาที่แสดงออกเป็นโมฆะแต่หากมีบุคคลภายนอกที่สุจริตหรือต้อง
เสียหายเข้ามาเกี่ยวข้อง กฎหมายก็จาต้องคุ้มครองเขามากกว่า
2. เสรีภาพในการกาหนดเนื้อหาของสัญญาอาจถูกจากัดโดย
ก. การใช้เสรีภาพของคู่สัญญาที่มีอานาจทางเศรษฐกิจเหนือกว่า โดยคู่สัญญาฝ่ายที่มี
อานาจทางเศรษฐกิจด้อยกว่าไม่มีเสรีภาพในการกาหนดเนื้อหาของสัญญา
ข. กฎหมายที่จากัดเสรีภาพของคู่สัญญาฝ่ายที่มีอานาจทางเศรษฐกิจเหนือกว่า ได้แก่
การจากัดเสรีภาพด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 การจากัดเสรีภาพ
ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา
ค. กฎหมายเฉพาะ เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายกาหนดราคาควบคุม
สาหรับสินค้าบางประเภท เป็นต้น
ง. ด้วยข้อตกลงของสหภาพแรงงานนายจ้างและสหภาพแรงงานลูกจ้างซึ่งส่งผลให้
นายจ้างและลูกจ้างที่เป็นสมาชิกของสหภาพไม่มีเสรีภาพที่จะกาหนดเนื้อหาของสัญญาเป็นประการ
อื่น
3. เสรีภาพของสัญญาในการกาหนดผลของสัญญาอาจถูกจากัดด้วยหลัก Rebus sic
stantibus อั น เป็ น หลั ก ที่ ย กเว้ น หลั ก สั ญ ญาต้ อ งเป็ น สั ญ ญา (pacta sund servanda) เนื่ อ งจาก
ภายหลั ง ที่ ไ ด้ ท าสั ญ ญากั น แล้ ว ยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารปฏิ บั ติ ก ารช าระหนี้ อั น เป็ น ผลของสั ญญา แต่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในการปฏิบัติการชาระหนี้ไปอย่างมากจนไม่อาจคาดหมายได้ในขณะทา
สัญญา หากยังต้องไปปฏิบัติการชาระหนี้กันต่ อไปก็จะก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรม ทาให้คู่สัญญาฝ่าย
หนึ่งได้เปรียบมากเกินสมควรและคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบมากเกินสมควร ทาให้ ณ เวลาที่มี
การชาระหนี้ การปฏิบัติการชาระหนี้และการปฏิบัติการชาระหนี้ตอบแทนจะไม่สมดุลกัน สัญญาจึงไม่
ควรเป็นสัญญาอีก ตามหลักที่ว่ าเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปสัญญาไม่ต้องเป็นสัญญา (rebus sic
stantibus)

71
ดังนั้นแม้ผู้ประกอบธุรกิจจะมีเสรีภาพในการเลือกคู่สัญญาว่าจะทาสัญญากับผู้ใดหรือ
เลือกว่าจะไม่ทาสัญญากับผู้ใดก็ได้ แต่เสรีภาพในการเลือกคู่สัญญานั้นอาจถูกจากัดได้โดยเฉพาะหากผู้
ประกอบธุรกิจรายนั้นเป็นผู้ผูกขาดหรือเป็นผู้มีอานาจเหนือตลาด การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจซึ่งเป็นการใช้
เสรีภาพในการเลือกคู่สัญญาในบางกรณีจึงถูกจากัดและเป็นความผิด ต่อกฎหมายได้ ซึ่งกฎหมายเช่น
ว่านั้นก็คือพระราชบั ญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าในบางกรณี ผู้
ประกอบธุรกิจบางรายจะกล่าวอ้างว่าตนมีเสรีภาพในการทาสัญญาจึงจะเลื อกทาธุรกิจกับเฉพาะ
คู่สัญญาที่ตนต้องการเท่านั้นไม่ได้ แต่ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจาต้องยอมทาสัญญาหรือทาธุรกิจกับ
คู่สัญญาที่ตนไม่ประสงค์จะทาสัญญาด้วยแม้จะเป็นคู่แข่งทางธุรกิจกันก็ตาม เนื่องจากในบางกรณี
เสรีภาพในการเลือกคู่สัญญาดังกล่าวอาจถูกจากัดโดยพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.
2560
สรุปได้ว่าพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มีความสัมพันธ์กับหลัก
เสรีภาพในการทาสัญญาในฐานะที่เป็นกฎหมายซึง่ เข้ามาจากัดเสรีภาพในการทาสัญญามิให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจบางรายใช้เสรีภาพในการทาสัญญาของตนไปกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
หรือสังคมโดยส่วนรวม (public interest) นั่นเอง142 ทาให้ในบางกรณีการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจของผู้
ประกอบธุ ร กิ จ บางรายซึ่ ง แม้ จ ะเป็น การใช้เ สรีภ าพในการเลื อ กคู่ สั ญ ญาก็ อ าจเป็น ความผิ ดตาม
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ได้ และในบางกรณีผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ปฏิเสธยังถูกแทรกแซง
หรือบังคับให้ต้องทาธุรกิจกับผู้ที่ตนไม่ได้ประสงค์จะทาธุรกิจอีกด้วย
มีตัวอย่างคดีที่ศาลกาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทาสัญญาหรือทาธุรกิจ
กับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นแม้จะไม่เต็มใจทาธุรกิจด้วยก็ตาม เช่นคดี Aspen Skiing143 ศาลฎีกาตัดสิน
ว่าการปฏิเสธไม่ทาธุร กิจของบริษัท Aspen Skiing จาเลยในคดี ผู้มีอานาจผูกขาดมีความผิ ดตาม
มาตรา 2 ของ Sherman Act และยอมรับว่าจาเลยในคดีนี้มีหน้าที่ต้องทาธุรกิจร่ว มกันกับบริ ษัท
Aspen Highlands Skiing ผู้เป็นโจทก์ แม้จาเลยจะไม่สมัครใจก็ตาม ในชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ได้
พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นที่กาหนดว่าจาเลยมีหน้าที่ที่จะต้องทาธุรกิจร่วมกับโจทก์โดยต้องร่วมทา
ธุ ร กิ จ จ า ห น่ า ย ตั๋ ว All Aspen ticket กั บ โ จ ท ก์ ดั ง เ ดิ ม ( the multiarea ticket could be
characterized as an Essential Facility that Ski Co. had a duty to market jointly with
Highlands) แม้จาเลยจะประสงค์ที่จะยกเลิกการจาหน่ายตั๋วชนิดนี้แล้วก็ตาม เหตุที่จาเลยในคดีมี
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Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Policy Roundtables 2007: Refusal to
Deal, p. 105.
143 Aspen Skiing v. Aspen Highlands Skiing, 472 U.S. 585 (1985).
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หน้าที่ที่จะต้องทาธุรกิจกับโจทก์เนื่องมาจากจาเลยผู้ผูกขาดมีอานาจควบคุมเหนือ “สิ่งอานวยความ
สะดวกที่จาเป็น (Essential Facility)” ซึ่งในคดีนี้ก็คือตั๋ว All Aspen ticket ที่ให้สิทธิลูกค้าผู้ซื้อตั๋ว
สามารถเล่นสกีในลานสกีได้ทั้ง 4 แห่งนั่นเอง จะเห็นได้ว่าหลักสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นตาม
กฎหมายต่อต้านการผูกขาดของสหรัฐอเมริกาเป็นข้อยกเว้นหรือเป็นกรอบที่มาจากัดหลักการทั่วไป
ที่ ว่ า ผู้ ป ระกอบการมี อิ ส ระในการเลื อ กคู่ ค้ า หรื อ คู่ สั ญ ญาของตน (freedom of contract) 144 ซึ่ ง
รายละเอียดของหลักสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นจะขออธิบายอย่างละเอียดในบทต่อ ๆ ไป
2.6.2 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเป็นการใช้เสรีภาพในการเลือกคู่สัญญาแต่ในบางกรณี
การใช้เสรีภาพเช่ นนั้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลอื่น ๆ ต่อการแข่งขันในตลาดตลอดจนต่อ
สั ง คมส่ ว นรวมได้ จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ฎหมายเข้ า มาจากั ด กรอบการใช้เ สรี ภ าพนั้ น ซึ่ง ในกรณี นี้คือ
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ที่เข้ามาจากัดหรือควบคุมพฤติกรรม
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในประเทศไทยฉบับปัจจุบันคือพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. 2560
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของประเทศไทย โดยทั่วไปไม่ได้กาหนดว่าผู้ประกอบ
ธุรกิจในตลาดมีหน้าที่ที่จะต้องให้ความร่วมมือกับคู่แข่งขันในตลาด แต่มีบางกรณีเท่านั้นที่การปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจด้วยจะเป็นความผิดต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ตัวอย่างเช่น บริษัทรัฐวิสาหกิจ ก.
เป็ น ผู้ ค วบคุ ม ดู แ ลสนามบิ น นานาชาติ แ ห่ ง หนึ่ ง และมี อ านาจเด็ ด ขาดในการให้ อ นุ ญ าตในการ
บ ารุ ง รั ก ษาและการให้ บ ริ ก ารภาคพื้ น ดิ น ปฏิ เ สธที่ จ ะอนุ ญ าตให้ บริ ษั ท หนึ่ง เข้ า ไปประกอบการ
ทาอาหารส่งสายการบินแข่งกับบริษัทที่มีอยู่แล้ว การปฏิเสธย่อมเป็นการมิชอบ บริษัทรัฐวิสาหกิจ ก.
อาจถูกฟ้องได้ว่าเป็ น การใช้อานาจผู กขาดโดยมิช อบและเป็นการปิดกั้นการแข่งขันในตลาดการ
ทาอาหารส่งสายการบิน และยังเป็นการทาลายประโยชน์ของผู้ใช้บริการการจัดส่งอาหารให้สายการ
บินเพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในราคาที่สูงและคุณภาพต่าในด้านบริการเนื่องจากไม่มีการแข่งขัน 145 จึงมี
ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยเป็นอันดับแรกว่ามีบทบัญญัติในกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย
บทใดบ้างที่สามารถควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้
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นันทินี สุนทรพิมล, "การปรับใช้หลักสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นกับการเชื่อมต่อโครงข่ายในกิจการโทรคมนาคมของ
ไทย," หน้า 23-24.
145 สุธีร์ ศุภ นิตย์ , หลัก การและกฎเกณฑ์แ ห่งพระราชบั ญญัติการแข่ งขั นทางการค้า พ.ศ. 2542, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), หน้า 47.
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กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของประเทศไทยทั้งพระราชบัญญัติการแข่งขันทาง
การค้า พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ที่แก้ไขใหม่ บัญญัติห้ามมิ
ให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทาพฤติกรรมการแข่งขันและพฤติกรรมทางธุรกิจอยู่ 5 กลุ่ม ดังนี้
1. การควบคุมพฤติกรรมของผู้มีอานาจเหนือตลาดตามมาตรา 50 (มาตรา 25 เดิม)
2. การควบคุมพฤติกรรมเกี่ยวกับการควบรวมกิจการตามมาตรา 51 (มาตรา 26 เดิม)
3. การควบคุมพฤติกรรมร่ว มกันจากัดการแข่งขันตามมาตรา 54 และมาตรา 55
(มาตรา 27 เดิม)
4. การควบคุมพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของผู้ประกอบธุรกิจตามมาตรา 57
(มาตรา 29 เดิม)
5. การควบคุมมิให้ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศทานิติกรรมหรือสัญญากับผู้ประกอบ
ธุรกิจในต่างประเทศอย่างไม่มีเหตุผลอันสมควร อันก่อให้เกิดพฤติกรรมการผูกขาดหรือจากัดการค้า
อย่างไม่เป็นธรรม และส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและผลประโยชน์ของผู้บริโภคโดยรวม
ตามมาตรา 58 (มาตรา 28 เดิม)
แม้จะไม่มีมาตราใดเลยที่กล่าวถึงพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวไว้เป็นการ
เฉพาะ แต่เมื่อพิจารณาจากลักษณะของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวอันเป็นการที่ผู้
ประกอบธุรกิจ 1 รายใช้การตัดสินใจอย่างอิสระของตนเองปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งการ
ตัดสินใจนั้นมาจากดุลยพินิจอย่างอิสระของผู้ปฏิเสธโดยแท้ ปราศจากแผนการร่วมมือกับผู้อื่นอันเป็น
การกระทาฝ่ายเดียว (unilateral conduct) จึงไม่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการตามมาตรา 51
และไม่ใช่พฤติกรรมร่ว มกันจากัดการแข่งขันกับผู้ ประกอบธุรกิจอื่น (concerted conduct) ตาม
มาตรา 54 และ 55 อีกทั้งก็ไม่ใช่การทานิติกรรมหรือสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจในต่างประเทศตาม
มาตรา 58 แต่ปรากฏว่าเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติเรื่องการควบคุมพฤติกรรมของผู้มีอานาจเหนือตลาด
ตามมาตรา 50 ในกรณีที่ผู้ปฏิเสธเป็น ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาด และบทบัญญัติเรื่อง
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 57 ในกรณีที่ผู้ปฏิเสธเป็นผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปซึ่งไม่
จาเป็นต้องมีอานาจเหนือตลาด
แม้จะมีบทบัญญัติอยู่ 2 มาตราที่สามารถควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ก็ตาม แต่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาเฉพาะการควบคุมพฤติกรรมการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยอาศัยบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา
57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 เนื่องมาจากมาตรา 57 มีขอบเขตการ
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บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจทุกราย ประกอบกับการนาเอามาตรา 57 มาบังคับใช้เพื่อควบคุมพฤติกรรม
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นยังมีความไม่ชัดเจนอยู่หลายประการ จึงมี
ความน่ าสนใจให้ ศึกษามากกว่า การควบคุมพฤติก รรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวโดยอาศั ย
บทบัญญัติเรื่องการควบคุมพฤติกรรมของผู้มีอานาจเหนือตลาดตามมาตรา 50 ดังนั้นในหัวข้อต่อ ๆ
ไปจึงขอนาเสนอถึงเนื้อหาในส่วนของมาตรา 57 เท่านั้น
2.6.2.1 การควบคุ ม พฤติ ก รรมการปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วโดยอาศั ย
บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขัน
ทางการค้า พ.ศ. 2560
ที่กล่าวว่าบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 57
แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 เป็นบทบัญญัติที่สามารถควบคุมพฤติกรรมการ
ปฏิ เ สธไม่ ท าธุร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วที่ เกิ ด ขึ้ นในประเทศไทยได้ นั้ น เนื่ อ งจากในการตราบทบั ญญั ติ เรื่อง
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมดังเช่นมาตรา 57 หรือมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขัน
ทางการค้ า พ.ศ. 2542 มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ เ ป็ น มาตราที่ จั บ การกระท าผิ ด ทุ ก กรณี (catch-all
provision) หากการกระทาความผิดใดซึ่งไม่ฝ่าฝืนบทบัญญัติใดเลยก็จะเข้าข่ายเป็นความผิ ด ตาม
บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมได้ ฉะนั้น บทบัญญัติตามมาตรา 57 นี้จึงมีขอบเขต
ที่กว้างมาก กินความถึงพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขันหรือจากัดการแข่งขันหลาย ๆ ชนิด146 รวมไปถึง
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวด้วย
และแม้ ว่ า คณะผู้ ย กร่ า งมี เ ป้ า หมายในการยกร่ า งมาตรา 29 แห่ ง
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 เพื่อควบคุมพฤติกรรมจากัดการแข่งขันในแนวดิ่ง
เพียง 4 พฤติกรรมเท่านั้น แยกเป็นพฤติกรรมจากัดการแข่งขันในแนวดิ่งที่เกี่ยวกับการลดการแข่งขัน
ของสินค้ายี่ห้อเดียวกัน (intra-brand competition) 2 พฤติกรรม147 ได้แก่
1. การกาหนดราคาขายปลีก (resale price maintenance)
2. การก าหนดตั ว ลู ก ค้ า และท้ อ งที่ ข าย (customer and territorial
restraints)
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ศักดา ธนิตกุล, คาอธิบายและกรณีศึกษาพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542, หน้า 195.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 200.
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กับพฤติกรรมจากัดการแข่งขันในแนวดิ่งที่เกี่ยวกับการลดการแข่งขันของ
สินค้าต่างยี่ห้อกัน (interbrand competition) 2 พฤติกรรม ได้แก่
3. การกาหนดให้ทาธุรกิจเฉพาะกับตนเท่านั้น (exclusive dealing)
4. การขายพ่วงสินค้าอื่น (tying arrangement)
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ได้ มี ค วามเห็ น ของนั ก กฎหมายผู้ เ ชี่ ย วชาญทางด้ า น
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ท่านหนึ่งของประเทศไทยที่เห็นว่าพฤติกรรมฝ่าฝืนมาตรา 29 ไม่ควร
จะจากัดอยู่เพียง 4 พฤติกรรมข้างบนนี้เท่านั้นแต่ควรรวมถึงพฤติกรรมการร่วมกันปฏิเสธที่จะทา
ธุรกรรมด้วย การปฏิเสธที่จะทาธุรกรรมด้วยในรูปแบบอื่น ๆ (หรือก็คือการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียว) การตั้งราคาที่แตกต่างกัน การใช้เงื่อนไขที่แตกต่างกันในการทาธุรกรรม การเลือกปฏิบัติใน
สมาคมการค้า การขายโดยตั้งราคาต่าเกินสมควร การซื้อโดยให้ราคาสูงเกินควร การชักจูงลูกค้าโดย
ให้ประโยชน์อันไม่ควร การใช้สถานะการมีอานาจต่อรองที่เหนือกว่าคู่ค้าโดยมิชอบ การแทรกแซงการ
ทาธุรกรรมของคู่แข่ง และการแทรกแซงการดาเนินธุรกิจภายในบริษัทของคู่แข่ง เข้าไปด้วย เพื่อให้
สามารถควบคุมพฤติกรรมที่มีลักษณะต่อต้านการแข่งขันหรือกีดกันคู่แข่งได้ในทุกกรณี 148 จึงเป็นการ
ยืนยันว่าพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวสามารถถูกควบคุมและอาจตกเป็นความผิดตาม
มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ได้
ความเห็ น ของนั ก กฎหมายเช่ น ว่ า นี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ ความเห็ น ของ
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยด้วย เห็นได้จากแนวปฏิบัติพฤติกรรมทางการค้า
ที่ไม่เป็ น ธรรมตามมาตรา 29 แห่ งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ของส านัก
ส่งเสริมแข่งขันทางการค้า ข้อที่ 5 ที่ระบุว่าพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Trade Practices)
อันเป็นข้อห้ามตามมาตรา 29 ซึ่งมีผลเป็นการทาลาย ทาให้เสียหาย ขัดขวาง กีดกัน หรือจากัดการ
ประกอบธุร กิจ ระหว่างผู้ ป ระกอบธุรกิจด้ว ยกันมี ความหลากหลาย สามารถปรับเปลี่ ยนได้อ ย่ า ง
ต่อเนื่องตามระยะเวลาและสภาพแวดล้อมของการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ได้มีเพียง 4 พฤติกรรม
ตามเจตนารมณ์ของคณะผู้ยกร่างในตอนแรก ซึ่งพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมอันอาจเข้าข่าย
ความผิดตามมาตรา 29 ที่ ปรากฏในแนวปฏิบัติพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 29
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารแข่ ง ขั น ทางการค้ า พ.ศ. 2542 ของส านั ก ส่ ง เสริ ม แข่ ง ขั น ทางการค้ า มี
ตัวอย่างเช่น
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 235.
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1. การกาหนดหรือรักษาระดับราคาซื้อ / ขายสินค้าหรือบริการอย่างไม่เป็น
ธรรม
2. การกาหนดเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจที่เป็นการจากัดทางเลือกในการ
ประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น
3. การปฏิเสธหรือเลือกปฏิบัติที่จะประกอบธุรกิจโดยไม่มีเหตุผลอันควร
4. การใช้อานาจต่อรองที่เหนือกว่าในการเอาเปรียบผู้อื่น บังคับหรือชักจูง
ลูกค้าให้ประกอบธุรกิจกับตน หรือกาหนดข้อเรียกร้องใด ๆ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ทาให้เกิดความ
เสียหายต่อผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น
5. การกระทาด้วยประการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลความลับทางการค้า
หรือเทคโนโลยีของผู้ประกอบธุรกิจอื่น
6. การกระทาอื่นใดที่มิใช่เป็นวิสัยทางการค้าปกติและมีเจตนาทาลายทาให้
เสียหาย ขัดขวาง กีดกัน หรือจากัดการประกอบธุรกิจ หรือมิให้ผู้อื่นประกอบธุรกิจ หรือต้องล้มเลิก
ธุรกิจไป
เห็นได้ว่าในข้อที่ 5.3 ของแนวปฏิบัติฉบับนี้ได้ระบุว่าการปฏิเสธที่จ ะทา
ธุรกิจโดยไม่มีเหตุผลอันควรเป็นตัวอย่างหนึ่งของพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมอันอาจเข้าข่าย
ความผิดตามมาตรา 29 หรือมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ได้
ในปัจจุบัน บทบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของ
ประเทศไทยซึง่ ใช้ควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ถูกบัญญัติ
อยู่ในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 โดยบัญญัติไว้ว่า
“ห้ำมมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทำกำรใด ๆ อันเป็นผลให้เกิดควำมเสียหำย
แก่ผู้ประกอบธุรกิจรำยอื่นในลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี
(1) กีดกันกำรประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรำยอื่นอย่ำงไม่เป็นธรรม
(2) ใช้อำนำจตลำดหรืออำนำจต่อรองที่เหนือกว่ำอย่ำงไม่เป็นธรรม
(3) กำหนดเงื่อนไขทำงกำรค้ำอันเป็นกำรจำกัดหรือขัดขวำงกำรประกอบ
ธุรกิจของผู้อื่นอย่ำงไม่เป็นธรรม
(4) กระทำกำรในลักษณะอื่นตำมที่คณะกรรมกำรประกำศกำหนด”
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เมื่อพิจารณาตามมาตรา 57 นี้ จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทาง
การค้าที่ไม่เ ป็ น ธรรมของประเทศไทยในปัจ จุบัน มีการแบ่งพฤติก รรมทางการค้า ที่ ไม่ เป็น ธรรม
ออกเป็น 4 อนุมาตรา จึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
จะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของอนุมาตราใด
2.6.2.2 วัตถุประสงค์ของมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. 2560……………………………..
บทบั ญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้า ที่ไ ม่เป็นธรรมของประเทศไทยถู ก
บัญญัติไว้ในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 โดยมีถ้อยคาดังนี้
“ห้ำมมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทำกำรใด ๆ อันเป็นผลให้เกิดควำมเสียหำย
แก่ผู้ประกอบธุรกิจรำยอื่นในลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี
(1) กีดกันกำรประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรำยอื่นอย่ำงไม่เป็นธรรม
(2) ใช้อำนำจตลำดหรืออำนำจต่อรองที่เหนือกว่ำอย่ำงไม่เป็นธรรม
(3) กำหนดเงื่อนไขทำงกำรค้ำอันเป็นกำรจำกัดหรือขัดขวำงกำรประกอบ
ธุรกิจของผู้อื่นอย่ำงไม่เป็นธรรม
(4) กระทำกำรในลักษณะอื่นตำมที่คณะกรรมกำรประกำศกำหนด”
เมื่อพิจารณาเฉพาะถ้อยคาตามมาตรา 57 จะเห็นได้ว่า มีแต่ถ้อยคาที่ชวน
ให้เข้าใจไปว่า เป็นบทบัญญัติที่มีวัตถุประสงค์มุ่งคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจ เช่นถ้อยคาว่า “เป็นผลให้
เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ” หรือ “กีดกันการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ
รายอื่น” โดยไม่มีถ้อยคาที่ชี้ให้เห็นว่ามาตรานี้เป็นบทบัญญัติที่มุ่งคุ้มครองกระบวนการการแข่งขันใน
ตลาดปรากฏอยู่เลย จึงเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทาให้นักกฎหมายไทยฝ่ายหนึ่งเข้าใจไปว่าบทบัญญัติ
เรื่ องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม เป็นมาตรการคุ้มครองผู้ ประกอบธุรกิจทั้งหลายที่กาลัง
แข่งขันกันในตลาดและที่กาลังจะเข้ามาแข่งขันในตลาด 149 โดยนักกฎหมายฝ่ายนี้เห็นว่า ปรัชญาของ
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยมิได้ให้ความสาคัญแต่เพียงพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อกระบวนการการแข่งขัน ในตลาดเท่านั้น แต่ยังให้ความสาคัญต่อการ “จัดระเบียบ”
การแข่งขันทางการค้าโดยวางข้อกาหนดและกฎเกณฑ์ของการแข่งขันที่เป็นธรรมเพื่อให้การคุ้มครองผู้
ประกอบธุรกิจในตลาด ดังนั้นพฤติกรรมทางการค้าบางประเภทจึงถูกจัดเป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่
149

สุธีร์ ศุภนิตย์, หลักการและกฎเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542, หน้า 13.
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เป็นธรรมได้ในตัวเองแม้ว่าพฤติกรรมเช่นนั้นอาจไม่มีผลกระทบต่อสภาวะของการแข่งขันในตลาด
โดยรวมก็ตาม150 ดังนั้นบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศไทย จึงเป็น
บทบัญญัติที่เน้นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกกลั่นแกล้ง มิใช่ความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับกระบวนการการแข่งขันหรือภาวะการแข่งขันในตลาดโดยรวม ความเห็นของนักกฎหมายฝ่ายนี้
จึงเห็นว่าวัตถุประสงค์ในการมีบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 29 แห่ง
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 (หรือมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขัน
ทางการค้า พ.ศ. 2560) มีขึ้นเพื่อที่จะคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจจากการกระทาที่ไม่เป็นธรรมของผู้
ประกอบธุรกิจรายอื่น มิใช่เป็นการคุ้มครองหรือรักษากระบวนการการแข่งขันในตลาดโดยรวมดังเช่น
ในกรณีของมาตรา 25, 26 และ 27 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542151
อย่างไรก็ตาม ความเห็นของนักกฎหมายข้างต้นนี้ดูเหมือนจะไม่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ที่ปรากฏอยู่ในหมายเหตุท้าย
พระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ซึง่ ระบุไว้วา่ “เนื่องจากพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ได้
ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน และมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับรูปแบบและพฤติกรรมการ
ประกอบธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งการกากับดูแลการแข่งขันทางการค้าในปัจจุบันเป็นอานาจ
หน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นภายในกรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงไม่มีความคล่ องตัวและขาดความเป็นอิสระในการกากับดูแลการแข่งขัน
ทางการค้ า ท าให้ ก ารก ากั บ ดู แ ลการประกอบธุร กิ จ ให้ มี ก ารแข่ ง ขั น อย่ างเสรีแ ละเป็น ธรรมไม่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเท่ า ที่ ค วร สมควรปรั บ ปรุ ง มาตรการในการก ากั บ ดู แ ลการแข่ ง ขั น ทางการค้ า ให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมีองค์กรกากับดูแลการแข่งขันทางการค้าที่มีความคล่องตัวและมีความเป็น
อิสระ เพื่อให้ทันต่อพัฒนาการของรูปแบบและพฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา” จะเห็นได้ว่าหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติมีการกล่าวถึง การกากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการคุ้มครองกระบวนการการแข่งขันใน
ตลาดให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม มากกว่าที่จะเป็นเพียงการคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจราย
ใดรายหนึ่งในตลาด และเมื่อบทบัญญัติตามมาตรา 57 เป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติการแข่งขัน
ทางการค้า พ.ศ. 2560 จึงสมควรต้องแปลความให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวว่าบทบัญญัติ
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เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศ
ต่างๆ เพื่อการพัฒนาแนวปฏิบัติตามมาตรา 29 ตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าตามโครงการส่งเสริมระบบการแข่งขันทางการค้าที่
เกื้อหนุนต่อการส่งออก, หน้า 3-14.
151 เรื่องเดียวกัน, หน้า 4-2.
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ตามมาตรา 57 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
เช่นเดียวกัน
นอกจากนั้ น ความเห็ น ของนั ก กฎหมายฝ่ า ยที่ เ ห็ น ว่ า บทบั ญ ญั ติ เ รื่ อ ง
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ คุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจจาก
การกระทาที่ไม่เป็นธรรมของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น มิใช่เป็นการคุ้มครองหรือรักษากระบวนการการ
แข่งขันในตลาดโดยรวม ก็ดูเหมือนว่าจะไม่สอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการการแข่งขันทาง
การค้าของประเทศไทยที่เห็นว่าบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อ
คุ้มครองกระบวนการการแข่งขัน ในตลาด เห็นได้จากการที่สานักงานคณะกรรมการการแข่ งขันทาง
การค้ า กรมการค้ า ภายใน สั ง กั ด กระทรวงพาณิ ช ย์ อธิ บ ายว่ า ผลกระทบตามมาตรา 29 แห่ ง
พระราชบั ญญัติการแข่ งขัน ทางการค้ า พ.ศ. 2542 มิได้ห มายถึงผลกระทบต่ อคู่ แ ข่ง ขัน แต่เป็น
ผลกระทบต่อระบบการแข่งขันซึ่งเป็นการคุ้มครองระบบการแข่งขัน 152 และยังเห็นได้จากแนวปฏิบัติ
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.
2542* ข้อ 2 ที่ระบุถึงวัตถุประสงค์ของมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.
2542 ว่า “เพื่อกากับดูแลพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจ ให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดย
ป้องกันมิให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้อานาจตลาดที่เหนือกว่ากระทาการใด ๆ เกินขอบเขตการดาเนินธุรกิจ
อย่ า งปกติ ทั้ ง นี้ ไ ม่ จ าเป็ น ต้ อ งเป็ น ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ มี อ านาจเหนื อ ตลาดตามประกาศของ
คณะกรรมการการแข่งขัน ทางการค้า ” ซึ่งแสดงให้ เห็ นว่ามาตรานี้มุ่งกากับดูแลพฤติกรรมของผู้
ประกอบธุ ร กิ จ มิ ใ ห้ ไ ปท าอั น ตรายต่ อ การแข่ ง ขั น อย่ า งเสรี แ ละเป็ น ธรรม อั น เป็ น การคุ้ ม ครอง
กระบวนการการแข่งขันในตลาดโดยรวมนั่นเอง
จากข้อความข้างต้น สรุปได้ว่านักกฎหมายในประเทศไทยยังมีความเห็นที่
ยังไม่ลงรอยกันถึงวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 57
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วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์, "หลักและแนวความคิดเกี่ยวกับ “วิธีการทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรม” ตามกฎหมายป้องกันการ
ผูกขาดทางการค้าของประเทศญี่ปุ่น," วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26, 3 (กุมภาพันธ์ 2551): 264.
* แนวปฏิบัติพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 แม้เป็น
แนวปฏิบัติสาหรับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 แต่ยังมีผลใช้บังคับได้ต่อไป โดยอาศัยอานาจของมาตรา 92 แห่ง
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
จนกว่าจะมีกฎกระทรวงประกาศ หรือระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ซึ่งมาตรา 92
แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า “บรรดำกฎกระทรวง ประกำศ หลักเกณฑ์ หรือระเบียบที่ออกตำม
พระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2542 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินีใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียง
เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัตินี จนกว่ำจะมีกฎกระทรวงประกำศ หรือระเบียบ ที่ออกตำมพระรำชบัญญัตินีใช้บังคับ ”
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แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 นักกฎหมายฝ่ายหนึ่งเห็นว่าบทบัญญัตินี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจจากการกระทาที่ไม่เป็นธรรมของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น
ส่วนนักกฎหมายอีกฝ่ายหนึ่งรวมทั้งคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย เห็นว่า
บทบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เป็นการคุ้มครองหรือรักษากระบวนการการแข่งขันในตลาดโดยรวม ทาให้
การปรับใช้และการตีความบทบัญญัติตามมาตรา 57 นี้ไม่ชัดเจนว่ามุ่งคุ้มครองสิ่งใดกันแน่ จึงสมควร
ต้องศึกษาถึงวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของต่างประเทศเพื่อ
นามาเป็นแนวทางในการปรับใช้และตีความบทบัญญัติตามมาตรานี้ให้ถูกต้องและชัดเจนต่อไป
สาเหตุที่จาเป็นต้องศึกษาถึงวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทาง
การค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่ง ขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ก็เพราะ
ประเด็นที่ว่าวัตถุประสงค์ของมาตรานี้มุ่งคุ้มครองสิ่งใดระหว่างคุ้มครองการแข่งขันหรือคุ้มครองผู้
ประกอบธุรกิจ จะเป็นประเด็นสาคัญสาหรับการพิจารณาต่อไปว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวใน
กรณีเช่นใดถึงจะเป็นความผิดตามมาตรานี้ กล่าวคือ ถ้าหากบทบัญญัติตามมาตรานี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อคุ้มครองการแข่งขัน พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เป็นความผิดตามบทบัญญัตินี้ก็
จะต้องก่อให้เกิดความเสียหายต่อ กระบวนการการแข่งขัน โดยแนวทางในการพิจารณาความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นต่อกระบวนการการแข่งขันได้แก่ การแข่งขันในตลาดลดลง จานวนคู่แข่งในตลาดที่เหลืออยู่
น้อยลง โอกาสที่ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่จะเข้ามาในตลาดมีน้อยลง สินค้ามีราคาสูงขึ้น ปริมาณและ
ความหลากหลายของสินค้าลดลง ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ช้าลง เป็นต้น153 แต่ถ้า
หากมาตรานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่งในตลาด เพียงแค่การปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้ ประกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่งก็เข้าข่ายที่จ ะเป็น
ความผิ ด ตามมาตรานี้ ไ ด้ แ ล้ ว แม้ ว่ า กระบวนการการแข่ งขั น จะไม่ ไ ด้ รับ ความเสี ย หายเลยก็ตาม
แนวทางพิจารณาความเสียหายต่อผู้ประกอบธุรกิจ ได้แก่ การที่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งได้รับผลกระทบ
จากพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมนั้นมียอดขาย รายได้หรืออัตรากาไรลดลง หรือโอกาสในการ
สร้างรายได้หรือกาไรลดลง หรือต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น เป็นต้น154

153

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศ
ต่างๆ เพื่อการพัฒนาแนวปฏิบัติตามมาตรา 29 ตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าตามโครงการส่งเสริมระบบการแข่งขันทางการค้าที่
เกื้อหนุนต่อการส่งออก, หน้า 4-2-4-3.
154 เรื่องเดียวกัน, หน้า 4-3.
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2.6.2.3 องค์ประกอบความรับผิดตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขัน
ทางการค้า พ.ศ. 2560
องค์ประกอบความรับผิดของบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็น
ธรรมของประเทศไทย แต่เดิมบัญญัติอยู่ในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.
2542 ว่า “ห้ำมมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทำกำรใด ๆ อันมิใช่กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และมี
ผลเป็นกำรทำลำย ทำให้เสียหำย ขัดขวำง กีดกัน หรือจำกัดกำรประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ
อื่น หรือเพื่อมิให้ผู้อื่นประกอบธุรกิจ หรือต้องล้มเลิกกำรประกอบธุรกิจ ” โดยเป็นการใช้ถ้อยคาอย่าง
กว้ า งและมี เ พี ย งวรรคเดี ย วเท่ า นั้ น แตกต่ า งจากองค์ ป ระกอบความรั บ ผิ ด ของบทบั ญ ญั ติ เ รื่ อ ง
พฤติ ก รรมทางการค้ า ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมของประเทศไทยในปั จ จุ บั น ที่ บั ญ ญั ติ อ ยู่ ใ นมาตรา 57 แห่ ง
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ซึ่งมีการแบ่งย่อยออกเป็น 4 อนุมาตรา ดังนี้
“ห้ำมมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทำกำรใด ๆ อันเป็นผลให้เกิดควำมเสียหำย
แก่ผู้ประกอบธุรกิจรำยอื่นในลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี
(1) กีดกันกำรประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรำยอื่นอย่ำงไม่เป็นธรรม
(2) ใช้อำนำจตลำดหรืออำนำจต่อรองที่เหนือกว่ำอย่ำงไม่เป็นธรรม
(3) กำหนดเงื่อนไขทำงกำรค้ำอันเป็นกำรจำกัดหรือขัดขวำงกำรประกอบ
ธุรกิจของผู้อื่นอย่ำงไม่เป็นธรรม
(4) กระทำกำรในลักษณะอื่นตำมที่คณะกรรมกำรประกำศกำหนด”
การปรับใช้บทบัญญัติตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทาง
การค้า พ.ศ. 2542 เพื่อควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวอาจทาได้โดยง่าย เพราะ
มาตรา 29 มีอยู่เพียงวรรคเดียว แต่ในปัจจุบัน บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตาม
มาตรา 57 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารแข่ ง ขั น ทางการค้ า พ.ศ. 2560 มี ก ารแบ่ ง ย่ อ ยออกเป็ น 4
อนุมาตราข้างต้น จึงเกิดมีปัญหาขึ้นว่าจะต้องปรับใช้อนุมาตราใดในมาตรา 57 เพื่อให้การควบคุม
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทยมีประสิทธิภาพและมีความ
เหมาะสมมากที่สุด
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จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเป็น การ
กระทาอันเป็นการกีดกันการแข่งขัน (exclusionary conduct) รูปแบบหนึ่ง155 ฉะนั้นจึงอาจปรับใช้
มาตรา 57(1) เรื่องกีดกันการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อควบคุม
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นได้ แต่เมื่อพิจารณาถึงการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวโดยปริยายและการกดดัน ราคาอันเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะเป็นการกาหนดเงื่อนไขทางการค้า
แล้ว ยังพบว่ามาตรา 57(3) ที่บัญญัติถึงการกาหนดเงื่อนไขทางการค้าอันเป็นการจากัดหรือขัดขวาง
การประกอบธุรกิจของผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรม ก็เป็นอีกอนุมาตราหนึ่งที่อาจปรับใช้เพื่อควบคุมการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว 2 ประเภทนี้ได้เช่นกัน ฉะนั้นจึงมีอยู่ 2 อนุมาตราที่อาจปรับใช้เพื่อควบคุม
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวได้
อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวนี้ยังไม่อาจเป็นที่ยุติได้อย่างชัดเจน เพราะ
หลังจากที่พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.
2560 ก็ยังไม่ปรากฏว่ามีเรื่องร้องเรียนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
ถูกร้องเรียนขึ้นมาให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าวินิจฉัย กล่าวได้ว่า คณะกรรมการการ
แข่งขันทางการค้าของประเทศไทยยังไม่มีโอกาสได้บังคับใช้มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขัน
ทางการค้า พ.ศ. 2560 เพื่อควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวแม้แต่เรื่องเดียว ดังนั้น
จึงยังไม่มีตัวอย่างเรื่องร้องเรียนออกมาว่าคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยปรับ
ใช้อนุมาตราใดเพื่อควบคุม พฤติกรรมการปฏิ เสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นจริง จึงจาเป็นต้อง
วิเคราะห์ต่อไปว่า คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยรวมถึงศาล ควรจะปรับใช้
อนุมาตราใดในมาตรา 57 ถึงจะสามารถการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่อาจ
เกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากที่สุด
2.6.2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวประเภทต่าง ๆ
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยซึ่งเป็น หน่วยงานที่มี
หน้าที่บังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าโดยตรง เคยมีประสบการณ์ในการบังคับใช้กฎหมาย
การแข่งขันทางการค้าเพื่อควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
อยู่บ้าง โดยเป็นการบังคับใช้บทบัญญัติตามมาตรา 25 และมาตรา 29 ของพระราชบัญญัติการแข่งขัน
ทางการค้า พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นการดาเนินการตามขั้นตอนในการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทาง

155

Hans Henrik Lidgard, "Application of Article 82 EC to Abusive Exclusionary Conduct - Refusal to Supply
or to License," Europarättslig Tidskrift 4(29 December 2009): 694.

83
การค้าที่ไปได้ไกลที่สุด เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่เคยมีการฟ้องร้องต่อพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวโดยอาศัยพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 หรือพระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 เป็นคดีขึ้นถึงชั้นศาลแม้แต่คดีเดียว โดยนับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.
2542 จนถึงปี พ.ศ. 2559 มีเรื่องร้องเรียนมายังสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจานวน
100 เรื่อง จาแนกตามมาตราได้ดังนี้156
1. มาตรา 25 จานวน 18 เรื่อง
2. มาตรา 26 ไม่มีเรื่องร้องเรียน
3. มาตรา 27 จานวน 28 เรื่อง
4. มาตรา 29 จานวน 54 เรื่อง
ในเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 100 นั้นมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวอยู่ทั้งสิ้น 4 เรื่องตามข้อมูลที่สานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้
ประกาศไว้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยมีรายละเอียดดังนี้
เรื่องร้องเรียนที่ 1 เรื่องการถูกจากัดสิทธิ์ในการทาธุรกิจภาพยนตร์วิดีโอเทป
(วันรับเรื่องวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2542) มีประเด็นร้องเรียนว่าบริษัทผู้ให้แฟรนไชส์รายใหญ่ใช้อานาจ
ทางธุรกิจบังคับให้บริษัทซึ่งได้รับลิขสิทธิ์ภาพยนตร์วิดีโอจากต่างประเทศระงับการจาหน่ายวิ ดีโอเทป
แก่บริษัทผู้รับแฟรนไชส์ของตน อันมีผลให้ไม่มีวิดีโอเทปที่จะนาไปจาหน่ายหรือให้เช่ากับสมาชิกเป็น
พฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมทางการค้าซึ่งคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีมติรับทราบกรณี ข้อ
ร้องเรียนดังกล่าว และมีข้อยุติแล้วเนื่องจากบริษัทผู้ให้แฟรนไชส์รายใหญ่มีส่วนแบ่งตลาดน้อยและ
ไม่ได้เป็ น ผู้ มีอานาจเหนื อตลาดและไม่มี อานาจตลาด (market power) ที่จะสร้างผลกระทบต่ อ
ผู้บริโภค จึงไม่ต้องตามองค์ประกอบของมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ.
2542157
เรื่องร้องเรียนที่ 2 เรื่องการกีดกันทางการค้าธุรกิจภาพยนตร์วิดีโอเทป (วัน
รับเรื่องวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2543) มีประเด็นร้องเรียนว่าผู้ผลิตภาพยนตร์วิดีโอเทปรายใหญ่กาหนด
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เงื่อนไขการจาหน่ายในลักษณะที่เป็นการบังคับลูกค้าที่เป็นศูนย์เช่าวิดีโอมิให้ซื้อภาพยนตร์วิ ดีโอเทป
จากตั ว แทนจ าหน่ า ยของบริ ษั ท คู่ แ ข่ ง ขั น ท าให้ บ ริ ษั ท คู่ แ ข่ ง ขั น ได้ รั บ ความเสี ย หายทางธุ ร กิ จ ซึ่ ง
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีมติรับทราบว่ายังไม่มีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าการ
กาหนดเงื่อนไขการจาหน่ายกับศูนย์เช่าวิ ดีโอด้วยการเสนอส่วนลดให้ลูกค้า เพื่อมิให้ซื้อสินค้าของคู่
แข่งขันของผู้ถูกร้องมีการขัดขวาง กีดกันหรือจากั ดการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจอื่น จึงไม่
ครบองค์ประกอบการกระทาที่ฝ่าฝืนตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.
2542158
เรื่องร้องเรียนที่ 3 เรื่องผู้ผลิตน้ามันเชื้อเพลิงรายใหญ่ห้ามตัวแทนจาหน่าย
น้ามันเชื้อเพลิงให้แก่สถานีบริการในจังหวัดหนึ่ง (วันรับเรื่องวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546) มีประเด็น
ร้องเรียนว่าผู้ผลิตน้ามันเชื้อเพลิงรายใหญ่แจ้งเอเย่นต์น้ามันของตนห้ามมิให้ขายน้ามันให้สถานีบริการ
น้ามันอื่น หากเอเย่นต์ใดจาหน่ายน้ามันให้จะถูกตัด โควตา ทาให้เอเย่นต์ไม่กล้าจาหน่ายน้ามันให้
สถานีบริการน้ามันดังกล่าว ส่งผลให้ไม่มีน้ามันจาหน่ายให้ชุมชน ซึ่งคณะกรรมการการแข่งขันทาง
การค้า มีมติให้ยุติเรื่องเนื่องจากไม่พบพฤติกรรมการกระทาผิด อีกทั้งผู้ร้องเรียนสามารถซื้อน้ามันได้
ตามปกติและมีหนังสือขอยกเลิกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว159
เรื่องร้องเรียนที่ 4 เรื่องผู้ให้แฟรนไชส์ยกเลิกสัญญาแฟรนไชส์อย่างไม่เป็น
ธรรม (วันรับเรื่องวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2550) มีประเด็นร้องเรียนว่าผู้ให้แฟรนไชส์กาหนดเงื่อนไข
อย่างไม่เป็นธรรมบังคับให้ผู้รับแฟรนไชส์จาหน่ายไอศกรีมของผู้ให้แฟรนไชส์ เมื่อไม่ดาเนินการจึงบอก
เลิกสัญญาซึ่งคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีมติให้ยุติเรื่องเนื่องจากการที่ผู้ถูกร้องเรียนบอก
เลิกสัญญาแฟรนไชส์โดยยกประเด็นที่ผู้ร้องเรียนค้างชาระหนี้และไม่ยอมชาระหนี้ภายใน 15 วัน นับ
แต่วันที่มีหนังสือบอกกล่าวเป็นมูลเหตุของการบอกเลิกสัญญาเป็นการใช้สิทธิตามสัญญา ส่วนการที่ผู้
ร้องเรียนไม่ยอมสั่งไอศกรีมมาจาหน่ายถือเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ถูกร้องเรียนหยิบยกขึ้นประกอบการบอก
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เลิกสัญญาเท่านั้น ไม่ใช่เป็นประเด็นหลักในการบอกเลิกสัญญาการกระทาดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการ
กระทาที่มีผลทาให้ผู้ร้องเรียนได้รับความเสียหาย หรือต้องล้มเลิกธุรกิจแต่อย่างใด160
จากเรื่องร้องเรียนที่มีเพียง 4 เรื่องนี้ แสดงให้เห็นได้ว่าประสบการณ์ในการ
บังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยเพื่อควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวมีอยู่น้อยมาก และมีแต่เฉพาะการดาเนินการกับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
โดยแท้ (actual unilateral refusal to deal) เท่านั้น โดยไม่ปรากฏว่ามีการดาเนินคดีกับพฤติกรรม
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวประเภทอื่น ๆ เลย จึงไม่เป็นที่ชัดเจนว่าขอบเขตของเรื่องพฤติกรรม
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย หมายความ
รวมไปถึงการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายและการกดดันราคาด้วยหรือไม่
นอกจากนั้น เรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นทุกเรื่องล้ วนแล้วแต่เป็นเรื่องร้องเรียนที่
ไม่มีความผิ ดต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้าทั้งสิ้ น คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของ
ประเทศไทยจึงยังไม่เคยได้วินิจฉัย ถึงการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เป็นความผิดต่อกฎหมายการ
แข่งขันทางการค้าเลยแม้แต่คดีเดียว ทาให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยยังไม่
มีโอกาสได้วางหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดไว้ในเรื่องร้องเรียนหรือคดีใด ๆ ดังนั้น เมื่อ
พิจารณาจากเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว จึงไม่อาจ
ทราบได้ว่าคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ าของประเทศไทยจะหยิบยกเอาหลักเกณฑ์หรือปัจจัย
ใดขึ้นมาวินิจฉัยความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
2.6.2.5 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวภายใต้มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
หลั ก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการการแข่ ง ขั น ทางการค้ า ของประเทศไทยจะ
นามาใช้ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวภายใต้มาตรา 57 แห่ง
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 หรือหลักเกณฑ์ที่จะนามาใช้วินิจฉัยว่าการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นเป็นความผิดต่อมาตรา 57 หรือไม่อย่างไรนั้น ควรมีระบุอย่างชัดเจนไว้
ในแนวปฏิบัติพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทาง
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การค้า พ.ศ. 2560 แต่ในปัจจุบันแนวปฏิบัติสาหรับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าฉบับใหม่นี้ยังจัดทา
ไม่แล้วเสร็จ
เมื่อย้อนกลับไปพิจารณาถึงกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย
ฉบั บ เดิ ม ปรากฏว่ า มี แ นวปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมทางการค้ า ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมตามมาตรา 29 แห่ ง
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ที่มีการกล่าวถึงพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวอยู่ในข้อที่ 5.3 และ 6.3 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อที่ 5.3 ระบุว่า การปฏิเสธหรือเลือกปฏิบัติที่จะประกอบธุรกิจโดยไม่มี
เหตุผลอันควร เป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมอันอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 29
ข้อที่ 6.3 ระบุว่า การปฏิเสธหรือเลือกปฏิบัติ ที่จะประกอบธุรกิจโดยไม่มี
เหตุผลอันควร หมายถึง การปฏิเสธที่จะทาธุรกิจด้วย (refusal to deal) ในรูปแบบใดก็ตามกับผู้
ประกอบธุรกิจบางราย หรือการเลือกปฏิบัติในการประกอบธุรกิจด้วยการกาหนดข้อเรียกร้องหรือ
เงื่อนไข
เมื่อพิจารณาเนื้อหาในแนวปฏิบัติพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตาม
มาตรา 29 แห่ง พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 นี้ จะเห็นได้ว่า ไม่ได้มีการวาง
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเอาไว้เลย เป็น
แต่เพียงการอธิบายว่าพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจรูปแบบใดก็ตามโดยไม่มีเหตุผลอันควรก็อาจ
เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 29 ได้ เท่านั้น อีกทั้งในแนวปฏิบัติฉบับนี้ยังไม่มีการกล่าวถึงข้อต่อสู้
สาหรับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเอาไว้เลย ปรากฏแต่ข้อต่อสู้สาหรับการกาหนดราคา
จ าหน่ า ยต่ ากว่ า ต้ น ทุ น รวม (sale below cost) การก าหนดราคาจ าหน่ า ยเพื่ อ ขจั ด คู่ แ ข่ ง ขั น
(predatory pricing) และการบังคับขายพ่ว ง (tie-in-sale) เท่านั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า ในการ
บังคับใช้มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 เพื่อควบคุมพฤติกรรมการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว ยังไม่มีหลักเกณฑ์สาหรับใช้ในการพิจารณาความผิด ตลอดจนยัง ไม่มี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อต่อสู้กาหนดไว้เป็นแนวทางอย่างชัดเจน
2.6.2.6 ปัญหาการการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวภายใต้
มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
แม้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 จะมีบทบัญญัติเรื่อง
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 57 ที่สามารถควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้อยู่แล้ว แต่อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าทั้งคณะกรรมการการแข่งขันทาง
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การค้าและศาล ต่างมีประสบการณ์ในการบังคับใช้บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
เพื่อควบคุมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวไม่มากนัก ตลอดจนแนวปฏิบัติพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่
เป็ น ธรรมตามมาตรา 29 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารแข่ ง ขั น ทางการค้ า พ.ศ. 2542 ก็ มิ ไ ด้ ล งใน
รายละเอีย ดเกี่ย วกับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียว ดังนั้นในทางปฏิบัติ การควบคุม
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยอาศัยมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทาง
การค้า พ.ศ. 2560 ยังมีปัญหาอยู่หลายประการ ทั้ง ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ และปัญหาเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ยังไม่ชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปั ญหาการบังคับใช้ประการแรก เมื่อได้ศึกษาถึง หั ว ข้อประเภทของการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวแล้วพบว่า การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวสามารถจาแนกได้เป็นหลาย
ประเภท ทั้งการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ โดยปริยายและการกดดันราคา แต่ประสบการณ์
ในการดาเนินการกับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในประเทศไทยมีแต่เรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ ประกอบกับแนวปฏิบัติพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็น
ธรรมตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ก็มิได้ระบุถึงประเภทของ
การปฏิเสธที่จะถูกควบคุมไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น แนวคิดในเรื่องประเภทของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่
ทาธุรกิจฝ่ายเดียวของประเทศไทยจึงมีขอบเขตที่ยังไม่ชัดเจน เป็นผลให้การบังคับใช้มาตรา 57 เพื่อ
ควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวขาดความชัดเจนตามไปด้วยว่าจะมีขอบเขตเพียง
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ หรือจะหมายความรวมไปถึงการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
โดยปริยายและการกดดันราคาด้วย
ปัญหาการบังคับใช้ประการที่สอง เมื่อได้ศึกษาถึงหัวข้อองค์ประกอบความ
รับผิดตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 พบว่ามีอนุมาตราใน
มาตรา 57 ถึง 2 อนุมาตราด้วยกันที่สามารถให้การควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
ได้ อันได้แก่มาตรา 57(1) และมาตรา 57(3) จึงเกิดมีปัญหาขึ้นว่าจะต้องปรับใช้อนุมาตราใดเพื่อให้
การควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทยมีประสิทธิภาพและ
มีความเหมาะสมมากที่สุด
ปัญหาการบังคับใช้ประการที่สาม เมื่อได้ศึกษาถึงหัวข้อ หลักเกณฑ์ที่ใช้ใน
การพิ จ ารณาความผิ ด ของพฤติ ก รรมการปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วภายใต้ ม าตรา 57 แห่ ง
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 พบว่า การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวจะเป็น
ความผิดตามมาตรา 57 ก็ต่อเมื่อมีลักษณะเข้าองค์ประกอบความรับผิดตามอนุมาตราใดอนุมาตรา
หนึ่งในมาตรา 57 แต่เมื่อพิจารณาจากเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการการแข่งขันทางการของประเทศ
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ไทยได้เคยวินิ จ ฉั ย และจากแนวปฏิบั ติ พฤติ กรรมทางการค้ าที่ ไ ม่ เป็ นธรรมตามมาตรา 29 แห่ ง
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ที่มีอยู่เดิม กลับไม่ปรากฏหลักเกณฑ์พิจารณา
ความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวตามองค์ประกอบความรับผิดนั้นอยู่เลย
ปัญหาการบังคับใช้ประการที่สี่ เมื่อได้ศึกษาถึงหัวข้อ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ
พิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวภายใต้มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 พบว่า นอกจากจะไม่ปรากฏหลักเกณฑ์พิจารณาความผิดของ
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวตามองค์ประกอบความรับผิดแล้ว ยังไม่ปรากฏหลักเกณฑ์
ในเรื่องข้อต่อสู้เพื่อให้การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวไม่เป็นความผิดตามมาตรา 57 กาหนดไว้อย่าง
ชัดเจนอีกด้วย ทั้งแนวปฏิบัติพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ที่มีอยู่เดิม ก็ไม่มีส่วนใดในแนวปฏิบัติที่ระบุถึงข้อต่อสู้ส าหรับ
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเอาไว้
ปัญหาประการต่อมา เป็นปัญหาความไม่ชัดเจนทางด้านวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายมาตรา 57 เมื่อได้ศึกษาถึงหัวข้อวัตถุประสงค์ของมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขัน
ทางการค้า พ.ศ. 2560 พบว่า มีความเห็นของนักกฎหมายไทยที่ยังไม่ลงรอยกันอยู่ว่าบทบัญญัติเรื่อง
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศไทย เช่นมาตรา 57 มีวัตถุประสงค์มุ่งคุ้มครองสิ่งใด
ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นคู่แข่งขันหรือกระบวนการการแข่งขันในตลาดกันแน่ ซึ่งวัตถุประสงค์
ของมาตรา 57 ดังกล่าวนี้จะมีผลต่อเรื่องการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดย
อาศัยมาตรา 57 อีกด้วย โดยเฉพาะในเรื่องหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิด
เมื่อการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยอาศัยมาตรา
57 ยังมีปัญหาสาคัญข้างต้นนี้ จึงสมควรต้องศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของ
ต่างประเทศ เพื่อนามาปรับใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยต่อไป
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บทที่ 3
การควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวภายใต้บทบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมทาง
การค้าที่ไม่เป็นธรรมในต่างประเทศ
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจเป็นหัวข้อที่หลายประเทศให้ความสนใจอันเนื่องมาจากเป็น
การกระทาในลักษณะที่ไม่เคลื่อนไหวร่างกาย (passive nature) ทาให้บ่อยครั้งศาลมักจะลังเลไม่
ตรวจสอบถึงเจตนาและความผิดของพฤติกรรมชนิดนี้ ซึ่งรูปแบบพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่
เกิดขึ้น ทั้งหมดนั้ น การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเป็นการปฏิเสธรูปแบบที่ส่ งผลกระทบต่อการ
แข่งขันน้อยที่สุดเนื่องจากไม่ มีการรวมตัวกันของผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในระดับเดียวกันในแนวนอน
(horizontal agreement) แต่กระนั้นก็ตามภายใต้ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของประเทศส่วน
ใหญ่ก็มีการควบคุมพฤติกรรมดังกล่าว ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น สาธารณรัฐ
เกาหลี1 รวมทั้งประเทศไทย
จากหัวข้อที่ผ่านมาแม้จะเห็นว่าบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา
57 ของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 จะสามารถควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่
ทาธุรกิจฝ่ายเดียวได้ แต่การควบคุมพฤติกรรมดังกล่าวภายใต้มาตรา 57 ยังมีความไม่ชัดเจนในหลาย
ๆ เรื่อง ดังนั้นเนื้อหาในบทที่ 3 นี้จึงมุ่งศึกษาถึงการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
โดยอาศัยบทบัญญัติเรื่ องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของต่างประเทศซึ่งมีพัฒ นาการทาง
กฎหมายในเรื่องนี้มาอย่างยาวนาน อันได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และ
สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี ทั้ ง จากหลั ก กฎหมาย ค าพิ พ ากษาของศาล แนวค าวิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รวมทั้งแนวปฏิบัติและความเห็นของคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้ า ซึ่ ง ปรากฏว่ า มี ทั้ ง แนวคิ ด ในเรื่ อ งประเภท แนวทางการปรั บ ใช้ ก ฎหมายเพื่ อ ควบคุ ม
พฤติกรรม หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิด และข้อต่อสู้ของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวที่ชัดเจน ตลอดจนมีวัตถุประสงค์ทางกฎหมายของบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่
เป็นธรรมที่แน่นอน สามารถนามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้และพัฒนากฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้าของประเทศไทยได้ โดยมีรายละเอียดของแต่ละประเทศดังต่อไปนี้
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Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: 85.
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3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นเรื่องยากกว่าในประเทศอื่น ๆ ที่จะฟ้องคดีเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวให้ชนะได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในคดี United States v. Colgate2 ปี ค.ศ. 1919 ศาลฎีกา
(supreme court) ของประเทศสหรั ฐ ตั ด สิ น วางหลั ก ไว้ ว่ า “หากผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ รายใดไม่ มี
วัตถุประสงค์ที่จะสร้างหรือคงสถานะความเป็นผู้ผูกขาดแล้ว กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ก็จะไม่
เข้าไปจากัดสิทธิอันได้รับ รองเป็นเวลานานแล้วว่าผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ผลิตสินค้าในการประกอบ
กิจการอันเป็นของเอกชนโดยแท้ย่อมมีอิสระที่จะใช้ดุล ยพินิจที่จะเลือกประกอบธุรกิจกับผู้ใดก็ได้
( freely exercise his own independent discretion as to parties with whom he will deal
)” คาตัดสินเช่นนี้ เป็นการชี้ช่องว่าผู้ประกอบธุรกิจมีทางรอดจากการถูกควบคุมพฤติกรรมภายใต้
กฎหมายต่อต้านการผูกขาดอยู่ 2 ทางโดยอ้างหลัก Colgate Doctrine ทางแรกผู้ประกอบธุรกิจต้อง
แสดงให้เห็นว่าการปฏิเสธนั้น เป็น การกระทาฝ่ ายเดียว (unilateral Conduct) กล่าวคือ เป็นการ
ปฏิ เ สธที่ ขึ้ น อยู่ กั บ การตั ด สิ น ใจอย่ า งอิ ส ระของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ผู้ ป ฏิ เ สธโดยแท้ ( refuser’s
independent judgement) ส่วนทางที่สองผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่มีเจตนาที่จะ
ผูกขาด อย่างเช่นแสดงว่าตนไม่มีเจตนาที่จะสร้างหรือคงสถานะความเป็นผู้ผูกขาด3
ถ้าหากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจนั้นไม่ได้มาจากการตัดสินใจของผู้ปฏิเสธฝ่ายเดียวโดยแท้แต่มีการ
ร่วมมือกันกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นเพื่อทาการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจก็จะถูกพิจารณาว่าเป็นความผิด
ตามมาตรา 1 ของ Sherman Act4 โดยในช่วงแรกนั้นศาลจะไม่เข้าไปแทรกแซงพฤติกรรมการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว ตราบจนกระทั่งช่วงปี ค.ศ. 1985 ถึงปี ค.ศ. 2004 เมื่อศาลได้ตัดสินคดี Aspen
Skiing และคดี Trinko แล้ว หลัก Colgate doctrine ที่ว่าศาลจะไม่เข้าไปจากัดสิทธิหากพฤติกรรม
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการกระทาเพียงฝ่ายเดียวดูเหมื อนว่าจะเจือจางลง โดยศาลได้
วางหลักใหม่ในเรื่องนี้ว่าผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดอย่างมีนัย สาคัญ (substantial market
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United States v. Colgate & Co., 250 U.S. 300 (1919).
Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: 92-93.
4 มาตรา 1 ของ Sherman Act บั ญ ญั ติ ว่ า “Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or
conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is declared to be
illegal. Every person who shall make any contract or engage in any combination or conspiracy hereby declared
to be illegal shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding
$100,000,000 if a corporation, or, if any other person, $1,000,000, or by imprisonment not exceeding 10 years, or
by both said punishments, in the discretion of the court.”
3
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power) สามารถปฏิเสธไม่ทาธุรกิจได้เฉพาะในกรณีที่มี “เหตุผลทางธุรกิจอันชอบธรรม (legitimate
business reason)”5 นับแต่นั้นเป็นต้นมาพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวจึงอาจมีความผิด
ตามกฎหมายการแข่ง ขัน ทางการค้า ของประเทศสหรัฐ อเมริก าได้ กล่ าวได้ว่าหลั กกฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวนี้ถูกพัฒนามาเป็นลาดับโดยกฎหมาย
จารีตประเพณีผ่านการตีความของศาล (judicial decisions)6
แม้ว่ากฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีบทบัญญัติที่กล่ าวถึง
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวไว้โดยตรงแต่ ปรากฏว่ามีบทบัญญัติอยู่ 2 มาตราที่สามารถ
ควบคุ ม พฤติ ก รรมดั ง กล่ า วนี้ ไ ด้ ค รอบคลุ ม ทุ ก ประเภท ซึ่ ง ได้ แ ก่ Sherman Act มาตรา 2 และ
Federal Trade Commission Act มาตรา 57
มาตรา 2 ของ Sherman Act มีบทบัญญัติว่า “Every person who shall monopolize, or
attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to
monopolize any part of the trade or commerce among the several States, or with
foreign nations, shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall
be punished by fine not exceeding $100,000,000 if a corporation, or, if any other
person, $1,000,000, or by imprisonment not exceeding 10 years, or by both said
punishments, in the discretion of the court.”
ซึ่งบทบัญญัติตามมาตรา 2 นี้บัญญัติห้ามการกระทาที่เป็นความผิดไว้ 3 ประการดังนี้
1. ผูกขาด (monopolization)
2. พยายามที่จะผูกขาด (attempted monopolization)
3. สมคบกับบุคคลอื่น ๆ เพื่อจะผูกขาด (conspiracy to monopolization)
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้นั้ นมักจะถูกฟ้องร้องตามมาตรา 2 ของ Sherman Act
โดยอ้างว่าพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นนั้นมีลักษณะความผิดตามประการที่ 1
หรือไม่ก็ถูกอ้างว่าเป็นความผิดตามประการที่ 1 และ 2 ประกอบกัน ส่วนการกระทาที่เป็นความผิดใน
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Aspen Skiing v. Aspen Highlands Skiing, 472 U.S. 585 (1985).
Federal Trade Commission and U.S. Department of Justice Antitrust Division, "International Competition
Network Unilateral Conduct Working Group Questionnaire: Refusal to Deal," 30 November 2009 p. 2.
7 Ibid.
6
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ประการที่ 3 นั้ น มั ก จะถู ก ฟ้ อ งร้ อ งเป็ น คดี โ ดยอาศั ย มาตรา 1 ของ Sherman Act เสี ย มากกว่ า
เนื่องจากมิใช่การกระทาฝ่ายเดียว (non-unilateral character)8
ฉะนั้นพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ ที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 2 ของ
Sherman Act นี้ ได้นั้ น จะต้องเป็ น การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่เป็นการผู กขาดหรือเพื่อพยายามที่ จ ะ
ผูกขาด ในคดี United States v. Grinnell Corp9 ได้วางองค์ประกอบของความผิดฐานผูกขาดเอาไว้
2 ประการดังนี้
1. เป็นเจ้าของอานาจผูกขาดในตลาดที่เกี่ยวข้อง
2. จงใจ (willful) ที่ จ ะครอบครองหรื อ คงสถานะอ านาจผู ก ขาดนั้ น ซึ่ ง แตกต่ า งจากการ
เจริญเติบโตหรือความก้าวหน้าอันเป็นผลมาจากสินค้าที่ดีกว่า หรือความมีไหวพริบทางธุรกิจ หรือเหตุ
บังเอิญที่เกิดขึ้นในอดีตทั่วไป
ส่วนองค์ประกอบความผิดฐานพยายามที่จะผูกขาดมีองค์ประกอบ 3 ประการตามหลักที่ศาล
ได้วางไว้ที่ในคดี Spectrum Sports, Inc. v. McQuillan10 ดังนี้
1. จาเลยมีพฤติกรรมที่เป็นการจงใจขจัดคู่แข่งขันหรือต่อต้านการแข่งขัน
2. โดยมีเจตนาอย่างเจาะจงที่จะผูกขาด (specific intent)
3. และมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของอานาจผูกขาดได้
ในการพิจารณาพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ ศาลจาเป็นต้องวิเคราะห์ถึงเจตนาเนื่องจาก
เจตนามีความเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของความผิดฐานผูกขาดในข้อที่ 2 และความผิดฐานพยายาม
ที่จะผูกขาดทั้ง 3 ข้อ ที่กล่าวว่าการวิเคราะห์ถึงเจตนามีความเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทั้ง 3 ข้อของ
ความผิดฐานพยายามที่ จะผูกขาดนั้นก็เพราะว่าการที่จาเลยกระทาลงไปโดยมีเจตนาย่อมชี้ให้เห็นว่า
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Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
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9 United States v. Grinnell Corp., 384 U.S. 563, 570-71 (1966). The offense of monopoly under 2 of the
Sherman Act has two elements: (1) the possession of monopoly power in the relevant market and (2) the willful
acquisition or maintenance of that power as distinguished from growth or development as a consequence of a
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10 Spectrum Sports, Inc. v. McQuillan, 506 U.S. 447, 456 (1993). In an attempted monopolization case the
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จ าเลยมีพฤติกรรมที่เป็ น การจงใจขจัดคู่แข่งขันหรือต่อต้านการแข่งขันและเจตนานั้นยังสามารถ
ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของการปฏิเสธได้อีกด้วย* ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในคดีที่ศาลได้ตัดสินถึงพฤติกรรม
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว ศาลจะพยายามวิเคราะห์ถึงเจตนาของผู้ปฏิเสธ
นอกจากองค์ประกอบเรื่องเจตนาแล้วในมาตรานี้ยังต้องการองค์ประกอบของการผูกขาดและ
พยายามที่ จ ะผู ก ขาด ซึ่ ง ศาลได้ ว างหลั ก ไว้ ใ นคดี United States v. Grinnell Corp. 11 และ
Spectrum Sports, Inc. v. McQuillan12 ว่าผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นจาเลยในคดีตามมาตรา 2 ของ
Sherman Act จะต้องเป็ น ผู้ ครอบครองอานาจผู ก ขาดหรือ มีความเป็นไปได้สู ง ที่จะได้ รับ อ านาจ
ผูกขาดนั้นมาเท่านั้น ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ปฏิเสธที่อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 2 ได้
นั้นจะต้องมีอานาจผูกขาดหรือมีโอกาสอย่างสูงที่จะมีอานาจผูกขาดในตลาดซึ่งการแข่งขันถูกทาลาย
ลงโดยการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจเท่านั้น13
ส่วนมาตรา 5 ของ Federal Trade Commission Act เป็นบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องพฤติกรรม
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมซึ่งบทบัญญัติในเรื่องนี้มีจุดเริ่มต้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและมีการตราขึ้นใน
ปี ค.ศ. 1914 โดยมีบทบัญญัติว่า
“ Unfair methods of competition in or affecting commerce, and unfair or
deceptive acts or practices in or affecting commerce, are hereby declared unlawful.”
มาตรานี้บัญญัติห้าม “วิธีการแข่งขันซึ่งไม่เป็นธรรม หรือพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
(Unfair Methods of Competition)” และ “พฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมหรือหลอกลวง (Unfair or
Deceptive acts or practices)” ซึ่งในตอนแรกบทบัญญัติตามมาตรา 5 นี้มีเพียงส่วนของพฤติกรรม
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมเท่านั้น โดย FTC Act ให้อานาจแก่คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
(Federal Trade Commission หรือ FTC) อย่างกว้างขวางในการควบคุมพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่
เป็นธรรมซึ่งกฎหมายจงใจไม่กาหนดนิยามหรือยกตัวอย่างใด ๆ เอาไว้เนื่องจาก “ความคิดสร้างสรรค์
ของมนุษย์” สามารถก่อให้เกิด “พฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมได้มากมายเกินที่จะกาหนดนิยามเอาไว้ ”

* ในคดี Chicago Bd. of Trade v. United States, 246 U.S. 231, 238 (1918). ศาลได้กล่าวไว้ว่าการรู้ถึงเจตนาอาจช่วย
ศาลในการตีความข้อเท็จจริงและช่วยให้คาดหมายถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้
11 United States v. Grinnell Corp., 384 U.S. 563, 570-71 (1966). ในคดี Chicago Bd. of Trade v. United States,
246 U.S. 231, 238 (1918).
12 Spectrum Sports, Inc. v. McQuillan, 506 U.S. 447, 459 (1993).
13 Federal Trade Commission and U.S. Department of Justice Antitrust Division, "International Competition
Network Unilateral Conduct Working Group Questionnaire: Refusal to Deal," 30 November 2009 p. 2.
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(FTC v. Sperry & Hutchinson Co. 405 US 233 (1972).)14 อานาจอย่างกว้างขวางนี้ทาให้มาตรา
5 ดังกล่าวมีบทบาทในการยับยั้งการละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เริ่มการ
กระทา (FTC v Brown Shoe Co., Inc. 384 U.S. 316 (1966).)15 และจากการบัญญัติกฎหมายด้วย
ถ้อยคาที่กว้างเช่นนี้ทาให้บทบัญญัติในมาตรานี้สามารถควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวได้อย่างครอบคลุมทุกประเภท
แม้ว่ามาตรา 5 นี้จะมีถ้อยคาที่กว้างมากแต่ศาลและ FTC กลับมีการบังคับใช้มาตรานี้ อย่าง
แคบเมื่อปรับใช้กับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยมักไปอิงอยู่บนหลักกฎหมายตามมาตรา 2
ของ Sherman Act และ FTC เองได้อธิบายว่า มาตรา 5 แห่ง FTC Act สามารถปรับใช้เพื่อควบคุม
พฤติกรรมที่เป็นความผิดต่อมาตรา 2 ของ Sherman Act ได้ กล่าวได้ว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวที่เป็นความผิดตามมาตรา 2 ของ Sherman Act นั้น โดยหลักแล้วก็เข้าข่ายเป็นความผิดตาม
มาตรา 5 ของ FTC Act ได้เช่นกัน16 ดังนั้นหลักกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิด
ของทั้ง 2 มาตรานี้จึงสอดคล้องกัน เห็นได้จากที่ศาลได้ตัดสินโดยใช้มาตรา 5 ในคดีต่าง ๆ ดังนี้
ในคดี FTC v. Gratz17 ศาลฎีกาตัดสินว่า “พฤติกรรมซึ่งขัดแย้งต่อศีลธรรมอันดีซึ่งมีลักษณะ
เป็นการหลอกลวง ไม่สุจริต ฉ้อฉล บังคับ ฝ่าฝืนต่อนโยบายสาธารณะ” ยังไม่ถูกจัดว่าเป็นพฤติกรรม
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 5 แห่ง FTC Act เพราะมิได้มีการกล่าวหาถึงอานาจผู ก ขาด
(monopoly power) หรื อ มี เ จตนาที่ จ ะได้ ม าซึ่ ง อ านาจผู ก ขาด (intent to acquire monopoly
power) โดยพฤติกรรมในคดีมีอยู่ว่าผู้ผลิตรายหนึ่งปฏิเสธที่จะจาหน่ายห่วงรัดที่ทาจากเหล็ก (steel
ties) ซึ่งใช้ในการมัดห่อสาลี และถุงกระสอบซึ่งใช้ในการบรรจุสาลีหากไม่ซื้อสินค้าทั้ง 2 ชิ้นนี้ด้วยกัน
ศาลฎีกาตัดสินว่าพฤติกรรมดังกล่าวนี้ยังมิใช่พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมเนื่องจากมิได้มีการ
กล่าวหาถึงอานาจผูกขาดหรือมีเจตนาที่จะได้มาซึ่งอานาจผูกขาด18
ตั้งแต่คดี FTC v. Gratz เป็นต้นมาการปรั บใช้หลักกฎหมายในมาตรา 5 แห่ง FTC Act กับ
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวส่วนใหญ่นั้นเดินตามหลักกฎหมายใน Sherman Act แทบ
14

Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: .98
15 Ibid.
16 Federal Trade Commission and U.S. Department of Justice Antitrust Division, "International Competition
Network Unilateral Conduct Working Group Questionnaire: Refusal to Deal," 30 November 2009 p. 2.
17 FTC v. Gratz 253 U.S. 421 (1920).
18 Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: 98.
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ทั้งสิ้นหากเป็นประเด็นอย่างเดียวกัน 19 เช่นคดี FTC v. Beech-Nut Packing Co.20 ศาลฎีกาตัดสิน
ยืนตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ที่วินิจฉัยว่าการกระทาของ Beech-Nut
Packing บริ ษัทผู้ ผ ลิ ตอาหารซึ่ง ปฏิเสธไม่ จาหน่ ายสิ น ค้า ให้ กั บผู้ จั ดจ าหน่ ายที่ ไ ม่ย อมปฏิบั ติ ต าม
นโยบายการกาหนดราคาขายต่อของบริษัท Beech-Nut Packing นั้นเป็นความผิดตามมาตรา 5 แห่ง
FTC Act ศาลฎีกาให้เหตุผลว่านโยบายที่มีสภาพบังคับของบริษัท Beech-Nut Packing นั้นเป็นการ
กระทาที่เกิน ไปกว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวที่เคยยอมให้ ทาได้ในคดี Colgate เนื่องจาก
นโยบายเช่นนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อการแข่งขัน จะเห็นได้ว่าเหตุผลของศาลที่ ปรากฏในคดี
นี้ไม่สามารถแยกออกจากหลักกฎหมายของ Sherman Act ได้เลยหากเป็นคดีที่มีข้อเท็จจริงอย่าง
เดียวกัน21 กล่าวคือ แม้ศาลจะปรับใช้มาตรา 5 ของ FTC Act แต่ศาลมักจะตัดสินตามหลักกฎหมาย
ของ Sherman Act นั่นเอง
แนวโน้มการตีความอานาจตามมาตรา 5 แห่ง FTC Act ตามกรอบแคบ ๆ ของ Sherman Act
นั้นยังปรากฏในคดีต่อ ๆ มาอีก เช่นในคดี FTC v Raymond Bros.-Clark Co.22 ศาลตัดสินเกี่ยวกับ
การที่ผู้ประกอบธุรกิจขายส่งในตลาดปลายน้ารายหนึ่งปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับผู้ผลิตในตลาดต้นน้า
เนื่องจากผู้ผลิตไปทาธุรกิจกับผู้ค้าส่งรายอื่นในตลาดปลายน้าซึ่งเป็นคู่แข่งของผู้ปฏิเสธ ศาลให้เหตุผล
ว่า “ผู้ค้าส่งในตลาดปลายน้ามีสิทธิที่จะหยุดทาธุรกิจกับผู้ผลิตในตลาดต้นน้าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่
ตนพึงพอใจ ตราบใดที่การปฏิเสธนั้นไม่ขัดต่อกฎหมายจารีตประเพณี (common law) หรือไม่มี
แนวโน้มที่จะผูกขาด” ที่กล่าวว่าคดีนี้เป็นคดีที่ตัดสินตามมาตรา 5 แห่ง FTC Act แต่กลับใช้หลัก
กฎหมายของ Sherman Act ก็เพราะศาลตัดสินว่ าการปฏิเสธของผู้ค้าส่งปลายน้าตามข้อเท็จจริง
ข้างต้นไม่ใช่พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยให้เหตุผลว่าเพราะการปฏิเสธนั้นไม่มีองค์ประกอบ
ของการสมรู้ การผูกขาด หรือการบังคับ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เป็นหลักกฎหมายของ Sherman Act

19

Ibid., 99.
FTC v. Beech-Nut Packing Co. 257 U.S. 441 (1922).
21 United States v. Parke, Davis & Co. 362 U.S. 29 (1960).
22 FTC v Raymond Bros. - Clark Co. 263 U. S. 565 ( 1924) . “ In the absence of any element of conspiracy,
monopoly, or oppression, a wholesale dealer, in interstate commerce, has a right to stop dealing with a
manufacturer if he thinks that the manufacturer is undermining his trade by selling to a competing wholesaler or
to a retailer competing with his customers, and such conduct is not an unfair method of competition within the
meaning of the Trade Commission Act.”
20
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แม้ในคดีต่อ ๆ มา* ตลอดจนมีการแก้ไข FTC Act โดย The Wheeler-Lea Act of 1938 เพื่อเพิ่ม
อานาจให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีอานาจเพิ่มมากขึ้นในส่วนของการควบคุมพฤติกรรมที่
ไม่เป็นธรรมหรือหลอกลวง (Unfair or Deceptive acts or practices) ทั้งนี้ก็เพื่อให้คณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้ามีหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคได้โดยตรง นอกเหนือไปจากหน้าที่คุ้มครองผู้แข่งขันที่
มีอยู่เดิม และยังขยายขอบเขตของพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมไปถึงในจุดที่ว่า พฤติ ก รรม
ดังกล่าวไม่จาเป็นต้องแสดงให้เห็นว่ามีการละเมิดต่อกฎหมายต่อต้านการผูกขาดทั้งการละเมิดตาม
ตัวอักษรและตามเจตนารมณ์ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า แต่ก็ไม่ได้ทาให้มุมมองอย่างแคบ
ของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ที่มีต่อพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจ
รายเดียวเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าก็ยังมีมุมมองต่อหลักกฎหมาย
ในเรื่องดังกล่าวเช่นเดิมว่าพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่ถูกฟ้องร้องโดยอาศัยบทบัญญัติ
ตามมาตรา 5 ของ FTC Act นี้ต้องมีเจตนาเพื่อจากัดการแข่งขันและต้องมีผลกระทบที่เป็นการจากัด
การแข่งขัน (restrain competition) ด้วย23
แม้ว่าคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พยายามที่จะทบทวนการใช้อานาจตามมาตรา 5
ของตน24 แต่ก็ดูเหมือนว่าหลักกฎหมายดังกล่าวคงไม่ได้ถูกตีความให้กว้างขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้
ในขณะที่การฟ้องคดีเองโดยเอกชนมีปริมาณมากถึงร้อยละ 90 ของคดีเกี่ยวกับการต่อต้านการผูกขาด
ทั้งหมด แต่ FTC Act นี้ไม่ได้ให้สิทธิเอกชนฟ้องคดีเองได้แต่อย่างใด นอกจากนี้วิธีการบังคับเบื้องต้น
ของมาตรา 5 ของ FTC Act นั้นก็คือการออกคาสั่งหยุดการกระทา (cease order) และคาสั่งให้เลิก
การกระทา (desist order) และการตัดสินตามความยินยอม (consent decrees) ซึ่งเป็นวิธียับยั้งที่
เบากว่าโทษปรับ 3 เท่า (treble damages) ที่อาจร้องขอได้หากฟ้องว่ามีการละเมิดตาม Sherman
Act ความแตกต่างเหล่านี้ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ว่า Sherman Act ตราขึ้นมาก่อน FTC Act จึง
นามาสู่พัฒนาการของหลักกฎหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ ฝ่ายเดียวที่เข้มงวดขึ้น
ภายใต้ Sherman Act และการที่คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าตีความหลักกฎหมายในมาตรา
5 แห่ ง FTC Act โดยอ้ า งอิ ง กั บ Sherman Act ท าให้ ห ลั ก กฎหมายตามมาตรา 5 แห่ ง FTC Act
เกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจรายเดียวมีพัฒนาการน้อย อย่างที่เห็ นได้
* ดูคดี FTC v. Sperry & Hutchinson Co. 405 U.S. 233 (1972). ที่ศาลตัดสินว่า พฤติก รรมทางการค้า ที่ไม่เป็ นธรรมไม่
จาเป็นต้องเป็นเรื่องการหลอกลวงหรือต้องเป็นเรื่องการละเมิดต่อกฎหมายต่อต้านการผูกขาดทั้งการละเมิดตามตัวอักษรและตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย
23 Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: 99-100.
24 Ibid., 100.
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ในคดี California Dental Assn. v. FTC25 ที่ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า วินิจฉัยคดีตาม
มาตรา 5 แห่ ง FTC Act โดยอ้างอิงหลั กกฎหมายใน Sherman Act และในคดี Rambus Inc. v.
FTC26 ซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวกับมาตรา 5 แห่ง FTC Act แต่คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กลับไป
กาหนดทฤษฎีความรับผิดเกี่ยวกับพฤติกรรมอันผิดกฎหมายของบริษัท Rambus ในการผูกขาดตลาด
ถึง 4 ตลาดตามมาตรา 2 ของ Sherman Act และมีนักวิชาการชี้ว่าตั้งแต่ปี ค.ศ. 1968 เป็นต้นมาไม่
มีคดีใดเลยที่เข้าสู่ศาลรัฐบาลกลาง (federal court) แล้วตัดสินว่ามีความผิดโดยอาศัยมาตรา 5 ของ
FTC Act เพียงมาตราเดียว27 ยิ่งไปกว่านั้นการที่ศาลฎีกาเริ่มยอมรับว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
เป็นเรื่องที่ไม่ผิดกฎหมายอย่างเช่นในคดี Verizon Communications, Inc. v. Trinko และการที่แต่
ละมลรัฐเองก็มีกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเป็นของตัวเองที่คล้ายคลึงกับมาตรา 5 ของ
FTC Act นี้ ยิ่งทาให้การนาคดีมาฟ้องตามมาตรา 5 ต่อพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ ฝ่ายเดียวมิใช่
เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเนื่องมาจากทัศนะที่แคบของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
นั่นเองe28
อย่างไรก็ตาม ด้วยองค์ประกอบความรับผิดที่แท้จริงของ FTC Act ไม่ต้องการองค์ประกอบ
เรื่องการผูกขาดหรือโอกาสที่จะผูกขาดตลาด ฉะนั้นช่องทางในการฟ้องร้องต่อพฤติกรรมการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยอาศัย บทบัญญัติตามมาตรา 5 ของ FTC Act นั้นมีเป้าหมายหลักคือเพื่อ
ควบคุ มการปฏิ เสธไม่ ทาธุร กิจ ฝ่ า ยเดียวที่ มีผ ลกระทบเป็น การลดการแข่ง ขั น ในตลาด (restrain
competition) แต่ผู้ปฏิเสธไม่จาเป็นต้องมีองค์ประกอบเรื่องการผูกขาดหรือโอกาสที่จะผูกขาดตลาด
เหมือนการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เป็นความผิดตามมาตรา 2 ของ Sherman Act แต่การที่
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รวมทั้งศาลจะบังคับใช้อานาจตามมาตรา 5 ของ FTC Act ที่มี
อยู่อย่างกว้างขวางในการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจรายเดียวนั้นก็
ต้องระวังว่าจะไปละเมิดหรือแทรกแซงกลไกตลาดด้วย29

25

California Dental Assn. v. FTC 526 U.S. 756 (1999).
Rambus Inc. v. FTC 522 F.3d 456 (D.C. Cir.2008).
27 Karin A. DeMasi and Jonathan J. Clarke, "Section 5 of the FTC Act and the End of Antitrust Modesty,"
[Online] Accessed: 15 February 2017. Updated: 25 June 2010.
Available from:
https://www.cravath.com/files/Uploads/Documents/Publications/3233999_1.pdf
28 Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: 101-102.
29 Ibid., 102.
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3.1.1 วัตถุประสงค์ของมาตรา 5 แห่ง Federal Trade Commission Act
ระบบทุนนิยมและเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกายึดหลักการที่ว่าการแข่งขันต้อง
เสรีและเป็นธรรม (free and fair competition) ด้วยหลักการนี้ทาให้เศรษฐกิจของประเทศมีความ
เจริ ญ และมั่ ง คั่ ง กฎหมายการแข่ ง ขั น ทางการค้ า ทั้ ง หลายของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า อั น ได้ แ ก่
Sherman Act ห รื อ Clayton Act แ ล ะ Federal Trade Commission Act ล้ ว น แ ล้ ว แ ต่ เ ป็ น
เครื่ องมือที่ช่ว ยรั บรองว่าการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมนั้นจะเกิดขึ้นได้จริงโดยเท่าเทียมกัน
ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจทั้งหลายที่เป็นคู่แข่งขันกันในตลาด30
คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง กฎหมายการแข่ ง ขั น ทางการค้ า ให้ ทั น สมั ย ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือ Antitrust Modernization Commission ได้อธิบายลักษณะของการแข่งขันที่เสรี
และเป็นธรรมเอาไว้ว่า “ในตลาดที่เสรีและเป็นธรรมนั้น การแข่งขันในตลาดจะต้องเป็นไปอย่างเสรีซึ่ง
หมายถึงตลาดที่เปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจโดยทั่วไปสามารถเข้ามาดาเนินธุรกิจได้โดยปราศจากการจากัด
การแข่ ง ขั น จากผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ รายอื่ น หรือ จากภาครั ฐ ในตลาดเสรี เ ช่น นี้ จะมี แ รงผลั ก ดั นให้ ผู้
ประกอบธุรกิจต้องพยายามลดราคา พัฒนาคุณภาพและพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดที่มี
การแข่งขันจะต้องมีความตื่นตัวที่จะพัฒนาและจาหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตามที่ผู้บริโภคต้องการ
นอกจากนี้ผู้ประกอบธุรกิจจะพยายามผลิตสินค้าหรือบริการด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้เพื่อที่จะสามารถจาหน่ายสินค้าหรือบริการนั้นในราคาที่สามารถแข่งขั นกับผู้ประกอบธุรกิจ
รายอื่นได้ (competitive price)
ในตลาดที่เสรี ผู้บริโภคจะเป็นคนตัดสินว่าผู้ประกอบธุรกิจรายใดประสบความสาเร็จ
ผู้บริโภคจะได้รับผลดีจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจลดราคาสินค้า พัฒนาสินค้าหรือสร้างสรรค์บริการใหม่
ๆ ออกมาเพื่อที่จะรักษาผู้บริโภคเดิ มและดึงดูดผู้บริโภครายใหม่ โดยหลักแล้วกลไกของตลาดเสรีจะ
เอื้อให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากกว่าและสินค้าของผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้มากกว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบความสาเร็จ
ตลาดที่มีการแข่งขันจะทาให้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจถูกใช้ไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ
สาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ การแข่งขันจะส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมาแทนที่กระบวนการ
ผลิตแบบเดิม ๆ ที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่า นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นจะช่วยพัฒนาคุณภาพของ
30
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สินค้า บริการ วิธีการผลิต เทคโนโลยีให้ดีขึ้น และด้วยปัจจัยเหล่านี้เองจะทาให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับ
ความสาเร็จจากการแข่งขันในตลาด และเมื่อเศรษฐกิจมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องก็จะนามาซึ่งความ
มั่งคั่งและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
หากปราศจากกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ที่จะมาช่วยรับรองการแข่งขันที่เสรีและ
เป็นธรรมเช่นนี้แล้ว ผู้บริโภคก็จะมีตัวเลือกน้อยลง ต้องซื้อสินค้าในราคาที่สูงขึ้น สินค้าหรือบริการ
รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้น”31
ดังนั้นวัตถุประสงค์ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของประเทศสหรัฐอเมริกาทุก
ฉบั บ ทั้ง Sherman Act หรื อ Clayton Act และ Federal Trade Commission Act โดยหลักแล้ว
บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองการแข่งขันและสวัสดิภาพของผู้บริโภค มิได้มีขึ้นเพื่อคุ้มครองคู่แข่งขันแต่อย่าง
ใด32 ดังนั้นในการบังคับใช้มาตรา 5 ของ FTC Act เพื่อควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวจึงต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าจะใช้เพื่อควบคุมการปฏิเสธที่เป็นอันตรายต่อการแข่งขันเท่านั้น หาก
เป็นการปฏิเสธที่ส่งผลกระทบต่อเพียงคู่แข่งขันยังไม่จัดเป็นความผิดตามมาตรา 5 ของ FTC Act แต่
อย่างใด
3.1.2 องค์ ป ระกอบความรั บ ผิ ด ตามมาตรา 5 แห่ ง Federal Trade Commission
Act……………………………..
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า หรือ Federal Trade Commission (FTC) เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้มาตรา 5 แห่ง FTC Act โดย FTC จะบังคับใช้มาตรานี้เพื่อส่งเสริมพันธ
กิจของ FTC ในการคุ้มครองการแข่งขันและการสนับสนุนสวัสดิภาพของผู้บริโภคจากพฤติกรรมทาง
การค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Methods of Competition) ที่มีผลกระทบต่อการค้า33 แม้บทบัญญัติ
เรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาจะถูกบัญญัติไว้โดยใช้ถ้อยคากว้าง
ๆ และไม่ ไ ด้ ร ะบุ เ ฉพาะเจาะจงว่ า หมายถึ ง พฤติ ก รรมใดบ้ า ง แต่ FTC ก็ ไ ด้ ใ ห้ อ งค์ ป ระกอบของ
พฤติกรรมที่ถูกจัดเป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมเอาไว้ว่าจะต้องมีองค์ประกอบ 2 ประการ
ดังนี้

31

Ibid.
Federal Trade Commission and U.S. Department of Justice Antitrust Division, "International Competition
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33 Joshua D. Wright, Section 5 Recast: Defining the Federal Trade Commission’s Unfair Methods of
Competition Authority (New York City: Executive Committee Meeting of the New York State Bar Association’s
Antitrust Section, 19 June 2013), p. 15.
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1. พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต้องเป็นอันตรายหรือน่าจะเป็นอันตรายต่อการ
แข่งขัน (Unfair Methods of Competition must harm or likely to harm competition)
องค์ประกอบข้อแรกของพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมนี้คือพฤติกรรมเช่นนั้น
จะต้องส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการแข่งขัน ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องตามกรอบของกฎหมาย
การแข่งขัน ทางการค้า ดั้งเดิมในประเทศสหรัฐ อยู่แล้ว ซึ่งได้แก่ Sherman Act และ Clayton Act
ดังนั้นลักษณะที่สาคัญที่ สุดขององค์ประกอบในข้อที่ 1 นี้ก็คือมาตรา 5 ของ FTC Act นี้จะให้ความ
สนใจเพียงแค่พฤติกรรมที่เป็นการต่อต้านการแข่งขันเท่านั้น องค์ประกอบในข้อแรกนี้จะป้องกัน FTC
จากการนาเอาปัจจัยอื่น ๆ ที่มิใช่ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มาพิจารณาว่าพฤติกรรมใดจัดเป็นพฤติกรรม
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม เช่น เป็นเพียงพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจรายเล็กหรือเป็น
เพียงพฤติกรรมที่ขัดแย้งต่อศีลธรรมของสาธารณชนเท่านั้น นอกจากนั้นพฤติกรรมที่อาจเป็นความผิด
ตามมาตรา 5 ของ FTC Act ได้นั้นไม่จาเป็นต้องละเมิดต่อ Sherman Act หรือ Clayton Act แต่
อย่างใด34
“เป็นอันตรายต่อการแข่งขัน” เป็นแนวคิดที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันและได้ฝังรากลึก
อยู่ในหลักกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาไปแล้วย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อศาล
ฎีกาได้วางหลักเกณฑ์เอาไว้ในคดี Chicago Board of Trade35 ฉะนั้นพฤติกรรมที่จะถูก ฟ้องร้องให้
รับผิดตามมาตรา 5 ของ FTC Act นี้จะต้องส่งผลเป็นอันตรายต่อการแข่งขันและก่อให้เกิดผลกระทบ
ที่เป็นการต่อต้านการแข่งขัน เช่นเดียวกับที่ศาล D.C. Circuit ได้อธิบายไว้ว่าพฤติกรรมที่เป็นความผิด
นั้น “ต้องเป็นอันตรายต่อกระบวนการการแข่งขันและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค หากอันตรายที่เกิดนั้น
กระทบต่อคู่แข่งขันเพียงรายเดียวหรือแม้จะหลายรายก็ยังไม่เพียงพอที่จะฟ้องร้องให้รับผิดได้”36
FTC ใช้ ตั ว ชี้ วั ด หลายประการในการประเมิ น ว่ า พฤติ ก รรมที่ ถู ก กล่ า วหานั้ น เป็ น
อันตรายต่อการแข่งขันหรือไม่ และตัวชี้วัดที่สามารถชี้ให้เห็นถึงผลกระทบต่อการแข่งขันได้ชัดเจน
ที่สุดก็คือตัวชี้วัดด้านราคาและปริมาณสินค้า (output) นอกจากนั้น FTC ยังมีวิธีการและเทคนิคอื่น ๆ
ในการพิ สู จ น์ ห ลั ก ฐานทางเศรษฐศาสตร์ เ พื่ อ น ามาพิ จ ารณาผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ การแข่ ง ขั น
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36 Joshua D. Wright, Section 5 Recast: Defining the Federal Trade Commission’s Unfair Methods of
Competition Authority, p. 18.
35

101
ตัวอย่างเช่น การขึ้นราคาสินค้า ปริมาณสินค้าลดลง คุณภาพสินค้าถูกทาลายหรือลดแรงจูงใจในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เป็นต้น37
ลั กษณะส าคัญ อี ก ประการหนึ่ ง ของมาตรา 5 แห่ ง FTC Act ซึ่งแสดงให้ เห็ น ได้ ว่ า
กฎหมายฉบับนี้มีขอบเขตที่กว้างกว่า กฎหมายการแข่งขันทางการค้าดั้งเดิมก็คือ การที่ FTC Act นี้ให้
อานาจแก่ FTC ในการดาเนินการจัดการกับพฤติกรรมที่ยังไม่ส่งผลเสียต่อการแข่งขันเพียงแต่น่าจะ
ส่งผลเสียต่อการแข่งขันถ้าหากปล่อยให้ มีการกระทาพฤติกรรมเช่นนั้นต่อไป ตามที่ศาล Federal
Court ในคดี Triangle Conduit & Cable Co. v. FTC38 ให้ข้อสังเกตไว้ว่า “วัตถุประสงค์หลักของ
FTC Act คือการให้อานาจแก่ FTC ในการยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมซึ่งยังไม่เข้าข่ายเป็นความผิด
ตาม Sherman Act แต่น่าจะเป็นอันตรายต่อการแข่งขันได้ถ้าหากปล่อยให้พฤติกรรมเช่นนั้นดาเนิน
ต่อไป” ในการประเมินว่าพฤติกรรมใดน่าจะเป็นอันตรายต่อการแข่งขัน FTC จะประเมินจากความ
เป็นไปได้ที่จะเกิดอันตรายต่อการแข่งขันขึ้นจากพฤติกรรมนั้น ถ้าหากความเป็นไปได้ที่จะเกิดอันตราย
ต่อการแข่งขันมีน้อยมาก FTC ก็จะไม่พิจารณาว่าพฤติกรรมนั้นเป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็น
ธรรมเนื่ องจากปราศจากเหตุผ ลที่จะทาให้ FTC เชื่อได้ว่าพฤติกรรมเช่นนั้นมีความเสี่ ยงที่จะเป็น
อันตรายต่อการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม ในการประเมินความน่าจะเป็นอันตรายต่อการแข่งขัน FTC
จะต้องใช้เหตุผลในทางเศรษฐศาสตร์มาประเมินเช่นเดียวกัน39
มีพฤติกรรมอยู่ 2 ประเภทที่ FTC มักจะเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่น่าจะเป็นอันตรายต่อ
การแข่งขันแล้ว พฤติกรรมประเภทแรกเกิดขึ้นในกรณีผู้ประกอบธุรกิจมีความพยายามที่จะจากัดการ
แข่งขันลงแต่ความพยายามดังกล่าวถูกขัดขวางเสียก่อนที่จะบรรลุผลสาเร็จ พฤติกรรมประเภทแรกนี้
เป็นการเชิญชวนให้ผู้อื่นเข้ามาร่วมทาอันตรายต่อการแข่งขัน แม้ความพยายามนั้นจะยังไม่ก่อให้สินค้า
ราคาสูงขึ้นหรือปริมาณสินค้าลดลงหรือยังไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อการแข่งขันประการอื่น ๆ ขึ้นก็ตาม
แต่ความพยายามเช่นนี้ FTC พิจารณาว่าเป็นพฤติกรรมที่มีความน่าจะเป็นอันตรายต่อการแข่งขัน
แล้ว40
พฤติกรรมประเภทที่สองเป็นกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจใช้พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็น
ธรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งอานาจตลาด (acquire market power) และอานาจตลาดดังกล่าวไม่จาเป็นต้อง
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Ibid., 18-19.
Triangle Conduit & Cable Co. v. FTC, 168 F.2d 175 (7th Cir. 1948).
39 Joshua D. Wright, Section 5 Recast: Defining the Federal Trade Commission’s Unfair Methods of
Competition Authority, pp. 19-20.
40 Ibid., 20.
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สูงถึงระดับอานาจผูกขาดซึ่งเป็นองค์ประกอบความรับผิดที่สาคัญตาม Sherman Act แต่การกระทา
เพื่อให้ ได้มาซึ่งอานาจตลาดเช่น นั้ นก็มีความเป็น ไปได้ ที่จะก่อ ให้ เกิด อันตรายต่ อการแข่ง ขัน แล้ ว
ตัวอย่างของพฤติกรรมประเภทที่สองนี้ได้แก่ในสถานการณ์ที่บริษัท A ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 30
อยู่ในตลาดไอศกรีม ได้ทาข้อตกลงกับห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ให้ห้างนาเอาไอศกรีมของบริษัท B
และบริษัท C ออกไปจากชั้นวางสินค้า ถ้าหากพฤติกรรมเช่นนี้ทาให้บริษัท A ได้มาซึ่งอานาจตลาด
FTC ก็สามารถวินิจฉัยว่าพฤติกรรมของบริษัท A เป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 5
ของ FTC Act ได้41
2. พฤติ ก รรมทางการค้ า ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมนั้ น ต้ อ งปราศจากประสิ ท ธิ ภ าพ (Unfair
Methods of Competition must lack cognizable efficiencies)
องค์ประกอบข้อที่ 2 ของพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมก็คือพฤติกรรมนั้นจะต้อง
ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ (lack of cognizable efficiencies) FTC จะไม่วินิจฉัยว่าพฤติกรรมใดเป็น
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมถ้าหากพฤติกรรมนั้นก่อให้เกิดประสิทธิภาพขึ้นได้ องค์ประกอบใน
ข้อนี้เป็นประโยชน์ในการบังคับใช้มาตรา 5 ของ FTC Act อยู่ 3 ประการ ประการแรกองค์ประกอบ
ข้อนี้ช่วยให้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความผิดมีความชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ FTC บังคับใช้
มาตรา 5 ของ FTC Act ตามอ าเภอใจ ประการที่ ส องคื อ เนื่ อ งจาก FTC มี เ จ้ า หน้ า ที่ จ ากั ด
องค์ประกอบในข้อนี้จะช่วยให้ FTC ใช้ทรัพยากรทั้งด้านกาลังคนและด้านเวลาไปกับพฤติกรรมที่
ปราศจากประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ประการที่สามคือการป้องกันมิให้ FTC เข้าไปยับยั้งพฤติกรรม
ทางการค้าที่เป็นการส่งเสริมสวัสดิภาพของผู้บริโภค42
พฤติ ก รรมใดจะถู ก วิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น พฤติ ก รรมทางการค้ า ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมก็ ต่ อ เมื่ อ
พฤติกรรมนั้นปราศจากประสิทธิภาพ นอกจากนี้พฤติกรรมที่ต่อต้านการแข่งขันและยังปราศจาก
ประสิทธิภาพด้วยนั้นเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคมากที่สุดเนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ไม่ก่อประโยชน์อันใด
ต่อผู้บริโภคเลย การที่ FTC ต้องมาประเมิ นถึงประสิทธิภาพของพฤติกรรมก็เพื่อเป็นการรับรองว่า
FTC จะไม่เข้าไปยับยั้งพฤติกรรมที่เป็นการส่งเสริมสวัสดิภาพอย่างไม่ตั้งใจ สอดคล้องกับความเห็น
ของศาลฎีกาที่ได้อธิบายไว้ในคดี linkLine43 ว่าการลงโทษพฤติกรรมที่ส่งเสริมการแข่งขันจะเป็นการ
ลดสวัสดิภาพของผู้บริโภคลงอย่างร้ายแรงเนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจจะไม่กล้าลงทุนทาพฤติกรรมที่
ส่งเสริมการแข่งขันแต่กลับถูกลงโทษเช่นนั้นอีก ดังนั้นวิธีที่จะสามารถหลีกเลี่ยงการเข้าไปยับยั้งต่อ
41

Ibid., 20-21.
Ibid., 21.
43 Pacific Bell Telephone Co. v. linkLine Communications, Inc., 555 U.S. 438 (2009).
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พฤติกรรมที่เป็นการส่งเสริมสวัสดิภาพของผู้บริโภคได้ก็คือ FTC จะบังคับใช้มาตรา 5 แห่ง FTC Act
นี้กบั เฉพาะพฤติกรรมที่ปราศจากประสิทธิภาพเท่านั้น44 กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าหากพฤติกรรมทางการ
ค้ า ที่ ถู ก ฟ้ อ งร้ อ งนั้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพมากกว่ า การต่ อ ต้ า นการแข่ ง ขั น FTC ก็ จ ะไม่ ถื อ ว่ า
พฤติกรรมทางการค้าเช่นนั้นเป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมอันเป็นความผิดต่อมาตรา 5 ของ
FTC Act แต่อย่างใด
พฤติ ก รรมทางการค้ า ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและส่ ง เสริ ม ความสามารถของผู้
ประกอบธุรกิจและส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจที่จะแข่งขันนั้นจะส่งผลให้สินค้ามีราคาถูกลง คุณภาพของ
สินค้าพัฒนาขึ้น บริการมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เกิดสินค้าชนิดใหม่ ๆ และประโยชน์ประการอื่นที่ส่งเสริม
สวัสดิภาพของผู้บริโภค ถ้าหากผู้ประกอบธุรกิจรายใดสามารถพิสูจน์ได้ว่าพฤติกรรมทางการค้าของ
ตนสามารถก่อให้เกิดประสิทธิภาพดังที่กล่าวมาได้ ก็จะไม่จัดว่าพฤติกรรมทางการค้าเช่นนั้นเป็น
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมอันเป็นความผิดตามมาตรา 5 แห่ง FTC Act45
3.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ตามมาตรา 5 แห่ง Federal
Trade Commission Act
ในประเทศสหรัฐอเมริกามีคดีที่ฟ้องร้องกันในประเด็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
โดยแท้เกิดขึ้นมากโดยมักเป็นคดีที่มีการฟ้องร้องกันตามมาตรา 2 ของ Sherman Act เสียมากกว่า
เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ให้สิทธิทั้งแก่รัฐและเอกชน (private parties) ในการนาคดีมาฟ้อง แตกต่าง
จากมาตรา 5 ของ FTC Act ที่ต้องฟ้องร้องโดย FTC เท่านั้น แต่เมื่อการตีความตามมาตรา 5 ของ
FTC Act สอดคล้องกับมาตรา 2 ของ Sherman Act แสดงว่ามาตรา 5 ของ FTC Act ก็สามารถปรับ
ใช้เพื่อควบคุมพฤติกรรมที่เป็นการละเมิดต่อมาตรา 2 ของ Sherman Act ได้ หรืออาจกล่าวได้ว่า
พฤติกรรมที่เป็นการละเมิดต่อมาตรา 2 ของ Sherman Act ก็ย่อมเป็นการละเมิดต่อมาตรา 5 ของ
FTC Act ด้วยนั่นเอง46 ดังนั้นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้โดยอาศัย
บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาตามมาตรา 5 ของ FTC
Act จึงสามารถศึกษาจากคดีที่ตัดสินโดยอาศัยบทบัญญัติตามมาตรา 2 ของ Sherman Act ได้ด้วย
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Joshua D. Wright, Section 5 Recast: Defining the Federal Trade Commission’s Unfair Methods of
Competition Authority, pp. 21-25.
45 Ibid., 24.
46 Federal Trade Commission and U.S. Department of Justice Antitrust Division, "International Competition
Network Unilateral Conduct Working Group Questionnaire: Objectives of Unilateral Conduct Laws," 2006, p. 1.
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เช่นกัน ซึ่งคดีที่ศาลได้ตัดสินเกี่ยวกับพฤติ กรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ตามมาตรา 2
ของ Sherman Act และ มาตรา 5 ของ FTC Act ที่น่าสนใจมีดังนี้
ในคดี Lorain Journal Co. v. United States47 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า หลั ก Colgate
doctrine ไม่ช่วยทาให้การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจซึ่งกระทาโดยมีเจตนาผูกขาดรอดไปจากความผิดตาม
มาตรา 2 ของ Sherman Actได้ คดีนี้มีข้อเท็จจริงว่า บริษัท Lorain Journal ซึ่งเป็นบริษัทสานักพิมพ์
หนั งสื อพิมพ์และเป็ น ผู้ ให้ บ ริ ก ารพิ ม พ์โ ฆษณาลงในหนั งสื อ พิ มพ์ ได้ครองความเป็นผู้ ผู ก ขาดการ
เผยแพร่โฆษณาในท้องถิ่นเป็นเวลายาวนานกว่า 15 ปี สังเกตได้จากจานวนครัวเรือนในท้องถิ่นสมัคร
เป็นสมาชิกของบริษัทนี้กว่า ร้อยละ 99 หลังจากที่สื่อวิทยุเริ่มแพร่กระจาย และในท้องถิ่นที่บริษัท
Lorain Journal ตั้งอยู่นั้นได้มีการก่อตั้งสถานีวิทยุขึ้นและมีการให้บริการโฆษณาทางวิทยุแข่ งกับ
บริษัท Lorain Journal จนมีบริษัทห้างร้านต่าง ๆ สนใจไปลงโฆษณาทางวิทยุจานวนมาก บริษัท
Lorain Journal จึงปฏิเสธไม่ให้บริการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์กับบริษัทที่ไปลงโฆษณาทางวิทยุอีก
การปฏิเสธดังกล่าวจึงถูกฟ้องร้องภายใต้มาตรา 2 ของ Sherman Act กล่าวหาว่าการปฏิเสธเช่นนั้นมี
เจตนาและยังมีผลกระทบที่เป็นการสร้างการผูกขาดในตลาดโฆษณาของท้องถิ่นนั้น และศาลฎีกาของ
ประเทศสหรั ฐ ก็ได้ตัดสิ น ว่าบริษัท Lorain Journal มีความผิ ดฐานพยายามผู กขาด (attempt to
monopolize interstate commerce) ละเมิดต่อมาตรา 2 ของ Sherman Antitrust Act
ข ณ ะ ที่ ผู้ ถู ก ป ฏิ เ ส ธ ใ น ค ดี Lorain Journal Co. v. United States นั้ น เ ป็ น
ความสัมพันธ์ในรูปแบบแนวดิ่งกับผู้ปฏิเสธกล่าวคือ ผู้ปฏิเสธอยู่คนละตลาดกันกับผู้ถูกปฏิเสธ แต่ผู้ถูก
ปฏิ เ สธในคดี Otter Tail Power Co. v. United States นั้ น มี ทั้ ง ความสั ม พั น ธ์ ใ นแนวนอนและ
แนวดิ่งกับผู้ปฏิเสธ ข้อเท็จจริงในคดี Otter Tail Power Co. v. United States48 มีอยู่ว่า Otter
Tail เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าซึ่งประกอบธุรกิจอยู่ในมลรัฐมินนิโซตา โดย Otter Tail
ซื้ อ ไฟฟ้ า ส่ ว นใหญ่ ม าจากเขื่ อ น Red Wing ของรั ฐ บาล โดยเขื่ อ นของรั ฐ บาลจะส่ ง ก าลั ง ไฟฟ้ า
(wheels) ผ่ านมายั งสายส่ ง ไฟฟ้า แรงสู ง (high-voltage power transmission lines) ซึ่ง Otter
Tail เป็ น เจ้ า ของ จากนั้ น ก็ จ ะน าไฟฟ้ า ที่ ซื้ อ มาขายปลี ก ไปยัง เทศบาลเมื อ งเล็ ก ๆ บริ เ วณมลรัฐ
มินนิโซตาและเซาท์ดาโคตา เพื่อที่เทศบาลจะนาไฟฟ้าขายต่อให้กับครัวเรือน ซึ่ง Otter Tail มีส่วน
แบ่งตลาดในบริเวณนั้นสูงถึง ร้อยละ 91 เมื่อสัญญารับซื้อไฟฟ้าระหว่างเทศบาลเมืองกับ Otter Tail

47
48

Lorain Journal Co. v. United States 342 U.S. 143 (U.S. Supreme Court 1951).
Otter Tail Power Co. v. United States, 410 U.S. 366 (1973).
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หมดอายุ เทศบาลเมืองก็ตัดสินใจที่จะตั้งระบบไฟฟ้าขนาดเล็กของเทศบาล (municipal power
system) ขึ้นเอง Otter Tail จึงมีการกระทา 2 อย่างดังนี้
1. ปฏิเสธที่จะขายส่ง (wholesale) ไฟฟ้าให้กับระบบไฟฟ้าที่เทศบาลตั้งขึ้นมาใหม่
(การกระทาในข้อนี้เป็นพฤติกรรมในแนวดิ่ง เนื่องจากเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง Otter Tail ในตลาด
ต้นน้ากับระบบไฟฟ้าขนาดเล็กของเทศบาลในตลาดปลายน้า)
2. เมื่อ Otter Tail ไม่ยอมขายส่ งไฟฟ้าให้ กับระบบไฟฟ้าของเทศบาลที่ตั้งขึ้นใหม่
เทศบาลจึงขอเชื่อมสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของ Otter Tail เพื่อที่จะไปนาไฟฟ้ามาจากแหล่งอื่น แต่ Otter
Tail ก็ปฏิเสธคาร้องขอของเทศบาล (การกระทาในข้อนี้เป็นพฤติกรรมในแนวนอนที่ระบบไฟฟ้าขนาด
เล็กของเทศบาลขึ้นมาประกอบธุรกิจในตลาดต้นน้าเช่นเดียวกับ Otter Tail แต่การจะขึ้นมาในตลาด
ต้นน้าได้ต้องอาศัยสายส่งไฟฟ้าแรงสูงซึ่ง Otter Tail ปฏิเสธมิให้เทศบาลร่วมใช้ด้วยเพราะไม่ต้องการ
ให้ระบบไฟฟ้าของเทศบาลเข้ามาเป็นคู่แข่งในการจาหน่ายไฟฟ้าร่วมกับตน)
การกระทาทั้ง 2 อย่างของ Otter Tail ทาให้เทศบาลไม่สามารถประกอบธุรกิจระบบ
ไฟฟ้าขนาดเล็กเป็นของตนเองได้และเป็นการป้องกันมิให้เทศบาลก่อสร้างระบบไฟฟ้าเป็นของตัวเอง
ได้สาเร็จ เพื่อที่เทศบาลจะได้มาซื้อไฟฟ้ากับ Otter Tail ในราคาขายปลีกต่อไปซึ่งมีราคาแพงกว่า
ราคาขายส่ง ศาลฎีกาให้เหตุผลว่า Otter Tail ใช้อานาจผูกขาดของตนปิดกั้นการแข่งขันในเทศบาล
เมืองบริเวณที่ Otter Tail ขายไฟฟ้าให้และตัดสินว่า Otter Tail มีความผิดมาตรา 2 ของ Sherman
Act
คดี Otter Tail Power Co. v. United States นี้ เป็ น หนึ่ ง ในคดี ส าคั ญ ซึ่ ง มี ก าร
ตีความสนับสนุนหลักที่เรียกว่า “สิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น (Essential Facilities doctrine)”
โดยหลักดังกล่าวศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาได้อธิบายรายละเอียดไว้ในคดี Ferguson v. Greater
Pocatello Chamber of Commerce Inc.49 ว่า “เจ้าของสิ่งอานวยความสะดวกใด ๆ ซึ่งไม่สามารถ
สร้ า งขึ้ น ใหม่ ไ ด้ อ ย่ า งสมเหตุ ผ ลและเป็ นสิ่ ง ที่ จาเป็ นต่ อ การแข่ งขั น ในตลาด” มี ภ าระผู ก พั น ตาม
กฎหมายต่อต้านการผูกขาดที่จะต้อง “ทาให้สิ่งอานวยความสะดวกเช่นนั้นสามารถเข้าถึงได้ต่อทุก ๆ
คนแม้ว่าจะเป็นคู่แข่งทางการค้า ด้วยหลักเกณฑ์ที่ไม่เลือกปฏิบัติ” ซึ่งหมายความว่าผู้ประกอบธุรกิจที่

49

Ferguson v. Greater Pocatello Chamber of Commerce Inc. 848 F. 2d 976 (9th Cir. 1988). The "essential
facilities" doctrine imposes on the owner of a facility that cannot reasonably be duplicated and which is essential
to competition in a given market a duty to make that facility available to its competitors on a nondiscriminatory
basis.
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เป็นเจ้าของสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นจะยกข้ออ้างใด ๆ มาปฏิเสธเพื่อที่จะไม่ทาตามหน้าที่
ดังกล่าวไม่ได้ แต่ต้องทาให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย
หลั ก สิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ จ าเป็ น ปรากฏขึ้ น ครั้ ง แรกในคดี United States v.
Terminal Railroad Ass'n50 ในปี ค.ศ. 1912 ซึ่งศาลฎีกาได้ตัดสินวางหลักเอาไว้ในคดีเกี่ยวกับการ
รวมกลุ่มปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ แต่หลักดังกล่าวนี้จะสามารถใช้ได้อยู่หรือไม่ในปัจจุบันก็ยังเป็นที่สงสัย
เพราะศาลไม่ยอมรับหลักนี้ในหลายคดีด้วยกัน เช่นคดี Verizon Communications Inc. v. Trinko
แม้จะไม่สามารถอาศัยหลักนี้เพียงหลักเดียวมาพิสูจน์ความผิดตามมาตรา 2 ได้ แต่หลักดังกล่าวก็ยัง
สามารถแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบประการหนึ่งของความผิดตามมาตรา 2 ในเรื่องการมีอานาจ
ผูกขาดได้ กล่าวคือ ถ้าหากสิ่งอานวยความสะดวกนั้นเป็นของผู้ประกอบธุรกิจแต่เพียงผู้เดียวและเป็น
สิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้อย่างสมเหตุผลและเป็นสิ่งจาเป็นต่อการทาธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ
รายอื่นด้วย ก็ย่อมแสดงให้เห็นอยู่ในตัวว่าผู้ประกอบธุรกิจที่ครอบครองสิ่งอานวยความสะดวกนั้นมี
อานาจผูกขาด (monopoly power)* ในขณะเดียวกันการที่ไม่สามารถยกข้ออ้างใด ๆ ขึ้นปฏิเสธ
เพื่อที่จะไม่ทาตามหน้าที่ย่อมแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่จะผูกขาด อย่างในคดี Trinko ศาลไม่พบเจตนา
ที่จะผูกขาด จาเลยในคดีจึงไม่ต้องมีหน้าที่ตามหลักสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น ดังนั้นหากศาล
ตัดสินว่าจาเลยมีหน้าที่ตามหลักดังกล่าวแล้วจาเลยไม่ยอมปฏิบัติตามหน้าที่นั้นแสดงว่าจาเลยมีเจตนา
ที่จะผูกขาดนั่นเอง51
ในคดี Aspen Skiing v. Aspen Highlands Skiing52 ผู้ถูกปฏิเสธพิสูจน์ให้ศาลเห็นได้
ว่าผู้ปฏิเสธมีอานาจที่จะกาจัดผู้ถูกปฏิเสธให้ออกไปจากตลาดและผู้ปฏิเสธไม่อาจยกข้อต่อสู้ใด ๆ ขึ้น
อ้างเพื่อที่จะไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามหลักสิ่ง อานวยความสะดวกที่จาเป็นได้ ในการที่ศาลตัดสินว่า
จาเลยมีความผิดตามมาตรา 2 นั้นศาลไม่จาต้องอาศัยหลักสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น แต่ศาลให้
น้าหนักไปกับปัจจัยเรื่องอื่น ๆ แทน พฤติกรรมของบริษัท Aspen Skiing จาเลยในคดีมีการปฏิเสธใน
แนวนอนต่อคู่แข่งที่เคยทาธุรกิจร่วมกันมาก่อนกล่าวคือ จาเลยเป็นผู้ให้บริการสกี 3 ลานจาก 4 ลาน
บนภูเขา Aspen อยู่มาวันหนึ่งจาเลยตัดสินใจที่จะเลิกให้บริการตั๋วร่วมชนิดหนึ่งชื่อว่า All Aspen
ticket ที่เคยร่วมให้บริการตั๋วชนิดนี้เป็นเวลานานหลายปีกับโจทก์ซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้ากัน คณะ
50

United States v. Terminal Railroad Ass'n 224 U.S. 383 (1912).
* ในคดี United States v. E. I. du Pont de Nemours & Co. 351 U.S. 377 (1956). ให้ นิย ามคาว่า อ านาจผูก ขาดไว้ว่า
“อานาจที่จะควบคุมราคาหรือกาจัดการแข่งขัน”
51 Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: 96.
52 Aspen Skiing v. Aspen Highlands Skiing, 472 U.S. 585 (1985).
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ลูกขุนมีความเห็นว่าจาเลยผู้ปฏิเสธใช้อานาจผูกขาดโดยมิชอบเพื่อที่จะจากัดการแข่งขันในตลาดผู้
ให้บริการสกี (skiing market) อันเป็นการละเมิดตามมาตรา 253
ศาลอุทธรณ์ภาค 10 (Tenth Circuit) ยืนยันคาตัดสินโดยอาศัยเหตุผล 2 ประการ
ประการแรกศาลระบุว่าตั๋ว All Aspen ticket เป็นสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น ประการที่สองศาล
กล่าวว่าการปฏิเสธของจาเลยนั้นมีเจตนาที่จะคงสถานะความเป็นผู้ผูกขาด ส่วนศาลฎีกาเพิกเฉยต่อ
หลักสิ่งอานวยความสะดวกที่ จาเป็นโดยมิได้หยิบมาเป็นประเด็นหลักแต่อย่างใด แต่ที่ตัดสินยืนตาม
ศาลล่างเพราะเหตุผลว่าเจตนาที่จะผูกขาดสามารถดูได้จากความจงใจของผู้ปฏิเสธในการยอมสละผล
กาไรในระยะสั้นและผลประโยชน์ของผู้บริโภคเพื่อแลกกับผลกระทบในระยะยาวที่จะเกิดกับคู่แข่ง
รายเล็กกว่า กล่าวคือ การที่จาเลยยอมเสียกาไรจากตั๋ว All Aspen ticket ไปสักระยะหนึ่งเพื่อแลก
กับการที่โจทก์อาจจะต้องออกจากการแข่งขันในตลาดไปในที่สุด54
หลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาแสดงว่าในคดีเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวที่จะเป็นความผิดนั้นมักเกี่ยวกับการทาธุรกิจอย่างเลือกปฏิบัติ (discriminatory dealing)
หรือการยุติความสัมพันธ์ (termination of a relationship) หรือเป็นทั้ง 2 อย่างประกอบกัน การทา
ธุรกิจอย่างเลือกปฏิบัติอันเป็นความผิดนั้นเห็นได้จากคดี Lorain Journal Co. v. United States ที่
ผู้ปฏิเสธเลือกที่จะไม่ทาธุรกิจเฉพาะกับบริษัทที่ไปลงโฆษณากับสถานีวิทยุซึ่งเป็นคู่แข่งในตลาดการ
ให้บริการโฆษณาของผู้ปฏิเสธ ส่วนในคดี Otter Tail Power Co. v. United States ก็เป็นการที่ผู้
ปฏิเสธเลือกปฏิบัติไม่ยอมเชื่อมสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของ Otter Tail ให้กับผู้ถูกปฏิเสธแต่เพียงผู้เดียว
เพราะผู้ถูกปฏิเสธจะเข้ามาแข่งขันในตลาดเดียวกันกับผู้ปฏิเสธ ส่วนการยุติความสัมพันธ์ก็เห็นได้จาก
ข้อเท็จ จริงในคดี Aspen Skiing v. Aspen Highlands Skiing ซึ่งจาเลยมีการยุติความสั มพันธ์ที่มี
กาไร55
การปฏิเสธในคดี Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc. 56 มี
ข้ อ พิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การท าธุ ร กิ จ อย่ า งเลื อ กปฏิ บั ติ แ ละการยุ ติ ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ มี ก าไร ในคดี นี้
บริษัทผู้ผลิตเครื่องถ่ายเอกสารถูกฟ้องโดยผู้ให้บริการซ่อมแซมอิสระ (independent repair service
providers “ISOs”) สาหรับนโยบายของผู้ผลิตเครื่องถ่ายเอกสารที่ไม่ยอมขายชิ้นส่วนของเครื่องถ่าย

53

Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: 96.
54 Ibid.
55 Ibid., 96-97.
56 Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc. 504 U.S. 451 (1992).
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เอกสารให้กับ ISOs แต่กลับขายให้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อบริการซ่อมแซมของผู้ผลิตเครื่องถ่ายเอกสารด้วย
เท่านั้น ศาลฎีกาพิพากษาว่าจากข้อเท็จจริงดังกล่าวสามารถบ่งชี้ว่าผู้ปฏิเสธมีเจตนาที่จะกาจัดคู่แข่ง
และรักษาอานาจผูกขาดไว้ทั้งในตลาดชิ้นส่วนของเครื่องถ่ายเอกสารและในตลาดการซ่อมแซมบารุง
เครื่องถ่ายเอกสาร ศาล Ninth Circuit จึงตัดสินว่าบริษัทผู้ผลิตเครื่องถ่ายเอกสารได้กระทาความผิด
ตาม มาตรา 2 ของ Sherman Act สาหรับการทาธุรกิจอย่างเลือกปฏิบัติในคดี นี้คือการที่ผู้ปฏิเสธจะ
ขายชิ้นส่วนเครื่องถ่ายเอกสารให้เฉพาะกับลูกค้าที่ซื้อบริการซ่อมแซมของผู้ปฏิ เสธด้วยเท่านั้น ส่วน
การยุติความสัมพันธ์ที่มีกาไรก็คือการที่ในอดีตก่อนผู้ปฏิเสธจะใช้นโยบายดังกล่าว ผู้ปฏิเสธเคยขาย
ชิ้นส่วนเครื่องถ่ายเอกสารให้กับ ISOs แล้วก็ได้กาไรตามปกติ พอมีการใช้นโยบายดังกล่าวผู้ปฏิเสธจึง
ยุติความสัมพันธ์ที่มีกาไรนี้
ความสาคัญของการทาธุรกิจอย่างเลือกปฏิบัติและการยุติความสัมพันธ์ซึ่งจะทาให้การ
ปฏิเสธไม่ทาธุร กิจ ฝ่ ายเดียวมักถูกฟ้องร้องตามมาตรา 2 ของ Sherman Act ยิ่งชัดแจ้งขึ้นในคดี
Verizon Communications, Inc. v. Trinko57 มีข้อเท็จจริงว่าบริษัท Verizon ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
โทรคมนาคมที่มีอานาจเหนือตลาดถูกฟ้องร้องตามมาตรา 2 เนื่องจากไม่สามารถที่จะจัดให้คู่แข่ง
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมได้อย่างเพียงพอ แต่ศาลฎีกาในคดีนี้ตัดสินว่าบริษัท Verizon ไม่มี
หน้าที่ตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดที่จะต้องจัดให้ผู้ประกอบการรายอื่นสามารถเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมและศาลฎีกายั งระบุ ว่าการเชื่อมต่ อโครงข่ายโทรคมนาคมไม่ใช่สิ่ งผู้ ที่ประกอบการ
โทรคมนาคมที่มีอานาจเหนือตลาดต้องจัดหาให้กับผู้อื่นก่อนที่จะมี กฎหมายว่าด้วยโทรคมนาคม ค.ศ.
1996 จึงแตกต่างจากคดี Aspen Skiing และ Otter Tail และศาลฎีกาชี้ว่าในคดีนี้ บริษัท Verizon
และผู้ประกอบการโทรคมนาคมคู่แข่งไม่เคยมีการติดต่อทาธุรกิจกันมาก่อน และก่อนจะมี กฎหมายว่า
ด้วยโทรคมนาคม ค.ศ. 1996 บริษัท Verizon ก็ไม่เคยให้ใครเข้าเชื่อมต่อโครงข่ายของตนเช่นเดียวกัน
บริษัท Verizon จึงไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติกับคู่แข่งแต่อย่างใด ทั้งไม่อาจสรุปได้ว่าบริษัท Verizon ยุติ
ความสัมพันธ์ที่ได้กาไรเนื่องจากราคาที่บริษัท Verizon ได้รับจากผู้ประกอบธุรกิจคู่แข่งในการขอ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไม่ได้เป็นราคาที่บริษัท Verizon ตั้งขึ้นเองหากแต่เป็นราคาที่กาหนด
ขึ้นตามกฎเกณฑ์ (regulation-imposed) ศาลฎีกาจึงยกคาฟ้องโจทก์58
การทาธุรกิจอย่างเลือกปฏิบัติ และการยุติความสัมพันธ์ล้วนเป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยค้นหา
เจตนาของผู้ผูกขาด แต่ก็ไม่ใช่อาศัยเพียงข้อเท็จจริง 2 อย่างนี้แล้วการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ ฝ่ายเดียวจะ
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เป็ น ความผิ ดเสมอไป อย่ างในคดี United States v. Colgate59 ถึงแม้มีการเลื อ กปฏิบั ติแ ละยุ ติ
ความสัมพันธ์แต่ศาลฎีกากลับตัดสินว่า “หากผู้ประกอบธุรกิจรายใดไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างหรือคง
สถานะความเป็นผู้ผูกขาดแล้วกฎหมาย Sherman Act ก็จะไม่เข้าไปยุ่งกับการใช้ดุลยพินิจของเอกชน
ที่จะเลือกประกอบธุรกิจกับผู้ใดก็ได้ ” ดังนั้นหลักกฎหมายตามมาตรา 2 ของ Sherman Act ชี้ว่า
ข้อเท็จจริงเรื่องการทาธุรกิจอย่ างเลื อกปฏิบัติและการยุติความสัมพันธ์รวมทั้งอานาจตลาดของผู้
ปฏิ เ สธตลอดจนผลกระทบที่ เ ป็ น การต่ อ ต้ า นการแข่ ง ขั น ของการปฏิ เ สธนั้ น ล้ ว นแล้ ว แต่ เ ป็ น
พยานหลักฐานสาคัญที่ช่วยพิสูจน์ได้ว่าการปฏิเสธนั้นมีเจตนาที่จะต่อต้านการแข่งขัน60
สรุปได้ว่าการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ตาม Sherman
Act มาตรา 2 นั้น ศาลมุ่งความสนใจไปที่การค้นหาเจตนาต่อต้านการแข่งขัน (anticompetitive
intent) ของผู้ปฏิเสธเนื่องจากเจตนาต่อต้านการแข่งขันเป็นองค์ประกอบความรับผิดที่ต้องการตาม
มาตรา 2 ซึ่งจากประสบการณ์ที่ศาลได้ตัดสินคดีเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวมา
สามารถสรุปได้ว่าข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้เป็นหลักฐานสาคัญที่แสดงให้เห็นถึงเจตนาต่อต้านแข่งขันได้
1. การทาธุรกิจอย่างเลือกปฏิบัติ (discriminatory dealing)
2. การยุติความสัมพันธ์ทมี่ ีกาไร (termination of a profitable relationship)
3. อานาจตลาดของผู้ปฏิเสธ (refuser’s market power)
4. ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ เ ป็ น ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร แ ข่ ง ขั น ข อ ง ก า ร ป ฏิ เ ส ธ ( refusal’s
anticompetitive effects)61
ส่วนการฟ้องคดีเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้โดยอาศัย
บทบัญญัติตามมาตรา 5 ของ FTC Act เกิดขึ้นไม่มากเท่าการฟ้องคดีโดยอาศัยบทบัญญัติตามมาตรา
2 ของ Sherman Act แต่พอมีคดีให้ศึกษาอยู่บ้าง ดังนี้
ในคดี Official Airline Guides, Inc. v. FTC62 ศาลอุ ท ธรณ์ ภ าคที่ 2 ตั ด สิ น ว่ า ผู้
ประกอบธุรกิจพิมพ์ตารางการบินซึ่งเป็นผู้ผูกขาดมิได้มีการกระทาใด ๆ ที่เป็นการละเมิดต่อมาตรา 5
แห่ง FTC Act แม้ว่าการปฏิเสธที่จะพิมพ์ชื่อสายการบินขนาดเล็ก (commuter airlines) สายการบิน
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หนึ่งลงในตารางการบิน เนื่องจากสายการบินดัง กล่าวยังไม่ได้รับใบรับรองผู้ดาเนินการทางอาการ
(certificated airlines) นั้ น จะเป็ นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียว (unilaterally refused) ตาม
อาเภอใจก็ตาม ศาลกล่าวว่าผู้ปฏิเสธในคดีนี้ไม่มีเหตุจูงใจในการผูกขาดหรือไม่มีเจตนาที่จะได้เปรียบ
ในการแข่งขันแต่อย่างใดเพราะผู้ปฏิเสธไม่ได้ประกอบธุรกิจอยู่ในตลาดสายการบินซึ่งเป็นตลาดที่การ
แข่งขันได้รับความเสียหาย63
อย่างไรก็ตาม ในคดี LaPeyre v. FTC64 ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ตัดสินว่าบริษัทผู้ผลิต
เครื่องจักรแปรรูปกุ้ง (shrimp processing machines) ซึ่งเป็นผู้ผูกขาดได้มีการกระทาที่เป็น การ
ละเมิดต่อมาตรา 5 แห่ ง FTC Act ในการที่ ผู้ ผู กขาดปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับบริษัท Northwest ใน
เงื่อนไขเดียวกันกับที่ผู้ผูกขาดให้ต่อบริษัท Gulf Coast ซึ่งทั้ง 2 บริษัทนี้เป็นบริษัทบรรจุกุ้งใส่กระป๋อง
เหมือนกัน การกระทาของผู้ผู กขาดดังกล่าวจึงทาให้การแข่งขันในธุรกิจบรรจุกุ้งใส่กระป๋องอันเป็น
ตลาดปลายน้ าลดลง ซึ่ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง ในคดี LaPeyre v. FTC แตกต่ า งจากในคดี Official Airline
Guides, Inc. v. FTC ตรงที่ว่าผู้ปฏิเสธในคดี LaPeyre v. FTC ได้ร่วมทาธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งในบริษัท
Gulf Coast ด้วย ผู้ปฏิเสธจึงให้ข้อสัญญาทางธุรกิจที่ดีกว่าบริษัท Northwest ซึ่งเป็นคู่แข่ง65
3.1.4 แนวคิด เกี่ยวกับ การปฏิเ สธไม่ทาธุ ร กิจฝ่า ยเดียวโดยปริ ยายตามมาตรา 5 แห่ง
Federal Trade Commission Act
ภายใต้ กฎหมายการแข่ งขั น ทางการค้ า ของประเทศสหรัฐ อเมริ ก ายั ง ไม่เ คยมี ก าร
ฟ้องร้องต่อพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายโดยอาศัยบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรม
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมแต่มีการฟ้องคดีโดยอาศัยบทบัญญัติเรื่องการผูกขาดตามมาตรา 2 ของ
Sherman Act อยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม ศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่เคยได้วางหลักเกณฑ์ที่ ใช้
ในการพิจารณาว่าการเสนอเงื่อนไขอย่างใดจึงจะถูกถือว่าเป็นพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวโดยปริยายที่เป็นความผิดต่อ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า เนื่องมาจากคดีความหลายคดีที่
โจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลโดยอ้างว่ามีพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายเกิดขึ้นนั้น กลับ
มีข้อเท็จจริงปรากฏว่าโดยแท้จริงแล้วจาเลยได้ทาธุรกิจร่วมกับโจทก์อยู่ เป็นเหตุผลให้ศาลพิพากษา
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ยกฟ้อง 66 เห็ น ได้จ ากตัว อย่ างในคดี Ideal Dairy Farms, Inc. v. John Labatt. Ltd. 67 ในคดีนี้ผู้
ประกอบธุรกิจจาหน่ายนมและผลิตภัณฑ์ที่ทาจากนมท้องถิ่นในมลรัฐนิว เจอร์ซีย์รายหนึ่งยื่น ฟ้ อง
บริ ษัทยั กษ์ใหญ่สั ญชาติแคนาดาและโรงรี ดนมในมลรัฐ นิว เจอร์ซี ย์ห ลายแห่ งที่ ถูก บริษั ทสั ญ ชาติ
แคนาดานั้นซื้อกิจการไป โดยโจทก์กล่าวหาว่าจาเลยมีความผิดตามมาตรา 2 ของ Sherman Act อัน
เนื่องมาจากจาเลยในคดีนี้ได้ซื้อกิจการโรงรีดนมซึ่งปกติแล้วโจทก์จะมาติดต่อขอซื้อนมแปรรูปจากโรง
รีดนมวัวแห่งนี้ หลังจากที่โรงรีดนมนี้ถูกซื้อกิจการไปได้ไม่นานก็ขึ้นราคานมแปรรูปอย่างขูดเลือดขูด
เนื้อแต่โจทก์ก็ต้องยอมซื้อนมแปรรูปในราคาที่สูงมากดังกล่าวเพราะว่าจาเลยเป็นเจ้าของโรงรีดนมวัว
ทั้งหมดที่สามารถจาหน่ายนมวัวแปรรูปตามความต้องการของโจทก์ได้ โจทก์จึงอ้างว่าการตั้งราคานม
แปรรูปที่สูงเกินไปนั้นเสมือนว่าเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยปริยายที่จะไม่ให้เข้าถึงสิ่งอานวยความ
สะดวกที่จาเป็น ศาลอุทธรณ์ภาคที่ 3 ได้มีคาตัดสินในประเด็นเรื่องสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น
ภายใต้มาตรา 2 ของ Sherman Act ว่า “ตลอดระยะเวลา 5 ปีหลังจากที่จาเลยได้ขึ้นราคาน้านมแปร
รูปมา แม้จะเป็นราคาที่สูงแต่ธุรกิจของโจทก์ก็ยังสามารถดาเนินอยู่ได้” ดังนั้นศาลจึงสรุปว่าพฤติกรรม
ของจาเลยในคดีนี้ไม่ใช่การปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นโดยปริยายแต่อย่างใด
เช่นเดียวกับคดี Anserphone, Inc. v. Bell Atlantic Corp.68 โจทก์ในคดีนี้ประกอบ
ธุรกิจเป็นผู้ให้บริการตอบรับโทรศัพท์ (telephone answering services) ซึ่งลูกค้าของโจทก์ส่วน
ใหญ่จะเป็นบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ในการให้บริการของโจทก์นั้นโจทก์ต้องพึ่งพาบริการโอนสาย (callforwarding services) ของจาเลยซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์ในมลรัฐเพนซิลเวเนีย ในช่วงปี ค.ศ.
1980 โจทก์ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าเป็นจานวนมากว่า
(1) บริการโอนสายของจาเลยสาหรับลูกค้าของโจทก์บางส่วนได้หยุดทางาน
(2) สายของลูกค้าที่โทรเข้ามาหาโจทก์มักจะถูกตัดไปหลังจากเสียงโทรศัพท์ดัง 1 ครั้ง
และ
(3) สายของลูกค้าที่โทรเข้ามาจานวนมากมีหมายเลขประจาตัวที่ผิดจึงทาให้พนักงาน
ของโจทก์ตอบรับไม่ถูกต้อง
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67 Ideal Dairy Farms, Inc. v. John Labatt. Ltd., 90 F.3d 737, 746-747 (3d Cir. 1996).
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สรุปได้ว่าการให้บริการของจาเลยมีปัญหาทาให้ธุรกิจของโจทก์ได้รับผลกระทบ โจทก์
จึงร้องเรียนไปยังบริษัทของจาเลยแต่จาเลยก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้โจทก์พึงพอใจได้ โจทก์จึงนา
คดีมาฟ้องต่อศาลกล่าวหาว่าการที่จาเลยให้บริการโทรศัพท์ที่มีคุณภาพต่านั้นถือว่าเป็นการปฏิเ สธ
ไม่ให้โจทก์เข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น โดยปริยาย (constructively denied access to
defendants' essential facilities) จึ ง เป็ น ความผิ ด ตามมาตรา 2 ของ Sherman Act ในการ
พิจารณาคดีนี้ศาลได้หยิบยกหลักเกณฑ์ที่ ปรากฏในคดี Ideal Dairy Farms, Inc. v. John Labatt.
Ltd. และได้ตัดสินว่าพฤติกรรมของจาเลยในคดีนี้ไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าเป็นการปฏิเสธไม่ให้เข้าถึง
สิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นโดยปริยายอันจะมีความรับผิดตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า แต่
อย่างใด แม้ว่าโจทก์จะอ้างว่าการให้บริการของจาเลยนั้นไม่มีคุณภาพจนถือ ได้ว่าเป็นการปฏิเสธไม่ให้
เข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกโดยปริยาย (เหมือนกับที่โจทก์ในคดี Ideal Dairy Farms, Inc. v. John
Labatt. Ltd. พยายามอ้างว่ามีการตั้งราคาวัตถุดิบที่สูงมากจนถือได้ว่าเป็นการปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงสิ่ง
อานวยความสะดวกที่จาเป็นโดยปริยาย) แต่จาเลยในคดี นี้ก็ไม่สามารถพิสูจน์ถึงองค์ประกอบของ
ความเป็นสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นในข้อที่ว่า “จาเลยปฏิเสธไม่ให้ใช้สิ่งอานวยความสะดวกที่
จาเป็นต่อคู่แข่งขัน” ให้ศาลเห็นได้
ส่วนคดี Verizon Communications, Inc. v. Trinko69 ก็ดูเหมือนว่าจะมีประเด็น
เรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายเนื่องจากโจทก์ฟ้องร้องกล่าวหาว่าจาเลยให้บริการที่มี
คุณภาพต่าจนอาจจะถือได้ว่าเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ ซึ่งในท้ายที่สุดศาลได้พิพากษายกฟ้องคดีนี้แต่
ก็มิได้อาศัยเหตุผลในเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายมาเป็นเหตุผลในการยกฟ้องคดี
แต่อย่างใด จึงไม่มีหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวให้ศึกษาจากคดีนี้เช่นกัน70
3.1.5 แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่มีลักษณะเป็นการกดดันราคาตาม
มาตรา 5 แห่ง Federal Trade Commission Act
เช่นเดียวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยาย ภายใต้ กฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่เคยมีการฟ้องร้องต่อพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวที่มีลักษณะเป็นการกดดันราคาโดยอาศัยบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม มีแต่
คดีที่ฟ้องร้องโดยอาศัย Sherman Act ทั้งสิ้น
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การกดดันราคาที่เรียกกันว่า “Margin squeeze” (หรือที่ในประเทศสหรัฐอเมริกามัก
เรียกว่า Price squeeze) นั้นเป็นพฤติกรรมที่อาจเป็นความผิดต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการกดดันราคานี้สามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจต้นน้าจาหน่าย
วัตถุดิบ input ซึ่งไม่อาจหาทดแทนได้ในทางเศรษฐศาสตร์ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งซึ่งผู้ประกอบ
ธุรกิจต้นน้าดังกล่าวนั้นได้ลงมาแข่งขันในตลาดปลายน้าด้วย โดยทั่วไปแล้วพฤติกรรมนี้มักเกิดขึ้นกับผู้
ประกอบธุรกิจที่มีการรวมตัวกันในแนวดิ่งซึ่งดาเนินธุรกิจทั้งในตลาดค้าส่งและตลาดค้าปลีกโดยที่ผู้
ประกอบธุรกิจดังกล่าวเป็นผู้มีอานาจตลาดอยู่ในตลาดค้าส่งได้ทาการแข่งขันกับคู่แข่งขันที่ไม่ได้เข้ามา
รวมตัวด้วยในตลาดค้าปลีก การกดดันราคาจะเกิดขึ้นเมื่อส่วนต่างระหว่างราคาขายปลีกในตลาด
ปลายน้าและราคาขายส่งที่ถูกเรียกเก็บสาหรับการซื้อวัตถุดิบ input ต้นน้านั้นเหลือช่องว่างน้อยมาก
เสียจนไม่อาจดาเนินธุรกิจต่อไปในฐานะคู่แข่งขันในตลาดค้าปลีกได้71
แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการกดดันราคาในประเทศสหรัฐอเมริกามีพัฒนาการมาอย่ า ง
ยาวนาน ปัญหาบางอย่างก็มีข้อสรุปแล้วในขณะที่ปัญหาบางประเด็นยังคงเปิดช่องให้มีการอภิปราย
กัน อยู่ ศาลฎีกาของประเทศสหรั ฐอเมริกาได้เคยวินิจฉัยถึงการกดดันราคาไว้ในคดี Pacific Bell
Telephone Co. v. linkLine Communications, Inc.72 ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่มีหน้าที่
ตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่จะต้องทาธุรกิจกับคู่แข่งขันในตลาดปลายน้าของตน ในคดีนี้ศาล
ฎีกาจึงได้ตัดสินวางหลักไว้ว่า กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของประเทศสหรัฐอเมริกามิได้จัดให้การ
กดดันราคาเป็นพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขันอันเป็นความผิดตามลาพังแต่เป็นพฤติกรรมที่ต้องร่วม
พิจารณากับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว (แต่ในบางคดีศาลล่างของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดให้
การกดดันราคาเป็นพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขันอันเป็นความผิดตามลาพังได้) ฉะนั้นการกดดันราคา
จะเป็นความผิดได้ก็ต่อเมื่อศาลเห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจในคดีนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องทาธุรกิจกับผู้อื่นตาม
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม ศาลฎีกายังไม่เคยมีประสบการณ์ในการ
วินิจฉัยถึงการกดดันราคาในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ตามกฎหมายการแข่งขัน ทางการค้า ที่
จะต้องทาธุรกิจกับคู่แข่งขันในตลาดปลายน้าของตนเลยแม้แต่คดีเดียว นอกจากนี้คดีล่าสุดที่ศาลได้
ตั ด สิ น ให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ มี ห น้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งท าธุ ร กิ จ กั บ ผู้ อื่ น ก็ คื อ คดี Aspen Skiing v. Aspen
Highlands Skiing73 ซึ่งได้ตัดสินไว้นานแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 ประกอบกับหลักเกณฑ์ว่าผู้ ประกอบ
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ธุรกิจต้องมีหน้าที่ทาธุรกิจกับผู้อื่นในสถานการณ์อย่างใดบ้างนั้นก็เริ่มไม่ชัดเจนหลังจากที่ศาลได้ตัดสิน
คดี Verizon Communications, Inc. v. Trinko74 ดังนั้นปัญหาว่าหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา
ความผิดของการกดดันราคา ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ที่
จะต้องทาธุรกิจกับคู่แข่งขันในตลาดปลายน้าของตน มีหลักเกณฑ์เป็นอย่างใดบ้างนั้นยังคงเป็นปัญหา
ให้อภิปรายกันต่อ75
คดีที่ฟ้องร้องกันเกี่ยวกับการกดดันราคาโดยอาศัยมาตรา 2 ของ Sherman Act มีมา
อย่างยาวนานแล้ว และทฤษฎีเกี่ยวกับการกดดันราคานั้นถูกสร้างขึ้นโดยท่านผู้พิพากษา Learned
Hand ในการประชุมความเห็นของศาลอุทธรณ์ภาค 2 เกี่ยวกับคดี United States v. Aluminum
Co. of America76 หรือที่รู้จักกันในนามคดี Alcoa เมื่อกว่า 70 ปีมาแล้ว คดีนี้มีข้อเท็จจริงว่าบริษัท
Alcoa เป็นผู้ผูกขาดในตลาดก้อนแท่งอะลูมิเนียม (aluminum Ingot) ซึ่งเป็นวัตถุดิบสาหรับนามา
ผลิตเป็นอะลูมิเนียมแผ่น (aluminum Sheet) และ บริษัท Alcoa ยังได้จาหน่ายก้อนแท่งอะลูมิเนียม
ให้กับคู่แข่งขันในตลาดปลายน้าซึ่งผลิตอะลูมิเนียมแผ่นเช่นกัน ในคดี Alcoa จาเลยและโจทก์ต่าง
แข่งขันกันในตลาดค้าปลีกปลายน้า ต่อมาโจทก์ได้ฟ้องร้องกล่าวหาว่าจาเลยได้ใช้ประโยชน์จากอานาจ
ผูกขาดที่ตนมีเหนือวัตถุดิบ input สาคัญและตั้งราคาขายส่งสาหรับวัตถุดิบ input นั้นสูงมากเพื่อให้
โจทก์ไม่สามารถดาเนินธุรกิจแข่งขันอยู่ในตลาดปลายน้าได้อย่างมีกาไร77
สถานการณ์การกดดันราคาในคดี Alcoa เกิดขึ้นเพราะคู่แข่งขันในตลาดปลายน้าไม่
สามารถ “ทากาไร” ได้ เนื่องจากพวกเขาถูกกดดันระหว่างราคาก้อนแท่งอะลูมิเนียมที่บริษัท Alcoa
จาหน่ายให้นั้นสูงเกินไปและราคาอะลูมิเนียมแผ่นที่บริษัท Alcoa จาหน่ายนั้นต่าเกินไป ศาลพบว่า
การจาหน่ายอะลูมิเนียมแผ่นในหลาย ๆ งวดมีส่วนต่างที่เป็นลบ กล่าวคือ ต้นทุนสูงกว่าราคาจาหน่าย
และก็มีบางงวดเช่นกันที่ส่วนต่างเป็นบวกแต่ก็บวกเพียงแค่ไม่กี่เพนนีเท่านั้น ต้นทุนของคู่แข่งที่ต้องซื้อ
ก้อนแท่งอะลูมิเนียมบวกกับค่าใช้จ่ายในกระบวนการรีดก้อนแท่ง อะลูมิเนียมให้เป็นแผ่นนั้นสู งกว่า
ราคาค้าปลีกอะลูมิเนียมแผ่นของบริษัท Alcoa ที่จาหน่ายไปยังผู้บริโภคเสียอีก ศาลจึงตัดสินว่าการ
กระทาของบริษัท Alcoa เป็นความผิดต่อกฎหมายโดยเป็นการใช้อานาจผูกขาดที่ตนมีในการตั้งราคา
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ขายส่งก้อนแท่งอะลูมิเนียม “สูงอย่างไม่เป็นธรรม” และตั้งราคาขายปลีกอะลูมิเนียมแผ่น “ต่าอย่าง
ไม่เป็นธรรม”78
ก่อนจะมาถึงคดี linkLine ซึ่งเป็นคดีล่ าสุ ด ศาลได้ตัดสิ นคดีที่มีการฟ้องร้องกัน ใน
ประเด็นการกดดันราคาโดยอาศัยบทบัญญัติตามมาตรา 2 ของ Sherman Act ไว้หลายคดี เช่น คดี
Town of Concord v. Boston Edison Co.79 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้ตัดสินยกฟ้องในประเด็นการ
กดดันราคาในสถานการณ์ที่การตั้งราคาของจาเลยนั้นถูกกากับดูแลอย่างสมบูรณ์ทั้งราคาในตลาดค้า
ส่งและค้าปลีก แม้ว่าศาลจะตัดสินยกฟ้องเช่นนั้นแต่ศาลก็ยังได้ให้ข้อพิจารณาไว้ว่าการกดดันราคา
อาจมีผลกระทบเป็นการต่อต้านการแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมที่ไม่มีการกากับดูแล ศาลอุทธรณ์ภาค 1
ชี้ให้เห็นว่ามีเหตุผลอยู่ 2 ประการที่ไม่ควรยอมให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีอานาจผูกขาดขยายอานาจของ
ตนไปยั งธุร กิจ ในตลาดรองหรื อตลาดปลายน้ า เหตุผ ลประการแรกคื อ จะยิ่ งเป็น การสร้ างความ
แข็งแกร่งให้กับผู้ผูกขาดในตลาดต้นน้า เหตุผลประการที่สองคือจะเป็นการกาจัดการแข่งขันที่มิใช่
ทางด้านราคาในตลาดปลายน้า สถานการณ์ตามเหตุผลในประการแรกคือผู้ผูกขาดในตลาดต้นน้า
สามารถเพิ่มต้นทุนของการที่จะเข้ามาแข่งขันในตลาดต้นน้าได้โดยการขยายอานาจตลาดของตนไปยัง
ตลาดปลายน้ า ผู้ ป ระกอบธุร กิจ รายใหม่ที่ จ ะเข้ ามาแข่ง ขัน ในตลาดต้ นน้ าจะถู ก กีด ขวางทั้ ง จาก
อุปสรรคที่มีอยู่แต่เดิมในการที่จะเข้ามาแข่งขันและจากอุปสรรคใหม่ที่จะต้องแข่งขันบนข้อสัญญาที่ไม่
เท่าเทีย มกัน กับ ผู้ ผู กขาด เนื่ องจากเมื่อผู้ ผู กขาดเข้ามาควบคุมเหนือตลาดปลายน้าแล้ ว ผู้ ผู กขาด
สามารถตั้งราคาอย่างไม่จูงใจให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นเข้ามาแข่งขันในตลาดต้นน้าได้ เช่นตั้งราคารับ
ซื้อสินค้าต้นน้าให้ต่าจนไม่ จูงใจให้ผู้ ประกอบธุรกิจรายอื่นเข้ามาแข่งขันในตลาดต้นน้า และเมื่อผู้
ผู กขาดสามารถผู กขาดในตลาดทั้ ง 2 ระดับได้แล้ ว ก็จ ะน ามาซึ่ งการขึ้นราคาสิ น ค้า ในที่สุ ด ส่ ว น
สถานการณ์ตามเหตุผลประการที่สองคือเมื่อผู้ผูกขาดสามารถกาจัดการแข่งขันในตลาดปลายน้าได้
แล้ว การแข่งขันที่มิใช่ทางด้านราคา เช่น คุณภาพของสินค้าหรือบริการก็จะถูกทาลายไปด้วยเช่นกัน
เนื่องจากผู้ผูกขาดย่อมขาดแรงจูงใจที่จะพัฒนาสินค้าหรือพัฒนาวิธีการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพดี
ขึ้นทาให้สินค้าในตลาดปลายน้าไม่มีการพัฒนา80
แม้ว่าในอดีตศาลล่างมักจะยอมรับว่าการกดดันราคาจัดเป็นพฤติกรรมที่เป็นอันตราย
ต่อการแข่งขัน แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2009 ศาลฎีกาของประเทศสหรัฐอเมริกากลั บ มีคา
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ตัดสินในคดี Pacific Bell Telephone Co. v. linkLine Communications, Inc.81 หรือที่รู้จักกันใน
คดี linkLine ว่าในกรณีที่ผู้ ป ระกอบธุรกิจที่ ได้มี การรวมตัว ในแนวดิ่ งสามารถปฏิเสธไม่จาหน่ า ย
วัตถุดิบ input ในตลาดต้น น้ าได้โ ดยไม่เป็นความผิดต่อ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า แล้ว การ
ฟ้องร้องเกี่ยวกับการกดดันราคาโดยอาศัยบทบัญญัติตามมาตรา 2 ของ Sherman Act ย่อมไม่อาจ
ทาได้ ศาลฎีกาในคดีนี้ได้ตัดสินโดยอาศัยหลักจากคดี Trinko ในปี ค.ศ. 2004 และได้ตัดสินว่าหากผู้
ประกอบธุร กิ จ ไม่ มีห น้ าที่ ที่จ ะต้ องทาธุร กิจ ด้ว ยแล้ ว ศาลย่อมไม่ต้องลงไปตรวจสอบถึง ราคาที่ ผู้
ประกอบธุรกิจดังกล่าวนั้นตั้งเลยว่าจะมีราคาสูงมากน้อยเพียงใด82
ข้อเท็จ จริ งในคดี linkLine มีว่า ผู้ ประกอบธุรกิจให้ บริการอินเทอร์เน็ต 4 รายกับ
บริษัท AT&T แข่งขันกันให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Digital Subsciber line (DSL)* แก่
ลู กค้าผู้ ใช้บ ริ การอินเทอร์ เน็ตในมลรัฐ แคลิฟอร์เนีย บริษัท AT&T นั้นเป็นเจ้าของสายโทรศัพท์ที่
เชื่อมต่อระหว่างบ้านหรือที่ทางานของลูกค้าเข้ากับระบบโทรศัพท์ อันเป็นสิ่งอานวยความสะดวกที่
จาเป็นซึ่งบริษัทคู่แข่งทั้ง 4 รายนั้นจาเป็นต้องเข้าถึงเพื่อที่จะสามารถให้บริการ DSL แข่งขันกับ AT&T
ได้ ซึ่ ง คณะกรรมการกลางก ากั บ ดู แ ลกิ จ การสื่ อ สาร ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (Federal
Communications Commission หรื อ FCC) ได้ ก าหนดให้ AT&T มี ห น้ า ที่ ต้ อ งยอมให้ คู่ แ ข่ ง ขั น
เชื่อมต่อสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นในราคาที่ไม่สูงเกินกว่าราคาค่าบริการอินเทอร์เน็ต DSL ที่
บริษัท AT&T คิดต่อลูกค้าผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตกล่าวคือ ราคาค้าส่ง (wholesale) ต้องไม่สูงเกิน
กว่าราคาค้าปลีก (retail) คู่แข่งขันทั้ง 4 รายยื่นฟ้องบริษัท AT&T ในข้อหาผูกขาดตลาด DSL โดย
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับโจทก์และปฏิเสธโจทก์ไม่ให้เข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นรวมทั้ง
กล่าวหาว่าจาเลยมีพฤติกรรมกดดันราคา เฉพาะพฤติกรรมการกดดันราคานั้นโจทก์อ้างว่าจาเลย
กดดันส่วนต่างกาไรโดยการตั้งราคาค้าส่งสาหรับการเชื่อมต่อสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นไว้สูงมาก
และตั้งราคาค้าปลีกสาหรับค่าบริการอินเทอร์เน็ต DSL ไว้ต่ามาก พฤติกรรมของบริษัท AT&A จึงเป็น
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* DSL ย่อมาจาก digital subscriber line คือเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงผ่านสายโทรศัพท์ โดยการสื่อสารนี้จะใช้
ย่านความถี่ที่ไม่มีการใช้งานในระบบโทรศัพท์ ซึ่งทาให้ผู้ใช้บริการสามารถเล่น Internet พร้อมกับพูดคุยโทรศัพท์ได้ในเวลาเดียวกัน
นอกจากนี้ระบบ DSL เป็นระบบที่ Online 24 ชั่วโมง ซึ่งผู้ใช้บริการไม่จาเป็นต้อง dial-up เหมือนกับโมเด็มทั่ว ๆ ไป เป็นระบบที่มี
คุณสมบัติในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
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การกาจัดและขัดขวางการแข่งขันอย่างไร้เหตุผล เป็นเหตุให้จาเลยสามารถคงสถานะความเป็นผู้
ผูกขาดและควบคุมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต DSL ได้83
ศาลฎีกาในคดีนี้ได้วินิจฉัยว่าการที่จะพิสูจน์ความเสียหายจากการกดดันราคาในกรณีที่
จาเลยไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทาธุรกิจกับคู่แข่งขันตามมาตรา 2 ของ Sherman Act นั้น โจทก์จะต้อง
แสดงให้เห็นว่าราคาค้าปลีกซึ่งจาเลยคิดต่อลูกค้านั้นเป็นการกาหนดราคาสินค้ าในลักษณะจงใจขจัดคู่
แข่งขัน (predatory pricing) ตามหลักเกณฑ์เรื่อง Predatory pricing ที่ศาลฎีกาได้วางไว้ในคดีต่าง
ๆ ศาลฎีกาในคดีนี้ จึ งปฏิเสธที่จ ะสร้างหลั กเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาการกดดันราคาเป็นการ
เฉพาะ84
สรุปได้ว่าศาลฎีกาในคดี linkLine ตัดสินว่าถ้าผู้ประกอบธุรกิจไม่มีห น้าที่ที่จะต้ อ ง
จาหน่ายวัตถุดิบต้นน้าแล้ว คาฟ้องกล่าวหาต่อพฤติกรรมการกดดันราคาย่อมฟังไม่ขึ้นและไม่เป็น
ความผิดภายใต้ Sherman Act โดยศาลในคดีนี้ได้อ้างข้อความส่วนหนึ่งจากคาพิพากษาของศาลใน
คดี Trinko ที่ว่า “ถ้าผู้ประกอบธุรกิจไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่จะต้องทาธุรกิจ
กับคู่แข่งขันในตลาดค้าส่งแล้วย่อมหมายความว่าผู้ประกอบการเช่นนั้นไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทาธุรกิจ
ภายใต้เงื่อนไขข้อสัญญาที่คู่แข่งขันเห็นว่าได้ประโยชน์ทางการค้าเช่นกัน ” เมื่อนาเหตุผลนี้มาปรับใช้
การกดดันราคา ศาลจึงตัดสินว่าในกรณีผู้ประกอบธุรกิจไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทาธุรกิจแล้วการที่ผู้ผูกขาด
ในตลาดต้ น น้ าใช้ อ านาจของตนในตลาดค้ า ส่ ง เพื่ อ กี ด กั น คู่ แ ข่ ง ไม่ ใ ห้ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพในตลาดค้าปลีกจึงไม่เป็นความผิดต่อ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า แต่อย่างใด เว้นแต่
โจทก์จ ะสามารถแสดงให้ ศาลเห็ น ได้ว่าราคาในตลาดปลายน้านั้นเป็น การกาหนดราคาสิ น ค้ า ใน
ลักษณะจงใจขจัดคู่แข่งขันหรื อ Predatory Pricing ภายใต้หลักเกณฑ์เรื่อง Predatory Pricing ที่
ศาลได้ตัดสินวางหลักไว้ในหลายคดี เช่น Brooke Group Ltd. v. Brown & Williamson Tobacco
Corp.85 ซึ่งไม่อยู่ในขอบข่ายของเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวอีกต่อไปแต่ถูกจัดอยู่ในเรื่อง
Predatory Pricing การตัดสินคดี linkLine ของศาลฎีกานี้มิได้เป็นการกลับหลักในคดี Alcoa อย่าง
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ชัดแจ้ง หากแต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าศาลได้พัฒนาทฤษฎีในทางเศรษศาสตร์และหลัก กฎหมายการ
แข่งขันทางการค้ามากขึ้นจากที่เคยตัดสินคดี Alcoa เมื่อกว่า 70 ปีมาแล้ว86
ในคดี linkLine ศาลฎีกายังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าเป็นเรื่องยากสาหรับศาลที่จะต้องเข้า
ไปตรวจสอบราคาในระดับต้นน้าและปลายน้าเพื่อที่จะพิจารณาว่ามีการกดดันราคาเกิดขึ้นหรือไม่ อีก
ทั้งการเยียวยาความเสียหายจากการกดดันราคาก็เป็นเรื่องยากเช่นกัน ดังนั้นศาลฎีกาจึงเสนอให้มีการ
กาหนดเขตปลอดภัยซึ่งเป็นข้อยกเว้นความรับผิด (safe harbor) สาหรับเรื่องการกดดันราคานี้ไว้ ซึ่ง
ศาลก็ได้ยอมรับว่าผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ มักจะตั้งราคาสินค้าโดยอิงจากเขตปลอดภัยที่จะไม่ทาให้เขา
ต้องรับผิด หากไม่มีข้อยกเว้นความรับผิดกาหนดไว้แล้วผู้ประกอบธุรกิจเหล่านั้นอาจจะไม่กล้าตั้งราคา
แข่งขันกันซึ่งโดยแท้จริงแล้วเป็นสิ่งจาเป็นต่อการแข่งขันและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเพราะเกรงว่า
หากตั้งราคาต่าเกินไปอาจจะเป็นความผิดต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้าได้ ในคดี Brooke Group
Ltd. v. Brown & Williamson Tobacco Corp. ได้ปรากฏว่ามีการวางหลักเกณฑ์ในเรื่องข้อยกเว้น
ความรับผิดไว้ว่า “ผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องรับผิดสาหรับเรื่องการกาหนดราคาสินค้าในลักษณะจงใจ
ขจั ด คู่ แ ข่ ง ขั น (predatory pricing) ถ้ า หากราคาค้ า ปลี ก ของตนสู ง กว่ า ราคาวั ต ถุ ดิ บ ต้ น น้ าที่ ต น
จาหน่ายให้กับคู่แข่งขัน”87
คาตัดสินในคดี linkLine นี้มิได้ห้ามผู้ผูกขาดในตลาดต้นน้าซึ่งไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทา
สัญญาจากการตั้งราคาวัตถุดิบในตลาดค้าส่งไว้สูงเพื่อแสวงหากาไรให้ได้มาก ๆ เท่าที่ผู้ผูกขาดต้องการ
เพราะกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของประเทศสหรัฐอเมริกามิได้ห้ามผู้ผูกขาดซึ่งมิได้ทาผิดต่อ
กฎหมายแสวงหาประโยชน์จากการตั้งราคาเช่นนั้น หลั งจากคดี linkLine คาฟ้องที่มีการอ้างประเด็น
การกดดันราคาโดยที่ผู้ประกอบธุรกิจนั้นไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทาธุรกิจกับคู่แข่งขัน นั้นยังไม่เคยชนะคดี
เลยแม้แต่คดีเดียวถ้าหากราคาค้าปลีกของจาเลยตั้งไว้สูงกว่าราคาสินค้าต้นน้าที่จาเลยจาหน่ายให้กับ
โจทก์หรือราคาค้าปลีกนั้นต้องไม่ใช้การกาหนดราคาสินค้าในลักษณะจงใจขจัดคู่แข่งขันตามหลักที่ได้
วางไว้ในคดี Brooke Group88
ประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อมาคือการกดดันราคาในกรณีที่จาเลยมีหน้าที่ที่จะต้องทา
ธุร กิจ กับ คู่แข่งหรื อก็คือเป็ น กรณีที่จาเลยปฏิเสธไม่ทาธุรกิจแล้ วจะเป็นความผิ ดต่อ กฎหมายการ
แข่งขันทางการค้า ในสถานการณ์เช่นนี้ศาลจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการกดดันราคาอย่างไร ใน
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ประเทศสหรั ฐ อเมริ กาการที่ผู้ ป ระกอบธุรกิจปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวต่อคู่แข่งขันนั้นอาจเป็น
ความผิดต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ในบางสถานการณ์ ซึ่งการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เป็นความผิดต่อกฎหมายส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
โดยแท้ แต่ในบางกรณีผู้ประกอบธุรกิจที่มีการรวมตัวในแนวดิ่งซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องทาธุรกิจกับคู่แข่งใน
ระดับค้าส่งก็ยอมทาธุรกิจ กับคู่แข่งด้วย แต่กลับตั้งราคาในระดับค้าส่งที่สูงมากจนเกิดเป็นการกดดัน
ราคาขึ้น ในสถานการณ์เช่นนี้ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาจะจัดการกับปัญหาอย่างไร89
วิธีหนึ่งที่ศาลใช้แก้ปัญหานี้ก็คือ ถือว่าการตั้งราคาในระดับค้าส่งที่สูงเกินไปนี้เสมือนว่า
เป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยาย การกดดันราคาจึงถูกจัดว่าเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิ จ
ฝ่ ายเดีย วประเภทหนึ่ งโดยศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาจะพิจารณาการกดดันราคาควบคู่ไปกับ
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเฉพาะในสถานการณ์ที่ศาลเห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ที่
จะต้องทาธุรกิจกับคู่แข่งขันเท่านั้น กล่าวคือ เมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าในคดีนั้นผู้ประกอบธุรกิจมี
หน้าที่ที่จะต้องทาธุรกิจกับคู่แข่งขันแล้วศาลถึงจะเข้ามาดูว่าการตั้งราคาในระดั บค้าส่งที่สูงจนเกิดเป็น
การกดราคาขึ้นนั้นสูงเกินไปจนถือว่าเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายหรือไม่ แต่วิธีนี้ก็มี
ปัญหาอยู่ 2 ประการ90 คือ
1. ศาลจะต้องตัดสินว่าราคาเท่าใดถึงจะเป็นราคาที่สูงมากเสียจนถือว่าเป็นการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยาย ซึ่งมีหลักเกณฑ์มากมายที่จะนามาชี้วัด เช่น ราคาสินค้าในระดับค้าส่ง
นั้นสูงกว่าราคาที่ผู้ผูกขาดจาหน่ายเพื่อให้ได้กาไรสูงสุด ซึ่งเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและยากที่จะชี้วัดได้สาเร็จ
2. เมื่อศาลตัดสิน แล้ว ว่าราคาที่ตั้งไว้นั้นสูงจนถือว่าเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดย
ปริยาย ศาลยังจะต้องตัดสินอีกว่าราคาที่เหมาะสมนั้นควรจะต้องต่าลงเท่าใดเพื่อเป็นการเยียวยาให้
แน่ใจว่าราคาวัตถุดิบค้าส่งนั้นจะไม่สูงเกินกว่าระดับราคาที่ศาลกาหนด
สรุปได้ว่าภายใต้ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่มี
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการใช้พิจารณาว่าการตั้งราคาในระดับค้าส่งต้องสูงขนาดไหนจึงจะถือว่าเป็น
การปฏิเสธไม่ทาธุร กิจ ฝ่ ายเดีย วโดยปริยายที่เป็นความผิ ด หลั กเกณฑ์ส าหรับการกดดันราคาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่พัฒนามากเท่ าที่ควรเนื่องจากศาลนาเอาการกดดันราคาไปพิจารณาร่วมกับ
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ เมื่อศาลเห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจในคดีนั้น ๆ ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทา
ธุรกิจแล้วศาลจะไม่เข้าไปพิจารณาถึงการกดดันราคาเลย เนื่องจากเมื่อศาลเห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจไม่มี
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หน้าที่ที่จะต้องทาธุรกิจแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจนั้นจะตั้งราคาสินค้าในระดับค้าส่งอย่างไรก็ได้ จึงทาให้
ประเด็นการกดดันราคาขึ้นไปสู่การพิจารณาของศาลต่อเมื่อศาลเห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจในคดีมีหน้าที่ที่
จะต้องทาธุรกิจเท่านั้น ซึ่งคดีล่าสุดที่ศาลได้ตัดสินให้ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ที่ ต้องทาธุรกิจก็ยาวนาน
มาแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 ในคดี Aspen Skiing
จึงมีนักกฎหมายบางส่วนเห็นควรให้แยกเอาการกดดันราคาออกเป็นความผิดต่างหาก
จากพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเพื่อที่หลักกฎหมายในเรื่องนี้จะได้มีพัฒนาการมากขึ้น
โดยมีข้อดีว่าศาลจะได้ไม่ต้ องเสียเวลากับการพิจารณาว่าจาเลยในคดีมีหน้าที่ที่จะต้องทาธุรกิจหรือไม่
จากนั้นถึงจะเข้าไปพิจารณาว่าราคาวัตถุดิบในระดับขายส่งนั้นสูงเกินเท่าใดจนจะถือว่าเป็นการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจโดยปริย าย แล้วยังต้องมาพิจารณาต่ออีกว่าราคาวัตถุดิบดังกล่าวควรจะลดลงมาเป็น
เท่าไหร่ถึงจะเป็นราคาที่สมควรให้ทาธุรกิจ แต่ถ้าให้การกดดันราคาเป็นพฤติกรรมที่เป็นความผิดแยก
ออกมาต่างหากเลยศาลก็จะสามารถเข้าไปพิจารณาประเด็นการกดดันราคาได้ทันที เช่น ศาลสามารถ
สั่งให้จาเลยตั้งราคาวัตถุดิบในระดับค้าส่งตามที่ศาลเห็นว่าสมควรได้เลย แต่อย่างไรก็ตาม จากการที่
ศาลฎีกาได้ตัดสินคดี linkLine ย่อมแสดงให้เห็นแล้วว่าศาลฎีกาได้ปฏิเสธแนวคิดที่ให้แยกการกดดัน
ราคาออกเป็นอีกพฤติกรรมหนึ่งเพื่อพิจารณาต่างหากจากพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว91
3.1.6 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ าย
เดียวภายใต้มาตรา 5 แห่ง Federal Trade Commission Act
จากการศึกษาถึงองค์ประกอบความรับผิดในเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
ของประเทศสหรั ฐ อเมริกาตามมาตรา 5 ของ FTC Act มาแล้ ว พบว่ามาตรานี้มีการตีความหลัก
กฎหมายโดยอิงอยู่กับหลักกฎหมายตามมาตรา 2 ของ Sherman ซึ่งเป็นมาตราสาหรับควบคุมการ
ผูกขาด ดังนั้นหลักเกณฑ์ต่าง ๆที่ใช้พิจารณาพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เป็นความผิด
จึงคล้ายคลึงกันมาก จะมีความแตกต่างกันที่องค์ประกอบความรับผิดบางเรื่องเท่านั้น เช่น มาตรา 5
ของ FTC Act ไม่ต้องการองค์ป ระกอบว่าผู้ ปฏิเสธต้องเป็นผู้ผู กขาดหรือมีโอกาสที่จะเป็นเจ้ าของ
อานาจผูกขาด เพียงแต่ผู้ปฏิเสธมีอานาจตลาดมากพอที่จะส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อการแข่งขัน
หรือน่าจะเป็นอันตรายต่อการแข่งขันได้ก็เพียงพอแล้ว92
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ในกรณีเช่นใดถึงจะถือว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบเป็น
อันตรายต่อการแข่งขันหรือน่าจะเป็นอันตรายต่อการแข่งขันอันจะเป็นความผิดต่อมาตรา 5 แห่ง FTC
Act นั้น ศาลและ FTC เป็น 2 หน่วยงานที่มีบทบาทสาคัญในการวางหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา
ความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา เห็นได้จาก
ค าพิ พ ากษาของศาลและค าวิ นิ จ ฉั ย ของ FTC ที่ ไ ด้ ว างหลั ก เกณฑ์ ไ ว้ ใ นคดี ค วามต่ า ง ๆ 93 โดยมี
รายละเอียดแบ่งตามการปฏิเสธในแต่ละประเภทดังนี้
3.1.6.1 หลักเกณฑ์สาหรับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ เป็นประเภทของการปฏิเสธไม่ทา
ธุร กิจ ที่ถูกฟ้องร้ อ งเป็ น คดีความมากที่ สุ ดในประเทศสหรัฐ จึง ปรากฏว่ามีห ลั กเกณฑ์ ที่ใช้ ใ นการ
พิจารณาความผิดของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจประเภทนี้อย่างละเอียด ดังนี้
1) สภาพของตลาด
สภาพตลาดเป็ นปั จจั ยหนึ่ง ที่ ศาลในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าน ามาใช้ เ ป็ น
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ ถ้าหากมีข้อเท็จจริง ปรากฏ
ขึ้นในคดีว่ายังมีผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นที่ทาธุรกิจเหมือนกันกับผู้ปฏิเสธอยู่ในตลาด การปฏิเสธในกรณี
เช่นนั้นก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นความผิดต่อกฎหมายต่อต้านการผูกขาดของประเทศสหรัฐอเมริ กาได้
น้ อ ย เ ห็ น ตั ว อ ย่ า ง ไ ด้ จ า ก ค ดี Electrics Communications Corp. v. Toshiba American
Consumer Productions Inc.94 ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ปรับใช้หลักเหตุและผล (rule of reason) กับ
การเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนจาหน่าย และตัดสินว่าแม้คู่แข่งของตัวแทนจาหน่ายที่ถูกเลิกสัญญาจะ
บีบบังคับให้มีการเลิกสัญญานั้นขึ้น แต่ก็ไม่อาจฟังว่าเป็นความผิดตามคาฟ้องของโจทก์ได้เนื่องจากใน
ตลาดของผู้ปฏิเสธยังมีคู่แข่งของผู้ปฏิเสธดาเนินธุรกิจอยู่อีกเป็นจานวนมาก 95 แสดงให้เห็นได้ว่าการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในสภาพตลาดที่ยังมีการแข่งขันอยู่มากนั้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นความผิด
ต่อทั้งมาตรา 2 ของ Sherman Act และมาตรา 5 ของ FTC Act ได้น้อยมาก เนื่องจากการปฏิเสธใน
สถานการณ์เช่นนั้นไม่น่าจะเป็นอันตรายต่อการแข่งขันแต่อย่างใด
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2) สภาพของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
จากองค์ประกอบความรับผิดของมาตรา 5 แห่ง FTC Act ที่ศึกษามา พบว่า
ผู้ประกอบธุรกิจที่จะต้องรับผิดตามมาตรานี้ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจ
นั้นเป็นอันตรายหรือน่าจะเป็นอันตรายต่อการแข่งขันได้ ถ้าหากผู้ประกอบธุรกิจมีสถานะเป็นผู้ มี
อานาจผูกขาด (monopoly power) พฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจเช่นนี้ย่อมสามารถเป็นอันตราย
ต่อการแข่งขันได้อย่างชัดเจน ซึ่งลักษณะของผู้มีอานาจผูกขาดที่ศาลได้อธิบายไว้ในคดี AD/SAT v.
Associated Press96 หมายถึง ผู้ มีความสามารถในการตั้งราคาสินค้าหรือบริการของตนให้สูงกว่า
ราคาที่มีการแข่งขันตามปกติอย่างมากและสามารถคงราคาเช่นนั้นต่อไปได้เป็นเวลายาวนานโดย
ปราศจากการเข้ามาแข่งขันจากผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น97 ดังนั้นถ้าหากผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวมี
สถานะเป็นผู้มีอานาจผูกขาดก็ย่อมมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 2 ของ Sherman Act
หรือมาตรา 5 ของ FTC Act
มาตรา 2 ของ Sherman Act มิได้กาหนดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องมีส่วนแบ่งตลาดเท่าใดถึงจะมีสถานะเป็นผู้มีอานาจผูกขาด แต่เมื่อพิจารณาจากคาพิพากษา
ของศาลที่ได้ตัดสินไว้ในคดีต่าง ๆ สามารถสรุปเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสถานะความเป็นผู้มี
อานาจผูกขาดได้ว่า ถ้าหากผู้ประกอบธุรกิจมีส่วนแบ่งตลาดสูงกว่า ร้อยละ 70 ก็มีมูลเหตุให้เชื่อได้ว่า
เป็นผู้มีอานาจผูกขาด และไม่มีคดีใดเลยที่ศาลพิจารณาว่าผู้ประกอบธุรกิจมีสถานะเป็นผู้มีอานาจ
ผูกขาดถ้าหากผู้ประกอบธุรกิจนั้นมีส่วนแบ่งตลาดน้อยกว่าร้อยละ 5098
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 5 ของ
FTC Act ไม่จาเป็นต้องมีสถานะเป็น ถึงผู้มีอานาจผูกขาดก็ได้ แต่ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีอานาจ
ตลาด (market power) ในระดับที่สามารถเป็นอันตรายต่อการแข่งขันหรือน่าจะเป็นอันตรายต่อการ
แข่งขันได้ ฉะนั้นหากผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ปฏิเสธนั้นไม่มีอานาจผูกขาด (absent monopoly
power) หรื อ ไม่ มี โ อกาสที่ จ ะเป็ น เจ้ า ของอ านาจผู ก ขาด (absent dangerous probability of
achieving monopoly power)99 หรือไม่มีอานาจตลาดหรือไม่มีส่วนแบ่งตลาดสูงมากพอ (absent
of Substantial market power) ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อการแข่งขันหรือน่าจะเป็นอันตรายต่อ
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การแข่งขันแล้ว การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นก็ไม่มีความผิดต่อมาตรา 5 แห่ง
FTC Act แต่ อ ย่ า งใด ดั ง ตั ว อย่ า งในคดี FTC v. Raymond Bros.-Clark Co. 100 และคดี FTC v.
Curtis Pub. Co.101 ที่ผู้ประกอบธุรกิจใน 2 คดีดังกล่าวนี้เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดอยู่
น้อยมาก หรือมิได้มีอานาจเหนือตลาด (non-dominant company) ทาให้การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจของ
ผู้ประกอบธุรกิจในคดีเหล่านี้ไม่เป็นอันตรายต่อการแข่งขันหรือไม่น่าจะเป็นอันตรายต่อการแข่งขัน จึง
เป็นเหตุผลประการหนึ่งที่ทาให้ศาลตัดสินว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นทั้ง 2 คดีนี้ไม่เป็น
ความผิดตามมาตรา 5 ของ FTC Act แต่อย่างใด102
สาหรับการพิจารณาว่าผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีอานาจตลาดหรือส่วนแบ่ง
ตลาดมากเท่าใดถึงจะสามารถเป็นอันตรายต่อการแข่งขันหรือน่าจะเป็นอันตรายต่อการแข่งขันนั้น
FTC มิได้มีแนวทางในการพิจารณาประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ แต่มีเจ้าหน้าที่ FTC ท่านหนึ่งได้
ยกตัวอย่างไว้ว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวของผู้ประกอบธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 30 ก็
น่ าจะเป็ น อัน ตรายต่อการแข่งขัน และเข้าข่ายที่อาจเป็นความผิดตามมาตรา 5 แห่ ง FTC Act ได้
แล้ว103 ฉะนั้นอาจแปลความในทางกลับกันได้ว่า ถ้าหากเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุร กิจฝ่ายเดียวของผู้
ประกอบธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดต่ากว่า ร้อยละ 30 ก็มีแนวโน้มมากว่าจะหลุดพ้นจากความรับผิดตาม
มาตรา 5 แห่ง FTC Act
ดังนั้ น หากผู้ ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีอานาจ
ตลาดอยู่น้อยมาก ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิเสธก็จะตกอยู่ กับตัวผู้ประกอบธุรกิจซึ่งถูกปฏิเสธ
เท่านั้น ในกรณีเช่นนี้การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจก็จะไม่เป็นความผิดทั้งตามมาตรา 2 ของ Sherman Act
และ มาตรา 5 ของ FTC Act เนื่องจากแนวคิดของ Sherman Act และ FTC Act มีวัตถุประสงค์มุ่ง
คุ้มครองตลาด (market-oriented perspective) มิได้มีแนวคิดมุ่งคุ้มครองผู้เสียหายแต่อย่างใด104
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3) สภาพของสินค้าหรือบริการที่ปฏิเสธ
ถ้ า สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ ป ฏิ เ สธเป็ น สิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ จ าเป็ น หรื อ
Essential Facilities แล้ ว การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจนั้นก็จะยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นความผิ ดมากขึ้น
เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นย่อมไม่สามารถดาเนิน
ธุรกิจต่อไปได้ เห็นได้จากคดี Otter Tail Power Co. v. United States ที่ศาลได้ให้น้าหนักต่อหลัก
สิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
แต่ก็ไม่อาจอาศัยหลักนี้เพียงหลักเดียวมาพิจารณาตัดสินว่าการปฏิเสธไม่จาหน่ายหรือไม่ให้บริการสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่ จ าเป็ น แล้ ว จะต้ อ งเป็ น ความผิ ด เสมอไปเพราะในบางคดี ศ าลในประเทศ
สหรัฐอเมริกาก็มิได้ยอมรับหลักดังกล่าว เช่นในคดี Verizon Communications Inc. v. Trinko เป็น
ต้น
ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินวางหลักเกี่ยวกับหลักสิ่งอานวยความ
สะดวกที่ จ าเป็ น ไว้ ใ นหลายคดี เช่ น คดี Hecht v. Pro-Football, Inc. 105 หรื อ คดี Ferguson v.
Greater Pocatello106 โดยมีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องตรงกันว่าหลักสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นนี้
ต้องประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ 3 ประการ107 คือ
1) สิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ จ าเป็ น ต้ อ งเป็ น สิ่ ง ที่ จ าเป็ น ต่ อ การแข่ ง ขั น
(essential to competition) ซึ่งคู่แข่งขันต้องการที่จะได้มาหรือต้องการเข้าถึงเพื่อที่จะสามารถ
แข่งขันในตลาดได้ การปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นดังกล่าวนั้นย่อมเป็นการ
สร้างอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจของคู่แข่งขันเป็นอย่างมากและส่งผลให้คู่แข่งขันเสียเปรียบอย่าง
รุนแรง
2) ในทางปฏิบัติสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นนั้ นต้องไม่สามารถสร้างขึ้น
ใหม่หรือทาซ้าได้ (cannot be duplicated) ทั้งเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงและเป็นไปไม่ได้ในทาง
เศรษฐกิจ (economically infeasible)
3) เป็นการปฏิเสธต่อคู่แข่งขัน

105

Hecht v. Pro-Football, Inc., 312 F. Supp. 472 (D.D.C. 1970).
Ferguson v. Greater Pocatello Chamber of Commerce Inc 848 F. 2d 976 (9th Cir. 1988).
107 Mary L. Azcuenaga, Essential Facilities and Regulation: Court or Agency Jurisdiction?: The Cutting Edge of
Antitrust: Exclusionary practices (Washington D.C.: American Bar Association National Institute, 5 October 1989), pp.
3-4.
106

125
หลั ก สิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ จ าเป็ น นี้ ย่ อ มแสดงให้ เ ห็ น อยู่ ใ นตั ว ว่ า ผู้
ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ครอบครองสิ่งอานวยความสะดวกนั้นย่อมมีอานาจผูกขาดโดยเป็นผู้ถือครองสิ่ง
อานวยความสะดวกที่จาเป็นนั้นแต่เพียงผู้เดียวเนื่องจากไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ในทางปฏิบัติ ดังนั้น
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในกรณีสินค้าหรือบริการที่ปฏิเสธนั้นเป็นสิ่งอานวยความสะดวกที่
จาเป็นก็มักจะถูกฟ้องร้องเป็นคดีตามมาตรา 2 แห่ง Sherman Act มากกว่าที่จะฟ้องตามมาตรา 5
แห่ง FTC Act
อย่ า งไรก็ ต าม FTC ก็ เ คยมี ป ระสบการณ์ ใ นการปรั บ ใช้ ห ลั ก นี้ ภ ายใต้
บทบัญญัติตามมาตรา 5 ของ FTC Act เช่นกัน ในคดี Official Airline Guides Inc. v. FTC.108 มี
ข้อเท็จจริงว่าบริษัท Reuben H. Donnelley Corporation ผู้เป็นจาเลยในคดีประกอบธุรกิจเป็นผู้
จัดพิมพ์ตารางเวลาเที่ยวบินและเป็นผู้ผูกขาดในธุรกิจจัดพิมพ์ตารางเวลาเที่ยวบินดังกล่าว ซึ่งเรียกกัน
ว่า Official Airline Guide (OAG) โดย FTC เห็นว่า OAG นั้นมีลักษณะเป็นสิ่งอานวยความสะดวกที่
จาเป็นแล้วเนื่องจาก OAG เป็นตารางเที่ยวบินที่สมบูรณ์ที่สุดเพียงหนึ่งเดียวในอเมริกาเหนือซึ่งเป็น
ข้อมูลสาคัญสาหรับผู้โดยสารและสายการบินต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการบินจึงเรียก OAG ว่าเป็น
เหมือน “ไบเบิล” ของสายการบิน หากสายการบินใดที่ไม่มี เวลาเที่ยวบินปรากฏอยู่ใน OAG ก็จะไม่
สามารถแข่งขันกับสายการบินที่มีการตีพิมพ์เวลาเที่ยวบินลง OAG ได้ ดังนั้น OAG จึงเข้าหลักเกณฑ์
ประการแรกของการเป็นสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นแล้วนั่นคือ OAG เป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการ
แข่งขัน และ FTC ยังเห็นว่า OAG นั้นมีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์ที่ 2 ของการเป็นสิ่งอานวยความสะดวก
ที่จาเป็นอีกด้วยเนื่องจากเป็นการยากที่จะจัดพิมพ์ตารางเวลาเที่ยวบินที่มีลักษณะเหมือนกับ OAG
ขึ้นมาใหม่ ดังนั้น FTC จึงเห็นว่าการที่จาเลยปฏิเสธไม่ยอมจัดพิมพ์ตารางเวลาเที่ยวบินของสายการ
บินขนาดเล็ก (small commuter) ลงใน OAG เป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา 5 ของ FTC Act แล้ว แม้ใน
ท้ายที่สุดศาลอุทธรณ์ภาคที่ 2 จะไม่เห็นด้วยกับความเห็นของ FTC จึงตัดสินว่าจาเลยไม่มีความผิด
ตามมาตรา 5 ของ FTC Act ก็ตาม109 แต่ก็แสดงให้เห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความผิดของ
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวตามมาตรา 5 แห่ง FTC Act นี้ก็มีการให้น้าหนักถึงหลัก Essential
Facilities เช่นกันซึ่งสอดคล้องกับที่เคยกล่าวมาในตอนแรกแล้วว่าแม้ FTC จะบังคับใช้มาตรา 5 แห่ง
FTC Act อยู่แต่ก็จะอิงอยู่บนหลักเกณฑ์ของมาตรา 2 แห่ง Sherman Act นั่นเอง
4) ลักษณะของการปฏิเสธ
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ถ้าผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ปฏิเสธมีเจตนาต่อต้านการแข่งขัน การปฏิเสธไม่
ทาธุรกิจก็จะยิ่งเสี่ยงที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 2 ของ Sherman Act และมาตรา 5 ของ FTC Act
มากขึ้น พยานหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงเจตนาเบื้องหลังของผู้ปฏิเสธนั้นช่วยให้ศาลและ FTC เข้าใจถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิเสธได้ชัดแจ้งมากขึ้น กล่าวคือ ถ้าหากผู้ประกอบธุรกิจมีเจตนาทา
อันตรายต่อการแข่งขันก็จะช่วยให้ศาลและ FTC เห็นถึงผลกระทบต่อการแข่งขันได้ง่ายขึ้น110 อย่างไร
ก็ตาม เจตนาเป็นเรื่องอัตวิสัยที่อยู่ภายในจิตใจของผู้ปฏิเสธดังนั้นศาลและ FTC จึงต้องวิเคราะห์และ
ตีความจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละคดีว่าข้อเท็จจริงอย่างไรจึงจะถือว่ามีเจตนาต่อต้านการแข่งขัน
ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงตามข้อที่ 4.1 ถึง 4.6 ที่ศาลและ FTC มักใช้สรุปว่าผู้ปฏิเสธมีเจตนาต่อต้านการ
แข่งขัน (indicative factors) และข้อเท็จจริงในข้ อที่ 4.7 ถึง 4.11 ที่บ่งชี้ว่าผู้ ปฏิเสธมิได้มีเจตนา
ต่อต้านการแข่งขัน (vindicating factors)111 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1) ระดับของอานาจตลาดหรือส่วนแบ่งตลาดของผู้ปฏิเสธ
ข้อเท็จจริงสาคัญประการหนึ่งที่ช่วยชี้เจตนาต่อต้านการแข่งขันของผู้ปฏิเสธ
ได้ก็คือระดับของอานาจตลาด (refuser’s market power) หรือส่วนแบ่งตลาดของผู้ปฏิเสธ 112 แม้
มาตรา 5 ของ FTC Act จะไม่ได้กาหนดว่าผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่อาจมีความผิดต้องเป็นผู้ครอบครอง
อานาจผูกขาดหรือมีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับอานาจผูกขาดนั้นมาอย่างมาตรา 2 ของ Sherman
Act แต่ผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่อาจมีความผิดตามมาตรา 5 ของ FTC Act ได้นั้นก็ต้องมีอานาจตลาด
หรือส่วนแบ่งตลาดสูงมากพอที่จะเป็นอันตรายหรือน่าจะเป็นอันตรายต่อการแข่งขันได้ ถ้าอานาจ
ตลาดหรือส่วนแบ่งตลาดไม่สูงพอการปฏิเสธก็จะส่งผลเพียงทาให้ผู้ถูกปฏิเสธเปลี่ยนไปหาคู่สัญญาราย
ใหม่เท่านั้น113
ดังนั้นหากผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ปฏิ เสธไม่มีอานาจตลาดหรือส่วนแบ่ง
ตลาดที่มากพอ (absence of a substantial market share) ศาลก็จะสรุปว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีเจตนาต่อต้านการแข่งขันและไม่มีความรับผิดภายใต้ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
ของประเทศสหรั ฐ อเมริ กาแต่อย่ างใด เห็ นตัว อย่างได้จากในคดี FTC v. Raymond Bros.-Clark
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Co. 114 การที่ ร้ า นขายส่ ง ของช า (grocery wholesaler) ปฏิ เ สธไม่ ซื้ อ สิ น ค้ า จากผู้ จั ด หาสิ น ค้ า
(supplier) ซึ่งจ าหน่ ายสิ น ค้า ให้ กั บร้า นขายส่ ง ของช าคู่แ ข่ ง ของผู้ ปฏิ เสธด้ว ยนั้น ไม่ ใช่ พ ฤติ ก รรม
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 5 ของ FTC Act แต่อย่างใด ด้วยเหตุผลว่าผู้ปฏิเสธในคดีนี้ไม่มี
อานาจตลาดมากพอที่จะควบคุมตลาด (lack dominant control of the market) และเงื่อนไขทาง
การค้าที่ผู้จัดหาสินค้าทากับผู้ปฏิเสธและคู่แข่งขันของผู้ปฏิเสธยังมีเงื่อนไขที่เท่าเทียมกัน และเห็นได้
จากคดี FTC v. Curtis Pub. Co.115 ที่ FTC วินิจฉัยว่าการที่บริษัทหนังสือพิมพ์ซึ่งมิใช่ผู้มีอานาจเหนือ
ตลาด (non-dominant) ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับผู้จัดจาหน่ายสินค้าเนื่องจากผู้จัดจาหน่ายดังกล่าวไป
จัดส่งหนังสือพิมพ์ให้กับบริษัทหนังสือพิมพ์คู่แข่งขันด้วยนั้นไม่เป็นการละเมิดต่อมาตรา 5 ของ FTC
Act แต่อย่างใด116 จะเห็นได้ว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมิได้มีอานาจ
เหนือตลาดนั้นเป็นความผิดต่อกฎหมายต่อต้านการผูกขาดของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยากมากแม้จะ
เป็นการฟ้องร้องคดีโดยอาศัยบทบัญญัติตามมาตรา 5 ของ FTC Act ก็ตาม
4.2) การทาธุรกิจอย่างเลือกปฏิบัติ
ในหลายคดีศาลให้น้าหนักว่าถ้าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวมีขึ้นอย่าง
เลือกปฏิบัติแล้ว ศาลมีแนวโน้มที่จะตัดสินว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในกรณีเช่นนั้นมีความผิด
ต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้า เช่นในคดี Lorain Journal Co. v. United States117 ที่ผู้ปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจในคดีนี้มีความยินดีที่จะทาธุรกิจกับทุกบริษัทยกเว้นแต่บริษัทที่ไปลงโฆษณากับสถานีวิทยุ
ซึ่งเป็นคู่แข่งในตลาดการให้บริการโฆษณาของผู้ปฏิเสธ อันเป็นการเลือกปฏิบัติแบ่งแยกบริษัททั่วไป
กับบริษัทที่ไปทาธุรกิจกับคู่แข่งของตน หรือเช่นในคดี Otter Tail Power Co. v. United States118
ที่ผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจในคดีนี้มีความยินดีที่จะทาธุรกิจกับทุกบริษัทเว้นแต่กับเพียงผู้ถูกปฏิเสธในคดี
เนื่องจากผู้ถูกปฏิเสธจะเข้ามาแข่งขันในตลาดเดียวกันกับผู้ปฏิเสธ และยังเห็นได้จากคดี Eastman
Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc.119 ที่ผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจในคดีนี้มีการเลือกปฏิบัติ
ว่าจะยอมขายชิ้นส่วนของเครื่องถ่ายเอกสารให้กับลูกค้าที่ซื้อบริการซ่อมบารุงซ่อมแซมของผู้ปฏิเสธ
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ด้วยเท่านั้นแต่จะไม่ยอมจาหน่ายชิ้นส่วนเครื่องถ่ายเอกสารให้กับบริษัทที่ไม่ยอมซื้อบริการซ่อมบารุง
ซึ่งทั้ง 3 คดีนี้ศาลตัดสินว่าผู้ปฏิเสธมีความผิดตามมาตรา 2 ของ Sherman Act ทั้งสิ้น120
ผลคดี มักเป็นไปในทางตรงข้ามเมื่อการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวไม่มี
ข้อเท็จจริงว่าเกิดขึ้นอย่างเลือกปฏิบัติ เช่นในคดี Verizon Communications, Inc. v. Trinko121 ที่ผู้
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจในคดีถูกฟ้องร้องตามมาตรา 2 ของ Sherman Act เนื่องจากไม่สามารถที่จะจัดให้
คู่แข่งเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมได้อย่างเพียงพอ แต่ในคดีนี้มีข้อเท็จจริงว่าก่อนจะมี กฎหมายว่า
ด้วยโทรคมนาคม ค.ศ. 1996 ผู้ปฏิเสธก็ไม่เคยให้ใครเชื่อมต่อโครงข่ายของตนเช่นเดียวกัน ผู้ปฏิเสธจึง
ไม่ได้มีการทาธุรกิจอย่างเลือกปฏิบัติ จึงเป็นเหตุผลประการหนึ่งที่ทาให้ศาลตัดสินว่าการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวในคดีนี้ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 2 ของ Sherman Act เห็นได้ชัดเจนว่าข้อเท็จจริง
เรื่องการทาธุรกิจอย่างเลือกปฏิบัติมีความสาคัญต่อการพิจารณาความผิดของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียว122
4.3) การมีความสัมพันธ์กันมาก่อนหรือการยุติความสัมพันธ์ที่มีกาไร
หากผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถูกปฏิเสธมาก่อน
การปฏิเสธเช่นนั้น ก็มีความเสี่ย งที่จะเป็นความผิดได้มากกว่าการปฏิเสธที่จะเริ่มต้นทาธุรกิ จใหม่
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งหากเป็ น การยุ ติความสั ม พันธ์ที่มี กาไรด้ว ยแล้ ว ก็ยิ่ งเสี่ ยงที่จ ะเป็น ความผิ ด ต่ อ
กฎหมายการแข่ ง ขั น ทางการค้ า ได้ ม ากขึ้ น เห็ น ตั ว อย่ า งได้ จ ากคดี Aspen Skiing v. Aspen
Highlands Skiing123 ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่าผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ปฏิเสธในคดีเคยทาธุรกิจจาหน่ายตั๋ว
All Aspen ticket ร่ ว มกับ ผู้ ถูกปฏิเสธเป็นระยะเวลายาวนานถึง 4 ปี และตลอดช่ว งที่ทั้ง 2 ฝ่ าย
ร่วมกันทาธุรกิจนั้นก็ได้รับกาไรเป็นอย่างดีแต่ต่อมาผู้ปฏิเสธกลับยุติความสัมพันธ์ที่มีกาไรนั้นลง ศาล
ฎีกาของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเห็นว่าการที่ผู้ปฏิเสธยอมสละผลกาไรในระยะสั้นและผลประโยชน์
ของผู้บริโภคนั้นก็เพื่อแลกกับผลกระทบในระยะยาวที่ผู้ถูกปฏิเสธจะต้องถูกกาจัดออกจากตลาดไปใน
ที่ สุ ด ศาลฎี ก าจึ ง สรุ ป ว่ า ผู้ ป ฏิเ สธในคดี นี้ มี เ จตนาที่ จ ะผู ก ขาดและมี ค วามผิ ด ตามมาตรา 2 ของ
Sherman Act และยังเห็นตัวอย่างได้จากคดี Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc.124
120

Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: 96-97.
121 Verizon Communications Inc. v. Trinko, 540 U.S. 398, (2004).
122 Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: 97-98.
123 Aspen Skiing v. Aspen Highlands Skiing, 472 U.S. 585 (1985).
124 Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc. 504 U.S. 451 (1992).

129
ซึ่งมีข้อเท็จจริงปรากฏว่าก่อนที่ผู้ปฏิเสธจะไม่ยอมจาหน่ายชิ้นส่วนของเครื่องถ่ายเอกสารให้กับผู้ถูก
ปฏิเสธ ผู้ ป ฏิเสธเคยจ าหน่ ายชิ้น ส่ ว นเครื่องถ่ายเอกสารให้ กับผู้ ถูกปฏิเสธมาก่อนซึ่งก็ได้รับ ก าไร
ตามปกติ เป็นเหตุผลให้ศาล Ninth Circuit ตัดสินว่าผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในคดีนี้มีความผิด
ตามมาตรา 2 ของ Sherman Act125
ผลคดี มักเป็นไปในทางตรงข้ามเมื่อการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวไม่มี
ข้อเท็จจริงว่าผู้ปฏิเสธและผู้ถูกปฏิเสธเคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนหรือยุติความสัมพันธ์ที่มีกาไร เช่น
ในคดี Verizon Communications, Inc. v. Trinko126 ซึ่ ง มี ข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า บริ ษั ท Verizon และผู้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมคู่แข่งไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันมาก่อนอีกทั้งไม่อาจสรุปได้ว่า
บริ ษั ท Verizon ได้ ยุ ติ ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ไ ด้ ก าไรเนื่ อ งจากราคาที่ บ ริ ษั ท Verizon ได้ รั บ จากการให้
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไม่ใช่เป็นราคาที่บริษัท Verizon ตั้งขึ้นเองหากแต่เป็นราคาที่กาหนด
ขึ้นตามกฎเกณฑ์ (regulation-imposed) จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้ศาลตัดสินว่าการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวในคดีนี้ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 2 ของ Sherman Act เห็นได้ชัดเจนว่าข้อเท็จจริง
เรื่องการมีความสัมพันธ์กันมาก่อนหรื อการยุติความสัมพันธ์ที่มีกาไรมีความสาคัญต่อการพิจารณา
ความผิดของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว127
4.4) การปฏิเสธที่จะทาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจที่ทาธุรกิจกับคู่แข่งของผู้
ปฏิเสธ
เมื่อผู้ ป ระกอบธุรกิจปฏิ เสธไม่ ทาธุร กิจ กับผู้ ที่ ไปทาธุร กิจ กับคู่ แข่ งของผู้
ปฏิเสธนั้นอาจสรุปได้ว่าเจตนาของผู้ปฏิเสธมีขึ้นเพื่อต่อต้านการแข่งขันเนื่องจากการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจในกรณีเช่นนี้มักมีขึ้นเพื่อลงโทษผู้ถูกปฏิเสธสาหรับการที่ไปเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับคู่แข่งขันของผู้
ปฏิเสธ และอาจเป็นการกีดกันคู่แข่งของผู้ปฏิเสธมิให้ได้รับวัตถุดิบหรือ ทรัพยากรต่าง ๆ หรือกีดกันคู่
แข่งขันมิให้มีลูกค้าซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการดาเนินธุรกิจในตลาดให้ประสบความสาเร็จ
และยิ่งผู้ปฏิเสธมีส่วนแบ่งตลาดมากพอที่จะกาจัดผู้ถูกปฏิเสธหรือคู่แข่งขันให้ออกไปจากส่วนสาคัญ
ของตลาดได้แล้ว ศาลมักมีแนวโน้มที่จะชี้ว่าการปฏิเสธนั้นมีเจตนาเพื่อที่จะต่อต้านการแข่งขัน128
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ในคดี Lorain Journal Co. v. United States129 บริ ษั ท ที่ ป ระสงค์ จ ะ
โฆษณาในบริ เ วณนั้ น มิ อ าจท าได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหากปราศจากการใช้ บ ริ ก ารโฆษณาใน
หนังสือพิมพ์ของผู้ปฏิเสธซึ่งมีครัวเรือนในเมืองนั้นสมัครเป็นสมาชิกกว่าร้อยละ 99 ดังนั้นศาลจึงตัดสิน
ว่าการปฏิเสธของบริษัทหนังสือพิมพ์ที่จะให้บริการโฆษณาแก่บริษัทใดก็ตามที่ไปใช้บริการโฆษณาของ
สถานีวิทยุซึ่งเป็นคู่แข่งของผู้ปฏิเสธด้วยนั้นเป็นการพยายามขัดขวางคู่แข่งจากการเข้าสู่ตลาดโฆษณา
ในบริเวณนั้น130
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่เกิดขึ้นเพราะผู้ถูกปฏิเสธไปทาธุรกิจกับคู่แข่งของผู้
ปฏิเสธนี้ แม้ผู้ปฏิเสธจะมิได้มีอานาจผูกขาดอย่างชัดแจ้ง (virtual monopoly)* แต่ศาลก็มักจะตัดสิน
ว่าการปฏิเสธในลั กษณะนี้ มีเจตนาต่อต้านการแข่งขัน เห็ นตัว อย่างได้จากคดี United States v.
Dentsply Int’l, Inc.131 แม้บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางทันตกรรมซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 7580 แต่ก็ถูกศาลตัดสินว่ามีเจตนาที่จะขัดขวางการประกอบธุรกิจของผู้จัดจาหน่ายสินค้าซึ่งเป็นการ
ละเมิดตามมาตรา 2 ของ Sherman Act แล้ ว เมื่อบริษัทผู้ ผ ลิ ตเครื่องมือทางทันตกรรมดังกล่าว
ปฏิเสธไม่จ าหน่ ายสิ นค้าให้ กับ ผู้ จัดจาหน่ายที่จาหน่ายสินค้าของคู่แข่งด้ว ย หรือเช่นในคดี U.S.
Horticultural Supply, Inc. v. Scotts Co. 132 ศาลในคดีนี้ตัดสิ นว่าบริษัทผู้ ผ ลิ ตปุ๋ยซึ่งมีส่ ว นแบ่ง
ตลาดร้อยละ 75 มีเจตนาโดยเฉพาะเจาะจงที่จะผูกขาดแล้วเมื่อบริษัทดังกล่าวยุติการทาธุรกิจกับผู้จัด
จาหน่ายที่จัดจาหน่ายสินค้าของคู่แข่งด้วย บริษัทผู้ผลิตปุ๋ยจึงมีความผิดตามมาตรา 2 ของ Sherman
Act133
แม้การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจจะเกิดขึ้นเพราะผู้ถูกปฏิเสธไปทาธุรกิจกับคู่แข่ง
ของผู้ปฏิเสธก็ตาม แต่ถ้าผู้ปฏิเสธไม่มีส่วนแบ่งตลาดที่มากพอ การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับบริษัทที่ไปทา
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131
ธุรกิจกับคู่แข่งของตนนั้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีเจตนาต่อต้านการแข่งขันแต่อย่างใด เห็นได้จากตัวอย่าง
ในคดี FTC v. Raymond Bros.-Clark Co. และ FTC v. Curtis Pub. Co. ที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว134
เห็นได้ชัดว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นเพราะผู้ถูกปฏิเสธไปทา
ธุรกิจกับคู่แข่งขันของผู้ปฏิเสธหากมีข้อเท็จจริงประกอบว่าผู้ปฏิเสธนั้นมีอานาจตลาดหรือส่วนแบ่ง
ตลาดที่สูงมากพอก็จะยิ่งส่งผลให้การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเช่นนั้นมีความผิดต่อกฎหมายต่อต้าน
การผูกขาดของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มากยิ่งขึ้นและจากคดีที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นสามารถสรุป
เป็ น สมมติฐ านได้ว่าผู้ ประกอบธุร กิจที่ปราศจากอานาจตลาด (no market power) ไม่ส ามารถมี
เจตนาที่จะกีดกันคู่แข่งโดยการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับผู้ที่ประกอบธุรกิจกับคู่แข่งได้ และเมื่อไม่มีเจตนา
จากัดการแข่งขันเช่นนั้นแล้วการปฏิเสธดังกล่าวย่อมไม่เป็นความผิดต่อกฎหมายต่อต้านการผูกขาดใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้ง Sherman Act และ FTC Act135
4.5) การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจเพราะถูกกระตุ้นจากคู่แข่งของผู้ถูกปฏิเสธ
แท้จริงแล้วการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่เกิดขึ้นเพราะถูกกระตุ้นจากคู่แข่งของผู้
ถูกปฏิเสธนั้นไม่ใช่การกระทาฝ่ายเดียวจึงอยู่นอกเหนือขอบเขตของวิทยานิพนธ์เล่มนี้เนื่องจากการ
ตัดสินใจปฏิเสธไม่ทาธุรกิจนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากดุลยพินิจของตัวผู้ปฏิเสธเอง แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าหากมี
ข้อเท็จจริงเช่นว่านี้ ปรากฏขึ้นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจนั้นก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นความผิดต่อกฎหมาย
ต่อต้านการผูกขาดได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งมักจะถูกฟ้องโดยบทบัญญัติที่ควบคุมพฤติกรรมที่มีลักษณะเป็นการ
ตกลงร่วมกัน (concerted conduct)
หากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจถูกกระตุ้นโดยคู่แข่งของผู้ถูกปฏิเสธจานวนหลาย
ราย แรงกดดันก็จะยิ่งมีมากขึ้นและทาให้โอกาสที่ผู้ปฏิเสธจะตัดสินใจได้เองนั้นลดน้อยลงไปด้วย ใน
คดี Rossi v. Standard Roofing, Inc.136 มีข้อเท็จจริงว่าผู้จัดจาหน่ายวัสดุมุงหลังคาและผนังจานวน
3 รายกดดันผู้ผลิตให้ปฏิเสธการจาหน่ายสินค้าให้แก่คู่แข่งของผู้จัดจาหน่ายทั้ง 3 รายเนื่องมาจากการ
ขายสินค้าตัดราคา โดยที่ผู้จัดจาหน่ายทั้ง 3 รายนั้นซื้อสินค้าจากผู้ผลิตคิดเป็นจานวนมากถึง ร้อยละ
44.5 ของยอดขายทั้งหมดของผู้ผลิต ผู้จัดจาหน่ายทั้ง 3 รายดังกล่าวจึงมีอานาจทางเศรษฐกิจที่สาคัญ
(substantial economic leverage) เหนือผู้ ปฏิเสธ และยังพบว่าการปฏิเสธนั้น ไม่ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบายส่วนตัวของผู้ผลิตที่โดยปกติแล้วจะจาหน่ายสินค้าให้กับผู้ที่มาติดต่อทาธุรกิจทุกราย ในการ
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132
ตัดสินคดีศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีความเห็นว่าลูกขุนซึ่งเป็นวิญญู ชนย่อมเห็นได้ว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากแรงกดดันของผู้จัดจาหน่ายที่มารวมตัวกันมากกว่าเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่
เกิดจากการตัดสินใจโดยอิสระของผู้ปฏิเสธเอง นอกจากนี้ยังมีคดีที่มีข้อเท็จจริงคล้ายคลึงกันเช่นคดี
Toledo Mack Sales, Inc. v. Mack Trucks, Inc.137 เป็นคดีที่บริษัทหลายบริษัทร่วมสมคบกันเพื่อ
กดดัน ผู้ ผ ลิ ตให้ ห ยุ ดทาธุร กิจ กับ คู่ แข่ งของบริ ษัทเหล่ านั้น ศาลจึงเห็ นว่าการกระทาดั งกล่ า วเป็ น
ความผิดตามมาตรา 1 ของ Sherman Act เนื่องจากการปฏิเสธมีสาเหตุมาจากแรงกดดันร่วมกันของ
คู่ แ ข่ ง ของผู้ ถู ก ปฏิ เ สธ และในคดี Bowen v. New York News, Inc. 138 มี ข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า บริ ษั ท
หนังสือพิมพ์แห่งหนึ่งซึ่งมีการตีพิมพ์มากที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาหยุดที่จะใช้ช่องทางการจัด
จาหน่ายของผู้จั ดจาหน่ ายอิสระเนื่องจากผู้จัดจาหน่ายที่เป็นแฟรนไชส์ จานวนหลายบริษัท ซึ่ งจัด
จาหน่ายหนังสือพิมพ์ของผู้ปฏิเสธเพียงเจ้าเดียวร้องขอมา จึงมีการนาคดีมาฟ้องว่าการปฏิเสธนั้นเป็น
การละเมิดต่อมาตรา 1 ของ Sherman Act ศาลอุทธรณ์ภาค 2 เห็นว่าการเปลี่ยนวิธีการจัดจาหน่าย
สินค้าของผู้ปฏิเสธไม่ได้เกิดขึ้นจากการตัดสินใจโดยอิสระของผู้ปฏิเสธเองแต่เกิดจากการสมคบกันใน
แนวดิ่ ง ระหว่ า งบริ ษั ท หนั ง สื อ พิ ม พ์ ผู้ ป ฏิเ สธกั บ ผู้ จัด จาหน่า ยที่ เป็ น แฟรนไชส์ ซึ่ งมี เ จตนาที่ จะตัด
แหล่งที่มาของสินค้าของผู้จัดจาหน่ายอิสระจึงทาการกาจัดผู้จัดจาหน่ายอิสระออกไปจากตลาดใน
ฐานะที่เป็นคู่แข่ง139
จากคดีทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นสาคัญก็คือการถูกกระตุ้นโดยคู่ แข่งของ
ผู้ถูกปฏิเสธนั้นมีผลทาให้แผนการทาธุรกิจที่เกิดจากการตัดสินใจโดยอิสระของผู้ปฏิเสธเปลี่ยนไป
ในทางตรงกันข้าม 140 ประเด็นสาคัญดังกล่าวนั้นก็ยังคงมีอยู่แม้จะเป็นการปฏิเสธที่ถูกกระตุ้นจาก
คู่แข่งของผู้ถูกปฏิเสธเพียงบริษัทเดียวก็ตาม ในคดี Harold Friedman Inc. v. Thorofare Markets.
Inc.141 ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ปฏิเสธที่จะยกฟ้องคาฟ้องตามมาตรา 1 ของ Sherman Act ที่กล่าวหาต่อ
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ ของห้ างสรรพสินค้าที่จะต่อสั ญญาเช่าให้กับร้านค้าในห้ าง ศาลระบุว่าการ
ปฏิเสธของห้างสรรพสินค้าดังกล่าวมิได้เกิดจากการตัดสินโดยอิสระของห้างสรรพสินค้า แต่เกิดจาก
การกดดันของร้านค้าคู่แข่งของผู้ถูกปฏิเสธซึ่งมีข้อตกลงพิเศษในสัญญาเช่ากับผู้ปฏิเสธและตัดสินว่ามี
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ประเด็นสาคัญที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่าข้อตกลงพิเศษนั้นเป็นการจากัดการประกอบธุรกิจโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควรหรือไม่
หากคู่แข่งของผู้ ถูกปฏิเสธมีอานาจตลาดอย่างมีนัย ส าคั ญ (substantial
market power) ก็ไม่จาเป็นต้องอาศัยสิ ทธิตามสัญญา (contractual right) เพื่อชักจูงให้เกิ ด การ
ปฏิเสธแต่อย่างใด ในคดี Toys “R” Us, Inc. v. FTC142 มีข้อเท็จจริงว่าสมาคมผู้ ค้าปลี กของเล่ น
แห่งชาติ (national toy retailer) ประสบความสาเร็จในการกระตุ้นให้บริษัทผู้ผลิตของเล่นรายใหญ่
ทั้ง 10 รายซึ่งผลิตของเล่นคิดเป็นจานวนร้อยละ 40 ของของเล่นทั้งหมดในตลาด หยุดจาหน่ายของ
เล่ น ที่ได้รั บ ความนิ ย มต่ อ ร้ านโกดัง ขายของเล่ น ที่ นาของเล่ นมาขายลดราคา (warehouse-type
discounters) ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ให้เหตุผลว่าการหยุดทาธุรกิจดังกล่าวเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้ผลิตของเล่นที่ต้องการกระจายสินค้าของตนผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายให้
ได้มาก ๆ แต่ที่ผู้ผลิตของเล่นต้องปฏิ เสธไม่ทาธุรกิจก็เพราะว่าสมาคมผู้ค้าปลีกของเล่นแห่งชาติมี
อานาจตลาดเพียงพอที่จ ะบังคับ เหนือผู้ ผลิตของเล่นได้ ดั งนั้นศาลอุทธรณ์ภาค 7 จึงเห็ นด้วยกับ
ความเห็นของ FTC ที่ว่าการปฏิเสธในคดีนี้มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันสมาคมผู้ ค้าปลีกของเล่ น
แห่งชาติจากการแข่งขันทางด้านราคาที่เกิดจากการลดราคาโดยร้านโกดังซึ่งเป็นคู่แข่งของสมาคม แต่
ถ้าหากคู่แข่งของผู้ถูกปฏิเสธนั้นมิได้มีอานาจเหนือผู้ปฏิเสธหรือ เป็นการปฏิเสธที่มีเหตุผลทางธุรกิจที่
ฟั ง ขึ้ น การปฏิ เ สธเช่ น นั้ น ก็ อ าจจะไม่ พ บว่ า มี เ จตนาต่ อ ต้ า นการแข่ ง ขั น ก็ เ ป็ น ได้ 143 เช่ น ในคดี
Blankenship v. Herzfeld144 ศาลอุทธรณ์ภาค 10 เห็นว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจของผู้จัดจาหน่าย
โดยคาร้องขอของคู่แข่งของผู้ถูกปฏิเสธนั้นเป็นการตัดสินใจโดยอิสระเนื่องจากคู่แข่งดังกล่าวไม่ได้มี
อานาจเหนือผู้ปฏิเสธ หรือในคดี Dunnivant v. Bi-State Auto Parts145 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 11 เห็น
ว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจของผู้จัดจาหน่ายโดยคาร้องขอของคู่แข่งของผู้ถูกปฏิเสธนั้นเป็นการตัดสินใจ
โดยอิสระเนื่องจากผู้ถูกปฏิเสธซื้อสินค้าอย่างเอาแน่เอานอนไม่ได้146
จากคดีทั้งหมดทีป่ รากฏในหัวข้อนี้แสดงให้เห็นว่า หากคู่แข่งของผู้ถูกปฏิเสธ
มีอานาจต่อรองมากเมื่อพิจารณาจากมุมของผู้ปฏิเสธทาให้ผู้ปฏิเสธไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้อง
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ปฏิบัติตามที่คู่แข่งของผู้ถูกปฏิเสธสั่งและหากผู้ปฏิเสธมีส่วนแบ่งตลาดที่มากพอเมื่อพิจารณาในมุม
ของผู้ถูกการปฏิเสธ จนการปฏิเสธนั้นสามารถกาจัดให้ผู้ถูกปฏิเสธต้องออกไปจากการแข่งขันได้ การ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจในกรณีเช่นนี้ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นความผิดได้มากขึ้น แสดงให้เห็นได้ว่าข้อเท็จจริง
เรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจเกิดขึ้นจากการถูกกระตุ้นโดยคู่แข่งของผู้ถูกปฏิเสธสามารถช่วยชี้ให้เห็นถึง
เจตนาต่อต้านการแข่งขันได้147
4.6) การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่เป็นการปิดกั้นการเข้าสู่ตลาดของผู้ปฏิเสธ
อย่างที่เคยกล่าวไว้ในหัวข้อผลกระทบของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
แล้ ว ว่าคนส่ วนใหญ่อาจจะคิดว่าผลกระทบของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เป็นการกาจัดผู้
ประกอบธุรกิจอื่นและลดการแข่งขันในตลาดไม่น่าจะมี ความแตกต่างจากผลกระทบที่เป็นการปิดกั้น
คู่แข่งไม่ให้เข้าสู่ตลาดของผู้ปฏิเสธ เพราะคิดว่าผลกระทบทั้ง 2 กรณีนี้ก็ทาให้เหลือคู่แข่งขันในตลาด
น้อยลงเช่นเดียวกัน แต่แท้ที่จริงแล้วผลกระทบทั้ง 2 กรณีนี้มีความแตกต่างกันตรงที่การปิดกั้นคู่แข่ง
ไม่ให้เข้าสู่ตลาดของผู้ป ฏิเสธนั้นเป็นการสร้างอุปสรรคต่อการแข่งขันตั้งแต่แรกเริ่ม (fundamental
level) หรือในบางกรณีอาจเป็นการสร้างอุปสรรคตั้งแต่คู่แข่งยังไม่ได้เข้ามาแข่งขันในตลาดเลยเสีย
ด้วยซ้า เมื่อพิจารณาถึงความสาคัญของความสามารถในการเข้าไปสู่ กระบวนการการแข่งขันในตลาด
แล้วจึงไม่แปลกใจที่ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีการตรวจสอบการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่ให้ผล
เป็นการปิดกั้นการเข้าสู่ตลาดอย่างเข้มงวด 148 ฉะนั้นหากมีข้อเท็จจริงว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวใดที่ส่งผลเป็นการปิดกั้นคู่แข่งขันจากการเข้าสู่ตลาดของผู้ปฏิเสธแล้วก็มักมีความเสี่ ยงที่จะเป็น
ความผิดต่อกฎหมายต่อต้านการผูกขาดในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มากขึ้น
เห็นได้จากตัวอย่างในคดี Otter Tail Power Co. v. United States149 มี
ข้อเท็จจริงว่าการปฏิเสธของบริษัทพลังงานที่ไม่ส่งกาลังไฟฟ้า (Wheels) หรือไม่ยอมขายพลั งงาน
ไฟฟ้าในราคาขายส่ งให้ กับ ระบบไฟฟ้าที่เทศบาลตั้งขึ้นมาใหม่ (municipal power system) นั้น
สร้างความยากลาบากให้กับแผนที่จะเข้ามาแข่งขันในตลาดขายปลีกพลังงานไฟฟ้า (retail electric
power markets) ของเทศบาลดังกล่าว การปฏิเสธในคดีนี้จึงถูกลงความเห็นว่ามีเจตนาเพื่อรักษา
สถานะความเป็ นผู้ผู กขาดในตลาดนั้น หรือในคดี E. Dental Corp. v. Isaac Masel Co.150 ซึ่งมี
ข้อเท็จจริงว่าบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมที่ใช้ในการจัดฟันหลายชนิดยุติการจาหน่ายสินค้า
147
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ให้กับผู้จัดจาหน่ายรายหนึ่งหลังจากที่ผู้จัดจาหน่ายรายนั้นสามารถผลิต elastics (หนังยางดึงฟัน
สาหรับจัดฟัน) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมที่ใช้ในการจัดฟันชนิดหนึ่งซึ่งผู้ปฏิเสธก็จาหน่ายสินค้า
ชนิดนี้อยู่เช่นกัน ทาให้ผู้ปฏิเสธเห็นว่าผู้จัดจาหน่ายดังกล่าวอาจเข้ามาแข่งขั นในตลาดของผู้ปฏิเสธได้
ศาลในคดีนี้จึงตัดสินยืนตามความเห็นของลูกขุนที่เห็นว่าเจตนาของผู้ผลิตดังกล่าวมีขึ้นเพื่อรั กษา
สถานะความเป็ นผู้ ผูกขาดเอาไว้จ ากพฤติกรรมที่ผู้ผ ลิตปฏิเสธไม่จาหน่ายสิ นค้าเพื่อกาจัดให้ผู้จัด
จาหน่ายต้องออกไปจากการแข่งขันในตลาด elastics
แม้ว่าผู้ปฏิเสธจะยังมิได้ประกอบธุรกิจอยู่ในตลาดที่ตนมีความพยายามจะ
ปิดกั้นการเข้าสู่ตลาด แต่มีแผนที่จะเข้าสู่ตลาดดังกล่าวนั้นในอนาคตอันใกล้ การปฏิเสธเช่นนั้นก็มี
แนวโน้มที่จะถูกลงความเห็นว่ามีเจตนาเพื่อต่อต้านการแข่งขัน เช่นเดียวกัน การปฏิเสธในกรณีนี้ส่วน
ใหญ่แล้วมักเกิดในตลาดที่มีการผูกขาดโดยธรรมชาติ (natural monopoly market)* ซึ่งเป็นตลาดที่
ต้ อ งการให้ มี ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ เพี ย งรายเดี ย วครองตลาดทั้ ง หมด ในคดี Fishman v. Estate of
Wirtz151 กลุ่ ม ผู้ ซื้ อ ตั ว นั ก กี ฬ าบาสเกตบอลกลุ่ ม ที่ ห นึ่ ง ซึ่ ง พยายามท าข้ อ ตกลงซื้ อ ที ม นั ก กี ฬ า
บาสเกตบอลอาชี พ ภายใต้ ก ารอนุ มั ติ จ าก National Basketball Association (NBA) ต้ อ งเสี ย
ข้อตกลงดังกล่าวไปให้กับกลุ่มผู้ซื้อตัวนักกีฬาบาสเกตบอลอีกกลุ่มหนึ่ง เนื่องจากสมาชิกของกลุ่มผู้ซื้อ
ตัวนักกีฬาบาสเกตบอลกลุ่มที่สองนี้เป็นผู้ควบคุมสนามแข่งซึ่งทีมบาสเกตบอลตามข้อตกลงซื้อ ทีม
ดั ง กล่ า วได้ ใ ช้ ส นามแข่ ง นี้ เ ป็ น ที่ แ ข่ ง ขั น มานานหลายปี แ ละได้ ป ฏิ เ สธไม่ ใ ห้ ก ลุ่ ม ผู้ ซื้ อ ตั ว นั ก กี ฬ า
บาสเกตบอลกลุ่มที่หนึ่งเช่าสนามแข่ง กลุ่มผู้ซื้อตั วนักกีฬาบาสเกตบอลกลุ่มที่หนึ่งจึงไม่มีทางเลือกอื่น
เนื่ อ งจากไม่ ว่ า จะท าอย่ า งไรกลุ่ ม ผู้ ซื้ อ ตั ว นั ก กี ฬ าบาสเกตบอลกลุ่ ม ที่ ส องก็ ป ฏิ เ สธไม่ ย อมให้ เ ช่ า
สนามแข่ง การปฏิเสธดังกล่าวจึงเป็นการปิดกั้นผู้ถูกปฏิเสธจากการเข้าสู่ตลาดและทาให้ผู้ปฏิเสธได้
ครองตลาดการจั ด การแข่ ง ขั น บาสเกตบอลอาชี พ รอบสดในท้ อ งถิ่ น นั้ น (local market for the
presentation of live professional basketball) จากพฤติการณ์เ ช่นนี้จึงนามาสู่ คาตัดสินว่าการ
ปฏิเสธของกลุ่มผู้ซื้อตัวนักกีฬาบาสเกตบอลกลุ่มที่สองในคดีนี้มีเจตนาเพื่อขจัดการแข่งขันและต้องมี
ความรับผิดตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดภายใต้มาตรา 1 และมาตรา 2 ของ Sherman Act152

* ในบางอุตสาหกรรมการผลิตที่ทาให้เกิดการประหยัดจากขนาด (economy of scale) จาเป็นต้องมีผู้ผลิตเพียงรายเดียว
เพราะตลาดที่จะรองรับสินค้ามีขนาดจากัด เพราะฉะนั้นการมีผู้ผลิตหลายรายจึงทาให้สินค้าล้นตลาด ผู้ผลิตรายใหญ่เพียงรายเดียวจึงมี
ต้ น ทุ น ที่ ต่ ากว่า การมีผู้ ผ ลิ ตรายย่อ ยหลาย ๆ ราย การผู ก ขาดลั ก ษณะนี้จึ ง เป็ นการผูก ขาดโดยธรรมชาติ (natural monopoly)
ตัวอย่างเช่น การผลิตสินค้าประเภทสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น
151 Fishman v. Estate of Wirtz, 807 F.2d 520, 525-29 (7th Cir. 1986).
152 Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: 124-125.
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4.7) การปฏิเสธที่จะเริ่มต้นทาธุรกิจ
การที่ผู้ปฏิเสธไม่เคยทาธุรกิจร่วมกับผู้ถูกปฏิเสธมาก่อนเป็น ข้อบ่งชี้ให้เห็น
ว่าการปฏิเสธนั้นไม่มีเจตนาเพื่อต่อต้านการแข่งขันที่มีน้าหนักมาก น้าหนักของข้อบ่งชี้ดังกล่าวแทบจะ
มีน้าหนักทีเ่ ด็ดขาด หากผู้ปฏิเสธไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ๆ ในตลาด
ที่เชื่อมโยงกันนั้นด้วย เพราะผู้ที่ไม่เคยมีส่วนร่วมหรือไม่เคยมีความเกี่ยวข้องในตลาดก็คงไม่มีเจตนา
ต่อต้านการแข่งขันหรือจากัดการแข่งขันในตลาดที่ตนไม่เคยมีความเกี่ยวข้อง ตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้นเช่น
คดี Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP153 มีข้อเท็จจริงว่า
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีอานาจเหนือตลาดปฏิเสธไม่อนุญาตให้คู่แข่งเข้าถึงโครงข่ายแม้
คู่แข่งยอมเสี ย ค่าใช้จ่ ายให้ การปฏิเสธในคดีนี้ถูกตัดสินว่าไม่มีพยานหลั กฐานใดชี้ว่ามีเจตนาเพื่อ
ผูกขาดเนื่องจากผู้ปฏิเสธและผู้ประกอบการโทรคมนาคมคู่แข่งไม่เคยมีการติดต่อทาธุรกิจกันมาก่อน
และมีข้อเท็จจริงว่าผู้ปฏิเสธก็ไม่เคยให้ผู้ประกอบธุรกิจรายใดเข้าเชื่อมต่อโครงข่ายของตนเช่นเดียวกัน
ก่อนจะมีกฎหมายว่าด้วยโทรคมนาคม ค.ศ. 1996 ซึ่งเป็นกฎหมายที่กาหนดหน้าที่ให้ ผู้ประกอบ
กิจ การโทรคมนาคมที่มีอานาจเหนือ ตลาดต้องยอมให้ผู้ ประกอบการรายอื่นได้เชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมกับโครงข่ายโทรคมนาคมของตน และในคดี In re Elevator Antitrust Litigation154
ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 2 ได้ตัดสินยกฟ้องคาฟ้องตามมาตรา 2 ของ Sherman Act ต่อการปฏิเสธของ
บริษัทผู้ผลิตลิฟต์ที่ไม่ยอมจาหน่ายชิ้นส่ วนและเครื่องมือที่สาคัญที่ใช้ซ่อมแซมบารุงรักษาลิฟต์ของ
ผู้ผลิต โดยศาลได้ให้เหตุผลว่าคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายนี้ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันมาก่อน (no prior
relationship between parties) แทนที่ศาลจะให้น้าหนักไปกับเรื่องความสามารถของผู้ปฏิเสธใน
การควบคุมการให้บริการซ่อมบารุงลิฟต์ที่จาหน่ายออกไปแล้วในตลาด เนื่องจากบริการซ่อมบารุงเป็น
ปัจจัยสาคัญในการรักษาชื่อเสียงของสินค้า ความน่าเชื่อถือ รวมทั้งความปลอดภัย แต่ศาลกลับให้
น้าหนักไปกับข้อเท็จจริงเรื่องการไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันมาก่อนมากกว่า155
ข้อบ่งชี้นี้ยังสามารถยืนยันว่าผู้ปฏิเสธมิได้มีเจตนาต่อต้านการแข่งขันได้อยู่
แม้ จ ะเป็ น กรณี ที่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ รายหนึ่ ง ปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ กั บ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ อี ก รายโดย
เฉพาะเจาะจง แต่ในขณะเดีย วกันผู้ ปฏิเสธนั้น ยังคงทาธุรกิจกับผู้ ประกอบธุรกิจรายอื่นในตลาด
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เดียวกัน เห็นได้จากคดี RxUSA Wholesale, Inc. v. Alcon Laboratories, Inc.156 ที่บริษัทผู้ขายส่ง
ยานาคดีมาฟ้องโดยอาศัยบทบัญญัติตามมาตรา 2 ของ Sherman Act กล่าวหาต่อบริษัทผู้ผลิตยาที่
ปฏิเสธไม่จาหน่ายยาให้กับตนในขณะที่ยังจาหน่ายยาให้กับบริษัทผู้ขายส่งยาบริษัทอื่น คาฟ้องของ
ผู้ขายส่งยาดังกล่าวถูกยกฟ้องโดยศาลให้เหตุผลว่าคู่กรณีไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันมาก่อน
(no prior course of dealing between the parties)157
ในทางตรงกันข้าม หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ปฏิเสธและผู้ถูกปฏิเสธเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันมาก่อน ข้อเท็จจริงนี้ก็มักมีบทบาทสาคัญในการพิสูจน์ว่าการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจรายเดียวเช่นนั้นมีเจตนาเพื่อต่อต้านการแข่งขัน 158 ในคดี Aspen Skiing
Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp.159 ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นเจ้าของสิ่งอานวยความสะดวกที่
จ าเป็ น ส าหรั บ การเล่ น สกี ร ายใหญ่ ยุ ติ ก ารท ากิ จ การร่ ว มค้ า กั บ คู่ แ ข่ ง ทั้ ง ๆ ที่ กิ จ การนั้ น ประสบ
ความสาเร็จดี การยุติการทาธุรกิจร่วมกันดังกล่าวแสดงออกถึงเจตนาของผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ที่
ยอมสละผลประโยชน์ในระยะสั้น (sacrifice short-run benefits) เพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่เป็นการ
ขจัดคู่แข่งให้ออกไปจากตลาดในระยะยาวซึ่งผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ในคดีนี้ย่อมคาดหมายให้ตลาดมี
การแข่ ง ขั น น้ อ ยลง หรื อ ในคดี Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc. 160 ที่
ศาลได้ตัดสินว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจในคดีนี้มีเจตนาเพื่อขจัดคู่แข่งขันโดยเจตนาดังกล่าวเห็นได้จาก
นโยบายของผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องถ่ายเอกสารที่ตัดสินใจไม่จาหน่ายชิ้นส่วนของตนให้กับผู้ประกอบ
ธุรกิจที่ไม่ซื้อบริการซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารของตนด้วย ทั้ง ๆ ที่ก่อนจะใช้นโยบายนี้ผู้ผลิตก็เคย
ขายชิ้นส่วนเครื่องถ่ายเอกสารให้กับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นทุกรายและก็ได้รับกาไรตามปกติ คดีนี้ก็
เป็ น อีกหนึ่ งคดีที่แสดงให้เห็น ถึงความสาคัญของข้อเท็จจริงที่ว่า ถ้า ผู้ปฏิเสธและผู้ ถูกปฏิเสธเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันมาก่อนจะสามารถช่วยพิสูจน์ถึงเจตนาต่อต้านการแข่งขันได้161
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แม้ข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ปฏิเสธและผู้ถูกปฏิเสธไม่เคยมี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กันมาก่อนจะเป็นปัจจัยสาคัญที่ชี้ให้เห็นว่าไม่มีเจตนาต่อต้านการแข่งขันอันมีน้าหนักมากก็ตาม แต่
การที่ทั้ง 2 ฝ่ายไม่เคยมีความสัมพันธ์เช่นนั้นก็ ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถสรุปได้โดยอัตโนมัติว่า
การปฏิเสธในคดีนั้นไม่ได้มีเจตนาเพื่อต่อต้านการแข่งขันเสียในทันที 162 แม้ในคดี In re Elevator
Antitrust Litigation163 ศาลอุทธรณ์ภาค 2 จะตัดสินว่าการปฏิเสธของบริษัทผู้ผลิตลิฟต์ในคดีนี้ไม่
เป็นความผิดเนื่องจากผู้ปฏิเสธและผู้ถูกปฏิเสธไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันมาก่อนก็ตาม แต่ก็ดู
เหมือนว่าจะไม่สอดคล้องกับคดี Lorain Journal164 ที่ศาลฎีกาตัดสินว่าการปฏิเสธในคดีเป็นการ
ละเมิดต่อมาตรา 2 ของ Sherman Act ทั้ง ๆ ที่คดีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ปฏิเสธและผู้ถูกปฏิเสธ
เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันมาก่อนก็ตาม แม้แต่ในคดี Verizon Communications Inc. v. Law
Offices of Curtis V. Trinko, LLP ที่ ตั ด สิ น โดยศาลฎี ก าซึ่ ง ศาลในคดี In re Elevator Antitrust
Litigation ได้นาหลักกฎหมายในคดี Trinko มาสนับสนุนคาตัดสินคดีของตน ก็ได้ยอมรับอย่างเป็น
นัยถึงหลักที่ปรากฏอยู่ในคดี Otter Tail Power Co. v. United States ว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจแม้
ระหว่างคู่กรณีจะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันมาก่อนก็ ยังอาจเป็นความผิด
ได้165
มีข้อโต้เถียงว่า “การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับคู่แข่งขันควรที่จะไม่เป็นความผิด
ต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้า เสียด้วยซ้า” เนื่องจากการที่คู่แข่งหันมาทาธุรกิจร่วมกัน อาจมี
แนวโน้มฮั้วกันได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ซึ่งข้อโต้เถียงนี้ก็มีส่วนถูก
อยู่บ้างถ้าเป็นกรณีที่ผู้ปฏิเสธกับคู่แข่งไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันมาก่อน การไปบังคับให้ทั้ง 2
ฝ่ายมาทาธุรกิจ ร่ว มกัน ก็มี โ อกาสที่ทั้ง 2 ฝ่ายจะฮั้วกันได้จริง แต่ในกรณี ที่ ทั้ง 2 ฝ่ายเคยทาธุรกิจ
ร่วมกันมาก่อนในลักษณะที่ไม่มีการฮั้วกันแล้ว การบังคับให้ทั้ง 2 ฝ่ายกลับมาทาธุรกิจ ร่วมกันดังเดิมก็
ดูเหมือนจะไม่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้มีการฮั้วกันแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม แม้คู่กรณีจะไม่เคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันมาก่อนแต่ความเสี่ ยงที่จะเกิดการฮั้วกันก็ มีไม่สูงมากถ้าหากคู่กรณีต้ อง
แข่ ง ขั น กั น เพื่ อ ครองตลาดทั้ ง หมด ในตลาดที่ ผู้ ช นะจะได้ ค รองตลาดทั้ ง หมด (winner-take-all
markets) เช่นตลาดที่มีการผูกขาดโดยธรรมชาติหรือการประมูลโครงการขนาดใหญ่ การบังคับให้
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คู่แข่งต้องมาทาธุรกิจร่วมกันไม่น่าจะนามาสู่การฮั้วกันได้เพราะว่าโดยสภาพของตลาดดังกล่าวไม่
สามารถแบ่งส่วนแบ่งตลาดและจัดสรรไปให้กับคู่แข่งรายอื่นได้166
นอกจากการพิจารณาในมุมมองด้านเจตนาซึ่งการที่ไม่ ปรากฏความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกันมาก่อนมักจะถูกถือว่าไม่มีเจตนาต่อต้านการแข่งขันแล้ว หากพิจารณาในมุมมองด้าน
ผลกระทบของการปฏิเสธที่จะเริ่มต้นทาธุรกิจจะพบว่าความสัมพันธ์ทุกอย่าง เช่นทางด้านธุรกิจหรือ
ด้ า นอื่ น ๆ ล้ ว นแล้ ว แต่ ต้ อ งมี ก ารลงทุ น เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ทั้ ง สิ้ น (relationship-specific
investment) เช่นค่าใช้จ่ายในการทาธุรกรรมต่าง ๆ หากการประกอบธุรกิจชนิดหนึ่งมีค่าใช้จ่ายที่
เท่ากันแล้ว ในกรณีที่ผู้ปฏิเสธและผู้ถูกปฏิเสธไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันมาก่อน ทั้ง 2 ฝ่ายนี้
ย่อมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อสร้างความสัมพันธ์แต่อย่างใด ดังนั้นการปฏิเสธที่จะเริ่มต้น
ทาธุรกิจจึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของผู้ถูกปฏิเสธน้อยกว่าการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่
กาลังดาเนินอยู167
่
4.8) การปฏิเสธที่จะทาธุรกิจกับผู้ที่ผิดสัญญา
วิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดที่ผู้ปฏิเสธจะสามารถอ้างว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ของตนนั้นมีเหตุผลก็คือการแสดงให้เห็นว่าผู้ ถูกปฏิเสธเป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่ไม่ดี (poor partner) ไม่
สมควรที่จะมีความสัมพันธ์กันต่อไป อาจสรุปได้ว่าคู่ค้าทางธุรกิจที่ไม่ดีนั้นมีอยู่ 3 ประเภทซึ่งศาลใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยอมรับแล้วว่าการปฏิเสธต่อคู่ค้าทางธุรกิจทั้ง 3 ประเภทนั้นอาจเป็นการ
ปฏิเสธที่มีเหตุผลและไม่มีความรับผิดตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าแต่อย่างใด ซึ่งในหัวข้อนี้จะ
กล่าวถึงเฉพาะคู่ค้าทางธุรกิจที่ไม่ดีประเภทที่ 1 ซึ่งก็คือคู่ค้าทางธุรกิจที่เป็นผู้ผิดสัญญาอันชอบด้วย
กฎหมาย ส่วนคู่ค้าที่ไม่ดีประเภทอื่น ๆ จะอธิบายในหัวข้อถัดไป เนื่องจากการผิดสัญญาเป็นการ
แสดงออกอย่างชัดเจนถึงความไม่น่าไว้วางใจหรือไม่น่าเชื่อถือของผู้ถูกปฏิเสธที่ผิดสัญญา ดังนั้นศาล
จึงไม่เต็มใจนักที่จะตัดสินว่าการปฏิเสธต่อผู้ที่ผิดสัญญาเช่นนี้ ได้กระทาไปโดยมีเจตนาเพื่อต่อต้านการ
แข่งขัน168
ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ามี ค ดี ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งคดี Moore v. New York
Cotton Exchange169 มีข้อเท็จจริงว่าผู้ประกอบธุรกิจรับแลกเปลี่ยนฝ้ายรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ผูกขาด
ปฏิเสธไม่รับใบเสนอราคาของบริษัทผู้รับแลกเปลี่ยนฝ้ายอีกรายหนึ่ง การปฏิเสธดังกล่าวมีเหตุผลว่า
166
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สมาชิกเก่าและสมาชิ กปั จ จุ บั น ของผู้ ถู กปฏิเสธได้ ทาผิ ด กฎหมายฐานเป็นผู้ รับ พนันหุ้ น (bucket
shops) ซึ่งแทนที่จะมีการซื้อ ขาย โอนหุ้นและสินค้ากันจริงแต่กลับเป็นการพนันที่อิงอยู่กับความผัน
ผวนของราคาหุ้นและสินค้าเท่านั้น โดยไม่มีการซื้อ ขาย โอนหุ้นและสินค้ากันจริงแต่อย่างใด ศาลฎีกา
ในคดี นี้ ตั ด สิ น ว่ า การปฏิ เ สธดั ง กล่ า วเป็ น สิ่ ง ที่ เ หมาะสมและไม่ เ ป็ น การละเมิ ด ต่ อ มาตรา 2 ของ
Sherman Act เนื่องจากการปฏิเสธดังกล่าวมีเจตนาเพื่อปกป้องมูลค่าของใบเสนอราคาจากการรับ
พนันหุ้น ซึ่งการรับพนันหุ้นนี้ไม่เพียงแต่ผิดกฎหมายแต่ยังเป็นสิ่งที่ระบุห้ามไว้ในสัญญาที่ผู้ถูกปฏิเสธ
ได้ลงนามไว้อีกด้วย170
ในความเป็นจริงน้าหนักของข้อ บ่งชี้เรื่องการปฏิเสธที่จะทาธุรกิจกับผู้ถูก
ปฏิเสธที่ผิดสัญญายังคงมีน้าหนักมากแม้เป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจหลายราย
(concerted refusal to deal) ซึ่งปกติแล้วจะเป็นพฤติกรรมที่ถูกควบคุมโดยกฎหมายต่อต้านการ
ผูกขาดอย่างเข้มงวดกว่าพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว กระนั้นก็ตามปรากฏว่ามีบางคดีที่
ศาลตัดสินว่าไม่พบเจตนาต่อต้านการแข่งขันจากการปฏิเสธโดยผู้ประกอบธุรกิจหลายรายต่อผู้ ถูก
ปฏิเสธที่ผิดสัญญา171 ในคดี Nw. Wholesale Stationers, Inc. v. Pacific Stationery & Printing
Co.172 มีข้อเท็จจริงว่าสหกรณ์ร้านค้าปลีกสินค้าเครื่องใช้ในสานักงานแห่งหนึ่งขับไล่สมาชิกรายหนึ่ง
ออกจากสหกรณ์โดยให้เหตุผลว่าสหกรณ์รายนั้นไม่ยอมแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้ น ตาม
กฎเกณฑ์ของสหกรณ์ (cooperative’s bylaw) ให้สหกรณ์รับทราบหากสมาชิกในสหกรณ์มีการโอน
เปลี่ยนมือกรรมสิทธิ์ในใบหุ้น ศาลฎีกาของประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่ากฎเกณฑ์ของสหกรณ์เช่นนั้น
เป็นวิธีการสาหรับการควบคุมและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสมาชิกในสหกรณ์และยังเป็นวิธีการที่
สาคัญที่จะทาให้มั่นใจได้ว่าสหกรณ์นั้นดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นศาลฎีกาจึ งตัดสินว่า
คาพิพากษาของศาลล่างที่ใช้หลักความผิดในตัวเอง (per se) ในการพิจารณาพฤติกรรมการขับไล่
สมาชิกออกจากสหกรณ์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
สาหรับกรณีการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับผู้ถูกปฏิเสธที่ละเมิดต่อสัญญาอันจะ
เป็นข้อบ่งชี้ว่าไม่มีเจตนาต่อต้านการแข่งขันได้นั้ นต้องปรากฏว่าข้อสัญญาที่ถูกละเมิดในตัวเองต้องไม่
มีเงื่อนไขที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ด้วย หากข้อสัญญาที่ถูกละเมิดมีเงื่อนไข
อันมิชอบตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า แล้วก็เท่ากับยิ่งเป็นการส่งเสริมให้เห็นถึงเจตนาต่อต้าน
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การแข่ ง ขั น ของผู้ ป ฏิ เ สธนั่ น เอง 173 ในคดี Osborn v. Sinclair Refining Co. 174 มี ข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า
ตัว แทนจ าหน่ ายน้ ามัน แก๊ส โซลี น ยอมรับข้อตกลงกับบริษัทค้าน้ามันว่าตนจะยอมซื้อยางรถยนต์
แบตเตอรี่รถยนต์และอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่บริษัทค้าน้ามันนั้นจะ
ยอมให้ตนเช่าปั๊มน้ามันและยอมจาหน่ายน้ามันแก๊สโซลีนให้กับตนและเมื่อตัวแทนจาหน่ายน้ามัน
ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นได้บริษัทค้าน้ามันจึงยกเลิกสั ญญาให้เช่าปั๊มน้ามัน และ
สัญญาซื้อขายสินค้าทั้งหมด โดยศาลอุทธรณ์ภาค 4 ตัดสินว่ากรณีดังกล่าวนี้เป็นความผิดในเรื่องการ
ขายพ่วง (tie-in) ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 1 ของ Sherman Act อันเป็นการกลับคาพิพากษาของ
ศาลล่างและย้อนสานวนไปให้ศาลล่างตัดสินใหม่ จากเดิมที่เคยตัดสินว่าการยกเลิกสัญญานั้นเป็นคน
ละเรื่องกับข้อตกลงขายพ่วงและปฏิเสธที่จะให้ ค่าเสียหายที่เกิดจากการยกเลิ กสัญญากับตัว แทน
จาหน่ายน้ามัน ในการพิจารณาอุทธรณ์ครั้งใหม่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 จึงตัดสินว่าการยกเลิกสัญญาให้
เช่าปั๊มน้ามันดังกล่าวนั้นมิชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากข้อสัญญาที่อ้างว่าผู้ถูกปฏิเสธไม่ปฏิบัติตาม
สัญญานั้นเป็นข้อสัญญาที่ให้ผลเป็นการต่อต้านการแข่งขันซึ่งมิช อบด้วยกฎหมายการแข่งขั น ทาง
การค้า ศาลให้ เหตุผ ลเพิ่มเติมว่าการปฏิเสธในคดีนี้ไม่อาจอ้างความคุ้มกันตามหลัก Colgate ได้
เนื่องจากผู้ปฏิเสธมีเจตนาใช้การปฏิเสธเพื่อเป็นเครื่องมือในการจากัดการแข่งขัน175
ถ้าสิ่งที่ผู้ถูกปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามไม่ได้มีสภาพบังคับเป็นสัญญาแต่เป็นเพียง
นโยบายฝ่ายเดียว (unilateral policy) ของผู้ปฏิเสธ คดีความต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก็มักจะชี้ว่าการปฏิเสธ
อันเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกปฏิเสธไม่ยอมปฏิบัติตามนโยบายฝ่ายเดียวนั้นมีแนวโน้มว่าเป็นการปฏิเสธที่
มิได้มีเจตนาเพื่อต่อต้านการแข่งขัน เช่นกัน ในคดี Morris Communications Corp. v. PGA Tour,
Inc.176 ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรวบรวมคะแนนกอล์ฟซึ่งเป็นผู้ผูกขาดได้ตั้งนโยบายขึ้นมาว่าทุก
คนที่เข้ามาในศูน ย์ ข้อมูล ของตนจะต้องไม่นาข้อมูล เกี่ยวกับคะแนนกอล์ ฟที่ได้รับจากศูนย์ข้อมูล
ออกไปจาหน่ ายให้ กับ บุ คคลภายนอกซึ่งมิได้สมัครเป็นสมาชิก หากผู้ใ ดไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ผู้
ผูกขาดก็จะห้ามมิให้ผู้นั้นเข้ามาในศูนย์ข้อมูลของตนอีก จึงมีบริษัทที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว
นาคดีไปฟ้องต่อศาลโดยอาศัยบทบัญญัติตามมาตรา 2 ของ Sherman Act เพื่อให้บริษัทผู้ผูกขาด
ดังกล่าวอนุญาตให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนั้นสามารถเข้าไปในศูนย์ข้อมูลได้ดังเดิม ศาลอุทธรณ์ภาค
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11 เห็นว่าเจตนาของผู้ปฏิเสธในคดีนี้มีขึ้นเพื่อป้องกันคู่แข่งของตนจากการได้ประโยชน์จากการลงทุน
ของตนไปฝ่ายเดียวโดยคู่แข่งไม่ได้เสียค่าใช้จ่ ายแต่อย่างใด (free riding) ในการพัฒนาคิดค้นระบบ
รวบรวมคะแนนกอล์ฟอันเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุด (state-of-the-art) หรือเช่นในคดี Trans Sport,
Inc. v. Starter Sportswear, Inc.177 ผู้ผูกขาดในคดีนี้เป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีนโยบายว่าห้ามมิให้ผู้ค้า
ปลีกของตนนาสินค้าที่ตนจาหน่ายให้ไปจาหน่ายต่อให้กับผู้ค้าปลีกรายอื่นหรือห้ามผู้ค้าปลีกของตนขน
ถ่ายสินค้าที่ตนจาหน่ายให้ไปยังเรือของผู้ค้าปลีกรายอื่นอีก ซึ่งนโยบายนี้ถูกเรียกว่านโยบายห้ามขน
ถ่ายสินค้าไปยังเรือลาอื่น (no transshipment policy) มีผู้ค้าปลีกของผู้ผูกขาดบางรายไม่ยอมปฏิบัติ
ตามนโยบายดั ง กล่ า วผู้ ผู ก ขาดจึ ง ปฏิ เ สธไม่ ธุ ร กิ จ ด้ ว ย จึ ง มี ก ารน าคดี ม าฟ้ อ งตามมาตรา 2 ของ
Sherman Act ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ตัดสินว่านโยบายนี้มีขึ้นเพื่อป้องกันสินค้าปลอมและช่วยรักษา
ภาพลักษณ์และคุณภาพของสินค้าของผู้ผูกขาดจากผู้ค้าปลีกที่มิได้รับอนุญาตจากผู้ผูกขาดจึง ไม่เป็น
การละเมิดต่อมาตรา 2 ของ Sherman Act และถ้านโยบายฝ่ ายเดียวนั้น เป็นสิ่ งจาเป็น เพื่ อ การ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพของการรวมกลุ่มทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจัดตั้งขึ้นระหว่าง
บริษัทที่เป็นคู่แข่งกัน การที่คู่กรณีคนใดในกลุ่มธุรกิจนั้นไม่ยอมปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอาจเป็นข้อ
บ่งชี้ว่าผู้ปฏิเสธมิได้มีเจตนาต่อต้านการแข่งขัน สาหรับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจได้ แม้เป็นการปฏิเสธไม่
ทาธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจหลายรายก็ตาม 178 ในคดี Rothery Storage & Van Co. v. Atlas Van
Lines, Inc.179 ศาลตัดสินว่าการที่ตัวแทนสายการเดิ นรถตู้หลายรายร่ว มกันปฏิเสธไม่ทาธุรกิ จกับ
บริษัทรถตู้อื่น ๆ ที่ไม่ยอมปฏิบัติตามนโยบายที่ตัวแทนสายการเดินรถตู้ตั้งขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาการใช้
ทรัพยากรโดยไม่ยอมเสียค่าใช้จ่าย (free-riding) นั้น ศาลไม่เห็นว่าการรวมกลุ่มปฏิเสธดังกล่าวมี
เจตนาต่อต้านการแข่งขันแต่อย่างใด
น้าหนักของข้อบ่งชี้ว่าผู้ปฏิเสธมิได้มีเจตนาต่อต้านการแข่งขันในกรณีที่ ผู้ถูก
ปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามนโยบายฝ่ายเดียวนั้น ดูจะมีน้าหนักน้อยกว่าการที่ผู้ ถูกปฏิเสธละเมิดสั ญญา
ในขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจแม้จะเป็นผู้ผูกขาดก็สามารถยุติความสัมพันธ์กับผู้ที่ไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญา
ได้ แต่ถ้าหากเป็นเพียงการที่ผู้ประกอบธุรกิจฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามนโยบายฝ่ายเดียว ผู้ประกอบธุรกิจ
ฝ่ายที่ตั้งนโยบายนั้นขึ้นมาสามารถยุติความสัมพันธ์ได้แต่ในเฉพาะกรณี ที่นโยบายฝ่ายเดียวนั้นให้
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ประสิทธิภาพมากกว่าความเสียหายที่เป็นการขจัดการแข่งขัน ที่เกิดจากการปฏิเสธ180 กล่าวคือ ถ้าผู้
ถูกปฏิเสธเป็นผู้ผิดสัญญา ศาลก็มีแนวโน้มที่จะตัดสินว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจในกรณีเช่นนั้นไม่มี
เจตนาต่อต้านการแข่งขันได้ง่ายกว่ากรณีที่ผู้ถูกปฏิเสธเป็นเพียงผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายฝ่ายเดียว จะ
เห็ น ได้ จ ากคดี ดั ง ต่ อ ไปนี้ ว่ า ถ้ า เป็ น เพี ย งการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามนโยบายฝ่ า ยเดี ย วต้ อ งมี ก ารพิ สู จ น์ ถึ ง
ประโยชน์ของนโยบายและความเสี ยหายที่เป็นการขจัดการแข่งขัน ในคดี PSKS, Inc. v. Leegin
Creative Leather Prods., Inc.181 การปฏิเสธไม่จาหน่ายสินค้าให้กับผู้ถูกปฏิเสธที่ไม่ยอมปฏิบัติ
ตามนโยบายการกาหนดราคาขายต่อนั้นไม่เป็นความผิดตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดแต่อย่างใด
โดยศาลอุทธรณ์ภาค 5 ให้เหตุผลว่าผู้ถูกปฏิเสธไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเห็นได้ว่าผลกระทบที่เป็นการ
ต่อต้านการแข่งขันมีมากกว่าประโยชน์ของนโยบายที่ช่วยสนับสนุนให้มีการแข่งขัน ที่น้าหนักของข้อ
บ่งชี้ว่าไม่มีเจตนาต่อต้านการแข่งขันในกรณีที่ ผู้ถูกปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามนโยบายฝ่ายเดียวนั้นมีน้าหนัก
น้อยกว่าการที่ผู้ถูกปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามสัญญาก็เพราะการฝ่าฝืนนโยบายฝ่ายเดียวนั้นกระทบแต่เพียง
ประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจากนโยบายนั้นเท่านั้น แต่การไม่ปฏิบัติตามสัญญานอกจากจะเป็นการกระทบ
ต่อประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจากสัญญาแล้ว ยังเป็นการทาลายความผูกพันอันชอบด้วยกฎหมายของ
สัญญาและยังทาให้คู่สัญญาสูญเสียความไว้วางใจจากการที่สัญญาถูกทาลายลงอีกด้วย ดังนั้นการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจต่อผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจึงเป็นข้อ บ่งชี้ว่ามิได้กระทาความผิด ต่อกฎหมายการ
แข่งขันทางการค้า ที่มีน้าหนักมากกว่า 182 ฉะนั้นหากผู้ถูกปฏิเสธเป็นผู้ที่ผิดสัญญาแล้วจึงไม่ควรมา
เรียกร้องให้ผู้ปฏิเสธต้องรับผิดใด ๆ ได้
เป็นเรื่องประหลาดที่บ่อยครั้งเมื่อสัญญาที่มีข้อตกลงอันผิดกฎหมายระงับลง
แล้ว ผู้ถูกปฏิเสธมักมาฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลเพื่อให้ศาลตัดสินลงโทษผู้ปฏิเสธสาหรับการยุติสัญญาที่
ผิดกฎหมายนั้น อาจมีบางคนโต้แย้งว่าการนาคดีมาฟ้องร้องนั้นก็เพื่อเป็นการชดเชยให้ผู้ถูกปฏิเสธ
สาหรับความเสียหายที่ได้รับจากสัญญาที่มีข้อตกลงเป็นการต่อต้านการแข่งขัน แต่เมื่อพิจารณาอย่างถี่
ถ้วนแล้วเมื่อผู้ถูกปฏิเสธไม่ต้องผูกพันตามสัญญาที่มีข้อตกลงอันผิดกฎหมายอีกต่อไป ความสัมพันธ์ที่
เหลือระหว่างกันก็จะได้รับการปรับเพื่อชดเชยผลประโยชน์ที่ต้องเสียไปจากข้อตกลงที่เป็นการต่อต้าน
การแข่งขันนั้นได้เอง หรือถ้าข้อตกลงดังกล่าวเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ผู้ปฏิเสธและผู้ถูกปฏิเสธเข้ามา
สร้างความสัมพันธ์กัน หากไม่มีข้อตกลงเช่นนั้นแล้วทั้ง 2 ฝ่ายก็คงไม่ตัดสินใจเข้ามาผูกสัมพันธ์กัน
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ดังนั้นแล้วผู้ถูกปฏิเสธก็มิได้สูญเสียสิ่งใดไปจากการที่ตกลงเข้ามาผูกสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ปฏิเสธเลย
การที่ผู้ถูกปฏิเสธยอมเข้ามาทาธุรกิจด้วยเช่นนี้แล้วกลับมาฟ้องเป็นคดีในภายหลังเมื่อความสัมพันธ์ไม่
เป็นไปด้วยดี ซึ่งโจทก์ที่เป็นผู้ถูกปฏิเสธนั้นก็รู้ถึงข้อตกลงที่มิชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วตั้งแต่เข้าทา
สัญญาแต่ก็ยังยอมเข้าทาสัญญาด้วยนั้นอาจขั ดต่อหลักมือสะอาด (Doctrine of clean hand) ซึ่งมี
หลักอยู่ว่าผู้ที่จะใช้สิทธิทางศาลต้องมาศาลด้วยมือสะอาด ภายใต้หลักนี้จึงไม่ยอมรับให้ผู้ถูกปฏิเสธมา
ใช้สิทธิทางศาลฟ้องร้องกล่าวหาว่าสัญญาที่ตนเข้าไปผูกพันด้วยนั้นมิชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากผู้ถูก
ปฏิเสธก็รู้ถึงข้อตกลงที่มิชอบด้วยกฎหมายนั้นอยู่แล้วตั้งแต่ต้นแต่กลับเข้าเสี่ยงภัยทาสัญญาด้วยเอง
อย่างไรก็ตาม ศาลฎีกาในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ปฏิเสธอย่างชัดแจ้งที่จะรับฟังข้อต่อสู้เรื่องหลักมือ
สะอาดในการฟ้องร้องคดีต่อต้านการผูกขาดโดยเอกชน (private antitrust suit)183
การไม่รับฟังข้อต่อสู้ของผู้ปฏิเสธเรื่องหลักมือสะอาดนั้นเป็นสิ่งที่สามารถ
เข้าใจได้เมื่อเปลี่ยนความสนใจจากการเข้าทาสัญญาของผู้ถูกปฏิเสธมาเป็นให้ความสนใจกับเจตนา
ต่อต้านการแข่งขันของผู้ปฏิเสธแทน มาตรการป้องปรามที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องลงโทษคู่สัญญา
ฝ่ายที่มีเจตนาพยายามจะจากัดการแข่งขันมิใช่ไปลงโทษคู่สัญญาฝ่ายที่ยอมเข้าทาสัญญาด้วยอย่างไม่
เต็มใจแต่ที่ต้องทาไปก็เพราะเพียงแต่หวังประโยชน์จากความสัมพันธ์ซึ่งในบางกรณีสัญญาที่มีข้อตกลง
อันผิดต่อกฎหมายต่อต้านการผูกขาดก็มีด้านที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ด้วย การยอมรับข้อต่อสู้เรื่องหลัก
มื อ สะอาดของผู้ ป ฏิ เ สธในบริ บ ทของกฎหมายต่ อ ต้ า นการผู ก ขาดก็ เ ท่ า กั บ เป็ น การสนั บ สนุ น ให้
พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขันต่าง ๆ เช่น การกาหนดราคาขายต่อหรือการขายพ่วงหรือการกาหนดตัว
ลูกค้าเข้มแข็งขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปฏิเสธกระทาพฤติกรรมที่เป็นการต่อต้านการแข่งขัน
เช่นนั้นต่อไปกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่น ๆ อีกในอนาคต ดังนั้นศาลจึงต้องลงโทษการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจที่เป็นเครื่องมือบังคับให้พฤติกรรมที่เป็นการต่อต้านการแข่งขันเหล่านั้นบรรลุผล เพื่อที่ศาลจะ
สามารถจัดการกับต้นตอของปัญหาได้นั่นก็คือเจตนาของผู้ปฏิเสธที่เป็นการต่อต้ านหรือจากัดการ
แข่งขันนั่นเอง184
4.9) การปฏิเสธที่จะทาธุรกิจกับผู้ที่ไร้ประสิทธิภาพ
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจจะถูกสันนิษฐานว่าไม่มีเจตนาต่อต้านการแข่งขันถ้า
หากผู้ ถูกปฏิเสธเป็ น ผู้ ไร้ ป ระสิ ทธิภ าพ (poor performer) สิ ทธิของผู้ ประกอบธุรกิจในการเลื อ ก
คู่สัญญาของตนด้วยเหตุผลด้านความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็น
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สิ่งจาเป็นอย่างยิ่งต่อการแข่งขัน ดังนั้นหากมีการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจเกิดขึ้นเนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายไม่
สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ การปฏิเสธเช่นนั้นก็ไม่ถือว่ามีเจตนาต่อต้านการแข่งขันแต่อย่างใดโดยไม่
ต้องคานึงถึงว่าการปฏิเสธดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ้นในระยะสั้นบ้างก็ตาม แม้นิยามคา
ว่าประสิ ทธิภ าพ (performance) จะมีความหมายคลุ มเครือยากที่จะให้ คานิยาม แต่ก็ไม่มีความ
จาเป็นอย่างใดที่จะต้องให้นิยามถ้อยคาดังกล่าวไว้อย่างชัดแจ้งเพื่อที่จะจาแนกออกจากนิยามคาว่าไร้
ประสิทธิภาพ เพียงแค่ผู้ถูกปฏิเสธไม่อาจชาระหนี้ให้ตรงตามกาหนดระยะเวลาได้ก็ถือเป็นการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจที่มีเหตุผลอันสมควรและเป็นธรรมแล้ว185
ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ามี ค ดี Americom Distributing Corp. v. ACS
Communications Inc. 186 ซึ่ ง มี ข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า บริ ษั ท ผู้ จั ด จ าหน่ า ยหู ฟั ง ไม่ ส ามารถช าระเงิ น ต่ อ
บริษัทผู้ผลิตหูฟังให้ตรงตามกาหนดระยะเวลาได้และยังยกเลิกข้อตกลงที่ทาไว้กับธนาคารซึ่งให้สิทธิ
แก่ธนาคารในการเก็บเงินโดยตรงจากลูกค้าของผู้จัดจาหน่ายเพื่อนาไปชาระให้ กับผู้ผลิตก่อนที่จะ
นามาจ่ายให้กับผู้จัดจาหน่ายโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ผลิตทราบถึงการยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวก่อน เมื่อ
ผู้ผลิตทราบว่าผู้จัดจาหน่ายยกเลิกข้อตกลงเช่นนั้นผู้ผลิตจึงระงับการจัดส่งสินค้าและหลังจากนั้นไม่
นานก็ยุติการจัดจาหน่ายสินค้าให้กับผู้จัดจาหน่ายอีก ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ตัดสินว่าการยุติการทา
ธุรกิจในคดีนี้มีเหตุผลเพียงพอเนื่องจากผู้จัดจาหน่ายไม่สามารถชาระเงินได้ตรงเวลาโดยไม่จาเป็นต้อง
พิจารณาว่ามีการสมรู้คบคิดกันระหว่างผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่ายรายใหม่หรือไม่อย่างไร เช่นเดียวกันกับ
ในคดี Burdett Sound, Inc. v. Altec Corp.187 ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ในคดีนี้เห็นว่าการปฏิเสธในคดีนี้
ไม่เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย Sherman Act ในการที่ผู้ปฏิเสธยุติการทาธุรกิจกับผู้รับเหมาก่อสร้าง
เนื่ องจากผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ างมี แนวโน้ มว่า จะช าระเงิ นล่ าช้า และยัง ค้ า งช าระหนี้ผู้ ป ฏิเสธเป็ น เงิ น
ประมาณ 127,000 ดอลลาร์สหรัฐ188
นอกจากการไม่สามารถชาระหนี้ให้ตรงตามกาหนดระยะเวลาแล้วยังปรากฏ
ว่ามีปัจจัยอื่น ๆ ที่ชี้ให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพได้อีก เช่น การตัดสินใจที่ไม่ดี (poor judgment)
ก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง ในคดี Germon v. Times Mirror Co.189 เกิดกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไปทะเลาะ
กับลูกค้าซึ่งเป็นลูกค้าที่ทาธุรกิจร่วมกันมาอย่างยาวนานจนถึงขั้นขว้างปาสิ่งของใส่กัน แต่การที่ผู้ถูก
185
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ปฏิ เ สธมี ย อดขายที่ ไ ม่ ดี แ ละมี น โยบายส่ ง เสริ ม การขายที่ ไ ร้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ( poor sales and
promotion) จนนามาสู่การปฏิเสธนั้น ปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งกว่า190 เช่น ในคดี Becker v. Egypt
News Co., Inc.191 มีข้อเท็จจริงว่าผู้ค้าส่งรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ผูกขาดสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับกีฬาแข่งม้ายุติการ
ทาธุรกิจกับผู้ ค้าปลี กรายหนึ่ งโดยให้ เหตุผลว่าผู้ ค้าปลีกรายนั้นมีนโยบายส่ งเสริมการขายสิ่ ง พิ มพ์
ดังกล่าวที่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังจัดแผงวางจาหน่ายสิ่งพิมพ์ไม่ดี โดยมีรูปภาพ ป้าย แผ่นพับที่ไม่
ดึงดูด ตลอดจนยอดขายลดลงทั้ง ๆที่จานวนผู้ชมกีฬาแข่งม้ามีจานวนสูงขึ้น ศาลอุทธรณ์ภาค 8 จึง
เห็นว่าการยุติการทาธุรกิจในคดีนี้เป็นสิ่งที่สมควรแล้วโดยศาลให้เหตุผลว่าเจตนาของผู้ปฏิเสธในคดีนี้
ไม่ได้มีขึ้นเพื่อขับไล่คู่แข่งให้ออกไปจากตลาดแต่มีเจตนาเพื่อป้องกันสิทธิในการจัดจาหน่ายสินค้าของ
ตน (distribution right) โดยการเลือกผู้ค้าปลีกที่มีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อให้รับผิดชอบจาหน่ายสินค้า
ในบริเวณนั้น ๆ เช่นเดียวกันกับคดี Sargent-Welch Scientific Co. v. Ventron Corp. & Ventron
Instruments Corp.192 ที่ศาลตัดสินว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจของบริษัทผู้ผลิตเครื่องชั่งน้าหนักระดับ
ไมโครกรัม (microbalance) ต่อผู้จัดจาหน่ายนั้นไม่เป็นความผิดตามมาตรา 2ของ Sherman Act
แม้ว่าผู้ปฏิเสธจะเป็นผู้ผูกขาดก็ตาม โดยศาลให้เหตุผลว่าการปฏิเสธนั้นมีสาเหตุมาจากยอดขายของผู้
จัดจาหน่ายลดต่าลงอย่างรุนแรงมากกว่าที่จะเป็นการใช้การปฏิเสธเพื่อเป็นเครื่องมือบังคับ ตามการ
ขายพ่วง193
แม้ จ ะมี ค ดี ม ากมายที่ ไ ด้ ตั ด สิ น เกี่ ย วกั บ ข้ อ บ่ ง ชี้ ว่ า ผู้ ป ฏิ เ สธมิ ไ ด้ มี เ จตนา
ต่อต้านการแข่งขัน ในกรณีที่เป็น การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับผู้ที่ไร้ประสิทธิภาพไว้ แต่น้าหนักของข้อ
บ่งชี้ดังกล่าวนี้ดูเหมือนจะมีน้าหนักไม่มากเท่ากับข้อบ่งชี้ในกรณีที่ผู้ถูกปฏิเสธมีการละเมิดสัญญาหรือ
การละเมิดต่อนโยบายฝ่ายเดียวที่ได้กล่าวถึงมาแล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้ เพราะความไร้ประสิทธิภาพ
เป็นสิ่งที่ยากจะพิสูจน์ด้วยเหตุที่มีลักษณะเป็นเรื่องทางอัตวิสัย (subjective nature) ผู้ถูกปฏิเสธ
มักจะไม่ยอมรับว่าตนเป็นผู้ไร้ประสิทธิภาพจนถึงขนาดต้องนามาสู่การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจอย่างที่ผู้
ปฏิเสธกล่าวอ้าง อีกทั้งเรื่องประสิทธิภาพที่ไม่ ดีของผู้ถูกปฏิเสธนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรถูกตาหนิน้อยกว่าการ
ละเมิดต่อสัญญาหรือนโยบายด้วย หากพิจารณาในเรื่องเจตนาคงแทบไม่มีผู้ประกอบธุรกิจ รายใดที่
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ตั้งใจดาเนินธุรกิจให้ไม่มีประสิทธิภาพ แต่ในขณะที่การละเมิดต่อสัญญาหรือนโยบายนั้นอาจเกิดขึ้น
โดยเจตนาได้โดยเป็นกลยุทธ์ หนึ่งในการประกอบธุรกิจ เช่น พบว่าการปฏิบัติตามสัญญาต่อไปจะ
เป็นไปได้อย่างยากลาบากและมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากสัญญา เป็นต้น194
ด้วยเหตุที่ความไร้ประสิทธิภาพของผู้ถูกปฏิเสธเป็นเรื่องทางอัตวิสัย ในบาง
คดีศาลจึงปฏิเสธที่จะรับฟังข้ออ้างดัง กล่าวเนื่องจากอาจมีการยกข้ออ้างเรื่องความไร้ประสิทธิภาพนี้
ขึ้ น เพื่ อ ปิ ด บั ง เจตนาที่ แ ท้ จ ริ ง ซึ่ ง มุ่ ง ต่ อ ต้ า นการแข่ ง ขั น 195 ในคดี Aspen Skiing Co. v. Aspen
Highlands Skiing Corp.196 ผู้ปฏิเสธอ้างว่าที่ตนต้องยุติการให้บริการตั๋ว All Aspen ticket ร่วมกับ
ผู้ถูกปฏิเสธก็เพราะตนไม่อยากร่วมทาธุรกิจกับผู้ถูกปฏิเสธซึ่งเป็นผู้ให้บริการเล่นสกีที่มีคุณภาพต่า
(inferior skiing services) อย่างไรก็ตาม ศาลในคดีนี้ปฏิเสธที่จะรับฟังข้ออ้างดังกล่าวเนื่องจากศาล
เห็นว่าผู้ปฏิเสธยังมีเจตนาที่จะทาธุรกิจร่วมกับผู้ถูกปฏิเสธในตลาดอื่น ๆ อยู่ ศาลจึงเห็นว่าการที่ผู้
ปฏิเสธยกข้ออ้างเรื่องความไร้ประสิทธิภาพของผู้ถูกปฏิเสธขึ้นกล่าวอ้างนั้นก็เพื่อนามาปิดบังเจตนา
ต่อต้านการแข่งขันซึ่งเป็นเจตนาที่แท้จริงก็ผู้ปฏิเสธ หรือในคดี Milsen Co. v. Southland Corp.197
ที่ศาลอุทธรณ์ภ าค 7 เห็ น ว่าคาพิพ ากษาของศาลล่ างไม่ ถู ก ต้ องเนื่ อ งจากศาลล่ างเห็ น ว่า การยุ ติ
สัญญาแฟรนไชส์ต่อผู้รับสิทธิมีเหตุผลมาจากการที่ผู้รับสิทธิค้างชาระค่าธรรมเนียมตามสัญญาแฟรน
ไชส์เพียงเหตุผลเดียว แต่แท้ที่จริงแล้วการยุติสัญญาแฟรนไชส์ดังกล่าวยังถูกใช้เป็นวิธีเพื่อบังคับตาม
พฤติกรรมการร่วมกันกาหนดราคา (price-fixing) และการขายพ่วง (tying-arrangement) อีกด้วย
คดีต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็น ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ให้เห็นถึงหลักเกณฑ์
ที่ว่าความไร้ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ถูกปฏิเสธสามารถช่วยชี้ให้เห็นได้ว่าผู้ปฏิเสธไม่ได้
มีเจตนาต่อต้านการแข่งขันแต่อย่างใด198
4.10) การปฏิเสธที่จะทาธุรกิจกับคู่สัญญาที่เป็นปรปักษ์
คู่ค้าทางธุรกิจที่ไม่ดีประเภทสุดท้ายซึ่งถ้าหากถูกปฏิเสธไม่ทาธุรกิจด้วยแล้ว
การปฏิเสธนั้นมีแนวโน้มว่าไม่ได้มีเจตนาเพื่อต่อต้านการแข่งขัน ซึ่งก็คือคู่ค้าทางธุรกิจที่เป็นปรปักษ์
กับผู้ปฏิเสธ เป็นเรื่องปกติที่คู่สัญญาจะเข้ามาผูกสัมพันธ์ทางธุรกิจกันเมื่อทั้ง 2 ฝ่ายมีความสัมพันธ์อัน
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ดีต่อกัน แต่ถ้าหากทั้ง 2 ฝ่ายมิได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็เป็นธรรมชาติของธุรกิจที่คู่ค้าทั้ง 2
ฝ่ายจะแยกทางกันและการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ก็ไม่ควรส่งเสริมให้มีการเชื่อมผู้
ประกอบธุรกิจ 2 ฝ่ายที่มีความเห็นไม่ลงรอยกัน ขัดแย้งกัน หรือแม้แต่มีคดีฟ้องร้องกันอยู่เข้าด้วยกัน
ลักษณะของความเป็นปรปักษ์นี้แตกต่างออกไปจากการผิดสัญญาหรือความไร้ประสิทธิภาพในการ
ประกอบธุรกิจตรงที่ความเป็นปรปักษ์กันนั้นไม่ได้เป็นความผิดอันใดทั้งไม่ได้เป็นการผิดต่อศีลธรรมใน
การไม่รักษาสัญญาที่เคยให้ไว้และก็ไม่ได้เป็นการประกอบธุรกิจอย่างผิดพลาดจนเกิดเป็นความไร้
ประสิทธิภาพขึ้นอีกด้วย ในความเป็นจริงผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นปรปักษ์กับผู้ประกอบธุรกิจ รายหนึ่ง
มักจะเป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่มีประโยชน์กับผู้ประกอบธุรกิจอีกรายหนึ่งเสมอเพราะว่าความสัมพันธ์ในเชิง
ปรปักษ์ (antagonistic relationship) นั้นมักจะส่งผล 2 ด้าน กล่าวคือ หากผู้ใดเป็นปรปักษ์กับคน
อีกฝ่ายหนึ่ง ก็มีโอกาสมากที่ผู้นั้นจะเป็นมิตรกับคู่แข่งขันของคนอีกฝ่ายหนึ่งนั้น นอกจากนี้หากความ
เป็นปรปักษ์ระหว่างกันถูกพบว่าเกิดจากการกระทาความผิดของผู้ปฏิเสธก็จะทาให้น้าหนักของข้อบ่งชี้
ว่าผู้ปฏิเสธมิได้มีเจตนาต่อต้านการแข่งขัน ถูกทาลายลง ซึ่งบ่อยครั้งที่ข้อบ่งชี้ในกรณีนี้มีน้าหนักน้อย
กว่าข้อบ่งชี้อื่น ๆ ที่ได้อธิบายมาแล้วก่อนหน้า199
ตั ว อย่ า งที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ใ นเชิ ง ปรปั ก ษ์ นั้ น มี ไ ม่ ม ากนั ก
ส่วนมากจะเป็น สถานการณ์ ที่คู่กรณีมีข้อพิพาทฟ้องร้องเป็นคดีความกัน ในคดี TRI, Inc. v. Boise
Cascade Office Products, Inc. 200 ลู กค้าของผู้ จัดจ าหน่า ยบอกกับผู้ จัดจ าหน่า ยว่า ตนจะไม่ ซื้ อ
สินค้าที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตรายหนึ่งซึ่งอดีตลูกจ้างของตนเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทนั้นขึ้น หลังจากนั้นผู้จัด
จาหน่ายจึงไม่สั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตรายนั้นอีก เหตุที่ลูกค้าทาเช่นนั้นก็เพราะอดีตลูกจ้างเคยนาคดี มา
ฟ้องกล่าวหาว่าลูกค้ามีการกระทาที่เป็นการเลือกปฏิบัติทางด้านเชื้อชาติและหมิ่นประมาทแต่ไม่ชนะ
คดี ศาลอุทธรณ์ภาค 8 ตัดสินว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจในคดีนี้มีข้ออ้างที่มีเหตุผลถูกต้องตามกฎหมาย
ในคดีที่ศาลตัดสินในประเด็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมก็ให้ผลอย่างเดียวกัน High Tech
Communications, Inc. v. Panasonic Co. 201 ศาลเห็ น ว่ า ไม่ เ คยมี ค ดี ไ หนเลยที่ ศ าลหรื อ FTC
ตัดสินว่าในกรณีที่ผู้ผลิตตัดสินใจฝ่ายเดียวที่จะไม่ทาการค้ากับผู้จัดจาหน่ายเพื่อเป็นการตอบโต้ผู้จัด
จาหน่ายที่ได้นาคดีมาฟ้องร้องตนเป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ถ้าหากศาลและ FTC เห็นว่า
ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากการผูกขาด ตัวอย่างเช่นในคดี Zoslaw v. MCA Distrib. Corp.202 ศาล
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อุทธรณ์ภาค 9 ตัดสินว่าการปฏิเสธของบริษัทผู้จัดจาหน่ายแผ่นเสียงที่ไม่จาหน่ายสินค้าให้ผู้ค้าปลีก
หลังจากที่ถูกผู้ค้าปลีกฟ้องร้องเป็นคดีตาม Robinson-Patman Act นั้นเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่
ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากหากให้คู่กรณีคงความสัมพันธ์กันต่อไปก็จะนามาซึ่งความเสี่ยงในการ
ฟ้ อ งร้ อ งกั น เสี ย มากกว่ า ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ ด ๆ หรื อ ในคดี House of Materials, Inc. v.
Simplicity Pattern Co.203 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีความเห็นว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจนั้นต้องการ
ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังนั้นหากคู่ค้าทางธุรกิจเกิดข้อพิพาทระหว่างกันจนถึงขนาด
ฟ้องร้องเป็นคดีกันแล้วจึงเป็นเหตุผลทางธุรกิจที่ฟังขึ้นสาหรับการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจนั้น จะมี
ข้อยกเว้นอยู่บ้างก็แต่ในเฉพาะกรณีที่การปฏิเสธนั้นมีเจตนาเพื่อขัดขวางการดาเนินคดีที่มีการฟ้องร้อง
กล่าวหาผู้ปฏิเสธซึ่งผู้ปฏิเสธมีแนวโน้มว่าจะแพ้คดี ในกรณีเช่นนี้ศาลอาจมีคาสั่งให้ระงับการปฏิเสธนั้น
ไว้ในระหว่างพิจ ารณาเพื่อคุ้มครองความชอบธรรมของกระบวนการพิจารณาคดี เห็ นได้จากคดี
Bergen Drug Co. v. Parke, Davis & Co.204 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีคาสั่งให้ระงับการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจนั้นไว้ในระหว่างที่ศาลพิจารณาคดี (pendente lite) เนื่องจากการปฏิเสธดังกล่าวอาจสร้าง
ความเสียหายต่อการดาเนินคดีของผู้ถูกปฏิเสธได้ และในคดี Milsen Co. v. Southland Corp.205
ศาลอุทธรณ์ภาค 7 มีคาสั่งให้ระงับการเลิกสัญญาแฟรนไชส์ในระหว่างที่ศาลพิจารณาคดีเนื่องจากการ
เลิกสัญญาดังกล่าวอาจทาให้เกิดผลเป็นการต่อต้านการแข่งขันได้206
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวจะยิ่งถูกตัดสินว่าขาดเจตนาต่อต้านการ
แข่งขันหากเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจด้วยแค่ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ จากัดอยู่เพียงช่วงเวลาที่มีคดีความ
ระหว่างผู้ปฏิเสธและผู้ถูกปฏิเสธเท่านั้น ในคดี Mutual. Fund Investors, Inc. v. Putnam Mgmt.
Co.207 กลุ่มนักลงทุนในกองทุนรวม (mutual fund) ได้เลิกจ้างลูกจ้างที่กาลังวางแผนจะตั้งบริษัทเป็น
ของตนเอง และเมื่อลูกจ้างคนดังกล่าวสามารถจัดตั้งบริษัทได้สาเร็จกลุ่มนักลงทุนนั้นจึงปฏิเสธไม่ทา
ธุร กิจ ด้ว ยและยั งนาคดีมาฟ้องร้ องต่อศาลระดับมลรัฐ (state court) กล่ าวหาว่าลูกจ้ างนั้นมีการ
กระทาอันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจนชนะคดี หลังจากนั้นลูกจ้างดังกล่าวจึงได้นาคดีมาฟ้อง
กล่าวหาว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจของกลุ่มนักลงทุนนั้นเป็นความผิดตาม Sherman Act ศาลอุทธรณ์
ภาค 9 ชี้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงแค่ช่วงระยะเวลาที่มีการฟ้องร้ องคดีต่อศาลระดับมลรัฐ
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เท่านั้นเพราะหลังจากนั้นคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายยังทาสัญญาซื้อขายต่อกันอยู่ ศาลอุทธรณ์ภาค 9 ได้ตัดสิน
ว่าการปฏิเสธของกลุ่มนักลงทุนมีเจตนาเพียงเพื่อป้องกันเครือข่ายการขายของบริษัท (company’s
sales network) จากการที่ลูกจ้างรายนั้นอาจเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบได้ จึงเป็นการ
ปฏิ บั ติ ท างธุ ร กิ จ ที่ มี เหตุ ผ ล (reasonable business practice) โดยที่ ไ ม่ มี เ จตนาเพื่ อ ผู ก ขาดหรือ
เจตนาเพื่อขจัดคู่แข่งแต่อย่างใด208
ความสัมพันธ์ในเชิงปรปักษ์ยังมีแนวโน้มที่จะสามารถใช้เป็น ข้อบ่งชี้ได้ว่า
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจนั้นไม่มีเจตนาเพื่อต่อต้านการแข่งขัน แม้สาเหตุของความเป็นปรปักษ์กันนั้นจะ
ไม่ ไ ด้ เ กิ ด จากการที่ คู่ ก รณี ทั้ ง 2 ฝ่ า ยฟ้ อ งร้ อ งเป็ น คดี พิ พ าทระหว่ า งกั น ก็ ต าม ในคดี Fulton v.
Hecht209 ในปี ค.ศ. 1972 มีส โมสรผู้ จัดการแข่งขันวิ่งแข่งสุ นัขสโมสรหนึ่งชื่อว่า West Flagler
Kennel Club ซึ่งมีจาเลยในคดีเป็นผู้บริหารและเป็นเจ้าของสโมสรได้ปฏิเสธที่จะต่อสัญญากับนาย
George Fulton โจทก์ในคดี ผู้ เป็ นนักผสมพันธุ์สุ นัขพันธุ์เ กรย์ ฮาวด์ และยังนาสุ นัข พันธุ์ดั งกล่ า ว
ออกไปแข่งขันวิ่งแข่งตามสนามแข่งต่าง ๆ อีกด้วย คดีนี้มีข้อเท็จจริงว่านาย George Fulton เป็นผู้
เลี้ยงและเป็นนักแข่งวิ่งสุนัขพันธุ์เกรย์ฮาวด์มายาวนานกว่า 15 ปี โดยเขามักจะนาสุนัขออกไปแข่งขัน
ที่บริเวณตอนใต้ของมลรัฐฟลอริดาซึ่งมีสนามแข่งวิ่งสุนัขใหญ่ ๆทั้งหมด 3 แห่งประกอบไปด้วย West
Flagler Kennel Club, Miami Beach Kennel Club และ Biscayne Kennel Club สโมสรทั้ ง 3
แห่งนี้จะมีการจัดสรรวันแข่งขันภายใต้ระเบียบว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการมลรัฐ
ฟลอริดา (Florida Board of Business Regulation) โดยสโมสรทั้ง 3 แห่งดังกล่าวสามารถจัดการ
แข่งขันได้สโมสรละ 109 วัน สโมสรต่าง ๆ จะทาสัญญากับเจ้าของสุนัขว่าจะอนุญาตให้เจ้าของสุนัข
สามารถนาสุนัขเข้ามาแข่งขันในสนามแข่งของสโมสรนั้น ๆ ได้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่เจ้าของสุนัข
จะต้องส่ งสุ นั ขลงแข่งขัน ตามจ านวนที่ตกลงกันไว้และสโมสรจะแบ่งปันกาไรที่ได้จากการจัดการ
แข่งขันให้เจ้าของสุนัขด้วย นอกจากนั้นถ้าหากสุนัขตัวใดแข่งชนะก็จะได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มเติมโดย
สโมสรจะต่อสั ญญากับ เจ้ าของสุ นั ขเป็นรายฤดูกาลไป ในฤดูร้อนของปี ค.ศ.1972 สโมสร West
Flagler Kennel Club ซึ่งมีจาเลยในคดีเป็นผู้บริหารและเป็นเจ้าของได้ปฏิเสธที่จะต่อสัญญากับโจทก์
สาหรับฤดูใบไม้ร่วงที่กาลังจะมาถึง โจทก์จึงนามาฟ้องเป็นคดีนี้กล่าวอ้างว่าการปฏิเสธของจาเลยเป็น
การละเมิดต่อมาตรา 2 ของ Sherman Act โดยแสดงพยานหลักฐานว่าที่จาเลยปฏิเสธไม่ต่อสัญญา
ดังกล่าวกับโจทก์นั้นเป็นเพราะโจทก์เคยไปเป็นพยานในกรณีที่มีข้อพิพาทกันระหว่างสโมสรจาเลยกับ
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สโมสร Biscayne Kennel Club เกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรวันแข่งขันที่ไม่ลงตัวของการแข่งขันปี ค.ศ.
1973 จนมีเรื่องร้องเรียนถึงคณะกรรมการมลรัฐฟลอริดา คณะกรรมการดังกล่าวจึงเรียกให้โจทก์มา
เป็ น พยานซึ่งโจทก์ได้ตอบรั บ ต่อหมายเรียกนั้นพร้อมเบิกความสร้างความได้เปรียบให้ แก่ส โมสร
Biscayne Kennel Club สุดท้ายแล้วคณะกรรมการมลรัฐ ฟลอริดาได้ตัดสินให้ การจัดการแข่ง ขัน
ในช่วงฤดูร้อนของปี ค.ศ.1973 ตกเป็นของสโมสร Biscayne Kennel Club ซึ่งการจัดการแข่งขัน
ในช่วงฤดูร้อนนี้จะมีผู้ชมเป็นจานวนมากและจะสร้างกาไรให้สโมสรได้มากที่สุดและโดยปกติแล้ ว
สโมสรจาเลยมักจะได้รับการจัดสรรให้จัดการแข่งขันในช่วงฤดูร้อน โจทก์จึงกล่าวอ้างว่าจาเลยโกรธ
เคืองตนจากสาเหตุดังกล่าวจนไม่ต่อสัญญาในฤดูกาลหน้าให้ตน แต่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 กลับตัดสินว่า
การปฏิเสธของจาเลยในคดีนี้ไม่มีเจตนาเพื่อการผูกขาดแต่อย่างใดเนื่องจากแม้จะมีคาเบิกความของ
โจทก์หรือไม่มีก็ตาม จาเลยก็ยังได้รับการจัดสรรวันแข่งขันเป็นจานวน 109 วันเท่าเดิมเพียงแต่ย้ายไป
จัดในช่วงฤดูกาลอื่นของปี ค.ศ. 1973 คาเบิกความของโจทก์เพียงแต่ส่งผลให้จาเลยย้ายวันจัดการ
แข่งขันไปในฤดูกาลแข่งขันที่ได้กาไรน้อยลงเท่านั้น210
ในประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าความสัมพันธ์ในเชิงปรปักษ์นั้นเกิดขึ้นจากการ
กระทาโดยมิชอบ (wrongful conduct) ของผู้ปฏิเสธเอง แต่การกระทาโดยมิชอบดังกล่าวไม่ได้เป็น
การจ ากั ด การแข่ ง ขั น (competition-restraining) แล้ ว ก็ ไ ม่ ส ามารถน ามาฟ้ อ งร้ อ งเป็ น คดี ต าม
กฎหมายการแข่ ง ขั น ทางการค้ า ได้ 211 เห็ น ได้ จ ากคดี NYNEX Corp. v. Discon, Inc. 212 บริ ษั ท
Discon เป็นบริษัทผู้รับถอดถอนการติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพท์ที่ล้าสมัยนาคดีมาฟ้องร้องกล่าวหาต่อ
บริษัท NYNEX ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ว่าตนถูกบริษัท NYNEX ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจด้วยโดย
หันไปทาธุรกิจกับบริษัทคู่แข่งของตนเองแทน เนื่องจากตนไม่ปฏิบัติตามแผนงานของบริษัท NYNEX
ที่ให้กระทาการหลอกลวงเจ้าหน้าที่และฉ้อโกงลูกค้า เมื่อพิจารณาถึงแผนงานที่ไม่เหมาะสมนั้นแล้ว
ศาลก็ยังเห็นว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจในคดีนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายต่อการแข่งขันในตลาดเป็นวง
กว้างเนื่องจากบริษัท NYNEX เป็นผู้ผูกขาดตลาดการให้บริการโทรศัพท์ที่ชอบด้วยกฎหมายอีกทั้ง
ตลาดผู้ให้บริการถอดถอนอุปกรณ์โทรศัพท์ก็ยังคงเป็นตลาดที่มีการแข่งขันกันอยู่ โดยมิได้มีการปิดกั้น
การเข้าสู่ตลาดอย่างชัดแจ้งต่อผู้ให้บริการถอดถอนอุปกรณ์โทรศัพท์รายอื่นแต่อย่างใด ศาลในคดีนี้ให้
เหตุผลไว้ชัดเจนว่าถ้าไม่ปรากฏว่ามีความเสียหายต่อการแข่งขันในตลาดเป็นวงกว้างแล้ว เพียงแค่เป็น
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การกระทาที่มีเหตุผลอันไม่เหมาะสมเช่น การเลือกปฏิ บัติหรือการใช้ความรู้สึกส่วนตัวหรือเป็นความ
ประสงค์ร้ายก็ไม่สามารถฟ้องร้องการกระทาดังกล่าวให้ต้องรับผิด ภายใต้กฎหมายการแข่งขันทาง
การค้ า ของรั ฐ (federal antitrust law) ได้ เช่ น เดี ย วกั น กั บ ในคดี Balaklaw v. Lovell213 ศาล
อุทธรณ์ภาค 2 ตัดสินว่าแม้โรงพยาบาลจะเลิกจ้างวิสัญญีแพทย์คนหนึ่งด้วยเหตุผลที่ว่าโรงพยาบาลไม่
พอใจในเรื่องการใช้เงินของวิสัญญีแพทย์รายนั้น (economic vendetta) เนื่องจากวิสัญญีแพทย์คน
ดังกล่าวให้การช่วยเหลือผู้ป่วยมากเกินไป แต่ก็ไม่เป็นความผิดตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดแต่
อย่างใดเนื่องจากในคาฟ้องไม่ได้กล่าวถึงความเสียหายต่อการแข่งขันในตลาดเป็นวงกว้าง214
4.11) การเปลี่ยนตัวคู่สัญญา
ในประเทศสหรัฐ อเมริ ก ามี ข้ อสั นนิ ษฐานที่ มีน้ าหนั ก มากอยู่ ข้ อหนึ่ง ว่ า ผู้
ประกอบธุรกิจอาจเลือกและเปลี่ยนตัวคู่ค้าทางธุรกิจได้ตามที่ผู้ประกอบธุรกิจนั้น ๆ เห็นสมควร ข้อ
สันนิษฐานนี้ปรากฏอยู่ในคาพิพากษาคดี Ark Dental Supply Co. v. Cavitron Corp.215 ที่กล่าวไว้
ว่าไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าผู้ผลิตรายเดียวหรือผู้ขายรายหนึ่งโดยปกติแล้วสามารถเลิกทาธุรกิจกับบริษัท
A และย้ายไปประกอบธุรกิจกับบริษัท B ได้ ทั้งการย้ายการประกอบธุรกิจดังกล่าวยังคงสมบูรณ์อยู่
แม้ว่าบริษัท B จะเป็นผู้ที่โน้มน้าวให้เกิดการย้ายการประกอบธุรกิจและแม้ว่าผู้ขายอาจจะทาข้อตกลง
กับบริษัท B ก่อนที่ผู้ขายจะยุติการทาธุรกิจกับบริษัท A ก็ตาม หากจะกล่าวว่าเมื่อครั้งหนึ่งผู้ประกอบ
ธุรกิจได้เลือกคู่ค้าทางธุรกิจแล้วเขาจะต้องยึดติดกับคู่ค้ารายเดิมไปตลอดจนกว่าสัญญาจะระงับหรือ
จนกว่าคู่สัญญาจะมาตกลงยกเลิกสัญญากันใหม่นั้นก็ดูจะเป็นคากล่าวที่เข้มงวดเสีย จนเกินไป โดย
แท้จริงแล้วการเปลี่ยนตัวคู่สัญญาจะได้รับการพิจารณาว่าไม่มีเจตนาต่อต้านการแข่งขันไม่ว่าจะเป็น
การเปลี่ ย นตัว คู่สัญญาเพื่อกลั บ ไปทาธุรกิจกับคู่ค้าเดิม ดั งเช่นในคดี Ark Dental Supply Co. v.
Cavitron Corp. ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 ตัดสินว่าการเปลี่ยนคู่ค้าจากตัวแทนจาหน่ายรายหนึ่งเพื่อไป
ทาธุรกิจกับตัวแทนจาหน่ายอีกรายหนึ่งซึ่งเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วไม่เป็นความผิดตามมาตรา 1 ของ
Sherman Act หรือเป็นการเปลี่ยนตัวคู่สัญญาเพื่อไปทาธุรกิจกับคู่ค้ารายใหม่เลยก็ตาม ดังเช่นในคดี
Chandler Supply Co. v. GAF Corp.216 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 ตัดสินว่าการเปลี่ยนคู่ค้าเพื่อไปทา
ธุรกิจกับตัวแทนจาหน่ายรายใหม่โดยมีเหตุผลว่ากาลังพยายามพัฒนาระบบการจัดจาหน่ายให้ดีขึ้นจึง
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United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: 141.
215 Ark Dental Supply Co. v. Cavitron Corp., 461 F.2d 1093, 1094 (3d Cir. 1972).
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ต้องกาจัดตัวแทนจาหน่ายรายเดิมที่ไม่มีประสิทธิภาพและเปลี่ยนไปทาธุรกิจกับตัวแทนจาหน่ายราย
ใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่านั้นไม่เป็นความผิดตามมาตรา 1 ของ Sherman Act แต่อย่างใด หรือ
เป็นการเปลี่ยนตัวคู่สัญญาเพราะคู่สัญญาใหม่ชักจูงให้เปลี่ยนก็ตาม ดังเช่นในคดี A. H. Cox & Co. v.
Star Mach. Co.217 ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิจารณาการสมคบกันในแนวดิ่งระหว่างผู้ปฏิเสธกับตัวแทน
จาหน่ายรายใหม่ที่สมคบกันเรื่องการเปลี่ยนตัวแทนจาหน่ายคนปัจจุบันด้วยหลักเหตุและผล (rule of
reason) โดยศาลให้เหตุผลว่า “สิทธิในการแนะนา การนาเสนอ หรือการริเริ่มให้มีการเปลี่ยนตัวแทน
จาหน่ายรายเดิมนั้นมิใช่เป็นสิทธิของผู้ผลิตสินค้าแต่เพียงผู้เดียว” เนื่องจาก “การเปลี่ยนตัวแทน
จาหน่ายรายเดิมนั้นไม่ได้มีสาเหตุมาจากการชักจูง จูงใจหรือการริเริ่มของตัวแทนจาหน่ายรายใหม่แต่
เพียงฝ่ายเดียว แต่มีสาเหตุมาจากการตัดสินใจทางธุรกิจโดยอิสระบนดุล ยพินิจของผู้ผลิตสินค้าเอง
ด้วยส่วนหนึ่ง” หรือเป็นการเปลี่ยนตัวคู่สัญญาโดยผู้เปลี่ยนมี เจตนาที่ไม่ดีก็ตาม ดังเช่นในคดี NYNEX
Corp. v. Discon, Inc.218 ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของ “เสรีภาพในการเปลี่ยนตัวคู่สัญญา” ว่ายัง
สามารถทาได้แม้การตัดสินใจเปลี่ยนตัวคู่สัญญานั้นจะเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรฐานที่เหมาะสมของ
ศี ล ธรรมทางธุ ร กิ จ (proper standards of business morality) ก็ ต ามและหากมี ค วามเสี ย หาย
เกิดขึ้นจากการตัดสินใจดังกล่าวอาจเรียกร้องให้มีการเยียวยาตามกฎหมายการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม
(unfair competition law) หรือกฎหมายในเรื่องละเมิด หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ได้ แต่มิอาจเรียกร้อง
ให้มีการเยียวยาตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของรัฐ (federal antitrust law) หรือเป็นการ
เปลี่ยนตัวคู่สัญญาโดยตกลงร่วมกันเปลี่ยน (concerted refusal) ก็ตาม ดังเช่นในคดี Cartrade, Inc.
v. Ford Dealers Adver. Ass’n of S. Cal.219 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 ตัดสินว่าการที่ผู้ประกอบธุรกิจ
หลายรายรวมตัวกันเปลี่ยนตัวคู่สัญญานั้นไม่ได้มีเจตนาเพื่อขจัดการแข่งขัน ก็ล้วนแล้วแต่ถือว่าไม่มี
เจตนาเพื่อต่อต้านการแข่งขันทั้งสิ้น220
การที่ข้อเท็จจริงเรื่องการเปลี่ยนตัว คู่สัญญามัก ถูกสรุปว่าผู้ ปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจในคดีนั้ นไม่มีเจตนาต่อต้านการแข่งขัน เป็นเพราะ Sherman Act และ FTC Act มีแนวคิดที่
มุ่งเน้นคุ้มครองตลาด (market-oriented perspective) แต่การเปลี่ยนตัวคู่สัญญาจะส่งผลกระทบ
เฉพาะคู่ค้าที่ถูกเปลี่ยนตัว (particular firm) เท่านั้น221 ดังนั้นเมื่อการเปลี่ยนตัวคู่สัญญาไม่อาจสร้าง
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ผลกระทบที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ ตลาดหรื อ น่ า จะเป็ น อั น ตรายต่ อ ตลาดแล้ ว จึ ง ไม่ เ ป็ น ความผิ ด ตาม
Sherman Act และ FTC Act นั่นเอง
5) ผลกระทบของการปฏิเสธ
หลั ก ทั่ ว ไปของกฎหมายต่ อ ต้ า นการผู ก ขาดของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
ยินยอมให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเลือกคู่ค้าทางธุรกิจของตนได้และยังให้สิทธิปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวกับผู้ที่ตนไม่ประสงค์จะทาธุรกิจด้วยได้ภายใต้หลัก Colgate doctrine ที่ศาลได้ตัดสินวางหลัก
ไว้ในคดี United States v. Colgate & Co. ตั้งแต่ปี ค.ศ.1919 แต่ในปัจจุบันการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวเช่นนั้นอาจเป็นความผิดต่อมาตรา 2 ของ Sherman Actถ้าหากการปฏิเสธส่งผลกระทบ
เป็นการกาจัดคู่แข่งขันและเป็นอันตรายหรือน่าจะเป็นอันตรายต่อการแข่งขันในตลาดที่เกี่ยวข้อง แต่
ถ้าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวส่งผลกระทบในแง่ลบต่อคู่แข่งขัน (disadvantaging a rival) เพียง
อย่างเดียว กรณีเช่นนี้ยังไม่อาจถือว่าเป็นความผิดต่อมาตรา 2 ของ Sherman Act อย่างไรก็ตาม
ภายใต้มาตราดังกล่าวนี้มิได้หมายความว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวจะต้องส่งผลกระทบเป็นการ
กาจัดคู่แข่งขันทุกรายที่มีอยู่ในตลาดถึงจะเป็นความผิดตามมาตรานี้ได้แต่อย่างใด222
ส่วนบทบัญญัติตามมาตรา 5 ของ FTC Act ที่ควบคุมพฤติกรรมทางการค้า
ที่ไม่เป็นธรรมนั้นก็ต้องปรากฏว่าพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อการแข่งขันหรือน่าจะ
เป็นอันตรายต่อการแข่งขัน223 หรือที่เรียกว่าต้องมีผลกระทบเป็นการจากัดการแข่งขัน (restrain of
competition) ลงด้วยถึงจะเป็นความผิดตามมาตรานี้ แม้หากพิจารณาตามตัวอักษรในมาตรา 5 ของ
FTC Act แล้วจะพบว่ามาตรานี้ไม่ได้จากัดการบังคับใช้เพียงแค่พฤติกรรมที่ต้องเป็นอันตรายต่อการ
แข่งขันหรือน่าจะเป็นอันตรายต่อการแข่งขันเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติมาตรานี้ดูเหมือนจะไม่ให้ความ
คุ้มครองไปถึงพฤติกรรมที่เพียงแต่ไม่ชอบด้วยศีลธรรมทางธุรกิจ (legitimate business morality
statute) หากแต่มุ่งควบคุมพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อตลาดในวงกว้างอยู่ดี ในระยะหลังจึงมีการ
โต้เถียงกันว่า FTC ควรปรับใช้มาตรา 5 นี้อย่างกว้างเพื่อให้ครอบคลุมถึงพฤติกรรมต่าง ๆ เพิ่มมาก
ขึ้น224
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สรุปได้ว่าบทบัญญัติตามมาตรา 5 ของ FTC Act นี้มุ่งคุ้มครองการแข่งขัน
ในตลาด ผู้ประกอบธุร กิจที่ อาจจะมีความผิดได้ก็ต้องมีอานาจตลาดหรือส่ วนแบ่งตลาดที่ ม ากพอ
ดังนั้นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมิได้มีอานาจเหนือตลาดจึงเป็นความผิด
ต่อกฎหมายต่อต้านการผูกขาดของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยากมาก แม้จะเป็นการฟ้องร้องคดีโดย
อาศัยบทบัญญัติตามมาตรา 5 ของ FTC Act ก็ตาม
3.1.6.2 หลักเกณฑ์สาหรับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยาย
จากประสบการณ์ของศาลประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้เคยวินิจฉัยประเด็น
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายมานั้นยังไม่เคยมีคดีใดเลยที่ศาลพิพากษาว่าการปฏิเสธไม่
ทาธุรกิจเช่นนั้นเป็นความผิด ศาลจึงยังไม่มีโอกาสได้วางหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้เอาไว้อย่างชัดเจน แต่
จากคดี ที่ ศ าลได้ ตั ด สิ น ถึ ง การปฏิ เ สธประเภทนี้ เ อาไว้ ใ นคดี Ideal Dairy Farms, Inc. v. John
Labatt. Ltd. และ Anserphone, Inc. v. Bell Atlantic Corp. พอสรุปเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ
พิจารณาความผิดของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายได้ว่า ถ้าหากโจทก์นาคดีมาฟ้องว่า
จาเลยมีพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยาย เช่น ตั้งราคาสินค้าที่ทาธุรกิจกันในราคา
ที่สูงมากเกินไป หรือให้บริการที่มีคุณภาพต่ามากเกินไป แต่กลับมีข้อเท็จจริงว่าในความเป็นจริงแล้ ว
โจทก์ก็ยอมทาธุรกิจกับจาเลยภายใต้เงื่อนไขอันเป็นอุปสรรคนั้น และธุรกิจของโจทก์ก็ยังสามารถ
ดาเนินธุรกิจมาได้อย่างยาวนาน ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงเช่นนี้ก็มีแนวโน้มว่าศาลจะพิพากษายกฟ้อง
เนื่องจากการที่โจทก์สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเป็นอุปสรรคนั้นได้อย่างยาวนานแสดงว่าการตั้ง
เงื่อนไขเช่น นั้ น ยั งไม่น่ า จะเป็ น อัน ตรายต่ อโจทก์และยัง ไม่ น่าจะเป็น อัน ตรายต่ อ การแข่ง ขั น ด้ ว ย
เช่นกัน225
3.1.6.3 หลักเกณฑ์สาหรับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่มีลักษณะเป็นการ
กดดันราคา
ศาลฎีกาในประเทศสหรัฐยังไม่เคยตัดสินวางหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจ ารณา
ความผิดของปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่มีลักษณะเป็นการกดดันราคาไว้เช่นเดียวกับการปฏิเสธไม่
ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยาย แต่จากการศึกษาเรื่องการกดดันราคาในประเทศสหรัฐอเมริกามาพอ
สรุปหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาความผิดได้ดังนี้
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1) เนื่องจากกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศสหรัฐ อเมริ กามี
แนวคิดว่าการกดดันราคาจัดเป็นพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวประเภทหนึ่ง ศาลจึงต้อง
พิจารณาเป็นอันดับแรกว่าผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นจาเลยในคดีนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องทาธุรกิจ (duty to
deal) กับผู้ประกอบธุรกิจอื่นหรือไม่
2) ถ้าไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทาธุรกิจด้วย ศาลก็จะไม่เข้ามายุ่งกับการตั้งราคา
เลย เว้นแต่โจทก์จะสามารถแสดงให้เห็นว่าราคาค้าปลีกซึ่งจาเลยคิดต่อลูกค้านั้นเป็นการกาหนดราคา
สินค้าในลักษณะจงใจขจัดคู่แข่งขัน (predatory pricing) ตามหลักเกณฑ์เรื่อง Predatory pricing
ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตการศึกษาของวิทยานิพนธ์เล่มนี้
3) เมื่ อ ศาลเห็ น ว่ า จาเลยมี ห น้า ที่ ที่จ ะต้ อ งท าธุร กิ จแล้ ว ศาลถึ งจะเข้าไป
พิจารณาถึงการกดดันราคา
4) ถ้ า หากราคาวั ต ถุ ดิ บ ต้ น น้ าที่ จ าเลยจ าหน่ า ยให้ กั บ คู่ แ ข่ ง ขั น รวมกั บ
ค่าใช้จ่ายของคู่แข่งขันในการผลิตวัตถุดิบดังกล่าวให้เป็นสินค้าปลายน้าสูงกว่าราคาสินค้าปลายน้าที่
จาเลยจาหน่ายให้กับลูกค้า ก็มีความเสี่ยงมากที่จะต้องรับผิด (หลักเกณฑ์ในข้อนี้ปรากฏในคดี United
States v. Aluminum Co. of America ที่ศาลอุทธรณ์ภาคที่ 2 ได้ตัดสินในประเด็นการกดดันราคา
เอาไว้)
5) การที่ศาลจะพิจารณาว่าราคาวัตถุดิบต้นน้าที่จาเลยตั้งต้องสูงเท่าใดถึง
ขนาดจะถูกถือว่าเป็นการปฏิเสธไม่ธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายนั้นมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่ยาก
มากและยังไม่แน่นอน เช่น อาจยึดหลักว่าถ้าจาเลยจาหน่ายวัตถุดิบดังกล่าวให้กับคู่แข่งขันในระดับ
ราคาที่สูงเกินกว่าราคาที่ผู้ผูกขาดจาหน่ายเพื่อให้ได้กาไรสูงสุดย่อมเป็นความผิด แต่อย่างไรก็ตาม ยัง
ไม่ปรากฏหลักเกณฑ์ที่แน่นอน
เป็นเรื่องยากสาหรับศาลที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบราคาในระดับต้นน้าและ
ปลายน้าเพื่อที่จะพิจารณาว่ามีการกดดันราคาเกิดขึ้นหรือไม่ อีกทั้งการเยียวยาความเสียหายจากการ
กดดันราคาก็เป็นเรื่องยากเช่นกัน ดังนั้นศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้เสนอว่าควรกาหนดเป็นเขต
ปลอดภัยหรือข้อยกเว้นความรับผิด (safe harbor) ว่าผู้ประกอบธุรกิจต้องตั้งราคาอย่างไรถึงจะไม่มี
ความเสี่ยงที่จะต้องรับผิดในเรื่องการกดดันราคาเพื่อเป็นการสร้างความชัดเจนให้ผู้ประกอบธุรกิจมาก
ขึ้น ซึ่งข้อยกเว้นดังกล่าวมีหลักอยู่ว่าในสถานการณ์ที่มีการกดดันราคาเกิดขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่มี
ความรับผิดในเรื่องการกาหนดราคาสินค้าในลักษณะจงใจขจัดคู่แข่งขัน (predatory pricing) ถ้าหาก
ผู้ประกอบธุรกิจได้จาหน่ายสินค้าในระดับราคาขายปลีกให้กับลูกค้าในราคาที่สูงกว่าราคาวัตถุดิบต้น
น้าในระดับขายส่งที่จาหน่ายให้กับคู่แข่งขันรวมกับค่าใช้จ่ายของคู่แข่งขันในการผลิตวัตถุดิบดังกล่าว
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ให้เป็นสินค้าปลายน้า (retail price is above it costs)226 มีข้อสังเกตอยู่ว่า ข้อยกเว้นดังกล่าวเป็น
ข้อยกเว้นความรับผิดสาหรับพฤติกรรมการกาหนดราคาสินค้าในลักษณะจงใจขจัดคู่แข่งขัน มิได้เป็น
ข้อยกเว้นความรับผิดในเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวแต่อย่างใด
3.1.7 ข้อต่อสู้สาหรับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวภายใต้มาตรา 5 แห่ง
Federal Trade Commission Act
ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกามีบทบาทสาคัญในการสร้างหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว รวมไปถึงหลักเกณฑ์ในเรื่องข้อต่อสู้สาหรับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่
ทาธุรกิจฝ่ายเดียวภายใต้บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมด้วย ดังนั้น หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้อต่อสู้สาหรับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวทั้งตามมาตรา 2 ของ Sherman
Act และมาตรา 5 ของ FTC Act จึงสามารถศึกษาได้จากคาพิพากษาของศาลที่ได้ตัดสินวางหลักไว้ใน
คดี ต่ า ง ๆ ซึ่ ง ต้ อ งเป็ น ข้ อ ต่ อ สู้ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ได้ ว่า การปฏิเ สธไม่ ท าธุร กิ จฝ่ า ยเดี ย วที่ เ กิ ด ขึ้ นนั้น มี
ประสิทธิภาพต่อการแข่งขันหรือมี เหตุผลและความจาเป็นในการประกอบธุรกิจ ถึงจะหลุดพ้นจาก
ความรับผิดตามมาตรา 5 ของ FTC Act โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ข้อต่อสู้ในเรื่องประสิทธิภาพของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
จากองค์ ป ระกอบความรั บ ผิ ด ตามมาตรา 5 แห่ ง FTC Act นี้ ท าให้ ท ราบได้ ว่ า
พฤติ ก รรมการปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วจะเป็ น ความผิ ด ก็ ต่ อ เมื่ อ เป็ น พฤติ ก รรมที่ ป ราศจาก
ประสิ ท ธิ ภ าพ (lack efficiencies) ฉะนั้ น พฤติ ก รรมการปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิภ าพมากกว่ าผลกระทบที่เ ป็นการต่ อ ต้านการแข่ง ขันย่ อ มไม่เ ป็น ความผิ ดตามมาตรานี้
เนื่องจาก FTC มีแนวคิดว่าการเข้าไปยั บยั้งพฤติกรรมที่เป็นการส่งเสริมสวัสดิภาพอย่างไม่ตั้งใจจะ
ส่งผลเป็นการลดสวัสดิภาพของผู้บริโภคลงอย่างร้ายแรง เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจจะไม่กล้าลงทุนทา
พฤติกรรมที่ส่งเสริมการแข่งขันแต่กลับถูกลงโทษเช่นนั้นอีก ดังนั้นหากผู้ปฏิเสธสามารถพิสูจน์ได้ว่า
การปฏิเสธไม่ท าธุร กิจ ฝ่ ายเดีย วของตนก่ อ ให้ เ กิดประสิ ทธิภ าพและส่ งเสริม ความสามารถของผู้
ประกอบธุรกิจและส่งเสริ มให้เกิดแรงจูงใจที่จะแข่งขัน เป็นผลให้ สินค้ามีราคาถูกลง คุณภาพของ
สินค้าพัฒนาขึ้น บริการมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เกิดสินค้าชนิดใหม่ ๆ สวัสดิภาพของผู้บริโภคมีเพิ่มมาก
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ขึ้นแล้ว การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่ให้ประสิทธิภาพเช่นนี้ย่อมไม่มีความผิดตามมาตรา 5 แห่ง
FTC Act แต่อย่างใด227
2) ข้อต่อสู้ในเรื่องเหตุผลและความจาเป็นในการประกอบธุรกิจ
เหตุผลและความจาเป็นในการประกอบธุรกิจเป็นข้อเท็จจริงที่สามารถยกขึ้นอ้างเพื่อ
เป็นข้อต่อสู้สาหรับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวได้ เห็นได้จากการที่ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาได้
ตัดสินยอมรับข้ออ้างในเรื่องนี้ไว้ในคดีต่าง ๆ เช่น คดี Aspen Skiing v. Aspen Highlands Skiing228
ส่วนหนึ่งของคาพิพากษาในคดีนี้กล่าวว่า “การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวต่อคู่แข่งขันย่อมไม่เป็น
ความผิดตามมาตรา 2 ของ Sherman Act ถ้าหากมีข้อเท็จจริงปรากฏว่าการปฏิเสธนั้นมีเหตุผลทาง
ธุรกิจที่ฟังขึ้น (valid business reason) กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือถ้าหากมีเหตุผลหรือมีความจาเป็นใน
การประกอบธุร กิจ ที่ช อบด้ว ยกฎหมาย (legitimate business reason) ส าหรับการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจ แม้ผู้ปฏิเสธจะเป็ นผู้ผูกขาดในตลาดที่เกี่ยวข้องก็ไม่มีความผิดตามกฎหมายการแข่งขันทาง
การค้ า ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าแต่ อ ย่ า งใด” หรื อ ในคดี Eastman Kodak Co. v. Image
Technical Services, Inc.229 ศาลยอมรับว่า “จาเลยอาจไม่ต้องรับผิดตามมาตรา 2 ของ Sherman
Act ถ้าหากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในคดีนี้ได้ทาไปเพราะมีเหตุผลทางธุรกิจที่ฟังขึ้น โดยในคดี
นี้ บริษัท Kodak ผู้ปฏิเสธได้อ้างว่าการปฏิเสธไม่ยอมขายชิ้นส่วนของเครื่องถ่ายเอกสารของตนให้กับ
ผู้ถูกปฏิเสธ แต่กลับขายให้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อบริการซ่อมแซมของตนด้วยนั้น ทาขึ้นเพราะมีเหตุผล
ในทางธุรกิจ 3 ประการดังนี้ 1) ผู้ปฏิเสธต้องการเพิ่มคุณภาพของบริการซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร
เพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันระหว่างสินค้าชิ้นส่วนของเครื่องถ่ายเอกสารต่างยี่ห้อให้มากขึ้น 2) เพื่อ
พัฒนาการจัดการสินทรัพย์ให้ดีขึ้นโดยลดต้นทุนของสินค้าคงคลังของผู้ปฏิเสธลง 3) เพื่อป้องกันมิได้ผู้
ถูกปฏิเสธได้ประโยชน์จากการลงทุนในการผลิตชิ้นส่วนของเครื่องถ่ายเอกสารและการบริการของผู้
ปฏิเสธแต่ฝ่ายเดียว (free-riding) แต่อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุดศาลในคดีนี้เห็นว่าข้ออ้างต่าง ๆ ที่ผู้
ปฏิเสธยกขึ้นกล่าวอ้างนั้นฟังไม่ขึ้น”230
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ส่วนคดีที่ศาลยอมรับฟังข้อต่อสู้ในเรื่องเหตุผลและความจาเป็นในการประกอบธุรกิจ
ว่าเป็นข้อต่อสู้ที่ฟังขึ้น เห็นตัวอย่างได้จากคดี Dunnivant v. Bi-State Auto Parts231 ที่ศาลอุทธรณ์
ภาค 11 เห็นว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจของผู้จัดจาหน่ายโดยคาร้องขอของคู่แข่งของผู้ถูกปฏิเสธนั้นเป็น
การตัดสินใจโดยอิสระและมีเหตุผลทางธุรกิจ (business reason) เนื่องจากผู้ถูกปฏิเสธซื้อสินค้าอย่าง
เอาแน่เอานอนไม่ได้ (erratic purchases)232
สรุปได้ว่าแม้ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาจะยอมรับฟังเหตุผลหรือความจาเป็นในการ
ประกอบธุรกิจเพื่อเป็นข้อต่อสู้ในเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวได้ แต่อย่างไรก็ตาม ศาลก็ไม่ได้
ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเหตุผลหรือความจาเป็นในการประกอบธุรกิจที่ฟังขึ้นนั้นได้แก่ข้อเท็ จจริง
อย่างไรบ้าง ดังนั้นจึงเป็นข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละคดีโดยศาลจะเป็นผู้ทาหน้าที่ชั่ง
น้าหนักว่าเหตุผลหรือความจาเป็นในการประกอบธุรกิจที่ผู้ปฏิเสธยกขึ้นกล่า วอ้างนั้นมีน้าหนักฟังขึ้น
หรือไม่
3.2 ประเทศญี่ปุ่น
มุมมองของประเทศญี่ปุ่นต่อพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวมีอยู่ว่าโดยทั่วไปแล้ว
กล่าวได้ว่าบริษัทเอกชนทุกบริษัทย่อมมีอิสระในการตัดสินใจที่จะเลือกทาธุรกิจกับผู้ใดก็ได้ แม้ว่า
บริษัทดังกล่าวจะตัดสินใจไม่ทาธุรกิจกับใครอันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านราคา คุณภาพ บริการหรือ
เหตุผลส่วนตัวประการอื่นก็ ตาม โดยหลักแล้วการตัดสินใจไม่ทาธุรกิจดังกล่าวก็ไม่มีความเสี่ยงที่จะ
เป็นความผิดต่อกฎหมายป้องกันการผูกขาดของประเทศญี่ปุ่น (Antimonopoly Act: AMA หรือที่มี
ชื่ อ เต็ ม ว่ า The Act Concerning Prohibition of Private Monopolization and Maintenance
of Fair Trade) แต่อย่างใด233
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวสามารถถูกควบคุมในฐานะที่เป็น “การผูกขาดโดย
เอกชน (Private Monopolisation)” อันเป็นความผิดตามมาตรา 3 ของ AMA หากการปฏิเสธนั้น
ส่ ง ผลเป็ น การจ ากั ด การแข่ ง ขั น อย่ า งมากในตลาด (substantially restrains competition in
markets) และพฤติกรรมนี้ยังสามารถถูกควบคุมในฐานะที่เป็น “การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจในรูปแบบอื่น
ๆ (other refusal to deal)” ซึ่งเป็นหนึ่งใน “พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Trade
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Dunnivant v. Bi-State Auto Parts, 851 F.2d 1575, 1580 (11th Cir. 1988).
Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: 121.
233 Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Policy Roundtables 2007: Refusal to
Deal, p. 153.
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Practices)” อันเป็นความผิดตาม มาตรา 19 ของ AMA ถ้าหากการปฏิเสธดังกล่าวมีแนวโน้มที่ จะ
ขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาด (tends to impede fair competition in the market)234
มาตรา 3 ของ AMA235 บัญญัติห้ามการผูกขาดโดยเอกชน ทั้งนี้การผูกขาดโดยเอกชนตาม
มาตรา 2(5) หมายถึง การดาเนินการทางธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน หรือ
วางแผนร่วมกันกีดกัน (exclusion) หรือควบคุม (control) กิจกรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ
รายอื่นซึ่งเป็นเหตุให้มีการจากัดการแข่งขันอย่างมาก (substantially restrains competition) และ
ขัดต่อประโยชน์สาธารณะในธุรกิจบางประเภท
“การกีดกัน (exclusion)” ตามนิยามนี้หมายถึงการทาให้การดาเนินการทางธุรกิจหรือการเข้า
สู่ตลาดของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นเกิดความยุ่งยาก “การควบคุม (control)” หมายถึงการทาให้ผู้
ประกอบธุรกิจรายอื่นขาดเสรีภาพในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดาเนินการทางธุรกิจและเป็นการบังคับ
ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นต้องยอมกระทาตามเจตนาของผู้ควบคุม
ส่วนนิยามคาว่า “การจากัดการแข่งขันอย่างมาก” ปรากฏอยู่ในคดี Toho/Shintoho ที่ศาล
Tokyo High Court ตัดสินไว้เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1953 โดยระบุว่า “การจากัดการแข่งขัน
อย่างมาก” หมายถึงสถานการณ์ที่การแข่งขันถูกทาให้ลดน้อยลงอันเป็นผลให้ผู้ประกอบธุรกิจราย
เดียวหรือหลายรายรวมกันสามารถควบคุมตลาดได้โดยมีอิสระในการกาหนดราคา คุณภาพ ปริมาณ
และเงื่อนไขอื่น ๆ ตามความต้องการของตน”236
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ามาตราดังกล่าวนี้ไม่ได้กาหนดว่าผู้ประกอบธุรกิจจะต้องเป็นผู้มีอานาจเหนือ
ตลาด แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบธุรกิจที่จะกระทาความผิดดังกล่าวได้จะต้องมีอานาจทางเศรษฐกิจ
สูงโดยทั่วไปแล้วก็มักจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีอานาจเหนือตลาด ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมทั่วไปไม่สามารถที่จะกีดกันหรือควบคุมกิจกรรมของผู้ประกอบการรายอื่นจนเป็นเหตุให้มี
การจากัดการแข่งขันอย่างมากได้237
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Ibid.
มาตรา 3 ของกฎหมาย The Act Concerning Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair
Trade บัญญัติว่า “An enterprise must not effect private monopolization or unreasonable restraint of trade.”
236 Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Policy Roundtables 2007: Refusal to
Deal, p. 155.
237 Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Policy Roundtables 2007: Guidance to
Business on Monopolisation and Abuse of Dominance (Organisation for Economic Co-operation and Development,
17 June 2008), pp. 23-24.
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ดังนั้นพฤติกรรมใด ๆ ที่เป็นการต่อต้านการแข่งขันเช่นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวนี้จึง
สามารถถูกควบคุมตามบทบัญญัติเรื่องการผูกขาดโดยเอกชนซึ่งเป็นความผิดตาม AMA ได้ ถ้าหาก
การกระทาเช่นนั้นก่อให้เกิดการจากัดการแข่งขันอย่างมากโดยการกีดกันหรือควบคุมการดาเนินการ
ทางธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น238
ส่วนบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศญี่ปุ่น ปรากฏอยู่ในมาตรา
19 ของ AMA239 ซึ่ ง ได้ บั ญ ญั ติ ห้ า มถึ ง พฤติ ก รรมทางการค้ า ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมว่ า “ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดใช้
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม”
ซึ่งมาตรานี้มีเนื้อหาที่คลุมเครือและครอบคลุม พฤติกรรมทางการค้าที่กว้างมาก ดังนั้นเพื่อให้
มาตรา 19 มีความชัดเจนขึ้นจึงมีบทบัญญัติตามมาตรา 2(9) ของ AMA240 มาประกอบ เพื่อให้มีความ
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Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Policy Roundtables 2007: Refusal to
Deal, p. 155.
239 มาตรา 19 ของกฎหมาย The Act Concerning Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair
Trade บัญญัติว่า “No enterprise shall employ unfair trade practices.”
240 มาตรา 2(9) ของกฎหมาย The Act Concerning Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of
Fair Trade บัญญัติว่า “(9) The term "unfair trade practices" as used in this Act means an act falling under any of the
following items:
(i) engaging, without justifiable grounds, in any of the following acts, in concert with a competitor:
( a) refusing to supply to a certain enterprise or restricting the quantity or substance of goods or services
supplied to a certain enterprise
(b) causing another enterprise to refuse to supply a certain enterprise, or to restrict the quantity or substance
of goods or services supplied to a certain enterprise
(ii) unjustly and continually supplying goods or services at a price applied differentially between regions or
between parties, thereby tending to cause difficulties to the business activities of other enterprise
( iii) without justifiable grounds, continuously supplying goods or services at a price far below the cost
incurred to supply them, thereby tending to cause difficulties to the business activities of other enterprises
( iv) supplying goods to another party who purchases the relevant goods from oneself while imposing,
without justifiable grounds, one of the restrictive terms listed below:
( a) causing the party to maintain the selling price of the goods that one has determined, or otherwise
restricting the party's free decision on selling price of the goods
(b) having the party cause an enterprise that purchases the goods from the party maintain the selling price
of the goods that one has determined, or otherwise causing the party to restrict the relevant enterprise's free
decision on the selling price of the goods.
(v) engaging in any act specified in one of the following by making use of one's superior bargaining position
over the counterparty unjustly, in light of normal business practices:
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ชัดเจนมากขึ้นโดยระบุว่าพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมซึ่งใช้ในกฎหมายฉบับนี้แบ่งได้เป็น 6 ข้อ
ดังนี้
(i) การร่วมกันกับคู่แข่งขันเพื่อปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับผู้อื่นโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
(ii) การตั้งราคาที่แตกต่างกันอย่างไม่สมควร
(iii) การกาหนดราคาต่ากว่าทุนโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
(iv) การจาหน่ายสินค้าโดยใช้เงื่อนไขที่จากัดการประกอบธุรกิจของคู่ค้าโดยปราศจากเหตุผล
อันสมควร
(v) การใช้สถานะการมีอานาจต่อรองที่เหนือกว่าคู่ ค้าอย่างไม่สมควรตามธรรมเนียมทางพาณิช
ยกรรมอันปกติ

(a) causing the counterparty in continuous transactions (including a party with whom one newly intends to
engage in continuous transactions; the same applies in (b) below) to purchase goods or services other than those
to which the relevant transactions pertain
( b) causing the counterparty in continuous transactions to provide money, services or other economic
benefits
( c) refusing to receive goods in transactions with the counterparty, causing the counterparty to take back
such goods after receiving them from the counterparty, delaying payment to the counterparty or reducing the
amount of payment, or otherwise establishing or changing trade terms or executing transactions in a way
disadvantageous to the counterparty
( vi) any act falling under any of the following items, which tends to impede fair competition and which is
designated by the Fair Trade Commission, other than the acts listed in the preceding items:
(a) unjustly treating other enterprise in a discriminatory manner
(b) engaging in transactions at an unjust price
(c) unjustly inducing or coercing the customers of a competitor to deal with one
( d) dealing with another party on such conditions that will unjustly restrict the business activities of the
counterparty
(e) dealing with the counterparty by making use of one's superior bargaining position unjustly
( f) unjustly interfering with a transaction between an enterprise in competition with one in Japan or a
corporation of which one is a shareholder or an officer and another transaction counterparty; or, if such enterprise
is a corporation, unjustly inducing, instigating or coercing a shareholder or officer of such corporation to act against
the corporation's interests.”
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(vi) การกระทาใด ๆ ในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ อันเป็นการกระทาซึ่งอาจขัดขวางการแข่งขันที่
เป็นธรรมและเป็นการกระทาที่ถูกกาหนดโดยคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าว่าเป็น พฤติกรรม
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม นอกเหนือไปจากการกระทาที่ระบุไว้ใน (i) ถึง (v)
(a) การเลือกปฏิบัติอย่างไม่ชอบธรรมต่อผู้ประกอบการอื่น ๆ
(b) การทาธุรกรรมโดยใช้ราคาที่ไม่ชอบธรรม
(c) การชักจูงหรือบังคับลูกค้าของคู่แข่งทางธุรกิจให้ทาธุรกรรมกับตนโดยไม่ชอบธรรม
(d) การทาธุรกรรมโดยใช้เงื่อนไขที่จากัดการประกอบธุรกิจของคู่ค้าโดยไม่ชอบธรรม
(e) การทาธุรกรรมกับคู่ค้าโดยใช้อานาจต่อรองที่เหนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรม
(f) การเข้าแทรกแซงธุรกรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นคู่แข่งกับตนในประเทศ
ญี่ปุ่น หรือบริษัทซึ่งตนเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการและคู่ค้าในธุรกรรมอย่างอื่นโดยไม่ชอบธรรม หรือใน
กรณี ที่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ นั้ น เป็ น บริ ษั ท กระท าการชั ก ชวนยุ ย งส่ ง เสริ ม หรื อ บั ง คั บ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ
กรรมการของบริษัทให้กระทาการที่ขัดประโยชน์ของบริษัท”
เมื่อพิจารณาเฉพาะมาตรา 2(9) ข้อที่ (i) ถึง (vi) จะเห็นว่า ยังไม่มีข้อไหนที่กล่าวถึงการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเอาไว้อย่างชัดเจน แต่มาตรา 2(9)(vi) ระบุว่าพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
ให้รวมถึงการกระทาที่ถูกกาหนดโดยคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ของประเทศญี่ปุ่น (JFTC)
ว่าเป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมด้วย ซึ่งในปี ค.ศ. 1953 คณะกรรมการการแข่งขันทาง
การค้าได้ออกแนวปฏิบัติ (ซึ่งมีผลผูกพันตามกฎหมาย) ตามมาตรา 2(9)(vi) ระบุว่าการกระทาลักษณะ
ใดบ้างที่คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ากาหนดว่าเป็น “พฤติกรรมทางการค้าไม่เป็นธรรม” ตาม
มาตรา 2(9)(vi) ต่อมาในปี ค.ศ. 1982 คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้ยกเลิกแนวปฏิบัติปี
ค.ศ. 1953 และออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมฉบับปี ค.ศ. 1982 เรียกว่า
“Designation of Unfair Trade Practices” เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 1982 โดยมีผลบังคับเมื่อ
วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1982 แนวปฏิบัติปี ค.ศ. 1982 ได้กาหนดการกระทาที่ถือว่าเป็นพฤติกรรมทาง
การค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Trade Practices) ที่เป็นรูปธรรมทั้งหมด 16 การกระทา และต่อมา
แนวปฏิบัติปี ค.ศ. 1982 นี้ได้ถูกปรับปรุงบางส่วนและมีผลบังคับใช้ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 มกราคม ค.ศ.
2010 โดยกาหนดการกระทาที่ถือว่าเป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมไว้ทั้งสิ้น 15 การกระทา
ดังนี้
1) การร่วมกันปฏิเสธที่จะทาธุรกรรมด้วย (concerted refusal to deal)
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2) การปฏิเสธที่จะทาธุรกรรมด้วยในรูปแบบอื่น ๆ (other refusal to deal) หรือการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
3) การตอบแทนหรือแลกเปลี่ยนอย่างเลือกปฏิบัติ (discriminatory consideration)
4) การใช้ เ งื่ อ นไขที่ แ ตกต่ า งกั น ในการท าธุ ร กรรม (discriminatory treatment on trade
terms, etc.)
5) การเลื อ กปฏิ บั ติ ใ นส มา คม การ ค้ า (discriminatory treatment, etc. in a trade
association)
6) การขายโดยตั้งราคาต่าเกินสมควร (unjust low price sales)
7) การซื้อโดยให้ราคาสูงเกินควร (unjust high price purchasing)
8) การชักจูงลูกค้าโดยวิธีการหลอกลวง (deceptive customer inducement)
9) การชักจูงลูกค้าโดยให้ประโยชน์อันไม่ควร (customer inducement by unjust benefits)
10) การขายควบ (tie-in sales, etc.)
11) การทาธุรกรรมโดยมีเงื่อนไขห้ามคู่ค้าทาธุรกรรมกับคู่แข่ง (trading on exclusive terms)
12) ทาธุรกรรมโดยมีเงื่อนไขไม่ชอบธรรมผูกมัดคู่ค้ามิให้ทาธุรกรรมในลักษณะต่าง ๆ (trading
on restrictive terms)
13) การแทรกแซงการแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานของคู่ ค้ า เกิ น สมควร (unjust Interference with
appointment of officer in one's transacting party)
14) ก า ร แ ท ร ก แ ซ ง ก า ร ท า ธุ ร ก รร ม ข อ ง คู่ แ ข่ ง ( interference with a competitor's
transactions)
15) การแทรกแซงการด าเนินธุ ร กิจภายในบริษั ท ของคู่ แข่ ง (interference with internal
operation of a competing company)
สรุปได้ว่าการปฏิเสธที่จะทาธุรกรรมด้วยในรูปแบบอื่น ๆ (other refusal to deal) หรือการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวซึ่งอาจขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรมจัดเป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็น
ธรรมตามมาตรา 2(9)(vi) ประกอบแนวปฏิบัติเพื่อการกาหนดพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมฉบับ
ปี ค.ศ. 1982 และอาจมีความผิดตามมาตรา 19 ได้ ซึ่งข้อ (2) ของแนวปฏิบัติดังกล่าวได้อธิบายถึง
ลักษณะของการปฏิเสธที่จะทาธุรกรรมด้วยในรูปแบบอื่น ๆ เอาไว้ 3 ลักษณะด้วยกันว่า การปฏิเสธที่
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จะทาธุร กรรมด้ว ยในรู ป แบบอื่น ๆ หมายถึง การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยไม่เป็นธรรม หรือการท า
ธุรกรรมโดยการจากัดปริมาณหรือชนิดของสินค้าหรือจากัดการบริการต่อผู้ประกอบธุรกิจบางราย
หรือก่อให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นต้องกระทาการใดในลักษณะเช่นเดียวกันนี้241
1. “การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยไม่เป็นธรรม” หมายถึงการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยแท้ (actual)
หรือตรง (direct refusal to deal) ซึ่งเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่ทาขึ้นโดยผู้ซื้อหรือผู้ขายก็ได้ อาจ
เป็นการหยุดติดต่อการทาธุรกิจกับบริษัทที่เคยติดต่อค้าขายกันมาก่อนหรือเป็นการปฏิเสธต่อคาเสนอ
ขอทาธุรกิจของบริษัทใหม่ที่ยังไม่เคยทาธุรกิจกันมาก่อนก็ได้ ส่วนคาว่า “ความไม่เป็นธรรม” ตาม
AMA หมายถึงการมีแนวโน้มขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรม242
2. “การท าธุ ร กรรมโดยการจ ากั ด ปริ ม าณหรื อ ชนิ ด ของสิ น ค้ า หรื อ จ ากั ด การบริ ก ารต่ อ ผู้
ประกอบธุรกิจบางราย” การปฏิเสธในลักษณะที่ 2 วางเงื่อนไขว่า แม้จะมิใช่ การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
โดยแท้ (actual) หรือโดยสิ้นเชิง (outright) แต่เป็นการทาธุรกรรมโดยจากัดปริมาณหรือชนิดของ
สินค้าหรือจากัดการบริการที่จาเป็ นในการทาธุรกิจต่อผู้ประกอบธุรกิจบางรายด้วยหรือที่เรียกว่าการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยปริยาย (constructive) ก็อาจเป็นความผิดได้เช่นกัน243
3. “การก่อให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นต้องกระทาการใดในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ ” การปฏิเสธ
ในลักษณะที่ 3 วางเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิเ สธไม่ทาธุรกิจโดยอ้อม (indirect refusal to deal) ซึ่ง
เป็นการที่บริษัทหนึ่งก่อให้บริษัทอีกบริษัทหนึ่งปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับบุคคลที่สาม การกีดกันโดยตรงไป
ยังบริษัทอีกบริษัทหนึ่งไม่ใช่องค์ประกอบที่จาเป็นสาหรับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจประเภทนี้ ข้อเท็จจริง
ที่ ว่ า บริ ษั ท อี ก บริ ษั ท หนึ่ ง ปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ กั บ บุ ค คลที่ ส ามตามค าขอของบริ ษั ท ผู้ ท าละเมิ ด
(tortfeasor) ก็เพียงพอที่จะนับเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยอ้อมแล้ว244

241

Designation of Unfair Trade Practices ( Fair Trade Commission Public Notice No. 15 of June 18, 1982)
(Other Refusal to Trade) (2) “Unjustly refusing to trade, or restricting the quantity or substance of goods or services
pertaining to trade with a certain entrepreneur, or causing another entrepreneur to undertake any act that falls
under one of these categories.”
242 Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Policy Roundtables 2007: Refusal to
Deal, p. 153.
243 Ibid.
244 Ibid., 153-154.
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3.2.1 วัตถุประสงค์ของมาตรา 19 แห่ง Japanese Antimonopoly Act
มาตรา 1 ของ AMA245 ระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง AMA เอาไว้ ว่ า เป็ น กฎหมายที่ มี
จุ ดมุ่งหมายเพื่อ “สนั บ สนุ น การแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม” เพื่อกระตุ้นให้ ผู้ ประกอบธุรกิจเกิ ด
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อยกระดับการจ้างงานและรายได้ที่แท้จริง
ของประชาชน และเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศตลอดจนเพื่ อ รั บ รอง
ผลประโยชน์ของผู้บริโภคโดยทั่วไป โดยการบัญญัติห้ามกระทาการผูกขาดโดยเอกชนและพฤติกรรม
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและอื่น ๆ
บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมเป็นบทบัญญัติหนึ่งที่อยู่ใน AMA
ดังนั้นจึงต้องปรับใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 1 ข้างต้นนี้ด้วย 246 พฤติกรรมต่าง ๆ ที่
จัดเป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม เช่น การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจอย่างไม่สมควร การทาธุรกิจ
โดยการกาหนดเงื่อนไขไม่ให้ ประกอบธุรกิจกับผู้ ประกอบธุรกิจรายอื่น การขายต่ากว่าทุนโดยไม่
สมควร การเลือกปฏิบัติด้านราคา การขายพ่วง อาจถูกใช้เป็นวิธีเพื่อสร้างหรือคงไว้ซึ่งอานาจผูกขาด
อย่างไม่สมควรในตลาดที่เกี่ยวข้องโดยการควบคุมหรือกาจัดคู่แข่งขัน ดังนั้นบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรม
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 19 ของ AMA นั้นจึงมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาด
โ ดยเอกช นตั้ ง แต่ ใ นระยะเริ่ ม แรก (preventing private monopolization at an incipient
level)247 กล่าวคือ บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมเป็นมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้
เกิดการผูกขาดโดยเอกชนขึ้น248

245

มาตรา 1 ของกฎหมาย The Act Concerning Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair
Trade บั ญ ญั ติ ว่ า “The purpose of this Act is to promote fair and free competition, stimulate the creative initiative
of enterprise, encourage business activity, heighten the level of employment and actual national income, and
thereby promote the democratic and wholesome development of the national economy as well as secure the
interests of general consumers by prohibiting private monopolization, unreasonable restraint of trade and unfair
trade practices, preventing excessive concentration of economic power and eliminating unreasonable restraints
on production, sale, price, technology, etc, and all other unjust restrictions on business activity through
combinations, agreements, etc.”
246 Japan Fair Trade Commission, "ICN Unilateral Conduct WG Questionnaire: Objectives of Unilateral
Conduct Laws," 2006, pp. 1-4.
247 Ibid., 3.
248 Japan Fair Trade Commission, "International Competition Network Unilateral Conduct Working Group
Questionnaire: Refusal to Deal," 11 November 2009, p. 2.
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3.2.2 องค์ ป ระกอบความรั บ ผิ ด ตามมาตรา 19 แห่ ง Japanese Antimonopoly
Act……………………………..
จากมาตรา 19 ของ AMA ที่บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดใช้พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
และจากนิยามคาว่าพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมที่ ปรากฏอยู่ในมาตรา 2(9)(vi) ประกอบกับ
แนวปฏิบัติเพื่อการกาหนดพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมฉบับปี ค.ศ. 1982 ทาให้สามารถสรุป
องค์ประกอบความรับผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวภายใต้มาตรา 19 ของ AMA
ได้ 2 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจ
2. ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวซึ่งมีแนวโน้มที่จะขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรม
องค์ประกอบในข้อแรก หมายถึงบทบัญญัติในเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
นี้ โดยหลักแล้วจะบังคับใช้กับทั้งผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดและผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมิได้มี
อานาจเหนือตลาด249 แต่สาหรับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวนั้นตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดจาหน่ายและธรรมเนียมทางพาณิชยกรรม ส่วนที่ 2 Chapter ที่ 3 ระบุว่า JFTC จะเข้ามา
ตรวจสอบพฤติกรรมดังกล่าวเมื่อผู้ประกอบธุรกิจซึ่งทาการปฏิเสธมีสถานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มี
อิทธิพลอยู่ในตลาด (a firm which influential in the market) เท่านั้น ซึ่งลักษณะของผู้ประกอบ
ธุรกิจดังกล่าวนี้มีรายละเอียดอย่างไรจะขออธิบายในหัวข้อ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิด
ของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวภายใต้มาตรา 19 แห่ง Japanese Antimonopoly
Act
องค์ป ระกอบข้อที่ส องต้องพิจารณาถึงลั กษณะของพฤติกรรม “ซึ่งมีแนวโน้มที่จะ
ขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรม” ซึ่งเป็นตัวที่บ่งบอกถึงความผิดในเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็น
ธรรมได้ในทุก ๆ กรณี
พฤติกรรม “ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรม” อาจสรุปได้ว่าเป็น
พฤติกรรมที่ส่งผลกระทบเป็นการต่อต้านการแข่งขันในระดับที่ไม่รุนแรงถึงขนาดเป็นการ “การจากัด
การแข่งขันอย่างมาก” อันเป็นองค์ประกอบความรับผิดที่สาคัญในบทบัญญัติเรื่องการผูกขาดโดย
เอกชนตามมาตรา 3 ของ AMA250
249

Japan Fair Trade Commission, "ICN Unilateral Conduct WG Questionnaire: Objectives of Unilateral
Conduct Laws," 2006, p. 3.
250 Ibid.
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คาว่า “แนวโน้ม” ตามมาตรา 2(9)(vi) ของ AMA นี้หมายถึง “แนวโน้มอันตรายที่จะ
เกิดขึ้นในลักษณะทั่ว ๆ ไปและเป็นนามธรรม” เท่านั้น มิได้หมายความรวมถึงการแข่งขันที่เป็นธรรม
ได้ถูกทาลายจากพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งโดยเฉพาะและส่งผลกระทบทาให้เกิดแนวโน้มหรือความ
น่าจะเป็นในการลงมือกระทาจริงเป็นอย่างสูง หรืออาจกล่าวได้ว่าองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณา
“แนวโน้ม” ในที่นี้จะไม่พิจารณาจาก “ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง” แต่จะอยู่ที่ “ลักษณะของพฤติกรรม”
เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม การพิจารณาแนวโน้มจาก “ลักษณะของพฤติกรรม” แค่เพียงองค์ประกอบ
เดียวเป็นสิ่งที่ยากมากในทางปฏิบัติซึ่งในบางครั้งอาจมีความจาเป็นต้องพิจารณาจากองค์ประกอบ
ภายนอกอื่น ๆ อีกด้วย เช่น องค์ประกอบด้านสภาพตลาดที่แตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม แต่
กระนั้นก็ตามเกณฑ์ในการพิจารณาคาว่า “แนวโน้ม” ในที่นี้ก็ยังมุ่งเน้นไปที่ “แนวโน้มอันตรายที่จะ
เกิดขึ้นในลักษณะทั่ว ๆ ไปและมีลักษณะเป็นนามธรรม” อยู่เช่นเดิม ซึ่งไม่จาเป็นต้องพิจารณาจาก
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจากพฤติกรรมดังกล่าวหรือจากแนวโน้มและความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นอย่าง
แน่นอน251
ส่วนนิยามของคาว่า “การแข่งขันที่เป็นธรรม” โดยทั่วไปแล้วหมายถึงการแข่งขันใน
ด้านประสิทธิภาพ นั่นคือการพยายามหาลูกค้าโดยอาศัยการนาเสนอสินค้าหรือบริการของตนที่มีราคา
ถูกกว่าและคุณภาพดีกว่าเป็นปัจจัยช่วยสนับสนุนการแข่งขัน หรืออาจกล่าวได้ว่า “การแข่งขันที่เป็น
ธรรม” หมายถึง ผลจากความพยายามของผู้ประกอบธุรกิจในการนาเสนอสินค้าหรือบริการของตนที่
วางขายในตลาดให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าแต่ละรายให้สามารถเปรียบเทียบและเลือกสินค้าหรือบริการได้
(หรืออาจเรียกว่าเป็นมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค) และในขณะเดียวกันก็เป็นผลสืบเนื่องจากการ
แข่งขันซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในตลาดโดยมองในภาครวม (หรืออาจเรียกว่าเป็นมุมมองด้าน
เศรษฐศาสตร์มหภาค) ทั้งนี้ มุมมองจากด้านการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจด้วยกันเองในลักษณะ
เช่นนี้จะพิจารณาไปที่ความพยายามของผู้ประกอบธุรกิจเป็นสาคัญ ซึ่งจะช่วยทาให้การบริหารกิจการ
ของผู้ประกอบธุรกิจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นปัจจัยสนับสนุนกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันใน
ตลาดอีกประการหนึ่งด้วยและผลประโยชน์ก็จะไปถึงมือผู้บริโภคในท้ายที่สุด252
แต่อย่างไรก็ตาม คาอธิบายเกี่ยวกับนิยามของคาว่าการแข่งขันที่เป็นธรรมซึ่งมองแต่
เพียงว่า “การแข่งขันที่เป็นธรรม” หมายถึง “การแข่งขันในด้านประสิทธิภาพ” นั้นยังมีจุดอ่อนตรงที่
ไม่สามารถบ่งบอกได้โดยตรงว่าพฤติกรรมในลักษณะใดที่เข้าข่าย “การขัดขวางการแข่ งขันที่เป็น
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ธรรม”เนื่องจากการให้นิยามที่ชัดเจนแก่คาว่า “ราคา” และ “คุณภาพ” ไม่ใช่เรื่องง่าย ส่งผลกระทบ
ให้ไม่สามารถกาหนดนิยามที่แท้จริงของคาว่า “การแข่งขันที่เป็นธรรม” ออกมาได้และอาจส่งผล
กระทบต่อกระบวนการพิจารณาความผิดในขั้นตอนอื่น ๆ ต่อไปได้ จึงปรากฏว่ามีความเห็นที่ยังไม่ลง
รอยกันของนักวิชาการญี่ปุ่นถึงการให้นิยามของคาว่า “การแข่งขันที่เป็นธรรม” อยู่ แต่อย่างไรก็ตาม
นักวิชาการส่วนใหญ่ต่างได้ให้ความสาคัญไปที่ตัว “แนวโน้มในการทาลายการแข่งขัน” แทนมุมมองที่
มองการแข่งขันในด้านประสิทธิภาพ โดยการอาศัยวิธีพิสูจน์ว่า การแข่งขันในตลาดที่กาลังเป็นปัญหา
อยู่ในขณะนั้นได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง ซึ่งการพิจารณาในลักษณะนี้ถือว่าเป็นการพิจารณาในด้าน
การตีความของนิยามที่แท้จริงตามหลักกฎหมายสารบัญญัติในส่วนของ “การขัดขวางการแข่งขันที่
เป็นธรรม”253
นักวิชาการญี่ปุ่นได้พยายามเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับนิยามของ “การขัดขวางการ
แข่งขันที่เป็นธรรม” ไว้หลายแนวความคิดด้วยกัน แต่ในปัจจุบัน JFTC ได้เสนอความคิดของตนเอง
โดยอธิบายใน “รายงานการวิจัยกฎหมาย AMA” ซึ่งเป็นแนวคิดที่ผสมผสานระหว่างแนวคิดที่แตกต่าง
กันเข้าไว้ด้วยกันและถือได้ว่าเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการญี่ปุ่นส่วนใหญ่ ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้จึงขอยึด
ตามความเห็ น ของ JFTC นี้ โดย JFTC ได้ ก าหนดนิ ย ามของ “การแข่ ง ขั น ที่ เ ป็ น ธรรม” ไว้ ใ ห้ มี
ความหมาย 3 ความหมายด้วยกัน คือ
1. การรักษาการแข่งขันที่อิสระ หมายถึง การแข่งขันอิสระระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ
ด้วยกันเองซึ่งมิได้ถูกขัดขวางและหมายรวมถึงกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ถูกขัดขวางในการเข้าแข่งขัน
ในตลาด หรืออาจเรียกองค์ประกอบในการพิจารณาตามความหมายนี้ได้ว่าเป็นองค์ประกอบ “การลด
การแข่งขัน” ตัวอย่างของการกระทาที่เข้าข่ายตามความหมายนี้ เช่น การกาหนดราคาขายปลีก การ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ การเลือกปฏิบัติ การขายต่ากว่าทุน การทาธุรกิจโดยการกาหนดเงื่อนไขในการ
ประกอบธุรกิจของคู่สัญญา
2. การรักษาวิธีการแข่งขันที่เป็นธรรม หมายถึง การแข่งขันอิสระที่เน้นในด้านราคา
คุ ณ ภาพและการบริ ก ารเป็ น หลั ก ซึ่ ง อาจเรี ย กองค์ ป ระกอบในการพิ จ ารณาในกรณี นี้ ไ ด้ ว่ า เป็ น
องค์ประกอบ “ความไม่เป็นธรรมในการใช้วิธีการแข่งขัน ” ตัวอย่างของการกระทาที่เข้าข่ายตาม
ความหมายนี้ เช่น การหลอกลวงชักจูงลู กค้าให้ หลงเชื่อเข้าใจผิ ดคิดว่าสินค้าหรือบริการของตน
เหนื อกว่าของคู่แข่งขัน การชักจู งลู กค้าโดยการเสนอเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ส าหรับตนอย่ า ง ไม่
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เหมาะสม การขายพ่ว ง การบั งคับให้ ทาธุรกิจกับตน หรือกับผู้ ประกอบการอื่นที่ตนกาหนด การ
ขัดขวางการประกอบธุรกิจของคู่แข่งขัน การเข้าแทรกแซงกิจการภายในของคู่แข่งขัน เป็นต้น
3. การรักษาฐานการแข่งขันที่อิสระ หมายถึง การทาธุรกรรมในลักษณะที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจได้พิจารณาและตัดสิ นใจโดยอิสระ และหากพฤติกรรมดังกล่ าวเข้าข่ายเป็นการทาลายหรือ
ก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งหมายความว่าเป็นการทาลายหรือขัดขวาง “การแข่งขันที่เป็นธรรม” โดย
อาจเรียกองค์ประกอบในการพิจารณาในกรณีนี้ได้ว่าเป็นองค์ประกอบ “การทาให้ฐานการแข่งขัน
ได้รับความเสียหาย” พฤติกรรมที่เข้าข่ายตามความหมายนี้ หมายถึง การใช้อานาจหรือสถานะทาง
ตลาดที่เหนือกว่าของตนในทางที่ไม่ถูกต้อง
เกณฑ์การพิจารณา “การขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรม” โดยทั่วไปแล้วจะพิจารณา
ว่าพฤติกรรมนั้น ๆ ส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขหรือรายละเอียดตามความหมายใดความหมายหนึ่งใน 3
กรณีหรือไม่ หรืออาจเข้าข่ายหลายกรณีในเวลาเดียวกันก็ได้ 254 ดังนั้นพฤติกรรมที่น่าจะเป็นอันตราย
ต่อการแข่งขันที่อิสระ หรือต่อวิธีการแข่งขันที่เป็นธรรม หรือต่อฐานการแข่งขันที่อิสระ ก็จัดเป็น
ความผิดตามมาตรา 19 ของ AMA ได้แล้ว
แม้ JFTC และนักวิชาการจะได้พยายามอธิบายนิยามของ “การขัดขวางการแข่งขันที่
เป็ น ธรรม” เอาไว้โ ดยละเอีย ดในระดับหนึ่งแล้ ว แต่ปัญหาเกี่ยวกับความชัดเจนในการพิจารณา
ความผิดตามองค์ประกอบ “การขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรม” ก็ยังไม่หมดไป ดังนั้น JFTC จึงได้
พยายามคิดหามาตรการใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาในเรื่องความชัดเจนโดยการออกประกาศ “แนว
ปฏิบัติ (guideline)” ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมขึ้นมาหลาย
ฉบับเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเข้าใจได้โดยง่ายว่าพฤติกรรมในลักษณะใดที่ เข้าข่ายความผิดและ
อีกทั้งยังเป็นการรักษาเสถียรภาพด้านกฎหมายอีกประการหนึ่งด้วย255
สาหรับแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
โดยบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 19 ของ AMA มากที่สุดคือแนว
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย AMA ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด จ าหน่ า ยและธรรมเนี ย มทางพาณิ ช ยกรรม
(Guidelines Concerning Distribution Systems and Business Practices) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่
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กาหนดเกณฑ์ที่มีความชัดเจนและโปร่งใส่ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมในลักษณะต่าง ๆ256
รวมไปถึงพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวด้วย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดจาหน่ายและธรรมเนียมทางพาณิชยกรรมได้มีการปรับปรุง
แก้ไขครั้ งล่ าสุ ดเมื่อวัน ที่ 16 มิถุน ายน ค.ศ. 2017 โดยในแนวปฏิบัติส่ วนที่ 1 เรื่องข้อจากัดด้าน
กิจกรรมทางธุรกิจของคู่ค้า (restrictions on trading partners’ business activities) ข้อที่ 3 ได้
วางหลักเกณฑ์สาหรับใช้ประเมินความชอบด้วยกฎหมายและมิชอบด้วยกฎหมายของการจากัดการ
แข่งขันในแนวดิ่ง ซึ่งใน (2) ของข้อนี้ได้อธิบายถึง “แนวโน้มที่จะขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรม”
เอาไว้ว่าพฤติกรรมจากัดการแข่งขันในแนวดิ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือการกาหนด
ราคาขายต่อ (resale price maintenance practices) และอีกประเภทหนึ่งคือการจากัดการแข่งขัน
ที่มิใช่การจากัดด้านราคา (vertical non-price restraints) การกาหนดราคาขายต่อเป็นพฤติกรรมที่
ลดหรือกาจัดการแข่งขันด้านราคาระหว่างผู้จัดจาหน่ายสินค้าดังนั้นพฤติกรรมประเภทนี้จึงส่ ง ผล
กระทบเป็นการต่อต้านการแข่งขันอย่างมีนัยสาคัญ โดยหลักแล้วจึงเป็นพฤติกรรมซึ่งมีแนวโน้มที่จะ
ขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรม ในทางตรงกันข้าม ผลกระทบของการจากัดการแข่งขันที่มิใช่การจากัด
ด้านราคาต่อตลาดนั้นแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าเป็นพฤติกรรมใด โดยหลักแล้วการจากัดการ
แข่งขันประเภทนี้ไม่เป็นความผิดต่อกฎหมาย AMA แต่จะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปว่าพฤติกรรม
นั้น ๆ มีแนวโน้มที่จะขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรมหรือไม่ เช่นต้องพิจารณาว่าพฤติกรรมนั้น ๆมี
ผลกระทบเป็ น การปิ ดกั้น ผู้ ป ระกอบธุรกิจรายอื่น (foreclosure effect) หรือมีผ ลกระทบต่อการ
กาหนดราคา (price maintenance) หรือไม่ ถ้ามีก็แสดงว่าเป็นการจากัดการแข่งขันที่มิใช่การจากัด
ด้านราคาซึ่งมีแนวโน้มที่จะขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรม
สาหรับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวจัดเป็นพฤติกรรมจากัดการแข่งขันใน
แนวดิ่งประเภทการจากัดการแข่งขันที่มิใช่การจากัดด้านราคา ดังนั้นโดยหลักแล้วจึงไม่เป็นความผิด
ต่อกฎหมาย AMA แต่จะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นนั้นมี
ผลกระทบเป็นการปิดกั้นผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นหรือไม่ ถ้ามีก็แสดงว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
ที่เกิดขึ้นนั้นมีแนวโน้มที่จะขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรมซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 19 ของ AMA
ในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดจาหน่ายและธรรมเนียมทางพาณิชยกรรม ส่วนที่ 1 ข้อที่
3(2) a ได้อธิบายถึงพฤติกรรมจากัดการแข่งขันในแนวดิ่งที่มิใช่การจากัดด้านราคาที่ ส่งผลกระทบเป็น
การปิดกั้นผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 19 ของ AMA เอาไว้ว่าหมายถึง
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สถานการณ์ที่พฤติกรรมจากัดการแข่งขันในแนวดิ่งดังกล่าวนั้นมีแนวโน้มที่จะก่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
รายใหม่ในตลาดที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบธุรกิจที่ดาเนินธุรกิจอยู่ในฐานะคู่แข่งขันถูกกาจัดออกไป
จากตลาด และหรือโอกาสในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจเหล่านั้นถูกทาให้ลดลง ตัวอย่างเช่น
ในสถานการณ์ที่พฤติกรรมจากัดการแข่งขันในแนวดิ่งดังกล่าวก่อให้เกิดอุปสรรคในการหาคู่ค้ารายอื่น
ได้อย่างสะดวก และทาให้ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน ธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจเหล่านั้นเพิ่มสูงขึ้น และ
หรือลดความจูงใจที่จะเข้ามาแข่งขันในตลาดหรือลดความจูงใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
นอกจากนั้ น ในแนวปฏิบัตินี้ยังได้วางหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความผิ ดและ
ความชอบด้วยกฎหมายของพฤติกรรมจากัดการแข่งขันในแนวดิ่ง ที่มิใช่การจากัดด้านราคาที่ส่งผล
กระทบเป็ น การปิ ด กั้ น ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ รายอื่ น เอาไว้ ด้ ว ย ซึ่ ง จะอธิ บ ายอย่ า งละเอี ย ดในหั ว ข้ อ
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวภายใต้ มาตรา
19 แห่ง Japanese Antimonopoly Act
จากแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดจาหน่ายและธรรมเนียมทางพาณิชยกรรมส่วนที่ 1 ข้อที่
3(2) a สามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่ก่อให้ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ใน
ตลาดที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบธุรกิจที่ดาเนินธุรกิจอยู่ในฐานะคู่แข่งขันถูกกาจัดออกไปจากตลาด
และหรือโอกาสในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจเหล่านั้ นถูกทาให้ลดลง เช่น ในสถานการณ์ที่
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวก่อให้เกิดอุปสรรคในการหาคู่ค้ารายอื่นได้อย่างสะดวก และ
ทาให้ค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจเหล่านั้นเพิ่มสูงขึ้น และหรือลดความจูงใจที่จะ
เข้ามาแข่งขันในตลาดหรือลดความจูงใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ก็จะถูกจัดเป็นการปฏิเสธไม่
ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่ส่งผลกระทบเป็นการปิดกั้นผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นซึ่งจะถูกสรุปว่ามีแนวโน้มที่จะ
ขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรมจึงจัดเป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 2(9)(vi) อัน
เป็นความผิดตามมาตรา 19 ของ AMA
นอกจากแนวปฏิบัติฉบับนี้จะได้อธิบายถึง “แนวโน้มที่จะขัดขวางการแข่งขันที่เป็น
ธรรม” อันเป็นองค์ประกอบความรับผิดโดยทั่วไปของพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมแล้ว ในแนว
ปฏิบัติส่วนที่ 2 เรื่องการเลือกคู่ค้า Chapter ที่ 3 ยังได้กล่าวถึงพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวเอาไว้ด้วย ซึ่งในแนวปฏิบัติเรียกว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจรายเดียว (primary
refusals to deal by a single enterprise) โดยอธิบายว่า ปกติแล้วผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายย่อมมี
เสรีภาพในการเลือกว่าจะทาธุรกิจกับคู่ค้ารายใดก็ได้ แม้ว่าผู้ประกอบธุรกิจเมื่อคานึงถึงปัจจัยด้านต่าง
ๆ เช่น ราคา คุณภาพ บริการ แล้วจึงใช้ดุลยพินิจของตนตัดสินใจไม่ทาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจรายใด
ก็ตาม โดยหลักแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงที่จะต้องรับผิดตาม AMA แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม พฤติกรรม
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การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวจะถูกจัดเป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ในฐานะที่เป็นการ
ปฏิเสธที่จะทาธุรกรรมด้วยในรูปแบบอื่น ๆ (other refusal to deal) ตามแนวปฏิบัติเพื่อการกาหนด
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมฉบับปี ค.ศ. 1982 อันเป็นความผิดตามมาตรา 19 ของ AMA ใน 2
กรณีดังต่อไปนี้
1. ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจใช้การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ เพื่อเป็นหลักประกันให้สามารถ
ใช้พฤติกรรมที่ผิด ต่อกฎหมาย AMA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (where the enterprise refuses to
deal as a means to secure the effectiveness of its illegal conduct under the
Antimonopoly Act)
ตั ว อย่ า งของกรณี แ รกนี้ เช่ น ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี อิ ท ธิ พ ลอยู่ ใ นตลาด (influential
manufacturer in a market) สั่ งห้ ามมิให้ ผู้ จั ดจ าหน่ ายสิ น ค้า ท าธุร กิ จกั บผู้ ผ ลิ ตสิ น ค้า รายอื่ น อั น
เนื่องมาจากเป็นคู่แข่งขันของตน ซึ่งเป็นการลดโอกาสทางธุรกิจของคู่แข่งขันลงและยังเป็นการป้องกัน
มิให้คู่แข่งขันของตนสามารถหาคู่ค้าทางธุรกิจรายอื่นได้อย่างสะดวก และเพื่อที่จะบังคับตามคาสั่งห้าม
เหนือผู้จัดจาหน่ายสินค้าดังกล่าว ผู้ผลิตสินค้าที่มีอิทธิพลอยู่ ในตลาดจึงประกาศว่าตนจะปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจกับผู้จัดจาหน่ายสินค้าถ้าหากไม่ยอมปฏิบัติตามคาสั่งห้ามทาธุรกิจเช่นว่านั้น
2. ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจใช้การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจเป็นวิธีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ไม่สมควรตาม AMA เช่นการกาจัดคู่แข่งของตนให้ต้องออกไปจากตลาด และหรือน่าจะเป็นการ
สร้างอุปสรรคต่อผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกปฏิเสธให้ไม่สามารถดาเนินธุรกิจตามปกติต่อไปได้
ตัวอย่างของกรณีที่สองนี้ เช่น ผู้ผลิตสินค้าวัตถุดิบ (material manufacturer) ที่มี
อิทธิพลอยู่ในตลาด พยายามที่จะป้องกันมิให้ผู้ผลิตสินค้าสาเร็จรูปผลิตวัตถุดิบได้ด้วยตนเอง จึงหยุดที่
จะจาหน่ายวัตถุดิบหลักที่ผลิตโดยผู้ผลิตสินค้าวัตถุดิบเช่นนั้นให้กับผู้ผลิตสินค้าสาเร็จรูป หรือ ผู้ผลิต
สิ น ค้าวัตถุดิบ ที่มีอิทธิพลอยู่ ในตลาดพยายามที่จะกาจัด คู่แข่ง ขันของลู ก ค้าของตน (ลู กค้ าในที่ นี้
หมายถึงผู้ผลิตสินค้าสาเร็จรูปซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ผลิตสินค้าวัตถุดิบที่ได้ใช้วัตถุดิบของผู้ผลิต
สินค้าวัตถุดิบ) ให้ออกไปจากตลาดสินค้าสาเร็จรูป จึงหยุดที่จะจาหน่ายสินค้าวัตถุดิบที่ตนผลิตได้
ให้กับคู่แข่งขันของลูกค้าของตน
ถ้าหากพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวนี้ส่งผลเป็นการการจากัดการแข่งขัน
อย่างมากในตลาดก็จะจัดว่าเป็นการผูกขาดโดยเอกชน ในกรณีเช่นนี้ JFTC ระบุให้ไปดูรายละเอียดใน
แนวปฏิบัติเรื่อง Exclusionary Private Monopolization Guidelines
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และเนื่องจากองค์ประกอบความรับผิดของมาตรา 19 แห่ง AMA มีความเข้มงวดน้อย
กว่าจึงบังคับใช้ได้ง่ายกว่าบทบัญญัติเรื่องการผูกขาดโดยเอกชนตามมาตรา 3 แห่ง AMA กล่าวคือ
มาตรา 19 ของ AMA ไม่ต้องพิสูจน์ถึงผลกระทบที่รุนแรงถึงขนาดเป็นการจากัดการแข่งขันอย่างมาก
ในตลาด เพียงแต่พิสูจน์ว่าพฤติกรรมนั้นมีแนวโน้มที่จะขัด ขวางการแข่งขันที่เป็นธรรมก็เพียงพอแล้ว
และไม่ต้องยากลาบากในการกาหนดขอบเขตตลาดเพื่อคานวณส่วนแบ่งตลาดอย่างมาตรา 3 ของ
AMA นอกจากนี้บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมยังมีขอบเขตที่กว้างมากสามารถ
ครอบคลุมบทบัญญัติเรื่องการผูกขาดโดยเอกชนในส่วนสาคัญได้ ทั้งหมด ดังนั้นแม้การปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวบางกรณีที่ดูเหมือนจะเข้าเงื่อนไขเป็นความผิดตามมาตรา 3 ได้ แต่ JFTC ก็มักเลือกที่
จะใช้ประโยชน์จากมาตรา 19 มากกว่า257 ซึ่งรายละเอียดการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวภายใต้บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศญี่ปุ่นมีรายละเอียด
จาแนกตามการปฏิเสธในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
3.2.3 แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วโดยแท้ ต ามมาตรา 19 แห่ ง
Japanese Antimonopoly Act
JFTC ได้วินิจฉัยถึงการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ตามมาตรา 19 แห่ง AMA
ไว้อยู่หลายคดี โดยมีคดีที่น่าสนใจดังนี้
คดีแรกมีชื่อว่าคดี Matsushita Electric Industrial Co. Ltd.258 เป็นคดีเกี่ยวกับร้าน
ขายอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ยี่ ห้ อ Matsushita ซึ่ ง มี ข้ อ เท็ จ จริ ง อยู่ ว่ า บริ ษั ท อุ ต สาหกรรม Matsushita
(Matsushita Electric Industrial) หรือที่ปัจจุบันรู้จักกันในนามบริษัท Panasonic ประกอบธุรกิจ
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด มีช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าของตนไปยังลูกค้าอยู่ด้วยกัน 2 ช่องทาง
ได้แก่
1. ช่องทางที่หนึ่งบริษัทอุตสาหกรรม Matsushita จะจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้จัดจาหน่าย
ของตน (distributors) ซึ่งตนถือหุ้นอยู่ ต่อจากนั้นผู้จัดจาหน่ายจะจัดส่งไปให้ยังร้านค้าปลีก (shop
retailers) ที่ขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ Matsushita แต่เพียงยี่ห้อเดียว ก่อนที่จะจาหน่ายให้แก่ลูกค้า
โดยตรง
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Ping Lin and Hiroshi Ohashi, "Treatments of Monopolization in Japan and China," in The Oxford Handbook
of International Antitrust Economics Volume 2, eds. Roger D. Blair and D. Danial Sokol (New York: Oxford University
Press, 2015), p. 195.
258 Case against Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. (JFTC recommendation decision on July 27, 2001).
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2. ช่องทางที่สองจะจัดส่งสินค้าให้ร้านค้าส่ง (wholesalers) และร้านค้าส่งจะจัดส่ง
ต่อไปให้ร้านค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ (hardware stores) ที่จาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายยี่ห้อ
ก่อนที่จะจาหน่ายไปยังลูกค้า
ในวันหนึ่งบริษัทอุตสาหกรรม Matsushita ได้รับเรื่องร้องเรียนจากร้านค้าปลีก Shop
retailers ที่ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ของ Matsushita แต่ เ พี ย งยี่ ห้ อ เดี ย วว่ า มี ร้ า นค้ า ปลี ก เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า
Hardware stores จานวนหนึ่งที่ได้รับสินค้ามาโดยช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าช่องทางที่ 2 นา
สินค้ายี่ห้อ Matsushita มาขายลดราคา บริษัทอุตสาหกรรม Matsushita ได้ทาการสืบสวนสอบสวน
ถึงช่องทางการจัดจาหน่ายดังกล่าวและหลังจากนั้นจึงมีคาสั่งบังคับให้ทั้งผู้จัดจาหน่าย (distributors)
ร้านค้าส่ง (wholesalers) รวมถึงร้านค้าปลีก (shop retailers) ทุกร้านว่าห้ามจาหน่ายสินค้าของ
Matsushita ให้กับร้านค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวที่นาสินค้ายี่ห้อ Matsushita มาขายลดราคาอีก
JFTC ได้วินิจฉัยว่าการกระทาของบริษัทอุตสาหกรรม Matsushita เช่นนี้เข้าข่ายเป็น
ลักษณะของ "Other form refusal to deal" ซึ่งจัดเป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมแล้ว 259
โดยเป็ น การที่บริ ษัทอุตสาหกรรม Matsushita ก่อให้ ผู้ ประกอบธุรกิจอื่น อันได้แก่ ผู้ จัดจาหน่าย
ร้ า นค้ า ส่ ง และร้ า นค้ า ปลี ก ปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ อย่ า งไม่ เ ป็ น ธรรมกั บ ร้ า นค้ า ปลี ก เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า
Hardware stores ที่พยายามจะแข่งขันทางด้านราคาอันเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อ การแข่งขัน
และผู้บริโภคจนก่อให้ร้านค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวเกิดอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจไม่สามารถหา
สินค้ายี่ห้อ Matsushita มาจาหน่ายให้กับลูกค้าได้ เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจจึงขอสรุปเป็น
รูปภาพ ดังนี้
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Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Policy Roundtables 2007: Refusal to
Deal, p. 155.
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รูปที่ 10 รูปแสดงการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจในคดี Matsushita Electric Industrial Co. Ltd.

ค ดี ต่ อ ม า คื อ ค ดี Uemura Kaihatsu Co. , Ltd. and 1 6 other parties, and
WAKITA Corporation260 มีข้อเท็จจริงว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 17 แห่งที่ใช้วิธีการก่อสร้างแบบ
Rockman (Rockman construction method)* ซึ่ ง เป็ น สมาชิ ก ของสมาคมก่ อ สร้ า งระบบ
Rockman (Rockman association) ได้ร่วมมือกับบริษัท Wakita ซึ่งเป็นบริษัทจาหน่ายอุปกรณ์การ
ก่อสร้างที่จาหน่ายเฉพาะเครื่องจักรที่ใช้สาหรับวิธีการก่อสร้างแบบ Rockman เท่านั้น อาทิเช่น รถ
เจาะดิน รถเกลี่ยดิน เป็นต้น โดยมีการร่วมมือกันกระทาการดังนี้
1. บริ ษั ท รั บ เหมาก่ อ สร้ า งทั้ ง 17 แห่ ง ร่ ว มกั น ปฏิ เ สธไม่ จ าหน่า ยต่ อ หรือ ไม่ ใ ห้ เช่า
เครื่องจักรแก่บริษัทที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมก่อสร้างระบบ Rockman โดยไม่มีเหตุอันควร
2. บริ ษัท Wakita ปฏิเสธไม่จาหน่ายหรือไม่ให้ เช่าเครื่องจักรแก่บริษั ทที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกของสมาคมก่อสร้างระบบ Rockman จนกว่าจะได้รับเข้ามาเป็นสมาชิกแล้ว
JFTC ได้วินิจฉัยว่าการกระทาตามข้อ 2. ของ Wakita นั้นเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ในรูปแบบอื่น ๆ เนื่องจากการปฏิเสธไม่จาหน่ายหรือไม่ให้เช่าเครื่องจักรนั้น มีแนวโน้มที่จะขัดขวาง
การแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดแล้ว261
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Case against Uemura Kaihatsu Co. , Ltd. and 16 other parties, and WAKITA Corporation ( JFTC
recommendation decision on October 31, 2000).
* Rockman Construction method คือ วิธีการเจาะรูที่ใช้สาหรับงานวางแผ่นท่อระบายน้าซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมอย่างยิ่ง
สาหรับการวางแผ่นท่อระบายน้าบนพื้นดินที่มีความแข็งสูงเช่นดินที่มีก้อนหินปะปนอยู่มาก
261 Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Policy Roundtables 2007: Refusal to
Deal, p. 156.
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และคดี Sagisaka262 ซึ่งมีข้อเท็จจริงปรากฏในคดีว่าบริษัท Sagisaka ประกอบธุรกิจ
เป็ น ตั ว แทนจ าหน่ า ยอะไหล่ ร ถจั ก รยานหลายยี่ ห้ อ และเป็ น ตั ว แทนจ าหน่ า ยแต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย ว
(exclusive agent) สาหรับอะไหล่รถจักรยานยี่ห้อ Oaks ซึ่งเป็นยี่ห้อที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
ในขณะนั้น โดยบริษัท Sagisaka จะซื้ออะไหล่รถจักรยานจากบริษัทผู้ ผลิตอะไหล่แล้วนามาบรรจุ
ตามสเปกของ Sagisaka เองและจาหน่ายต่อให้กับผู้ค้าปลีกโดยตรง (retailers) หรือโดยผ่านทางผู้ค้า
ส่ง (wholesalers) การประกอบธุรกิจของบริษัท Sagisaka ประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีจนมียอด
จาหน่ายอะไหล่รถจักรยานให้แก่ผู้ค้าปลีกสูงเป็นอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่น ในคดีนี้บริษัท Sagisaka มี
การกระทาดังนี้
1. เมื่อบริษัท Sagisaka ซื้ออะไหล่จากบริษัทผู้ผลิต บริษัท Sagisaka จะบังคับห้ามมิ
ให้บริษัทผู้ผลิตจาหน่ายอะไหล่ รถจักรยานให้แก่ผู้ค้าปลีกที่บริษัท Sagisaka ทาธุรกิจด้วยทั้งโดยตรง
และโดยอ้อมโดยที่ไม่ผ่านบริษัท Sagisaka เสียก่อน
2. บริ ษั ท Sagisaka บั ง คั บ ให้ บ ริ ษั ท ผู้ ค้ า ส่ ง ของตนปฏิ เ สธการจ าหน่ า ยอะไหล่
รถจักรยานยี่ห้อ Oaks ซึ่งมีตนเป็นตัวแทนจาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวต่อบริษั ทตัวแทนจาหน่ายอะไหล่
รถจั กรยานคู่แ ข่ ง ของตนเป็ น จ านวน 5 บริษัท เนื่องจากยอดขายอะไหล่ ร ถจั กรยานยี่ ห้ อ Oaks
ระหว่างบริษัทตนกับผู้ค้าปลีกต่าลง อันเป็นผลมาจากการที่บริษัทคู่แข่งทั้ง 5 นั้นนาอะไหล่รถจักรยาน
ยี่ห้อ Oaks ที่ซื้อมาจากบริษัทผู้ค้าส่งมาขายลดราคาให้กับผู้ค้าปลีก ทาให้ผู้ค้าปลีกหันมาซื้อสินค้าจาก
บริษัทคู่แข่งทั้ง 5 แทน
JFTC ได้วินิจฉัยว่าการกระทาในข้อ 2. ข้างต้นเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจในรูปแบบอื่น
เนื่องจากเป็นการก่อให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นต้องปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยไม่เป็นธรรมซึ่งมีแนวโน้ มจะ
ขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดแล้ว เพราะการปฏิเสธในคดีนี้มีสาเหตุมาจากการที่ผู้ถูกปฏิเสธ
มีการแข่งขันทางด้านราคาจนทาให้ยอดขายของผู้ปฏิเสธลดลง 263 ทั้ง ๆ ที่การแข่งขันทางด้านราคา
ย่อมเป็นผลดีต่อการแข่งขันและผู้บริโภค เพื่อความสะดวกในการทาความเข้าใจโปรดดูรูปที่ 8
นอกจากทั้ง 3 คดีที่ JFTC ได้มีคาวินิจฉัยแล้ว JFTC ยังเคยออกหนังสือเตือนถึงการ
กระทาของบริษัท Konami Corporation264 ว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นการปฏิเสธที่จะทาธุรกรรมด้วย
ในรูปแบบอื่น ๆ (other refusal to deal) ซึ่งจัดเป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา
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Case against Sagisaka (JFTC recommendation decision on May 16, 2000).
Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Policy Roundtables 2007: Refusal to
Deal, p. 156.
264 Case against Konami Corporation (JFTC warning on May 22, 2003).
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19 ของ AMA ในกรณีที่บริษัท Konami ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและพัฒนาเกมได้เข้าทาสัญญา
กับองค์กรเบสบอลอาชีพของประเทศญี่ปุ่นเพื่อขอใช้สิทธิทางการค้าแต่เพียงผู้เดียวในทรัพย์สินทาง
ปัญญาต่าง ๆ เช่น สิทธิในการใช้ชื่อทีมเบสบอล สิทธิในการใช้ชื่อนักกีฬาเบสบอลและสิทธิในการใช้
เครื่องหมายทีมเบสบอลของทีมเบสบอลอาชีพ 12 ทีมซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลขององค์กรเบสบอล
อาชีพดังกล่าวเป็นระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปี ค.ศ. 2000 ในสัญญาที่ทาขึ้นนั้นระบุให้
บริษัท Konami มีหน้าที่ในการอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงไปยังบริษัทผู้ผลิตเกมอื่น ๆ ซึ่งเป็นคู่แข่งขันของ
บริษัท Konami ด้วย เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรในการปฏิเสธซึ่งก็มีบริษัทผู้ผลิตและพัฒนาเกม
หลายบริษัทยื่นคาร้องขออนุญาตใช้สิทธิช่วงต่อบริษัท Konami เข้ามามากมาย อย่างไรก็ตาม บริษัท
Konami ได้ปฏิเสธคาร้องขอทาสัญญาเหล่านั้นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจนเป็นเหตุให้บริษัทผู้ผลิต
และพัฒนาเกมเหล่านั้นต้องเลื่อนการจาหน่ายเกมเบสบอลตัวใหม่ออกไปหรือทาให้บางบริษัทต้อง
หยุดพัฒนาเกมเบสบอลตัวใหม่เนื่องจากไม่สามารถใช้ชื่อทีม ชื่อนักกีฬาและเครื่องหมายที มเบสบอล
ในเกมได้ ประกอบกับ JFTC เห็นว่าสิทธิตามสัญญาที่บริษัท Konami ทากับองค์กรเบสบอลอาชีพนี้
เป็นสิ่งจาเป็นซึ่งจะขาดเสียไม่ได้ (indispensable) ในการผลิตและจาหน่ายเกมเกี่ยวกับเบสบอล
อาชี พ จึ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ JFTC ออกหนั ง สื อ เตื อ นว่ า การปฏิ เ สธไม่ อ นุ ญ าตให้ ใ ช้ สิ ท ธิ ช่ ว งของบริ ษั ท
Konami นี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นการปฏิเสธที่จะทาธุรกรรมด้วยในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งจัดเป็นพฤติกรรม
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 19 ของ AMA และมีคาเตือนว่าบริษัท Konami ไม่ควรมีการ
กระทาเช่นนี้อีก265
นอกจากคดีที่ได้มีการวินิจฉัย ถึงพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้โดย
อาศัยบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 19 ของ AMA แล้ว JFTC ยังได้
เคยวินิจฉัยถึงการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ โดยอาศัยบทบัญญัติเรื่องการผูกขาดโดยเอกชน
ตามมาตรา 3 เอาไว้ด้วย ซึ่งสามารถนามาศึกษาเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างการ
ปรับใช้บทบัญญัติตามมาตรา 3 และ 19 ของ AMA ได้ ในคดี NIPRO Corporation266 มีข้อเท็จจริง
ว่า บริษัท NIPRO เป็นผู้จาหน่ายหลอดแก้ว (glass pipes/ampule) แต่เพียงรายเดียวบริเวณอาณา
เขตภาคตะวันตกในประเทศญี่ปุ่นของบริษัท Nippon Electric Glass ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตหลอดแก้ว
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Japan Fair Trade Commission, "JFTC warns Konami Corporation against unfair trade practices through
sub-lincense agreements," [Online] Accessed: 27 May 2017. Updated: 22 Aprill 2003. Available from:
http://www.jftc.go.jp/en/pressreleases/yearly_2003/apr/individual_000389.html
266 Naigai Glass Industry Co. V. Nipro Corporation (JFTC hearing decision on June 5, 2006).
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แต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย วในประเทศญี่ ปุ่ น โดยบริ ษั ท NIPRO มี ก ารกระท าต่ อ บริ ษั ท Naigai ซึ่ ง เป็ น ผู้ ซื้ อ
หลอดแก้วจากบริษัท Nipro ดังนี้
1. ทาข้อเสนอขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาที่เคยทากันไว้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
ค.ศ. 1995 โดยมีการขึ้นราคาไปจนถึงราคาที่รัฐบาลควบคุม ลดเวลาผ่อนชาระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน
และยกเลิกเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดราคาพิเศษทั้งหมด
2. หลั ง จากเดื อ นสิ ง หาคม ปี ค.ศ. 1997 ได้ ป ฏิ เ สธค าสั่ ง ซื้ อ จากบริ ษั ท Naigai ผู้
จาหน่ายหลอดแก้วปลายน้าที่พยายามนาเข้าหลอดแก้วจากบริ ษัทผู้ผลิตหลอดแก้วในต่างประเทศ
เนื่องมาจาก NIPRO เห็นว่า Naigai ได้ทาธุรกิจกับคู่แข่งของตนอยู่ด้วย NIPRO จึงปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
กับ Naigai
3. แก้ไขสัญญาโดยระบุให้เฉพาะบริษัท Naigai เท่านั้นที่จะต้องมีหลักประกันหนี้และ
ต้องใช้เงินสดในกรณีประนอมหนี้ ในวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 1999
JFTC วินิจฉัยว่าการกระทาทั้งหมดดังกล่าวนี้เป็นการกีดกันการดาเนินธุรกิจของผู้
ประกอบธุรกิจรายอื่นเนื่องจากบริษัท NIPRO เป็นผู้จาหน่ายหลอดแก้วแต่เพียงรายเดียวบริเวณอาณา
เขตภาคตะวันตกในประเทศญี่ปุ่นของบริษัท Nippon Electric Glass ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตหลอดแก้ว
แต่เพียงผู้เดียวในประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นบริษัท NIPRO จึงเป็นผู้มีอานาจเหนือตลาดอยู่ในตลาดการจัด
จาหน่ายหลอดแก้วของประเทศญี่ปุ่นบริเวณภาคตะวันตก (glass pipe supply market of western
Japan) การกระทาของบริษัท NIPRO ต่อบริษัท Naigai โดยมีเจตนาที่จะป้องกันมิให้มีการนาเข้า
หลอดแก้วจากต่างประเทศโดยการกาหนดบทลงโทษต่าง ๆ ประกอบกับการที่บริษัท NIPRO มีเจตนา
หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดหรือพยายามจะไม่ให้เกิดการแข่งขันทั้งในด้านคุณภาพและราคาโดยการจากัดหรือ
ยับยั้งการนาเข้าหลอดแก้วของคู่แข่งที่ผลิตโดยบริษัทคู่แข่ งของ NIPRO ส่งผลต่อการแข่งขันโดยเป็น
การจากัดการแข่งขันในตลาดการจัดจาหน่ายหลอดแก้วของประเทศญี่ปุ่น บริเวณภาคตะวันตกอย่าง
มาก จึงเป็นการผูกขาดโดยเอกชนตามมาตรา 3 ของ AMA267 เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจจึงขอ
อธิบายด้วยรูปภาพดังนี้
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รูปที่ 11 รูปแสดงการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจในคดี NIPRO Corporation

จากข้อเท็จจริงข้างต้น จะเห็นได้ว่าในคดี NIPRO นี้ มีข้อเท็จจริงชี้ว่าบริษัท NIPRO ผู้
ปฏิเสธในคดีเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดดังนั้นการปฏิเสธจึงย่อมส่งผลเป็นการจากัด
การแข่งขันอย่างมากในตลาด JFTC จึงดาเนินคดีตามมาตรา 3 แทนที่จะใช้มาตรา 19 ของ AMA
3.2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายตามมาตรา 19 แห่ง
Japanese Antimonopoly Act
ในประเทศญี่ปุ่นนอกจากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ที่อาจเป็นความผิดต่อ
AMA ได้แล้ว การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายก็อาจเป็นความผิดต่อ AMA ได้ด้วยเช่นกันซึ่ง
อาจเป็นความผิดได้ทั้งมาตรา 3 และมาตรา 19 ขึ้นอยู่กับว่าผลกระทบของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวโดยปริยายเช่นนั้นรุนแรงเพียงใด ถ้าหากผลกระทบของการปฏิเสธเช่นนั้นรุนแรงถึงขนาดเป็น
การจากัดการแข่งขันอย่างมากในตลาดก็จะเป็นความผิดตามมาตรา 3 แต่ถ้ าส่งผลกระทบเพียงมี
แนวโน้มที่จะขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรมก็จะเป็นความผิดตามมาตรา 19268
ในประเทศญี่ปุ่นยังไม่เคยมีการฟ้องร้องกันในประเด็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
ประเภทนี้เกิดขึ้นเลยประกอบกับ JFTC เองก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการดาเนินคดีเกี่ยวกับการ
268
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ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวประเภทนี้เช่นกัน เป็นเหตุให้แนวคิดเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
โดยปริยายปรากฏขึ้นไม่มากนักภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็
ตาม JFTC ได้มีแนวปฏิบัติที่กล่าวถึงแนวคิดเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายภายใต้
มาตรา 3 และมาตรา 19 เอาไว้บ้างดังนี้
สาหรับแนวคิดเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายภายใต้มาตรา 3 ของ
AMA นั้นปรากฏอยู่ในแนวปฏิบัติของ JFTC เรื่องแนวปฏิบัติสาหรับการผูกขาดโดยเอกชนที่เป็นการ
กระท าอั น เป็ น การกี ด กั น การแข่ ง ขั น ภายใต้ ก ฎหมายป้ อ งกั น การผู ก ขาด (The Guidelines for
Exclusionary Private Monopolization under the Antimonopoly Act) ในข้ อ ที่ 5 ของแนว
ปฏิบัตินี้ได้กล่าวถึงพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจและได้ ปรากฏแนวคิดเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวโดยปริยายอยู่ว่า “หากผู้ประกอบธุรกิจได้กระทาการไปอย่างเกินระดับของความพอดี ใน
การที่ผู้ประกอบธุรกิจต้นน้าได้กาหนดข้อจากัดเกี่ยวกับจานวนปริมาณหรือชนิดของสินค้าต่อคู่ค้าใน
ตลาดปลายน้า ถ้าหากสินค้านั้นเป็นสิ่งจาเป็นต่อการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของคู่ค้าในตลาดปลาย
น้าอย่างยิ่ง การกระทาเช่นนี้อาจก่อให้เกิดอุปสรรคหรือความยากลาบากต่อการดาเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจของคู่ค้าในตลาดปลายน้าที่ไม่สามารถหาผู้จัดจาหน่ายสินค้าในตลาดต้นน้ารายอื่นได้ อย่ าง
สะดวกและยังเป็นการทาลายการแข่งขันในตลาดปลายน้าให้น้อยลงอีกด้วย ฉะนั้นการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจที่เกินไปจากระดับของความพอดีเกี่ยวกับสินค้าที่จาเป็นต่อการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจในตลาด
ปลายน้าเช่นนี้ อาจเข้าข่ายของการกระทาอันเป็นการกีดกันการแข่งขันซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 3”
จากแนวปฏิบัตินี้ทาให้ทราบว่าหากผู้ประกอบธุรกิจยอมทาธุรกิจกับคู่ค้าแต่กลับกาหนดเงื่อนไขให้ซื้อ
สินค้าได้ในปริมาณหรือชนิดที่น้อยหรือมากจนเกิดอุปสรรคต่อการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของคู่ค้า
หรือที่เรียกว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยาย ก็อาจเป็นความผิดตามมาตรา 3 ของ AMA
ได้เช่นกัน
สาหรับแนวคิดเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายภายใต้มาตรา 19 ของ
AMA นั้นปรากฏอยู่ในแนวปฏิบัติของ JFTC เรื่อง Designation of Unfair Trade Practices (Fair
Trade Commission Public Notice No. 15 of June 18, 1982) ในข้ อ ที่ (2) ของแนวปฏิ บั ติ นี้
กล่าวไว้อย่างกว้าง ๆ ว่า “การจากัดปริมาณหรือชนิดของสินค้าหรือบริการต่อผู้ประกอบธุรกิจรายใด
อย่างเจาะจงอาจเข้าข่ายเป็นการปฏิเสธที่จะทาธุรกรรมด้วยในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งจัดเป็นพฤติกรรมทาง
การค้าที่ไม่เป็นธรรมอันเป็นความผิดตามมาตรา 19 ของ AMA ได้”
ส่วนการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวโดยปริยายจะเป็นความผิดต่อมาตรา 19 ของ
AMA ได้ในสถานการณ์อย่างไรบ้างนั้น จะขออธิบายต่อไปในหัวข้อหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา
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ความผิ ด ของพฤติ ก รรมการปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วภายใต้ ม าตรา 19 แห่ ง Japanese
Antimonopoly Act
3.2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่มีลักษณะเป็นการกดดันราคาตาม
มาตรา 19 แห่ง Japanese Antimonopoly Act
แนวคิดเรื่องการกดดันราคาภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศญี่ปุ่นมี
ความคล้ายคลึงกับแนวคิดของประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ การกดดันราคาไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่
เป็นความผิดในตัวเองแต่ไปอิงอยู่กับหลักเกณฑ์เรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวและการกาหนด
ราคาสินค้าในลักษณะจงใจขจัดคู่แข่งขัน (predatory pricing) ในส่วนของการขายราคาต่า (price
cutting)269 ซึ่งการกดดัน ราคาในประเทศญี่ ปุ่นเป็น พฤติ กรรมที่ส ามารถถู กควบคุ มโดยอาศั ย ทั้ ง
บทบัญญัติเรื่องการผูกขาดโดยเอกชนตามมาตรา 3 ของ AMA และพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็น
ธรรมตามมาตรา 19 ของ AMA เช่นเดียวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้และโดยปริยาย
ขึ้นอยู่กับว่าผลกระทบของการกดดันราคาที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลรุนแรงหรือไม่ ถ้าหากการกดดันราคาส่ง
ผลกระทบที่รุนแรงถึงขนาดเป็นการจากัดการแข่งขันอย่างมากก็จะถูกจัดเป็นความผิดตามมาตรา 3
ของ AMA แต่ถ้าส่งผลกระทบเพียงมีแนวโน้มที่จะขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดก็จะเป็น
ความผิดตามมาตรา 19 ของ AMA270
ในประเทศญี่ปุ่นมีคดีเกี่ยวกับการกดดันราคาที่สาคัญอยู่คดีหนึ่ งซึ่งมีความน่าสนใจให้
ศึกษากว่าคดี linkLine ของประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากผู้ทาการกดดันราคาในคดีของประเทศ
ญี่ ปุ่ น นี้ มี ห น้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งท าธุ ร กิ จ (duty to deal) กั บ คู่ แ ข่ ง ขั น ด้ ว ย คดี ที่ ว่ า นั้ น คื อ คดี Nippon
Telegraph and Telephone East Corporation (NTT East)271 ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่าบริษัท Nippon
Telegraph and Telephone East ผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่รู้จักกันในนาม NTT เป็นผู้มีส่วนแบ่ง
ตลาดสู ง มากในบริ เ วณภาคตะวั น ออกของประเทศญี่ ปุ่ น ในแง่ ข องจ านวนผู้ ที่ ส มั ค รเป็ น สมาชิ ก
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเส้นใยแก้วนาแสง (fiber optic) และยังเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ
Fiber to the home (FTTH) แพ็กเกจสาหรับครัวเรือน (new family type) ที่มีอยู่เพียงสามรายใน
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บริเวณภาคตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริการ FTTH เป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเส้น
ใยแก้วนาแสง บริษัท NTT ได้เริ่มให้บริการ FTTH แพ็กเกจสาหรับครัวเรือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน
ค.ศ. 2002 โดยบริษัท NTT จะติดตั้งเส้นใยแก้ว นาแสงจากสถานีผู้ให้บริการโทรคมนาคมไปยังที่อยู่
อาศัยของผู้ใช้บริการจากนั้นผู้ให้บริการจะให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเส้นใยแก้วนาแสงนั้นซึ่ง
จะทาให้อินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูง โดยที่บริษัท NTT มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจโทรคมนาคม
(Telecommunications Business Act) ต้องยอมให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นเข้ามาเชื่อมต่อ
โครงข่ายเส้ นใยแก้วน าแสงของตนได้ซึ่งบริษัท NTT สามารถคิดค่าธรรมเนียมในการขอเชื่อมต่อ
โครงข่ายได้ โดยค่าธรรมเนียมนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Minister of Internal Affairs and Communications) ก่อนด้วย272
บริษัท NTT ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจโทรคมนาคมโดยยอมให้ผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมรายอื่นสามารถเข้ามาเชื่อมต่อโครงข่ายเส้นใยแก้วนาแสงของตนได้ ซึ่งในการเชื่อมต่อ
โครงข่ายเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการแพ็กเกจสาหรับครัวเรือนนั้นสามารถทาได้ 2 วิธีด้วยกัน ดังนี้
1. วิธีแรกเป็นการเชื่อมต่อผ่านระบบที่มีชื่อว่า Direct cable connection system
อันเป็นการใช้เส้นใยแก้วนาแสง 1 เส้นต่อเชื่อมจากสถานีของบริษัท NTT มายังบ้านของผู้ใช้บริการแต่
ละรายโดยตรง ระบบนี้จ ะทาให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น ๆ ที่มาขอบริษัท NTT เพื่อเชื่อมต่อ
โครงข่ายเส้นใยแก้วนาแสงนั้นต้องมีต้นทุนค่าธรรมเนียมในการขอเชื่อมต่อโครงข่ายที่สูงมากเนื่องจาก
เส้นใยแก้วนาแสง 1 เส้นสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้เพียง 1 รายเท่านั้น โดยที่ผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมรายอื่น ๆ ที่มาขอเชื่อมต่อจะต้องจ่ายค่าเชื่อมต่อให้กับบริษัท NTT เป็นเงิน 5,074 เยน
ต่อเส้นใยแก้วนาแสง 1 เส้น นอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีก เช่น ค่าธรรมเนียมสาหรับการแปลง
สัญญาณอีก เบ็ดเสร็จแล้วการเชื่อมต่อโดยวิธีนี้ผู้ให้บริ การโทรคมนาคมที่เข้ามาขอเชื่อมต่อมีต้นทุน
ทั้งสิ้นเป็นเงิน 6,328 เยนต่อผู้ใช้บริการ 1 ราย
2. วิธีที่สองเป็นการเชื่อมต่อผ่านระบบที่มีชื่อว่า Branch system อันเป็นระบบที่ใช้
เส้นใยแก้วนาแสงชนิดพิเศษ 1 เส้นแต่สามารถแบ่งย่อยออกเป็นหลาย ๆ สายเพื่อสามารถให้บริการ
แก่ผู้ใช้บริการได้หลายรายซึ่งสามารถแบ่งย่อยได้มากที่สุดถึง 32 สาย ต่อเชื่อมจากสถานีของบริษัท
NTT มายังบ้านของผู้ ใช้บริ การแต่ล ะราย กล่าวคือ เส้นใยแก้วนาแสงชนิดพิเศษ 1 เส้น สามารถ
ให้บริการ FTTH แพ็กเกจสาหรับครัวเรือนแก่ผู้ใช้บริการได้มากถึง 32 ราย แน่นอนว่าค่ าธรรมเนียม
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ในการขอเชื่อมต่อโครงข่ายโดยวิธีที่สองนี้ในเบื้องต้นจะมีราคาสูงมากถึง 20,130 เยนต่อเส้นใยแก้วนา
แสงชนิดพิเศษ 1 เส้น แต่ถ้าหากมีผู้ใช้บริการมาก ๆ ก็จะยิ่งช่วยลดต้นทุนค่าธรรมเนียมในการขอ
เชื่อมต่อโครงข่ายลง เบ็ดเสร็จแล้วการเชื่อมต่อโดยวิธีที่สองนี้ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมซึ่งเข้ามาขอ
เชื่อมต่อมีต้นทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,326 เยนต่อผู้ใช้บริการ 1 ราย
แต่ในความเป็นจริงบริษัท NTT ไม่เคยให้การเชื่อมต่อโครงข่ายผ่านระบบ Branch
system เลย แต่กลับให้บริการผ่านระบบ Direct cable connection system แต่เพียงอย่างเดียว
และบริษัท NTT ได้เก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากผู้ใช้บริการเดือนละ 5,800 เยนใน
ตอนเริ่มให้บริการและลดลงเหลือเพียงเดือนละ 4,500 เยนในวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2003 แต่บริษัท
NTT กลับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น ที่ต้องการเข้ามา
ให้บริการ FTTH แพ็กเกจสาหรับครัวเรือน ผ่านระบบ Direct cable connection system เป็นเงิน
สูงถึง 6,328 เยน ซึ่งเป็นจานวนที่สูงกว่าค่าธรรมเนียมการใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่บริษัท NTT เรียก
เก็บจากผู้ใช้บริการ FTTH แพ็กเกจสาหรับครัวเรือนเสียอีก ทาให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นไม่
สามารถแข่งขันในตลาดผู้ให้บริการ FTTH แพ็กเกจสาหรับครัวเรือน กับบริษัท NTT ได้273 เพื่อให้ง่าย
ต่อการทาความเข้าใจคดีนี้จึงขอแสดงด้วยรูปภาพดังนี้
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รูปที่ 12 รูปแสดงการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจในคดี Nippon Telegraph and Telephone East
Corporation (NTT East)

JFTC ได้สอบสวนพฤติกรรมของบริษัท NTT ตามบทบัญญัติของ AMA และได้ออก
คาแนะนา (recommendation) ในวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 2003 ว่าพฤติกรรมดังกล่าวของ NTT เป็น
การละเมิด ต่ อบทบั ญญั ติต ามมาตรา 3 ของ AMA ซึ่งบัญญัติห้ า มการผู ก ขาดโดยเอกชน โดยใน
คาแนะนาดังกล่าว JFTC ได้มีคาสั่งให้บริษัท NTT ต้องดาเนินการตามมาตรการดังต่อไปนี้
1. บริ ษั ท NTT ควรหยุ ด และเลิ ก การแทรกแซงการเข้ า สู่ ต ลาดของผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
โทรคมนาคมรายอื่นที่ประสงค์จะขอเชื่อมต่อโครงข่ายเส้นใยแก้วนาแสงของบริษัท NTT เพื่อเข้ามา
ให้บริการ FTTH แพ็กเกจสาหรับครัวเรือน โดยบริษัท NTT ต้องจัดให้มีการเชื่อมต่อโครงข่ายดังกล่าว
โดยคิดค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อในอัตราการเชื่อมต่อผ่านระบบ Branch system
2. บริ ษั ท NTT ควรแจ้ ง ผู้ ใ ห้ บ ริก ารโทรคมนาคมรายอื่ นที่ ป ระสงค์ จ ะขอเชื่อ มต่อ
โครงข่ายเส้นใยแก้วนาแสงของบริษัท NTTและควรแจ้งผู้บริโภคทั่วไปให้ทราบถึงมาตรการตามข้อ 1
3. บริษัท NTT ควรหยุดการกระทาตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ต่อไปในอนาคต
แต่บริษัท NTT ไม่ยอมรับคาแนะนาดังกล่าว JFTC จึงนาคดีเข้าสู่ การพิจารณาของ
JFTC และในวันที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 2007 JFTC ได้มีคาวินิจฉัย (hearing decision) ว่าบริษัท NTT
มีความผิดตามมาตรา 3 ของ AMA จริง โดยเห็นว่าการกระทาดังกล่าวของบริษัท NTT เป็นการกาจัด
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ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นที่ให้บริการ FTTH แพ็กเกจสาหรับครัวเรือนผ่านการคิดค่าธรรมเนียมการ
เชื่อมต่อโครงข่ายเส้นใยแก้วนาแสงที่สูงจนเป็นสาเหตุให้มีการจากัดการแข่งขันในตลาดการให้บริการ
FTTH แพ็กเกจสาหรับครัวเรือน การกระทาเช่นนั้นจึงเป็นการผูกขาดโดยเอกชนตามนิยามในมาตรา
2 อนุมาตราห้าของ AMA อันเป็นความผิดตามมาตรา 3 ของ AMA อย่างไรก็ตาม NTT ก็ได้ฟ้องร้อง
ต่อศาล Tokyo High Court เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคาวินิจฉัยของ JFTC ในวันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ.
2009 แต่ศาล Tokyo High Court ได้มีคาพิพากษายืนตามคาวินิจฉัยของ JFTC274 บริษัท NTT จึงสู้
คดีถึงชั้นศาลฎีกาและในที่สุดศาลฎีกาของประเทศญี่ปุ่นที่ได้มีคาตัดสินคดีนี้เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม
ค.ศ. 2010 ว่าบริษัท NTT มีความผิดตามมาตรา 3 ของ AMA และได้ระบุว่าการกระทาของ NTT
เช่ น นี้ เ ป็ น การกระท าอั น เป็ น การกี ด กั น การแข่ ง ขั น (exclusionary conduct) ซึ่ ง การกี ด กั น การ
แข่งขันภายใต้ AMA นี้จะต้อง
1. มิใช่พฤติกรรมการประกอบธุร กิจตามปกติ (artificial nature) และไม่ส ามารถ
พิจารณาได้ว่าเป็นวิธีการแข่งขันอันชอบด้วยกฎหมาย
2. ก่อให้เกิดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดต่อคู่แข่งอย่างมีนัยสาคัญ275
อย่างไรก็ตาม ศาลไม่จาเป็นต้องมีคาสั่งในเรื่องมาตรการแก้ไขพฤติกรรมของบริษัท
NTT ให้ถูกต้องแต่อย่างใดเพราะบริษัท NTT ได้หยุดการกระทาอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย AMA
ไปแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2004276
สั งเกตได้ว่าในคดีนี้ แม้บริษัท NTT จะยอมปฏิบัติห น้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
โทรคมนาคมโดยยอมให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นสามารถเข้ามาเชื่อมต่อโครงข่ายเส้นใยแก้วนา
แสงของตนและค่าธรรมเนี ย มในการขอเชื่ อ มต่ อ โครงข่ ายก็ ไ ด้รับ การอนุมั ติจ ากรัฐ มนตรีว่ า การ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้ว แต่อย่างไรก็แม้ว่าผู้ประกอบธุรกิจจะยอมปฏิบัติ
ตามกฎหมายฉบับหนึ่งก็ไม่อาจได้รับการยกเว้นจากการถูกตรวจสอบตามกฎหมายฉบับอื่น ๆ ได้
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กล่าวคือ แม้บริษัท NTT จะได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจโทรคมนาคมอย่างถูกต้องครบถ้วนทุก
ประการแล้วแต่พฤติกรรมของบริษัท NTT ก็ยังสามารถถูกควบคุมตาม AMA ได้อีก277
แม้ในคดีนี้ศาลและ JFTC จะตัดสินโดยอาศัยบทบัญญัติเรื่องการผูกขาดโดยเอกชน
ตามมาตรา 3 ของ AMA แต่ในทางปฏิบัติแล้วการกดดันราคาก็อาจเป็นความผิดภายใต้บทบัญญัติ
เรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 19 ของ AMA ได้เช่นกัน ถ้าผลของการกดดัน
ราคาเป็นการส่งผลกระทบเพียงมีแนวโน้มที่จะขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดเท่านั้น โดยการ
กดดันราคานี้อาจจัดเป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 19 ของ AMA ทั้งในส่วนของ
การปฏิเสธที่จะทาธุรกรรมด้วยในรูปแบบอื่น ๆ (other refusal to deal) การตั้งราคาที่แตกต่างกัน
(discriminatory pricing) และการขายโดยตั้งราคาต่าเกินสมควร (unjust low price sales) ตาม
แ น ว ป ฏิ บั ติ เ รื่ อ ง Designation of Unfair Trade Practices ( Fair Trade Commission Public
Notice No. 15 of June 18, 1982) ประกอบกันทั้ง 3 กรณี แต่ที่ JFTC เลือกดาเนินคดีนี้โดยอาศัย
บทบัญญัติตามมาตรา 3 ของ AMA เป็นเพราะสถานะของบริษัท NTT ในตลาดโทรคมนาคม จานวน
โครงข่ายเส้นใยแก้วนาแสงที่บริษัท NTT ถือครองอยู่ตลอดจนผลกระทบของการกดดันราคาที่มีต่อผู้
ให้บริการโทรคมนาคมรายใหม่ที่ประสงค์จะเข้าสู่ตลาด จึงทาให้ JFTC เห็นว่าการกระทาของบริษัท
NTT ในคดีนี้ตกอยู่ภายใต้บทบัญญัติเรื่องการผูกขาดโดยเอกชนตามมาตรา 3 ของ AMA มากกว่าที่จะ
เป็นความผิดเพียงเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 19 ของ AMA278
3.2.6 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ าย
เดียวภายใต้มาตรา 19 แห่ง Japanese Antimonopoly Act
ภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของประเทศญี่ปุ่น พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวสามารถตกอยู่ภายใต้การควบคุมของบทบัญญัติเรื่องการผูกขาดโดยเอกชนตามมาตรา
3 ของ AMA และเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 19 ของ AMA และอย่างที่กล่าว
มาแล้วว่าบทบัญญัติทั้ง 2 มาตรานี้มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือสนับสนุนการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม
อีกทั้งเป้าหมายของบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมนั้นมีขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การผูกขาดโดยเอกชนตั้งแต่ ในระยะเริ่มแรกหรือกล่าวได้ว่าบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่
เป็นธรรมเป็นมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาดโดยเอกชนขึ้น ดังนั้นหลักเกณฑ์สาหรับใช้ใน
การพิจารณาความผิดภายใต้บทบัญญัติของทั้ง 2 มาตรานี้จึงคล้ายคลึงกัน โดยสามารถนาหลักเกณฑ์
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ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวภายใต้บทบัญญัติเรื่องการ
ผูกขาดโดยเอกชนมาช่วยส่งเสริมหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่
ทาธุรกิจฝ่ายเดียวภายใต้บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมให้ชัดเจนมากขึ้นได้ แต่พึง
ระวังว่าบทบัญญัติทั้ง 2 มาตรานี้มีองค์ประกอบความรับผิดบางประการที่แตกต่างกันอยู่บ้าง
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
ภายใต้ AMA นั้น นอกจากจะปรากฏจากคาวินิจฉัยของ JFTC และคาพิพากษาของศาลแล้วยังปรากฏ
จากแนวปฏิบัติต่ าง ๆ ของ JFTC อีกด้วย ซึ่งมีแนวปฏิบัติของ JFTC อยู่ 2 เรื่องด้วยกันที่กล่าวถึง
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจเอาไว้ อย่างชัดเจน ได้แก่ แนวปฏิบัติสาหรับการผูกขาดโดยเอกชนที่
เป็นการกระทาอันเป็นการกีดกันการแข่งขันภายใต้ กฎหมายป้องกันการผูกขาด (The Guidelines
for Exclusionary Private Monopolization under the Antimonopoly Act) และแนวปฏิ บั ติ
เกี่ ย วกั บ การจั ด จ าหน่ า ยและธรรมเนี ย มทางพาณิ ช ยกรรมภายใต้ ก ฎหมายป้ อ งกั น การผู ก ขาด
( Guidelines Concerning Distribution Systems and Business Practices Under the
Antimonopoly Act)279 ซึ่ง JFTC จะใช้หลักเกณฑ์ทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในแนวปฏิบัติเพื่อพิจารณาว่า
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวอย่างใดที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 3 หรือมาตรา 19 ของ AMA ใน
หัวข้อนี้จะอธิบายโดยเน้นไปที่หลักเกณฑ์ตามมาตรา 19 ของ AMA ซึ่งเป็นบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรม
ทางการค้ า ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมของประเทศญี่ ปุ่ น อั น เป็ น เนื้ อ หาหลั ก ของวิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวภายใต้บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม จาแนกตามการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจใน
แต่ละประเภทได้ดังนี้
3.2.6.1 หลักเกณฑ์สาหรับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้เป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจประเภท
หนึ่งที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีความกันมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จึง ปรากฏว่ามีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ
พิจารณาความผิดสาหรับการปฏิ เสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้อย่างละเอียด นอกจากหลักเกณฑ์ใน
หัวข้อนี้จะใช้สาหรับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้แล้วยังสามารถนาไปพิจารณาความผิดของ
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายและการปฏิเสธที่มีลักษณะเป็นการกดดันราคาได้อีกด้วย
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เนื่องจากการปฏิเสธไม่ทาธุร กิจฝ่ายเดียวโดยแท้เป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจประเภทหลักและเป็น
พื้นฐานสาหรับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวประเภทอื่น ๆ
หลั กเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิ ดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวภายใต้บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 19 ของ AMA
นั้น ปรากฏอยู่ในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดจาหน่ายและธรรมเนียมทางพาณิชยกรรม ส่วนที่ 1 ข้อที่
3(1) ซึ่งอธิบายว่าการจากัดการแข่งขันในแนวดิ่งเช่นพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวจะเป็น
ความผิดในเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 19 ของ AMA ก็ต่อเมื่อการปฏิเสธนั้น
มีแนวโน้มที่จะขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรม และในส่วนที่ 1 ข้อที่ 3(2)a ของแนวปฏิบัติฉบับนี้ระบุ
ว่าในการประเมินว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มที่จะขัดขวางการแข่งขันที่เป็น
ธรรมหรือไม่นั้น JFTC จะประเมินจากหลักเกณฑ์หรือปัจจัยดังต่อไปนี้
1) สภาพการแข่งขันของสินค้าต่างยี่ห้อ
เช่ น การกระจุ ก ตั ว ของตลาด (market concentration)* ลั ก ษณะของ
สินค้าที่ถูกปฏิเสธ ระดับของความแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์ (product differentiation) ช่องทางการ
จัดจาหน่าย และอุปสรรคหรือความยากลาบากของการเข้าสู่ตลาดใหม่ และปัจจัยอื่น ๆ
2) สภาพการแข่งขันของสินค้ายี่ห้อเดียวกัน
เช่น การกระจายราคา (dispersion in prices) และประเภทธุรกิจของผู้ถูก
ปฏิเสธ และปัจจัยอื่น ๆ
3) สถานะในตลาดของผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
เช่น ส่วนแบ่งตลาดของผู้ปฏิเสธ ลาดับที่ คุณค่าทางยี่ห้อของสินค้า (brand
value of products) และปั จ จั ย อื่ น ๆ ตั ว อย่ า งเช่ น ถ้ า ผู้ ป ฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วมี ส ถานะที่
เข้มแข็งอยู่ในตลาด (holding stronger position in a market) ก็จะยิ่งแสดงถึงผลกระทบที่เป็นการ
ปิดกั้นผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นได้มากขึ้น แสดงว่ายิ่งมีแนวโน้มที่จะขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรม
4) ผลกระทบของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจต่อการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบ
ธุรกิจที่ถูกปฏิเสธ

* การกระจุกตัวของตลาด (market concentration) หมายถึง “การที่ผู้ประกอบธุรกิจน้อยรายสามารถควบคุมสินทรัพย์หรือ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ไว้ได้เป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับจานวนสินทรัพย์ หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดที่มีอยู่ใน
ตลาดหรือในธุรกิจนั้น ๆ”
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เช่น ระดับและลักษณะของการจากัดการแข่งขันที่เกิดขึ้น
5) จ านวนของคู่ค้ าที่ ไ ด้รับผลกระทบจากการถู กปฏิเสธไม่ท าธุร กิ จ และ
สถานะของผู้ที่ได้รับผลกระทบในตลาด
ในการพิจารณาความผิดของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้น
นอกจาก JFTC จะพิจารณาผลกระทบที่เป็นการต่อต้านการแข่งขันแล้ว JFTC ยังจะต้องพิจารณา
ผลกระทบที่เป็นการส่งเสริมการแข่งขันที่เกิดขึ้นจากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวนั้นอีกเพื่อนามา
ชั่งน้าหนักกัน
เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์หรือปัจจัยทั้ง 5 ประการที่ ปรากฏอยู่ในแนวปฏิบัติ
เกี่ ย วกั บ การจั ด จ าหน่ า ยและธรรมเนี ย มทางพาณิ ช ยกรรมข้ า งต้ น นี้ พบว่ า มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กับ
หลักเกณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในแนวปฏิบัติสาหรับการผูกขาดโดยเอกชนที่เป็นการกระทาอันเป็นการกีดกัน
ก า ร แ ข่ ง ขั น ( The Guidelines for Exclusionary Private Monopolization under the
Antimonopoly Act) เป็นอย่างมาก จึงขอนามาพิจารณาร่วมกันเพื่อให้เห็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ
พิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากแนวปฏิบัติ
ส าหรั บ การผู ก ขาดโดยเอกชนที่ เ ป็ น การกระท าอั น เป็ น การกี ด กั น การแข่ ง ขั น นั้ น นอกจากจะมี
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดสาหรับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจเป็นการเฉพาะแล้ว ยัง
อธิบายหลักเกณฑ์ในละข้อไว้อย่างละเอียด โดยปรากฏหลักเกณฑ์เช่นว่านั้นอยู่ในส่วนที่ 2 ข้อที่ 5(2)
ของแนวปฏิบัติโดยมีรายละเอียดดังนี้
ในสถานการณ์ที่พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจก่อให้เกิดอุปสรรคในการ
ดาเนินธุรกิจของลูกค้าที่ถูกปฏิเสธจนไม่สามารถหาผู้ประกอบธุรกิจในตลาดต้นน้ารายอื่นได้อย่าง
สะดวก พฤติ ก รรมในสถานการณ์ เ ช่ น นั้ น จะถู ก พิ จ ารณาว่ า เป็ น การกี ด กั น การแข่ ง ขั น (ซึ่ ง เป็ น
องค์ประกอบความรับผิดในมาตรา 3 ของ AMA) โดย JFTC จะใช้ปัจจัยดังต่อไปนี้ในการพิจารณาว่า
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุร กิจ ฝ่ ายเดียวที่เกิดขึ้น ก่อให้ เกิด อุปสรรคต่ อผู้ ถูก ปฏิเสธในการหาผู้
ประกอบธุรกิจรายอื่นได้อย่างสะดวกหรือไม่
1) สภาพของตลาด
ตามแนวปฏิบัติสาหรับการผูกขาดโดยเอกชนที่เป็น การกระทาอันเป็นการ
กีดกันการแข่งขันภายใต้ กฎหมายป้องกันการผูกขาด ส่วนที่ 2 ข้อที่ 5(2)A เมื่อต้องมีการประเมินว่า
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นเป็นการกระทาอันเป็นการกีดกันการแข่งขันหรือไม่นั้น JFTC
จะพิจารณาถึงสภาพของตลาดต้นน้าและตลาดปลายน้าทั้งหมด เช่น ระดับการกระจุกตัวของตลาด
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ลั ก ษณะของสิ น ค้ า การประหยั ด จากขนาดการผลิ ต ระดั บ ของความแตกต่ า งในด้ า นผลิ ตภัณฑ์
(product Differentiation) ช่องทางการจัดจาหน่าย พลวัตของตลาด (dynamics of the market)*
และอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดต้นน้าและตลาดปลายน้า
ตัว อย่ างเช่น ในกรณีที่ตลาดต้นน้ามีลั กษณะเป็นตลาดผู้ แข่งขันน้อยราย
(oligopolistic market) ซึ่งมีระดับของการกระจุกตัวของตลาดที่สูงทาให้คู่ค้าไม่สามารถหาผู้ผลิตราย
อื่นในตลาดต้นน้าได้อย่างสะดวก การจัดหาสินค้าโดยผู้ประกอบธุรกิจในตลาดต้นน้าเช่นนี้จะยิ่งเป็น
สิ่งจาเป็นสาหรับการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของคู่ค้า ดังนั้นในสถานการณ์เช่นนี้จึงยิ่งมีแนวโน้มที่จะ
ถูกถือว่าเป็นการก่อให้เกิดอุปสรรคหรือความยากลาบากต่อการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของคู่ค้าใน
ตลาดปลายน้าที่ไม่สามารถหาผู้ผลิตสินค้าในตลาดต้นน้ารายอื่นได้อย่างสะดวก
ปัจจัยเช่นนี้ส่งเสริมให้การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มที่
จะเป็นความผิดตามมาตรา 3 และมาตรา 19 ของ AMA ได้มากยิ่งขึ้น
2) สภาพของผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจและคู่แข่งของผู้ปฏิเสธในตลาดต้นน้า
ตามแนวปฏิบัติสาหรับการผูกขาดโดยเอกชนที่เป็นการกระทาอันเป็นการ
กีดกันการแข่งขันภายใต้กฎหมายป้องกันการผูกขาด ส่วนที่ 2 ข้อที่ 5(2)B ในการที่ JFTC จะประเมิน
ถึงสภาพของผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจและคู่แข่งของผู้ปฏิเสธในตลาดต้นน้านั้น JFTC จะพิจารณาจาก ส่วน
แบ่ งตลาดของสิน ค้า อัน ดับ ของสิ นค้า คุณค่าทางยี่ห้ อของสิ นค้า (brand value of products)**
ความสามารถส่วนเกินในการผลิตสินค้า ขนาดธุรกิจของผู้ปฏิเสธและขนาดธุรกิจของคู่แข่งของผู้
ปฏิเสธ
ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่สินค้าของบริษัทผู้ปฏิเสธเป็นสินค้าที่มีคุณค่าทางยี่ห้อ
สูงอยู่ในตลาดต้นน้า ทาให้บริษัทคู่ค้าที่ ถูกปฏิเสธไม่สามารถหาผู้ผลิตรายอื่ นในตลาดต้นน้าได้อย่าง
สะดวก การจัดหาสินค้าโดยผู้ประกอบธุรกิจในตลาดต้นน้าในกรณี เช่นนี้จะยิ่งเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับคู่
ค้า ยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นคู่แข่งของผู้ปฏิเสธในตลาดต้นน้าเป็นเพียงคู่แข่งรายเล็ก

* พลวัตของตลาด (dynamics of the market) หมายถึง “ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงของอุปสงค์และอุปทานหรือที่เรียกกันว่า
“สัญญาณราคา” ซึ่งหมายถึงสัญญาณที่ส่งให้กับผู้บริโภคและผู้ผลิตสินค้าในรูปแบบของราคาที่จ่ายสาหรับสินค้านั้น ๆ เป็นสัญญาณ
บ่งชี้สาหรับผู้ผลิตในการเพิ่มจานวนการผลิต และ/หรือผู้บริโภคในการลดความต้องการในการบริโภคสินค้านั้น ๆ เช่น หากราคาสินค้า
นั้นแพง ผู้ผลิตจะเพิ่มจานวนการผลิตและผู้บริโภคจะลดการบริโภคสินค้านั้น และในตลาดเสรี พลวัตของตลาดจะอยู่เหนือการควบคุม
ของผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง”
** คุณค่าทางยี่ห้อของสินค้า (brand value of products) คือ “คุณค่าภายในตัวสินค้าที่ลูกค้ามีต่อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ชื่อเสียง ประสบการณ์หรือความรู้สึกพิเศษ”
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ที่มีขนาดธุรกิจ ไม่ใหญ่มากและมีความสามารถในการผลิตสิ นค้าที่จากัด ความสาคัญของบริ ษัทผู้
ปฏิเสธก็จะยิ่งมีมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นในสถานการณ์ดังกล่าวนี้จึงยิ่งมีแนวโน้มที่จะถูกถือว่าเป็น
การก่อให้เกิดอุปสรรคหรือความยากลาบากต่อการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของคู่ค้าในตลาดปลายน้า
ที่ไม่สามารถหาผู้จัดจาหน่ายสินค้าในตลาดต้นน้ารายอื่นได้อย่างสะดวก
เมื่อต้องพิจารณาว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นควรจะตกอยู่
ภายใต้การควบคุมในเรื่องการผูกขาดโดยเอกชนหรือพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมนั้น สภาพ
ของผู้ ป ฏิเสธไม่ ใช่ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ มากที่สุ ด ในการจ าแนกแต่ปั จจัย ที่ ส าคั ญ มากที่สุ ด คื อระดั บ ของ
ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ การแข่ ง ขั น (degree of influence to the competition) อย่ า งไรก็ ต าม
สภาพของผู้ปฏิเสธก็เป็นปัจจัยที่สามารถช่วยชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการแข่งขันที่มีน้าหนัก
สูงมาก กล่าวคือ ถ้าผู้ประกอบธุรกิจมีส่วนแบ่งตลาดของสินค้าชนิดนั้นสูงมากจนถึงขั้นเป็นผู้มีอานาจ
เหนือตลาดหรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดอย่างมีนัยสาคัญ การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
ของผู้ประกอบธุรกิจเช่นนี้ก็มักจะถูกพิจารณาว่ามีผลกระทบที่รุนแรงต่อการแข่งขันและมีโอกาสที่จะ
ถูกจัดว่าเป็นการผูกขาดโดยเอกชนตามมาตรา 3 ของ AMA ได้มาก280
ส่วนการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีส่วนแบ่งตลาด
ของสินค้าชนิดนั้นไม่สูงถึงขนาดเป็นผู้มีอานาจเหนือตลาดหรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาด
อย่างมีนัยสาคัญ การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในกรณีเช่นนี้ก็มั กจะถูกพิจารณาว่ามีผลกระทบที่ไม่
รุนแรงต่อการแข่งขันโดยส่งผลกระทบเพียงมีแนวโน้มที่จะขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาด จึง
เป็นความผิดในเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การมีส่วนแบ่งตลาดที่สูง
ก็สามารถส่งเสริมให้การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเป็นความผิดตามมาตรา 19 ของ AMA ได้มากขึ้น
เช่นเดียวกันเพราะหากผู้ปฏิเสธมีส่วนแบ่งตลาดที่มากก็จะช่วยชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ต่อ
การแข่งขันได้ชัดเจนมากขึ้นไปด้วย เห็นได้จากคดี Sagisaka281 ที่มีข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ปฏิเสธใน
คดีมีย อดจ าหน่ ายสิ น ค้าที่ปฏิเสธสู งเป็นอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่น เป็นเหตุผ ลหนึ่งที่ทาให้ JFTC
วินิ จ ฉัย ว่า การปฏิเสธไม่ ทาธุ ร กิจ ในคดี นี้เ ข้ าข่ ายเป็ น การปฏิเ สธไม่ ท าธุร กิจ ในรูป แบบอื่น ซึ่ ง เป็ น
ความผิดตามมาตรา 19 ของ AMA282
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ฉะนั้นถ้าหากผู้ปฏิเสธมีส่วนแบ่ งตลาดน้อยเกินไป ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิเสธนั้นก็ไม่อาจจะเห็นได้อย่างเด่นชัด ตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดจาหน่ายและธรรมเนียม
ทางพาณิ ช ยกรรมภายใต้ ก ฎหมายป้ อ งกั น การผู ก ขาด (Guidelines Concerning Distribution
Systems and Business Practices Under the Antimonopoly Act) ส่ ว นที่ 1 ข้ อ ที่ 3(4) ระบุ
เอาไว้ว่าผู้ปฏิเสธที่อาจมีความผิดในเรื่อง การปฏิเสธที่จะทาธุรกรรมด้วยในรูปแบบอื่น ๆ อันจัดเป็น
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 19 ของ AMA ได้นั้นจะต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่
เรียกว่า “ผู้ประกอบธุรกิจที่มีอิทธิพลอยู่ ในตลาด (a firm influential in a market)” และการที่ผู้
ประกอบธุรกิจใดจะมีฐานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีอิทธิพลอยู่ในตลาดหรือไม่นั้น JFTC จะประเมิน
จากส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบธุรกิจเป็นอันดับแรกว่าผู้ประกอบธุรกิจนั้น ๆ มีส่วนแบ่งตลาดเกิน
ร้อยละ 20 หรือไม่ ถ้าเกิน ก็มีแนวโน้มว่าผู้ประกอบธุรกิจนั้นเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีอิทธิพลอยู่ใน
ตลาด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้ประกอบธุรกิจใดจะมีส่วนแบ่งตลาดเกินร้อยละ 20 ตามเงื่อนไขในข้อแรก
นี้ก็มิได้หมายความว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวของผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะเป็นความผิดเสมอ
ไป แต่การปฏิเสธของผู้ประกอบธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดเกินกว่าร้อยละ 20 นั้นจะต้องมีผลกระทบเป็น
การปิดกั้นผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น (foreclosure effect) อีกด้วยถึงจะเป็นความผิด
ในกรณีที่ผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจมีส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 20 หรือน้อยกว่า
หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่พึ่งเข้ามาดาเนินธุรกิจในตลาด (new entrant) กล่าวคือมิได้เป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจที่มีอิทธิพลอยู่ในตลาดนั้น JFTC เห็นว่าการกระทาของผู้ประกอบธุรกิจ ที่มีลักษณะเช่นนี้ มักไม่
สามารถลดโอกาสทางธุรกิจของคู่แข่งลงได้และไม่สามารถทาให้คู่แข่งได้รับอุปสรรคในการที่จะหาคู่ค้า
ทางธุรกิจรายอื่นได้อย่างสะดวกจึงไม่มีแนวโน้มที่จะขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรมแต่อย่างใด การ
กระทาของผู้ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเช่นนี้จึงไม่อาจเป็นความผิดตามมาตรา 19 ของ AMA
สรุปได้ว่าถ้าหากผู้ประกอบธุรกิจมีส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 20 หรือต่า
กว่านั้นหรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ที่พึ่งเข้ามาดาเนินธุรกิจอยู่ในตลาด การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวโดยผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้จะถูกถือว่าไม่เป็นการสร้างอุปสรรคต่อใด ๆ ต่อผู้ถูกปฏิเสธ และ
ไม่มีแนวโน้มที่จะขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรม ดังนั้นจึงไม่มีความผิดตามบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรม
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 19 ของ AMA หรือสามารถกล่าวได้ว่า ในกรณีที่ผู้ปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจมีส่วนแบ่งตลาดตั้งแต่หรือน้อยกว่าร้อยละ 20 ลงมา หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่พึ่งเข้ามาดาเนิน
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ธุรกิจอยู่ในตลาดย่อมได้รับยกเว้นจากการถูกตรวจสอบตามบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่
เป็นธรรม283
3) สภาพของคู่ค้าที่เป็นผู้ถูกปฏิเสธในตลาดปลายน้า
ตามแนวปฏิบัติสาหรับการผูกขาดโดยเอกชนที่เป็นการกระทาอันเป็นการ
กีดกันการแข่งขันภายใต้กฎหมายป้องกันการผูกขาด ส่วนที่ 2 ข้อที่ 5(2)C ในการที่ JFTC จะประเมิน
ถึงสภาพของคู่ค้าที่เป็นผู้ถูกปฏิเสธในตลาดปลายน้านั้น JFTC จะพิจารณาจาก ส่วนแบ่งตลาดของ
สิ น ค้ า อั น ดั บ ของสิ น ค้ า คุ ณ ค่ า ทางยี่ ห้ อ ของสิ น ค้ า (brand value of products) ความสามารถ
ส่วนเกินในการผลิตสินค้า ขนาดธุรกิจของคู่ค้าที่เป็นผู้ถูกปฏิเสธในตลาดปลายน้า
ตัวอย่างเช่นถ้าหากสินค้าของคู่ค้าที่เป็นผู้ถูกปฏิเสธในตลาดปลายน้ามีส่วน
แบ่งตลาดสูงและมีคุณค่าทางยี่ห้อที่เข้มแข็งอยู่ในตลาดปลายน้า แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ถูกปฏิเสธมีความ
เข้มแข็งสูงดังนั้น การไม่ย อมจาหน่ ายสินค้าต้นน้าให้ ก็ดูจะมีความสาคัญต่อผู้ ถูกปฏิเสธได้น้อย ใน
สถานการณ์เช่นนี้มีแนวโน้มว่าการปฏิเสธจะไม่เป็นการก่อให้เกิดอุปสรรคหรือความยากลาบากต่อการ
ดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของคู่ค้าในตลาดปลายน้าแต่อย่างใดจึงมีความเสี่ยงที่จะเป็น ความผิดต่อ
มาตรา 3 และมาตรา 19 ของ AMA ได้น้อย
4) สภาพของสินค้าหรือบริการที่ปฏิเสธ
ถ้าหากสินค้าหรือบริการที่ปฏิเสธมีลักษณะเป็นสิ่งอานวยความสะดวกที่
จาเป็น การปฏิเสธไม่จาหน่ายสินค้าหรือไม่ยอมให้บริการเช่นนั้นก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นความผิดทั้งใน
เรื่องการผูกขาดโดยเอกชนตามมาตรา 3 ของ AMA และพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตาม
มาตรา 19 ของ AMA
แม้ AMA จะไม่มีบทบัญญัติเฉพาะในเรื่องสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น
(essential facilities) ซึ่งกาหนดหน้าที่ให้ผู้ถือครองทรัพย์สินเช่นนั้นต้องยอมทาธุรกิจกับคู่แข่งขันก็
ตาม แต่ ใ นกรณี ที่ สิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ จ าเป็ น นั้ น เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น อั น จะขาดเสี ย ไม่ ไ ด้
(indispensable) ในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นการยากมากที่จะลงทุนสร้างสิ่ง อานวยความสะดวก
เช่นเดียวกันนั้นขึ้นใหม่ การปฏิเสธไม่จาหน่ายหรือไม่ ให้เข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นเช่น นั้น
ย่อมมีความเสี่ยงมากที่จะเป็นความผิดทั้งต่อมาตรา 3 และมาตรา 19 ของ AMA ได้284
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ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบธุรกิจกิจการโทรคมนาคมรายหนึ่งเป็นผู้ถือครองสิ่ง
อานวยความสะดวกที่จาเป็นสาหรับการให้บริการโทรคมนาคมซึ่งเป็นการยากมากที่จะลงทุนสร้างสิ่ง
เช่นเดียวกันนั้นขึ้นใหม่ ถ้าหากผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นได้ปฏิเสธไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นเข้ามา
เชื่อมโยงโครงข่ายหรือยอมให้เชื่อมต่อโครงข่ายภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกันอย่างมากเมื่อเทียบกับ
กิจการของตนเอง การกระทาในลักษณะนี้ย่อมเป็นการกีดขวางการเข้ามาประกอบธุรกิจในตลาด
โทรคมนาคมของผู้ประกอบธุรกิจกิจการโทรคมนาคมรายใหม่ ๆ และทาให้ผู้ประกอบธุรกิจกิจการ
โทรคมนาคมรายอื่นประสบความยากลาบากในดาเนินธุรกิจ ถ้าหากผลของการกระทาเช่นนั้นส่งผล
เป็นการจากัดการแข่งขันอย่างมากในตลาดก็จะถูกจัดว่าเป็นการผูกขาดโดยเอกชนซึ่งจะมีความผิด
ตามมาตรา 3 ของ AMA แต่ถ้าผลกระทบของการกระทามีเพียงแนวโน้มที่จะขัดขวางการแข่งขันที่
เป็นธรรม พฤติกรรมดังกล่าวก็จะถูกควบคุมโดยบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
ตามมาตรา 19 ของ AMA285
ตามแนวปฏิบัติสาหรับการผูกขาดโดยเอกชนที่เป็นการกระทาอันเป็นการ
กีดกันการแข่งขันภายใต้กฎหมายป้องกันการผูกขาด ส่วนที่ 2 ข้อที่ 5(1) ระบุว่าถ้าหากสินค้าที่ปฏิเสธ
เป็ น สิ่ งจ าเป็ น ต่อการดาเนิ น กิจ กรรมทางธุรกิจ ของคู่ ค้า ในตลาดปลายน้าอย่ างยิ่ง การปฏิเสธไม่
จาหน่ายสินค้าเช่นนั้นให้ก็อาจก่อให้เกิดอุปสรรคหรือความยากลาบากต่อการดาเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจของคู่ ค้าในตลาดปลายน้าที่ไม่สามารถหาผู้จัดจาหน่ายสินค้าในตลาดต้นน้ารายอื่นได้ อย่ าง
สะดวกและยังเป็นการทาลายการแข่งขันในตลาดปลายน้าให้ลดน้อยลงอีกด้วย จึงมีความเสี่ยงที่จะ
เข้าข่ายของการกระทาอันเป็นการกีดกันการแข่งขันอันเป็นความผิดตามบทบัญญัติเรื่องการผูกขาด
โดยเอกชนตามมาตรา 3 ของ AMA และย่อมมีความเสี่ยงที่จะเป็นความผิดในเรื่องพฤติกรรมทาง
การค้ า ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมตามมาตรา 19 ของ AMA ด้ ว ยเช่ น เดี ย วกั น เห็ น ได้ จ ากคดี Konami
Corporation286 แสดงให้เห็นว่าหลักเกณฑ์เรื่องสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นหรือสิ่งที่จาเป็นซึ่งจะ
ขาดเสียไม่ได้ (indispensable) ก็เป็นหลักเกณฑ์ประการหนึ่งที่ JFTC ใช้ในการพิจารณาความผิดตาม
บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมเช่นเดียวกัน โดยในคดีนี้ JFTC เห็นว่าสิทธิในการ
ใช้ชื่อทีม ชื่อนักกีฬาและเครื่องหมายทีมเบสบอลตามสัญญาที่บริษัท Konami ทากับองค์กรเบสบอล
อาชีพนี้ เป็นสิ่งจาเป็นซึ่งจะขาดเสียไม่ได้ในการผลิตและจาหน่ายเกมเกี่ยวกับเบสบอลอาชีพ จึงเป็น
เหตุ ใ ห้ JFTC ออกหนั ง สื อ เตื อ นว่ า การที่ บ ริ ษั ท Konami ปฏิ เ สธไม่ อ นุ ญ าตให้ ใ ช้ สิ ท ธิ ช่ ว งต่ อ

285
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Ibid.
Case against Konami Corporation (JFTC warning on May 22, 2003).
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บริษัทผู้ผลิตเกมรายอื่นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นการปฏิเสธที่จะทาธุรกรรม
ด้วยในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งจัดเป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 19 ของ AMA
ในการพิ จ ารณาว่ า สิ น ค้ า ในตลาดต้ น น้ าใดเป็ น “สิ น ค้ า ที่ จ าเป็ น ต่ อ การ
ดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของคู่ค้าในตลาดปลายน้าอย่างยิ่ง ” นั้น แนวปฏิบัติสาหรับการผูกขาดโดย
เอกชนที่เป็นการกระทาอันเป็นการกีดกันการแข่งขันภายใต้ กฎหมายป้องกันการผูกขาด ส่วนที่ 2 ข้อ
ที่ 5(1) ระบุว่า JFTC ใช้เกณฑ์ในการประเมินดังนี้
a. สินค้านั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหาทดแทนได้ (unsubstitutable) และเป็น
สินค้าที่จาเป็นอย่างยิ่ง (indispensable) สาหรับคู่ค้าเพื่อจะดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจในตลาดปลาย
น้า และ
b. ในความเป็นจริงคู่ ค้าไม่สามารถผลิตสินค้านั้นได้แม้ คู่ค้านั้นจะใช้ความ
พยายามทั้งด้านการลงทุนและการพัฒนาทางเทคโนโลยี
c. ในธุ ร กิ จ ประเภทที่ ก ารประหยั ด จากขนาดการผลิ ต (economies of
scale) และธุรกิจเครือข่าย (network effect) มีประสิทธิภาพ มีอยู่หลายกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจถือ
ครองสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นซึ่งผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้รับสิทธิในการใช้สิ่งนั้นแต่เพียงผู้
เดียวมาจากรัฐหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ในกรณีเช่นนี้ถ้าหากผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นไม่สามารถใช้
สิ่งอานวยความสะดวกนั้นได้แล้วก็ย่อมจะเกิดอุปสรรคหรือความยากลาบากในการประกอบธุรกิจของ
ตนในตลาดปลายน้า ดังนั้นการอนุญาตให้ใช้สิ่งอานวยความสะดวกที่มีลัก ษณะตามข้อ a และข้อ b
จึงถูกพิจารณาว่าเป็น “สินค้าที่จาเป็นต่อการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของคู่ค้าในตลาดปลายน้าอย่าง
ยิ่ง”
5) ลักษณะของการปฏิเสธ
ตามแนวปฏิบัติสาหรับการผูกขาดโดยเอกชนที่เป็นการกระทาอันเป็นการ
กีดกันการแข่งขันภายใต้กฎหมายป้องกันการผูกขาด ส่วนที่ 2 ข้อที่ 5(2) D และ E ในการที่ JFTC จะ
ประเมินถึงลักษณะของพฤติกรรมว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวใดจะเป็นการกระทาอันเป็นการ
กีดกันการแข่งขันหรือไม่นั้น JFTC จะพิจารณาถึง เงื่อนไขและรายละเอียดของธุรกรรมที่ทากับคู่ค้า
ระยะเวลาในการปฏิเสธ รวมทั้งเจตนาและวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบธุรกิจผู้ปฏิเสธ
5.1) เงื่อนไขและรายละเอียดของธุรกรรมที่ทากับคู่ค้า
เนื่องจากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวไม่ได้มีเพียงการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวโดยแท้เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายและการปฏิเสธไม่
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ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่มีลักษณะเป็นการกดดันราคาด้วย ดังนั้นแม้ในกรณีที่มีการทาธุรกิจกับคู่ค้าก็ยัง
อาจเข้าข่ายเป็นความผิดในเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวได้เช่นกัน
ตัวอย่างเช่น ถ้าหากราคาสินค้าวัตถุดิบในตลาดต้นน้าซึ่งผู้ประกอบธุรกิจ
จาหน่ายให้กับคู่ค้ารายใดรายหนึ่งสูงกว่าที่จาหน่ายให้กับคู่ค้ารายอื่น ๆ จนเกินกว่าระดับที่เหมาะสม
(beyond reasonable degree) คู่ค้าที่ซื้อวัตถุดิ บต้ นน้ามาในราคาสู ง นั้ นย่ อ มต้ อ งตั้ งราคาสิ น ค้ า
สาเร็จรูปของตนในตลาดปลายน้าสูงกว่าผู้ประกอบธุรกิจในตลาดปลายน้ารายอื่น ๆ เนื่องจากราคา
วัตถุดิบต้นน้าที่ตนซื้อมาสูงกว่าผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ในกรณีเช่นนี้ถ้าหากราคาสินค้าวัตถุดิบต้นน้า
สูงกว่าราคาสินค้าสาเร็จรูปที่ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดปลายน้ารายอื่นจาหน่ายให้กับผู้บริโภค หรือสูง
กว่าราคาสินค้าสาเร็จรูปปลายน้าที่ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดต้นน้าจาหน่ายไปยังผู้บริโภคเสียเอง หรือ
ที่เรียกว่าสถานการณ์ “การกดดันราคา” นั้น ก็จะถูกพิจารณาว่าคู่ค้าที่ต้องซื้อสินค้าวัตถุดิบต้นน้าใน
ราคาที่สูงกว่าผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น (หรือผู้ประกอบ
ธุรกิจที่ถูกฟ้องร้องดาเนินคดี) ได้ โดยการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ
ดังนั้ น การตั้งราคาสิ น ค้าวัตถุดิบ ต้นน้าเช่นนั้นย่อมถูกจัดว่าเป็นการก่อให้ เกิดอุปสรรคหรือความ
ยากลาบากต่อการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของคู่ค้าในตลาดปลายน้าที่ไม่สามารถหาผู้จัดจาหน่าย
สินค้าในตลาดต้นน้ารายอื่นได้อย่างสะดวก
แต่สาหรับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายและการกดดันราคานั้นขอแยกอธิบายไว้โดยละเอียดในหัวข้อต่อไป
5.2) ระยะเวลาในการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ในการที่ JFTC จะประเมินถึงระยะเวลาในการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจนั้น JFTC
จะพิจารณาว่าระยะเวลาที่การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเกิดขึ้นนั้นยาวนานเพียงใด
ตัวอย่างเช่นถ้าหากพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเกิดขึ้นเป็น
ระยะเวลานาน ในสถานการณ์เช่นนี้ก็มีแนวโน้มที่จะถูกถือว่าเป็นการก่อให้เกิดอุปสรรคหรือความ
ยากลาบากต่อการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของคู่ค้าในตลาดปลายน้าที่ไม่สามารถหาผู้จัดจาหน่าย
สินค้าในตลาดต้นน้ารายอื่นได้อย่างสะดวก
5.3) วัตถุประสงค์ของผู้ประกอบธุรกิจผู้ปฏิเสธ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดจาหน่ายและธรรมเนียมทางพาณิชยกรรมส่วนที่
2 Chapter ที่ 3 ระบุว่า
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a. ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจใช้การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจเพื่อเป็นหลักประกันให้
สามารถใช้พฤติกรรมทีผ่ ิดต่อกฎหมาย AMA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี อิ ท ธิ พ ล อ ยู่ ใ น ต ล า ด ( influential
manufacturer in a market) สั่ งห้ ามมิให้ ผู้ จั ดจ าหน่ ายสิ น ค้า ท าธุร กิ จกั บผู้ ผ ลิ ตสิ น ค้า รายอื่ น อั น
เนื่องมาจากเป็นคู่แข่งขันของตน ซึ่งเป็นการลดโอกาสทางธุรกิจของคู่แข่งขันลงและยังเป็นการป้องกัน
มิให้คู่แข่งขันของตนสามารถหาคู่ค้าทางธุรกิจรายอื่นได้อย่างสะดวก และเพื่อที่จะบังคับตามคาสั่งห้าม
เหนือผู้จัดจาหน่ายสินค้าดังกล่าว ผู้ผลิตสินค้าที่มีอิทธิพลอยู่ในตลาดจึงประกาศว่าตนจะปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจกับผู้จัดจาหน่ายสินค้าถ้าหากไม่ยอมปฏิบัติตามคาสั่งห้ามทาธุรกิจเช่นว่านั้น
b. ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจใช้การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเป็นวิธีเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ไม่สมควรภายใต้ AMA เช่นการกาจัดคู่แข่งของตนให้ต้องออกไปจากตลาด และ
หรือน่าจะเป็นการสร้างอุปสรรคต่อผู้ประกอบธุ รกิจที่ถูกปฏิเสธให้ไม่สามารถดาเนินธุรกิจตามปกติ
ต่อไปได้
ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตสินค้าวัตถุดิบ (material manufacturer) ที่มีอิทธิพล
อยู่ในตลาด พยายามที่จะป้องกันมิให้ผู้ผลิตสินค้าสาเร็จรูปผลิตวัตถุดิบได้ด้วยตนเอง จึงหยุดที่จะ
จาหน่ายวัตถุดิบหลักที่ผลิตโดยผู้ผลิตสินค้าวัตถุดิบเช่นนั้นให้กับผู้ผลิตสินค้าสาเร็จรูป หรือ ผู้ผลิต
สิ น ค้าวัตถุดิบ ที่มีอิทธิพลอยู่ ในตลาดพยายามที่จะกาจัด คู่แข่ง ขันของลู ก ค้าของตน (ลู กค้าในที่ นี้
หมายถึงผู้ผลิตสินค้าสาเร็จรูปซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ผลิตสินค้าวัตถุดิบที่ได้ใช้วัตถุดิบของผู้ผลิต
สินค้าวัตถุดิบ) ให้ออกไปจากตลาดสินค้าสาเร็จรูป จึงหยุดที่จะจาหน่ายสินค้าวัตถุดิบที่ตนผลิตได้
ให้กับคู่แข่งขันของลูกค้าของตน
หากการปฏิ เ สธเกิ ด ขึ้ น เพราะผู้ ป ฏิ เ สธมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามข้ อ a หรื อ b
ข้างต้นนี้ ย่อมเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 19 แห่ง AMA
5.4) เจตนาของผู้ปฏิเสธ
แม้ว่าเจตนากาจัดการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นและเจตนาที่
จะทาให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นได้รับอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจ หรือที่เรียกว่าเจตนาต่ อต้านการ
แข่งขัน (intent of exclusion) นั้นจะมิใช่องค์ประกอบความรับผิดตามบทบัญญัติในมาตรา 3 และ
มาตรา 19 ของ AMA ก็ตาม แต่เจตนาต่อต้านการแข่งขันก็เป็นหลักเกณฑ์หนึ่งที่ช่วยชี้ให้เห็นได้ว่าการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจนั้นเป็นการผูกขาดโดยเอกชนหรือเป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ ไม่เป็นธรรมได้ โดย
เจตนาของผู้ปฏิเสธนั้นเป็นสิ่งที่เป็นอัตวิสัย JFTC และศาลจึงเป็นผู้ทาหน้าที่ค้นหาเจตนาของผู้ปฏิเสธ
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จากข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในคดี287 ซึง่ ปรากฏข้อเท็จจริงที่ JFTC และศาลมักใช้สรุปว่าผู้ปฏิเสธมี
เจตนาต่อต้านการแข่งขัน ดังต่อไปนี้
5.4.1) การทาธุรกิจอย่างเลือกปฏิบัติ
ข้อเท็จจริงว่าผู้ปฏิเสธมีการทาธุรกิจอย่างเลือกปฏิบัติก็เป็นข้อเท็จจริงหนึ่งที่
ช่วยชี้ให้ JFTC และศาลเห็นว่าผู้ปฏิเสธมีเจตนาที่จะกาจัดการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น
หรือทาให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นได้รับอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้น เห็นได้จากคดี NIPRO
Corporation288 มีข้อเท็จ จริ งว่า บริ ษั ท NIPRO ผู้ ปฏิเสธในคดีนี้ ไม่ ย อมท าธุ รกิ จเฉพาะกับ บริ ษั ท
Naigai ผู้ จ าหน่ ายหลอดแก้ว ปลายน้า เนื่องจากบริษัท Naigai ไปทาธุรกิจกับคู่แ ข่ ง ของตน แต่มี
ข้อเท็จจริงว่าบริษัท NIPRO ยังทาธุรกิจกับบริษัทผู้จาหน่ายหลอดแก้วปลายน้ารายอื่นอยู่ การทา
ธุรกิจอย่างเลือกปฏิบัติของบริษัท NIPRO เช่นนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้ JFTC วินิจฉัยว่าบริษัท NIPRO
มีความผิดตามมาตรา 3 ของ AMA289
5.4.2) การมีความสัมพันธ์กันมาก่อนหรือยุติความสัมพันธ์ที่มีกาไร
แม้การมีความสัมพันธ์กันมาก่อนจะไม่ถูกจัดเป็นองค์ประกอบความรับผิด
โดยตรงในเรื่องการผูกขาดโดยเอกชนและพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมก็ตาม แต่การปฏิเสธต่อ
ข้อเสนอที่จะทาธุร กิจ ใหม่ (refusal of an offer for a new deal) ก็มีโอกาสที่จะเป็นความผิ ดใน
เรื่องการผูกขาดโดยเอกชนและพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจกับคู่ค้าที่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันมาก่อน290
เห็นได้จากหลายคดีในประเทศญี่ปุ่นที่ JFTC และศาลได้ตัดสินว่าการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความผิดตามบทบัญญัติการผูกขาดโดยเอกชนหรือพฤติกรรมทาง
การค้าที่ไม่เป็นธรรมก็มักจะมีข้อเท็จจริงว่าผู้ปฏิเสธและผู้ถูกปฏิเสธนั้นมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันมา
ก่อน เช่นในคดี NIPRO Corporation291 มีข้อเท็จจริงว่าผู้ปฏิเสธได้ทาสัญญากับผู้ถู กปฏิเสธตั้งแต่
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วันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1995 ก่อนจะมีการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1997292 หรือใน
คดี Matsushita Electric Industrial Co. Ltd.293 และคดี Sagisaka294 ก็มีข้อเท็จจริงว่าผู้ปฏิเสธได้
เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอยู่กับผู้ถูกปฏิเสธกันมาทั้งสิ้น
5.4.3) การปฏิเสธที่จะทาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจที่ทาธุรกิจกับคู่แข่งของผู้
ปฏิเสธ
หากมีข้อเท็จจริงว่าผู้ประกอบธุรกิจปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจที่
ไปทาธุรกิจกับคู่แข่งของผู้ปฏิเสธก็เป็นข้อเท็จจริงที่ช่วยให้ JFTC และศาลเห็นว่าผู้ปฏิเสธมีเจตนา
ต่อต้านการแข่งขันได้ง่ายขึ้น เช่นในคดี NIPRO Corporation295 ที่บริษัท NIPRO ผู้ประกอบธุรกิจ
จาหน่ายหลอดแก้วได้ปฏิเสธคาสั่งซื้อจากบริษัท Naigai อันเนื่องมาจากบริษัท Naigai ได้ไปทาธุรกิจ
กับคู่แข่งขันของบริษัท NIPRO โดยพยายามนาเข้าและสั่งซื้อหลอดแก้วจากบริษัทผู้ผลิตหลอดแก้วใน
ต่างประเทศ จึงเป็นเหตุผลให้ JFTC เห็นว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวของบริษัท NIPRO เช่นนี้มี
ความผิดตามมาตรา 3 แห่ง AMA296
6) ผลกระทบของการปฏิเสธ
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่จะเป็นความผิดตามบทบัญญัติเรื่องการ
ผูกขาดโดยเอกชนตามมาตรา 3 ของ AMA ได้นั้นจะต้องปรากฏว่าการปฏิเสธนั้นส่งผลกระทบเป็นการ
จากัดการแข่งขันอย่างมาก (substantial restraint of competition) ในธุรกิจประเภทใดประเภท
หนึ่ ง ซึ่ ง อย่ า งไรถึ ง จะเป็ น “การจ ากั ด การแข่ ง ขั น อย่ า งมาก” นั้ น ปรากฏนิ ย ามอยู่ ใ นคดี
Toho/Shintoho ที่ศาล Tokyo High Court ตัดสินไว้เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 1953 โดยระบุว่า “การ
จากัดการแข่งขันอย่างมาก” หมายถึงสถานการณ์ที่การแข่งขันถูกทาให้ลดน้อยลงอันเป็นผลให้ ผู้
ประกอบธุรกิจรายเดียวหรือหลายรายรวมกันสามารถควบคุมตลาดได้โดยมีอิสระในการกาหนดราคา
คุณภาพ ปริมาณ และเงื่อนไขอื่น ๆ ตามความต้องการของตน”297 เห็นได้ว่า บทบัญญัติเรื่องการ
ผูกขาดโดยเอกชนตามมาตรา 3 ของ AMA นี้เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองการแข่งขัน
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ที่เสรีและเป็นธรรมในตลาด การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่จะเป็นความผิดตามมาตรานี้จึงต้อง
ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดเท่านั้น
เช่นเดียวกับบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา
19 ของ AMA ก็มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมในตลาดเช่นกัน แต่
บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมนี้มีความแตกต่างจากบทบัญญัติเรื่องการผูกขาด
โดยเอกชนตรงที่ผลกระทบต่อการแข่งขันที่เกิดขึ้นไม่จาเป็นต้องรุนแรงถึงขนาดเป็นการจากัดการ
แข่งขันอย่างมาก เพียงแต่มีแนวโน้มที่จะขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรมก็เป็นความผิดได้แล้ว ดังที่ได้
กล่าวไว้แล้วว่ามาตรา 19 ของ AMA นั้นมีขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดโดยเอกชนตั้งแต่ในระยะ
เริ่มแรก298
ในการปฏิบัติงานของ JFTC มีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาแนวโน้มที่จะ
ขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรมระบุอยู่ในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดจาหน่ายและธรรมเนียมทางพาณิช
ยกรรม ส่วนที่ 1 ข้อที่ 3(2) ว่า “หากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้ นนั้นมีแนวโน้มที่จะก่อให้
ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ในตลาดที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบธุรกิจที่ดาเนินธุรกิจอยู่ในฐานะคู่แข่งขันถูก
กาจัดออกไปจากตลาด และหรือโอกาสในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจเหล่านั้นถูกทาให้ลดลง
ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ที่พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจดังกล่าวก่อให้เกิดอุปสรรคในการหาคู่
ค้ารายอื่นได้อย่างสะดวก และทาให้ค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจเหล่านั้นเพิ่ม
สูงขึ้น และหรือลดความจูงใจที่จะเข้ามาแข่งขันในตลาดหรือลดความจูงใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ๆ” ก็แสดงว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิ จฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นนั้นมีแนวโน้มที่จะขัดขวางการแข่งขันที่เป็น
ธรรมแล้ว
3.2.6.2 หลักเกณฑ์สาหรับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยาย
นอกจากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยแท้แล้ว การทาธุรกิจโดยกาหนดข้อจากัด
เกี่ยวกับจานวนปริมาณหรือชนิดของสินค้า หรือการทาธุรกิจอย่างเลือกปฏิบัติในเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
จั ดหาสิ น ค้าทั้งในด้า นราคาและด้านอื่ น ๆ เกินกว่าระดับ ของความพอดี (beyond reasonable
degree) สาหรับสินค้าที่จาเป็นต่อการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าในตลาด
ปลายน้า สามารถถูกจัดว่าเป็น การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายซึ่งอาจเป็นความผิดได้ทั้ง
เรื่องการผูกขาดโดยเอกชนหรือพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ขึ้นอยู่กับว่าผลกระทบของการ
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ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยปริยายนั้นก่อให้เกิดการจากัดการแข่งขันอย่างมากหรือเป็นเพียงแนวโน้มที่จะ
ขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาด299
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวโดยปริยายอย่างไรถึงจะมีแนวโน้มที่จะ
ขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรมอันจะถูกจัดเป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 19 ของ
AMA นั้น JFTC ได้ให้ตัวอย่างไว้ว่าการทาธุรกิจอย่างเลือกปฏิบัติทางด้านราคาและเงื่ อนไขด้านอื่น ๆ
จนเกิน กว่าระดับ ของความพอดี เป็นสาเหตุให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อคู่ค้าที่ถูกเลื อกปฏิบัติซึ่ง
กระทบต่อการแข่งขันที่เป็นธรรม 300 จะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์สาหรับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
โดยปริยายของประเทศญี่ปุ่นเองก็มีรายละเอียดอยู่น้อยเป็นเพราะยังไม่ เคยมีประเด็นเกี่ยวกับการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจประเภทนี้ขึ้นมาให้ JFTC และศาลได้วินิจฉัย
3.2.6.3 หลักเกณฑ์สาหรับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่มีลักษณะเป็นการ
กดดันราคา
หลักเกณฑ์สาหรับใช้พิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ า ยเดี ย วมี ลั ก ษณะเป็ น การกดดั น ราคาภายใต้ AMA นั้ น สามารถศึ ก ษาได้ จ าก คดี Nippon
Telegraph and Telephone East Corporation (NTT East)301 เนื่องจากเป็นคดีสาคัญที่ทั้ง JFTC
และศาลได้ ตั ด สิ น วางหลั ก เกี่ ย วกั บ การกดดั น ราคาไว้ อ ย่ า งละเอี ย ด ซึ่ ง หลั ก เกณฑ์ บ างข้ อ ก็ เ ป็ น
หลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดย
แท้ ส่วนบางข้อก็เป็นหลักเกณฑ์สาหรับการกดดันราคาโดยเฉพาะ
1) สภาพตลาด
ตลาดผู้ให้บริการ FTTH แพ็กเกจสาหรับครัวเรือนนอกจากบริษัท NTT แล้ว
ก็มีอีกเพียง 2 บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการดังกล่าว ดังนั้นโดยสภาพจึงเป็นตลาดที่มีผู้ให้บริการน้อยราย302
จึงมีความเสี่ยงที่จะมีความผิดในเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวตามมาตรา 3 และมาตรา 19
ของ AMA ได้มาก
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2) สภาพของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้กดดันราคา
บริษัท NTT มีส่วนแบ่งตลาดสูงมากในภูมิภาคตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น
ทั้งในแง่ของการเป็นผู้ถือครองโครงข่ายใยแก้วนาแสงส่วนใหญ่และในแง่ของการมีผู้สมัครสมาชิกเป็น
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัท NTT เป็นจานวนมาก303 การมีส่วนแบ่งตลาดสูงก็จะยิ่งแสดงถึง
ผลกระทบของการกดดันราคาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งผลกระทบจะเป็นตัวชี้ว่าการกดดันราคาที่เกิดขึ้น
นั้นจะเป็นความผิดตามมาตรา 3 หรือมาตรา 19 ของ AMA
3) สภาพของสินค้าหรือบริการที่ถูกกดดันราคา
สิ่งที่ถูกกดดันราคาในคดีนี้คือการคิดค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อโครงข่ายใย
แก้ว น าแสงซึ่งโครงข่ายนี้ เป็ น สิ่ งจ าเป็ นอัน ขาดเสี ยไม่ไ ด้ (indispensable) ส าหรับการให้ บริก าร
โทรคมนาคมที่ต้องอาศัยเส้นใยแก้วนาแสง เช่น การให้บริการอินเทอร์เน็ต FTTH 304 ดังนั้นจึงมีความ
เสี่ยงสูงที่จะเป็นความผิดทั้งตามมาตรา 3 และมาตรา 19 ของ AMA
4) ลักษณะของการกดดันราคา
ถ้าผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้กดดันราคามีเจตนาต่อต้านการแข่งขันก็จะยิ่งมี
ความเสี่ยงที่จะมีความผิดตามมาตรา 3 หรือมาตรา 19 ของ AMA ได้มากขึ้น แต่การกดดันราคาที่
เกิดขึ้นในคดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงที่ช่วยชี้ให้ JFTC และศาลเห็นถึงเจตนาของผู้กดดันราคาไม่มากนัก
เช่น ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เคยมีกันมาก่อนเนื่องจากการให้บริการ
อินเทอร์เน็ต FTTH แพ็กเกจสาหรับครัวเรือนเป็นธุรกิจที่พึ่งถือกาเนิดขึ้นมาใหม่ แต่การกดดันราคาใน
คดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการปิดกั้นการเข้าสู่ตลาดของผู้กดดันราคาซึ่ง เป็นข้อเท็จจริงข้อหนึ่งที่
ช่วยชี้ให้เห็นถึงเจตนาของผู้กดดันราคาได้เช่นกัน การปิดกั้นการเข้าสู่ตลาดเห็นได้จากเมื่อบริษัท NTT
เริ่มต้นให้บริการอินเทอร์เน็ต FTTH แพ็กเกจสาหรับครัวเรือนในวันที่ 1 มิถุนายน ปี ค.ศ. 2002 และ
เปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นสามารถเข้ามาเชื่อมต่อโครงข่ายเส้นใยแก้วนาแสงของตน
ได้กป็ รากฏว่ามีผู้ประกอบธุรกิจเพียง 1 รายเท่านั้นที่เข้ามาขอเชื่อมต่อโครงข่ายเส้นใยแก้วนาแสงของ
บริษัท NTT เพื่อให้บริการ FTTH แพ็กเกจสาหรับครัวเรือนแข่งขันกับบริษัท NTT305 อาจมีสาเหตุมา
จากการที่อัตราค่าธรรมเนี ยมการเชื่อมต่อโครงข่ายของบริษัท NTT นั้นสูงมากจนไม่คุ้มค่าที่จะเชิญ
ชวนให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นเข้ามาลงทุนแข่งขันด้วย
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5) ผลกระทบของการกดดันราคา
ถ้ า การกดดั น ราคาที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น ส่ ง ผลรุ นแรงถึ ง ขนาดเป็ น การจากั ด การ
แข่งขันอย่างมากในตลาดก็จะเป็นความผิดในเรื่องการผูกขาดโดยเอกชนตามมาตรา 3 ของ AMA แต่
ถ้าส่งผลเพียงแนวโน้มที่จะขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรมก็จะเป็นความผิดในเรื่องพฤติกรรมทาง
การค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 19 ของ AMA ซึ่งในคดี NTT East ปรากฏข้อเท็จจริงหลายประการ
เช่น สภาพตลาด สภาพของบริษัท NTT ผู้กดดันราคา ที่ชี้ว่าผลกระทบของการกดดันราคานั้นส่งผล
รุนแรงถึงขนาดเป็นการจากัดการแข่งขันอย่างมากในตลาดการให้บริการอินเทอร์เน็ต FTTH แพ็กเกจ
สาหรับครัวเรือน ส่งผลให้ JFTC และศาลตัดสินว่าบริษัท NTT มีความผิดตามมาตรา 3 ของ AMA
ไม่ใช่มีความผิดแค่เพียงเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 19 ของ AMA306
การกดดันราคาอย่างไรถึงจะส่งผลเป็นการขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรมใน
ตลาดอันจะถูกจัดเป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 19 ของ AMA นั้น JFTC เห็นว่า
a. เมื่อการกดดันราคานั้นส่งผลให้ กิจกรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ
รายอื่นมีแนวโน้มที่จะได้รับอุปสรรค
b. เมื่อผู้ ที่ถูกกดดันราคาได้รับเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เอื้ออานวยในการ
แข่งขัน
c. เมื่ อ การกดดั น ราคานั้ น ถู ก ใช้ เ ป็ น วิ ธี เ พื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ผิ ด
กฎหมายหรือไม่เหมาะสมตาม AMA เช่น การจากัดสินค้าของคู่แข่งขัน หรือการป้องกันมิให้ มีการ
แข่งขันทางด้านราคาขึ้น
หากมีข้อเท็จจริงเช่นนี้ JFTC ย่อมเห็นว่าการกดดันราคานั้นส่งผลเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดอันจะถูกจัดเป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา
19 ของ AMA แล้ว307
นอกจากหลั ก เกณฑ์ ทั้ ง 5 ประการที่ เ หมื อ นกั บ หลั ก เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการ
พิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้แล้ว ก็มีหลักเกณฑ์ข้ออื่น ๆ ที่
เป็นหลักเกณฑ์สาหรับการกดดันราคาโดยเฉพาะ ดังนี้
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6) หน้าที่ที่ต้องทาธุรกิจด้วย
อย่างที่กล่าวมาในหัวข้อการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวที่มีลักษณะเป็นการกดดันราคาตามมาตรา 19 แห่ง Japanese Antimonopoly Act แล้วว่า
การกดดันราคาในประเทศญี่ปุ่นนั้นมิใช่พฤติกรรมที่เป็นความผิดในตัวเองแยกออกมาจากความผิดใน
เรื่องอื่น ๆ แต่เป็นพฤติกรรมที่อิงอยู่กับเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจและเรื่องการกาหนดราคาสินค้าใน
ลักษณะจงใจขจัดคู่แข่งขันเช่นเดียวกับแนวคิดในเรื่องการกดดันราคาของประเทศสหรัฐอเมริกา 308
ฉะนั้นเมื่อเกิดสถานการณ์การกดดันราคาขึ้น JFTC หรือศาลก็ต้องพิจารณาก่อนว่าผู้ประกอบธุรกิจที่
ทาการกดดันราคานั้นมีหน้าที่ที่จะต้องทาธุรกิจ (duty to deal) กับคู่แข่งหรือไม่ ถ้าไม่มีหน้าที่แล้ว
การตั้งราคาสินค้าต้นน้า (หรือสินค้าในตลาดค้าส่ง) ในราคาที่สูงเพียงใดก็ไม่เป็นความผิดในเรื่องการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวอีก แต่อาจเข้าข่ ายเป็นพฤติกรรมที่เป็นความผิดต่อกฎหมาย AMA ชนิด
อื่น ๆ ได้เช่น การตั้งราคาที่แตกต่างกัน (discriminatory pricing) สาหรับการตั้งราคาสินค้าต้นน้าที่
แตกต่างกัน หรือการขายโดยตั้งราคาต่าเกินสมควร (unjust low price sales) สาหรับการตั้งราคา
สินค้าปลายน้า (หรือสินค้า ในตลาดค้าปลี ก) ต่อผู้บริโภคในราคาต่ากว่าที่ผู้ ประกอบธุรกิจรายอื่น
สามารถทาได้309
ดังนั้นในแง่ของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่มีลักษณะเป็นการกดดัน
ราคาแล้ว การจะพิจารณาว่าการกดดันราคาเป็นความผิดตามมาตรา 3 หรือมาตรา 19 ของ AMA
หรือไม่นั้นทั้ง JFTC และศาลจะต้องดูก่อนว่าผู้ที่ทาการกดดันราคามีหน้าที่ที่จะต้องทาธุรกิจกับคู่แข่ง
ขันหรือไม่ ซึ่งในคดี NTT East นี้บริษัท NTT ผู้ทาการกดดันราคามีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
โทรคมนาคม (Telecommunications Business Act) ที่จะต้องทาธุรกิจกับคู่แข่งขันโดยบริษัท NTT
ต้องยอมให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นเข้ามาเชื่อมต่อโครงข่ายเส้นใยแก้วนาแสงของตนได้ เมื่อมี
หน้าที่ที่จะต้องทาธุรกิจกับคู่แข่งขันแล้วถึงจะเข้าไปวินิจฉัยถึงการตั้งราคาที่มีลักษณะเป็นการกดดัน
ราคาทั้งราคาสินค้าต้นน้าและปลายน้าว่าเป็นความผิดต่อ AMA หรือไม่ ซึ่งจะกล่าวถึงในหลักเกณฑ์
ข้อที่ 7
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7) ราคาสินค้าต้นน้า (หรือสินค้าในตลาดค้าส่ง) และราคาสินค้าปลายน้า
(หรือสินค้าในตลาดค้าปลีก)
ราคาสินค้าต้นน้าหรือราคาสินค้าในตลาดค้าส่งนั้นคือราคาที่ผู้ทาการกดดัน
ราคาคิดต่อคู่แข่งขันซึ่งในคดี NTT East นี้ก็คืออัตราค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อโครงข่ายใยแก้วนาแสง
ที่ บ ริ ษั ท NTT คิ ด ต่ อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมรายอื่ น ซึ่ ง การเชื่ อ มต่ อ ผ่ า นระบบ Direct cable
connection system จะทาให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นที่เข้ามาขอเชื่อมต่อนั้นมีค่าใช้จ่ายใน
การขอเชื่อมต่อสูงถึง 6,328 เยนต่อผู้ใช้บริ การอินเทอร์เน็ต 1 ราย ทั้ง ๆ ที่บริษัท NTT สามารถให้
การเชื่อมต่อในอีกระบบหนึ่งที่เรีย กว่าระบบ Branch system ภายใต้ระบบนี้จะทาให้ผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมที่มาขอเชื่อมต่อสามารถลดค่าใช้จ่ายในการขอเชื่อมต่อลงเหลือเพียง 2,326 เยนต่อ
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต 1 รายเท่านั้น ซึ่งจะทาให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นซึ่งเป็นคู่แข่งขันกับ
บริษัท NTT สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจสาหรับครัวเรือนแข่งขันกับบริษัท NTT ได้310 แต่
ปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัท NTT ไม่เคยให้เชื่อมต่อผ่านระบบที่ 2 เลย จึงทาให้ผู้ที่เข้ามาขอเชื่อมต่อ
ต้องแบ่งรับค่าใช้จ่ายในการขอเชื่อมต่อที่สูงมาก ทั้ง ๆ ที่มีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทาให้ค่าใช้จ่ายลดลง
ได้311 จึงยิ่งเป็นการส่งเสริมให้การกดดันราคาในคดีนี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นความผิดต่อ AMA ได้มาก
ขึ้น
ราคาสินค้าปลายน้าหรือราคาสินค้าในตลาดค้าปลีกที่ผู้ประกอบธุรกิจคิดต่อ
ลูกค้าหรือผู้บริโภคในคดี NTT East ก็คืออัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตที่ผู้ให้บริการคิดต่อผู้ใช้บริการ
ซึ่งบริษัท NTT คิดอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตต่อผู้ใช้บริการแต่ละรายเพียง 5,800 เยนต่อเดือนใน
ตอนแรกและต่อมาได้ลดเหลือเพียง 4,500 เยนต่อเดือนตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน ปี ค.ศ. 2003312 จะ
เห็ น ได้ว่าราคาสิ นค้าปลายน้ าในคดีนี้ต่ากว่าราคาสินค้าต้นน้าที่บริษัท NTT คิดต่อคู่แข่งขันอย่าง
ชัดเจน ภายใต้การตั้งราคาของตลาดทั้ง 2 ระดับเช่นนี้จะทาให้ไม่สามารถมีผู้ประกอบธุรกิจรายใดเข้า
มาแข่งขันกับบริษัท NTT ได้เลย จึงเป็นเหตุผลให้ทั้ง JFTC และศาลตัดสินว่าการกดดันราคาในคดี
NTT East นี้เป็นความผิดตามมาตรา 3 ของ AMA
อย่างไรก็ตาม ทั้ง JFTC และศาลเองก็ไม่ได้วางหลักเกณฑ์เพิ่มเติมว่าบริษัท
NTT ต้องลดราคาสินค้าต้นน้าลงมาเท่าใดถึงจะไม่เป็นความผิด กล่าวคือ ทั้ง JFTC และศาลต่างก็ไม่ได้
สร้างหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนว่าการตั้งราคาอย่างไรถึงจะเหมาะสมและไม่เป็นความผิดในเรื่องการ
310
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กดดันราคา เพียงแต่ตัดสินว่าการที่ผู้กดดันราคาตั้งราคาสินค้าปลายน้าต่ากว่าราคาสินค้าต้นน้าอย่าง
ชั ด เจนเช่ น ในคดี NTT East นี้ ย่ อ มเป็ น การกดดั น ราคาที่ เ ป็ น ความผิ ด ต่ อ AMA สอดคล้ อ งกั บ
ความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้มีแนวปฏิบัติทาง
ปกครอง (administrative guidance) ออกมาว่าบริษัท NTT ไม่ควรตั้งราคาค่าบริการอินเทอร์เน็ต
ต่ อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร (user fee) ให้ ต่ ากว่ า อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ยใยแก้ ว น าแสง
(interconnection fee)313
3.2.7 ข้อต่อสู้สาหรับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวภายใต้มาตรา 19 แห่ง
Japanese Antimonopoly Act
บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมภายใต้ กฎหมายการแข่งขั นทาง
การค้าของประเทศญี่ปุ่น มีข้อต่อสู้สาหรับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวอยู่ 3 ประการ
ดังนี้
1) ข้อต่อสู้เรื่องประสิทธิภาพและการส่งเสริมการแข่งขันของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
หากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวนั้น ให้ผลเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพในด้านต่าง
ๆ เช่น ส่งผลให้เกิดการประหยัดต่อขนาด ความสะดวกในการผลิตสินค้า ลดต้นทุนการขนส่ง ส่งเสริม
ให้มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ส่งเสริมประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจและ
ส่งเสริมการแข่งขัน ข้อเท็จจริงเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้เห็นถึงการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม และมี
ส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะทาให้ JFTC พิจารณาว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวที่เกิดขึ้นนั้นไม่เป็นความผิดตามบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา
19 ของ AMA314
ในการที่ จ ะพิ จ ารณาว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม มากขึ้ น หรื อ ไม่ นั้ น ต้ อ งปรากฏว่ า 1)
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวและไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ด้วย
วิธีอื่นซึ่งไม่เป็นการขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดแล้ว 2) ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นนั้นจะต้อง
ส่งผลให้ราคาสินค้าถูกลง คุณภาพของสินค้าเพิ่มมากขึ้น เกิดสินค้าชนิดใหม่ขึ้น หรือผลดีต่อผู้ปฏิเสธ
ด้านอื่น ๆ315
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ในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดจาหน่ายและธรรมเนียมทางพาณิชยกรรม ส่วนที่ 1 ข้อที่
3(3) ระบุ ถึ ง พฤติ ก รรมจ ากั ด การแข่ ง ขั น ในแนวดิ่ ง ที่ ส่ ง ผลเป็ น การส่ ง เสริ ม การแข่ ง ขั น
(procompetitive effect) เอาไว้ ว่ า ในกรณี ที่ พ ฤติ ก รรมจ ากั ด การแข่ ง ขั น ในแนวดิ่ ง ใดส่ ง เสริ ม
ยอดขายของผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ สนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่เข้ามาแข่งขันในตลาด พัฒนา
คุณภาพสินค้าและบริการ และอื่น ๆ จะถูกจัดว่าเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลเป็นการส่งเสริมการแข่งขันซึ่ง
ทาให้หลุดพ้นจากความรับผิดตามมาตรา 19 ของ AMA ได้ ซึ่งในแนวปฏิบัติดังกล่าวได้ยกตัวอย่าง
ของสถานการณ์ที่ส่งผลเป็นการส่งเสริมการแข่งขันไว้ดังนี้
a) เพื่อป้องกันภาวะการฉวยโอกาส (free-rider problem) : ผู้จัดจาหน่ายโดยทั่วไปแล้ว
อาจจาหน่ายสินค้าของผู้ผลิตโดยไม่ยอมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (promotional activities) ใด ๆ
ถ้าหากมีผู้จัดจาหน่ายรายอื่นได้ทากิจกรรมส่งเสริมการขายสาหรับสินค้าชนิดเดียวกันแล้ว ซึ่งกิจกรรม
ส่งเสริมการขายนี้จะช่วยเพิ่มอุปสงค์ของสินค้าให้มากขึ้น ในสถานการณ์เช่นนี้คงไม่มีผู้จัดจาหน่ายราย
ใดสมัครใจจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง ผลที่ตามมาก็คือไม่มีการดึงดูดให้
ผู้บริโภคเข้ามาซื้อสินค้าหรือทาให้ผู้บริโภคเปลี่ยนใจเป็นไม่ต้องการซื้อสินค้าไปในที่สุด สถานการณ์
เช่นนี้เรียกว่า “ปัญหาการฉวยโอกาส” ดังนั้นเพื่อเป็นการขจัดปัญหาดังกล่าว ผู้ผลิตสินค้าจึงจัดสรร
ให้มีผู้จัดจาหน่ายเพียงรายเดียวอยู่ในหนึ่งพื้นที่การขาย อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของผู้ผลิตเช่นนี้จะ
แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เป็นการส่งเสริมการแข่งขันได้ก็ต่อเมื่อกิจกรรมส่งเสริมการขายนั้นต้องเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภคเป็นจานวนมากซึ่งไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับสินค้า ต้องช่วยเพิ่มยอดขาย ต้อง
มีความเหมาะสมสาหรับสินค้าและผู้จัดจาหน่ายที่ลงทุนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายไม่สามารถหา
ค่าใช้จ่ายสาหรับการลงทุนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนั้นคืนได้ ถ้าหากผู้จัดจาหน่ายรายอื่นได้รับ
อนุญาตให้ขายสินค้าชนิดเดียวกันนั้นโดยไม่ต้องลงทุนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายใด ๆเลย
b) เพื่อสร้างชื่อเสียงในด้านคุณภาพให้กับสินค้าใหม่ : ในบางกรณีเพื่อเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ว่าสินค้าตัวใหม่มีคุณภาพสูง ผู้ผลิตจาเป็นต้องใช้กลยุทธ์ในการจาหน่ายสินค้าตัวใหม่นั้น
ให้กับผู้ค้าปลีกที่มีชื่อเสียงในด้านการจาหน่ายสินค้าคุณ ภาพสูง ในกรณีเช่นนี้หากผู้ผลิตอนุญาตให้ผู้
จัดจาหน่ายขายสินค้าตัวใหม่ของตนให้กับผู้ค้าปลีกที่มีชื่อเสียงในด้านการจาหน่ายสินค้าคุณภาพสูง
เท่านั้น แต่จะไม่อนุญาตให้ผู้จัดจาหน่ายขายสินค้าให้กับผู้ค้าปลีกที่ไม่มีชื่อเสียง ถือได้ว่า การกระทา
ของผู้ผลิตเช่นนั้นส่งผลเป็นการส่งเสริมการแข่งขัน
c) เพื่ อ ตอบแทนการลงทุ น ของผู้ จั ด จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ที่ ไ ด้ ล งทุ น : ในการผลิ ต และ
จาหน่ายสินค้าชนิดใหม่ ผู้ผลิตอาจต้องร้องขอให้ผู้จัดจาหน่ายลงทุนก่อสร้างบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติม
เช่น การติดตั้งอุป กรณ์พิเศษ ในกรณีเช่นนี้ผู้ จัดจาหน่ายที่ได้ล งทุนก่อสร้างไปอาจไม่ส ามารถหา
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ค่าใช้จ่ ายส าหรั บการลงทุน นั้น คืน ได้ ถ้าหากผู้ จัดจาหน่ายรายอื่นได้รับอนุญาตให้ ขายสิ นค้าชนิด
เดียวกันนั้นแต่ไม่ต้องลงทุนสร้างสิ่งใดเลย ผลที่ตามมาก็คือผู้จัดจาหน่ายทุกรายก็จะหลีกเลี่ยงไม่ยอม
ลงทุนก่อสร้างแต่จะรอให้ผู้จัดจาหน่ายรายอื่น สร้างแทน ในสถานการณ์เช่นนี้ถ้าหากผู้ผลิตจัดสรร
อาณาเขตให้มีผู้จัดจาหน่ายเพียงรายเดียวในอาณาเขตนั้นอาจเป็นการช่วยกระตุ้นให้มีผู้จัดจาหน่าย
เข้ามาลงทุนก่อสร้างดังกล่าวและส่งผลเป็นการส่งเสริมการแข่งขัน
d) เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้า (brand image) : ในสถานการณ์ที่ผู้ผลิต
พยายามที่จะสร้างการขายที่สม่าเสมอ และหรือพยายามที่จะสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพของการขาย
เพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงต่อลูกค้าให้กับสินค้าของตนหรือที่เรียกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ กับ
สินค้า ในกรณีที่ผู้ผลิตมีความประสงค์เช่นนี้ การที่ผู้ผลิ ตยินยอมให้ผู้จัดจาหน่ายจาหน่ายสินค้าให้กับ
ผู้ค้าปลีกที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือวิธีการขายที่ผู้ผลิตกาหนดไว้ได้เท่านั้น ถือว่าเป็นพฤติกรรม
ที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าและส่งผลเป็นการส่งเสริมการแข่งขัน
2) ข้อต่อสู้เรื่องผลประโยชน์ของผู้บริโภค
ในกรณีที่การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเกิดขึ้นเพื่อรับรองผลประโยชน์ของผู้บริโภค
โดยทั่ว ไปทั้งในด้านความปลอดภัย สุขภาพและเหตุผ ลด้านอื่น ๆ และส่ งเสริมให้ เกิดการพัฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อผู้บริโภคเช่นนี้เป็นปัจจัยที่นามาพิจารณาว่าการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นนั้นมีแนวโน้มที่จะขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรมหรือไม่ กล่าวได้ว่าถ้า
หากพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวที่เกิดขึ้นสามารถชี้ให้ เห็ นได้ว่าเกิดขึ้นเพื่อรับรอง
ผลประโยชน์โดยทั่วไปของผู้บริโภคซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของกฎหมาย AMA ตามที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา 1 แล้ว การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเช่นนั้นก็จะไม่ถูกจัดว่ามีแนวโน้มที่จะขัดขวางการ
แข่งขันที่เป็นธรรมแต่อย่างใด316
3) ข้อต่อสู้เรื่องเหตุผลและความจาเป็นในการประกอบธุรกิจ
ภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศญี่ปุ่น มีการถกเถียงกันว่าเหตุผล
และความจาเป็นของผู้ประกอบธุรกิจในด้านการดาเนินกิจการหรือบริหารกิจการจะถือว่าเป็นข้อต่อสู้
ในการพิจารณาความผิดตามบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมได้ด้วยหรือไม่317
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Ibid., 12.
วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์, "หลักและแนวความคิดเกี่ยวกับ “วิธีการทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรม” ตามกฎหมายป้องกันการ
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่ใช้เหตุผลดังกล่าวเป็นข้ออ้างสาหรับทั้งตัวผู้ประกอบ
ธุรกิจเองและคู่สัญญาด้วยนั้นจะต้องรับผิดหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น คดีนมผงทารกครั้งที่ 1 หรือคดี
Meijishouji318 ซึ่งบริษัท Meijishouji เป็นตัวแทนจาหน่ายนมผงทารกแต่เพียงผู้เดียวและจาหน่าย
สินค้าดังกล่าวโดยกาหนดราคาขายปลีกให้กับร้านค้าส่งขนาดใหญ่ เป็นส่วนมากและร้านค้าปลีกขนาด
ย่อยในบางส่วน เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต โดยบริษัท Meijishouji ได้อ้างถึงเหตุผลในการที่บริษัทตนใช้วิธี
กาหนดราคาขายปลีกว่าได้กระทาไปเพื่อเป็นการป้องกันการจาหน่ายสินค้าในราคาที่ถูกกว่าที่มี
ลักษณะเป็นการหลอกล่อผู้บริโภคโดยอาศัยการโฆษณาสินค้าในบางรายการในระดับราคาที่ถูกมาก
เป็นพิเศษให้ซื้อสินค้าจากตน (ร้านค้าส่งขนาดใหญ่) และส่งผลกระทบทาให้ร้านค้าปลีกรายย่อยต้อง
ล้มเลิกกิจการและมีจานวนลดน้อยลง และอีกทั้งยังประกอบกับเหตุผลทางด้านการให้บริการที่ด้อย
คุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ให้บริการ ซึ่ งเป็นการจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมในท้ายที่สุด319
แต่อย่างไรก็ตาม ศาลก็ปฏิเสธเหตุผลดังกล่าวโดยอธิบายว่า การที่ผู้ประกอบธุรกิจอ้าง
ถึงเหตุผลด้านความจาเป็นในการประกอบธุรกิจหรือการบริหารกิจการแค่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นยังมี
น้ าหนั ก ไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะสามารถน ามาใช้ เ ป็ น “เหตุ ผ ลอั น สมควร” ได้ และนอกจากนี้ บ ริ ษั ท
Meijishouji ได้กล่าวว่าเหตุผลดังกล่าวของบริษัทฯ สมควรได้รับการพิจารณาเนื่องจากเป็นเหตุผล
“ทางด้านมุมมองในทางสังคมทั่ว ๆ ไปหรือเป็นเหตุผลทางเศรษฐกิจอันสมควร” แต่ศาลก็ไม่มีท่าทีว่า
จะยอมรับเหตุผลดังกล่าวและในที่สุดศาลยังได้อธิบายต่อไปอีกว่า หลักเกณฑ์การพิจารณา “เหตุผล
อันสมควร” โดยทั่วไปแล้วจะพิจารณาจาก “มุมมองทางด้านการรักษากระบวนการแข่งขันที่เป็นธรรม
เป็นหลัก”320
และจากเหตุดังกล่าวทาให้เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปในอดีตที่ผ่านมาว่า เหตุผลหรือ
ความจาเป็นทางด้านการประกอบธุรกิจหรือบริการกิจการของผู้ประกอบธุรกิจจะไม่ถูกนามาใช้เป็น
เกณฑ์พิจารณาความผิดแต่อย่างใด321
แต่ในปัจจุบัน แนวความคิดเกี่ยวกับเหตุผลทางด้านเหตุผลหรือความจาเป็นทางด้าน
การประกอบธุรกิจดังกล่าวได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางในการตีความ นักวิชาการบางท่านได้
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320 เรื่องเดียวกัน, หน้า 282-283.
321 เรื่องเดียวกัน, หน้า 283.
319

211
พยายามอธิบายและอ้างอิงถึงคาพิพากษาของศาลฎีกาในคดี Meijishouji ข้างต้นว่าศาลจะปฏิเสธ
เฉพาะในกรณี ที่เ หตุผ ลหรื อความจาเป็น ทางด้านการประกอบธุร กิจหรื อการบริห ารกิจ การไม่ มี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับกระบวนการแข่งขันเท่านั้น ซึ่งหมายความว่า หากเหตุผลหรือความจาเป็ น
ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์โดยตรงกับกระบวนการแข่งขันในตลาดก็จะถือว่าเหตุผลหรือ
ความจาเป็นดังกล่าวถูกรวมเข้ามาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ “การขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรม”
และนอกจากนี้ยังมีบางความคิดเห็นได้อธิบายว่า เหตุผลหรือความจาเป็นในการประกอบธุรกิจ หรือ
การบริหารกิจการของผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถแยกออกจาก “การขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรม”
ต่างหากได้ ซึ่งโดยทั่วไปต้องพิจารณาร่วมกันอยู่เสมอ322
สรุปได้ว่า ผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจสามารถยกข้อต่อสู้ในเรื่องเหตุผลและความจาเป็นใน
การประกอบธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์โดยตรงกับกระบวนการแข่งขันในตลาดขึ้นกล่าวอ้าง
เพื่อให้หลุดพ้นจากความรับผิดตามมาตรา 19 แห่ง AMA ได้
3.3 สาธารณรัฐเกาหลี
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่มีพัฒนาการมาจากคดีความ
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น แตกต่างจากของสาธารณรัฐเกาหลีที่กฎหมายการแข่งขันทางการค้า มีพัฒนาการมา
จากกฎหมายลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ผ่ า นการแก้ ไ ขกฎหมายเป็ น จ านวนหลายครั้ ง The Monopoly
Regulation and Fair Trade Act (MRFTA) เป็น กฎหมายการแข่ง ขัน ทางการค้า ของสาธารณรั ฐ
เกาหลีซึ่งมีลาดับศักดิ์เป็น Act มีการประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1980 ตั้ งแต่ประกาศใช้จนถึงปี ค.ศ. 2014
มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติให้มีความชัดเจนและทันสมัยมากขึ้นกว่า 45 ครั้ง กฎหมายฉบับนี้ให้
สิทธิกับประชาชนผู้ซึ่งได้รับความเสียหายจากการละเมิดบทบัญญัติตาม MRFTA มาฟ้องเป็นคดีด้วย
ตนเองเพื่ อ เรี ย กค่ า เสี ย หายที่ แ ท้ จ ริง (actual damages) ต่ อ ผู้ ที่ ก ระท าละเมิ ด โดยประมาทและ
เจตนา323 นอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิด MRFTA หรือไม่ก็ตาม อาจ
รายงานพฤติกรรมที่เข้าข่ายความผิดของ MRFTA ต่อคณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรมของสาธารณรัฐ
เกาหลี (Korea Fair Trade Commission: KFTC) ได้ ซึ่ง KFTC เป็นองค์กรผู้บังคับใช้ กฎหมายการ
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เรื่องเดียวกัน
มาตรา 56 ของ The Monopoly Regulation and Fair Trade Act ให้สิทธิแก่ประชาชนผู้เสียหายในการฟ้องคดีด้วย
ตนเอง “If an enterpriser or an enterprisers organization violates the provisions of this Act, and thereby inflicts on a
person any damage, he or the organization shall be liable for compensation of such damage to the person.
Provided, that if enterpriser or business associations prove themselves that they did not intend to make any faults
and there is no mistake, this is not the case.” และนอกเหนือจากการฟ้องเป็นคดีแข่งขันทางการค้าแล้ว ผู้เสียหายอาจนาคดีมา
ฟ้องตามมูลสัญญาหรือละเมิดตามกฎหมายแพ่งต่อพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Business Practice) ที่เกิดขึ้นได้
323
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แข่งขันทางการค้าของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งมีหน้าที่ทั้งการสอบสวน ค้นหาการกระทาความผิด ออก
คาสั่งให้หยุดหรือเลิกการกระทา ปรับ หรือใช้วิธีการแก้ไขพฤติกรรมให้ถูกต้องอื่น ๆ (corrective
measures) ที่ KFTC เห็นว่าเหมาะสม324
หากการละเมิดนั้ น ร้ ายแรงจนถึงขนาดเป็นการจากัดการแข่งขันอย่างมาก (substantially
restrain competition) KFTC มีภาระที่จะต้องรายงานต่ออัยการเพื่อดาเนินคดีอาญาต่อไป และ
ข้อเท็จจริงที่ป รากฏในรายงานดังกล่าวเท่านั้นที่จะถูกดาเนินคดีอาญาได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการ
ดาเนินคดีอาญาต่อพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ ฝ่ายเดียวมาเป็นเวลานานแล้ว325 คาวินิจฉัยว่ามี
การละเมิ ด ต่ อ MRFTA ของ KFTC อาจอุ ท ธรณ์ ต่ อ KFTC นั้ น เองเพื่ อ ให้ มี ก ารพิ จ ารณาใหม่
(rehearing) หรือจะอุทธรณ์โดยตรงไปยังศาล Seoul High Court ก็ได้หากยังไม่พอใจคาพิพากษา
ของศาล Seoul High Court ก็ ส ามารถอุ ท ธรณ์ ไ ปยั งศาลฎี กา (supreme court) ต่ อ ได้ อี ก หาก
KFTC ไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการค้นหาการกระทาความผิดหรือไม่รายงานต่อพนักงานอัยการให้มีการ
ดาเนินคดีอาญา อาจอุทธรณ์การงดเว้นหน้าที่นั้นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยอ้างเหตุผลว่าเป็นการใช้
อานาจรัฐโดยไม่ชอบหรือเป็นการละเมิดสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีของผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้
การรับรองตามรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุด 2 ศาลของสาธารณรัฐเกาหลี
ซึ่งมีอานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีต่างประเภทกัน กล่าวคือ ศาลรัฐธรรมนูญทาหน้าที่เป็นองค์กร
ผู้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของรัฐธรรมนูญส่วนศาลฎีกาทาหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของกฎหมายระดับ Act กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ คาสั่งทางปกครอง รวมทั้งหน้าที่อื่น ๆ ที่
อยู่นอกขอบเขตหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ มีโอกาสน้อยมากที่ศาลสูงทั้ง 2 แห่งนั้นต้องตัดสินคดีความ
ในประเด็นเดียวกัน326
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของสาธารณรัฐเกาหลีให้การคุ้มครองพฤติกรรมการปฏิเสธไม่
ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยอาศัยบทบัญญัติใน 2 เรื่อง ได้แก่ บทบัญญัติเรื่องการใช้อานาจตลาดโดยมิชอบ
(Abuse of Market-Dominance) ตามมาตรา 3-2 ของ MRFTA และบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทาง
การค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Business Practice) ตามมาตรา 23 ของ MRFTA โดยที่ขอบเขตของ
มาตรา 3-2 นั้นแคบกว่ามาตรา 23 เนื่องมาจากมาตรา 3-2 ต้องมีองค์ประกอบว่าผู้ปฏิเสธต้องเป็นผู้มี
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325 Korea Fair Trade Commission, "International Competition Network Unilateral Conduct Working Group
Questionnaire: Refusal to Deal," 4 November 2009, pp. 2-3.
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อานาจเหนือตลาด ตลอดจนผลกระทบของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวนั้นต้องก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อตลาดเป็นวงกว้าง (market-wide harm) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ไม่จาเป็นหากเป็นการ
ฟ้องร้องว่ามีการละเมิดตามมาตรา 23 และตั้งแต่มีการแก้ไขโทษปรับตามมาตรา 3-2 ให้สูงขึ้น KFTC
จึงดาเนินคดีตามมาตรา 23 เฉพาะในกรณีที่ KFTC เห็นว่าพฤติกรรมอันเป็นความผิดนั้นไม่สามารถ
เข้าองค์ประกอบความรับผิดตามมาตรา 3-2 ได้อย่างชัดแจ้งเท่านั้น327
มาตรา 3-2 ของ MRFTA328 บั ญ ญั ติ ห้ า มทั้ ง การกระท าที่ เ ป็ น การกี ด กั น การแข่ ง ขั น
(exclusionary abuses) และการกระทาที่เป็นการใช้อานาจในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง
(exploitative abuses)329 ของผู้ประกอบธุรกิจที่มีอานาจเหนือตลาดมิให้กระทาการใน 5 ลักษณะ
ดังต่อไปนี้“(1) ห้ำมมิให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนำจเหนือตลำดกระทำกำรอันเข้ำข่ำยตำมวรรคย่อย
ต่อไปนีวรรคใดวรรคหนึ่ง (ซึ่งต่อไปในที่นีเรียกว่ำ “กำรกระทำอันมิชอบ”):
1. กำรกระทำอันเป็นกำรกำหนด กำรรักษำ หรือกำรเปลี่ยนแปลงรำคำโภคภัณฑ์หรือบริกำร
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร (ซึ่งต่อไปในที่นีเรียกว่ำ “รำคำ”);
2. กำรกระทำอัน เป็ น กำรควบคุม กำรขำยโภคภั ณฑ์ ห รื อ กำรจั ดบริก ำรโดยไม่ มีเหตุ ผ ลอั น
สมควร;
3. กำรกระทำอันเป็นกำรแทรกแซงกิจกรรมธุรกิจของผู้ประกอบวิสำหกิจอื่นโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร;
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Ibid., 104.
มาตรา 3-2 ของ Monopoly Regulation and Fair Trade Act บัญญัติว่า “(1) No market-dominating enterpriser
shall commit acts falling under any of the following subparagraphs (hereinafter referred to as “abusive acts”):
1. An act determining, maintaining, or changing unreasonably the price of commodities or services
(hereinafter referred to as the “price”);
2. An act unreasonably controlling the sale of commodities or provision of services;
3. An act unreasonably interfering with the business activities of other
enterprisers;
4. An act unreasonably impeding the participation of new competitors; and
5. An act unfairly excluding competitive enterprisers, or which might considerably harm the interests of
consumers.
(2) Categories or standards for abusive acts shall be determined by Presidential Decree.”
329 Min-Ho Lee and Karen Yookyung Choi, "Korea: Abuse of Market Dominance," [Online] Accessed: 31 March
2017. Updated: 2009. Available from: http://www.shinkim.com/upload_files/data/GCR_2009_MHL.pdf
328
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4. กำรกระทำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรมีส่วนร่วมของผู้แข่งขันรำยใหม่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร;
และ
5. กำรกระทำอัน เป็ น กำรตัด ผู้ ประกอบวิส ำหกิจคู่ แ ข่ง ออกอย่ำ งไม่ เป็นธรรม หรือซึ่ง อำจ
เสียหำยต่อผลประโยชน์ของผู้บริโภคอย่ำงมำก”
การกระทาทั้ง 5 ลักษณะนี้ อนุมาตราสามซึ่งบัญญัติเรื่องการแทรกแซงการประกอบธุรกิจของ
ผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันควรหรือโดยไม่เป็นธรรมนั้นเป็นอนุมาตราที่ถูกใช้ในการฟ้องร้องต่อพฤติกรรมการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวมากที่สุด แต่อนุมาตราสามนี้ไม่สามารถปรับใช้กับพฤติกรรมดังกล่าวได้
หากผู้ ถูกปฏิเสธเป็ น ผู้ บริ โภค การปฏิเสธต่อผู้ บริโ ภคอาจถูกควบคุมได้โ ดยอาศัยอนุมาตราห้าใน
ขอบเขตของการปฏิเสธที่เป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของผู้บริโภคอย่างร้ายแรงและไม่เป็นธรรม
(might considerably harm the interests of consumers)* ตัวอย่างของการแทรกแซงโดยไม่มี
เหตุอันควรหรือไม่เป็นธรรมนั้นถูกระบุไว้อย่างละเอียดขึ้นในอนุบัญญัติเพื่อบังคับใช้ MRFTA330 ส่วน
ในแนวปฏิบัติเรื่องการใช้อานาจตลาดโดยไม่ชอบของ KFTC ได้ระบุถึงการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
อันผิดกฎหมายไว้เป็น ตัวอย่างหนึ่งของเรื่องการแทรกแซงการประกอบธุรกิจของผู้อื่นโดยไม่เป็น
ธรรม331 ตามแนวปฏิบัตินี้ได้ระบุว่าพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวอันจะเป็นความผิดนั้น
* ดูคดี T-Broad Kangseo Supreme Court [S. Ct.], 2009Du1983, May 27, 2010, § 1 (S. Kor.). ที่ KFTC อาศัยมาตรา
3-2 วรรคหนึ่งอนุมาตราห้าดาเนินคดีต่อบริษัทผู้ให้บริการเคเบิลทีวีที่ยุติการให้บริการแพ็กเกจรายการโทรทัศน์ราคาถูก ทาให้ผู้บริโภค
ได้รับความเสียหายต้องจ่ายเงินซื้อแพ็กเกจที่ราคาสูงขึ้นแต่กลับได้รายการโทรทัศน์ช่องเดิมเหมือนกับที่มีในแพ็กเกจราคาถูก
330 Enforcement Decree of The Monopoly Regulation And Fair Trade Act Presidential Decree No.25840, Dec.
9, 2014 มา ตรา 5( 3) “ The unfair obstruction of business activities carried out by other enterprisers referred to in
Article 3-2 (1) 3 of the Act shall be cases where business activities are made hard to be carried by other enterprisers
by performing directly or indirectly an act falling under any of the following subparagraphs:
1. Obstructing the purchase of raw materials by other enterprisers for their production activities without
justifiable grounds;
2. Employing workers essential for other enterprisers to carry out their business activities, promising the
workers economic interests that are deemed abnormally higher in the light of normal practices;
3. Denying, interrupting or limiting access to the use of elements indispensable for other enterprisers to
produce, supply and market their goods or services without justifiable grounds;
4. Making it difficult for other enterprisers to carry out their business activities in unfair ways, other than
those referred to in subparagraphs 1 through 3, which is publicly announced by the Fair Trade Commission.”
มีข้อสังเกตอยู่ว่าหลักสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นได้ถูกนามาบัญญัติอยู่ในมาตรา 5 วรรคสี่อนุมาตรา 3 ของอนุบัญญัติ
ดังกล่าวนี้ด้วยว่า “ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิเสธไม่จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นต่อผู้ประกอบธุรกิจอีกรายหนึ่งโดยปราศจาก
เหตุผล”
331 Guideline for Review of the Abuse of Market Dominant Position (13 สิงหาคม ค.ศ. 2013) ข้อ IV.3.D.(1)
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ต้องเป็นการปฏิเสธไปยังบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นการเฉพาะกล่าวคือ เป็นการปฏิเสธการทาธุรกิจอย่าง
เลือกปฏิบัติ (discriminatory dealing)332
ส่ ว นบทบั ญ ญั ติ เ รื่ อ งพฤติ ก รรมทางการค้ า ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมถู ก บั ญ ญั ติ อ ยู่ ใ นมาตรา 23 ของ
MRFTA ซึ่งบัญญัติห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทาการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันที่เป็น
ธรรมดังนี้
“มาตรา 23 ของ Monopoly Regulation and Fair Trade Act333 บัญญัติว่า “(1) ห้ำมมิให้
ผู้ประกอบธุรกิจใดกระทำกำรอันเข้ำข่ำยตำมวรรคย่อยต่อไปนีวรรคใดวรรคหนึ่ง และอันอำจเป็นกำร
ขัดขวำงกำรค้ำที่เป็นธรรม (ซึ่งต่อไปในที่นีเรียกว่ำ “พฤติกรรมทำงกำรค้ำที่ไม่เป็ นธรรม”) หรือให้
บริษัทในเครือหรือผู้ประกอบธุรกิจอื่นกระทำกำรดังกล่ำว:
1. กำรกระทำอันเป็นกำรปฏิเสธธุรกรรมใด ๆ โดยไม่เป็นธรรม หรือเลือกปฏิบัติกับคู่ธุรกรรม
บำงรำย;
2. กำรกระทำอันกำหนดขึนเพื่อตัดคู่แข่งขันออกโดยไม่เป็นธรรม;
3. กำรกระทำอันเป็นกำรบีบบังคับหรือจูงใจลูกค้ำของคู่แข่งขันโดยไม่เป็นธรรมให้ซือขำยกับ
ตน;

332

Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: 104-105.
333 มาตรา 23 ของ Monopoly Regulation and Fair Trade Act บั ญ ญั ติ ว่ า “(1) No enterpriser shall commit any
act falling under any of the following subparagraphs and that is likely to impede fair trade ( hereinafter referred
to as “unfair business practices”), or make an affiliated company or other enterprisers perform such an act:
1. An act which unfairly refuses any transaction, or discriminates against a certain transacting partner;
2. An act designed to unfairly exclude competitors;
3. An act unfairly coercing or inducing customers of competitors to deal with oneself;
4. An act making a trade with a transacting partner by unfairly taking advantage of his position in the
business area;
5. An act of trade under terms and conditions which unfairly restrict or disrupt business activities;
6. Deleted;
7. An act assisting a person with a special interest or other companies by providing advanced payment,
loans, manpower, immovable assets, stocks and bonds, or intellectual properties thereto, or by transacting under
substantially favorable terms therewith; and
8. Any act that threatens to impair fair trade other than those listed in subparagraphs 1 through 7.”
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4. กำรกระทำอันเป็นกำรทำกำรค้ำกับคู่ธุรกรรมโดยใช้ประโยชน์จำกฐำนะของคู่ธุรกรรมใน
พืนที่ธุรกิจนันโดยไม่เป็นธรรม;
5. กำรกระทำกำรค้ำภำยใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งจำกัดหรือทำให้ เกิดกำรชะงักงัน ต่ อ
กิจกรรมธุรกิจโดยไม่เป็นธรรม;
6. ตัดออกทังข้อ;
7. กำรกระทำอันเป็นกำรช่วยเหลือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียพิเศษหรือบริษัทอื่นโดยกำรจัดเงิน
ล่วงหน้ำ เงินกู้ กำลังคน อสังหำริมทรัพย์ หุ้นทุนและพันธบัตร หรือทรัพย์สินทำงปัญญำ ให้ผู้นัน หรือ
โดยทำธุรกรรมกับผู้นันภำยใต้ข้อกำหนดซึ่งเอือประโยชน์ให้อย่ำงมีนัยสำคัญ; และ
8. กำรกระทำใด ๆ ซึ่งคุกคำมต่อกำรค้ำที่เป็นธรรมอันนอกไปจำกที่ระบุในวรรคย่อย 1 ถึง 7”
เห็นได้ว่ามาตรา 23 ของ MRFTA มีบทบัญญัติเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวบัญญัติ
เอาไว้เป็นการเฉพาะในมาตรา 23 วรรคหนึ่งอนุมาตราหนึ่ง โดยบัญญัติไว้อย่างกว้าง ๆ ว่า ห้ามมิให้ผู้
ประกอบธุรกิจกระทาการอันเป็นการปฏิเสธธุรกรรมใด ๆ โดยไม่เป็นธรรม (unfairly refuses any
transaction) และอนุบัญญัติเพื่อบังคับใช้ MRFTA รวมทั้งแนวปฏิบัติสาหรับการประเมินพฤติกรรม
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของ KFTC (Guidelines for Assessment of Unfair Trade Practices) ได้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวนั้นเป็นพฤติกรรมที่เป็นธรรมเว้นแต่จะพิสูจน์ให้
เห็นได้ว่าไม่เป็นธรรม 334 นอกจากนั้นแนวปฏิบัติของ KFTC ดังกล่าว ยังได้ระบุถึงการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวเอาไว้ว่า พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่อาจจะละเมิดต่อมาตรา 23 ได้นั้น
ผู้ถูกปฏิเสธต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจไม่ใช่เป็นเพียงผู้บริโภคและการปฏิเสธนั้นต้องมีเป้าหมายต่อผู้
ประกอบธุรกิจรายใดโดยเฉพาะเจาะจงในวิถีทางที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางธุรกิจตามปกติ
ในทางการค้า โดยแนวปฏิบัติเพื่อประเมินพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของ KFTC ฉบับนี้ระบุว่า
KFTC จะใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ในการพิจารณาความผิดการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
1. การปฏิเสธนั้นมีผลเป็นการกาจัดผู้ถูกปฏิเสธให้ออกไปจากตลาดหรือไม่
2. การปฏิเสธนั้นปิดกั้นผู้ถูกปฏิเสธจากการเข้าสู่ตลาดหรือไม่

334

Appendix 1-2 ของมาตรา 36 วรรคหนึ่งอนุมาตราหนึ่ง Enforcement Decree of the Monopoly Regulation and
Fair Trade Act Presidential Decree No.25840, 9 พฤศจิ ก ายน ค.ศ. 2014 และแนวปฏิบั ติสาหรับ การประเมินพฤติก รรมทาง
การค้าที่ไม่เป็นธรรมของ KFTC ข้อ V.1.B.(2)(B)
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3. มีผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับผู้ปฏิเสธเหลืออยู่หรือไม่
4. มีความเสียหายต่อผลประโยชน์ของผู้บริโภคหรือไม่
5. การปฏิเสธนั้นถูกใช้เป็นวิธีเพื่อที่จะบังคับพฤติกรรมอันมิชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ ให้บรรลุผล
หรือไม่ เช่น ใช้วิธีการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจด้วยหากไม่ยอมปฏิบัติตามนโยบายการกาหนดราคาขายต่อซึ่ง
เป็นความผิดตามมาตรา 29 MRFTA
แนวปฏิบัติฉบับนี้ยังคานึงถึงเหตุผลโดยชอบทางธุรกิจสาหรับ เป็นข้อต่อสู้ให้การปฏิเสธไม่เป็น
ความผิดอีกด้วย เช่น สินค้าขาดตลาด ความเสี่ยงของบริษัทที่จะล้มละลายหากทาธุรกิจนั้น ความ
น่าเชื่อถือของผู้ถูกปฏิเสธ335 เป็นต้น
สรุปได้ว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวถูกควบคุมตาม MRFTA โดยอาศัยบทบัญญัติอยู่ 2
เรื่อง ได้แก่ เรื่องการใช้อานาจตลาดโดยมิ ชอบตามมาตรา 3-2 และพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็น
ธรรมตามมาตรา 23
3.3.1 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องมาตรา 23 แห่ ง Monopoly Regulation and Fair Trade
Act……………………………..
MRFTA เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ “เพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและโดย
เสรี อันจะเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการลงทุนประกอบการที่สร้างสรรค์ เป็นการปกป้องผู้บริโภค
และเป็นการเพียรพยายามเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชาติอย่างสมดุล โดยป้องกันการใช้ฐานะการมี
อานาจเหนือตลาดโดยมิชอบ และการกระจุกตัวมากเกินไปของอานาจทางเศรษฐกิจ และโดยการวาง
ระเบียบควบคุมการกระทาอันเป็นการสมรู้ร่วมคิดที่ผิดคลองธรรมและพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็น
ธรรม” ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1 ของ MRFTA336
เมื่อบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 23 แห่ง MRFTA
เป็นบทบัญญัติหนึ่งที่อยู่ภายใต้ MRFTA จึงสรุปได้ว่าวัตถุประสงค์หลักของมาตรา 23 แห่ง MRFTA
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นั้น มีขึ้นเพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและโดยเสรี อันจะเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการลงทุน
ประกอบการที่ ส ร้ า งสรรค์ เป็ น การปกป้ อ งผู้ บ ริ โ ภค และเป็ น การเพี ย รพยายามเพื่ อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจชาติอย่างสมดุลเช่นเดียวกัน ซึ่งวัตถุประสงค์ของ MRFTA นี้อาศัยอานาจตามมาตรา 119
ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลีที่บัญญัติถึงเรื่องการจัดระเบียบทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐ
เกาหลีอันมีหลักการว่า “ต้องเคารพเสรีภาพและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ของผู้ประกอบธุรกิจและ
ปัจเจกชนที่อยู่ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและป้องกันการใช้อานาจตลาดและอานาจทางเศรษฐกิจโดยมิ
ชอบ”337
ในการปรั บ ใช้ม าตรา 23 แห่ ง MRFTA นั้น KFTC จะใช้เป็นมาตรการป้ อ งปรามผู้
ประกอบธุรกิจที่พยายามจะครองอานาจเหนือตลาด (attempt to acquire market dominance)
โดยใช้พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า เมื่อผู้ประกอบธุรกิจพยายามที่
จะครองอานาจเหนือตลาดโดยใช้พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว หรือโดยใช้พฤติกรรมทาง
การค้าที่ไม่เป็นธรรมวิธีอื่น ๆ การกระทาของผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะตกอยู่ภายใต้ขอบเขตความรับ
ผิดตามมาตรา 23 แห่ง MRFTA ซึ่ง KFTC จะเข้ามาดาเนินการสืบสวนสอบสวนพฤติกรรมและออก
คาสั่งแก้ไขพฤติกรรมเช่นนั้นให้ถูกต้องต่อไป338
บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 23 ของ MRFTA นี้
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน เช่น การ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ การเลือกปฏิบัติ การขจัดคู่แข่งขัน การบังคับในการทาการค้า ธุรกรรมที่อยู่บน
เกณฑ์เงื่อนไขอันจากัดและการแทรกแซงในกิจกรรมธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ อื่น กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่ม
การจูงใจลูกค้าโดยไม่ชอบธรรมและพฤติกรรมอื่น ๆ ที่ใช้วิธีการที่ไม่เป็นธรรมสาหรับการแข่งขัน กลุ่ม
ที่ 3 เป็นกลุ่มธุรกรรมที่มีความไม่เป็นธรรม ตัวอย่างพฤติกรรมที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 นี้คือการใช้ฐานะ
ที่เหนือกว่าในการทาธุรกรรมโดยมิชอบ (abuse of superior position in transaction)339
พฤติกรรมที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 นี้ถูกตราขึ้นเพื่อขจัดและป้องกันความไม่เป็นธรรมใน
การทาธุรกรรมต่าง ๆ อันเนื่องมาจากคู่สัญญาที่เข้าทาธุรกรรมมีอานาจต่อรองที่ไม่เท่าเทียมกัน จึงดู
เหมื อ นว่ า พฤติ ก รรมที่ ถู ก จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม นี้ จ ะไม่ ค่ อ ยมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั้ ง เดิ ม ของ
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่มุ่งส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและโดยเสรี อย่างไรก็ตาม ศาลฎีกา
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ของสาธารณรัฐเกาหลี ได้ตัดสินวางหลักไว้อย่างชัดเจนในคดี 2001Du9646 ว่า “หลักเกณฑ์ในเรื่อง
การใช้ฐานะที่เหนือกว่าในการทาธุรกรรมโดยมิชอบถูกตราขึ้นเพื่อรับรองว่าคู่สัญญาที่เข้ามาทาธุรกิจ
กันจะสามารถแข่งขันในสนามแข่งขันเดียวกัน (level playing field) หรือตลาดได้อย่างเสรีและเป็น
ธรรมตามที่กฎหมายให้การรับรองไว้...” ซึ่งในท้ายที่สุดหลักเกณฑ์นี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการส่งเสริมการ
แข่งขันนั่นเอง340
นอกจากนั้นในการตัดสินคดีเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวของศาลบางคดีทา
ให้นักกฎหมายบางรายของสาธารณรัฐเกาหลี เข้าใจไปได้ว่ามาตรา 23 ของ MRFTA นอกจากจะมี
วัตถุป ระสงค์ในการคุ้มครองการแข่งขันแล้ ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ความคุ้มครองคู่แข่ งขันจาก
พฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับการแข่งขันที่เป็นธรรมอีกด้วย นักกฎหมายฝ่ายนี้จึงเห็นว่ามาตรา 23 ของ
MRFTA มีขอบเขตการคุ้มครองที่กว้างกว่าบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น ในคดี Pasteur Milk341 ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่าตัวแทนจาหน่าย
นมรายหนึ่งประท้วงการตัดสินใจของบริษัทผู้ผลิตที่ปล่อยให้ตัวแทนจาหน่ายต้องแบกรับความเสียหาย
จากการที่ผู้ผลิตจัดส่งนมที่หมดอายุให้เอาไว้เอง เพราะการประท้วงนั้นจึงเป็นผลให้ตัวแทนจาหน่าย
รายนั้ น ไม่ได้รั บ การต่อสั ญญา อีกทั้งคาร้องขอให้ มีการโอนสิ ทธิในการเป็นตัว แทนจาหน่ายไปให้
บุ คคลภายนอกก็ ได้ รั บ การปฏิเ สธ ในการพิจารณาคดี ใหม่ (on remand) ของศาล Seoul High
Court ตามคาสั่งของศาลฎีกาที่สั่งให้ศาลล่างกลับมาค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเจตนาอันแท้จริงของ
การปฏิเสธคาร้องมิให้โอนสิทธิในการเป็นตัวแทนจาหน่ายนั้น ศาล Seoul High Court พบว่าการ
ปฏิเสธดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการแก้แค้นที่ตัวแทนจาหน่ายรายนั้นได้ประท้วงเรื่องที่ผู้ผลิตจัดส่งนม
หมดอายุ ในท้ายที่สุ ด ศาล Seoul High Court ได้ ตัดสิ นว่าการปฏิเสธในคดีนี้เป็นพฤติกรรมทาง
การค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 23 ของ MRFTA คดีนี้เองที่ทาให้นักกฎหมายบางรายในสาธารณรัฐ
เกาหลีเข้าใจไปว่าวัตถุประสงค์ตามมาตรา 23 ของ MRFTA นอกจากจะให้ความคุ้มครองต่อ การ
แข่งขัน (competition) แล้ ว ยั งให้ การคุ้มครองต่ อผู้ ที่ มีส่ ว นร่ว มในตลาดแต่ล ะราย (individual
market participants) จากพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับการแข่งขันที่เป็นธรรมอีกด้วย ฉะนั้นการ
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ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคู่แข่งขันก็เพียงพอที่จะเป็นความผิ ด ตาม
มาตรานี้แล้ว แม้ว่าการกระทาที่ไม่เป็นธรรมเช่นนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อตลอดในวงกว้างก็ตาม342
อย่างไรก็ตาม ความเห็นดังกล่าวก็เป็นเพียงความเห็นของนักกฎหมายบางส่วนเท่านั้น
เพราะในการบังคับใช้มาตรา 23 โดย KFTC ยังคงยืนอยู่บนวัตถุประสงค์ดั้งเดิมที่ว่ามาตรา 23 ของ
MRFTA นี้ตราขึ้นเพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและโดยเสรี อันจะเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการ
ลงทุนประกอบการที่สร้างสรรค์ เป็นการปกป้องผู้บริโภค และเป็นการเพียรพยายามเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจชาติอย่างสมดุล ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1 ของ MRFTA เท่านั้น และ KFTC ยังได้เน้นย้า
อีกว่า MRFTA นี้มิได้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดอีกนอกเหนือไปจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1343
3.3.2 องค์ประกอบความรับผิดตามมาตรา 23 แห่ง Monopoly Regulation and Fair
Trade Act
เมื่อปรับใช้บทบัญญัติตามมาตรา 23 ของ MRFTA เพื่อควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวแล้วสามารถแยกองค์ประกอบความรับผิดได้ 3 องค์ประกอบดังนี้
1. ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจใดกระทาการหรือให้บริษัทในเครือหรือผู้ประกอบธุรกิจอื่น
กระทาการ (no enterpriser shall commit any act or make an affiliated company or other
enterprisers perform such an act)
2. อัน เป็ น การปฏิเสธธุ รกรรมใด ๆ โดยไม่เป็นธรรม (which unfair refuses any
transaction)
3. และมีแนวโน้มขัดขวางการค้าที่เป็นธรรม (and likely to impede fair trade)
องค์ประกอบข้อที่ 1 หมายถึงบทบัญญัติตามมาตรานี้ใช้กับผู้ประกอบธุรกิจทุกราย ไม่
ว่าจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดหรือไม่มีอานาจเหนือตลาดก็ตาม 344 และนอกจากจะ
บัญญัติห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทาการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจด้วยตัวเองหรือที่เรียกว่าการปฏิเสธไม่
ทาธุรกิจโดยตรง (direct refusal to deal) แล้ว ยังหมายความรวมไปถึงการบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจ
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อีกรายปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ ไปยังบุคคลที่ 3 หรือที่เรียกว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยอ้อม (indirect
refusal to deal) อีกด้วย
องค์ประกอบข้อที่ 2 จะพิจารณาไปพร้อมกับองค์ประกอบข้อที่ 3 กล่าวคือ การปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยไม่เป็นธรรมจะเป็นความผิดตามมาตรา 23 ของ MRFTA ก็ต่อเมื่อการปฏิเสธ
ดังกล่าวต้องมีแนวโน้มขัดขวางการค้าที่เป็นธรรมด้วย
ส่วนวลีที่ว่า “มีแนวโน้มขัดขวางการค้าที่เป็นธรรม” มีความหมายว่าอย่างไรนั้น KFTC
ได้อธิบายไว้ในแนวปฏิบัติ สาหรับการประเมินพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของ KFTC ข้อที่
III.1.A.(2) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ความหมายของคาว่า “ขัดขวางการค้าที่เป็นธรรม” นั้นก็คือ “ความไม่เป็นธรรม”
ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 23 อนุมาตรา 1 ของ MRFTA
“ขัดขวางการค้าที่เป็นธรรม” ประกอบไปด้วยคา 2 คาก็คือ “การจากัดการแข่งขัน ”
และ “ความไม่เป็นธรรม”
“การจากัดการแข่งขัน ” หมายถึงพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุให้เกิดการลดการแข่งขันใน
ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งลง หรือลดการแข่งขันในตลาดลงอย่างมีนัยสาคัญ อาจเป็นการลดลงอย่างแท้จริง
หรือมีความเป็นไปได้ว่าจะลดลงก็ได้
“ความไม่เป็นธรรม” หมายถึงข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมหรือวิธีการแข่งขันที่ไม่
เป็นธรรม ข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมหมายถึงการทาลายรากฐานของการค้าที่เป็นธรรมโดยการ
ก าหนดให้ คู่ สั ญ ญาทางการค้ า อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ได้ รั บ ความเสี ย เปรี ย บในการแข่ ง ขั น หรื อ ขั ด ขวาง
ความสามารถในการตัดสินใจอย่างอิสระของคู่สัญญาทางการค้าอีกฝ่ายหนึ่ง ส่วนวิธีการแข่งขันที่ไม่
เป็นธรรมหมายถึงการทาลายหรือมีโอกาสที่จะทาลายการแข่งขันที่เป็น ธรรมโดยใช้วิธีการแข่งขันที่ไม่
เหมาะสม นอกเหนือไปจากการแข่งขันทางด้านราคาและคุณภาพของสินค้าหรือบริการ
คาว่า “มีแนวโน้ม” ในแนวปฏิบัติสาหรับการประเมินพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็น
ธรรมของ KFTC ข้อที่ III.1.A(4) ได้ให้นิยามไว้ว่า หมายความถึงพฤติกรรมที่ได้ทาลายการค้าที่เป็น
ธรรมไปแล้ ว รวมถึงพฤติกรรมที่มีความเป็นไปได้สู งว่าจะทาลายการค้าที่เป็นธรรม ซึ่ งคาว่า “มี
แนวโน้ม” นี้ปรับใช้กับกรณีที่ความเป็นไปได้ว่าจะทาลายการค้าที่เป็นธรรมนั้น ยังมีอยู่เพียงเล็กน้อย
หรือยังไม่เกิดขึ้นเลยก็ตาม
ในการประเมินว่าพฤติกรรมใด “ขัดขวางการค้าที่เป็นธรรม” หรือไม่นั้น ตามแนว
ปฏิบัติสาหรับการประเมินพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของ KFTC ข้อที่ III.1.B. ระบุไว้ว่า KFTC
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จะพิจารณาจากผลลัพธ์ที่เกิดจากพฤติกรรมนั้น ๆ ส่วนเจตนาของผู้กระทาและการคาดการณ์ ถึง
ผลลัพธ์ของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมนั้น ๆ ก็อาจนามาเป็นพยานแวดล้ อม
สาหรับใช้ในการประเมินว่าพฤติกรรมใดขัดขวางการค้าที่เป็นธรรมได้เช่นกัน
ในทางปฏิบัติ KFTC และศาลเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการวางหลักเกณฑ์สาหรับ
พิจารณาว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวอย่างไรที่ไม่เป็นธรรมและมีแนวโน้มขัดขวางการค้าที่เป็น
ธรรม อันเป็นองค์ประกอบความรับผิด ของมาตรา 23 ในข้อที่ 2 และข้อที่ 3 ดังกล่าว โดยหลักเกณฑ์
ของ KFTC นั้นปรากฏอยู่ในแนวปฏิบัติสาหรับการประเมินพฤติ กรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของ
KFTC ในข้อ V.1.B.(2)(B) ว่า การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในสถานการณ์ดังต่อไปนี้ถูกจัดว่าส่งผล
เป็นการจากัดการแข่งขัน
1. สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องในการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวนั้นเป็นสิ่งจาเป็น
สาหรับการดาเนินธุร กิจของผู้ ป ระกอบธุรกิจอีกฝ่ายหรือไม่ ถ้าไม่ ก็แสดงว่าผลกระทบที่เป็น การ
ต่อต้านการแข่งขันของพฤติกรรมการปฏิเสธนั้นมีเพียงเล็กน้อย
2. ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งถูกปฏิเสธนั้นสามารถหาคู่สัญญาอื่นแทนผู้ปฏิเสธได้หรือไม่ ถ้า
สามารถหาแทนได้ โ ดยง่ า ยและไม่ ต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้จ่ า ยในการด าเนิ นธุ รกิ จ เพิ่ ม เติ ม มาก ก็ แ สดงว่ า
ผลกระทบที่เป็ น การต่อต้านการแข่งขันของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวนั้นมีเพียง
เล็กน้อย
3. การปฏิเสธทาให้การแข่งขันในตลาดที่เกี่ยวข้องลดน้อยลงอย่างมีนัยสาคัญ ถึงขนาด
เป็นเรื่องยากต่อผู้ประกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่งที่จะสามารถดาเนินธุรกิจอยู่ต่อไปได้
4. การปฏิ เ สธนั้ น ท าให้ เ กิ ด อุ ป สรรคในการเข้ า สู่ ต ลาดต่ อ คู่ แ ข่ ง ขั น (รวมถึ ง ต่ อ ผู้
ประกอบธุรกิจรายใหม่ที่กาลังจะเข้ามาแข่งขัน)
5. การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจนั้นถูกใช้เป็นวิธีในการบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นต้อง
ยอมกระทาการอันมิชอบตาม MRFTA เช่น การกาหนดราคาขายต่อ หรือ การฮั้วราคา
นอกจากนั้นเพื่อให้ผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจสามารถหลีกเลี่ยงความรับผิดตามมาตรา 23
ของ MRFTA ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น แนวปฏิบัติสาหรับการประเมินพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่
เป็นธรรมของ KFTC ข้อที่ V.1.B.(5) จึงได้ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
อาจถูกถือว่าเป็นการละเมิดต่อมาตรา 23 ของ MRFTA เอาไว้ 8 สถานการณ์ดังนี้
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a. ผู้ประกอบธุรกิจได้ขัดขวางการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นด้วยการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร และการปฏิเสธเช่นนั้นส่งผลเป็นการลดระดับการ
แข่งขันในตลาดที่เกี่ยวข้องลงอย่างรุนแรง
b. ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้ถอนหรือจากัดการทาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นซึ่งไปทา
ธุรกิจกับคู่แข่งของตนโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ในขณะเดียวกันผู้ประกอบธุรกิจที่ได้ถอนหรือ
จากัดการทาธุรกิจนั้นยังคงทาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์พิเศษทางการค้า
ระหว่างกัน (exclusive trade relationship) และการกระทาเช่นนั้นส่งผลเป็นการลดการแข่งขันใน
ตลาดที่เกี่ยวข้อง
c. ผู้ประกอบธุรกิจที่ห้ามผู้จัดจาหน่ายหรือตัวแทนจาหน่ายของตนมิให้จัดหาวัตถุดิบ
ให้กับคู่แข่งในตลาดปลายน้าโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรและการกระทาเช่นนั้นส่งผลเป็นการลด
การแข่งขันในตลาดที่เกี่ยวข้อง
d. ผู้ประกอบธุรกิจที่ปฏิเสธหรือบังคับให้ผู้อื่นปฏิเสธการจัดจาหน่ายวัตถุดิบให้กับผู้
ประกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง เนื่องมาจากผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวมีความตั้งใจจะ
เข้ามาแข่งขันในตลาดที่ผู้ประกอบธุรกิจที่ปฏิเสธหรือบังคับให้ผู้อื่นปฏิเสธนั้นประกอบธุรกิจอยู่ โดย
ปราศจากเหตุผลอันสมควรและการกระทาเช่นนั้นส่งผลเป็นการลดการแข่งขันในตลาดที่เกี่ยวข้อง
e. ผู้ประกอบธุรกิจที่ปฏิเสธการจัดจาหน่ายวัตถุดิบให้กับคู่แข่งของผู้ประกอบธุรกิจที่
ตนจัดหาวัตถุดิบให้เพื่อผลิตเป็นสินค้าสาเร็จรูป วัตถุประสงค์ของการปฏิเสธเช่นนั้นก็เพื่อกาจัดคู่
แข่งขันดังกล่าวให้ออกไปจากตลาดสินค้าสาเร็จรูป
f. ผู้ผลิตวัตถุดิบที่ปฏิเสธโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรที่จะจัดจาหน่ายวัตถุดิบให้กับ
ผู้ผลิตสินค้าสาเร็จรู ปซึ่งพยายามที่จะจัดหาวัตถุดิบด้วยตนเองและนามาผลิ ตเป็นสิ นค้าส าเร็จรูป
วัตถุประสงค์ของการปฏิเสธดังกล่าวมีเพื่อการคงสถานะหรือทาให้อานาจตลาดของตนนั้นมากขึ้น
g. ผู้ประกอบธุรกิจที่ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับผู้จัดจาหน่ายสินค้าบางประเภท เช่น ผู้จัด
จาหน่ายที่ลดราคาสินค้า หรือผู้จัดจาหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
และการปฏิเสธเช่นนั้นทาให้ผู้จัดจาหน่ายสินค้าบางประเภทนั้นต้องตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบต่อการ
แข่งขันเมื่อเทียบกับผู้จัดจาหน่ายสินค้าอื่นที่ไม่ถูกปฏิเสธ
h. ผู้ประกอบธุรกิจที่ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับคู่สัญญาอีกฝ่ายที่ไม่ยินยอมซื้อสินค้าหรือ
บริการจากผู้ประกอบธุร กิจที่ร ะบุ ไว้และการปฏิเสธเช่นนั้นส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดที่
เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการนั้น
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ส่วนหลักเกณฑ์ของศาลนั้นปรากฏอยู่ในคดีความต่าง ๆ ที่ศาลได้ตัดสินวางหลักเกณฑ์
ไว้ เช่น คดี Woolim345 ศาลฎีกากล่าวว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยไม่เป็นธรรมตามมาตรา
23 นั้นให้ประเมินจาก อานาจต่อรองของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การกระจุกตัวของตลาด เจตนาหรื อ
วัตถุประสงค์ของการปฏิเสธ รวมทั้งผลกระทบของการปฏิเสธ หรือในคดี Coca Cola346 ทีศ่ าลฎีกา
ได้วางหลักทดสอบ 3 ประการสาหรับใช้พิจารณาว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในกรณีใดที่จะถือ
ว่าไม่เป็นธรรมตามมาตรา 23 ได้แก่
1. การปฏิเสธมีแนวโน้มที่จะกีดกันโอกาสในการประกอบธุรกิจของผู้เสียหายจนเป็น
อั น ต ร า ย ต่ อ ธุ ร กิ จ ข อ ง ผู้ เ สี ย ห า ย ( likely deprive the victim of sufficient transaction
opportunities to jeopardize the victim’s business)
2. การปฏิเสธนั้นเป็นการใช้อานาจต่อรองของผู้ปฏิเสธที่มีเหนือกว่าโดยมิชอบโดยมี
เจตนาเพียงประการเดียวที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อธุรกิจของผู้เสียหาย
3. การปฏิเสธนั้นถูกใช้เป็นวิธีการหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอันผิด ต่อกฎหมาย (as a
means to achieve an unlawful objective)
สังเกตได้ว่าหลักเกณฑ์ของ KFTC และศาลต่างมีความสอดคล้องกัน นอกจากนี้ยังมี
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวภายใต้มาตรา 23 อื่น ๆ อีกซึ่งจะขออธิบายในหัวข้อหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของ
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวภายใต้มาตรา 23 แห่ง Monopoly Regulation and Fair
Trade Act
เห็ น ได้ว่าบทบั ญญัติเรื่องพฤติ กรรมทางการค้าที่ ไม่ เป็นธรรมภายใต้ กฎหมายการ
แข่งขันทางการค้าของสาธารณรัฐเกาหลี มีมาตราที่ให้การควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวเป็นการเฉพาะปรากฏอยู่ในมาตรา 23 วรรคหนึ่งอนุมาตรา 1 ซึ่งบัญญัติโดยใช้ถ้อยคาอย่าง
กว้างว่า “ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจใดกระทาการหรือให้บริษัทในเครือหรือผู้ประกอบธุรกิจอื่นกระทา
การอันเป็นการปฏิเสธธุรกรรมใด ๆ โดยไม่เป็นธรรมและมีแนวโน้มขัดขวางการค้าที่เป็นธรรม” ทาให้
บทบัญญัตินี้สามารถควบคุมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวได้ครบทุกประเภท ซึ่งมีรายละเอียดการ
ควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในแต่ละประเภทดังนี้
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Supreme Court , 96Nu9003, September 8, 1998 (S. Kor.).
Supreme Court [S. Ct.], 98Du17869, Jan. 5, 2001, § 1 (S. Kor.).
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3.3.3 แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วโดยแท้ ต ามมาตรา 23 แห่ ง
Monopoly Regulation and Fair Trade Act
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวโดยแท้เป็นประเภทของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิ จ ที่
เกิดขึ้นมากที่สุดในสาธารณรัฐเกาหลี ดังนั้น KFTC และศาลจึงได้มีโอกาสบังคับใช้บทบัญญัติตาม
มาตรา 23 วรรคหนึ่งอนุมาตราหนึ่งอยู่บ่อยครั้ง โดยมีคดีที่น่าสนใจดังนี้
คดี Hanil347 ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่าบริษัทยาแห่งหนึ่งปฏิเสธไม่จัดหาสินค้าจาพวกน้ายา
ทางการแพทย์ (clinical reagent) ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสินค้าที่ผู้ปฏิเสธมีจาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวต่อบริษัท
คู่แข่งท้องถิ่น หลังจากที่ผู้ปฏิเสธแพ้ประมูลการจัดซื้อสินค้าหลายชนิดต่อคู่แข่งรวมถึงน้ายาที่เป็นของ
ผู้ปฏิเสธแต่เพียงผู้เดียวด้วย การปฏิเสธดังกล่าวจึงทาให้ผู้ถูกปฏิเสธไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาซื้อ
ขายที่ประมูลชนะมาได้และในท้ายที่สุ ดจึงมีการเปลี่ยนตัว ผู้ชนะการประมูล มาเป็นผู้ปฏิเสธ ศาล
Seoul High Court ระบุว่าผู้ปฏิเสธเคยจัดจาหน่ายน้ายาดังกล่าวให้กับผู้ถูกปฏิเสธมาก่อนในราคา
ตามปกติ ภายหลังเมื่อแพ้การประมูลผู้ปฏิเสธจึงไม่จาหน่ายน้ายาดังกล่าวให้ผู้ถูกปฏิเสธอีกโดยไม่มี
การแจ้งล่วงหน้าซึ่งเป็นการกระทาที่ผิดไปจากการกระทาในอดีต ศาล Seoul High Court จึงสรุปได้
ว่าผู้ปฏิเสธมีเจตนาที่จ ะกาจัดคู่แข่งให้ ออกไปจากตลาดน้ายาทางการแพทย์นี้ (clinical reagent
market) และตัดสินว่าการปฏิเสธดังกล่าวเป็นการปฏิเสธที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 23348
คดีต่อมาคดีคือ Woolim349 ซึ่งได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับใช้มาตรา
23 ต่อพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว ในคดีนี้ศาล Seoul High Court ตัดสินว่าการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวของบริษัทกลั่นน้ามันรายหนึ่งที่ไม่จัดจาหน่ายสินค้าให้กับบริษัทผู้จัดจาหน่ายมิใช่
การปฏิเสธที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 23 แต่อย่างใด เนื่องจากผู้ปฏิเสธมีเจตนาเพียงเพื่อลดความเสี่ยง
ทางการเงินของตนเพราะว่าผู้จัดจาหน่ายซึ่งถูกปฏิเสธรายนั้นมีทรัพย์สินที่เอาไว้ค้าประกันหนี้เหลืออยู่
น้อยมาก ต่อมาคดีนี้มีการสู้กันถึงชั้นฎีกาซึ่งศาลฎีกาของสาธารณรัฐเกาหลี ได้พิพากษายืนและระบุ
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เพิ่มเติมว่าความไม่เป็นธรรมตามมาตรา 23 ต้องประเมินจาก อานาจต่อรองของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
การกระจุกตัวของตลาด เจตนาหรือวัตถุประสงค์ของการปฏิเสธ รวมทั้งผลกระทบของการปฏิเสธ350
คดีที่ศาลตัดสินตรงข้ามกับคดี Woolim เกิดในคดี Hite Beer II351 มีข้อเท็จจริงในคดี
ว่าผู้ประกอบธุรกิจโรงกลั่นเบียร์ (beer brewer) ปฏิเสธที่จะทาธุรกิจโดยไม่จัดจาหน่ายเบียร์ ให้กับ
ผู้ค้าส่ง (wholesale) รายหนึ่งซึ่งเป็นลูกค้าเก่า และยังปฏิเสธไม่จัดจาหน่ายเบียร์ให้กับผู้ค้าส่งรายใหม่
ที่พึ่งเข้ามาประกอบธุรกิจในตลาดค้าส่งเบียร์ได้ไม่นาน ศาล Seoul High Court เห็นว่าการปฏิเสธ
ครั้งที่ 1 เป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจต่อโดยการไม่จัดจาหน่ายสินค้าให้กับผู้ค้าส่งรายเก่าเพราะผู้ปฏิเสธ
ถูกร้องขอจากกลุ่มคู่แข่งของผู้ค้าส่งดังกล่าวซึ่งไม่พอใจที่ผู้ถูกปฏิเสธขายสินค้าตัดราคาและกลุ่มผู้ค้า
ส่งที่ร้องขอให้มีการปฏิเสธนั้นเป็ นกลุ่ มผู้ค้าส่ งที่มีชื่อเสียงอยู่ในตลาดค้าส่ งเบียร์ จึงสรุ ปได้ว่าการ
ปฏิเสธของผู้ประกอบธุรกิจโรงกลั่นเบียร์มีเจตนาเพื่อขัดขวางการประกอบธุรกิจค้าส่งของผู้ถูกปฏิเสธ
โดยความร่วมมือกับกลุ่มคู่แข่งของผู้ถูกปฏิเสธ ส่วนการปฏิเสธครั้งที่ 2 ศาลพบความไม่สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติดั้งเดิมของผู้ปฏิเสธและโดยที่ผู้ปฏิเสธมีส่วนแบ่งตลาดสู งถึงร้อยละ 80 ศาลจึงเห็นว่า
ผลกระทบของการปฏิเสธนั้นทาให้ผู้ถูกปฏิเสธหมดสิ้นโอกาสที่จะเข้ามาแข่งขันในตลาดผู้ค้าส่งเบียร์
(wholesale beer market) ได้ จากการปิดกั้นการเข้าสู่ตลาดดังกล่าว ศาลจึงสรุปว่าผู้ปฏิเสธมีเจตนา
ที่จะรักษากาไรที่จะได้จากการขายสินค้าให้ผู้ค้าปลีกชื่อดัง เหล่านั้นเอาไว้และยังเป็นการคงสถานะ
ความเป็ น ผู้ มีอานาจเหนื อตลาดเอาไว้อี กด้ว ย โดยปกติแล้ ว ผู้ ประกอบธุรกิจโรงกลั่ นเบีย ร์ ย่ อ มมี
แรงจูงใจที่จะทาให้การแข่งขันในตลาดค้าปลีกนั้นมีม ากขึ้นไม่ใช่น้อยลงอย่างในคดีนี้ เพื่อที่จะรักษา
อานาจต่อรองที่ตนมีเหนือผู้ค้าปลีกให้เข้มแข็ง แต่ในคดีนี้ผู้ประกอบธุรกิจโรงกลั่นเบียร์กลับทาให้การ
แข่งขันในตลาดค้าส่งมีน้อยลงโดยการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับทั้งผู้ค้าส่งรายเก่าและผู้ค้าส่งรายใหม่ โดย
การปฏิ เ สธครั้ ง ที่ 1 ต่ อ ผู้ ค้ า ส่ ง รายเก่ า นั้ น ถู ก กระตุ้ น จากกลุ่ ม ผู้ ค้ า ส่ ง ชื่ อ ดั ง ที่ ขู่ ว่ า จะไม่ ท าธุ ร กิ จ
(boycott) กับผู้ประกอบธุรกิจโรงกลั่นเบียร์ถ้าหากโรงกลั่นเบียร์ยังจาหน่ายเบียร์ให้กับผู้ถูกปฏิเสธ
ส่วนการปฏิเสธครั้งที่ 2 ต่อผู้ค้าส่งรายใหม่นั้นศาลเห็นว่ามีการยื่นข้อแลกเปลี่ ยนกันในลักษณะต่าง
ตอบแทนระหว่างผู้ปฏิเสธกับกลุ่มผู้ค้าส่งชื่อดังโดยมีเงื่อนไขว่ากลุ่มผู้ค้าส่งชื่อดังจะช่วยให้ผู้ปฏิเสธ
รักษาสถานะความเป็นผู้มีอานาจเหนือตลาดเอาไว้ เช่นกลุ่มผู้ค้าส่งนี้จ ะซื้อเบียร์จากผู้ปฏิเสธเท่านั้น
โดยไม่ซื้อเบียร์จากโรงกลั่นเบียร์อื่น ๆ อีก เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ผู้ปฏิเสธต้องไม่จาหน่ายเบียร์ให้กับ
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ผู้ค้าส่งรายใหม่ที่พยายามจะเข้ามาแข่งขันในตลาด ดังนั้นการปฏิเสธทั้ง 2 ครั้งจึงถูกกระตุ้นจากกลุ่ม
ผู้ค้าส่งชื่อดังดังกล่าวซึ่งเป็นผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการที่การแข่งขันในตลาดค้าส่งเบียร์ลดลง352
ถ้าหากการปฏิเสธไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นการจากัดการแข่งขันย่อมแสดงได้ว่า
ผู้ ป ฏิ เ สธไม่ มี เ จตนาที่ จ ะขจั ด การแข่ ง ขั น (non-exclusionary intent) ในคดี Coca Cola353
บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มน้าอัดลมในตลาดต้นน้าปฏิเสธที่จะต่อสัญญาจาหน่ายน้าอัดลมให้กับบริษัทผู้
บรรจุขวด (bottler) ในตลาดปลายน้า แต่ในขณะเดียวกันนั้นบริษัทผู้บรรจุขวดได้ก่อตั้งบริษัทลูกขึ้น
เพื่อประกอบธุรกิจผลิตน้าอัดลมเป็นของตนเอง ศาลฎีกาสาธารณรัฐเกาหลี ได้วางหลักทดสอบ 3
ประการ เพื่อใช้พิจารณาว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในกรณีใดที่จะถือว่าไม่เป็นธรรม ตาม
มาตรา 23 วรรคหนึ่งอนุมาตราหนึ่ง โดยหลักทดสอบ 3 ประการดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้354
1. การปฏิเสธมีแนวโน้มที่จะกีดกันโอกาสในการประกอบธุรกิจของผู้เสียหายจนเป็น
อั น ต ร า ย ต่ อ ธุ ร กิ จ ข อ ง ผู้ เ สี ย ห า ย ( likely deprive the victim of sufficient transaction
opportunities to jeopardize the victim’s business)
2. การปฏิเสธนั้นเป็นการใช้อานาจต่อรองของผู้ปฏิเสธที่มีเหนือกว่าโดยมิชอบโดยมี
เจตนาเพียงประการเดียวที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อธุรกิจของผู้เสียหาย
3. การปฏิเสธนั้นถูกใช้เป็นวิธีการหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอันผิด ต่อกฎหมาย (as a
means to achieve an unlawful objective)
เมื่อปรับใช้หลักทดสอบ 3 ประการนี้เข้ากับข้อเท็จจริงในคดี Coca Cola แล้วศาล
พบว่าการปฏิเสธของบริษัท Coca Cola นี้ไม่เป็นอันตรายต่อธุรกิจของบริษัทผู้บรรจุขวดซึ่งถูกปฏิเสธ
แต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทผู้บรรจุขวดได้ก่อตั้งบริษัทผลิตน้าอัดลมเป็นของตนเองแล้วจึงไม่เข้าหลัก
ทดสอบข้อที่ 1 อีกทั้งเมื่อพิจารณาหลักทดสอบข้อที่ 2 เรื่องการใช้อานาจต่อรองของผู้ปฏิเสธที่มี
เหนือกว่าบริษัทผู้บรรจุขวดโดยมิชอบนั้นก็ไม่ ปรากฏว่ามีพยานหลักฐานใด ๆ ที่ชี้ว่าการปฏิเสธนั้นมี
เจตนาเพียงประการเดียวเพื่อที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อธุรกิจของบริษัทผู้บรรจุขวด และก็ไม่ปรากฏว่า
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มีการใช้การปฏิเสธเพื่อเป็นวิธีการบังคับให้บริษัทผู้บรรจุขวดต้องยอมขายกิจการให้กับผู้ปฏิเสธภายใต้
เงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมตามหลักทดสอบข้อที่ 3 แต่อย่างใด355
หลักทดสอบ 3 ประการนี้ถูกนามาปรับใช้หลายครั้งกับคดีที่ตัดสินตามมาตรา 23 โดย
ทั้งศาลฎีกาสาธารณรัฐเกาหลีและศาลรัฐธรรมนูญ ในหลักทดสอบข้อที่ 1 หากพิจารณาตามตัวอักษร
แต่เพียงอย่างเดียวแล้วหมายถึงการปฏิเสธที่เป็นอันตรายต่อธุรกิจของผู้เสียหายย่อมถูกถือว่าไม่เป็น
ธรรมแล้วโดยไม่จาเป็นต้องพิจารณาถึงเจตนาของผู้ปฏิเสธอีก แต่คดีที่เกิดขึ้นหลังคดี Coca Cola
กล่าวว่ายังต้องการองค์ประกอบเรื่องเจตนาของผู้ปฏิเสธอยู่โดยอ้างหลักที่ปรับใช้ในคดี Woolim ที่
ศาลตัดสินโดยให้ ความส าคัญกับทั้งเจตนา (intent) หรือวัตถุประสงค์ของการปฏิเสธ (refusal’s
purpose) และผลกระทบ (effect) ในการพิจารณาความไม่เป็นธรรมของการปฏิเสธ การตัดสินคดีที่
เกิดหลังคดี Coca Cola ศาลมักปรับใช้หลักในคดี Woolim ควบคู่ไปกับหลักทดสอบ 3 ประการที่
ปรากฏในคดี Coca Cola เพื่อพิจารณาความไม่เป็นธรรมของการปฏิเสธตามมาตรา 23 ดังเช่นในคดี
UK ChemiPharm356 ศาล Seoul High Court เห็นว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจในคดีนี้เป็นการปฏิเสธที่
ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 23 โดยอ้างหลักข้อที่ 1 ของหลักทดสอบ 3 ประการในคดี Coca Cola และ
ยังอ้างหลักเรื่องเจตนาในคดี Woolim อีกด้วย357
องค์ ก รผู้ ท าหน้ า ที่ บั ง คั บ ใช้ MRFTA นอกจาก KFTC และศาลยุ ติ ธ รรมแล้ ว ศาล
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเกาหลีก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายฉบับ
นี้เช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้นศาลรัฐธรรมนูญยังเคยมีประสบการณ์ในการบังคับใช้มาตรา 23 ของ MRFTA
เพื่อควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิ จฝ่ายเดียวอีกด้วย หลักกฎหมายตามมาตรา 23 ที่ศาล
รัฐธรรมนูญได้ตัดสินวางหลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวไว้มีจุดเริ่มต้น
จากคดี Ace Bed358 เป็ น คดีที่ศาลรัฐ ธรรมนูญใช้อานาจในการตรวจสอบดุล ยพินิจ ของ KFTC ที่
ตัดสินใจไม่รายงานว่ามีการละเมิดตามมาตรา 23 อย่างร้ายแรงเกิดขึ้นต่อพนักงานอัยการเพื่อให้มีการ
ดาเนินคดีทางอาญา ในคดี Ace Bed นี้ศาลตัดสินว่าการที่บริษัทผู้ผลิตเตียงยุติการทาธุรกิจกับตัวแทน
จาหน่ายซึ่งเคยทาธุรกิจกันมายาวนานถึง 10 ปีโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้านั้นเป็นการปฏิเสธอย่าง
ไม่เป็นธรรมแต่ไม่ร้ายแรงถึงขนาดที่จะต้องดาเนินคดีอาญา เพราะการปฏิเสธดังกล่าวมิได้ให้ผลรุนแรง
355
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ถึงขนาดเป็นอันตรายต่อตลาดเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป และความเสียหายใด ๆ ที่ผู้ถูกปฏิเสธได้รับก็สามารถ
เรียกร้องให้ผู้ปฏิเสธชดเชยได้อย่างครบถ้วนโดยการจ่ายค่าเสียหายผ่านบทบัญญัติในมาตรา 56 ของ
MRFTA หรือเรียกร้องตามมูลสัญญาหรือมูลละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งได้อยู่แล้ว ต่อมาในคดี
S1359 ขอบเขตอานาจของศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบนั้นได้ขยายไปถึงการตรวจสอบคาวินิจฉัย
ของ KFTC ที่ได้วินิจฉัยว่าไม่มีการละเมิดต่อ MRFTA อีกด้วย จากเดิมที่มีอานาจพิจารณาคดีที่ KFTC
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการค้นหาการกระทาความผิดหรือไม่รายงานต่อ พนักงานอัยการให้มีการดาเนินคดี
อาญาเท่านั้น360
ด้วยอานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่ขยายเข้ามาถึงหลักกฎหมายตามมาตรา 23 ในเรื่อง
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวมากขึ้นจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ศาลสูงสุดของประเทศทั้ง 2 ศาล
จะถูกถามในประเด็น เดีย วกัน ว่ าการปฏิเสธในครั้ งนั้นเป็ นธรรมหรื อ ไม่ ในคดี Inchon Refinery
Constitutional361 ศาลรัฐธรรมนูญไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยของ KFTC ที่ KFTC ได้ยกคาร้องของผู้
ร้องเรียนที่กล่าวหาว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจของบริษัท Inchon Refinery ผู้ประกอบธุรกิจ โรงกลั่น
น้ ามัน รายหนึ่ งในตลาดต้น น้ าที่มีการรวมตัว ในแนวดิ่ง (vertically integrated) กับผู้ จัดจาหน่าย
น้ ามั น ในตลาดปลายน้ าต่ อ ผู้ จั ด จ าหน่ า ยน้ ามั น อี ก รายหนึ่ ง ซึ่ ง เป็ น คู่ แ ข่ ง ในตลาดปลายน้ า ศาล
รัฐธรรมนูญเห็นว่าการปฏิเสธนี้เข้าเงื่อนไขข้อที่ 1 ของหลักทดสอบ 3 ประการในคดี Coca Cola แล้ว
เนื่องจากตลาดน้ามันในสาธารณรัฐเกาหลี มีการกระจุกตัวอย่างมาก โดยมีผู้ประกอบธุรกิจโรงกลั่น
น้ามันอยู่เพียงไม่กี่รายซึ่งโรงกลั่นน้ามันที่มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด 3 อันดับแรกมีส่วนแบ่งตลาด
ร่วมกันทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 75 และในคดีนี้เป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจของโรงกลั่นน้ามันที่มีขนาด
ใหญ่เป็นอันดับ 3 อีกทั้งธุรกิจจัดจาหน่ายน้ามันของผู้ถูกปฏิเสธนั้นอาศัยน้ามันที่มาจากโรงกลั่นของผู้
ปฏิเสธเป็นจานวนถึงร้อยละ 55 ของน้ามันในประเทศทั้งหมด ฉะนั้นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจดังกล่าวจึง
เป็นอันตรายต่อธุรกิจของผู้ถูกปฏิเสธได้ ในส่วนของประเด็นเรื่องเจตนา ศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็น
ว่าเมื่อการปฏิเสธดังกล่าวเป็นอันตรายต่อธุรกิจของผู้ถูกปฏิเสธแล้วย่อมไม่เพียงพอที่ผู้ปฏิเสธจะอ้าง
เพียงว่าการปฏิเสธนั้นเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของผู้ปฏิเสธ ฉะนั้นข้ออ้างที่ฟั งได้นั้นจะต้องได้สัดส่วน
ตัวอย่างเช่น หากผู้ประกอบธุรกิจฝืนทาธุรกิจนั้นไปแล้วอาจจะต้องเลิกกิจการ ภายใต้หลักทดสอบ
เรื่องข้ออ้างที่ได้สัดส่วน (commensurate justification test) นั้น ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าความขัด

359

Constitutional Court [Const. Ct.], 2001HunMa381, June 27, 2002, § 3.Ga. (S. Kor.).
Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: 112-113.
361 Constitutional Court [Const. Ct.], 2002HunMa496, May 24, 2004 (S. Kor.).
360

230
สนทางด้านการเงินที่ผู้ปฏิเสธอ้างนั้นไม่เพียงพอจะใช้ เป็นข้ออ้างในการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ เนื่องจาก
ตอนที่ผู้ปฏิเสธได้ทาธุรกิจกับผู้ถูกปฏิเสธ ผู้ปฏิเสธยังคงมีกาไรอยู่และความขัดสนทางด้านการเงิน
ดังกล่าวก็ไม่ได้มีสาเหตุหรือมีสถานการณ์เลวร้ายลงเนื่องจากการทาธุรกิจกับผู้ถูกปฏิเสธแต่อย่างใด362
นับเป็นกรณีที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าในวันเดียวกันกับที่ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลี
มีคาพิพากษาว่าการปฏิเสธในคดี Inchon Refinery Constitutional นั้นเป็นการปฏิเสธที่ไม่เป็น
ธรรม ศาล Daejeon High Court กลับตัดสินยกฟ้องคดีส่วนแพ่งที่ผู้ถูกปฏิเสธฟ้องขอให้พิพากษาว่า
สัญญาระหว่างผู้ถูกปฏิเสธกับผู้ปฏิเสธยังคงมีผลผูกพันอยู่ 363 4 ปีต่อมาศาลฎีกาสาธารณรัฐเกาหลี
ตัดสินยืนตามคาพิพากษาศาล Daejeon High Court ในคดี Inchon Refinery Supreme364 โดยให้
เหตุผลว่าแม้จะเลิกสัญญากันไปแล้วแต่ผู้ถูกปฏิเสธยังมีกาไรเพิ่มมากขึ้น (increase in the refusee’s
profits) การปฏิเสธดังกล่าวจึงไม่เป็นอันตรายต่อธุรกิจของผู้ถูกปฏิเสธ เมื่อไม่มีผลกระทบที่เป็นการ
จากัดการแข่งขันเกิดขึ้นต่อผู้ถูกปฏิเสธเท่ากับว่าเจตนาของผู้ปฏิเสธที่จะจากัดการแข่งขันย่อมไม่มี
ดังนั้นการปฏิเสธในคดีนี้จึงมิใช่การปฏิเสธที่ไม่เป็นธรรม ศาลฎีกาจึงตัดสินว่าความสั มพันธ์ตามสัญญา
จัดจาหน่ายน้ามันระหว่างผู้ปฏิเสธและผู้ถูกปฏิเสธนั้นไม่มีอีกต่อไป 365 คาพิพากษาของทั้ง 2 ศาลที่
ตัดสินไม่สอดคล้องกันนี้ทาให้เกิดสถานการณ์ที่ยากลาบากต่อ KFTC ซึ่ง KFTC จะต้องดาเนินการ
ลงโทษการปฏิเสธในคดีนี้ตามคาพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ แต่จากข้อเท็จจริงก็ไม่ปรากฏว่า KFTC
ได้ดาเนินการลงโทษบริษัท Inchon Refinery แต่อย่างใด แต่ก็ไม่เป็นที่น่าแปลกใจเพราะแม้ KFTC
จะดาเนินการลงโทษการปฏิเสธนั้น บริษัท Inchon Refinery ผู้ปฏิเสธก็คงจะกล่าวว่าคาพิพากษา
ของศาลรัฐธรรมนูญนั้นถูกยกเลิกไปแล้วโดยอ้างคาพิ พากษาคดี Inchon Refinery Supreme ของ
ศาลฎี ก า 366 น่ า สั ง เกตว่ า ในคดี Inchon Refinery Supreme ศาลฎี ก าได้ ป รั บ ใช้ ห ลั ก ทดสอบ 3
ประการในคดี Coca Cola และหลักกฎหมายที่ปรากฏในคดี Woolim แต่ศาลฎีกาไม่ได้กล่าวอ้างถึง
หลักทดสอบเรื่องข้ออ้างที่ได้สัดส่วนที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วางหลักไว้แต่อย่างใด ประเด็นนี้น่าสนใจตรง
ที่ว่าแม้จะมีการปรับใช้หลักทดสอบเรื่องข้ออ้างที่ได้สัดส่วนก็คงจะไม่ทาให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป
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เนื่องจากศาลฎีกาไม่พบผลกระทบที่เป็นการขจัดการแข่งขันจากการปฏิเสธในคดีนี้เพราะข้อเท็จจริง
ที่ว่าบริษัทผู้ถูกปฏิเสธยังคงมีกาไรอยู่ คดีนี้เป็นตัวอย่างของการที่ศาลสูงสุด 2 ศาลของสาธารณรัฐ
เกาหลีตัดสินให้ผลคดีแตกต่างกัน อีกทั้งยังมีความแตกต่างในเรื่องหลักกฎหมายที่ศาลนามาปรับใช้กับ
คดีอีกด้วย367 ดังนี้
1. วิ ธี ก ารปรั บ ใช้ ห ลั ก ทดสอบ (how to apply certain tests) ต่ อ พฤติ ก รรมการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว กล่าวคือ แม้ทั้ง 2 ศาลมีการปรับใช้หลักทดสอบในคดี Coca Cola แต่
ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าผู้ปฏิเสธมีเจตนาที่จะทาอันตรายต่อธุรกิจของผู้ถูกปฏิเสธ แตกต่างจากศาลฎีกา
ที่เห็นว่าผู้ปฏิเสธไม่มีเจตนาดังกล่าวแต่อย่างใด
2. หลักทดสอบใดที่จะนามาปรับใช้ (what tests to apply) ต่อพฤติกรรมการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยทั่วไป กล่าวคือ ศาลรัฐธรรมนูญมีการปรับใช้หลักทดสอบเรื่องข้ออ้างที่ได้
สัดส่วน (commensurate justification test) แตกต่างจากศาลฎีกาที่ไม่ได้มีการปรับใช้หลักดังกล่าว
ในคดี
หลักทดสอบในคดี Coca Cola นั้นมีข้อบกพร่องอยู่หนึ่งประการก็คือความคลุมเครือ
ของถ้อยคาที่ว่า “เป็ น อัน ตรายต่อ (jeopardize)” คาพิพากษาของศาลในบางคดี เห็ นว่าถ้ อ ยค า
ดังกล่าวจะต้องรุนแรงถึงขนาดที่ผู้ถูกปฏิเสธไม่สามารถประกอบธุรกิจได้อีกต่อไป (no longer run its
business) เช่นที่ปรากฏในคดี Inchon Refinery Supreme ในขณะที่บางคดีกลับเห็นว่าเพี ยงแค่
ธุ ร กิ จ ที่ ส าคั ญ บางอย่ า งถู ก ปฏิเ สธหรือ เพี ย งล่ าช้ า ออกไปก็ เ ป็ น อั น ตรายแล้ ว (some important
transactions denied or delayed) เช่ น ในคดี Inchon Refinery Constitutional หรื อ คดี UK
ChemiPharm เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าหลักเกณฑ์ในส่วนนี้ยังมีความไม่ชัดเจนอยู่368
นอกจากคดีที่ได้มีการวินิจฉัยและตัดสินถึงการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้โดย
อาศัย บทบั ญญัติเรื่ องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 23 แล้ ว KFTC และศาลใน
สาธารณรัฐเกาหลียังมีประสบการณ์ในการบังคับใช้บทบัญญัติเรื่องการใช้อานาจเหนือตลาดมาตรา 32 เพื่อควบคุมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้อยู่หลายคดี ซึ่งสามารถนามาศึกษาเปรียบเทียบ
เพื่อให้เห็นความแตกต่างในการปรับใช้กฎหมายของทั้ง 2 มาตราเพื่อควบคุมพฤติกรรมเดียวกัน โดยมี
คดีสาคัญดังต่อไปนี้
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คดีที่มีอิทธิพลมากที่สุดเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวซึ่งมีการฟ้อง
เป็นคดีตามมาตรา 3-2 คือคดี POSCO369 โดยบริษัท POSCO เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
(hot-rolled coil) อัน เป็ น วัตถุดิบ input ต้นน้าที่ใช้ในการทาเป็นเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดแผ่นหนา
(cold rolled steel plate) และมีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง ร้อยละ 79.8 ในตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด
ม้วน ปฏิเสธที่จะจัดหาสินค้า input ต้นน้าให้กับบริษัท Hyundai Hysco เนื่องจากเป็นคู่แข่งในตลาด
เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดแผ่นหนาอันเป็นสินค้าปลายน้าซึ่งบริษัท Posco ก็ประกอบธุรกิจอยู่ในตลาด
เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดแผ่นหนาด้วยเช่นกัน โดยในตลาดปลายน้า บริษัท Posco มีส่วนแบ่งตลาดร้อย
ละ 58.4 และบริษัท Hyundai Hysco มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 11.1 ศาลฎีกาสาธารณรัฐเกาหลี ให้
เหตุผลไว้ว่าแม้องค์ประกอบความรับผิดในมาตรา 3-2 จะมีคาว่าความไม่เป็นธรรม “Unfairness” อยู่
แต่ก็มีความแตกต่างจากคาว่าความไม่เป็นธรรมในมาตรา 23 ตรงที่มาตรา 3-2 นั้นต้องมีองค์ประกอบ
ของความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่อตลาดเป็นวงกว้างและต้องมีเจตนาที่จะสร้างหรื อคง
สถานะอานาจผูกขาดเอาไว้ ศาลกล่าวต่อไปอีกว่าเมื่อใดก็ตามที่การปฏิเสธนั้นก่อให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น
ปริมาณสินค้าลดลง การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ช้าลง คู่แข่งขันต้องออกไปจากตลาด หรือความ
หลากหลายของสินค้ามีน้ อยลง เมื่อนั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าเจตนาหรือความเสี ยหายเช่นว่านั้น ได้
เกิดขึ้นแล้ว เว้นแต่จะพิสูจน์ให้ศาลเห็นเป็นอย่างอื่นได้ เมื่อผลกระทบเหล่านี้ไม่ปรากฏชัดก็ต้องค้นหา
เจตนาและผลกระทบดังกล่าวจากข้อเท็จจริงอื่น ๆ ของการปฏิเสธ เช่น เหตุผลที่โจทก์กล่าวอ้างมาใน
คาฟ้อง สภาพของตลาดที่เกี่ยวข้องและความเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดี ศาลฎีการะบุว่า
ความเสียหายที่เกิดขึ้นในคดีนี้จากัดอยู่เพี ยงแค่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถูกปฏิเสธเท่านั้นและยังไม่ ปรากฏว่า
มีพยานหลักฐานอื่น ๆ เช่นสินค้ามีราคาสูงขึ้นหรือสินค้าในตลาดมีปริมาณน้อยลง ประเด็นเรื่องความ
เสียหายในคดีนี้ยิ่งมีน้าหนักน้อยเนื่องจากธุรกิจของผู้ถูกปฏิเสธยังทากาไรได้อย่างต่อเนื่องแม้จะต้อง
สั่งซื้อเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดแผ่นหนาจากประเทศญี่ปุ่นมาก็ตาม ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ศาลฎีกาจึงตัดสิน
ว่าการปฏิเสธในคดีนี้ไม่มีองค์ประกอบของความไม่เป็นธรรมตามมาตรา 3-2 MRFTA370
การตีความมาตรา 3-2 ในคดี POSCO นี้จะสามารถเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้นหากนาไป
เปรี ย บเที ย บกั บ ค าวิ นิ จ ฉั ย ที่ KFTC ตั ด สิ น เกี่ ย วกั บ มาตรา 3-2 จ านวน 3 คดี ก่ อ นหน้ า ในคดี
Dongyang Beer371 KFTC วินิจฉัยว่าบริษัทผู้ผลิตเบียร์ซึ่งเป็นผู้มีอานาจเหนือตลาดมีความผิดตาม
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มาตรา 3-2 จากพฤติกรรมที่ผู้ผลิตเบียร์รายนี้ปฏิเสธไม่จัดจาหน่ายสินค้าให้กับผู้ค้าส่งที่จาหน่ายเบียร์
ของบริษัทคู่แข่งด้วย KFTC เห็นว่า
1. การปฏิเสธดังกล่าวเป็นการแทรกแซงการประกอบธุรกิจของผู้ถูกปฏิเสธรวมทั้ง
บริษัทคู่แข่งของผู้ปฏิเสธเนื่องจากผู้ปฏิเสธครองส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ 90 ในตลาดนั้น
2. การปฏิเสธนั้นเกิดขึ้นประจวบเหมาะกับที่บริษัทคู่แข่งกาลังออกผลิตภัณฑ์ใหม่พอดี
3. ผู้ปฏิเสธตั้งเงื่อนไขว่าจะจัดจาหน่ายสินค้าให้อีกครั้งเมื่อผู้ถูกปฏิเสธยอมยุติการทา
ธุรกิจกับคู่แข่งของผู้ปฏิเสธแล้ว
เมื่อปรับใช้หลักกฎหมายที่ ปรากฏในคดี POSCO แล้ว เจตนาที่มุ่งกาจัดคู่แข่งขันนั้น
สามารถตีความได้จากการเลือกปฏิบัติของผู้ปฏิเสธเองที่ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับเฉพาะบริษัทที่เป็นลูกค้า
ของคู่แข่งเท่านั้นและผลกระทบที่เกิดความเสียหายต่อตลาดเป็นวงกว้างสามารถพิจารณาได้จากส่วน
แบ่งตลาดของผู้ปฏิเสธที่มีมากถึง ร้อยละ 90 ด้วยส่วนแบ่งตลาดที่มีสูงมากย่อมทาให้การแข่งขันใน
ตลาดถูกจากัดลงอย่างแน่นอนหากผู้ปฏิเสธมีการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจเช่นนี้ ด้วยเหตุที่ในคดี Dongyang
Beer นี้ มีข้อเท็จ จริ งที่ ส นั บ สนุ น ทั้ง องค์ป ระกอบในทางอั ตวิสั ย (องค์ประกอบเรื่ อ งเจตนา) และ
องค์ประกอบในทางภาวะวิสัย (องค์ประกอบเรื่ องผลกระทบ) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการ
ละเมิดต่อมาตรา 3-2 จึ งทาให้ ผ ลของคดีย่อมออกมาเช่นเดิ มแม้จ ะมีการนาคดีนี้ไ ปฟ้ องหลั ง คดี
POSCO ก็ตาม372
คดีต่อมาชื่อว่าคดี RITCO373 โดย KFTC เห็นว่าบริษัทผู้ผลิตเครื่องตรวจจับไฟ (fire
detector) รายหนึ่ง มีพฤติกรรมปฏิเสธไม่ทาธุรกิจอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 3-2
เมื่อมีการปฏิเสธไม่จัดหาเครื่องตรวจจับไฟอันเป็นสินค้าที่ผู้ปฏิเสธมีจาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวต่อบริษัทผู้
ชนะการประมูลการก่อสร้างซึ่งบริษัทผู้ชนะการประมูลดังกล่าวนี้เป็นคู่แข่งทางการค้ากับบริษัทผู้
ปฏิเสธ KFTC เห็นว่าเนื่องจากสินค้าเครื่องตรวจจับไฟของผู้ปฏิเสธเป็นสิ่งจาเป็นต่อโครงการก่อสร้าง
นี้ การปฏิเสธดังกล่าวจึงมีผลทาให้โครงการก่อสร้างที่ประมูลกันนี้ต้องเปลี่ยนตัวผู้ชนะจากผู้ชนะราย
เดิมมาเป็นบริษัทผู้ปฏิเสธแทน ด้วยเหตุผลทั้งหมด KFTC จึงสรุปว่าผู้ปฏิเสธมีการใช้อานาจผูกขาดใน

372

Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: 106.
373 RITCO, KFTC 2006-221, 2005GyungChok2649, § 2.Ga.

234
ตลาดเครื่องตรวจจับไฟโดยมิชอบเพื่อไปทาลายการแข่งขันของโครงการก่อสร้าง กล่าวคือ บริษัทที่จะ
มายื่นประมูลโครงการก่อสร้างนี้ก็จะเหลือแต่เพียงผู้ปฏิเสธ374
คดี RITCO เป็นคดีที่นาไปเปรียบเทียบกับคดี POSCO ได้ยาก แม้ว่าทั้ง 2 คดีจะเป็น
คดีเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจที่มีการรวมตัวในแนวดิ่ง (vertically integrated) โดยผู้ประกอบธุรกิจใน
ตลาดต้ น น้ าซึ่ ง มี ส ถานะเป็ น ผู้ ผู ก ขาดปฏิ เ สธไม่ จั ด จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ให้ กั บ คู่ แ ข่ ง ในตลาดปลายน้ า
เหมือนกัน แต่คดี RITCO มีความแตกต่างกับคดี POSCO อยู่ตรงที่ว่า ในคดี RITCO ไม่ปรากฏว่ามี
ข้อเท็จจริงที่ระบุว่าบริษัท RITCO ได้ทาธุรกิจอย่างเลือกปฏิบัติกล่าวคือ ไม่มีข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้
ปฏิเสธเคยจาหน่ายเครื่องตรวจจับไฟให้กับผู้ติดตั้งรายอื่นเช่นกัน และยังไม่แน่ชัดว่าการที่โครงการ
ก่อสร้างดังกล่าวซึ่งผู้ถูกปฏิเสธถูกแย่งงานไปนั้นจะส่งผลกระทบรุนแรงถึงขนาดเป็นการลดการแข่งขัน
ในตลาดเป็นวงกว้างหรือไม่ ซึ่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดเป็นวงกว้างเป็นประเด็นที่ศาลในคดี
POSCO ให้ น้ าหนั กมาก KFTC ถือเอาตลาดติดตั้งเครื่อ งตรวจจับ ไฟ (installation market) เป็น
ตลาดที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีหลักฐานชี้ว่าบริษัท RITCO เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจในตลาดที่เกี่ยวข้องนั้น
แต่เพียงผู้เดียวและยังไม่มีหลักฐานเรื่องส่วนแบ่งตลาดและระดับของการรวมตัวในแนวดิ่งอีกด้วย เช่น
ว่าบริษัทผู้จัดจาหน่ายเครื่องตรวจจับไฟในตลาดต้นน้าที่มีการรวมตัวในแนวดิ่งนั้น ได้ให้บริการติดตั้ง
ด้วยหรือไม่ กล่าวโดยละเอียดคือแม้ผู้ปฏิเสธจะเป็นผู้ผูกขาดในตลาดเครื่องตรวจจับไฟแต่ตลาดเครื่อง
ตรวจจับไฟและบริการติดตั้งเป็นตลาดซึ่งแยกจากกันไม่ได้ ดังนั้นหากรวม 2 ตลาดนี้เข้าด้วยกันแล้วผู้
ปฏิเสธจึงอาจเป็นเพียงผู้ประกอบธุรกิจธรรมดาที่มิได้มีอานาจเหนือตลาดก็เป็นได้375
ต่อมาคือคดี T-Broad Chonju376 ซึ่งหากนาคดีนี้มาฟ้องในปัจจุบันก็คาดได้ว่าคงจะ
ไม่ช นะเช่น เดิม ในคดีนี้ มีข้อเท็ จ จริง อยู่ว่าผู้ ประกอบธุร กิจเคเบิล ทีวี รายหนึ่ง ซึ่ง ได้รับ อนุ ญ าตให้
ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องจากรัฐบาลโดยมีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง ร้อยละ 85 ระงับการออกอากาศช่อง
จาหน่ายสินค้าช่องหนึ่งเป็นเวลานาน 42 ชั่วโมงเพื่อประท้วงการเข้าซื้อกิจการของบริษัทผู้ให้บริการ
ช่องจาหน่ายสินค้าดังกล่าว เนื่องจากผู้ซื้อกิจการเป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกซึ่งเป็นคู่แข่งกับบริษัทที่
ถูกซื้อกิจการ KFTC จึงกล่าวหาว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจดังกล่ าวเป็นความผิดตามมาตรา 3-2 โดยให้
เหตุผลว่าการปฏิเสธที่จะออกอากาศทาให้ผู้ถูกปฏิเสธต้องเสียเปรียบในการแข่งขันในตลาดขายสินค้า
ออนไลน์ (online sales market) คดี T-Broad Chonju นี้โดยแท้จริงแล้วอาจเป็นเรื่องผิดสัญญา
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มากกว่าและดูเ หมื อนว่ าจะไม่ส ามารถปรับ เข้า กั บ องค์ ประกอบความรับ ผิ ด ตามมาตรา 3-2 ได้
เนื่องจากผู้ปฏิเสธมิได้มีเจตนาที่จะสร้างหรือคงสถานะความเป็นผู้ผูกขาดเอาไว้ ในทางกลับกันการ
ประท้ว งดังกล่ าวเป็ น การป้ องกัน การผู ก ขาดที่อ าจจะเกิด ขึ้นเสี ยด้ว ยซ้าเพราะผู้ ถู กปฏิเสธเป็ น ผู้
ให้บริการช่องจาหน่ายสินค้ารายใหญ่เป็นลาดับ 4 ของสาธารณรัฐเกาหลี และผู้ที่เข้าซื้อกิจการของผู้
ถูกปฏิเสธก็เป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ในสาธารณรัฐเกาหลี การรวมตัวกันของ 2 บริษัทนี้ทา
ให้เกิดอานาจผูกขาดในตลาดได้ หากยอมรับเหตุผลเรื่องความเสียเปรียบในการแข่งขันของ KFTC ว่า
เป็นหลักเกณฑ์ความรับผิดตามมาตรา 3-2 ก็เท่ากับว่าเป็นการปฏิเสธความแตกต่างระหว่างความ
เสียหายที่เกิดกับคู่แข่ง (harm to competitors) และความเสียหายที่เกิดกับการแข่งขัน (harm to
competition)377 ซึ่งความเสียหายที่เกิดในคดีดูเหมือนจะเป็นความเสียหายต่อคู่แข่งขันมากกว่าที่จะ
เป็นความเสียหายต่อการแข่งขันแต่องค์ประกอบความรับผิดของมาตรา 3-2 ต้องเป็นความเสียหายที่
เกิดกับการแข่งขันของตลาดในวงกว้าง
องค์ประกอบความรับผิดในเรื่องผลกระทบต่อตลาดในวงกว้างที่ปรับใช้ในคดี POSCO
นั้น มิได้ปรับใช้กับคดีการแทรกแซงการประกอบธุรกิจของผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรมตามมาตรา 3-2
วรรคหนึ่งอนุมาตราสามเท่านั้น แต่ผลกระทบดังกล่าวยังนามาปรับใช้กับคดีที่มีความเสียหายเกิด
ขึ้นกับผู้บริโภคอย่างไม่เป็นธรรมตามมาตรา 3-2 วรรคหนึ่งอนุมาตราห้า ในส่วนหลังอีกด้วย ในคดี TBroad Kangseo378 บริษัทผู้ให้บริการเคเบิลทีวีซึ่งมีอานาจเหนือตลาดเลิกให้บริ การแพ็กเกจรายการ
โทรทัศน์ที่มีราคาต่าสุดออกไป ทาให้ผู้ชมต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มขึ้นเพื่อรับชมรายการโทรทัศน์ช่องเดิม
ซึ่งเคยมีอยู่ในแพ็กเกจราคาต่าสุดดังกล่าว ศาลฎีกาของสาธารณรัฐเกาหลี ให้ เหตุผลเอาไว้ว่า การ
กระทาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคอย่างร้ายแรงตามมาตรา 3-2 วรรคหนึ่งอนุมาตราห้า
นั้นต้องพิจารณาเป็นรายคดีไปโดยพิจารณาว่า มีการกระทาบ่อยแค่ไหน ความยาวนาน ระยะเวลา
จานวนผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย และการกระทาเมื่อเปรียบเทียบกับ สิ่งที่ผู้บริโภคเคยได้รับใน
ตลาดเดียวกันนั้นเป็นอย่างไร ตามความเห็นของศาลฎีกาสาธารณรัฐเกาหลี การกระทาอันไม่เป็น
ธรรมภายใต้มาตรา 3-2 จะต้องมีข้อเท็จจริงแสดงว่าผู้ปฏิเสธมีเจตนาที่จะแสวงหาผลกาไรส่วนเกิน
จากการผู ก ขาด (excessive monopoly profit) มิ ใ ช่ มี เ จตนาเพี ย งแค่ เ ป็ น การบ่ อ นท าลาย
ผลประโยชน์ของผู้บริโภคเฉพาะราย จากการพิจารณาข้อเท็จจริงในคดีแล้วศาลจึงเห็นว่า KFTC ไม่
สามารถแสดงให้เห็นได้ถึงความเสียหายที่ผู้บริโภคได้รับ เช่น ค่าบริการสูงขึ้นอย่างมาก หรือ การลด
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ช่องเคเบิลทีวีให้น้อยลงนั้นเป็นความเสียหายร้ายแรงเพียงใด เพราะไม่มีการเปรียบเทียบบริการเคเบิล
ทีวีของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในตลาดเดียวกัน ให้ศาลเห็น ส่วนองค์ประกอบเรื่องความไม่เป็นธรรม
KFTC ก็ไม่มีห ลั กฐานอีกว่าเจตนาของผู้ ปฏิเสธนั้นต้องการที่จะแสวงหาผลกาไรส่ว นเกินจากการ
ผูกขาด379
หลักเกณฑ์ที่ใช้ทดสอบเรื่องความเสียหายอย่างร้ายแรง (considerably harm) ซึ่ง
พิจารณาจากจานวนผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย ความร้ายแรงที่เกิดขึ้นและการกระทาที่เกิดขึ้นนั้น
ผิดปกติหรือไม่หากเทียบกับการกระทาของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในตลาดเดียวกันนั้น มีเพื่อค้นหา
ผลกระทบซึ่งเป็นองค์ประกอบตามมาตรา 3-2 วรรคหนึ่งอนุมาตราห้า ตอนท้าย ส่วนคาว่าความไม่
เป็นธรรมในมาตรา 3-2 อนุมาตราห้านั้นต้องการองค์ประกอบเรื่องเจตนาที่จะผูกขาดเช่นเดียวกับคา
ว่าความไม่เป็นธรรมในมาตรา 3-2 อนุมาตราสาม ฉะนั้นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจซึ่งไม่เป็นความผิดตาม
อนุ มาตราสามเนื่ อ งจากไม่ มี องค์ป ระกอบเรื่ องความไม่เ ป็นธรรมนั้น ก็ย่อมไม่เ ป็น ความผิ ด ตาม
อนุมาตราห้าด้วยเช่นกัน380
ในคดี SK Telecom381 ผู้ประกอบธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมรายหนึ่งปฏิเสธที่จะ
แบ่งปันสิทธิดิจิทัล (digital right management: DRM) ชิ้นหนึ่งของตนต่อคู่แข่งในตลาด ศาลฎีกา
ตัดสินยืนยันคาพิพากษาของศาล Seoul High Court ว่าข้อเท็จจริงในคดีนี้ไม่มีองค์ประกอบเรื่อง
ความไม่เป็นธรรมตามมาตรา 3-2 วรรคหนึ่งทั้งอนุมาตราสามและอนุมาตราห้า ข้อเท็จจริงในคดีมีว่าผู้
ประกอบธุรกิจซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดถึง ร้อยละ 60 ในตลาดผู้ให้บริการซื้อขายไฟล์เพลง MP3 ผ่าน
ทางเครือข่ายไร้สายบนมือถือ ได้พัฒนาสิทธิดิจิทัลของตนเองขึ้นมาชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นโปรแกรมที่ให้ซื้อ
ขายไฟล์เพลง MP3 ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ปฏิเสธและผู้ปฏิเสธรายนี้ได้นาโปรแกรมดังกล่าวมาติดตั้งไว้
บนโทรศัพท์มือถือโดยที่โปรแกรมนี้มีหน้าที่ป้องกันมิให้ไฟล์เพลง MP3 ที่ซื้อมาจากแหล่งอื่นเล่นบน
มือถือได้ เว้นแต่จะต้องไปผ่านขั้นตอนการแปลงไฟล์เสียก่อนซึ่งกินเวลานาน
ศาล Seoul High Court ตัดสินว่าการปฏิเสธที่จะแบ่งปันสิ ทธิทางดิจิทัลชิ้นนั้น ต่ อ
บริษัทผู้ขายเพลงซึ่งเป็นคู่แข่งกับผู้ปฏิเสธมิใช่การกระทาอันไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบของ
มาตรา 3-2 เพราะว่าวัตถุประสงค์ของสิทธิทางดิจิทัลดังกล่าวนั้นมีเพื่อป้องกันไฟล์เพลง MP3 จาก
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การดาวน์โหลดที่ผิดกฎหมายและสิทธิทางดิจิทัลของผู้ปฏิเสธไม่ใช่สิ่งจาเป็น อันจะเห็นได้จากการที่
บริษัทคู่แข่งรายใหญ่ของผู้ปฏิเสธทั้ง 2 รายยังคงใช้สิทธิทางดิจิทัลชิ้นอื่นของคู่แข่ง เองในการเล่นไฟล์
เพลง MP3 บนมือถือได้อยู่ ด้วยเหตุที่สิทธิทางดิจิทัลชิ้นนี้ไม่ใช่สิ่ งจาเป็น การปฏิเสธที่จะแบ่งปัน
โปรแกรมนี้จึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการแข่งขันในตลาดเป็นวงกว้างอีกทั้งไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อผู้บริโภคอย่างร้ายแรง อีกทั้งไม่มีเจตนาที่จะผูกขาดอันเป็นองค์ประกอบสาคัญของคาว่า
ความไม่เป็นธรรมที่ศาลใช้ตัดสินในคดี POSCO382
สรุปได้ว่าพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวอาจถูกฟ้องร้องได้ตามมาตรา 3-2
วรรคหนึ่งทั้งอนุมาตราสาม หากผู้ถูกปฏิเสธเป็นผู้ประกอบธุรกิจ และอนุมาตราห้า ส่วนท้ายหากผู้ถูก
ปฏิเสธเป็นผู้บริโภค แม้ทั้ง 2 อนุมาตรานี้จะมีถ้อยคาในบทบัญญัติต่างกันแต่หากมีการฟ้องคดีเกี่ยวกับ
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวตาม 2 อนุมาตรานี้ ศาลก็จะดูองค์ประกอบเหล่านี้เพื่อใช้ในพิจารณา
ความผิดของการปฏิเสธเช่นเดียวกันคือ
1. ต้องเป็นผู้มีอานาจเหนือตลาด
2. องค์ประกอบทางอัตวิสัย คือดูเจตนาของผู้ปฏิเสธนั้นว่าจะต้องมีเจตนาที่จะรักษา
สถานะความเป็นผู้ผูกขาดไว้ (intent to monopoly or to maintain monopoly) หรือต้องมีเจตนา
ที่จะแสวงหาผลกาไรส่วนเกินจากการผูกขาด (excessive monopoly profit) ไม่ใช่มีเจตนาเพียงทา
ให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคเป็นการเฉพาะ
3. องค์ประกอบทางภาวะวิสัย คือดูความเสียหายที่เกิดจากการปฏิเสธว่าจะต้องเกิด
ความเสียหายต่อการแข่งขันในตลาดเป็นวงกว้าง (harm to market-wide competition)
เห็นได้ว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 3-2 นั้นต้องมี
องค์ ป ระกอบทั้ ง 3 ประการนี้ ซึ่ ง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ห ากเป็ น การฟ้ อ งคดี โ ดยอาศั ย บทบั ญ ญั ติ เ รื่ อ ง
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 23 ของ MRFTA
3.3.4 แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายตามมาตรา 23 แห่ง
Monopoly Regulation and Fair Trade Act
นอกจากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ที่จะสามารถเป็นความผิดตาม MRFTA
ได้แล้ว การที่ผู้ประกอบธุรกิจยอมทาธุรกิจโดยการสร้างข้อตกลงทางธุรกิจที่เป็นอุปสรรคมากเกินไป
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จนไม่มีคู่สัญญารายใดรู้สึกคุ้มค่าพอที่จะตัดสินใจเข้ามาทาธุรกิจด้วยหรือที่เรียกว่าการปฏิเสธไม่ทา
ธุร กิจ ฝ่ ายเดียวโดยปริย ายก็อาจเป็นความผิดตาม MRFTA ได้เช่นกัน โดยอาจเป็นความผิดได้ทั้ง
บทบัญญัติเรื่องการใช้อานาจตลาดโดยมิชอบตามมาตรา 3-2 และพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
ตามมาตรา 23
แนวคิดเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายตามมาตรา 3-2 นั้นปรากฏอยู่
ในแนวปฏิ บั ติ เ รื่ อ งการใช้ อ านาจเหนื อ ตลาดโดยมิ ช อบ (Guidelines for the Abuse of Market
Dominant Position) ของ KFTC ในส่วนที่ IV.3.D.(1) และ (2) ซึ่งระบุไว้ว่าการทาธุรกิจด้ว ยโดย
จากัดปริมาณหรือชนิดของสินค้าหรือบริการลงอย่างรุนแรงและการตั้งราคาอย่างเลือกปฏิบัติหรือการ
เสนอเงื่อนไขทางธุรกิจต่อคู่ค้าอีกฝ่ายหนึ่งอย่างไม่สมเหตุผลเมื่อเปรียบเทียบการแนวปฏิบัติทางการ
ค้าตามปกติ อาจเป็นความผิดในเรื่องการแทรกแซงการประกอบธุรกิจของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันควร
หรือไม่เป็นธรรมตามมาตรา 3-2(3) ได้เช่นเดียวกันกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้
ตามมาตรา 23 ก็ ป รากฏแนวคิดเรื่องการปฏิเสธไม่ท าธุรกิจฝ่ ายเดี ยวโดยปริ ย าย
เช่นเดียวกันในแนวปฏิบัติสาหรับการประเมินพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Guidelines for
Assessment of Unfair Trade Practices) ของ KFTC ในส่วนที่ V.1.B.(1)(B) ระบุถึงนิยามของการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเอาไว้ว่า การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่อาจเป็นความผิดตามมาตรา 23
นั้นรวมไปถึงการทาธุรกิจด้วยโดยจากัดปริมาณหรือชนิดของสินค้าหรือบริการหรือการกาหนดเงื่อนไข
ที่เสียเปรียบอย่างมากให้กับคู่ค้าอีกฝ่ายหนึ่ง
นอกจากนั้นยังมีคดีที่พิพาทกันในประเด็นเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดย
ปริยายอยู่บ้างเช่นคดี RITCO383 ที่เคยกล่าวถึงมาแล้ว ซึ่งเป็นคดีที่มีทั้งการปฏิเสธโดยแท้และการ
ปฏิเสธโดยปริยายรวมอยู่ด้วยกันแต่ในหัวข้อนี้จะอธิบายให้เห็นถึงการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดย
ปริ ย ายอย่ า งละเอี ย ด โดยมี ข้ อ เท็ จ จริ ง ว่า บริ ษั ท Royal Industrial Tech Corp (RITCO) บริ ษัท
Shinhwa Electronics และบริ ษั ท Woo Seok Electronics เป็ น ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต และติ ด ตั้ ง
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ (fire detection system) ซึ่งบริษัท RITCO เป็นเจ้าของสิทธิบัตรแต่เพียงผู้
เดียวในเทคโนโลยีสาคัญที่ใช้ในระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ อยู่มาวันหนึ่งบริษัทรับเหมาก่อสร้าง A เปิด
ประมูลให้มีบริษัทต่าง ๆ เข้ามาดาเนินการติดตั้งระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ซึ่งเทคโนโลยีตามสิทธิบัตร
ของบริษัท RITCO เป็นสิ่งจาเป็นในการดาเนินการตามสัญญาประมูลให้สาเร็จ ในการประมูลที่บริษัท
รับเหมาก่อสร้าง A จัดขึ้นนั้นบริษัท Shinhwa Electronics ได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูลอันดับ
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หนึ่ง บริษัท Woo Seok Electronics เป็นผู้ชนะการประมูลอันดับสอง และบริษัท RITCO เป็นผู้ชนะ
การประมูลอันดับสาม ในการปฏิบัติตามสัญญาประมูล บริษัท Shinhwa Electronics ได้พยายาม
ร้องขอบริษัท RITCO อยู่หลายครั้งเพื่อให้บริษัท RITCO เข้ามาดาเนินการติดตั้งระบบแจ้งเตือนเพลิง
ไหม้แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท RITCO ได้ปฏิเสธคาร้องขอดังกล่าว บริษัท Shinhwa Electronics จึง
แจ้งไปยังบริษัทรับเหมาก่อสร้าง A ว่าขอยกเลิกสิทธิตามสัญญาประมูล บริษัทรับเหมาก่อสร้าง A เลย
ดาเนินการให้บริษัท Woo Seok Electronics ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลอันดับสองเข้ามาดาเนินการ
ปฏิเสธตามสัญญาประมูลแทน แต่ก็เช่นเดียวกันกับบริษัท Shinhwa Electronics กล่าวคือ บริษัท
Woo Seok Electronics ไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาประมูลให้สาเร็จได้ด้วยตนเองแต่ต้องไปร้องขอให้
บริ ษั ท RITCO เข้ า มาด าเนิ น การแทน ซึ่ ง บริ ษั ท RITCO ยอมท าธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท Woo Seok
Electronics แต่กลับตั้งราคาการติดตั้งระบบเพลิงไหม้ไว้สูงมากโดยสูงเกินกว่า ร้อยละ 48 จากราคา
ตามปกติทาให้บริษัท Woo Seok Electronics ไม่สามารถได้กาไรจากการปฏิบัติตามสัญญานี้ได้เลย
จนทาให้ บ ริ ษัท Woo Seok Electronics ต้องยอมถอนตัว ออกจากสั ญ ญา จนในท้ายที่สุ ดบริ ษั ท
รับเหมาก่อสร้าง A จึงได้เลือกให้บริษัท RITCO เข้ามาปฏิบัติตามสัญญาการประมูล384
KFTC เห็นว่านอกจากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยแท้ที่บริษัท RITCO ปฏิเสธไม่อนุญาต
ให้ ใช้สิ ทธิในทรัพย์ สิน ทางปัญญาต่อบริษัท Shinhwa Electronics จะเป็นความผิดในเรื่องการใช้
อานาจเหนือตลาดโดยมิชอบแล้ว KFTC ยังเห็นว่าการที่บริษัท RITCO แม้จะยอมทาธุรกิจกับบริษัท
Woo Seok Electronics แต่กลับเรียกราคาสูงจนบริษัท Woo Seok Electronics ไม่มีความสามารถ
ที่จะจ่ายไหวก็ถือว่าเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยปริยายอันเป็นความผิดในเรื่องการใช้อานาจเหนือ
ตลาดโดยมิชอบเช่นเดียวกัน เนื่องจากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวทั้ง 2 ครั้งนั้นทาให้บริษัทคู่แข่ง
ขันของบริษัท RITCO ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาประมูล นี้ได้อย่างแท้จริง และยังไม่อาจมีส่วนร่วม
ในการประมูลครั้งอื่น ๆ ได้ ซึ่งเป็นการต่อต้านการแข่งขันในตลาดอย่างร้ายแรง ฉะนั้น การปฏิเสธไม่
ทาธุร กิจ ฝ่ ายเดีย วโดยปริย ายจึง สามารถส่ งผลกระทบเป็นการต่อต้านการแข่งขัน อย่างรุนแรงได้
เช่นเดียวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ และ KFTC ยังสรุปว่าบริษัท RITCO มีเจตนา
ต่อต้านการแข่งขัน เห็นได้จากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจเช่นนั้นส่งผลเป็นการป้องกันคู่แข่งขันมิให้เข้าสู่
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ตลาดที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น KFTC จึงได้มีคาสั่งให้บริษัท RITCO แก้ไขพฤติกรรม (corrective order)
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวดังกล่าวให้ถูกต้อง385
อย่างไรก็ตาม คดี RITCO ก็เป็นเพียงการกล่าวว่าการยอมทาธุรกิจด้วยแต่กลับตั้งราคา
สินค้าหรือบริการสูงมากเช่นนี้อาจถูกถือว่าเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวซึ่งเป็นความผิดตาม
มาตรา 3-2 หรือมาตรา 23 ของ MRFTA ได้เช่นเดียวกันกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยแท้ แต่ KFTC ก็
มิได้วางหลักเกณฑ์โดยละเอียดว่าการตั้งเงื่อนไขทางธุรกิจอย่างสุดโต่งขนาดไหนถึงจะถูกจัดว่าเป็นการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยาย
3.3.5 แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่มีลักษณะเป็นการกดดันราคาตาม
มาตรา 23 แห่ง Monopoly Regulation and Fair Trade Act
โดยปกติแล้วการกดดันราคามักเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ผู้กดดันราคาเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดอยู่ทั้งในตลาดต้นน้าและตลาดปลายน้าหรืออย่างน้อยก็เป็นผู้มีอานาจ
เหนือตลาดอยู่ในตลาดต้นน้า 386 ดังนั้น KFTC จึงมีความเห็นว่าบทบัญญัติเรื่องการใช้อานาจเหนือ
ตลาดโดยมิชอบตามมาตรา 3-2 ของ MRFTA เป็นบทบัญญัติที่สามารถควบคุมการกดดันราคาได้ตรง
กว่าบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 23 ของ MRFTA
มาตรา 3-2 ของ MRFTA บัญญัติห้ ามมิให้ ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาด
กระทาการ 5 ลักษณะใน 5 อนุมาตรา โดยไม่มีอนุมาตราใดเลยที่สามารถควบคุมเหนือการกดดัน
ราคาได้อย่ างครบถ้ว นสมบู ร ณ์แต่ ต้อ งอาศัยความยื ดหยุ่น ในการปรับใช้ อนุ มาตราต่ าง ๆ ที่มีอ ยู่
ประกอบกันซึ่งมีอยู่ 3 พฤติกรรมด้วยกันที่สามารถปรับใช้เพื่อควบคุมการกดดันราคา387
1) การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ (refusal to deal)
ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดในตลาดต้นน้าปฏิเสธไม่ทาธุรกิจเหนือ
วัตถุดิบต้นน้าที่จาเป็น เช่นไม่ยอมจาหน่ายหรือไม่ยอมให้เข้าถึงสิ่งจาเป็นในการประกอบธุรกิจ ทาให้
การดาเนินธุรกิจของคู่แข่งขันในตลาดปลายน้าเกิดอุปสรรค การกระทาเช่นนี้อาจถือว่าเป็น “การ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ ” ซึ่งเป็นความผิดตามบทบัญญัติในมาตรา 3-2 ของ MRFTA การปฏิเสธไม่ทา
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ธุรกิจนอกจากจะหมายถึงการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยแท้แล้ว (actual refusal to deal) ยังรวมไปถึง
การทาธุร กิจ อย่ างจ ากัด (restriction) อันเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยปริยายอีกด้ว ย จึงทาให้
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจนี้สามารถควบคุมการกดดันราคาได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นเพราะใน
บางกรณี ก ารกดดั น ราคาก็ เ กิ ด ขึ้ น จากการปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ โดยปริ ย ายได้ เ ช่ น กั น 388 เช่ น ใน
สถานการณ์ที่ผู้กดดันราคาจาหน่ายวัตถุดิบต้นน้าให้ผู้ที่ถูกกดดันราคาในราคาที่สูงมาก
2) การกาหนดราคาสินค้าอย่างเลือกปฏิบัติ (price discrimination)
ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดในตลาดต้นน้าเลือกปฏิบัติต่อคู่แข่ง
ทางด้านราคาโดยการตั้งราคาวัตถุดิบต้นน้าในราคาที่สูงมาก การกระทาเช่นนี้อาจเป็นความผิดในเรื่อง
การกาหนดราคาสินค้าอย่างเลือกปฏิบัติ สถานการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นในกรณีผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีการ
รวมตัวในแนวดิ่ง (vertically integrated firm) กาหนดราคาวัตถุดิบต้นน้าอย่างเลือกปฏิบัติโดยการ
กาหนดราคาวัตถุดิบต้นน้าต่อคู่แข่งขันที่ไม่ได้เข้ามารวมตัวด้วยในราคาที่สูงกว่าเพื่อสร้างอุปสรรค
ให้กับคู่แข่งขันดังกล่าว สถานการณ์เช่นนี้ KFTC จะปรับใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องการกาหนดราคาสินค้า
อย่างเลือกปฏิบัติ389
3) การกาหนดราคาสินค้าในลักษณะจงใจขจัดคู่แข่งขัน (predatory pricing)
ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีการรวมตัวในแนวดิ่งพยายามที่จะกาจัดคู่แข่งขัน ที่ไม่ได้
เข้ามารวมตัวด้วยโดยการตั้งราคาสินค้าปลายน้าหรือที่เรียกว่าราคาขายปลีกปลายน้า (downstream
retail price) ในราคาต่า ในสถานการณ์เช่นนี้ KFTC จะปรับใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องการกาหนดราคา
สินค้าในลักษณะจงใจขจัดคู่แข่งขันซึ่งไม่จาเป็นว่าต้องเป็นการตั้งราคาสินค้าปลายน้าให้ต่ากว่าต้นทุน
(below cost) ถึงจะเป็นความผิด แต่การตั้งราคาสินค้าปลายน้าให้ต่ากว่าราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ
(usual transaction price) ซึ่งมีโอกาสที่จะกาจัดคู่แข่งขันได้นั้นก็สามารถเป็นความผิดในเรื่องการ
กาหนดราคาสินค้าในลักษณะจงใจขจัดคู่แข่งขันได้แล้ว อันเป็นการปรับใช้บทบัญญัติในเรื่องนี้ให้
ยืดหยุ่นเพื่อควบคุมการกดดันราคา390
แม้ KFTC จะมีความเห็นว่าบทบัญญัติเรื่องการใช้อานาจเหนือตลาดโดยมิชอบตาม
มาตรา 3-2 ของ MRFTA เป็นบทบัญญัติที่บังคับใช้เพื่อควบคุมการกดดันราคาได้ตรงกว่าเนื่องมาจาก
โดยปกติผู้กดดันราคาจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาด แต่อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติเรื่อง
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พฤติ ก รรมทางการค้ า ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมตามมาตรา 23 ของ MRFTA มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ ก ว้ า ง สามารถ
ครอบคลุมพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกดดันราคาทั้ง 3 พฤติกรรมที่กล่าวมาข้างต้นได้ทั้งหมด ดังนั้น
บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมจึงเป็นอีกบทบัญญัติหนึ่งที่สามารถบังคับใช้เพื่อ
ควบคุมการกดดันราคาได้เช่นกัน
ในสาธารณรัฐเกาหลี ยังไม่เคยมีคดีที่พิพาทกันในเรื่องการกดดันราคาโดยตรง KFTC
และศาลจึงยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการบังคับใช้ MRFTA เพื่อควบคุมพฤติกรรมชนิดนี้ แต่อย่างไรก็
ตาม ปรากฏว่ามีคดีที่ฟ้องร้องกันเกี่ยวกับพฤติกรรมซึ่งมีความสัมพันธ์กับการกดดันราคา เช่น การ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวและการกาหนดราคาสินค้าอย่างเลือกปฏิบัติ ให้พอศึกษาเทียบเคียงได้อยู่
บ้าง ซึ่งคดีที่มีประเด็นพิพาทในเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวและการกาหนดราคาสินค้าอย่าง
เลื อกปฏิบั ตินั้ น มีป ระโยชน์ เชิงลึ กในการศึกษาเพื่อพัฒ นาหลั กเกณฑ์ในเรื่องการกดดันราคาของ
สาธารณรัฐเกาหลีต่อไปในอนาคต โดยมีคดีที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาเทียบเคียงกับการกดดันราคา
อยู่ดังนี้391
คดีแรกคือคดี POSCO 392 ซึ่งได้กล่าวถึงมาแล้วในหัวข้อ การควบคุมพฤติกรรมการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ตามมาตรา 23 แห่ง Monopoly Regulation and Fair Trade
Act แต่ในหัวข้อนี้จะชี้ให้เห็นว่าหากพิจารณาในอีกมุมหนึ่งก็อาจจัดว่าคดีนี้มีประเด็นเรื่องการกดดัน
ราคาได้เช่นกัน ในคดี ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัท P เป็นผู้มีส่วนแบ่งตลาดถึง ร้อยละ 79.8 สาหรับ
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (hot-rolled coil) อันเป็นสินค้าต้นน้า และในเวลาเดียวกันยังเป็นผู้มีส่วน
แบ่งตลาดร้อยละ 58.4 สาหรับเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดแผ่นหนา (cold rolled steel plate) อันเป็น
สินค้าปลายน้า บริษัท P ได้ปฏิเสธไม่จาหน่ายวัตถุดิบต้นน้าดังกล่าวโดยไม่แจ้งเหตุผลที่ชัดแจ้งต่อ
บริษัท H ซึ่งเป็นบริษัทใหม่ที่พึ่งเข้ามาดาเนินธุรกิจอยู่ในตลาดเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดแผ่นหนาปลายน้า
ทาให้บริษัท H ไม่มีวัตถุดิบต้นน้ามาแปรรูปเป็นเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดแผ่นหนา ดังนั้นบริษัท H จึงถูก
บังคับให้ต้องนาเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจากต่างประเทศซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากทั้งค่าระวางเรือ
ภาษีศุลกากรและค่าขนส่ง ซึ่งเป็น การสร้างอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจให้ กับบริษัท H เป็นอย่าง
มาก393 เปรียบได้กับว่าบริษัท H โดนกดดันราคาสินค้าต้นน้าให้แพงขึ้นมากจนไม่สามารถแข่งขันใน
ตลาดปลายน้าได้เพราะฝืนขายสินค้าปลายน้าต่อไปก็ไม่มีกาไร
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ในคดี POSCO นี้ KFTC วินิจฉัยว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวของบริษัท P เช่นนี้
เป็นพฤติกรรมที่มิชอบด้วย MRFTA และสั่งให้มีการแก้ไขพฤติกรรมให้ถูกต้อง (corrective order)
พร้อมทั้งสั่งปรับ โดย KFTC มีความเห็นว่าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนเป็นวัตถุดิบจาเป็นสาหรับใช้ใน
การผลิตเป็นเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดแผ่นหนา เมื่อการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นนั้นไม่ปรากฏ
ว่ามีเหตุผลอันชอบธรรมใด ๆ นอกเหนือไปจากการสร้างอุปสรรคให้แก่คู่แข่งขันในตลาดปลายน้า
กล่าวคือ การกระทาของบริษัท P เป็นการทาลายหรือกาจัดความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของ
บริษัท H ในตลาดปลายน้า จึงเป็นเหตุผลให้ KFTC สรุปได้ว่าบริษัท P ได้มีการใช้อานาจเหนือตลาด
โดยมิชอบตามมาตรา 3-2 ของ MRFTA ในตลาดต้นน้าเพื่อที่จะจากัดการแข่งขันในตลาดปลายน้า394
อย่างไรก็ตาม ศาลฎีกาของสาธารณรัฐเกาหลีตัดสินกลับคาวินิจฉัยของ KFTC โดยให้
เหตุผลว่าไม่มีหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่เป็ นการต่อต้านการแข่งขัน (lack of evidence of
anti-competitive effects) ศาลฎีกายังให้เหตุผลต่อไปอีกว่าในการพิสูจน์ให้เห็นว่าการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นการต่อต้านการแข่งขันนั้น โจทก์ควรพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่ามีความเป็นไป
ได้ที่จะเกิดความเสียหายต่ อการแข่งขันขึ้นเป็นวงกว้างหรืออย่างร้ายแรง เช่น สินค้ามีราคาสูงขึ้น
ปริมาณสินค้าลดลง ขัดขวางการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ลดปริมาณและลดความหลากหลายและ
จานวนของคู่แข่งขันลง แต่อย่างไรก็ตาม มีนักกฎหมายจานวนหนึ่งวิจารณ์ว่าภาระการพิสูจน์เช่นนี้
เป็นการยากสาหรับโจทก์เกินไปที่จะชี้ให้ศาลเห็น ถึงข้อเท็จจริงที่กล่าวมาได้ครบทั้งหมดเพื่อพิสูจน์
ความผิด ดังนั้นจึงเป็นการบังคับใช้ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า อย่างแคบจนเกินไป นอกจากนั้น
ศาลควรที่จะให้ถ้อยคาที่ชัดแจ้งเมื่อต้องตัดสินคดีเพื่อควบคุมการกดดันราคาในฐานะที่เป็นการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวประเภทหนึ่งและ KFTC ยังควรต้องมีความพยายามมากขึ้นที่พิสูจน์ให้เห็นถึง
ผลกระทบที่เป็นการต่อต้านการแข่งขันหากเป็นการดาเนินคดีตามมาตรา 3-2 ของ MRFTA395
คดีที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าส่งน้ามัน LPG (LPG oil refineries
wholesaler) โดยมีข้อเท็จจริงว่า บริษัท A เป็นร้านค้าส่งน้ามันซึ่งซื้อน้ามัน LPG มาจากโรงกลั่น
น้ามันแล้วจัดจาหน่ายให้กับผู้ค้าปลีกอีกทีหนึ่งในบริเวณภูมิภาคหนึ่งของสาธารณรัฐเกาหลี ส่วนบริษัท
B เป็นร้านค้าปลีกน้ามัน LPG ซึ่งมีบริษัท A เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ถึงร้อยละ 96.67 ส่วนหุ้นอีกร้อยละ 3.33
ถือโดยผู้แทนของบริษัท A เช่นกัน ในการจัดจาหน่ายน้ามัน LPG ของบริษัท A ให้กับร้านค้าปลีกต่าง
ๆ นั้ น บริ ษัท A มีการเลื อกปฏิบั ติทางด้า นราคาระหว่างร้ านค้ าปลี ก อื่น ๆ กับบริษัท B เพื่อเอื้ อ
ประโยชน์ให้บริษัท B โดยบริษัท A จะจาหน่ายน้ามันให้กับบริษัท B ในราคาถูกกว่าที่จาหน่ายให้กับ
394
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ร้านค้าปลีกรายอื่น เป็ นจ านวนร้ อยละ 15 โดยเฉลี่ยหรือบางทีก็ต่ากว่าถึง ร้อยละ 31 และในบาง
ช่วงเวลาบริษัท A ยอมจาหน่ายน้ามันให้กับบริษัท B ในราคาต่ากว่าราคาทุนที่ซื้อมาจากโรงกลั่ น
น้ามันร้อยละ 6-14 การทีบ่ ริษัท A เลือกปฏิบัติทางด้านราคาเช่นนี้ บริษัท A ไม่สามารถอ้างเหตุผลใด
ๆ ที่ฟังขึ้นได้396
ในคดีนี้ KFTC มีคาสั่งให้บริษัท A แก้ไขพฤติกรรมให้ถูกต้องโดยอาศัยบทบัญญัติใน
เรื่ อ งการเลื อ กปฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม (unfair discriminatory treatment) ตามมาตรา 3-2 ของ
MRFTA โดย KFTC เห็นว่าราคาสินค้าต้นน้า (หรือสินค้าขายส่ง) ของบริษัท A ที่จาหน่ายให้กับบริษัท
B และร้านค้าปลีกอื่น ๆ นั้นมีช่องว่างที่ชัดแจ้งซึ่งราคาที่แตกต่างกันอย่างมากนี้ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อการแข่งขันทางด้านราคาในตลาดปลายน้า (หรือตลาดค้าปลีก) และหากการกระทานี้ เกิดขึ้นเป็น
เวลานานมากพอก็สามารถกระทบต่อการแข่งขันเป็นวงกว้างและร้ายแรงในตลาดที่เกี่ยวข้องได้ KFTC
ระบุไว้เป็นพิเศษว่าวัตถุประสงค์หลักของการกระทาของบริษัท A ที่ยอมเสียกาไรไปบางส่วนเช่นนี้ก็
เพื่อช่วยเหลือให้บริษัท B รักษาความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเทีย บกับร้านค้าปลีกน้ามันรายอื่น
ๆ397
ในคดีนี้ มีข้อเท็จ จริง ปรากฏว่าร้านค้าปลีกอื่น ๆ มีช่องทางจัดจาหน่ายน้ามัน LPG
(distribution channel) ไปยังลูกค้ามากกว่าช่องทางที่บริษัท A มีเสียอีก ดังนั้นคดีนี้จึงไม่เหมาะสม
นักหากปรับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเข้ากับเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจเหนือวัตถุดิบที่จาเป็นแต่ควรปรับ
เข้ากับเรื่องการกาหนดราคาสินค้าอย่างเลือกปฏิบัติ นอกจากนั้นยังมีข้อเท็จจริง ปรากฏอีกว่าบริษัท A
เป็นร้านค้าส่งน้ามันซึ่งมีอานาจเหนือตลาดอยู่ในบริเวณภูมิภาคหนึ่งของสาธารณรัฐเกาหลีและการที่
ร้านค้าปลีกน้ามันรายอื่น ๆ ต้องไปจัดหาน้ามัน LPG จากแหล่งอื่น ๆ นั้นก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ดังนั้น
การเลือกปฏิบัติทางด้านราคาของบริษัท A จึงเป็นการขัดขวางการแข่งขันทางด้านราคาของบริษัทค้า
ปลี กน้ ามัน รายอื่ น อย่ างร้ า ยแรง ยิ่งไปกว่านั้นบริ ษั ท A ได้ใช้อานาจเหนื อตลาดโดยมิช อบก็ เ พื่ อ
ช่วยเหลือให้บริษัท B ซึ่งตนถือหุ้นอยู่ให้คงความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดร้านค้าปลีกน้ามัน
LPG ด้วยวิธีขยายอานาจเหนือตลาดของตนไปยังตลาดค้าปลีกน้ามัน LPG เนื่องมาจากบริษัท A และ
บริษัท B มีกรรมการผู้ทาหน้าที่ตัดสินใจการดาเนินธุรกิจชุดเดียวกันและที่สาคัญยังแบ่งผลประโยชน์ที่
ได้จากการจาหน่ายน้ามันร่วมกันอีกด้วย แม้ในทางกฎหมายแล้วจะมีสถานะเป็นบุคคลแยกต่างหาก
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จากกันก็ตามจึงเป็นเหตุผลให้บริษัท A ยอมขาดทุนในช่วงสั้น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท B จะมีความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน398
จากข้อความข้า งต้ น สรุปได้ว่าการกดดัน ราคาเป็น พฤติ ก รรมที่มี รูป แบบซั บ ซ้ อ น
ละเอียดอ่อน ยากที่จะจาแนกว่าเป็นการกระทาชนิดใดได้อย่างเจาะจง จึงเป็นอุปสรรคต่อการบังคับ
ใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า เป็นอย่างมาก ในสาธารณรัฐเกาหลี เองก็ยังไม่เคยเกิดคดีที่มีการ
ฟ้องร้องกันในประเด็นเรื่องการกดดันราคาโดยตรง และ KFTC ก็ยังไม่มีบทบัญญัติที่ใช้เพื่อควบคุม
การกดดันราคาเป็นการเฉพาะ แต่ KFTC มีความเห็นว่าบทบัญญัติเรื่องการใช้อานาจเหนือตลาดโดยมิ
ชอบสามารถนามาปรับใช้อย่างยืดหยุ่นเพื่อควบคุมการกดดันราคาได้ อย่างเพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม
บทบัญญัติที่มีอยู่ที่อาจนามาปรับใช้เพื่อควบคุมการกดดันราคาได้ อันได้แก่ การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
การกาหนดราคาสินค้าอย่างเลือกปฏิบัติ และการกาหนดราคาสินค้าในลักษณะจงใจขจัดคู่แข่งขันนั้น
ต่างก็มีข้อจากัดในการควบคุมการกดดันราคาให้มีประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ
พิจารณาความผิดของพฤติกรรมแต่ล ะชนิดก็ถูกออกแบบมาเพื่อพิจารณาเฉพาะพฤติกรรมนั้น ๆ
เท่านั้น ฉะนั้นกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของสาธารณรัฐเกาหลี จึงต้องการหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ
พิจารณาความผิดของการกดดันราคาเป็นการเฉพาะอยู่อี กมาก ในการแก้ไขปัญหานี้ KFTC กาลัง
วางแผนที่จะพัฒนากฎหมายและพิจารณาหลักเกณฑ์ที่สามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้อานาจเหนือ
ตลาดโดยมิชอบรูปแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพและได้ผลมากที่สุดซึ่งพฤติกรรมรูปแบบใหม่ที่ว่านั้นคือ
“การกดดันราคา”399
จากการปรับใช้ MRFTA เพื่อควบคุมการกดดันราคา จะเห็นได้ว่าการกดดันราคาใน
สาธารณรัฐเกาหลีนี้ KFTC จะปรับใช้บทบัญญัติเรื่องการใช้อานาจเหนือตลาดโดยมิชอบตามมาตรา
3-2 ของ MRFTA ทั้ง การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ การกาหนดราคาสินค้าอย่างเลือกปฏิบัติ และการกาหนด
ราคาสินค้าในลักษณะจงใจขจัดคู่แข่งขั น เพื่อควบคุมการกดดันราคา โดยมิได้จัดให้การกดดันราคา
เป็นพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวประเภทหนึ่งเหมือนอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศญี่ปุ่น จึงทาให้ KFTC สามารถเข้าไปพิจารณาถึงประเด็นในการตั้งราคาได้เลยโดยไม่ต้อง
วินิจฉัยเรื่องการมีหน้าที่ที่ต้องทาธุรกิจก่อนเหมือนอย่างการกดดันราคาในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศญี่ปุ่นที่ต้องพิจารณาก่อนว่าผู้กดดันราคามีหน้าที่ที่ต้องทาธุรกิจ (duty to deal) กับคู่แข่งขัน
หรือไม่ ถ้ามีหน้าที่ดังกล่าวแล้วถึงจะเข้าไปพิจารณาในประเด็นเรื่องการตั้งราคาได้ และแม้ว่า KFTC
จะเห็นว่าบทบัญญัติเรื่องการใช้อานาจเหนือตลาดโดยมิชอบตามมาตรา 3-2 ของ MRFTA นั้นเป็น
398
399

Ibid.
Ibid.
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บทบัญญัติที่ควบคุมการกดดันราคาได้ตรงกว่าเนื่องจากผู้กดดันราคาโดยปกติจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ซึ่งมีอานาจเหนือตลาด แต่อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตาม
มาตรา 23 ของ MRFTA ก็มีขอบเขตที่สามารถควบคุมได้ทั้ง การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ การกาหนดราคา
สินค้าอย่างเลือกปฏิบัติ และการกาหนดราคาสินค้าในลักษณะจงใจขจัดคู่แข่งขัน ฉะนั้นมาตรา 23
แห่ง MRFTA จึงเป็นอีกบทบัญญัติหนึ่งที่สามารถควบคุมการกดดันราคาได้เช่นกัน
3.3.6 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวภายใต้มาตรา 23 แห่ง Monopoly Regulation and Fair Trade Act
จากคดีต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการปรับใช้มาตรา 23 ของ
MRFTA โดยเฉพาะบทบัญญัติตามมาตรา 23 วรรคหนึ่งอนุมาตราหนึ่งที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวอันมีองค์ประกอบความรับผิดว่า
1. ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจใดกระทาการหรือให้บริษัทในเครือหรือผู้ประกอบธุรกิจอื่น
กระทาการ
2. อันเป็นการปฏิเสธธุรกรรมใด ๆ โดยไม่เป็นธรรม
3. และมีแนวโน้มขัดขวางการค้าที่เป็นธรรม
จากองค์ประกอบดังกล่าวทาให้ทราบได้ว่าผู้ปฏิเสธไม่จาต้องเป็นผู้มีอานาจเหนือตลาด
เหมือนมาตรา 3-2 และการปฏิเสธที่จะเป็นความผิ ดตามมาตรา 23 จะต้องเป็นการปฏิเสธต่อผู้
ประกอบธุรกิจเท่านั้น ทั้งนี้องค์ประกอบความรับผิดที่สาคัญที่สุดของมาตรา 23 วรรคหนึ่งอนุมาตรา
หนึ่งอยู่ตรงองค์ประกอบข้อที่ 2 และข้อที่ 3 ในส่วนที่ว่า “การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยไม่เป็นธรรมและ
มีแนวโน้มขัดขวางการค้าที่เป็นธรรม” คาว่าโดยไม่เป็นธรรมและมีแนวโน้มขัดขวางการค้าที่เป็นธรรม
ตามมาตรานี้มีความหมายว่าอย่างใดนั้น KFTC และ ศาลได้พยายามสร้างหลั กเกณฑ์ที่ชัดเจนขึ้นเพื่อ
ใช้ในการพิจารณา เห็นได้จาก KFTC เองก็ได้วินิจฉัยวางหลักเกณฑ์ไว้ในหลายคดีรวมทั้งได้ออกแนว
ปฏิบั ติ ส าหรั บ การประเมิน พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Guidelines for Assessment of
Unfair Trade Practices) และยังเห็นได้จากการที่ศาลของสาธารณรัฐเกาหลีเองพยายามตัดสินวาง
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ไ ว้ ใ น ค ดี ต่ า ง ๆ เ ช่ น ค ดี Woolim ค ดี Coca Cola แ ล ะ ค ดี Inchon Refinery
Constitutional เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่าหลักเกณฑ์ที่ศาลสร้างขึ้นในแต่ละคดีแท้จริงแล้วก็คือการ
พิจารณาจากเจตนาและผลกระทบของการปฏิเสธนั่นเอง
หลักเกณฑ์ที่ KFTC และศาลได้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการพิจารณาพฤติกรรมการปฏิเสธไม่
ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยไม่เป็นธรรมและมีแนวโน้มขัดขวางการค้าที่เป็นธรรมอันเป็นความผิดภายใต้
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บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 23 ของ MRFTA มีรายละเอียดตาม
การปฏิเสธในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
3.3.6.1 หลักเกณฑ์สาหรับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้
เช่น เดีย วกับประเทศอื่น ๆ คดีเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุร กิจฝ่ ายเดี ย ว
ประเภทนี้เกิดขึ้นมากจึง ปรากฏหลักเกณฑ์ทั้งจากที่ KFTC และศาลของสาธารณรัฐเกาหลีได้วางไว้
อย่างละเอียด โดยมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวโดยแท้ภายใต้มาตรา 23 ของ MRFTA ดังนี้
1) สภาพของตลาด
ในคดี POSCO 400 ศาลฎีกาของสาธารณรัฐเกาหลี ระบุว่าหากผลกระทบ
ของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่เกิดขึ้นนั้นไม่ ปรากฏชัดก็ต้องพยายามค้นหาจากข้อเท็จจริงอื่น ๆ เช่น
สภาพของตลาดที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (characteristic of the relevant market) 401 สอดคล้ อ งกั บ ในคดี
Woolim402 ที่ ศ าลฎี ก าของสาธารณรั ฐ เกาหลี ร ะบุ ว่ า สภาพตลาดและการกระจุ ก ตั ว ของตลาด
(market concentration) เป็ น หลั ก เกณฑ์ ป ระการหนึ่ ง ที่ศ าลใช้ พิ จารณาความไม่ เ ป็ นธรรมตาม
มาตรา 23403 ถ้าหากตลาดมีการกระจุกตัวสูงย่อมแสดงว่ามีผู้ประกอบธุรกิจน้อยรายที่เป็นผู้ควบคุม
สินทรัพย์หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในสภาพของตลาดที่มี
ผู้ขายน้อยรายเช่นนี้ย่อมมี ความเสี่ยงที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 23 ของ MRFTA ได้มาก และยัง
เห็ น ได้ จ ากคดี Inchon Refinery Constitutional404 อั น มี ข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ในคดี นี้
ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ามันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งตลาดน้ามันใน
สาธารณรัฐเกาหลีมีการกระจุกตัวสูงมากโดยมีผู้ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ามันอยู่เพียงไม่กี่รายเท่านั้น
เห็นได้จากโรงกลั่นน้ามันที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 3 อันดับแรกก็มีส่วนแบ่งตลาดร่วมกันสูงถึง ร้อยละ 75
แล้ว ด้วยสภาพของตลาดที่มีผู้ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ามันอยู่น้อยรายเช่นนี้จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้

400

Supreme Court [S. Ct.], 2002Du8626, Nov. 22, 2007 (S. Kor.).
Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: 106.
402 Supreme Court , 96Nu9003, September 8, 1998 (S. Kor.).
403 Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: 111.
404 Constitutional Court [Const. Ct.], 2002HunMa496, May 24, 2004 (S. Kor.).
401
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ศาลรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเกาหลีตัดสินว่าการปฏิเสธไม่ธุรกิจในคดีนี้เป็นพฤติกรรมทางการค้าที่
ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 23 ของ MRFTA
2) สภาพของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ผู้ ป ระกอบธุร กิจ ที่ อ าจมีค วามผิ ดตามมาตรา 23 ของ MRFTA ได้นั้น ไม่
จาเป็นต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดอย่างมาตรา 3-2 ของ MRFTA แต่อย่างใด
ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจไม่ว่าจะมีส่วนแบ่งตลาดมากหรือน้อยก็อาจเข้าข่ายที่จะเป็นความผิดตามมาตรา
23 ได้ทั้งสิ้น405 อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบธุรกิจผู้ปฏิเสธมีส่วนแบ่งตลาดที่สูงก็ ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะ
เป็นความผิดตามมาตรา 23 ได้ง่ายขึ้นเนื่องจากส่วนแบ่งตลาดที่สูงย่อมแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของ
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่มีต่อการแข่งขันได้อย่างชัดเจนและถ้าหากมีส่วนแบ่งตลาดสูงมากถึงขั้นเป็นผู้
ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดก็อาจเข้าองค์ประกอบความรับผิดตามมาตรา 3-2 ได้เลยทีเดียว
เห็นได้จากคดี Hite Beer II406 ที่ผู้ปฏิเสธในคดีนี้เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงกลั่นเบียร์ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาด
สูงถึงร้อยละ 80 อันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้ศาลฎีกาเห็นว่าการปฏิเสธในคดีนี้นั้นไม่เป็นธรรมเนื่องจาก
ส่วนแบ่งตลาดที่สูงย่อมแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่มีต่อการแข่งขันได้อย่าง
ชัดเจน407
แม้มาตรา 23 แห่ง MRFTA จะบังคับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจทุกรายไม่ว่าจะ
เป็ น ผู้ ป ระกอบธุร กิจ ซึ่งมีอานาจเหนือตลาดหรือไม่ก็ตาม แต่ตามแนวปฏิบัติส าหรับการประเมิน
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของ KFTC ข้อที่ V.B.(4) ได้ระบุถึงข้อยกเว้นความรับผิด (safety
zone) เอาไว้ว่า ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจนั้นมีส่วนแบ่งตลาดต่ากว่าร้อยละ 10 หรือในกรณีทผี่ ู้ปฏิเสธ
มียอดขายรวมรายปี (total annual sale) จานวนต่ากว่า 2,000,000,000 วอน (สองพันล้านวอน)
หากส่วนแบ่งตลาดไม่สามารถคานวณได้หรือคานวณได้ยาก ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจะหลุดพ้นจาก
การถูกตรวจสอบพฤติกรรมตามมาตรา 23 แห่ง MRFTA เนื่องจากผลกระทบของการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวโดยผู้ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถูกปฏิเสธเพียงแค่
การไปหาคู่ค้ารายใหม่เท่านั้น408 แสดงให้เห็นได้ว่าผลกระทบที่เป็นการต่อต้านการแข่งขัน ย่อมมีเพียง
405

Korea Fair Trade Commission, "ICN Unilateral Conduct WG Response for the Questionnaire: Objectives of
unilateral conduct laws," 2006, p. 12.
406 Seoul High Court [Seoul High Ct.], 2005Nu2744, Mar. 27, 2006, § 1.Na. (S. Kor.) aff’d, Supreme Court [S.
Ct.], 2006Du9924, Aug. 31, 2006 (S. Kor.).
407 Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: 111.
408 Ibid., 115.
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เล็กน้อยจนไม่มีแนวโน้มขัดขวางการค้าที่เป็นธรรม การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจที่มี
ลักษณะเช่นนี้จึงไม่อาจเป็นความผิดตามมาตรา 23 ของ MRFTA ได้ ฉะนั้นแม้มาตรา 23 จะบังคับใช้
กับผู้ประกอบธุรกิจทุกรายก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่จะมีความรับผิดตามมาตรา 23
ได้นั้นต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึ้นไปถึงพอจะแสดงให้เห็ น ถึง
ผลกระทบของการปฏิเสธที่มีต่อการแข่งขันได้
3) สภาพของสินค้าหรือบริการที่ปฏิเสธ
ตามแนวปฏิบัติสาหรับการประเมินพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของ
KFTC ข้อที่ V.B.(2)(B)(1) ระบุ ว่าหากสิ นค้าหรือบริการที่ปฏิเสธนั้นมีส ภาพเป็นสิ่ งจาเป็นในการ
ประกอบธุรกิจของผู้ถูกปฏิเสธ ย่อมแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เป็นการต่อต้านการแข่งขันได้อย่างชัด
แจ้งและมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 23 ของ MRFTA ซึ่งสินค้าหรือบริการที่เป็นสิ่งจา
ในการประกอบธุ ร กิ จ ในที่ นี้ ไ ม่ จ าเป็ น ว่ า จะต้ อ งเป็ น สิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ จ าเป็ น (Essential
Facilities) ก็ได้ แต่ถ้าสินค้าหรือบริการที่ปฏิเสธนั้นมีสภาพเป็นสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น การ
ปฏิเสธในสถานการณ์เช่นนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 23 ได้มากขึ้นเช่นกัน
แนวคิดเรื่องสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น ปรากฏอยู่ในแนวปฏิบัติเรื่อง
การใช้อานาจเหนือตลาดโดยมิชอบ (Guidelines for the Abuse of Market Dominant Position)
ของ KFTC ข้อที่ I.V.3.C. โดยระบุว่าการปฏิเสธ การยกเลิก การจากัดมิให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นได้
ใช้หรือได้เข้าถึงต่อปัจจัยที่จาเป็นสาหรับการผลิต การจัดจาหน่าย การขายสินค้า หรือการให้บริการ
โดยปราศจากเหตุผลอันควรถือเป็นการแทรกแซงการประกอบธุรกิจของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันควรหรือ
โดยไม่เป็นธรรมตามมาตรา 3-2 อนุมาตรา 3
แนวปฏิบัติเรื่องการใช้อานาจเหนือตลาดโดยมิชอบ (Guidelines for the
Abuse of Market Dominant Position) ของ KFTC ข้ อ ที่ I.V.3.C.(1) ระบุ ถึ ง หลั ก เกณฑ์ ที่ ใ ช้
พิจารณาสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นเอาไว้ว่าสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น หมายความรวมถึง
วัตถุดิบ อุปกรณ์ และปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่อาจจับต้องได้เช่นโครงข่าย และต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(a) หากปราศจากสิ่งอานวยความสะดวกดังกล่าวแล้วย่อมทาให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจรายอื่นไม่สามารถผลิต จัดจาหน่าย ขายสินค้าหรือให้บริการได้อย่างแท้จริง ทาให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจดังกล่าวไม่สามารถเข้าสู่การประกอบธุรกิจนั้นได้หรือทาให้ตกอยู่ในฐานะที่ด้อยประสิทธิภาพใน
การแข่งขันอย่างร้ายแรงจนไม่อาจประกอบธุรกิจนั้นต่อไปได้
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(b) ผู้ประกอบธุรกิจที่อาจกระทาความผิดต้องเป็นเจ้าของหรือควบคุมปัจจัย
ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
(c) เป็นไปไม่ได้สาหรับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นที่ ประสงค์จะใช้หรือต้องการ
ที่จะเข้าถึงปัจจัยดังกล่าวที่จะสามารถสร้างหรือหาสิ่งอื่นมาทดแทนสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นนั้น
ได้อย่างแท้จริงทั้งในแง่กฎหมายและในแง่ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
มีตัวอย่างคดีที่ศาลได้วินิจฉัยถึงสภาพของสินค้าหรือบริการที่ปฏิเสธในคดี
SK telecom409 ศาลตัดสินว่าสิ่งที่ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจในคดีนี้ไม่ใช่สิ่งจาเป็น เพราะเมื่อปฏิเสธไม่ทา
ธุร กิจ ไปแล้ ว ผู้ ป ระกอบธุร กิจ รายอื่นก็ยังสามารถใช้สิ่ งอื่นทดแทนเพื่อดาเนินธุรกิจต่อ ไปได้ จึ ง ไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการแข่งขันในตลาดเป็นวงกว้างซึ่งเป็นเหตุผลประการหนึ่ งที่ทาให้ ศาล
ตัดสินว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในคดีนี้มิใช่การปฏิเสธอันเป็นความผิดตามมาตรา 3-2 ของ
MRFTA
4) ลักษณะของการปฏิเสธ
ในคดี Woolim410 ศาลฎีกาได้ตัดสินวางหลักเกณฑ์เอาไว้ว่าลักษณะของ
การปฏิเสธทั้งระยะเวลา วัตถุประสงค์และเจตนาของการปฏิเสธเป็ นหลักเกณฑ์ประการหนึ่งที่ศาลใช้
ในการพิจารณาความผิดของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวตามมาตรา 23 ของ MRFTA411 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
4.1) ระยะเวลาในการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
การปฏิเสธจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 23 ของ MRFTA ได้
น้อยลงและถือว่าไม่มีเจตนาต่อต้านการแข่งขันหากเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจด้วยแค่ช่วงระยะเวลา
สั้น ๆจากัดอยู่เพียงช่วงเวลาหนึ่ง เช่นจากัดอยู่เพียงช่วงเวลาที่ผู้ปฏิเสธและผู้ถูกปฏิเสธฟ้องร้องเป็นคดี
ความกันเท่านั้น ในคดี Woolim412 เป็นคดีที่มีข้อพิพาทตามมาตรา 23 ของ MRFTA ซึง่ Seoul High
Court ตัดสิ น ว่าการปฏิ เสธไม่ จั ดส่ ง น้ามัน เพี ยงชั่ว คราวของบริ ษั ท กลั่ น น้ามั นในระหว่ างที่ มี ก าร
409

Seoul High Court [Seoul High Ct.], 2007Nu8623, Dec. 27, 2007 (S. Kor.). aff’d, Supreme Court [S. Ct.],
2008Du1832, Oct. 13, 2011 (S. Kor.).
410 Supreme Court , 96Nu9003, September 8, 1998 (S. Kor.).
411 Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: 111-112.
412 Seoul High Court [Seoul High Ct.], 94Gu39927, May 23, 1996, § 2.Da.-Ra. (S. Kor.), aff’d, Supreme Court
[S. Ct.], 96Nu9003, Sept. 8, 1998 (S. Kor.).
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ฟ้องร้องเป็นคดีกันอยู่นั้นมิใช่การปฏิเสธที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 23 ของ MRFTA ข้อเท็จจริงในคดี
ปรากฏว่าบริษัทกลั่นน้ามันรายนี้ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้จัดจาหน่ายรายหนึ่งว่ามีความประสงค์จะ
เปลี่ยนตัวคู่สัญญาโดยจะไปซื้อน้ามันจากบริษัทกลั่นน้ามันอื่นแทน บริษัทกลั่นน้ามันดังกล่าวจึงยื่นคา
ร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคาสั่งระงับการเปลี่ยนตัวคู่สัญญานั้นไว้ก่อนโดยอ้างว่าการแจ้งเตือนนั้น
กะทันหันเกินไป ในระหว่างที่รอคาสั่งคุ้มครองชั่วคราวจากศาล บริษัทกลั่นน้ามันจึงได้ระงับการจัดส่ง
น้ามันให้กับผู้จัดจาหน่ายคู่พิพาทในคดีไว้ก่อน เมื่อศาลมีคาสั่งคุ้มครองชั่วคราวตามคาร้องที่บริษัท
กลั่นน้ามันขอมาแล้วจึงจัดส่งน้ามันให้ผู้จัดจาหน่ายนั้นตามเดิม มุมมองของศาล Seoul High Court
เห็นว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ช่วยสนับสนุนให้เห็นว่าการปฏิเสธในคดีนี้ไม่ได้เป็นการใช้สถานะการมี
อานาจต่อรองที่เหนือกว่าคู่ ค้าโดยมิชอบ (abuse of superior bargaining power) และไม่ได้เป็น
การแทรกแซงการประกอบธุรกิจของผู้จัดจาหน่ายโดยไม่เป็นธรรม (unfair interference with the
distributor’s business) แต่อย่างใด413
4.2) วัตถุประสงค์ของผู้ปฏิเสธ
ในคดี Woolim Supreme414 ศาลฎีกาของสาธารณรัฐเกาหลีระบุว่าในการ
ประเมินความไม่เป็นธรรมของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวตามมาตรา 23 นั้น ศาล
ประเมินจากวัตถุประสงค์ของการปฏิเสธ (refusal’s purpose) ด้วย415 โดยในแนวปฏิบัติสาหรับการ
ประเมินพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของ KFTC ข้อที่ V.B.(2)(B)(5) ระบุว่าถ้าหากการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวถูกใช้เป็นวิธีในการบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นต้องยอมกระทาการอันมิชอบ
ตาม MRFTA เช่น การกาหนดราคาขายต่อ หรือการฮั้วราคา หรือพฤติกรรมอื่น ๆ ย่อมแสดงให้เห็น
ว่าการแข่งขันถูกจากัด
4.3) เจตนาของผู้ปฏิเสธ
เจตนาต่อต้านการแข่งขันของผู้ปฏิเสธ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ KFTC และศาลใช้
ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเนื่องจากเจตนานี้ช่วยชี้ให้เห็น
ถึงผลกระทบต่อต้านการแข่งขันของการปฏิเสธได้ชัดเจนมากขึ้น เห็นได้จากศาลฎีกาได้ตัดสินวางหลัก
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Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: 140.
414 Supreme Court , 96Nu9003, September 8, 1998 (S. Kor.).
415 Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: 111-112.
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ไว้ในคดี POSCO416 ว่า ในการที่จะตัดสินว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวอย่างไรที่เป็นความผิดต่อ
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า นั้น ควรมีข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ปฏิเสธมีเจตนาต่อต้านการ
แข่งขัน แต่เมื่อใดก็ตามที่พิสูจน์ ได้ว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นการ
ต่ อ ต้ า นการแข่ ง ขั น ขึ้ น แล้ ว KFTC และศาลก็ จ ะสั น นิ ษ ฐานไว้ ก่ อ นว่ า ผู้ ป ฏิ เ สธมี เ จตนาและมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ต่ อ ต้ า นการแข่ ง ขั น 417 และยั ง เห็ น ได้ จ ากการที่ KFTC จะประเมิ น ว่ า พฤติ ก รรมใด
“ขัดขวางการค้าที่เป็นธรรม” หรือไม่นั้น ตามแนวปฏิบัติสาหรับการประเมินพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่
เป็นธรรมของ KFTC ข้อที่ III.1.B. ระบุไว้ว่าเจตนาของผู้กระทาเป็นพยานแวดล้อมชิ้นหนึ่งสาหรับใช้
ในการประเมินว่าพฤติกรรมใดขัดขวางการค้าที่เป็นธรรม
อย่างไรก็ตาม เจตนาเป็นเรื่องทางอัตวิสัยที่อยู่ภายในจิต ใจของผู้ปฏิ เสธ
KFTC และศาลจึงต้องพยายามค้นเจตนาของผู้ปฏิเสธจากข้อเท็จจริงที่ ปรากฏในคดี โดย KFTC และ
ศาลได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าถ้ามีข้อเท็จจริงในข้อที่ 4.3.1 ถึงข้อที่ 4.3.5 เกิดขึ้น ย่อมสามารถสรุปได้ว่า
ผู้ปฏิเสธนั้นมีเจตนาต่อต้านการแข่งขันแล้ว ซึ่งข้อเท็จจริงที่ชี้ให้เห็นถึงเจตนาที่จะทาอันตรายต่อ การ
แข่งขันอันจะเป็นความผิดตามมาตรา 23 ของ MRFTA สามารถศึกษาได้จากคดีที่ KFTC วินิจฉัยและ
ศาลได้ตัดสินเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยอาศัยมาตรา 23 โดยตรงหรือเทียบเคียงจาก
คดีที่ตัดสินโดยใช้มาตรา 3-2 โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.3.1) การทาธุรกิจอย่างเลือกปฏิบัติ
หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจอย่างเลือกปฏิบัติ KFTC
และศาลก็มักจะสรุปว่าการปฏิเสธที่เกิดขึ้นนั้นมีขึ้นเพื่อต่อต้านการแข่งขัน จึงมีความเสี่ยงที่จะเป็น
ความผิดตามมาตรา 3-2 และมาตรา 23 ได้มากขึน้
ในคดี Dongyang Beer418 ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจใน
คดีนี้มีการเลือกปฏิบัติ โดยผู้ประกอบธุรกิจปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับเฉพาะบริษัทที่เป็นลูกค้าของคู่แข่ง
เท่านั้นและผู้ปฏิเสธยังตั้งเงื่อนไขอีกว่าจะยอมกลับมาจัดจาหน่ายสินค้าให้ผู้ถูกปฏิเสธอีกครั้งหนึ่งเมื่อผู้
ถูกปฏิเสธยอมยุติการทาธุร กิจกับ คู่แข่งของผู้ ปฏิเสธ แล้ ว KFTC จึงสรุปว่าการเลือกปฏิบัติของผู้
ปฏิเสธเช่นนี้สนับสนุนให้เห็นว่าผู้ปฏิเสธมีเจตนามุ่งกาจัดคู่แข่งขัน ซึ่งชี้ให้ KFTC เห็นถึงเจตนาต่อต้าน
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การแข่งขันของผู้ปฏิเสธได้อย่างชัดเจนอันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้ KFTC วินิจฉัยว่าการปฏิเสธในคดีนี้
มีความผิดตามมาตรา 3-2 ของ MRFTA
อย่างไรก็ตาม หากมีข้อเท็จจริงเรื่องการทาธุรกิจอย่างเลือกปฏิบัติ ปรากฏ
ขึ้นในคดีนั้นก็มิได้หมายความว่าจะต้องเป็นความผิดตามมาตรา 3-2 หรือมาตรา 23 เสมอไป เช่นใน
คดี RITCO419 แม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการทาธุรกิจอย่างเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นในคดีนี้เลยกล่าวคือ ผู้
ปฏิเสธในคดีนี้ไม่เคยให้สิทธิบัตรหรือจาหน่ายเครื่องตรวจจับเพลิงไหม้อันเป็นสิทธิบัตรของผู้ปฏิเสธแต่
เพียงผู้เดียวให้กับผู้ติดตั้งรายอื่นแต่อย่างใด แต่ KFTC ก็ใช้หลักเกณฑ์หรือปัจจัยในข้ออื่น ๆ มา
สรุปได้ว่าข้อเท็จจริงเรื่องการทาธุรกิจอย่างเลือกปฏิบัติเป็นข้อเท็จจริงที่ช่วย
ชี้ ใ ห้ KFTC และศาลเห็ น ถึ ง เจตนาของผู้ ป ฏิ เ สธได้ ชั ด เจนขึ้ น เท่ า นั้ น แต่ มิ ไ ด้ ห มายความว่ า หากมี
ข้อเท็จจริงเรื่องการทาธุรกิจอย่างเลือกปฏิบัติปรากฏขึ้นในคดีแล้วจะต้องเป็นความผิดเสมอไป
4.3.2) การมีความสัมพันธ์กันมาก่อนหรือยุติความสัมพันธ์ที่มีกาไร
ภายใต้ MRFTA การปฏิเสธต่อผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันมาก่อนหรือ
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจต่อ (refusal to continue dealing) หรือการปฏิเสธที่จะเริ่มต้นทาธุรกิจใหม่
(refusal to start dealing) ก็สามารถเป็นความผิดตามมาตรา 3-2 หรือมาตรา 23 ของ MRFTA ได้
ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธต่อผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันมาก่อนย่อมชี้ให้เห็นถึงเบื้องหลัง
เจตนาและผลกระทบของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจได้ชัดเจนกว่า ฉะนั้นการปฏิเสธต่อผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกันมาก่อนจึงมักเป็นความผิดตามมาตรา 3-2 และมาตรา 23 ของ MRFTA ได้ง่ายกว่าการ
ปฏิเสธที่จะเริ่มต้นทาธุรกิจใหม่420
ในคดี Hanil421 มี ข้ อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว่ า ผู้ ป ฏิ เ สธเคยจั ด จ าหน่ า ยน้ ายา
ทางการแพทย์ชนิดหนึ่งให้กับผู้ถูกปฏิเสธมาก่อนในราคาตามปกติ ภายหลังเมื่อแพ้การประมูลผู้ปฏิเสธ
จึงไม่จาหน่ายน้ายาดังกล่าวให้กับผู้ถูกปฏิเสธอีกโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าซึ่งเป็นการกระทาที่ผิด
ไปจากการกระทาในอดีต ศาล Seoul High Court จึงสรุปว่าผู้ปฏิเสธมีเจตนาที่จะกาจัดคู่แข่ งให้
ออกไปจากตลาดน้ายาทางการแพทย์ (clinical reagent market) และตัดสินว่าการปฏิเสธดังกล่าว
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เป็นการปฏิเสธที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 23 ของ MRFTA และในท้ายที่สุดศาลฎีกาก็ได้ตัดสินยืนตาม
ศาลล่าง422
4.3.3) การปฏิเสธที่จะทาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจที่ทาธุรกิจกับคู่แข่งของผู้
ปฏิเสธ
ผู้ประกอบธุรกิจที่ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับผู้ที่ทาธุรกิ จกับคู่แข่งของผู้ปฏิเสธ
อาจกล่าวได้ว่าเจตนาของผู้ปฏิเสธนั้นมีเพื่อต่อต้านการแข่งขัน การปฏิเสธเช่นนั้นมักมีขึ้นเพื่อลงโทษผู้
ถูกปฏิเสธสาหรับการที่ไปเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับคู่แข่งของผู้ปฏิเสธ และหรืออาจเป็นการกีดกันคู่แข่ง
ของผู้ ป ฏิเสธมิให้ ได้รั บ ทรั พยากรต่าง ๆ หรือลู กค้าที่คู่แข่งขันนั้นต้องการเพื่อความส าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจในตลาดนั้น หากผู้ปฏิเสธมีส่วนแบ่งตลาดมากพอที่จะกาจัดผู้ถูกปฏิเสธหรือคู่แข่งให้
ออกไปจากส่วนสาคัญของตลาดได้ ศาลมักมีแนวโน้มที่จะชี้ว่าการปฏิเสธนั้นมีเจตนาเพื่อที่จะต่อต้าน
การแข่งขัน423
ในคดี Yeha Media424 KFTC ได้ มี ค าวิ นิ จ ฉั ย ถึ ง การปฏิ เ สธที่ มี ลั ก ษณะ
เดียวกันกับในคดี Lorain Journal Co. v. United States ของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อเท็จจริงใน
คดี Yeha Media มีว่าสานักพิมพ์ที่มีส่วนแบ่งตลาดในตลาดหนังสืออ้างอิง (reference book) สูงถึง
ร้อยละ 92 หยุดที่จะจัดจาหน่ายสินค้าให้กับผู้ค้าปลีกจนกว่าผู้ค้าปลีกจะเลิกจาหน่ายเครื่องมือช่วย
ศึกษาออนไลน์ (aids study online) ซึ่งเป็นสินค้าของคู่แข่งของผู้ปฏิเสธ KTFC จึงเห็นว่าเจตนาของ
ผู้ปฏิเสธในคดีนี้มีเพื่อคงอานาจความเป็นผู้ผูกขาดในตลาดหนังสืออ้างอิง (reference book market)
โดยการบังคับให้ผู้ค้าปลีกเลิกจาหน่ายสินค้าของคู่แข่ง หรือเช่นในคดี Dongyang Beer425 ศาลเห็น
ว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยบริษัทโรงกลั่นเบียร์ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง ร้อยละ 90 ต่อผู้ค้าส่งซึ่งซื้อ
เบียร์จากคู่แข่งของผู้ปฏิเสธด้วยนั้นมีเจตนาเพื่อที่จะแทรกแซงการทาตลาดสินค้าตัวใหม่ของบริษัท
คู่แข่ง
เจตนาต่อต้านการแข่งขันจากการปฏิเสธในลั กษณะนี้ไม่ต้องการอ านาจ
ผูกขาดอย่างชัดแจ้ง (virtual monopoly) เช่นในคดี Tyco Healthcare426 ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดเพียง
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ร้อยละ 70 ก็ถูกถือว่ามีเจตนาอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญตามมาตรา 23 MRFTA
แล้ว เมื่อบริษัทผลิตเครื่องมือแพทย์ยุติการจาหน่ายสินค้าให้กับผู้จัดจาหน่ายที่จัดจาหน่ายสินค้าของ
บริษัทสัญชาติเยอรมนีซึ่งเป็นคู่แข่งของผู้ปฏิเสธ จึงเป็นการปิดกั้นช่องทางการจัดจาหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้
ในการรักษามะเร็ งมดลู ก (radiofrequency lesion generator) ช่องทางเดียวของคู่แข่งที่มี อ ยู่ใน
สาธารณรัฐเกาหลี427
เช่นเดียวกันกับคดีที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา หากไม่มีส่วนแบ่งตลาด
ที่มากพอ การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับบริษัทที่ทาธุรกิจกับคู่แข่งของตนในสาธารณรัฐเกาหลีก็ดูเหมือนจะ
ไม่ มี เ จตนาต่ อ ต้ า นการแข่ ง ขั น แต่ อ ย่ า งใด ในคดี Beautiful House428 มี ข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า การที่
บริษัทผู้ผลิตเส้นใยไหม (embroidery floss) ซึ่งมิได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาด ยุติ
การทาธุรกิจกับผู้ค้าปลีกที่มีแผนจะนาสินค้าของคู่แข่งของผู้ผลิตดังกล่าวมาจาหน่ายด้วยนั้น ศาลฎีกา
เห็นว่าการกระทาเช่นนั้นมีสาเหตุเพื่อปกป้องเครือข่ายการจัดจาหน่ายของตนในตลาดเส้นใยไหมใน
สาธารณรัฐเกาหลีมากกว่าที่จะเป็นการปิดกั้นคู่แข่งหรือเป็นการกระทาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่มิ
ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ แต่อย่างใด429
ฉะนั้นจากคดีทั้งหมดที่กล่า วมาข้างต้นสามารถนามาสรุปเป็นสมมติฐานที่
เหมือนกับของประเทศสหรัฐอเมริกาได้เช่นกันว่า ผู้ประกอบธุรกิจที่ปราศจากอานาจตลาดไม่สามารถ
มีเจตนาที่จะกีดกันคู่แข่งโดยการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับผู้ที่ประกอบธุรกิจกับคู่แข่งได้ และเมื่อไม่มี
เจตนากาจัดหรือต่อต้านการแข่งขันเช่นนั้นแล้ วการปฏิเสธดังกล่าวย่อมไม่เสี่ยงที่จะเป็นความผิดต่อ
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐเกาหลี430
4.3.4) การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจเพราะถูกกระตุ้นจากคู่แข่งของผู้ถูกปฏิเสธ
ในบางครั้งผู้ประกอบธุรกิจก็ถูกกระตุ้นจากผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นให้ปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจกับคู่แข่งของผู้ กระตุ้น โดยธรรมชาติของการแข่งขันแล้วผู้ประกอบธุรกิจทุกรายต่า งก็
ต้องการให้คู่แข่งของตนออกจากการแข่งขันไปและวิธีหนึ่งที่จะทาให้บรรลุผลดังกล่าวได้ก็คือทาให้
บริ ษัทที่เคยทาธุร กิจอยู่ กับคู่แข่งของตนต้องหยุดทาธุรกิจกันต่อ ในขณะเดียวกันโดยทั่ว ไปแล้วผู้
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ปฏิเสธจะไม่มีแรงจูงใจที่จะช่วยคู่ค้าทางธุรกิจของตนไม่ว่าจะประกอบธุรกิจอยู่ในตลาดต้นน้าหรือ
ตลาดปลายน้าในการลดการแข่งขันในตลาดนั้น ๆ ลง เพราะว่ายิ่งการแข่งขันในตลาดของคู่ ค้ามี
น้อยลงเท่าใดคู่ค้านั้นก็จะยิ่งมีอานาจต่อรองเหนือผู้ปฏิเสธมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นเมื่อผู้ประกอบธุรกิจ
ทาการปฏิเสธเนื่องจากถูกกระตุ้นโดยคู่แข่งของผู้ถูกปฏิเสธแล้วจึงมีแนวโน้มว่าการปฏิเสธนั้นมีสาเหตุ
มาจากแรงกดดัน ของการกระตุ้นมากกว่าเป็นการตัดสินใจโดยอิสระของผู้ปฏิเสธเองซึ่งแสดงออกถึง
เจตนาต่อต้านการแข่งขัน431
เมื่อการปฏิเสธถูกกระตุ้นโดยคู่แข่งจานวนหลายรายของผู้ถูกปฏิเสธมิใช่
เพียงการกระตุ้ นโดยคู่แข่งของผู้ ถูกปฏิเสธเพียงบริษัทเดียว แรงกดดันก็จะยิ่งมีมากขึ้นและท าให้
โอกาสสาหรับผู้ปฏิเสธที่จะตัดสินใจอย่างอิสระนั้นย่อมลดน้อยลงไปด้วย ในคดี Hite Beer II432 การที่
บริษัทโรงกลั่นเบียร์ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับผู้จัดจาหน่ายรายหนึ่ง ศาลฎีกาของสาธารณรัฐเกาหลีเห็นว่า
เป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 23 ของ MRFTA แล้ว เนื่องจากการปฏิเสธนั้นถูก
กระตุ้นโดยสมาคมผู้จัดจาหน่ายเบียร์ที่เป็นการรวมตัวกันของผู้จัดจาหน่ายเบียร์หลายบริษัทซึ่งไม่
พอใจที่ผู้ถูกปฏิเสธนาเบียร์มาจาหน่ายโดยลดราคาและศาลไม่เห็นว่ามีเหตุผลหรือข้ออ้างทางธุรกิจที่
ฟังขึ้น และในคดี Sulfuric Acid433 เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิเสธจานวนหลายรายซึ่งไม่ได้มีการสมคบกันแต่
ถูกกระตุ้นโดยกลุ่มของผู้จัดจาหน่ายเดียวกันว่าให้หยุดทาธุรกิจกับผู้จัดจาหน่ายรายใหม่ที่พึ่งเข้าสู่
ตลาด จานวนการผลิตกรดซัลฟิวริก (sulfuric acid) ของผู้ปฏิเสธทุกรายที่ถูกกระตุ้นจากผู้จัดจาหน่าย
กลุ่มเดียวกันนั้น รวมกันแล้วคิดเป็น ร้อยละ 41 ของจานวนการผลิตทั้งหมดที่ผลิตได้ในสาธารณรัฐ
เกาหลี และการที่ผู้ปฏิเสธปฏิบัติตามคาร้องขอโดยหยุดทาธุรกิจกับผู้จัดจาหน่ายรายใหม่ทั้ง ๆ ที่เป็น
ช่วงกลางของสัญญา การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจของผู้ปฏิเสธในกรณีเช่นนี้ศาล Seoul High Court เห็นว่า
เป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 23 แห่ง MRFTA และในคดี Jinro Ballantines434
ที่ KFTC วินิจฉัยว่าการปฏิเสธของผู้นาเข้าสุราต่างประเทศต่อผู้ จัดจาหน่ายเนื่องจากถูกกระตุ้นจาก
คู่แข่งของผู้ถูกปฏิเสธนั้นเป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 23 แห่ง MRFTA จากคดี
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ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นสาคัญก็คือการถูกกระตุ้นโดยคู่แข่งของผู้ถูกปฏิเสธนั้นมีผลทาให้แผนการ
ทาธุรกิจที่เกิดจากการตัดสินใจโดยอิสระของผู้ปฏิเสธเปลี่ยนไปในทางตรงกันข้าม435
ประเด็นสาคัญดังกล่าวนั้นก็ยังคงมีอยู่แม้จะเป็นการปฏิเสธโดยถูกกระตุ้น
จากคู่แข่งของผู้ถูกปฏิเสธเพียงบริษัทเดียวก็ตามและหากคู่แข่งของผู้ถูกปฏิเสธมีอานาจตลาดอย่างมี
นัยสาคัญก็ไม่จาเป็นต้องอาศัยสิทธิตามสัญญา (contractual right) เพื่อชักจูงให้เกิดการปฏิเสธแต่
อย่างใด ซึ่งในสาธารณรัฐเกาหลีก็มีคดีที่ KFTC ต้องพิจารณาการปฏิเสธที่คล้ายคลึงกับคดี Toys “R”
Us, Inc. v. FTC ของประเทศสหรัฐ อเมริกา436 ในคดี Korea Telecom437 ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่าบริษัท
Korea Telephone Directory Company หรื อ ที่ รู้ จั ก กั น ในนาม KTDC เป็ น บริ ษั ท ผู้ จั ด ท าสมุ ด
โทรศัพท์ในสาธารณรัฐเกาหลี มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในตลาดสมุดโทรศัพท์สูงถึง ร้อยละ 83 โดยมีบริษัท
Korea Telecommunication (KT) ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่อัน ดับ 2 ดังนั้ น KT จึ งมีอิทธิพลอยู่มากใน KTDC ในเดือนตุล าคม ปี ค.ศ. 1999 KTDC
ประสงค์ที่จ ะตีพิม พ์ห มายเลขโทรศั พ ท์ข องผู้ ใช้บริ การเครื อข่า ย Hanaro Telecommunication
(HTI) โดยรวมเข้ากับสมุดโทรศัพท์ที่ตีพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการเครือข่าย KT KTDC จึง
สอบถามไปยังบริษัท KT ถึงความเป็นไปได้ในการรวมหมายเลขโทรศัพท์ของทั้ง 2 เครือข่ายเข้าไว้ใน
สมุดโทรศัพท์เล่มเดียวกัน ในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1999 บริษัท KT ตอบกลับมาว่าสมุดโทรศัพท์
ของ KT ควรจะมีเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการเครือข่าย KT เท่านั้น ในช่วงเดือนมกราคม
ถึงเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 2000 บริษัท HTI จึงเข้าไปขอเจรจากับบริษัท KTDC และบริษัท KT ให้มี
การตีพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการทั้ง 2 เครือข่ายไว้ในสมุดโทรศัพท์เล่มเดียวกันโดยเรียง
ตามตัวอักษรของชื่อเจ้าของหมายเลขแทนการตีพิมพ์แยกเล่มกัน อย่างไรก็ตาม คาร้องขอของบริษัท
HTI ไม่เป็นผล บริษัท KT ยังคงยืนยันที่จะปฏิเสธดังเดิมจึงทาให้บริษัท KTDC ไม่อาจตีพิมพ์โดยรวม
เอาหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการเครือข่าย KT และ HTI เข้าไว้ในสมุดโทรศัพท์เล่มเดียวกันได้438
ในการวินิจฉัยความผิ ด KFTC เห็นว่าการที่ KTDC ปฏิเสธไม่ทาธุร กิจ ต่อ
HTI เช่นนั้นเป็นเพราะอิทธิพลของบริษัท KT ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 2 อยู่ในบริษัท KTDC
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และ KFTC ยังเห็นว่าในตลาดผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ การตีพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของ
ผู้ใช้บริการเครื อข่ายลงในสมุดโทรศัพท์เป็นสิ่งจาเป็นส าหรับผู้ ให้ บริการเครือข่ายโทรศัพท์ มื อ ถือ
เนื่ องจากเป็ น การระบุ ยื น ยั น ตัว ตนของผู้ ใช้บริการ ซึ่งการระบุยืนยันตัว ตนของผู้ ใช้บริการนี้เ ป็ น
สิ่งจาเป็นต่อการแข่งขันในตลาดผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเป็นอย่างมาก ในคดีนี้บริษัท KT
เป็นผู้ครองตลาดอยู่ในตลาดผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เห็นได้จากมีจานวนผู้ใช้บริการคิด
เป็นจานวนถึงร้อยละ 98.2 ส่วนเครือข่าย HTI มีผู้ใช้บริการเพียงร้อยละ 1.8 ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ใน
ความเป็นจริงที่จะตีพิมพ์สมุดโทรศัพท์ที่บรรจุแต่เพียงหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการเครือข่าย HTI
เนื่องจากย่อมไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ KFTC เห็นว่าควรให้มีการรวมเอาหมายเลขโทรศัพท์
ของผู้ใช้บริการเครือข่าย HTI และ KT ไว้ในสมุดโทรศัพท์เล่มเดียวกัน439
ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ HTI จาเป็นต้องพึ่งพาบริษัท KTDC ดังนั้นการที่
บริษัท KT ไม่อนุญาตให้มีการรวมเอาหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการทั้ง 2 เครือข่ายเข้าไว้ในสมุด
โทรศัพท์เล่มเดียวกันจน KTDC ไม่อาจตีพิมพ์ได้นั้นจัดเป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตาม
มาตรา 23 ของ MRFTA แล้ว เนื่องจากการปฏิเสธส่งผลเป็นการจากัดการประกอบธุรกิจของคู่แข่งขัน
KFTC มีคาสั่งว่า KT ไม่ควรปฏิเสธการตีพิมพ์สมุดโทรศัพท์ที่มีการรวมเอาหมายเลขโทรศัพ ท์ข อง
ผู้ ใช้บ ริ การเครื อข่ายของคู่แข่ง ขัน เข้า กั บสมุดโทรศั พท์ข องตน เป็นผลให้ ห มายเลขโทรศัพท์ ข อง
ผู้ใช้บริการเครือข่าย HTI และ KT จะต้องถูกตีพิมพ์ไว้ในสมุดโทรศัพท์เล่มเดียวกันเพื่อเป็นการส่งเสริม
สวัสดิภาพของผู้บริโภค440 จะเห็นได้ว่าปัจจัยข้อหนึ่งที่ทาให้ KFTC เห็นว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจในคดี
นี้จัดเป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมเป็นเพราะในตอนแรก KTDC ดูเหมือนต้องการทาธุรกิจ
กับ HTI แต่ถูกกระตุ้นจากบริษัท KT ซึ่งเป็นคู่แข่งของบริษัท HTI ผู้ถูกปฏิเสธ จึงทาให้การตัดสินใจ
โดยอิสระของ KTDC เปลี่ยนไปในทางตรงกันข้าม441
หรื อ ในคดี DuPont Korea442 ก็ มี ข้ อ เท็ จ จริ ง คล้ า ยคลึ ง กั น ศาล Seoul
High Court ตัดสินว่าการปฏิเสธที่จะจัดจาหน่ายวัตถุดิบ input สาคัญต่อผู้ถูกปฏิเสธเนื่องจากถูก
กระตุ้นโดยคู่แข่งของผู้ถูกปฏิเสธซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของผู้ปฏิเสธนั้นแสดงถึงเจตนาที่ไม่เป็นธรรมจึง
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เป็ น พฤติกรรมทางการค้าที่ ไม่เ ป็ นธรรมตามมาตรา 23 ของ MRFTA443 และต่อมาศาลฎีกาของ
สาธารณรัฐเกาหลีก็ได้ตัดสินยืนตามคาพิพากษาของศาล Seoul High Court
เป็ น ที่ชัดเจนว่าผู้ ปฏิเสธจะต้ อ งครอบครองอานาจตลาดพอสมควรการ
ปฏิเสธถึงจะสามารถจากัดการแข่งขันได้ หากปราศจากอานาจตลาดดังกล่าวแล้วก็ไม่อาจสรุปได้ ว่า
การปฏิเสธนั้นมีเจตนาจากัดการแข่งขันซึ่งศาลฎีกาของสาธารณรัฐเกาหลีก็ให้ความสาคัญกับประเด็น
เรื่องอานาจตลาดเช่นเดียวกันกับในประเทศสหรัฐ เห็นได้จากคดี G-Market444 ซึ่งมีประเด็นให้ศาล
วินิจฉัยตามมาตรา 3-2 ศาลในคดีนี้ไม่พบความไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบความรับผิดสาคัญตาม
มาตรา 3-2 จากการปฏิเสธโดยผู้ค้าปลีกทั้ง 7 รายที่ปฏิเสธไม่จาหน่ายสินค้า ให้กับเว็บไซต์ขายของ
ออนไลน์เว็บหนึ่งเพราะถูกกระตุ้นจากคู่แข่งขันของเว็บไซต์ดังกล่าว โดยศาลเห็นว่าส่วนแบ่งตลาดของ
ผู้ค้าปลีกทั้ง 7 รายรวมกันแล้วมีส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 0.24 ซึ่งเป็นจานวนที่น้อยมาก445
จากคดีทั้งหมดที่ปรากฏในหัวข้อนี้แสดงให้เห็นว่า
1. เมื่อคู่แข่งของผู้ถูกปฏิเสธมีอานาจต่อรองมากพอเมื่อพิจารณาจากมุมของ
ผู้ปฏิเสธทาให้ผู้ปฏิเสธไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากปฏิบัติตามที่คู่แข่งของผู้ถูกปฏิเสธสั่งและ
2. ผู้ปฏิเสธมีส่วนแบ่งตลาดที่มากพอเมื่อพิจารณาในมุมของผู้ถูกปฏิเสธ จน
การปฏิเสธนั้นเป็นการกาจัดให้ผู้ถูกปฏิเสธต้องออกไปจากการแข่งขันได้อย่างสิ้นเชิง
การปฏิ เ สธโดยผู้ ป ฏิ เ สธที่ ถู ก กระตุ้ น โดยคู่ แ ข่ ง ของผู้ ถู ก ปฏิ เ สธที่ มี ลั ก ษณะข้ า งต้ น นั้ น ใน
สาธารณรัฐเกาหลีก็เห็นว่ามีแนวโน้มที่จะแสดงให้เห็นถึงเจตนาต่อต้านการแข่งขันได้มากเหมือนกันกับ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา446
4.3.5) การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่เป็นการปิดกั้นการเข้าสู่ตลาดของผู้ปฏิเสธ
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่ให้ผลกระทบเป็นการปิดกั้นการเข้าสู่ตลาด
ของผู้ปฏิเสธนั้นส่งผลให้คู่แข่งในตลาดลดลงและเป็นการสร้างอุปสรรคต่อการแข่งขันตั้งแต่แรกเริ่ม
(fundamental level) หรือในบางทีอาจเป็นการสร้างอุปสรรคตั้งแต่คู่แข่งยังไม่ได้เข้ามาแข่งขันใน

443

Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: 121-122.
444 Supreme Court [S. Ct.], 2008Du16322, May 10, 2011 (S. Kor.).
445 Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: 122.
446 Ibid.

260
ตลาด เมื่อพิจารณาถึงความสาคัญของความสามารถในการเข้าไปสู่ กระบวนการการแข่งขัน ในตลาด
แล้ว สาธารณรัฐเกาหลีจึงมีการตรวจสอบการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่ให้ผลเป็นการปิดกั้นการเข้าสู่ตลาด
อย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกันกับในประเทศสหรัฐอเมริกา447
ศาลในสาธารณรัฐ เกาหลี รวมทั้ง KFTC ได้เผยให้ เห็ นถึงแนวโน้มในการ
สรุปว่าการปฏิเสธที่ให้ผลเป็นการปิดกั้นการเข้าสู่ตลาดของผู้ปฏิเสธนั้นแสดงถึงเจตนาต่อต้านการ
แข่งขัน โดยสังเกตได้จากคดีดังต่อไปนี้ ในคดี Hanil448 ศาล Seoul High Court ระบุว่าการปฏิเสธ
ของบริษัทยาที่จะจัดจาหน่ายน้ายาทางการแพทย์ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสินค้าที่ตนมีจาหน่ายแต่เพียงผู้เดียว
ให้กับบริษัทคู่แข่ง เป็นการป้องกันอย่างสิ้ นเชิงไม่ให้คู่แข่งสามารถเข้ามาแข่งขันกับตนเองโดยทาให้
คู่แข่งรายนั้นไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาจัดซื้อน้ายาดังกล่าวที่คู่แข่งประมูลชนะมาได้ ในท้ายที่สุดจึงมี
การเปลี่ยนตัวผู้ชนะการประมูลมาเป็นผู้ปฏิเสธ ผลกระทบจากการปฏิเสธดังกล่าวจึงสามารถสรุปได้
ว่ามีเจตนาอย่างไม่เป็นธรรมอันเป็นองค์ประกอบสาคัญตามมาตรา 23 ของ MRFTA และในคดี Yeha
Media449 KFTC ได้มีคาวินิจฉัยถึงมาตรา 23 ของ MRFTA เช่นกันซึ่งข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่านอกจาก
สานักพิมพ์หนังสืออ้างอิงซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดจะหยุดจัดจาหน่ายสินค้าให้กับ
ผู้ค้าปลีกแล้ว ยังเลิกจาหน่ายสินค้าให้ กับผู้จัดจาหน่ายที่พยายามจะเข้ามาแข่งขันกับตนโดยการ
จาหน่ายเครื่องมือช่วยศึกษาออนไลน์ (aids study online) ซึ่งเป็นสินค้าที่ผู้จัดจาหน่ายรายนั้นผลิต
ขึ้นเองอันเป็นสิ่งที่สามารถใช้อ้างอิงได้เช่นกัน (reference material) จึงจัดเป็นสินค้าที่อยู่ในตลาด
เดียวกันกับสินค้าของผู้ปฏิเสธ การเลิกจาหน่ายสินค้าให้ผู้จัดจาหน่ายดังกล่าวจึงเป็นการกาจัดผู้จัด
จาหน่ายให้ออกไปจากตลาดหนังสืออ้างอิง (reference book market) ได้อย่างสิ้นเชิง KFTC จึงเห็น
ว่าการเลิกจาหน่ายสินค้านั้นมีเจตนาเพื่อขจัดคู่แข่งหากพิจารณาในมุมมองของผู้ปฏิเสธ450
แม้ว่าผู้ปฏิเสธจะยังมิได้ประกอบธุรกิจอยู่ในตลาดที่ตนมีความพยายามจะ
ปิดกั้นการเข้าสู่ตลาด แต่มีแผนที่จะเข้าสู่ตลาดดังกล่าวนั้นในอนาคตอันใกล้ก็ตาม การปฏิเสธเช่นนั้นก็
มีแนวโน้มที่จะถูกลงความเห็นว่ามีเจตนาเพื่อต่อต้านการแข่งขันเช่นกัน การปฏิเสธในกรณีนี้ส่วนใหญ่
แล้ ว มักเกิดในตลาดที่มีการผู กขาดโดยธรรมชาติ (natural monopoly market) ซึ่งเป็นตลาดที่
ต้องการให้มีผู้ประกอบธุรกิจเพียงรายเดียวครองตลาดทั้งหมด ในสาธารณรัฐเกาหลีการปฏิเสธเช่นนี้
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พบได้บ่อยครั้งในสถานการณ์การประมูลซึ่งผู้ชนะการประมูลเพียงบริษัทเดียวได้รับงานตามโครงการ
ไปทั้งหมด ในคดี KAI451 ผู้รับเหมาก่อสร้างรายหนึ่งถูกคัดเลือกให้เข้าทาสัญญาผ่านการเปิดประมูลที่
จัดขึ้นโดยองค์กรวิจัยของรัฐบาลเพื่อให้ได้รับสิทธิเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในโครงการการพัฒนา
ดาวเทีย มอเนกประสงค์ อย่ างไรก็ตาม ผู้ ประกอบธุรกิจอีกรายหนึ่งซึ่งประสงค์ ที่จะได้รับสิ ทธิใน
โครงการดังกล่าวเช่นกัน ได้ปฏิเสธการจาหน่ายส่วนประกอบที่จาเป็นซึ่งต้องใช้ประกอบเป็ นหน่วย
ประมวลผลกลางของดาวเทียมอันเป็นส่วนประกอบซึ่งผู้ปฏิเสธมีความเชี่ยวชาญและสามารถประดิษฐ์
ได้แต่เพียงผู้เดียวให้กับผู้รับเหมาที่ได้รับสิทธิ ทาให้ผู้รับเหมาที่ได้รับสิทธิต้องสูญเสียโครงการมูลค่า
36.1 พันล้านวอนให้กับผู้ปฏิเสธ ด้วยเหตุที่เจตนาของผู้ปฏิเสธในการปิดกั้นคู่แข่งจากการเข้าสู่ตลาด
นั้ น มี ขึ้ น เพื่ อ ขยายอ านาจผู ก ขาดที่ มี อ ยู่ ใ นตลาดส่ ว นประกอบ (component market) ที่ จ าเป็ น
ดั ง กล่ า วเข้ า ไปในตลาดดาวเที ย ม (satellite market) KFTC จึ ง เห็ น ว่ า การปฏิ เ สธในคดี นี้ เ ป็ น
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 23 ของ MRFTA ส่วนการปฏิเสธที่มีผลเป็นการปิดกั้น
คู่แข่งจากการเข้าสู่ ตลาดซึ่งข้อพิพาทไม่ได้เกิดจากการประมูล ก็มี คดีเกิดขึ้นเช่นกัน ในคดี Tyco
Healthcare Korea452 ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่าบริษัทผลิตเครื่องมือแพทย์บริษัทหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีอานาจ
เหนือตลาดปฏิเสธที่จะจาหน่ายอุปกรณ์รักษามะเร็งตับให้กับผู้จัดจาหน่าย หลังจากที่ผู้ผลิตทราบว่าผู้
จัดจาหน่ายรายนี้กาลังพัฒนาคิดค้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษามะเร็งมดลูกอยู่ KFTC ระบุว่าบริษัทผู้
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจดังกล่าวก็มีแผนที่จะเข้ามาแข่งขันในตลาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษามะเร็งมดลูก
เช่นกัน KFTC จึงเห็นว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจของผู้ผลิตนั้นมีเจตนาเพื่อลงโทษผู้จัดจาหน่ายสาหรับ
การที่จะเข้ามาแข่งขันกับบริษัทตนในอนาคตอันใกล้453
คาพิพากษาของศาลและคาวินิจฉัยของ KFTC เหล่านี้สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติสาหรับการประเมิน พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของ KFTC ในข้อที่ V.B.(2)(B)(4) ซึ่ง
ระบุว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่ส่งผลให้คู่แข่งขันที่ดาเนินธุรกิจอยู่หรือประสงค์จะเข้ามาแข่งขันใน
อนาคตเข้าสู่ตลาดได้ยาก จัดเป็นการปฏิเสธที่ส่งผลเป็นการจากัดการแข่งขันจึงเข้าข่ายเป็นความผิด
ตามมาตรา 23 ของ MRFTA
นอกจากนั้น เมื่อเจตนาต่อต้านการแข่งขันของผู้ ปฏิเสธช่ว ยชี้ให้ เห็ น ถึ ง
ผลกระทบที่เป็นการต่อต้านการแข่งขันได้ง่ายขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าหากผู้ปฏิเสธไม่มีเจตนาต่อต้าน
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การแข่งขัน โอกาสที่จะถูกพิจารณาว่าการปฏิเสธเช่นนั้นส่งผลกระทบเป็นการต่อต้านการแข่งขันก็
ย่อมมีน้อยลง มีข้อเท็จจริงอยู่ กลุ่มหนึ่งในข้อที่ 4.3.6 ถึงข้อที่ 4.3.10 ที่ KFTC และศาลมักสรุปว่าผู้
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวมิได้มีเจตนาต่อต้านการแข่งขัน แต่ที่ต้องตัดสินใจปฏิเสธไม่ทาธุรกิจไป
เพราะมีเหตุผลอันชอบธรรมหรือความจาเป็นประการอื่นซึ่งลดความเสี่ยงที่จะเป็นความผิดตามมาตรา
3-2 และมาตรา 23 ลงได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.3.6) การปฏิเสธที่จะเริ่มต้นทาธุรกิจ
การที่ผู้ ป ฏิเสธไม่เคยทาธุรกิจร่ว มกั บผู้ ถู กปฏิเสธมาก่ อนเป็นปัจจั ย ที่ บ่ ง
ชี้ให้ เห็ น ว่าการปฏิเสธนั้ นไม่มีเจตนาเพื่อต่อต้านการแข่งขันที่มีน้าหนักมากในสาธารณรัฐเกาหลี
น้าหนักของบ่งชี้ตัวดังกล่าวแทบจะเป็นข้อบ่งชี้ที่เด็ดขาดหากผู้ปฏิเสธไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ๆ ในตลาดที่เชื่อมโยงกันนั้นด้วยเพราะผู้ที่ไม่เคยมีส่วนร่วมหรือไม่เคยมี
ความเกี่ยวข้องในตลาดก็คงไม่มีเจตนาต่อต้านการแข่งขันหรือจากัดการแข่งขันในตลาดที่ตนไม่เคยมี
ความเกี่ยวข้อง และข้อบ่งชี้นี้ยังสามารถยืนยันว่าผู้ปฏิเสธไม่มีเจตนาต่อต้านการแข่งขัน ได้อยู่ แม้จะ
เป็นการที่ผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจอีกรายโดยเฉพาะเจาะจงแต่
ในขณะเดียวกันนั้นผู้ปฏิเสธยังคงทาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในตลาดเดียวกัน 454 เห็นได้จาก
คดี POSCO455 ซึ่งเป็นคดีที่มีข้อพิพาทกันตามมาตรา 3-2 ศาลฎีกาของสาธารณรัฐเกาหลีระบุว่าไม่พบ
เจตนาที่ไม่เป็นธรรมในการปฏิเสธของผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่ไม่จัดจาหน่ายสินค้าให้กับ
คู่แข่งในตลาดปลายน้าในขณะที่ยังคงจาหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นอยู่ เนื่องจากคู่ความ
ในคดีไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันมาก่อนและลาพั งเพียงการปฏิเสธที่จะเริ่มต้นทาธุรกิจกับผู้
แข่งขันรายใหม่ในตลาดก็ไม่ได้ทาให้สินค้า output มีราคาสูงขึ้นหรือปริมาณสินค้า output มีจานวน
ลดลงจากระดับที่เคยเป็นอยู่เดิมแต่อย่างใด ข้อ บ่งชี้เช่นนี้ยังปรากฏในคดี HP Korea456 ซึ่งเป็นคดีที่
ตัดสินตามมาตรา 23 ของ MRFTA อันมีข้อเท็จจริงว่าผู้จัดจาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รายหนึ่งไม่
สามารถส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามสัญญาให้กับลูกค้าได้ทันเวลาเพราะว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์นั้นปฏิเสธที่จะเริ่มต้นทาธุรกิจจาหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับผู้จัดจาหน่ายในราคาที่ผู้จัด
จาหน่ายทาคาเสนอซื้อขึ้นไป โดยผู้ผลิตให้เหตุผลว่าตนมีนโยบายจากัดจานวนสินค้าที่ให้ส่วนลดร้อย
ละ 30-45 ลง เพื่อที่จะนาไปจาหน่ายให้กับพันธมิตรทางธุรกิจที่ผู้ผลิตจัดตั้งขึ้นก่อนที่จะนาไปจาหน่าย
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ให้กับผู้จัดจาหน่ายรายอื่น ศาลฎีกาของสาธารณรัฐเกาหลีเห็นว่านโยบายดังกล่าวเป็ นนโยบายที่มี
เหตุผลเนื่องจากพันธมิตรทางธุรกิจที่ผู้ผลิตตั้งขึ้นนั้นจะต้องซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในปริมาณมากและ
จะต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อ ให้การสนับสนุนสินค้าของผู้ผลิตอยู่แล้ว ดังนั้นศาลจึงไม่เห็นว่าการ
ปฏิเสธในคดีนี้มีเจตนาอย่างไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด457
เช่นเดียวกันกับในประเทศสหรัฐ อเมริกาและประเทศญี่ปุ่น หากปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าผู้ปฏิเสธและผู้ถูกปฏิเสธเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันมาก่อน ข้อเท็จจริงเช่นนี้ใน
สาธารณรัฐเกาหลีก็มักมีบทบาทสาคัญในการพิสูจน์ว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจราย
เดียวเช่นนั้นมีเจตนาเพื่อต่อต้านการแข่งขัน 458 ในคดี Hanil459 การปฏิเสธของบริษัทยาแห่งหนึ่งที่
ปฏิเสธไม่จัดหาสินค้าจาพวกน้ายาทางการแพทย์ (clinical reagent) ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสินค้าที่ผู้ปฏิเสธ
มีจาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวให้กับบริษัทคู่แข่งถูกถือว่ามีเจตนาต่อต้านการแข่งขัน โดยที่ศาล Seoul
High Court เน้นว่าสิ่งที่บ่งชี้ถึงเจตนาต่อต้านการแข่งขันในคดีนี้ได้อย่างชัดแจ้งก็คือการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ปฏิเสธจากที่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจจาหน่ายยาที่ผู้ปฏิเสธมีจาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวดังกล่าว
ให้ กับ คู่แข่งมาก่อน หรื อในคดี T-Broad Chonju460 ซึ่งหากพิจารณาโดยละเอียดแล้ ว จะพบว่ามี
เจตนาที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 3-2 ของ MRFTA บางส่วน เนื่องจากการปฏิเสธของบริษัทเคเบิลทีวี
ที่ไม่ยอมออกอากาศช่องจาหน่ายสินค้าช่องหนึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้ผลิตรายการทีวีช่องนั้นได้รับความ
เสียหายจากการที่จานวนผู้รับชมรายการลดลงทั้ ง ๆ ที่บริษัทเคเบิลทีวีและผู้ผลิตรายการทีวีดังกล่าว
ได้ทาสัญญาต่อกันไว้แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิเสธและผู้ถูกปฏิเสธในคดีนี้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กันมาก่อน461
แม้ข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ปฏิเสธและผู้ถูกปฏิเสธไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กันมาก่อนจะเป็นปัจจั ยสาคัญที่ชี้ให้เห็นว่าไม่มีเจตนาต่อต้านการแข่งขันอันมีน้าหนักมากก็ตาม แต่
การที่ทั้ง 2 ฝ่ายไม่เคยมีความสัมพันธ์เช่นนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถสรุปได้โดยอัตโนมัติว่า
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การปฏิเสธในคดีนั้นไม่ได้มีเจตนาเพื่อต่อต้านการแข่งขันเสียในทันที 462 และข้อบ่งชี้ว่าผู้ปฏิเสธไม่มี
เจตนาดังกล่าวนี้ ดูเหมือนว่าจะมีน้าหนักน้อยลงหากเป็นคดีที่มีประเด็นพิพาทกันตามมาตรา 23 ของ
MRFTA ดังจะเห็นได้จากคดี Jinro Ballantines463 โดย KFTC วินิจฉัยว่าการที่บริษัทผู้นาเข้าสุ รา
จากต่างประเทศปฏิเสธที่จะจาหน่ายสินค้าให้กับบริษัทผู้ค้าส่งรายใหม่นั้นเป็นพฤติกรรมทางการค้าที่
ไม่เป็นธรรม แม้ว่าคู่กรณีไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันมาก่อนก็ตาม เนื่องจากการปฏิเสธในคดีนี้
เกิดขึ้นจากการกดดันของคู่แข่งของผู้ค้าส่งอันเป็นปัจจัยที่ชี้ให้เห็นถึงเจตนาต่อต้านการแข่งขันปัจจัย
หนึ่งตามที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ภายใต้การพิจารณาคดีตามมาตรา 23 ของ MRFTA เพียงแค่ผู้
ปฏิเสธปฏิบัติต่อผู้ถูกปฏิเสธแตกต่างไปจากที่ผู้ปฏิเสธเคยทาต่อผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นก็ดูเหมือนจะ
เพียงพอแล้วที่จะหักล้าง ข้อบ่งชี้ว่าผู้ปฏิเสธไม่มีเจตนาต่อต้านการแข่งขันสาหรับกรณี การปฏิเสธที่จะ
เริ่มต้นทาธุรกิจหรือการไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันมาก่อนได้แล้ว อย่างที่เห็นในคดี Hite Beer
II464 ศาลฎีกาของสาธารณรัฐเกาหลีตัดสินว่าการปฏิเสธของผู้ประกอบธุรกิจโรงกลั่นเบียร์ที่ปฏิเสธไม่
จัดจาหน่ายเบียร์ให้กับผู้ค้าปลีกรายใหม่ที่เพิ่งเข้ามาประกอบธุรกิจในตลาดค้าปลีกเป็นพฤติกรรมทาง
การค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 23 ของ MRFTA โดยให้เหตุผลว่าผู้ปฏิเสธปฏิบัติต่อผู้ถูกปฏิ เสธ
แตกต่างไปจากการปฏิบัติที่ผู้ปฏิเสธได้ทาต่อผู้ค้าปลีกรายอื่น465
หากพิจารณาในมุมมองด้านผลกระทบของการปฏิเสธที่จะเริ่มต้นทาธุรกิจ
(effect approach to a refusal to start dealing) จะพบว่ า ความสั ม พั น ธ์ ทุ ก อย่ า งเช่ น ทางด้ าน
ธุร กิจ หรื อด้านอื่น ๆ ล้ ว นแล้ ว แต่ต้องมีการลงทุนเพื่อสร้างความสั มพันธ์ (relationship-specific
investment) เช่นค่าใช้จ่ายในการทาธุรกรรมต่าง ๆ หากการประกอบธุรกิจชนิดหนึ่งมีค่าใช้จ่ายที่
เท่ากันแล้วในกรณีที่ผู้ปฏิเสธและผู้ถูกปฏิเสธไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันมาก่อน ทั้ง 2 ฝ่ายนี้
ย่อมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อสร้างความสัมพันธ์แต่อย่างใด ดังนั้นการปฏิเสธที่จะเริ่มต้น
ทาธุรกิจจึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของผู้ถูกปฏิเสธน้อยกว่าการยุติความสัมพัน ธ์ทางธุรกิจที่
กาลังดาเนินอยู่และอาจจะหลุดพ้นความรับผิดตามมาตรา 23 ของ MRFTA ได้ง่ายอีกด้วย เพราะ
มาตรา 23 นี้มีนักกฎหมายชาวสาธารณรัฐเกาหลีบางส่วนเห็นว่าเป็นบทบัญญัติที่มีแนวโน้มคุ้มครอง
ความเสียหายระหว่างเอกชนด้วยกันมากกว่ าที่จะเป็นการคุ้มครองความเสียหายต่อตลาดในวงกว้าง
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และด้วยเหตุผลอย่างเดียวกันนี้การปฏิเสธที่จะต่อสัญญา (refusal to renew) ก็มีโอกาสที่จะหลุดพ้น
ความรั บ ผิ ด ตามมาตรา 23 ของ MRFTA มากกว่ า การยุ ติ ค วามสั ม พั น ธ์ ก ลางคั น (mid-term
termination) ในคดี Samsung Networks II466 ได้ตัดสินสนับสนุนว่าเจตนาอย่างไม่เป็ นธรรมตาม
มาตรา 23 MRFTA นั้นจะพบในการปฏิเสธที่จะต่อสัญญาได้น้อยกว่าการยุติความสัมพันธ์กลางคัน
นักกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี ที่มีความเห็นไปในทางนี้ยังแสดงความเห็ นต่ออีกว่า มุมมองด้าน
ผลกระทบนี้จะมีน้าหนักน้อยหากเป็นการพิจารณาภายใต้บทบัญญัติที่มีองค์ประกอบความรับ ผิดว่า
การปฏิเสธนั้นต้องสร้างความเสียหายให้เกิดกับตลาดเป็นวงกว้าง (market-wide impact) เท่านั้น
เช่นมาตรา 3-2 ของ MRFTA เนื่องจากมุมมองในด้านผลกระทบนี้พิจารณาเฉพาะผลกระทบระหว่าง
คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายแต่เพียงอย่างเดียว467
4.3.7) การปฏิเสธที่จะทาธุรกิจกับผู้ที่ผิดสัญญา
วิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดที่ผู้ปฏิเสธจะสามารถอ้างว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ของตนนั้นมีเหตุผลก็คือการแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกปฏิเสธเป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่ไม่ดี (poor partner) ไม่
สมควรที่จะมีความสัมพันธ์ต่อกัน อาจสรุปได้ว่าคู่ค้าทางธุรกิจที่ ไม่ดีนั้นมีอยู่ 3 ประเภทซึ่งศาลใน
สาธารณรัฐเกาหลีได้ยอมรับแล้วว่าการปฏิเสธต่อคู่ค้าทางธุรกิจทั้ง 3 ประเภทนั้น อาจเป็นการปฏิเสธ
ที่มีเหตุผลและไม่มีความรับผิดตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าแต่อย่างใด ซึ่งในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง
เฉพาะคู่ค้าทางธุรกิจที่ไม่ดีประเภทที่ 1 ซึ่งก็คือคู่ค้าทางธุรกิจที่เป็นผู้ผิดสัญญาอันชอบด้วยกฎหมาย
ส่วนคู่ค้าที่ไม่ดีประเภทอื่น ๆ จะอธิบายในหัวข้อถัดไป เนื่องจากการผิดสัญญาเป็นการแสดงออกอย่าง
ชัดเจนถึงความไม่น่าไว้วางใจหรือไม่น่าเชื่อถือของผู้ถูกปฏิเสธที่ผิดสัญญา ดังนั้นศาลจึงไม่เต็มใจนักที่
จะตัดสินว่าการปฏิเสธต่อผู้ที่ผิดสัญญาเช่นนี้ได้ทาไปโดยมีเจตนาเพื่อต่อต้านการแข่งขัน468
ในสาธารณรัฐเกาหลีมีคดีที่เกิดขึ้นคือคดี KBS469 ที่ศาล Seoul Southern
District Court ตั ด สิ น ว่ า ไม่ พ บเจตนาอย่ า งไม่ เ ป็ น ธรรมตามมาตรา 23 ของ MRFTA ในการที่
สถานีโทรทัศน์แห่งชาติยุติ การดาเนินธุรกิจต่อบริษัทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ศาล Seoul Southern
District Court เห็นว่าการยุติการดาเนินธุรกิจดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่สมเหตุผลแล้วเพราะบริษัทผู้ผลิต
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รายการโทรทัศน์ได้ทาผิดสัญญาหลายข้อด้วยกัน เช่น ยักยอกเงินที่ได้รับจากสถานีโทรทัศน์และผลิต
รายการประเภทสารคดีซึ่งมีเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องให้กับสถานีโทรทัศน์ เช่นเดียวกันกับคดี Hyundai
Motors470 ที่ศาลรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเกาหลีตัดสินว่าไม่พบเจตนาต่อต้านการแข่งขันภายใต้
มาตรา 23 ของ MRFTA ในการปฏิเสธของบริษัทผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่แห่งชาติที่ไม่ต่อสัญญากับ
ผู้รับเหมาช่วงเนื่องจากผู้รับเหมาช่วงดังกล่าวทาผิดต่อสัญญาหลายครั้ง และในคดี Lotteria471 ศาล
ฎีกาตัดสินในประเด็นตามมาตรา 23 ของ MRFTA ว่าการยุติการทาธุรกิจของบริษัทฟาสต์ฟู้ดรายใหญ่
ของประเทศต่อผู้ รับสิทธิตามสัญญาแฟรนไชส์ (franchisee) ด้วยเหตุผลที่ว่าผู้รับสิทธิดังกล่าวผิด
สัญญาแฟรนไชส์หลายข้อนั้นไม่เป็นความผิดต่อมาตรา 23 ของ MRFTA แต่อย่างใด แม้แต่ผู้ผูกขาดที่
ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาล (government-authorized monopolists) ก็สามารถปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
กับผู้ที่ผิดสัญญาได้ ในคดี JU Network472 และคดี Urban Gas473 ผู้ผูกขาดในคดี JU Network เป็น
สมาคมช่วยเหลือผู้บริโภคที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายทาหน้าที่เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากความเสียหายที่
เกิดจากธุรกิจการตลาดขายตรงหลายชั้น (multi-level marketing) หรือที่นิยมเรียกกันว่าการตลาด
แบบเครื อ ข่า ย (network marketing) ส่ ว นผู้ ผู กขาดในคดี Urban Gas เป็นบริษัทแก๊ส ที่รั ฐ บาล
สาธารณรัฐเกาหลีจัดตั้งขึ้นซึ่งเป็นผู้ผูกขาดตลาดการจัดจาหน่ายแก๊สอยู่ในภูมิภาคหนึ่ง ศาลทั้ง 2 คดี
นี้ตัดสินว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจของผู้ผูกขาดทั้ง 2 คดีไม่ปรากฏว่ ามีเจตนาอย่างไม่เป็นธรรมตาม
มาตรา 23 ของ MRFTA แต่อย่างใด โดยศาลของทั้ง 2 คดีเห็นว่าหน่วยงานของรัฐผู้ปฏิเสธมีสิทธิที่จะ
ไม่ทาธุร กิจ กับ ผู้ ถูกปฏิเสธในคดีซึ่งก็คื อบริษั ทที่ท าธุรกิจการตลาดขายตรงหลายชั้นและบริ ษั ท ผู้
ให้บริการบารุงรักษาตามลาดับได้ เพราะว่าผู้ถูกปฏิ เสธทั้ง 2 คดีไม่สามารถแสดงบัญชีรายรับหรือไม่
สามารถแสดงรายละเอียดการเก็บค่าธรรมเนียมได้ ซึ่งเป็นการละเมิดต่อข้อสัญญาที่ทาไว้กับหน่วยงาน
ของรัฐ474
ในความเป็ น จริ ง น้ าหนั ก ของข้ อ บ่ ง ชี้ ว่ า ผู้ ป ฏิ เ สธไม่ มี เ จตนาต่ อ ต้ า นการ
แข่งขันสาหรับกรณีการปฏิเสธที่จะทาธุรกิจกับผู้ถูกปฏิเสธที่ผิดสัญญายังคงมีน้าหนักมาก แม้เป็นการ
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ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจหลายราย (concerted refusal to deal) ซึ่งปกติแล้วจะเป็น
พฤติกรรมที่ถูกควบคุมโดยกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างเข้มงวดกว่าพฤติกรรมการปฏิเสธไม่
ทาธุรกิจฝ่ายเดียว กระนั้นก็ตามปรากฏว่ามีบางคดีที่ศาลตัดสินว่าไม่พบเจตนาต่อต้านการแข่งขันจาก
การปฏิเสธโดยผู้ประกอบธุร กิจหลายรายต่อผู้ ถูกปฏิเสธที่ผิ ดสัญญา 475 ในสาธารณรัฐเกาหลี มีคดี
เกิดขึ้นซึ่งมีข้อเท็จจริงคล้ายคลึงกับคดี Nw. Wholesale Stationers, Inc. v. Pacific Stationery &
Printing Co. ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในคดี Hana Bank476 อันเป็นคดีเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทา
ธุร กิจ โดยกลุ่ ม ของธนาคารสาธารณรัฐ เกาหลี ร ายใหญ่ ซึ่ งมีชื่ อ ว่า กลุ่ มธนาคาร Hana Bank กลุ่ ม
ธนาคารดังกล่าวนี้ร่วมกันสามารถครอบครองตู้ AMTs ได้ถึงครึ่งหนึ่งของจานวนตู้ ATMs ที่มีทั้งหมด
ในสาธารณรัฐเกาหลี ศาลในคดีนี้ตัดสินว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจของกลุ่มธนาคาร Hana Bank ต่อ
ธนาคารผู้ถูกปฏิเสธรายหนึ่งนั้นเป็นการปฏิเสธที่มีเหตุผลเพียงพอที่จะโต้แย้งว่าไม่มีเจตนาต่อต้านการ
แข่ ง ขั น ได้ เ นื่ อ งจากธนาคารผู้ ถู ก ปฏิ เ สธละเมิ ด ต่ อ ข้ อ สั ญ ญาที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยปริ ย ายว่ า จะต้ อ งไม่ ใช้
เครือข่าย ATMs ของกลุ่มธนาคาร Hana Bank เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากการบริการฝาก
เงินและถอนเงินเท่านั้น477
สาหรับกรณีการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับผู้ถูกปฏิเสธที่ละเมิดต่อสัญญาอันจะ
เป็นข้อบ่งชี้ว่าไม่มีเจตนาต่อต้านการแข่งขันได้นั้น ต้องปรากฏว่าข้อสัญญาที่ถูกละเมิดในตัวเองต้องไม่
มีเงื่อนไขที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้าด้วย หากข้อสัญญาที่ถูกละเมิดมีเงื่อนไข
อันมิชอบตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า แล้วก็เท่ากับยิ่งเป็นการส่งเสริมให้เห็นถึงเจตนาต่อต้าน
การแข่งขันของผู้ปฏิเสธนั่นเอง478 ในคดี Namyang Aloe479 มีข้อเท็จจริงว่าบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่
ทามาจากว่านหางจระเข้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยเลิกสัญญาการเป็นผู้จัดจาหน่ายสินค้ากับผู้จัดจาหน่าย
สินค้ารายหนึ่ง ส่งผลให้ผู้จัดจาหน่ายสินค้ารายนั้นต้องล้มเลิกการประกอบธุรกิจไปโดยให้เหตุผลว่าผู้
จัดจาหน่ายละเมิดต่อข้อสัญญาที่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการกาหนดราคาขายต่อและการกาหนดตัวลูกค้า
(customer restriction) ซึ่ง KFTC เห็นว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจนี้เป็นการละเมิดต่อ MRFTA จึงมี
คาสั่งให้ผู้ปฏิเสธจ่ายค่าชดเชยสาหรับค่าขาดกาไรที่ผู้ถูกปฏิเสธพึงจะได้รับจนถึงวันที่มีการยกเลิก

475

Ibid., 131.
Seoul High Court [ Seoul High Ct. ] , 2002Nu1641, ( Hana Bank) , Oct. 23, 2003, §§ 1, 4 ( S. Kor. ) , aff’ d,
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สัญญา ในชั้นศาล Seoul High Court กลับปฏิเสธที่จะให้ค่าชดเชยดังกล่าวโดยกล่าวว่า KFTC ควร
วินิจฉัยเอาผิดกับพฤติกรรมการกาหนดราคาขายต่อและการกาหนดตัวลูกค้ามากกว่าที่จะมาวินิจฉัย
เอาผิดกับพฤติกรรมการยกเลิกสัญญา แต่ศาลฎีกาของสาธารณรัฐเกาหลีไม่เห็นด้วยกับมุมมองของ
ศาลล่าง จึงตัดสินว่าการยกเลิกสัญญานั้นก็เป็นการละเมิดต่อมาตรา 23 ของ MRFTA ด้วยเช่นกัน
เพราะว่าการยกเลิกสัญญาเช่นนั้นแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่จะบังคับให้เกิดการจากัดการแข่งขันอันมิ
ชอบด้วยกฎหมาย จะเห็นได้ว่าคดีนี้ศาลฎีกาในสาธารณรัฐเกาหลีมีความเห็นคล้ายคลึงกับศาลอุทธรณ์
ภาค 4 ของประเทศสหรัฐที่ตัดสินไว้ในคดี Osborn v. Sinclair Refining Co. ที่ว่าการปฏิเสธไม่อาจ
อ้างความคุ้มกันตามหลัก Colgate ได้หากผู้ปฏิเสธมีเจตนาใช้การปฏิเสธเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
จากัดการแข่งขัน480
ถ้าหากสิ่งที่ผู้ถูกปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามไม่ได้มีสภาพบังคับเป็นสัญญาแต่เป็น
เพียงนโยบายฝ่ายเดียว (unilateral policy) ของผู้ปฏิเสธ คดีความต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก็มักจะชี้ว่าการ
ปฏิเสธอันเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกปฏิเสธไม่ยอมปฏิบัติตามนโยบายฝ่ายเดียวนั้นมีแนวโน้มว่าเป็นการ
ปฏิเสธที่มิได้มีเจตนาเพื่อต่อต้านการแข่งขันเช่นกันและนโยบายฝ่ายเดียวดังกล่าวที่พบได้บ่อยใน
สาธารณรัฐเกาหลีมักเป็นนโยบายเรื่องการกาหนดราคาขายต่อ ในคดี Callaway Golf Korea481
ศาลฎีกาของสาธารณรัฐเกาหลีไม่เห็นด้วยกับ คาวินิจฉัยของ KFTC ที่วินิจฉัยว่าการยุติสัญญาตัวแทน
จาหน่ายของบริษัทผู้นาเข้าไม้กอล์ฟต่อตัวแทนจาหน่ายที่ไม่ยอมปฏิบัติตามนโยบายกาหนดราคาขาย
ต่อ (RPM policy) ที่บริษัทผู้นาเข้าไม้กอล์ฟกาหนดขึ้นนั้นเป็นความผิด โดยศาลให้เหตุผลว่าบริษัทผู้
นาเข้าไม้กอล์ฟไม่ได้รับโอกาสให้พิสูจน์ถึงผลกระทบด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการแข่งขันของนโยบาย
การกาหนดราคาขายต่อดังกล่าวซึ่งศาลเห็นว่านโยบายนั้นมีประโยชน์มากกว่าผลกระทบที่เป็นการ
ต่อต้านการแข่งขัน เช่นนโยบายนั้นช่วยส่งเสริมประโยชน์ของผู้บริโภค (consumer welfare) เป็นต้น
และถ้านโยบายฝ่ายเดียวนั้นเป็นสิ่งจาเป็นเพื่อการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพของการรวมกลุ่มทาง
ธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจัดตั้งขึ้นระหว่างบริษัทที่เป็นคู่แข่งกัน การที่คู่กรณีคนใดในกลุ่มธุรกิจ
นั้นไม่ยอมปฏิบัติตามนโยบายดังกล่ าวอาจเป็นข้อบ่งชี้ว่าผู้ปฏิเสธมิได้มีเจตนาต่อต้านการแข่ งขัน
สาหรับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจได้ แม้เป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจหลายรายก็ตาม ใน
คดี Hankuk Super Chain482 ศาล Seoul High Court ตัดสินว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจของสหกรณ์
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ต่อสมาชิกที่ละเมิดต่อนโยบายสาคัญซึ่งตั้งขึ้นเพื่อประสิทธิภาพในการดาเนินงานของสหกรณ์นั้นไม่
เป็นการละเมิดต่อมาตรา 23 ของ MRFTA เนื่องจากศาลเห็นว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจดังกล่าวไม่มี
เจตนาต่อต้านการแข่งขัน483
น้าหนักของข้อบ่งชี้ว่าผู้ปฏิเสธมิได้มีเจตนาต่อต้านการแข่งขันในกรณีที่ ผู้ถูก
ปฏิเสธไม่ป ฏิบั ติตามนโยบายฝ่ ายเดียวนั้นดูจะมีน้าหนักน้อยกว่าการที่ผู้ ถูกปฏิเสธละเมิดสัญญา
ในขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจแม้จะเป็นผู้ผูกขาดก็สามารถยุติความสัมพันธ์กับผู้ที่ไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญา
ได้ แต่ถ้าหากเป็นเพียงการที่ผู้ประกอบธุรกิจฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามนโยบายฝ่ายเดียว ผู้ประกอบธุรกิจ
ฝ่ายที่ตั้งนโยบายนั้นขึ้นมาสามารถยุติความสัมพันธ์ได้โดยชอบแต่ในเฉพาะกรณีที่นโยบายฝ่ายเดียว
นั้นให้ประสิทธิภาพมากกว่าความเสียหายที่เป็นการต่อต้านการแข่งขันจากการปฏิเสธ 484 จะเห็นได้
จากคดีดังต่อไปนี้ว่าถ้าเป็นเพียงการไม่ปฏิบัติตามนโยบายฝ่ ายเดียวต้องมีการพิสูจน์ถึงประโยชน์ของ
นโยบายและความเสียหายที่เป็นการต่อต้านการแข่งขัน ในคดีหนึ่งศาล Seoul High Court ได้ตัดสิน
ว่าการปฏิเสธที่จะจัดจาหน่ายสินค้าให้กับผู้ถูกปฏิเสธที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกาหนดราคาขายต่อ
นั้นเป็นความผิด เนื่องจากผู้ปฏิเสธไม่สามารถแสดงให้ศาลเห็นได้ว่านโยบายดังกล่าวสามารถช่วย
ส่งเสริมให้มีการแข่งขันมากขึ้นได้ซึ่งมีประโยชน์มากกว่าผลกระทบที่เป็นการต่อต้านการแข่งขัน 485 ที่
ข้อบ่งชี้ว่าผู้ปฏิเสธมิได้มีเจตนาต่อต้านการแข่งขันในกรณีที่ผู้ถูกปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามนโยบายฝ่ายเดียว
มีน้ าหนั กน้ อยกว่ ากรณี ที่ผู้ ถูกปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามสัญญาก็เพราะการฝ่ าฝื นนโยบายฝ่ ายเดียวนั้น
กระทบแต่เพียงประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจากนโยบายนั้นเท่านั้น แต่การไม่ปฏิบัติตามสัญญานอกจากจะ
เป็นการกระทบต่อประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจากสัญญาแล้ว ยังเป็นการทาลายความผูกพันอันชอบด้วย
กฎหมายของสัญญาและยังทาให้คู่สัญญาสูญเสียความไว้วางใจจากการที่สัญญาถูกทาลายลงอีกด้วย
ดังนั้นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจต่อผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจึงเป็นข้อ บ่งชี้ว่าผู้ปฏิเสธมิได้มีเจตนากระทา
ความผิดตาม MRFTA ที่มีน้าหนักมากกว่า486
เป็นเรื่องประหลาดที่บ่อยครั้งเมื่อสัญญาที่มีข้อตกลงอันผิดกฎหมายระงับลง
แล้วผู้ถูกปฏิเสธมักมาฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลเพื่อให้ศาลตัดสินลงโทษผู้ปฏิเสธสาหรับการยุติสัญญาที่
ผิ ดกฎหมายนั้ น อาจมีบ างคนโต้แย้งว่าการนาคดีมาฟ้องร้องนั้นก็เพื่อเป็นการชดเชยผู้ ถูกปฏิเสธ
483

Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: 133.
484 Ibid.
485 Seoul High Court [Seoul High Ct.], 2011Nu10777, Apr. 19, 2012, § 2.Da. (S. Kor.).
486 Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: 133.
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สาหรับความเสียหายที่ได้รับจากสัญญาที่มีข้อตกลงเป็นการต่อต้านการแข่งขัน แต่เมื่อพิจารณาอย่างถี่
ถ้วนแล้วเมื่อผู้ถูกปฏิเสธไม่ต้องผูกพันตามสัญญาที่มีข้อตกลงอันผิดกฎหมายอีกต่อไป ความสัมพันธ์ที่
เหลือระหว่างกันก็จะได้รับการปรับเพื่อชดเชยผลประโยชน์ที่ต้องเสียไปจากข้อตกลงที่เป็นการต่อต้าน
การแข่งขันนั้นได้เอง หรือถ้าข้อตกลงดังกล่าวเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ผู้ปฏิเสธและผู้ถูกปฏิเสธเข้ามา
สร้างความสัมพันธ์กัน หากไม่มีข้อตกลงเช่นนั้นแล้วทั้ง 2 ฝ่ายก็คงไม่ตัดสินใจเข้ามาผูกสัมพันธ์กัน
ดังนั้นแล้วผู้ถูกปฏิเสธก็มิได้สูญเสียสิ่งใดไปจากการที่ตกลงเข้ามาผูกสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ผู้ปฏิเสธเลย
การที่ผู้ถูกปฏิเสธยอมเข้ามาทาธุรกิจด้วยเช่นนี้แล้วกลับมาฟ้องเป็นคดีในภายหลังเมื่อความสัมพันธ์ไม่
เป็นไปด้วยดี ซึ่งโจทก์ที่เป็นผู้ถูกปฏิเสธนั้นก็รู้ถึงข้อตกลงที่มิชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วตั้งแต่เข้าทา
สัญญาแต่ก็ยังยอมเข้าทาสัญญาด้วยนั้นอาจขัดต่อหลัก มือสะอาด (doctrine of clean hand) ซึ่งมี
หลักอยู่ว่าผู้ที่จะใช้สิทธิทางศาลต้องมาศาลด้วยมือสะอาด ภายใต้หลักนี้จึงไม่ยอมรับให้ผู้ถูกปฏิเสธมา
ใช้สิทธิทางศาลฟ้องร้องกล่าวหาว่าสัญญาที่ตนเข้าไปผูกพันด้วยนั้นมิชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากผู้ถูก
ปฏิเสธก็รู้ถึงข้อตกลงที่มิช อบด้วยกฎหมายนั้นอยู่แล้วตั้งแต่ต้นแต่กลับเข้าเสี่ยงภัยทาสัญญาด้วยเอง
อย่างไรก็ตาม กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของสาธารณรัฐเกาหลีก็ไม่รับฟังข้อต่อสู้ ของผู้ปฏิเสธที่
ยกหลักมือสะอาดขึ้นอ้างเช่นเดียวกันกับศาลฎีกาในประเทศสหรัฐอเมริกา เห็นได้จากศาลยังเยียวยา
ความเสียหายให้ผู้ถูกปฏิเสธที่แม้จะมาศาลด้วยมือที่ไม่สะอาดอยู่487
4.3.8) การปฏิเสธที่จะทาธุรกิจกับผู้ที่ไร้ประสิทธิภาพ
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจจะถูกสันนิษฐานว่าไม่มีเจตนาต่อต้านการแข่งขันถ้า
หากผู้ ถูกปฏิเสธเป็ น ผู้ ไร้ ป ระสิ ทธิภ าพ (poor performer) สิ ทธิของผู้ ประกอบธุรกิจในการเลื อ ก
คู่สัญญาของตนด้วยเหตุผลด้านความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพของ
คู่สัญญานั้นเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งต่อการแข่งขัน ดังนั้นหากมีการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจเกิดขึ้นเนื่องจาก
คู่สั ญญาอีกฝ่ ายไม่ส ามารถปฏิบั ติตามสัญญาได้ การปฏิเสธเช่นนั้นก็ไม่ถือว่ามีเจตนาต่อต้านการ
แข่งขันแต่อย่างใด โดยไม่ต้องคานึงถึงว่าการปฏิเสธดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ้นในระยะ
สั้นบ้างก็ตาม แม้นิยามคาว่าประสิทธิภาพ (performance) จะมีความหมายคลุมเครือยากที่จะให้คา
นิยาม แต่ก็ไม่มีความจาเป็นอย่างใดที่จะต้องให้นิยามถ้อยคาดังกล่าวไว้อย่างชัดแจ้งเพื่อที่จะจาแนก
ออกจากนิ ย ามค าว่ า ไร้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพี ย งแค่ ก ารที่ ผู้ ถู ก ปฏิ เ สธไม่ อ าจจ่ า ยเงิ น ตรงตามก าหนด
ระยะเวลาได้ก็เป็นข้ออ้างที่สมเหตุผลให้กับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจได้แล้ว488
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Ibid., 133-134.
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ในสาธารณรัฐเกาหลีมีคดี KT SkyLife489 ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่าสถานีโทรทัศน์
ยุติการส่งสัญญาณความคมชัดปานกลางและความคมชัดสูงให้กับสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมที่ติดต่อขอ
ซื้อสัญญาณโทรทัศน์เพื่อนามาแพร่ภาพออกอากาศคู่ขนาน โดยให้เหตุผลว่าสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม
ไม่ชาระหนี้ให้ตรงตามกาหนดเวลา ศาล Seoul Southern District Court เห็นว่าหากพิจารณาตาม
ลักษณะของการประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์โดยทั่วไปแล้วพบว่าผู้ปฏิเสธมีเจตนาที่จะส่งสัญญาณคืน
ให้ทันทีที่ผู้ถูกปฏิเสธชาระหนี้ ศาลจึงปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าผู้ปฏิเสธมีเจตนาที่จะทาลายการประกอบ
ธุรกิจของผู้ถูกปฏิเสธหรือมีเจตนาที่จะให้มีการบรรลุเป้าหมายที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ หรือในคดี Hite
Beer I 490 ที่ศาลตัดสินว่าการปฏิเสธในคดีไม่ปรากฏว่ามีเจตนาอย่างไม่เป็นธรรมตามมาตรา 23 ของ
MRFTA แต่อย่างใด ในการที่ผู้ผลิตปฏิเสธไม่จัดจาหน่ายสินค้าให้กับผู้จัดจาหน่ายที่ไม่ชาระหนี้ให้ตรง
ตามเวลาที่กาหนด ข้ออ้างเรื่องการปฏิเสธที่จะทาธุรกิจกับผู้ที่ไร้ประสิทธิภาพนี้สอดคล้องกับความเห็น
ของศาลรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน ในคดี Kyungnam Textile491 ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลี
ตัดสินว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจของบริษัทสิ่งทอต่อตัวแทนจาหน่ายของตนเนื่องจากตัวแทนจาหน่าย
ดังกล่าวนั้นค้างชาระหนี้ให้กับตนเป็นจานวนมาก ศาลจึงตัดสินว่าการปฏิเสธในคดีนี้ไม่มีความผิดแต่
อย่างใด492
นอกจากการไม่สามารถชาระหนี้ให้ตรงตามกาหนดระยะเวลาแล้วยังปรากฏ
ว่ามีปัจจัยอื่น ๆ ที่ชี้ให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพได้อีก เช่น การตัดสินใจที่ไม่ดี (poor judgment)
ก็ เ ป็ น ตั ว อย่ า งหนึ่ ง แต่ ก ารที่ ผู้ ถู ก ปฏิ เ สธมี ย อดขายที่ ไ ม่ ดี แ ละมี น โยบายส่ ง เสริ ม การขายที่ ไ ร้
ประสิทธิภาพ (poor sales and promotion) จนนามาสู่การปฏิเสธนั้นปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งกว่า
เช่นในคดี Chosunibo493 มีข้อเท็จจริงว่าบริษัทผู้ผลิตหนังสือพิมพ์ปฏิเสธที่จะต่อสัญญากับตัวแทน
จาหน่ายรายหนึ่งโดยยกข้ออ้างเรื่องประสิทธิภาพของผู้ถูกปฏิเสธ เนื่องจากตัวแทนจาหน่ายรายนี้ไม่
สามารถคิดหาวิธีการใหม่ ๆ ที่จะช่วยเพิ่มยอดขายซึ่งซบเซาตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมาให้กระเตื้องขึ้น
โดยที่ตัวแทนจาหน่ายรายนี้เป็นตัวแทนจาหน่ายแต่เพียงผู้เดียว (exclusive dealer) อยู่ในบริเวณ
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Seoul Southern District Court [Seoul S. Dist. Ct.], 2011KaHap198, Apr. 12, 2011, § 1 (S. Kor.).
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หนึ่งและแม้ว่าจะรับหนังสือพิมพ์มาขายในจานวนที่มากกว่าตัวแทนจาหน่ายรายอื่น ๆ แต่ยอดขาย
ของตัวแทนจาหน่ายในคดีนี้ก็ยังต่ากว่ายอดขายของตัวแทนจาหน่ายรายอื่นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง494
แม้ จ ะมี ค ดี ม ากมายที่ ไ ด้ ตั ด สิ น เกี่ ย วกั บ ข้ อ บ่ ง ชี้ ว่ า ผู้ ป ฏิ เ สธมิ ไ ด้ มี เ จตนา
ต่อต้านการแข่งขัน ในกรณีที่เป็น การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับผู้ที่ไร้ประสิทธิภาพไว้ แต่น้าหนักของข้อ
บ่งชี้ดังกล่าวนี้ดูเหมือนจะมีน้าหนักไม่มากเท่ากับข้อ บ่งชี้ในกรณีที่ผู้ถูกปฏิเสธมีการละเมิดสัญญาหรือ
การละเมิดต่อนโยบายฝ่ายเดียวที่ได้กล่าวถึงมาแล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้ เพราะความไร้ประสิทธิภาพ
เป็นสิ่งที่ยากจะพิสูจน์ด้วยเหตุที่มีลักษณะเป็นเรื่องทางอัตวิสัย (subjective nature) ผู้ถูกปฏิเสธ
มักจะไม่ยอมรับว่าตนเป็นผู้ไร้ประสิทธิภาพจนถึงขนาดต้องนามาสู่การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจอย่างที่ผู้
ปฏิเสธกล่าวอ้าง เช่นในคดี Daejeon Expo495 ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่าเทศบาลเมืองแดจอนได้ทาสัญญา
จ้างบริษัทหนึ่งให้มาบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ของเทศบาล ต่อมาเทศบาลเมืองแดจอนได้ยุติ
สั ญญาจ้ างกับ บริ ษัทดังกล่ าวโดยให้ เหตุผ ลว่าจานวนผู้เข้าชมอุทยานมีไม่เพียงพอกับเป้าหมายที่
เทศบาลตั้งไว้และบริษัทดังกล่าวบารุงรักษาอุทยานได้ไม่ดี แต่ศาลฎีกาของสาธารณรัฐเกาหลีกลับเห็น
ว่าข้ออ้างเรื่องความไร้ประสิทธิภาพที่เทศบาลเมืองแดจอนยกขึ้นอ้างนั้นไม่มีเหตุผลเพียงพอเพราะว่า
ตัวเทศบาลเมืองเองก็เป็นส่วนสาคัญที่ทาให้อุทยานวิทยาศาสตร์ไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร ศาล
จึงตัดสินให้บริษัทที่ถูกยกเลิกสัญญาได้รับค่าชดเชยเป็นจานวนร้อยละ 40 ของความเสียหายทั้งหมดที่
บริษัทได้รับ อีกทั้งเรื่องประสิ ทธิภาพที่ไม่ดีของผู้ ถูกปฏิเสธนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรถูกตาหนิน้อยกว่า การ
ละเมิดต่อสัญญาหรือนโยบายฝ่ายเดียวด้วย หากพิจารณาในเรื่องเจตนาคงแทบไม่มีผู้ประกอบธุรกิจ
รายใดที่ตั้งใจดาเนินธุรกิจให้ไม่มีประสิทธิภาพ แต่ในขณะที่การละเมิดต่อสัญญาหรือนโยบายนั้นอาจ
เกิดขึ้นโดยเจตนาได้โดยเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการประกอบธุรกิจ เช่น พบว่าการปฏิบัติตามสัญญาต่อไป
จะเป็นไปได้อย่ างยากลาบากและมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินกว่า ประโยชน์ที่จะได้รับจากสัญญาจึง ตั้ งใจ
ละเมิดสัญญาเพื่อไม่ต้องทนขาดทุนต่อ เป็นต้น496
ด้วยเหตุที่ความไร้ประสิทธิภาพของผู้ถูกปฏิเสธเป็นเรื่องทางอัตวิสัย ในบาง
คดีศาลจึงปฏิเสธที่จะรับฟังข้ออ้างดังกล่าวเนื่องจากอาจมีการยกข้ออ้างเรื่องความไร้ประสิทธิภาพนี้
ขึ้นเพื่อปิดบังเจตนาที่แท้จริงซึ่งมุ่งต่อต้านการแข่งขัน497 การยกเอาข้ออ้างเรื่องความไร้ประสิทธิภาพ
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496 Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: 136.
497 Ibid.
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ขึ้ น เพื่ อ ปิ ด บั ง เจตนาที่ แ ท้ จ ริ ง ในสาธารณรั ฐ เกาหลี พ บในคดี Pasteur Milk498 ซึ่ ง ศาลฎี ก าของ
สาธารณรัฐเกาหลีไม่เห็นด้วยกับคาตัดสินของศาลล่างที่ตัดสินว่าการปฏิเสธของบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
ซึ่งทาจากนมที่ไม่อนุมัติให้ตัวแทนจาหน่ายที่ถูกยกเลิกสัญญาโอนสิทธิในการเป็นตัวแทนจาหน่ายไปให้
บุคคลภายนอกนั้นไม่เป็นความผิด โดยศาลล่างพิจารณาแล้วเห็นว่าตัวแทนจาหน่ายที่ถูกยกเลิกสัญญา
ดังกล่าวมียอดขายต่า ขาดการประชุมตัวแทนจาหน่าย 1 ครั้งและไม่เข้าร่วมการดูงานนอกสถานที่ซึ่ง
บริษัทผู้ผลิตจัดขึ้น 1 ครั้งและยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดส่งน้านมในการส่งมอบให้กับ
ลูกค้าบางรายอีกด้วย ศาลฎีกาเห็นว่าข้อพิจารณาของศาลล่างนี้ไม่เพียงพอที่จะขัดขวางไม่ให้ศาลลงไป
ค้น หาเจตนาอัน ไม่เ ป็ น ธรรมของการปฏิเสธที่จ ะอนุ มัติ การโอนสิ ทธิในการเป็ นตัว แทนจาหน่ า ย
ดังกล่าว ศาลฎีกาจึงมีคาสั่งให้ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีใหม่เพื่อค้นหาเจตนาที่แท้จริงของการปฏิเสธ ใน
การย้อนสานวนลงมาให้ศาลล่างพิจารณาคดีใหม่ (on remand) ศาลล่างพบว่าการที่ตัวแทนจาหน่าย
รายนี้มียอดขายไม่ดีส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ ผลิตยกเลิกการให้เงินสนับสนุนและมีเหตุขัดข้อง
ประการอื่น ๆ ที่นามาสู่ความล้มเหลว จากการพิจารณาคดีใหม่นี้ศาลสามารถสรุปได้ว่าเจตนาของผู้
ปฏิเสธที่ไม่ยอมอนุมัติการโอนสิทธิในการเป็นตัวแทนจาหน่ายในคดีนี้มีเพื่อลงโทษตัวแทนจาหน่ายใน
คดีที่ไม่ค่อยเชื่อฟังคาสั่งของผู้ผลิตจึงเป็นเจตนาที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 23 ของ MRFTA และยังพบ
ได้ในคดี Naray & Company499 ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่าการตัดไม่ให้ตัวแทนผู้ให้บริการเพจจิ้ง (paging
service dealer) เข้าถึงเครือข่ายลู กค้าอิเล็กทรอนิกส์ (electronic customer network) นั้นเป็น
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรมตามมาตรา 23 ของ MRFTA เพราะแม้ว่าตัวแทนผู้ให้ บริการ
ดังกล่าวจะล้มเหลวในการหาลูกค้าใหม่เข้ามาเพิ่มและยังเก็บเงินจากผู้ใช้บริการเพจเจอร์ได้น้อยกว่า
ตัวแทนรายอื่นก็ตาม แต่ธุรกิจของตัวแทนนั้นขึ้นอยู่กับการเข้าถึงเครือข่ายดังกล่าวและยังมีวิ ธีเรียก
เก็บค่าใช้บริการวิธีอื่น ๆ อีกที่รุนแรงน้อยกว่า วิธีนี้ และยังพบได้ในคดี Livestock Feed500 ที่ศาล
Daejeon High Court ตัดสินลงโทษการยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนจาหน่ายโดยอ้างว่าตัว แทน
จ าหน่ ายรายนั้ น มีป ระสิ ทธิภ าพที่ ไม่ดี เนื่องจากศาลเห็ นว่า ตัว แทนจ าหน่า ยดัง กล่ าวสามารถท า
ยอดขายให้ดีขึ้นได้ในเวลาไม่กี่เดือนถัดมาและยังมีความพยายามที่จะจัดนโยบายส่งเสริมการขายต่าง
ๆ501
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Asian Legal Information Institute, "Revocation of a Corrective Order - Supreme Court Decision 97Nu19427
(Pasteur Milk) [2000] KRSC 16 (9 June 2000)."
499 Supreme Court [S. Ct.], 2001Du1444, (Naray & Company), Oct. 25, 2002, § 2 (S. Kor.).
500 Daejeon High Court [Daejeon High Ct.], 98Na268, (Livestock Feed), May 27, 1999 (S. Kor.).
501 Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: 136-137.
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คดีต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็น ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ให้เห็นถึ งหลักเกณฑ์
ที่ว่าความไร้ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ถูกปฏิเสธสามารถช่วยชี้ให้เห็นได้ว่าผู้ปฏิเสธไม่ได้
มีเจตนาต่อต้านการแข่งขันแต่อย่างใด502
4.3.9) การปฏิเสธที่จะทาธุรกิจกับคู่สัญญาที่เป็นปรปักษ์
คู่ค้าทางธุรกิจที่ไม่ดีประเภทสุดท้ายซึ่งถ้าหากถูกปฏิเสธไม่ทาธุรกิจด้วยแล้ว
การปฏิเสธนั้นมีแนวโน้มว่าไม่ได้มีเจตนาเพื่อต่อต้านการแข่งขันนั่นก็คือคู่ค้าทางธุรกิจที่เป็นปรปักษ์กับ
ผู้ปฏิเสธ เป็นเรื่องปกติที่คู่สัญญาจะเข้ามาผูกสัมพันธ์ทางธุรกิจกันเมื่อทั้ง 2 ฝ่ายมีความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายมิได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็เป็นธรรมชาติของธุรกิจที่คู่ค้าทั้ง 2 ฝ่ายจะ
แยกทางกันและการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าก็ไม่ควรส่งเสริมให้มีการเชื่อมผู้ประกอบ
ธุรกิจ 2 ฝ่ายที่มีความเห็นไม่ลงรอยกัน ขัดแย้งกัน หรือแม้แต่มีคดีฟ้องร้องกันอยู่เข้าด้วยกัน ลักษณะ
ของความเป็นปรปักษ์นี้แตกต่างออกไปจากการผิดสัญญาหรือความไร้ประสิทธิภาพในการประกอบ
ธุรกิจตรงที่ความเป็นปรปักษ์กันนั้นไม่ได้เป็นความผิดอันใด ทั้งไม่ได้เป็นการผิดต่อศีลธรรมในการไม่
รั ก ษาสั ญ ญาที่ เ คยให้ ไ ว้ แ ละก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น การประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งผิ ด พลาดจนเกิ ด เป็ น ความไร้
ประสิทธิภาพขึ้นอีกด้วย ในความเป็นจริงผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นปรปักษ์กับผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่ง
มักจะเป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่มีประโยชน์กับผู้ประกอบธุรกิจอีกรายหนึ่งเสมอเพราะว่าความสัมพันธ์ในเชิง
ปรปักษ์ (antagonistic relationship) นั้นมักจะส่งผล 2 ด้านกล่าวคือ หากผู้ใดเป็นปรปักษ์กับคนอีก
ฝ่ายหนึ่ง ก็มีโอกาสมากที่ผู้นั้นจะเป็นมิตรกับคู่แข่งขันของคนอีกฝ่ายหนึ่งนั้น นอกจากนี้หากความเป็น
ปรปักษ์ระหว่างกันถูกพบว่าเกิดจากการกระทาความผิดของผู้ปฏิเสธ ก็จะทาให้น้าหนักของข้อบ่งชี้ว่า
ผู้ปฏิเสธมิได้มีเจตนาในกรณีนี้ถูกทาลายลง ซึ่งบ่อยครั้งทีข่ ้อบ่งชี้ในเรื่องนี้มีน้าหนักน้อยกว่าข้อบ่งชี้อื่น
ๆ ที่ได้อธิบายมาแล้วก่อนหน้า503
ตัว อย่ างที่แสดงให้ เห็ นถึงความสั มพันธ์ในเชิงปรปักษ์กันนั้นมีไม่มากนัก
ส่วนมากจะเป็ น สถานการณ์ ที่คู่กรณีมีข้อพิพาทฟ้องร้องเป็นคดีความกัน ในสาธารณรัฐ เกาหลี มี
ตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้นได้แก่คดี Real Estate Network504 ซึ่งมีข้อพิพาทตามมาตรา 23 MRFTA โดยมี
ข้อเท็จจริงว่ากลุ่มนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์กลุ่มที่ 1 รวมตัวกันปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับสมาชิกของ
กลุ่มนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์กลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นคู่แข่งกันเนื่องมาจากนายหน้าทั้ง 2 กลุ่มนี้มีข้อพิพาท
502

Ibid., 137.
Ibid., 137-138.
504 Seoul High Court [Seoul High Ct.], 2001Nu15209, June 24, 2004, § 2.Da. (S. Kor.), aff’d, Supreme Court [S.
Ct.], 2004Du8514, Mar. 30, 2007 (S. Kor.).
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กันจนถึงขั้นฟ้องร้องเป็นคดีหลายคดี จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งมาจากผู้ก่อตั้งกลุ่มนายหน้ากลุ่มที่ 2
เคยเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มนายหน้ากลุ่มที่ 1 มาก่อน ขณะที่ยังเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มที่ 1 ผู้ก่อตั้งกลุ่ม
นายหน้ ากลุ่ มที่ 2 นั้ น ได้โ น้ มน้ าวเพื่อนสมาชิกคนอื่น ๆ ให้ เปลี่ ยนเครือข่ายข้อมูล อิเล็ กทรอนิกส์
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (electronic real estate information network) อันเป็นเครือข่ายข้อมูล
ของกลุ่มนายหน้ ากลุ่ มที่ 1 ไปใช้เครือข่ายข้อมูล ระบบอื่น การโน้มน้าวให้ เปลี่ยนเครือข่ายข้ อมูล
ดังกล่าวเป็นสาเหตุให้ เกิดความขัดแย้ง ขึ้นในกลุ่ ม ทาให้ผู้ก่อตั้งกลุ่ มนายหน้ากลุ่ มที่ 2 และเพื่อน
สมาชิกอื่น ที่มีความเห็น ตรงกันออกจากกลุ่มที่ 1 เพื่อมาตั้งตัว เป็นกลุ่มคู่แข่ง ตั้งแต่มีการแยกตัว
ออกมาสมาชิกของทั้ง 2 กลุ่มก็ได้ฟ้องร้องเป็นคดีความระหว่างกันหลายคดี หลังจากนั้นผู้ให้บริการ
เครือข่ายข้อมูลได้แยกตัวออกมาตั้งเป็นบริษัทอิสระแต่กลุ่มนายหน้ากลุ่มที่ 1 ยังคงมีอานาจควบคุม
เหนือบริษัทเครื อข่ายข้อมูล ดังกล่ าวจึงสั่ งให้บริษัทเครือข่ายข้อมูลนั้นระงับไม่ให้ส มาชิกของกลุ่ ม
นายหน้ากลุ่มที่ 2 เข้าถึงเครือข่ายข้อมูลได้ เนื่องจากกลุ่มนายหน้าทั้ง 2 กลุ่มมีความเป็นปรปักษ์ต่อกัน
ศาล Seoul High Court จึ ง ตั ด สิ น ว่ า การปฏิ เ สธไม่ ใ ห้ ส มาชิ ก ของกลุ่ ม นายหน้ า กลุ่ ม ที่ 2 เข้ า ถึ ง
เครือข่ายข้อมูลได้นั้นมีเจตนาเพียงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของกลุ่มสมาชิกของตนจากการเข้ามาล่วง
ละเมิดของกลุ่มคู่แข่งโดยมิได้มีเจตนาเพื่อต่อต้านการแข่งขันแต่อย่างใด505
ความสัมพันธ์ในเชิงปรปักษ์ยังมีแนวโน้มที่จะสามารถใช้เป็นข้อ บ่งชี้ได้ว่า
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจนั้นไม่มีเจตนาเพื่อต่อต้านการแข่งขัน แม้สาเหตุของความเป็นปรปักษ์กันนั้นจะ
ไม่ ไ ด้ เ กิ ด จากการที่ คู่ ก รณี ทั้ ง 2 ฝ่ า ยฟ้ อ งร้ อ งเป็ น คดี พิ พ าทระหว่ า งกั น ก็ ต าม ในคดี Chicken
Franchise506 ผู้อนุญาตให้สิทธิในสัญญาแฟรนไชส์ (franchisor) ร้านไก่ทอดปฏิเสธไม่ต่อสัญญาแฟ
รนไชส์กับผู้รับสิทธิตามสัญญาแฟรนไชส์ (franchisee) รายหนึ่งซึ่งเป็นผู้นาให้มีการประท้วงต่อต้าน
นโยบายของผู้อนุญาตให้สิทธิที่ตั้งนโยบายขึ้นว่าต้องการให้ผู้รับสิทธิต่ าง ๆ ย้ายสถานที่และขยาย
ขนาดของธุรกิจขึ้น ศาลรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเกาหลีตัดสินว่าการปฏิเสธดังกล่าวไม่เป็นการ
ละเมิดต่อมาตรา 13 ของ Fair Franchise Transactions Act (FFTA)507 และไม่เป็นการละเมิดต่อ
หลักความไว้เนื้อเชื่อใจและหลักสุจริต (trust and good faith) ในมาตรา 2 ของ Civil Act แม้ในการ
พิจารณาคดีนี้ศาลได้มุ่งความสนใจไปที่การปฏิเสธไม่ต่อสัญญานั้นไม่ได้สร้างอันตรายอย่างร้ายแรง
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ให้ กั บ ผู้ รั บ สิ ท ธิ ต ามสั ญ ญาแฟรนไชส์ แ ละแม้ จ ะเป็ น คดี ภ ายใต้ FFTA ก็ ต าม แต่ ก็ ส ามารถน ามา
สนับสนุนคากล่าวที่ว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับคู่ค้าที่ไม่ใ ห้ความร่วมมือในการประกอบธุรกิจกับตน
โดยหลักแล้วจะไม่ถือว่าการปฏิเสธเช่นนั้นไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด508
4.3.10) การเปลี่ยนตัวคู่สัญญา
หลั ก กฎหมายในเรื่ อ งการเปลี่ ย นตั ว คู่ สั ญ ญาของสาธารณรั ฐ เกาหลี นั้ น
แตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาตรงที่ศาลของสาธารณรัฐเกาหลี มักไม่รับฟังข้อแก้ตัวเรื่อ งการ
เปลี่ยนตัวคู่สัญญาหากผู้ปฏิเสธกล่าวอ้างมาเพียงประการเดียวโดยปราศจากข้ออ้างอื่น ๆ ช่วยเสริม
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวคู่สัญญาเพื่อกลับไปทาธุรกิจกับคู่ค้าเดิม ดังเช่นในคดี Amore Pacific509
KFTC วินิจฉัยว่าการที่บริษัทเครื่องสาอางรายใหญ่ของสาธารณรัฐเกาหลียกเลิกสัญญาการเป็นผู้จัด
จาหน่ายกับบริษัทเดิมและให้สิทธิในการเป็นผู้จัดจาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวกับอีกบริษัทหนึ่งซึ่งเคยทา
ธุรกิจกันมาก่อนแล้วนั้นเป็นความผิดตามมาตรา 23 ของ MRFTA โดยให้เหตุผลว่าการยกเลิกสัญญา
ดังกล่าวมีเจตนาเพื่อลงโทษที่ผู้ถูกปฏิเสธขายสินค้าตัดราคา หรือจะเป็นการเปลี่ยนตัวคู่สัญญาเพื่อไป
ทาธุรกิจกับคู่ค้ารายใหม่ ดังเช่นในคดี SK Energy510 ผู้ประกอบธุรกิจปั๊มน้ามัน 37 แห่งซึ่งเป็นผู้จัด
จาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของโรงกลั่นน้ามันรายหนึ่งมาเป็นเวลายาวนานกว่า 30 ปีได้ตัดสินใจเปลี่ยนไป
ซื้อน้ามันกับโรงกลั่นน้ามันรายใหม่เนื่องจากโรงกลั่นน้ามันรายใหม่เสนอที่จะช่วยเหลือจ่ายหนี้สิน
ทั้งหมดที่ผู้ประกอบธุรกิจปั๊มน้ามันดังกล่าวค้างชาระต่อโรงกลั่นน้ามันรายเดิมและยังเสนอให้ยืมเงิน
จานวนหนึ่งอีกด้วย ศาล Seoul High Court ตัดสินว่าโรงกลั่นน้ามันรายใหม่นี้มีการจูงใจโน้มน้าว
อย่างไม่เป็นธรรมต่อคู่ค้าทางธุรกิจของคู่แข่งโดยการช่วยเหลือทางการเงินซึ่งเป็นการละเมิดต่อมาตรา
23 ของ MRFTA และมีผลให้การเปลี่ยนตัวคู่สัญญาซึ่งเป็นการกระทาที่สืบเนื่องมาจากการจูงใจที่ผิด
กฎหมายนั้นไม่สมบูรณ์ (invalid) ตามไปด้วย ศาลยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการเปลี่ยนตัวคู่สัญญาในคดี
นี้เป็นการละเมิดต่อหลักความไว้เนื้อเชื่อใจและหลักสุจริต (trust and good faith) ตามมาตรา 2
ของ Civil Act อีกด้วยเพราะว่าผู้ประกอบธุรกิจปั๊มน้ามันรายนี้ไม่มีความพยายามที่จะหาหนทางเพื่อ
รักษาความสัมพันธ์กับโรงกลั่ นน้ามันรายเดิมเอาไว้เลย ทั้ง ๆ ที่ก็เคยได้รับเงินสนับสนุนจากโรงกลั่น
น้ามันรายเดิมตั้งแต่ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวมีปั๊มน้ามันเพียงแค่ 2 แห่งจนช่วยให้ธุรกิจเจริญเติบโตมา
จนถึงทุกวันนี้ ในคดีที่ศาลได้ตัดสินแล้วว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจในคดีนั้น ๆ ไม่มีเจตนาต่อต้านการ
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Sale Kwon, "Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal: Comparative Review of the
United States and the Republic of Korea Jurisprudence," Asian-Pacific Law & Policy Journal: 140-141.
509 KFTC 2004-105. 2004GyungChok0433, § 2 (Amore Pacific).
510 Seoul High Court [Seoul High Ct.], 94Ra187, Jan. 12, 1995 (S. Kor.) (SK Energy).
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แข่งขันและแม้จะปรากฏเท็จจริงว่ามีการเปลี่ยนตัวคู่สัญญาเกิดขึ้นในคดีก็ตามแต่ศาลมีแนวโน้มที่จะ
หยิบยกเอาเหตุผลอื่นขึ้นเป็นข้ออ้างว่าการปฏิเสธนั้นไม่มีเจตนาต่อต้านการแข่งขัน มากกว่าที่จะหยิบ
ยกเอาเหตุผลเรื่องการเปลี่ยนตัวขึ้นสัญญาขึ้นเป็นข้ออ้าง เช่น ผู้ปฏิ เสธไม่มีอานาจตลาด ดังเช่นคดี
Samsung Networks I511 ที่ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลีตัดสินว่าการที่ผู้ปฏิเสธซึ่งมิได้มี
อานาจเหนือตลาดเปลี่ยนตัวผู้รับเหมาช่วงใหม่ไม่เป็นความผิดแต่อย่างใด หรือผู้ถูกปฏิเสธไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญา เช่นในคดี Hyundai Motors512 ที่ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลีตัดสินว่าไม่พบ
เจตนาอย่างไม่เป็นธรรมสาหรับการที่ผู้รับเหมาช่วงเปลี่ยนตัวคู่สัญญาใหม่เป็นด้วยเหตุที่ว่าผู้ถูกปฏิเสธ
ละเมิดต่อสัญญาเป็นจานวนหลายครั้ง หรือผู้ถูกปฏิเสธมีความประพฤติไม่ดี เช่นในคดี S1513 ที่ศาล
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลีตัดสินว่าการที่ผู้รับเหมาช่วงเปลี่ยนตัวคู่สัญญาเนื่องจากผู้ถูกปฏิเสธ
ประกอบธุรกิจอย่างทุจริตไม่โปร่งใส514
การที่ข้อเท็จจริงเรื่องการเปลี่ยนตัวคู่สัญญามักไม่สามารถใช้เป็นข้อบ่งชี้ว่าผู้
ปฏิเสธมิได้มีเจตนาต่อต้านการแข่งขันในคดีที่พิพาทกันตามมาตรา 23 แห่ง MRFTA ได้นั้น สนับสนุน
ให้นักกฎหมายชาวสาธารณรัฐเกาหลีบางรายเข้าใจไปว่ามาตรา 23 ของ MRFTA มีแนวคิดที่มุ่งเน้นถึง
ผู้เสียหาย (victim-oriented perspective) จึงมุ่งคุ้มครองคู่ค้าที่ต้องเสียหายจากการถูกเปลี่ยนตัว
คู่สัญญาเป็นสาคัญ แตกต่างจากแนวคิดของ Sherman Act ที่มุ่งเน้นถึงตลาด (market-oriented
perspective) ฉะนั้นการเปลี่ยนตัวคู่สัญญาที่มีผลเป็นการกาจัดให้ ผู้ถูกปฏิเสธออกไปจากตลาดจึง
ต้องการเหตุผลที่เพียงพอเพื่อนามาหักล้างข้อสันนิษฐานเรื่องเจตนาอย่างไม่เป็นธรรม และยังทาให้นัก
กฎหมายชาวสาธารณรัฐเกาหลีบางรายเกิด ความเข้าใจไปอีกว่า บ่อยครั้งที่มาตรา 23 ของ MRFTA
สามารถบังคับใช้ควบคุมพฤติกรรมที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการบังคับใช้ตามมาตรา 2 ของ Sherman
Act และมาตรา 5 ของ FTC Act ได้ กล่าวคือ มาตรา 23 แห่ง MRFTA เป็นบทบัญญัติที่มีวัตถุประสงค์
มุ่งคุ้มครองคู่แข่งขัน นอกเหนือไปจากการคุ้มครองการแข่งขันด้วย515
5) ผลกระทบของการปฏิเสธ
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อย่างที่อธิบายมาในหัวข้อวัตถุประสงค์ของมาตรา 23 ของ MRFTA แล้วว่า
บทบัญญัติใน MRFTA ทุกเรื่อง ทั้งบทบัญญัติเรื่องการใช้อานาจเหนือตลาดโดยมิชอบและพฤติกรรม
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ต่างมีวัตถุประสงค์หลัก “เพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและโดยเสรี...”
ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 1 ของ MRFTA ดังนั้นพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวจึงต้องส่งผล
กระทบต่อการแข่งขันถึงจะเป็นความผิดตาม MRFTA
แต่บทบัญญัติในเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 23 นี้
เป็นบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองการแข่งขันตั้งแต่ก่อนจะเกิดความเสียหายต่อการแข่งขันขึ้นเสียอีก
เห็นได้จากองค์ประกอบความรับผิดตามมาตรา 23 ที่ต้องการเพียง “แนวโน้มขัดขวางการค้าที่เป็น
ธรรม”
คาว่าแนวโน้มตามมาตรานี้ KFTC ได้อธิบายไว้ในแนวปฏิบัติสาหรับ การ
ประเมินพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ข้อที่ III.1.(B) ว่าหมายถึงพฤติกรรมที่ได้ทาลายการค้าที่
เป็ น ธรรมไปแล้ว รวมถึงพฤติกรรมที่มีความเป็นไปได้สู งว่าจะทาลายการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งคาว่า
“แนวโน้ม” นี้ปรับใช้กับกรณีที่ความเป็นไปได้ว่าจะทาลายการค้าที่เป็นธรรมนั้น ยังมีอยู่เพียงเล็กน้อย
หรือยังไม่เกิดขึ้นเลยก็ตาม
ในทางปฏิบัติ KFTC ได้วางหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาว่าในสถานการณ์
เช่นใดที่การแข่งขันจะถูกจากัดไว้ในแนวปฏิบัติสาหรับการประเมินพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
ข้อที่ V.1.(B)(2)(B) โดยระบุว่า KFTC จะพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้
1. ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งถูกปฏิเสธนั้นสามารถหาคู่สัญญาอื่นแทนผู้ปฏิเสธได้
หรือไม่ ถ้าสามารถหาแทนได้โดยง่ายและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจเพิ่มเติมมาก ก็แสดง
ว่าผลกระทบที่เป็นการต่อต้านการแข่งขันของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวนั้นมีเพียง
เล็กน้อย
2. การปฏิ เ สธท าให้ ก ารแข่ ง ขั น ในตลาดที่ เ กี่ ย วข้ อ งลดน้ อ ยลงอย่ า งมี
นัยสาคัญ ถึงขนาดเป็นเรื่องยากต่อผู้ประกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่งที่จะสามารถดาเนินธุรกิจอยู่ต่อไป
ได้
3. การปฏิเสธนั้นทาให้เกิดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดต่อคู่แข่งขัน (รวมถึง
ต่อผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ที่กาลังจะเข้ามาแข่งขัน)
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3.3.6.2 หลักเกณฑ์สาหรับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยาย
แม้จะปรากฏแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายอยู่
ในแนวปฏิบัติของ KFTC ทั้งแนวปฏิบัติสาหรับการประเมิน พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและ
แนวปฏิบัติเรื่องการใช้อานาจเหนือตลาดโดยมิชอบ แต่ก็เป็นเพียงการให้นิยามของการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวเอาไว้เท่านั้นว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 23 หรือมาตรา 3-2
ได้นั้นหมายความรวมถึงการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายด้วย แต่ก็มิได้วางหลักเกณฑ์ที่ใช้ใน
การพิจารณาความผิดของการปฏิเสธประเภทนี้ไว้โดยละเอียด แม้กระทั่ง KFTC จะเคยมีประสบการณ์
ในการวินิ จ ฉัย คดี ที่ มีป ระเด็ น ฟ้ องร้ องกัน เกี่ยวกั บการปฏิเ สธไม่ ท าธุร กิจ ประเภทนี้ม าแล้ ว ในคดี
RITCO516 แต่ในคดีนี้ก็มีทั้งประเด็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้และโดยปริยายรวมกันมา
KFTC จึ งวินิ จ ฉัย รวมกัน โดยมิได้แบ่งแยกหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของการปฏิเสธ
ประเภทนี้ออกมาอย่างชัดเจน หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดสาหรับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิ จ
ฝ่ายเดียวโดยปริยายภายใต้บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของสาธารณรัฐเกาหลีนี้
จึงมีรายละเอียดปรากฏไม่มากนัก
อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่ามีความเห็นของ KFTC ได้วางหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ
พิจารณาความผิดสาหรับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายภายใต้ MRFTA เอาไว้อย่างคร่าว
ๆ ว่า
1. ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจตั้งราคาหรือกาหนดเงื่อนไขที่ไม่สมเหตุสมผลถึง
ขนาดที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ทั้งในความเป็นจริงหรือในทางเศรษฐกิจ หรือ
2. ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีการเลือกปฏิบัติทางด้านราคาอย่างเห็นได้ชัด
แจ้งหรือมีการตั้งเงื่อนไขของสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเมื่อเทียบกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น
การกระทาทั้ง 2 ข้อด้านบนนี้ อาจจัดเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
โดยปริยายที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 23 หรือมาตรา 3-2 ได้517
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3.3.6.3 หลักเกณฑ์สาหรับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่มีลักษณะเป็นการ
กดดันราคา
ในปั จ จุ บั น กฎหมายการแข่ ง ขั น ทางการค้ า ของสาธารณรั ฐ เกาหลี ไ ม่ มี
บทบั ญญัติที่กล่ าวถึงการกดดัน ราคาไว้เป็นการเฉพาะและยังไม่มีหลั กเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา
ความผิดสาหรับพฤติกรรมชนิดนี้ที่ชัดเจนทั้งตามมาตรา 3-2 และมาตรา 23 ของ MRFTA เนื่องจาก
การกดดันราคาเป็นพฤติกรรมที่มีความซับซ้อนอีกทั้งยังไม่เคยปรากฏว่ามีการฟ้องร้องเป็น ประเด็น
โดยตรงในคดีใดเลย518 ซึง่ KFTC เองก็เห็นว่าควรมีการพัฒนากฎหมายพร้อมทั้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ
พิจารณาความผิดเพื่อที่จะสามารถควบคุมการกดดันราคาที่อาจเกิดขึ้นในสาธารณรัฐเกาหลีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ519
แม้ในปัจจุบันจะยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิ ดสาหรับการ
กดดันราคาโดยตรง แต่ก็สามารถปรับใช้หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมชนิด
อื่น ๆ ที่ใกล้เคียงและมีความสัมพันธ์กับการกดดันราคาอันได้แก่ การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวทั้ง
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้และโดยปริยายและการกาหนดราคาสินค้าอย่างเลือกปฏิบัติ
รวมทั้งการกาหนดราคาสินค้าในลักษณะจงใจขจัดคู่แข่งขัน เพื่อรอหลักเกณฑ์สาหรับการกดดันราคา
ที่ชัดเจนต่อไปในอนาคต
3.3.7 ข้อต่อสู้สาหรับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวภายใต้มาตรา 23 แห่ง
Monopoly Regulation and Fair Trade Act
ในแนวปฏิบัติสาหรับการประเมินพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของ KFTC ข้อที่
V.1.A.(3)(C) ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าการร่วมกันปฏิเสธไม่ทาธุรกิจด้วย (concerted refusal to deal)
ถือเป็ น พฤติกรรมที่เป็ น ความผิ ดตามมาตรา 23 ของ MRFTA ดังนั้นพฤติกรรมนี้จึงเป็นความผิด
จนกว่ า ผู้ ถู ก กล่ า วหาจะพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า การร่ ว มกั น ปฏิ เ สธเช่ น นั้ น มี เ หตุ ผ ลอั น สมควร แตกต่ า งจาก
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวซึ่งแนวปฏิบัติสาหรับการประเมินพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่
เป็นธรรมของ KFTC ข้อที่ V.1.B.(B) ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นความผิ ดตาม
MRFTA จนกว่าผู้กล่าวหาจะพิสูจน์ได้ว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวนั้นไม่เป็นธรรมและมีแนวโน้ม
ที่จะขจัดการแข่งขัน ฉะนั้นหนทางที่ผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวจะหลุดพ้นจากความรับผิดตาม
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มาตรา 23 ได้ก็คือต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการปฏิเสธที่
เป็นธรรมหรือก็คือเป็นการปฏิเสธที่มีเหตุผล (reasonable circumstance)520 และการปฏิเสธนั้นไม่
มีแนวโน้มขัดขวางการค้าที่เป็นธรรม ซึ่ง มีข้อต่อสู้เพื่อให้พ้นความรับผิดตามมาตรา 23 ปรากฏอยู่ใน
คาพิพากษาของศาล คาวินิจฉัยของ KFTC และแนวปฏิบัติของ KFTC ดังนี้
1) ข้อต่อสู้ในเรื่องเหตุผลและความจาเป็นในการประกอบธุรกิจ
ในแนวปฏิบัติสาหรับการประเมินพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของ KFTC ข้อที่
V.B.(2)(C) ระบุว่า แม้การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นจะส่งผลเป็นการจากัดการแข่งขัน แต่
ถ้าหากผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่ถูกฟ้องร้องนั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าการปฏิเสธของตนทาขึ้นโดยมีเหตุผล
และมีความจาเป็นในการประกอบธุรกิจ แสดงว่าการปฏิเสธเช่นนั้นเป็นการปฏิเสธที่มีเหตุผลจึงไม่ถูก
จัดว่าเป็นการปฏิเสธโดยไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด เช่น
1.1) ข้อต่อสู้ว่ามีสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ตามแนวปฏิบัติสาหรับการประเมินพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของ KFTC ข้อ
ที่ V.B.(2)(C)(1) ระบุว่าในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถจาหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบธุรกิจอีก
ฝ่ายได้ตามปริมาณที่ต้องการเนื่องมาจากสินค้าที่สารองไว้มีไม่เพียงพอหรือ ความสามารถในการผลิตมี
ไม่เพียงพอ การปฏิเสธในกรณีเช่นนี้ถือว่ามีเหตุผลและไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นความผิดตามมาตรา 23
ของ MRFTA
1.2) ข้อต่อสู้ว่าผู้ถูกปฏิเสธขาดความน่าเชื่อถือ
ตามแนวปฏิบัติสาหรับการประเมินพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของ KFTC ข้อ
ที่ V.B.(2)(C)(2) ระบุว่าในกรณีที่ผู้ถูกปฏิเสธนั้นขาดความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ เช่น ใกล้
ล้มละลาย หรือมีความผิดพลาดในการประกอบธุรกิจ หรือหากผู้ปฏิเสธยอมทาธุรกิจด้วยแล้วจะทาให้
ผู้ปฏิเสธต้องประสบกับสภาวการณ์ล้มละลายเสียเอง การปฏิเสธในกรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นการปฏิเสธไม่
ทาธุรกิจที่มีเหตุผลและไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นความผิดตามมาตรา 23 ของ MRFTA
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ตัวอย่างเช่น ในคดี Woolim521 ศาล Seoul High Court ได้ตัดสินว่าการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นในคดีนั้นมิใช่การปฏิเสธที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 23 เนื่องจากผู้ถูกปฏิเสธใน
คดีนี้ขาดความน่าเชื่อถือโดยมีทรัพย์สินที่เอาไว้ค้าประกันหนี้เหลืออยู่น้อยมาก522
1.3) ข้อต่อสู้เรื่องประสิทธิภาพและสวัสดิภาพของผู้บริโภค
ตามแนวปฏิบัติสาหรับการประเมินพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของ KFTC ข้อ
ที่ V.B.(2)(C)(3) ระบุ ว่ า หากการปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น ให้ ผ ลเป็ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ และเพิ่มสวัสดิภาพของผู้บริโภคมากกว่าผลกระทบที่เป็นการต่อต้านการ
แข่งขัน ในกรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่มีเหตุผลและไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นความผิดตาม
มาตรา 23 ของ MRFTA
1.4) ข้อต่อสู้เรื่องสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น
หากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการปฏิเสธไม่จาหน่ายหรือไม่ให้
เข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น ผู้ปฏิเสธสามารถยกข้อต่อสู้ที่ ปรากฏในแนวปฏิบัติเรื่องการใช้
อานาจตลาดโดยไม่ชอบของ KFTC ข้อที่ IV.3.(C)(4) ดังต่อไปนี้ขึ้นเพื่ออ้างว่าการปฏิเสธของตนนั้นมี
เหตุผ ลอัน ชอบธรรมได้ซึ่งจะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นความผิดตามมาตรา 3-2 และมาตรา 23 ของ
MRFTA
a. หากผู้ประกอบธุรกิจยอมให้เข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นแล้วจะเกิดปัญหา
เรื่องผลตอบแทนที่เป็นธรรมสาหรับการลงทุนสร้างสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นขึ้นเป็นอย่างมาก
เช่น เมื่อยอมให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นของตนแล้วจะทาให้ตน
ไม่ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมจากการที่ ตนต้องลงทุนสร้างสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นนั้นขึ้นมา
อย่างไรก็ตาม หากมีการให้ใช้หรือให้เข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกเช่นนั้นแล้วทาให้การแข่งขันใน
ตลาดเพิ่มมากขึ้นจนทาให้ได้รับกาไรลดลง ในกรณีเช่นนี้ไม่อาจถือได้ว่ามีปัญหาเรื่องผลตอบแทนที่
เป็นธรรม
b. ไม่สามารถให้ใช้หรือให้เข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นนั้นได้เนื่องจากจะต้อง
จัดหาให้กับผู้ใช้ที่มีจานวนมากเกินไป
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c. หากมีการให้ใช้หรือให้เข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นนั้นแล้วคุณภาพของ
การให้บริการอาจลดลงเป็นอย่างมาก
d. การให้ใช้หรือให้เข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นนั้นเป็นไปไม่ได้ในทางเทคนิค
เนื่องมาจากผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางเทคนิคนั้นได้
e. มีข้อกังวลว่าการให้ใช้หรือให้เข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นนั้นอาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยต่อชีวิตหรือต่อร่างกายของลูกค้าผู้ใช้บริการ
1.5) ข้อต่อสู้ที่มีเหตุผลประการอื่น
นอกจากข้อต่อสู้เรื่ องอื่น ๆ ที่กล่าวมาแล้ วข้างต้น แนวปฏิบัติสาหรั บการประเมิน
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของ KFTC ข้อที่ V.B.(2)(C)(4) ยังเปิดกว้างอีกว่าผู้ประกอบธุรกิจ
ซึ่งเป็นผู้ปฏิเสธอาจอ้างเหตุผลอันชอบธรรมประการอื่น ๆ ได้อีกซึ่งก็สามารถทาให้ KFTC และศาล
เห็นว่าการปฏิเสธอันเนื่องมาจากเหตุผลประการอื่น ๆ เช่นนั้นมิได้มีความผิดตามมาตรา 3-2 และ
มาตรา 23 ของ MRFTA ได้เช่นกันซึ่งเหตุผลประการอื่น ๆ นั้นต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ในคดีเป็นรายกรณีไป
ตั ว อย่ า งเช่ น ในคดี SK Telecom523 ศาล Seoul High Court และศาลฎี ก าของ
สาธารณรัฐเกาหลี รับฟังเหตุผลของผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจในคดีนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้มีการดาวน์โหลดไฟล์เพลง MP3 ด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายซึ่งเป็นการ
ป้องกันมิให้มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จึงเป็นเหตุผลประการหนึ่งที่ทาให้ศาล Seoul High
Court และศาลฎีกาเห็นว่าการปฏิเสธในคดีนี้ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 3-2 แต่อย่างใด
หลักเกณฑ์ที่ KFTC และศาลได้วางหลักไว้ทั้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิด
รวมทั้งข้อต่อสู้ต่าง ๆ จะช่วยให้การบังคับใช้ 23 แห่ง MRFTA เพื่อควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวมีความชัดเจนมากขึ้น
3.4 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ก่อนที่ผู้เขียนจะทาการศึกษากฎหมายการแข่งขันทางการค้าของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ผู้เขียนได้ศึกษาถึงการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวของสหภาพยุโรปก่อน แต่
ปรากฏว่ากฎหมายการแข่งขันทางการค้าของสหภาพยุโรปมีบทบัญญัติที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมการ
523

Seoul High Court [Seoul High Ct.], 2007Nu8623, Dec. 27, 2007 (S. Kor.). aff’d, Supreme Court [S. Ct.],
2008Du1832, Oct. 13, 2011 (S. Kor.).
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ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวอยู่เพียงบทบัญญัติเดียวซึ่งก็คือบทบัญญัติเรื่องการควบคุมพฤติกรรมของผู้
มีอานาจเหนือตลาดจากการใช้อานาจตลาดโดยไม่ชอบ (Abuse of Dominant Position) ตามมาตรา
102 ของ Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)524 หรือมาตรา 82 ของ
สนธิสัญญายุโรปเดิมเท่านั้น
มาตรา 102 ของ TFEU บัญญัติห้ามผู้ประกอบธุรกิจที่มีอานาจเหนือตลาดใช้อานาจเหนื อ
ตลาดโดยมิชอบและระบุพฤติกรรมที่มิชอบเอาไว้ 4 พฤติกรรมซึ่งถ้าหากผู้ประกอบธุรกิจที่มีอานาจ
เหนือตลาดได้กระทาพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งตามที่บั ญญัติไว้นั้นก็ย่อมเป็นการใช้อานาจเหนือ
ตลาดโดยมิชอบ อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมทั้ง 4 ที่ระบุเอาไว้นั้นไม่ใช่พฤติกรรมทั้งหมดที่เป็นความผิด
เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างเอาไว้เท่านั้นซึ่งยังหมายความรวมไปถึงพฤติกรรมที่เป็นการใช้อานาจใน
การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง (exploitative abuses) และพฤติกรรมที่เป็นการใช้อานาจเพื่อ
ขจัดการแข่งขัน (exclusionary abuses) อื่น ๆ อีกหลายพฤติกรรม เช่น การขายพ่วง การกาหนด
ราคาสินค้าในลักษณะจงใจขจัดคู่แข่งขัน (predatory pricing) การกาหนดราคาสินค้าที่สูงเกินไป
(excessive pricing) ตลอดจนการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว525
จากองค์ประกอบความรับผิดตามมาตรา 102 ของ TFEU นี้ จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจที่จะมี
ความผิดตามมาตรานี้ได้นั้นจะต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดและการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจนั้นจะต้องมีโอกาสส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างรัฐสมาชิกได้ ตามแนวคิดเรื่องการควบคุม
พฤติ ก รรมของผู้ มี อ านาจเหนื อ ตลาดจากการใช้ อ านาจตลาดโดยไม่ ช อบที่ ศ าลยุ ติ ธ รรมยุ โ รป
(European Court of Justice) ได้ ตั ด สิ น วางหลั ก ไว้ ใ นคดี Hoffmann-La Roche & Co. AG v
524

Article 102 of Treaty on the Functioning of the European Union “Any abuse by one or more undertakings
of a dominant position within the internal market or in a substantial part of it shall be prohibited as incompatible
with the internal market in so far as it may affect trade between Member States . Such abuse may, in particular,
consist in:
(a) directly or indirectly imposing unfair purchase or selling prices or other unfair trading conditions
(b) limiting production, markets or technical development to the prejudice of consumers;
(c) applying dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing
them at a competitive disadvantage;
(d) making the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary
obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the subject of such
contracts.”
525 Sara Fredriksson, "When the refusal to deal becomes an abuse of a dominant position A study of how
article 82 EC Treaty limits the freedom of action for undertakings in a dominant position" (Master thesis, Faculty of
law, Lund University, 2001), pp. 6-8.

285
Commission526 ว่า “แนวคิดเรื่องการใช้อานาจตลาดโดยไม่ชอบเป็นแนวคิดที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
พฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดอันมีอิทธิพลต่อโครงสร้างตลาดซึ่งทาให้ระดับ
การแข่งขัน ในตลาดลดน้ อยลง โดยการใช้วิธีการที่ แตกต่า งไปจากการดาเนินธุ รกิ จตามปกติ จ น
ก่อให้ เกิดผลกระทบอัน เป็ น อุป สรรคต่ อการที่จ ะรั กษาระดั บการแข่ งขั นที่ มี อยู่ ในตลาดหรื อ เป็ น
อุปสรรคต่อการส่งเสริมการแข่งขัน ” สรุปโดยสาระสาคัญตามมาตรา 102 ของ TFEU ก็คือว่าการใช้
อานาจตลาดโดยไม่ชอบที่จะเป็น ความผิดนั้นจะต้องแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เป็นการต่อต้านการ
แข่งขัน (anti-competitive effect)527 เมื่อบทบัญญัติตามมาตรา 102 ของ TFEU เป็นบทบัญญัติที่
ควบคุมพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดเท่านั้นจึงไม่อยู่ในขอบเขตการศึกษาของ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ที่มุ่งศึกษาเฉพาะบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
ส่วนบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของสหภาพยุโรปนั้นมีความแตกต่าง
จากประเทศอื่น ๆ ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ อันได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐ
เกาหลีรวมทั้งประเทศไทย เนื่องด้วยบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมนั้ นปรากฏขึ้น
ครั้งแรกตามมาตรา 5 แห่งกฎหมาย The Federal Trade Act (FTC Act) ค.ศ. 1914 ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ต่อมาในปี ค.ศ. 1947 จึงได้เผยแพร่มายังประเทศญี่ปุ่นโดยปรากฏอยู่ในมาตรา 19
และมาตรา 2(9) ของ AMA จากนั้นในปี ค.ศ. 1980 สาธารณรัฐเกาหลีเห็นประโยชน์และความจาเป็น
ของบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมจึงได้รับเข้ามาไปบัญญัติเป็นมาตรา 23 ของ
MRFTA528 หลั ง จากนั้ น ประเทศไทยก็ รั บ เอาบทบั ญ ญั ติ ใ นเรื่ อ งนี้ ม าบั ญ ญั ติ เ ป็ น มาตรา 29 ของ
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 หรือตามมาตรา 57 ของพระราชบัญญัติการแข่งขัน
ทางการค้า พ.ศ. 2560 ในปัจจุบัน ดังนั้นบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และไทยจึงมีสาระสาคัญที่คล้ายคลึงกัน แตกต่างไป
จากสหภาพยุโรปที่มิได้รับเอาแนวคิดเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ ไม่เป็นธรรมอันมีต้นกาเนิดมาจาก
มาตรา 5 แห่ง FTC Act ของประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นนั้นมาด้วย ทาให้แนวคิดในเรื่องพฤติกรรมทาง
การค้าที่ไม่เป็นธรรมของสหภาพยุโรปจึงมีความแตกต่างจากอีก 4 ประเทศที่กล่าวมา

526

Case 85/76 Hoffmann-La Roche & Co. AG v Commission of the European Communities [1979] ECR 46,

para.91.
527

Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Policy Roundtables 2007: Refusal to
Deal, pp. 201-202.
528 ศักดา ธนิตกุล, คาอธิบายและกรณีศึกษาพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542, หน้า 195-200.
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กฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Commercial Practices)
ของสหภาพยุ โ รปปรากฏอยู่ ใ น Directive 2005/29/EC of 11 May 2005 concerning unfair
business-to-consumer commercial practices in the internal market ซึ่ ง เป็ น กฎหมายที่
ควบคุมพฤติก รรมระหว่ างผู้ ป ระกอบธุร กิจ และผู้ บ ริโ ภค (business-to-consumer) และมุ่งเน้ น
คุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกหลอกลวงและคุกคามเป็นสาคัญ โดยมีบทบัญญัติเช่น การโฆษณาที่เป็น
การหลอกลวง (misleading commercial practices) หรื อ การโฆษณาที่ เ ป็ น การคุ ก คาม
(aggressive commercial practices) เป็นต้น ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทีย บกับ
บทบั ญ ญั ติ เ รื่ อ งพฤติ ก รรมทางการค้ า ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมของประเทศไทยซึ่ ง เป็ น กฎหมายที่ ค วบคุ ม
พฤติกรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจด้วยกัน529
ด้วยเหตุที่กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของสหภาพยุโรปให้การควบคุมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวโดยอาศัยบทบัญญัติเรื่องการควบคุมพฤติกรรมของผู้มีอานาจเหนือตลาดจากการใช้อานาจ
ตลาดโดยไม่ชอบเพียงบทเดียว อีกทั้งบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของสหภาพ
ยุ โ รปมี ค วามแตกต่ า งไปจากบทบั ญ ญั ติ เ รื่ อ งพฤติ ก รรมทางการค้ า ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และไทย ดังนั้นผู้เขียนจึงมุ่งลงไปศึกษากฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้าของรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปว่ามีการควบคุมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวอย่างไรและมี
การควบคุมพฤติกรรมนี้โดยอาศัยบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมหรือบทบัญญัติใน
เรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ มี ลั ก ษณะใกล้ เ คี ย งกั น หรื อ ไม่ จากการศึ ก ษาพบว่ า สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี มี
รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวให้ศึกษามาก เนื่องด้วยมีการแบ่งการควบคุมการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวออกเป็นหลายระดับ ทั้งการควบคุมโดยอาศัยบทบัญญัติเรื่องการควบคุม
พฤติกรรมของผู้มีอานาจเหนือตลาดจากการใช้อานาจตลาดโดยไม่ชอบ (Prohibited Conduct of
Dominant Undertakings) หรือโดยอาศัยบทบัญญัติเรื่องการควบคุมพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจ
ซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบ (Prohibited Conduct of Undertakings with Relative Market
Power) หรือโดยอาศัยบทบัญญัติเรื่องการควบคุมพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่
เหนือกว่า (Prohibited Conduct of Undertakings with Superior Market Power) และโดยอาศัย
บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม อีกทั้งยังมีคดีความเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวเกิดขึ้นให้ศึกษาเป็นจานวนหลายคดี จึงเป็นประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อนามาเป็น
แนวทางในการพัฒนาการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยอาศัย บทบัญญัติเรื่อง
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.
529

สุธีร์ ศุภนิตย์, หลักการและกฎเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542, หน้า 13.
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2560 ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ผู้เขียนจึงเลือกที่จะศึกษาการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
กฎหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีชื่อว่า Act
against Restraints of Competition ห รื อ ที่ นิ ย ม เ รี ย ก กั น ว่ า Gesetz Gegen
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ซึ่งเพิ่งมีการแก้ไขปรับปรุงเป็นครั้งที่ 8 และมีผลบังคับใช้
เมื่ อ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน ค.ศ. 2013 530 แต่ ก ารแก้ ไ ขดั ง กล่ า วไม่ ส่ ง ผลกระทบถึ ง สาระส าคั ญ ของ
บทบัญญัติที่ใช้ควบคุมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวแต่อย่างใดมีแต่เพียงการย้ายบทบัญญัติบาง
มาตราเท่านั้น ส่วนกฎหมายว่าด้วยเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมนั้นเป็นกฎหมายอีกฉบับ
หนึ่งแยกต่างหากออกมาจาก GWB มีชื่อว่า Act Against Unfair Competition หรือที่นิยมเรียกกัน
ว่า Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) แตกต่างจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐ
เกาหลี และไทยที่ น าเอาบทบั ญ ญัติ เรื่ อ งพฤติ กรรมทางการค้า ที่ ไ ม่เ ป็นธรรมมาบั ญ ญัติรวมอยู่ ใ น
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ซึง่ UWG เองก็เพิ่งมีการแก้ไขและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม
ค.ศ. 2015531 แต่ไม่กระทบต่อสาระสาคัญของบทบัญญัติที่ใช้ควบคุมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
เช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณา GWB และ UWG ประกอบกันแล้วพบว่าในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมี
การควบคุมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวอยู่ 5 ระดับ โดยอาศัยบทบัญญัติ 4 มาตราด้วยกัน มี
รายละเอียดดังนี้
1. การควบคุมตามบทบัญญัติเรื่องการควบคุมพฤติกรรมของผู้มีอานาจเหนือตลาดจากการใช้
อานาจตลาดโดยไม่ชอบ (Abuse of Dominant Position) ตามมาตรา 102 ของ Treaty on the
Functioning of the European Union (TFEU) โดยหลักแล้วคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Bundeskartellamt) จะปรับใช้มาตรานี้หากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างรัฐสมาชิก ส่วนในกรณีที่การปฏิเสธไม่ส่งผล

530

Christian Bürger and Sascha Kehmann, "German Competition Laws Amended The 8th Amendment of the
German Act against Restraints of Competition," [Online] Accessed: 16 June 2017. Updated: 5 July 2013. Available
from:
https://www.goerg.de/en/news/legal_updates/german_competition_laws_amended_the_8th_amendment_of_the
_german_act_against_restraints_of_competition.39748.html
531 C. Holger Folz, "Amendment to the German Act against Unfair Competition (UCA)," [Online] Accessed: 16
June
2017.
Updated:
2
February
2016.
Available
from:
https://www.goerg.de/en/news/legal_updates/german_competition_laws_amended_the_8th_amendment_of_the
_german_act_against_restraints_of_competition.39748.html
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กระทบถึงการค้าระหว่างรัฐสมาชิก Bundeskartellamt จะปรับใช้บทบัญญัติตามมาตรา 19 หรือ 20
ของ GWB แทน532
2. การควบคุมตามบทบัญญัติเรื่องการควบคุมพฤติกรรมของผู้มีอานาจเหนือตลาดจากการใช้
อ านาจตลาดโดยไม่ ช อบ (Abuse of Dominant Position) ตามมาตรา 19 ของ Act against
Restraints of Competition (GWB)533 Bundeskartellamt จะปรับใช้มาตรานี้หากเป็นการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาด ซึ่งมีบทบัญญัติว่า
“(1) ห้ำมมิให้ผู้ประกอบธุรกิจรำยเดียวหรือหลำยรำยใช้อำนำจเหนือตลำดโดยมิชอบ
(2) กำรใช้อำนำจโดยมิชอบนันได้แก่กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนำจเหนือตลำดที่มีฐำนะเป็น
ผู้จัดจำหน่ำยหรือผู้ซือสินค้ำหรือบริกำรได้กระทำกำรต่ำง ๆ ดังต่อไปนี
1. กีดกันผู้ประกอบธุรกิจรำยหนึ่งไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อมอย่ำงไม่เป็นธรรมหรือ
เลื อกปฏิบั ติต่อ ผู้ ป ระกอบธุร กิจ รำยหนึ่งแตกต่ำงออกไปจำกผู้ ประกอบธุรกิจรำยอื่นไม่ว่ำจะโดย
ทำงตรงหรือโดยทำงอ้อมโดยปรำศจำกเหตุผลอันสมควร;
2. ...;
3. ...;
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Bundeskartellamt, "International Competition Network Unilateral Conduct Working Group Questionnaire:
Refusal to Deal," 4 November 2009, p. 2.
533 มาตรา 19 ของ Act against Restraints of Competition (GWB) บัญญัติว่า
“(1) The abuse of a dominant position by one or several undertakings is prohibited.
(2) An abuse exists in particular if a dominant undertaking as a supplier or purchaser of a certain type of
goods or commercial services
1. directly or indirectly impedes another undertaking in an unfair manner or directly or indirectly treats
another undertaking differently from other undertakings without any objective justification;
2. ...;
3. ....;
4. refuses to allow another undertaking access to its own networks or other infrastructure facilities against
adequate consideration, provided that without such joint use the other undertaking is unable for legal or factual
reasons to operate as a competitor of the dominant undertaking on the upstream or downstream market; this
shall not apply if the dominant undertaking demonstrates that for operational or other reasons such joint use is
impossible or cannot reasonably be expected;
5. ...”
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4. ปฏิเสธไม่อนุญำตให้ผู้ประกอบธุรกิจรำยอื่นได้เข้ำถึงโครงข่ำยหรือสำธำรณูปโภคที่จำเป็น
แม้จะได้รับค่ำตอบแทนอย่ำงเพียงพอและกำรปฏิเสธนันส่งผลทังในทำงควำมเป็นจริงและในทำง
กฎหมำยให้ผู้ประกอบธุรกิจ อื่น ไม่ส ำมำรถดำเนินธุรกิจในฐำนะคู่แข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งมี
อำนำจเหนือตลำดต่อไปได้ทังในตลำดต้นนำและตลำดปลำยนำ ข้อควำมในข้อนีจะไม่บังคับใช้ถ้ำหำก
ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนำจเหนือตลำดแสดงให้เห็นได้ว่ำหำกอนุญำตให้ใช้โครงข่ำยหรือสำธำรณูปโภค
ที่จำเป็นร่วมกัน แล้วโครงข่ำยหรื อสำธำรณูปโภคเช่นนันจะไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ห รือมีเ หตุผ ล
ประกำรอื่น;
5. ...”
มาตรา 19(1) ของ GWB บัญญัติห้ามผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดใช้อานาจตลาด
ของตนโดยมิชอบเช่นเดียวกับมาตรา 102 วรรคแรกของ TFEU ส่วนมาตรา 19(2) ของ GWB นี้ระบุ
พฤติกรรมที่มิชอบเอาไว้ 5 พฤติกรรมซึ่งเป็นเพียงการยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นความผิด
เอาไว้เท่านั้นเช่นเดียวกับ มาตรา 102 ของ TFEU ในการควบคุมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดย
อาศัยบทบัญญัติตามมาตรา 19 ของ GWB นี้ Bundeskartellamt จะปรับใช้บทบัญญัติตามมาตรา
19(2) ข้อ 1 เรื่องการกีดกันการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นอย่างไม่เป็นธรรม (impede
another undertakings in an unfair manner) และบทบัญญัติตามมาตรา 19(2) ข้อ 4 เรื่องการ
ปฏิเสธไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นเข้าถึงโครงข่ายหรือสาธารณูปโภคที่จาเป็น (refuse to allow
another undertakings access to its own networks or other infrastructure facilities) หาก
สิ่งที่ปฏิเสธนั้นมีลักษณะเป็นสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น534
3. การควบคุมตามบทบัญญัติเรื่องการควบคุมพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาด
เชิงเปรียบเทียบ (relative market power) ตามมาตรา 20(1)535 ซึ่งมีบทบัญญัติว่า
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Bundeskartellamt, "International Competition Network Unilateral Conduct Working Group Questionnaire:
Refusal to Deal," 4 November 2009, p. 3.
535 มาตรา 20(1) ของ Act against Restraints of Competition (GWB) บั ญ ญั ติ ว่ า “(1) § 19(1) in conjunction with
paragraph 2 no. 1 shall also apply to undertakings and associations of undertakings to the extent that small or
medium-sized enterprises as suppliers or purchasers of a certain type of goods or commercial services depend on
them in such a way that sufficient and reasonable possibilities of switching to other undertakings do not exist
(relative market power). A supplier of a certain type of goods or commercial services is presumed to depend on a
purchaser within the meaning of sentence 1 if this supplier regularly grants to this purchaser, in addition to
discounts customary in the trade or other remuneration, special benefits which are not granted to similar
purchasers.”
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“(1) ให้นำเอำมำตรำ 19(1) ประกอบกับมำตรำ 19(2) ข้อที่ 1 มำปรับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจซึ่ง
ผู้ประกอบธุรกิจ ขนำดกลำงและขนำดย่อมที่ประกอบธุรกิจจำพวกผู้จัดจำหน่ำยหรือเป็นผู้ซือสินค้ำ
หรือบริกำรต้องพึ่งพำตนในลักษณะที่ไม่มีควำมเป็นไปได้อันมีเหตุผลสมควรและเพียงพอที่จะต้อง
เปลี่ยนไปทำธุรกิจกับผู้อื่น (เรียกผู้ประกอบธุรกิจที่ ผู้ประกอบธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมต้อง
พึ่งพำว่ำผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนำจตลำดเชิงเปรียบเทียบหรือ relative market power) ในกรณีที่
เป็ น ผู้ จั ดจ ำหน่ ำยหรื อผู้ ซือสิ น ค้ำหรือบริกำรให้ สั นนิษฐำนไว้ก่อนว่ำต้องพึ่งพำผู้ ประกอบธุ ร กิ จ ที่
จำหน่ำยสินค้ำหรือบริกำรเช่นนันให้…”
มาตรา 20(1) บั ญญัติให้ น ามาตรา 19(2) ข้อ 1 เรื่องการกี ดกั น การประกอบธุร กิ จ ของผู้
ประกอบธุรกิจรายอื่นอย่างไม่เป็นธรรมมาใช้หากเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นนั้นมิได้
กระทาโดยผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดแต่เป็นกระทาโดยผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิง
เปรียบเทียบ (relative market power)
4. การควบคุมตามบทบัญญัติเรื่องการควบคุมพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาด
ที่ เ หนื อ กว่ า (superior market power) ตามมาตรา 20(3) 536 ของ Act against Restraints of
Competition (GWB) หากผู้ปฏิเสธไม่ได้เป็นผู้มีอานาจเหนือตลาดแต่เป็นเพียงผู้มีอานาจตลาดที่
เหนือกว่า Bundeskartellamt ก็จะปรับใช้มาตรา 20(3) ซึ่งมีบทบัญญัติว่า
“(3) ห้ำมมิให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนำจตลำดที่เหนือกว่ำ (superior market power) เมื่อ
เทียบกับผู้ประกอบธุร กิจ ขนำดกลำงและขนำดย่อม ใช้อำนำจตลำดที่ตนมีในกำรกีดกันคู่แ ข่ง ขัน
เช่นนันไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อมอย่ำงไม่เป็นธรรม กำรกีดกันอย่ำงไม่เป็นธรรมดังกล่ำว
หมำยถึงกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนำจตลำดที่เหนือกว่ำได้กระทำกำรดังต่อไปนี
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มาตรา 20(3) ของ Act against Restraints of Competition (GWB) บั ญ ญั ติว่า “(3) Undertakings with superior
market power in relation to small and medium-sized competitors may not abuse their market position to impede
such competitors directly or indirectly in an unfair manner. An unfair impediment within the meaning of sentence
1 exists in particular if an undertaking
1. offers food within the meaning of § 2( 2) of the German Food and Feed Code [ Lebensmittel- und
Futtermittelgesetzbuch] below cost price, or
2. offers other goods or commercial services not just occasionally below cost price, or
3. demands from small or medium-sized undertakings with which it competes on the downstream market
in the distribution of goods or commercial services a price for the delivery of such goods and services which is
higher than the price it itself offers on such market,
unless there is, in each case, an objective justification. ...”
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1. …
2. …
3. จำหน่ำยสินค้ำหรือบริกำรให้กับผู้ประกอบธุรกิจ ขนำดกลำงและขนำดย่อมซึ่งเป็นคู่แข่งขัน
ของตนในตลำดปลำยนำในรำคำสูงกว่ำที่ตนจำหน่ำยให้กับลูกค้ำในตลำด (ลูกค้ำในตลำดปลำยนำหรือ
ที่มักเรียกว่ำตลำดค้ำปลีก)
เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรสำหรับกำรกระทำนัน...”
เห็นได้ว่ามาตรา 20(3) นี้เป็นบทบัญญัติเรื่องกีดกันการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจราย
อื่นอย่างไม่เป็นธรรมเช่นเดียวกันกับมาตรา 19(2) ข้อ 1 และมาตรา 20(1) แต่มาตรานี้บังคับใช้ใน
กรณี ที่ ผู้ ป ฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ เป็ น เพี ย งผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ซึ่ ง มี อ านาจตลาดที่ เ หนื อ กว่ า เท่ า นั้ น และ
นอกเหนือจากบทบัญญัติเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยทั่วไปนั้นยังมีบทบัญญัติเรื่องการกดดันราคา
บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะอีกด้วยในมาตรา 20(3) ข้อ 3 ซึ่งถูกจัดเป็นตัวอย่างหนึ่งของการกีดกันการ
ประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นอย่างไม่เป็นธรรม537
5. การควบคุมตามบทบั ญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตาม 3(1) ประกอบ
มาตรา 4 ข้อที่ 4538 ของ Act Against Unfair Competition (UWG) ซึ่งมีบทบัญญัติว่า
“พฤติกรรมทำงกำรค้ำที่ไม่เป็นธรรม เป็นควำมผิดต่อกฎหมำย
ควำมไม่เป็นธรรมจะเกิดขึนเมื่อมีบุคคลใดจงใจกีดขวำงคู่แข่งขัน”
หากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวมีลักษณะเป็นการจงใจกีดขวางคู่แข่งขัน ก็เข้าข่ายที่จะเป็น
ความผิดตามมาตรานี้ได้
3.4.1 วัตถุประสงค์ของมาตรา 20 แห่ง Act against Restraints of Competition
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกฎหมาย GWB ไม่ ไ ด้ ถู ก บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ของสหพั น ธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีหรือในตัวกฎหมาย GWB แต่วัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้สามารถสรุปได้จาก
ที่มาในการตรากฎหมาย จากบริบทแวดล้อมตลอดจนจากหน้าที่ของตัว GWB เอง
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Bundeskartellamt, "International Competition Network Unilateral Conduct Working Group Questionnaire:
Refusal to Deal," 4 November 2009, pp. 3-4.
538 มาตรา 3(1) ประกอบมาตรา 4 ข้อที่ 4 ของ Act Against Unfair Competition (UWG) บัญญัติว่า “Unfair commercial
practices shall be illegal. Unfairness shall have occurred where a person deliberately obstructs competitors.”
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GWB ประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1958 โดยได้รับอิทธิพลจากกลุ่มนักวิชาการที่มี
แนวคิดเสรีนิยมแบบออร์โด (Ordoliberalism) จากมหาวิทยาลัยไฟรบูร์ก (Freiburg school) นาโดย
Walter Eucken, Franz Böhm และ Alfred MüllerArmack ซึ่งเชื่อถือและยึดถือหลักเสรีภาพของ
ตลาดและผู้ มีส่ ว นร่ ว มในตลาดที่เป็นเอกชนมิใช่ภ าครัฐ นักวิช าการกลุ่ มนี้ต่อต้านการที่รัฐ เข้ามา
แทรกแซงเศรษฐกิจและจากัดหน้าที่ของรัฐให้เป็นเพียงแค่ผู้กากับดูแลกฎระเบียบเท่านั้น แนวคิดเสรี
นิยมแบบออร์โดนี้เป็นรากฐานของเศรษฐกิจระบบตลาดและสังคมที่เสรีและเป็นธรรม (free and fair
social market economy) ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี539
วัตถุประสงค์ของฝ่ายนิติบัญญัติที่ร่าง GWB (ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายที่ 1 หน้าที่
21f ของการร่างกฎหมายระยะที่ 2) ระบุว่า กฎหมายฉบับนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่า “การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจเป็นลักษณะทางเศรษฐกิจที่สาคัญและเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดของระบบเศรษฐกิจและ
รัฐควรจะเข้ามาแทรกแซงในระบบตลาดเพียงเฉพาะกรณีที่จาเป็นสาหรับการรักษากลไกตลาดหรือ
การกากับดูแลตลาดในสภาวะที่ตลาดไม่สามารถมีการแข่งขันได้อย่างเต็มที่ ” สรุปวัตถุประสงค์และ
เจตนารมณ์ของผู้ร่าง GWB ได้ว่ากฎหมายฉบับนี้มีขึ้นเพื่อคุ้มครองการแข่งขันที่เสรีเป็นสถาบัน (free
competition as an institution) ในการสอบสวนดาเนินคดีความต่าง ๆ ก็มุ่งไปที่พฤติกรรมที่กระทบ
ต่อกระบวนการการแข่งขันเท่านั้น540
การคุ้มครองการแข่งขันเป็นสถาบัน หมายถึง การรักษาให้กระบวนการทางการตลาด
(market process) เปิดอยู่ตลอดเวลา กล่าวคือ การมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจของผู้มีส่วนร่วมในตลาด
ในการตัดสินใจลงมือทาตามสิ่งที่พวกเขาได้คิดแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ถ้ายึดหลักทฤษฎีนี้แล้ว การ
แข่งขันจะช่วยส่งเสริมวัตถุประสงค์ในทางเศรษฐกิจ เช่น การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม การคานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน การแข่งขันยังทาให้บรรลุ
เป้าหมายในทางอภิเศรษฐศาสตร์ เช่น การควบคุมอานาจทางเศรษฐกิจ และการปกป้องเสรีภาพของ
ตัวละครทางเศรษฐกิจ ซึ่งก็เป็นหลักการที่สอดคล้องกับหลักเสรีภาพและความเท่าเทียมตามที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมาตรา 2(1) และมาตรา 3541
เมื่ อ พิ จ ารณาปรั ช ญาทางกฎหมายของบทบั ญ ญั ติ ที่ ใ ช้ ค วบคุ ม พฤติ ก รรมที่ มิ ช อบ
(abuse control) อันได้แก่มาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 21 ของ GWB ศาลสหพันธ์สาธารณรัฐ
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conduct laws," 16 November 2006, p. 2.
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เยอรมนีได้ยอมรับว่าวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมที่มิชอบนั้นมี เพื่อกาจัดอานาจ
ทางเศรษฐกิจในกรณีที่อานาจดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อประสิทธิภาพของการแข่งขัน เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค (Berlin Court of Appeals
WuW/ E OLG, 995, 999 – Handpreisauszeichner; Berlin Court of Appeals WuW/ E OLG
1429, 1434 – DFB; Düsseldorf Higher Regional Court, decision of 21.2.2001, WuW/E DER 880, 883) ในสถานการณ์ ที่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ซึ่ ง มี อ านาจเหนื อ ตลาด หรื อ มี อ านาจตลาดเชิ ง
เปรียบเทียบหรือมีอานาจตลาดที่เหนือกว่าได้กระทาพฤติกรรมที่ไม่มีประสิทธิภาพต่อ การแข่งขัน
บทบัญญัติที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมที่มิชอบจึงจาเป็นต้องมีขึ้นเพื่อป้องกันการกระทาของผู้ประกอบ
ธุรกิจเหล่านั้นมิให้ไปทาลายบุคคลอื่นอันจะนามาซึ่งการบ่อนทาลายโครงสร้างการแข่งขันและยังทาให้
คู่ แ ข่ ง ขั น เกิ ด อุ ป สรรคต่ อ การเข้ า ตลาดหรื อ น ามาซึ่ ง ผลลั พ ธ์ ที่ เ ป็ น การต่ อ ต้ า นการแข่ ง ขั น อื่ น ๆ
( Düsseldorf Higher Regional Court WuW/ E DE- R 867, 870 Germania; Berlin Court of
Appeals WuW/ E OLG 1983, 1985 – Rama- Mädchen; Berlin Court of Appeals WuW/ E
OLG 1599, 1606f – Vitamin B 12) การควบคุมพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเหล่านั้น
มีขึ้นเพื่อรับรองว่าพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจเหล่านั้นจะไม่สามารถส่งผลกระทบใด ๆ ต่อการ
แข่งขันได้เลยถ้าหากการแข่งขันได้รับการคุ้มครอง542
ในการประเมินคดีความต่าง ๆ (case assessment) ที่เกิดขึ้น การคุ้มครองการแข่งขัน
เป็นสถาบันหมายถึง ในการประเมินหรือพิจารณาคดีความต่าง ๆ Bundeskartellamt และศาลจะ
ตรวจสอบหรือมุ่งความสนใจไปที่พฤติกรรมที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อการแข่งขันเท่านั้น ซึ่งการมุ่ง
ความสนใจไปยังพฤติกรรมที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อการแข่งขันแสดงให้เห็นถึงเป้ าหมายในการ
รักษาให้ตลาดมีการแข่งขันอยู่เสมอและการคุ้มครองการแข่งขันอย่างเสรีของผู้มีส่วนร่วมในตลาด
ส่วนวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น การสร้างประสิทธิภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคหรือการคุ้มครองการจ้าง
งานและการจากัดอานาจทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งก็เป็นวัตถุประสงค์ที่คานึง ถึงเช่นกัน แต่อาจแตกต่าง
กันออกไปตามแต่ละคดี543
นักกฎหมายชาวเยอรมนียังได้ถกเถียงกันต่อว่า นอกจาก GWB จะคุ้มครองการแข่งขัน
เป็นสถาบันแล้ว GWB ยังเป็นกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองผู้บริโภคและคุ้มครองคู่แข่งขันแต่ละรายด้ว ย
หรือไม่ (protection of individual competitor) ซึ่งเป็นความจริงที่กฎหมายฉบับนี้ให้การคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โ ภคด้ ว ย เนื่ อ งจากการคุ้ ม ครองการแข่ ง ขั น และการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคนั้ นโดยหลั ก แล้ ว เป็น
542
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วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ เมื่อการแข่งขันได้รับการคุ้มครองแล้ว ในท้ายที่สุดผลประโยชน์
ก็จะตกอยู่กับตัวผู้บริโภคนั่นเอง (การคุ้มครองผู้บริโภคนี้เป็นเจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมาย GWB
เช่นกัน เห็นได้จากเอกสารแนบท้ายที่ 1 หน้าที่ 21f ของการร่างกฎหมายระยะที่ 2 และได้รับการ
ตัดสินยืนยันโดย Berlin Court of Appeals WuW/E OLG 995, 999 Handpreisauszeichner)544
แต่สาหรับแนวคิดที่ว่ากฎหมาย GWB มุ่งคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจหรือคู่แข่งขันแต่ละ
รายนั้น อาจเกิดจากการที่นักกฎหมายบางรายเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ให้สิทธิแก่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละ
รายในการดาเนินคดี (right of action) ถ้าหากผู้ประกอบธุรกิจรายใดได้รับผลกระทบจากพฤติกรรม
ที่เป็นการละเมิดต่อบทบั ญญัติของกฎหมายฉบับนี้ บทบัญญัติเหล่านั้นได้แก่ มาตรา 19 มาตรา 20
และมาตรา 21 แห่ง GWB และแม้ว่ามาตราเหล่านี้จะบัญญัติให้สิทธิในการดาเนินคดีแก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจแต่ละราย เช่น คู่แข่งขันหรือลูกค้า แต่อย่างไรก็ตาม ศาลได้ตัดสินยืนยันไว้ในคดีต่าง ๆ ที่ผ่านมา
ว่า วัตถุประสงค์อันเป็นพื้นฐานของการคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายนั้นก็เพื่อรักษาหรือคงให้
สภาพตลาดเปิดอยู่ตลอดเวลาและเพื่อคุ้มครองลูกค้า คู่แข่งขันหรือผู้ผลิต ที่อาจได้รับความเสียหาย
จากผู้ประกอบธุร กิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาด วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของทั้ง 3 มาตรานั้ นมิได้มี เ พื่อ
คุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจจากการแข่งขัน แต่มีขึ้นเพื่อคุ้มครองการแข่งขันเป็นสถาบัน (Düsseldorf
Higher Regional Court, decision of 21.1.2001, WuW/E DE-R 880, 883) กล่ า วได้ ว่ า การ
คุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจหรือคู่แข่งขันแต่ละรายจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมี ความจาเป็นที่จะต้องคุ้มครอง
การแข่งขัน ด้ว ยเช่น กัน เพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่เป็น อันตรายต่อ การแข่ง ขันเท่ านั้นที่จ ะก่ อ ให้ ผู้
ประกอบธุรกิจแต่ละรายเกิดสิทธิในการดาเนินคดี ดังนั้นการคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายจึงไม่
สามารถแยกออกจากการคุ้มครองการแข่งขันได้เลย545 สรุปได้ว่าความเข้าใจที่ว่า GWB เป็นกฎหมาย
ที่มุ่งคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจหรือคู่แข่งขันแต่ละรายนั้นเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง
นอกจากนั้น GWB ยังมีบทบัญญัติพิเศษสาหรับคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจ ขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ที่มีฐานะเป็นลูกค้า ผู้ผลิตหรือคู่แข่งขัน อั นได้แก่ มาตรา 20(1) และ 20(3)
บทบัญญัติที่กล่าวถึง SMEs เหล่านี้ปรากฏขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1980 ในการปรับปรุงแก้ไข GWB
ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ได้รับความสนใจจากนักกฎหมายเป็นอย่างมาก บทบัญญัติพิเศษนี้ถูกตรา
ขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบธุร กิจ SMEs จากการถูกกีดกันอย่างไม่เป็นธรรม ในการแก้ไขปรับปรุง
GWB ครั้งถัด ๆ มาก็ยังคงเน้นความสาคัญของบทบัญญัติพิเศษนี้ว่าเป็นบทบัญญัติที่มุ่งคุ้มครองการ
แข่ ง ขั น และ SMEs (Begr. RegE, Drucks. 15/3640, S. 29 f.) และฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ข องสหพั น ธ์
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สาธารณรัฐเยอรมนีเองก็ยังคงบทบัญญัติพิเศษนี้ไว้ แม้ว่าจะเป็นการคุ้มครองที่เกินไปกว่าขอบเขตของ
กฎหมายสหภาพยุโรป546
ศาลฎีกาของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ระบุความสาคัญของบทบัญญัติที่ให้ความ
คุ้มครอง SMEs จากการถูกกีดกันอย่างไม่เป็นธรรมเอาไว้ว่า การคุ้มครอง SMEs ในที่นี้หมายถึงการ
รักษา (หรือสร้าง) ให้ผู้ประกอบธุรกิจฝั่งอุปทาน (supply side) มีอยู่ในตลาดเป็นจานวนมากและเพื่อ
เป็นการป้องกันกระบวนการต่อต้านการแข่งขันตั้งแต่แรกเริ่ม ดังนั้นผลกระทบของพฤติกรรมต่อต้าน
การแข่งขัน ที่เกิดขึ้น กับ SMEs ต้องประเมินจากการที่ SMEs ถู กกีดกันหรือได้รับอุปสรรคต่อการ
ดาเนินธุรกิจตามปกติในตลาด (Federal Supreme Court, decision of 12.11.2002, WuW/E DER 1042, 1044 – Walmart) แนวคิดพื้นฐานของบทบัญญัติพิเศษนี้มีอยู่ว่าการทาให้ ตลาดของผู้
ประกอบธุ ร กิ จ SMEs แคบลงโดยหลั ก แล้ ว เป็น การจ ากั ด การแข่ ง ขั น (Begr. RegE on the fifth
amendment to the ARC (1989), Drucks. 11/4610, p. 23)547 สรุปได้ว่าแท้ที่จริงแล้วบทบัญญัติ
พิเศษนี้เป็นบทบัญญัติที่มุ่งคุ้มครองการแข่งขันโดยรักษาให้มีผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ฝั่งอุปทานอยู่ใน
ตลาดหลาย ๆ ราย ซึ่งการมีผู้ประกอบธุรกิจ SMEs อยู่ในตลาดเป็นจานวนมากนั้นย่อมแสดงว่าตลาด
ดังกล่าวมีการแข่งขันและปราศจากการผูกขาด
ก่อนที่จะมีการใช้ถ้อยคาว่า SMEs ครั้งแรกใน GWB ฉบับปี ค.ศ. 1980 ในกฎหมาย
GWB ฉบับปี ค.ศ. 1973 ก็มีมาตรา 26 ข้อที่ 2 ซึ่งมีบทบัญญัติคล้ายคลึงกับมาตรา 20(1) และมาตรา
20(3) ของ GWB ฉบับปัจจุบัน เพียงแต่ยังมิได้ใช้ถ้อยคาว่า SMEs ในมาตรา โดยกล่าวถึงการคุ้มครอง
ผู้ประกอบธุรกิจ ที่เป็นผู้ จัดจ าหน่ าย (suppliers) หรือลูกค้า (customers) ที่ต้องพึ่งพาสินค้าหรือ
บริการของผู้ประกอบธุรกิจอีกรายหนึ่ง ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจจาพวกผู้จัดจาหน่ายหรือลูกค้ านั้นไม่มี
ความเป็นไปได้อันมีเหตุผลสมควรและเพียงพอที่จะต้องเปลี่ยนไปทาธุรกิจกับผู้อื่น ซึ่งศาลฎีกาของ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของมาตรา 26 ข้อที่ 2 ของ GWB ฉบับปี ค.ศ.
1973 เอาไว้ในคดี Rossignol548 ว่ามาตรานี้มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้ ประกอบธุรกิจจาพวกผู้
จัดจาหน่ายหรือลูกค้าแต่ละราย (protect single enterprise)549 ซึ่งการใช้ถ้อยคาเช่นนี้อาจทาให้
เข้าใจไปได้ว่ากฎหมายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับมาตรา 26 ข้อที่ 2 ของ GWB ฉบับปี 1973 นี้ เป็น
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กฎหมายที่มุ่งคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจ มิได้มุ่งคุ้มครองการแข่งขันแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การตัดสิน
คดี Rossignol นี้ก็เป็นการตัดสินโดยใช้กฎหมายเก่าก่อนจะมีการใช้คาว่า SMEs เสียอีก ประกอบกับ
ความเห็นของผู้ร่างกฎหมายหรือของศาลในคดีหลัง ๆ และ ความเห็นของ Bundeskartellamt เองก็
เห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น ว่ า มาตรา 20(1) และมาตรา 20(3) ของ GWB ฉบั บ ปั จ จุ บั น เป็ น มาตราที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองการแข่งขัน สรุปได้ว่าบทบัญญัติตามมาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 21
แห่ง GWB ผู้ร่างกฎหมายล้วนแล้วแต่มีวัตถุประสงค์เดี ยวกันคือมุ่งคุ้มครองกระบวนการการแข่งขัน
แม้ว่าถ้อยคาในมาตรา 20 จะมีการกล่าวถึง SMEs ก็ตาม550 แตกต่างไปจากบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรม
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่มีวัตถุประสงค์มุ่งคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจที่
เป็นคู่แข่งขันแต่ละราย (individual competitor) ในตลาด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้ าที่ไม่เป็นธรรมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถูก
บั ญ ญั ติ อ ยู่ ใ นกฎหมายอี ก ฉบั บ หนึ่ ง แยกต่ า งหากจาก GWB ซึ่ ง มี ชื่ อ ว่ า Act Against Unfair
Competition หรือ Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) โดยแท้จริงแล้ว UWG
นี้ เ ป็ น การรั บ เอา Directive 2005/29/EC of 11 May 2005 concerning unfair business-toconsumer commercial practices in the internal market ของสหภาพยุ โ รปมาปรั บ ใช้ เ ป็ น
กฎหมายภายในของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี551 ทาให้แนวคิดเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็น
ธรรมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีใน UWG บางส่วนจึงเหมือนกับแนวคิดของสหภาพยุโรปอันเป็น
กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค เห็นได้จากใน UWG มีบทบัญญัติเรื่องการโฆษณาที่เป็นการหลอกลวง
และการโฆษณาที่เป็นการคุกคาม เช่นเดียวกันกับ Directive 2005/29/EC ของสหภาพยุโรป แต่เมื่อ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนาเอา Directive 2005/29/EC ของสหภาพยุโรปมาบัญญัติเป็นกฎหมาย
ภายใน ได้มีการนาเอามาปรับใช้ในขอบเขตที่กว้างกว่า กล่าวคือ พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
ของ UWG นั้นมีวัตถุประสงค์มุ่งคุ้มครอง 3 สิ่งด้วยกัน ได้แก่ คุ้มครองคู่แข่งขัน คุ้มครองผู้บริโภคและ
ผู้มีส่วนร่วมอยู่ในตลาดอื่น ๆ จากพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม และในขณะเดียวกันกฎหมาย
ฉบับนี้ยังมุ่งคุ้มครองการแข่งขันมิให้ถูกบิดเบือนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งวัตถุประสงค์ของ UWG
ทั้ง 3 ประการนี้ถูกบัญญัติไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 1 แม้กฎหมายฉบับนี้จะบัญญัติให้ความคุ้มครอง
แก่คู่แข่งขันและผู้บริโภคอย่างชัดแจ้ง แต่ก็มิได้ทาให้กลายเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแต่อย่างใด
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เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ยังถูกจากัดขอบเขตไว้เพื่อคุ้มครองการแข่งขันและแง่มุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การแข่งขัน ส่วนแง่มุมอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน เช่น การคุ้มครองแรงงานหรือการคุ้มครอง
สิ่ งแวดล้ อม ไม่อยู่ ในขอบเขตของกฎหมายฉบับนี้แต่อย่างใด 552 จะเห็ นได้ว่า GWB และ UWG มี
วัตถุประสงค์ที่เหมือนกันบางส่วนคือ เป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองการแข่งขันเช่นเดียวกัน แต่มี
ส่วนที่แตกต่างกันก็คือ UWG นั้นมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองคู่แข่งขันจากพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่
เป็นธรรมด้วย เห็นได้จากบทบัญญัติตามมาตรา 4 ของ UWG โดยเฉพาะมาตรา 4 ข้อที่ 4 ที่ให้ความ
คุ้มครองคู่แข่งขันในแต่ละราย (individual Competitor) จากการถูกผู้ประกอบธุรกิจอื่นกีดขวาง
อย่างจงใจ และยังเป็นมาตราที่ถูกใช้เพื่อควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวอีกด้วย
มาตรา 4 ข้อ 4 เป็นบทบัญญัติที่อยู่ในส่วนของการคุ้มครองคู่แข่งขันจากพฤติกรรม
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม อันมีบทบัญญัติว่า
“ควำมไม่เป็นธรรมจะเกิดขึนเมื่อผู้ใด
1. ...;
2. ...;
3. ...;
4. จงใจกีดขวำงคู่แข่งขัน”
ในมาตรา 4 ข้อ 4 ระบุว่าการจงใจกีดขวางคู่แข่งขันจัดเป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่
เป็นธรรมซึ่งหมายถึงการกีดขวางเสรีภาพในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจในตลาดของคู่แข่งขันและ
การกี ด ขวางคู่ แ ข่ ง ขั น อั น เป็ น ความผิ ด ตามมาตรานี้ ห มายถึ ง การกี ด ขวางคู่ แ ข่ ง ขั น แต่ ล ะราย
(individual competitor) หลั กการดังกล่ าวมีที่มาจากคาพิพากษาในคดีก่อน ๆ (previous case
law) ซึ่งตัวอย่างพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมที่เป็นการการจงใจกีดขวางคู่แข่งขันนั้นได้แก่ การ
ร่วมกันปฏิเสธไม่ทาธุรกิจด้วย การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว การแย่งลูกค้าหรือลูกจ้าง (alienation
of customers or employees) การกีดขวางไม่ให้ใช้เครื่องหมายการค้า การเลือกปฏิบัติ การทุ่ม
ราคา และการกาหนดราคาสินค้าในลักษณะจงใจขจัดคู่แข่งขันเป็นต้น และการจงใจกีดขวางคู่แข่งขัน
ที่เป็นความผิดตามมาตรานี้นั้น ผู้ประกอบธุรกิจที่ทาการกีดขวางจะต้องมีเจตนาที่จะกีดขวางหรือ
เจตนาที่จะกาจัดคู่แข่งขันด้วย นอกจากนั้นบทบัญญัติตามมาตรานี้ยังสอดคล้องกับมาตรา 20 ของ
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GWB (หรือปัจจุบันคือมาตรา 19(2) ข้อที่ 1 และมาตรา 20(1) และมาตรา 20(3) ของ GWB) ในเรื่อง
การกีดกันการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นอย่างไม่เป็นธรรม ดังนั้นหากมีการจงใจกีด
ขวางคู่แข่งขันเกิดขึ้นนอกจากจะฟ้องร้องตามมาตรา 4 ข้อ 4 ของ UWG ได้แล้ว ยังสามารถฟ้องร้อง
ตามมาตรา 19(2) ข้อที่ 1 หรือมาตรา 20(1) หรือมาตรา 20(3) ของ GWB ฉบับปัจจุบันเพื่อเรียกร้อง
ให้มีการคุ้มครองที่นอกเหนือจาก UWG ได้อีกด้วย553 แสดงให้เห็นได้ว่ากฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้มีการ
ตีความพฤติกรรมที่เป็นการกีดกันคู่แข่งขันที่สอดคล้องกัน ดังนั้นเมื่อมีพฤติกรรมที่เป็นการกีดกันคู่
แข่งขันเกิดขึ้นจึงอาจเป็นการละเมิดได้ทั้ง GWB และ UWG554 อาจกล่าวได้ว่าการกีดกันที่กระทบแค่
เพียงคู่แข่งขันรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะจัดเป็นความผิดตามมาตรา 4 ข้อที่ 4 ของ UWG แต่ถ้าหาก
การกีดกันเช่นนั้นส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดถึงจะจัดเป็นความผิดตาม มาตรา 19(2) ข้อที่ 1
หรือมาตรา 20(1) หรือมาตรา 20(3) ของ GWB แล้วแต่กรณี
อย่ า งไรถึ ง จะเป็ น การ “จงใจกี ด ขวางคู่ แ ข่ ง ขั น ” ตามมาตรา 4 ข้ อ 4 นี้ ศาล
Germany’s Federal Court of Justice ได้วางหลักไว้ในคดี Müller555 ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับการจงใจ
กีดขวางคู่แข่งขันคดีหนึ่งว่า มิใช่ทุกพฤติกรรมที่ก่อให้คู่แข่งขันเสียหายหรือเสียเปรียบจะถูกจัดว่าเป็น
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ดังนั้นการจงใจกีดขวางคู่แข่งขันที่จะถูกจัดว่าเป็นพฤติกรรมทาง
การค้ า ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมตามมาตรา 4 ข้ อ 4 นั้ น ต้ อ งมิ ใ ช่ เ ป็ น เพี ยงการกี ดขวางที่ ส่ งผลให้ คู่ แข่ งขัน
เสียเปรียบอย่างมากเท่านั้น แต่ผู้ประกอบธุรกิจที่ทาการกีดขวางจะต้องจงใจกีดขวางคู่แข่งขันไม่ให้
พัฒนาธุรกิจของตนเองจนเป็นเหตุให้คู่แข่งขันดังกล่าวต้องถูกกาจัดออกไปจากตลาด หรือการกีดขวาง
นั้นจะต้องส่งผลให้คู่แข่งขันไม่สามารถดาเนินธุรกิจอยู่ในตลาดได้556
แม้มาตรา 4 ข้อ 4 ประกอบมาตรา 3 ของ UWG จะเป็นบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรม
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Commercial Practices) อันมีชื่อเรียกใกล้เคียงกับมาตรา 57 ของ
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มากที่สุด ดังนั้นการศึกษาเรื่องการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวโดยศึกษากรณีพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้น
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ควรจะศึกษาจากมาตรานี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้วมาตรา 4 ข้อ 4 ประกอบ
มาตรา 3 ของ UWG นี้ มีลักษณะที่แตกต่างไปจากมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทาง
การค้า พ.ศ. 2560 และมีประโยชน์ในการนามาศึกษาเปรียบเทียบกับบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทาง
การค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทยไม่มากนัก
ด้วยเหตุผล 3 ประการ ดังนี้
1. Bundeskartellamt ไม่มีหน้าที่ในการบังคับใช้ UWG เนื่องจากผู้มีสิทธิฟ้องร้อ ง
ตาม UWG นี้ได้แก่ ตัวผู้แข่งขันเองและสมาคมต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8 ของ UWG แตกต่าง
จากพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ที่คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของไทย
มีอานาจหน้าที่ในการบังคับใช้บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 57 ด้วย
ดังนั้นมาตรา 4 ข้อ 4 ของ UWG และมาตรา 57 ของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.
2560 จึงมีความแตกต่างกัน
2. ไม่ปรากฏว่ามีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่ฟ้องร้อง
กันโดยอาศัยมาตรา 4 ข้อ 4 ของ UWG ให้ศึกษามากนักเนื่องจากเหตุผลด้านผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามที่
กล่าวมา ประกอบกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในแต่ละประเภทนั้นมีความซับซ้อนมาก จึงมักมี
การฟ้องร้องกันโดยอาศัยมาตรา 19 และ 20 ของ GWB ผ่านการทาหน้าที่ของ Bundeskartellamt
เป็นหลัก เห็นได้จากในระยะ 10 ปีมานี้ Bundeskartellamt ได้ทาหน้าที่สอบสวนและดาเนินคดีเชิง
ลึกต่อการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นจานวนกว่า 10 คดี
ด้วยกัน557
3. นอกจากนั้นมาตรา 20 แห่ง GWB ยังเป็นมาตราที่มุ่งคุ้มครองการแข่งขันโดยเป็น
มาตรการป้องกันกระบวนการต่อต้านการแข่งขันตั้งแต่แรกเริ่ม เช่นเดียวกับบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรม
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐ เกาหลี ฉะนั้นมาตรานี้จึงมี
ความคล้ายคลึงสาหรับการนามาเปรียบเทียบกับบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
ของ 3 ประเทศดังที่กล่าวมามากกว่ามาตรา 4 ข้อ 4 ประกอบมาตรา 3 แห่ง UWG
ดังนั้นการควบคุมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดย
อาศัยบทบัญญัติเรื่องการควบคุมพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบ
(relative market power) ตามมาตรา 20(1) และพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่
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เหนื อกว่า (superior market power) ตามมาตรา 20(3) ของ GWB จึงเป็นบทบัญญัติ ที่ มี ค วาม
คล้ายคลึงและมีประโยชน์มากที่สุดในการนามาศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรา 57 ของพระราชบัญญั ติ
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ด้วยเหตุผลที่อธิบายมาแล้วข้างต้นและเนื่องจากมาตรา 20 แห่ง
GWB มิใช่บทบัญญัติที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจซึ่ งมีอานาจเหนือตลาดอย่างมาตรา
19 เพีย งแต่ ผู้ ป ฏิเสธไม่ทาธุรกิจ เป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบหรือเป็นผู้
ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่เหนือกว่าก็เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 20(1) และมาตรา 20(3)
ได้แล้ว
3.4.2 องค์ ป ระกอบความรั บ ผิ ด ตามมาตรา 20 แห่ ง Act against Restraints of
Competition
มาตรา 20(1) และมาตรา 20(3) บัญญัติห้ามการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวผ่ าน
ถ้อยคากว้าง ๆ ว่า ห้ามกีดกันการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งเป็น
ถ้อยคาเดียวกันกับที่ใช้ในมาตรา 19(2) ข้อ 1 ดังนั้นทั้ง 3 มาตรานี้จึงสามารถนามาศึกษาเทียบเคียง
กันได้เนื่องจากมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดที่เหมือนกันเพียงแต่มีองค์ประกอบความรับ
ผิดที่แตกต่างกันบางประการเท่านั้น นอกจากนั้นคดีความเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่
เกิดขึ้นในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นคดีที่ฟ้องร้องกันโดยอาศัยบทบัญญัติ
ตามมาตรา 19 เป็นหลัก เนื่องจากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่มักเป็นความผิดต่อ กฎหมายการ
แข่งขันทางการค้านั้นมักเป็นการปฏิเสธที่ทาขึ้นโดยผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาด ดังนั้นจึงมี
คดีให้ศึกษาตามมาตรา 19 มากกว่า ซึ่งองค์ประกอบความรับผิดตามมาตรา 20(1) และมาตรา20(3)
เทียบเคียงกับมาตรา 19(2) ข้อ 1 มีด้วยกันอยู่ 4 ประการดังนี้
1. เป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งจะมีความผิดในเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวได้นั้นจะต้อง
เป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาด (dominant position undertaking) หากเป็นกรณีตาม
มาตรา 19(2) ข้อ 1 หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบ (relative market
power undertaking) สาหรับกรณีตามมาตรา 20(1) หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่
เหนื อกว่า (superior market power undertaking) ส าหรับกรณี ตามมาตรา 20(3) แต่เนื่องจาก
มาตรา 19(2) ข้อ 1 ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของการศึกษาจึงไม่ขออธิบายลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจซึ่ง
มีอานาจเหนือตลาด แต่จะอธิบายลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าข่ายความผิดตามมาตรา 20 แทน
1.1 ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบ
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มาตรา 20(1) ได้อธิบายลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบ
เอาไว้ว่า เป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งผู้ประกอบธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกอบธุรกิจจาพวกผู้
จัดจาหน่ายหรือเป็นผู้ซื้อสินค้าหรือบริการต้องพึ่งพาตนในลักษณะที่ไม่มีความเป็นไปได้อันมีเหตุผล
สมควรและเพียงพอที่จะต้องเปลี่ยนไปทาธุรกิจกับผู้อื่น ในกรณีที่เป็นผู้จัดจาหน่ายหรือผู้ซื้อสินค้าหรือ
บริ การให้ สั น นิ ษฐานไว้ ก่ อนว่า ต้ องพึ่ง พาผู้ ป ระกอบธุ รกิ จที่ จาหน่ายสิ นค้ าหรื อ บริ การเช่น นั้ น ให้
สอดคล้องกับตารากฎหมายที่ได้อธิบายลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบ
เอาไว้ว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่เข้มแข็งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบธุรกิจ ขนาด
กลางและขนาดย่อมรายอื่น (มักประกอบธุรกิจเป็น ผู้จัดจาหน่ายหรือเป็นผู้ซื้อสินค้า) ที่ต้องพึ่งพา
อาศัยผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่เข้มแข็งดังกล่าวในลักษณะที่ผู้ประกอบธุรกิจฝ่ายที่ต้องพึ่งพา
นั้นไม่มีความเป็นไปได้อันมีเหตุผลสมควรและเพียงพอที่จะต้องไปทาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจราย
อื่น558
สรุ ป ความสั มพัน ธ์ตามมาตรา 20(1) ได้ว่า เป็นความสั มพันธ์ในแนวดิ่งระหว่ า งผู้
ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบกับผู้ประกอบธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้อง
พึ่ ง พา เมื่ อ ใดที่ ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นแนวดิ่ ง เช่น นี้เ กิ ด ขึ้ น ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ อ ยู่ ท างด้ า นบนก็ ย่อ มถูก
สันนิษฐานว่ามีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบ ถ้าหากผู้จัดจาหน่ายหรือผู้ซื้อ ขนาดกลางและขนาดย่อม
ต้องพึ่งพาผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว ในลักษณะที่ไม่มีความเป็นไปได้อันมีเหตุผลสมควรและเพียงพอที่
จะต้องเปลี่ยนไปทาธุรกิจกับผู้อื่น559
1.2 ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่เหนือกว่า
ส่วนผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่เหนือกว่าตามมาตรา 20(3) นั้นมีลักษณะเป็น
ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่เหนือกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบธุรกิจ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมรายอื่นซึ่งเป็นคู่แข่งขันกัน ฉะนั้นความสัมพันธ์ตามมาตรา 20(3) นี้เป็นความสัมพันธ์ใน
แนวนอนระหว่างผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่เหนือกว่ากับคู่แข่งขันในตลาดเดียวกันรายอื่น ๆ
ที่มีขนาดกลางและขนาดย่อม โดยหลักแล้ว หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินว่าผู้ประกอบธุรกิจใดมี
ลักษณะเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่เหนือกว่าตามมาตรา 20(3) หรือไม่นั้น ก็ใช้หลักเกณฑ์
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เดียวกันกับการประเมินอานาจเหนือตลาด (เช่น ส่วนแบ่งตลาด หรือการกีดกันการเข้าสู่ตลาด เป็น
ต้น) แต่อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่างผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่เหนือกว่าตามมาตรา
20(3) กับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดก็คือ อานาจตลาดตามมาตรา 20(3) นั้นมิได้พิจารณา
จากทั้งตลาดโดยรวมแต่พิจารณากับคู่แข่งรายอื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเท่านั้น560
เมื่อเปรี ย บเทียบระหว่างมาตรา 102 TFEU มาตรา 19 ของ GWB และมาตรา 20
ของ GWB แล้ว จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีส่วนแบ่งตลาด
ที่เข้มแข็งตามมาตรา 20 นี้ มีขอบเขตที่กว้างกว่าบทบัญญัติตามมาตรา 19 ของ GWB และมาตรา
102 TFEU ที่ใช้ควบคุมเฉพาะกรณีผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดเท่านั้น 561 ที่มาตรา 20 นี้
สามารถบังคับใช้ได้กว้างกว่ามาตรา 102 ของTFEU เนื่องจากอาศัยอานาจตามมาตรา 3(2) ประโยคที่
2 ของ Regulation (EU) 1/2003562 ที่วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนาเอามาตรา 101 และ 102 ของ
TFEU มาปรับใช้เป็นกฎหมายภายในไว้ว่ารัฐสมาชิกไม่ถูกห้ามที่จะปรับใช้กฎหมายภายในเกี่ยวกับการ
ลงโทษพฤติกรรมฝ่ายเดียวของผู้ประกอบธุรกิจให้เข้มงวดกว่ากฎหมายของสภาพยุโรปได้563
เหตุผลที่จาเป็นต้องมีบทบัญญัติตามมาตรา 20 นี้เป็นเพราะว่าพฤติกรรมฝ่ายเดียว
บางอย่างไม่ว่าจะเกิดในความสัมพันธ์แนวดิ่งหรือแนวนอน ก็อาจเป็นอันตรายต่อการแข่งขันได้แม้ว่าผู้
ประกอบธุรกิจที่ได้ลงมือทาพฤติกรรมนั้นจะไม่ถึงขนาดมีฐานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือ
ตลาดก็ ต าม ในทางปฏิ บั ติ GWB เปิ ด โอกาสให้ มี ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายโดยเอกชน (private
enforcement) ภายใต้หลักการของกฎหมายวิธีสบัญญัติ โจทก์ผู้ฟ้องคดีมีภาระการพิสูจน์ว่าจาเลยมี
สถานะเป็ น ผู้ ประกอบธุร กิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดตามมาตรา 102 TFEU หรือมาตรา 19 GWB
แล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่แล้วโจทก์จะไม่สามารถพิสูจน์ตามภาระการพิสูจน์ดังกล่าวได้
เนื่องจากเอกชนไม่มีอานาจสืบสวนสอบสวน (แม้ว่าในความเป็นจริงจาเลยจะมีสถานะเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดและกาลังได้ประโยชน์จากสถานะเช่นนั้นอยู่ก็ตาม) ดังนั้นมาตรา 20 ของ
GWB นี้จึงเป็นประโยชน์ต่อการบังคับคดีโดยเอกชนเนื่องจากการพิสูจน์สถานะการเป็นผู้ประกอบ
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Ibid., 12.
Ibid.
562 มาตรา 3(2) ประโยคที่ 2 ของ Regulation (EU) 1/2003 บั ญ ญั ติ ว่ า “...Member States shall not under this
Regulation be precluded from adopting and applying on their territory stricter national laws which prohibit or
sanction unilateral conduct engaged in by undertakings.”
563 Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Policy Roundtables 2007: Refusal to
Deal, p. 139.
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ธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบตามมาตรา 20(1) หรือผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่
เหนือกว่าตามมาตรา 20(3) สามารถพิสูจน์ได้ง่ายกว่า564
2. กีดกันผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นด้วยการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
คาว่ากีดกันที่ปรากฏในมาตรา 19(2) ข้อ 1 และมาตรา 20(1) และมาตรา 20(3) นั้น
หมายถึ ง พฤติ ก รรมตลาดที่ ส่ ง ผลกระทบเชิ ง ลบต่ อ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ซึ่ ง ถู ก กี ด กั น อย่ า งไรก็ ต าม
พฤติกรรมที่เป็ น การกี ดกั น นั้ น ไม่ อ าจนับว่ าเป็ นความผิ ดเพียงเพราะส่ งผลกระทบในเชิ งลบต่ อ ผู้
ประกอบธุรกิจรายอื่น หากแต่ต้องพิจารณาประกอบด้วยว่าพฤติกรรมเช่นนั้นก่อให้เกิดการแข่งขั นที่
เป็นธรรมหรือไม่ ตามที่ศาล Federal Court of Justice ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ตัดสินวาง
หลั ก ไว้ ใ นคดี Original VW Ersatzteile II เมื่ อ วั น ที่ 22 กั น ยายน ค.ศ. 1981 565 สอดคล้ อ งกั บ
พฤติกรรมโดยมิชอบตามมาตรา 82 EU (หรือมาตรา 102 TFEU ในปัจจุบัน) ที่ศาลยุติธรรมได้ตัดสิน
วางหลักไว้ในคดี Hoffmann-La Roche & Co. AG v Commission566 ว่าหมายถึงพฤติกรรมที่ใช้
วิธีการที่แตกต่างไปจากการดาเนินธุรกิจตามปกติ ซึ่งมีผลกระทบเป็นอุปสรรคต่อการที่จะรักษาระดับ
การแข่งขันที่มีอยู่ในตลาดหรือเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการแข่งขัน567
ส่วนคาว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวนั้นไม่จาเป็นต้องอาศัยนิยามตามกฎหมาย
จะเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวประเภทใดก็ได้ที่มีแนวโน้มหรือส่งผลเป็นการกีดกันผู้ประกอบ
ธุรกิจรายอื่นก็สามารถเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เป็นความผิดตามมาตรา 19(2) ข้อ 1
มาตรา 20(1) และมาตรา 20(3) ได้ทั้งสิ้น และจะต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าในทางปฏิบัติการปฏิเสธไม่
ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เป็นความผิดนั้นสามารถเกิดขึ้นได้หลายประเภท ได้แก่ การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวโดยแท้อันเป็นการแสดงเจตนาว่าจะไม่ทาธุรกิจด้วยโดยทั่ว ๆ ไปหรือการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวโดยปริยายอันเป็นการใช้ลูกเล่นในการชะลอการปฏิบัติตามสัญญาหรือกาหนดราคาสินค้าต้นน้า
ให้สูงเกินกว่าปกติมากหรือการกาหนดเงื่อนไขในสัญญาอย่างไม่สมเหตุสมผล เป็นต้น หรือการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่มีลักษณะเป็นการกดดันราคา นอกจากนั้นแนวคิดเกี่ยวกับการกีดกันยังรวมไป
564

Bundeskartellamt, "ICN Unilateral Conduct Working Group Questionnaire: Objectives of unilateral
conduct laws," 16 November 2006, p. 12.
565 Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Policy Roundtables 2007: Refusal to
Deal, p. 139.
566 Case 85/76 Hoffmann-La Roche & Co. AG v Commission of the European Communities [1979] ECR 46,
para.91.
567 Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Policy Roundtables 2007: Refusal to
Deal, p. 139.
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ถึงการปฏิบัติต่อผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นที่เป็นลูกค้าหรือคู่แข่งขันอย่างไม่เท่าเทียมกันโดยปราศจาก
เหตุผลอันสมควรอีกด้วย568
แนวคิดเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้นส่วนใหญ่
มักเป็นเรื่องการปฏิเ สธไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นเข้าถึงโครงข่ายหรือสิ่งอานวยความสะดวกด้าน
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน (refusal to access to networks or other infrastructure facilities) การ
ปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงโครงข่ายหรือสิ่งอานวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยแท้จริงแล้วก็คือ
“การกีดกันวัตถุดิบต้นน้า (impede input)” เมื่อสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีคดีเกี่ยวกับการปฏิเสธ
ไม่ให้เข้าถึงโครงข่ายหรือสิ่งอานวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานเกิดขึ้นมาก ในปี ค.ศ. 1998 จึง
ถูกนามาบัญญัติเป็นตัวอย่างหนึ่งของการใช้อานาจตลาดโดยไม่ชอบโดยผู้ประกอบธุรกิจซึ่ง มีอานาจ
เหนือตลาดและยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ในมาตรา 19(2) ข้อ 4 ของ GWB ฉบับปัจจุบัน ซึ่งหลักเกณฑ์
ตามมาตรานี้มีอยู่ว่าผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดปฏิเสธไม่อนุญาตให้เข้าถึงโครงข่ายของตน
หรือสิ่งอานวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ แม้ว่าผู้ประกอบธุรกิ จรายอื่นที่ขออนุญาต
เข้าถึงนั้นจะได้ให้ค่าตอบแทนอันสมควรแล้วก็ตาม และการปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงเช่นนั้นทาให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจรายอื่นไม่สามารถดาเนินธุรกิจอยู่ในสถานะคู่แข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาด
ได้ทั้งในตลาดต้นน้าและตลาดปลายน้า (เว้นแต่ว่าการให้เข้าถึงนั้นจะไม่สามารถเป็นไปได้อย่างแท้จริง)
ในสถานการณ์เช่นนี้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดนั้นย่อมมีความผิดตามมาตรา 19(2) ข้อ 4
ของ GWB569 อย่ างไรก็ ตาม แม้มาตรา 20 ของ GWB จะไม่ได้บัญ ญัติ ถึ ง การปฏิเ สธไม่ ให้ เ ข้ า ถึ ง
โครงข่ายหรือสิ่งอานวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานไว้อย่างชัดแจ้งเช่นเดียวกับมาตรา 19 แต่
การปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงเช่นนี้ก็อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 20 ของ GWB ได้เช่นกัน เนื่องจาก
เป็นการกีดกันการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นอย่างหนึ่ง แต่ที่นาไปบัญญัติไว้ในมาตรา
19 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ให้การควบคุมพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดก็เพราะผู้
ประกอบธุร กิจ ที่ครอบครองหรื อเป็นเจ้าของโครงข่ายหรือสิ่ งอานวยความสะดวกด้านโครงสร้าง
พื้นฐานได้นั้นก็มักจะต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดนั่นเอง
3. โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรืออย่างไม่เป็นธรรม
ในการอ้างเหตุผลอันสมควรของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวนั้น ผู้ประกอบธุรกิจซึ่ง
เป็นผู้ปฏิเสธเป็นฝ่ายที่มีภาระพิสูจน์และจากคดีความต่าง ๆ ที่ศาลได้ตัดสินตามมาตรา 19 และ 20

568
569
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Ibid., 140.
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ของ GWB องค์ประกอบเรื่องเหตุผลอันสมควรนี้จะต้องมีการชั่งน้าหนักของผลประโยชน์ (weighing
of interests) การชั่งน้ าหนั กผลประโยชน์นั้นเปิดโอกาสให้ นาเอาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องหลาย ๆ
ประการมาพิจารณาการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละคดี สิ่งที่จะต้องคานึงถึงเสมอในการชั่ง
น้าหนักผลประโยชน์ก็คือวัตถุประสงค์ของ GWB ซึ่งก็คือการประกันว่าจะมีการแข่งขันระหว่างผู้
ประกอบธุรกิจให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยปราศจากข้อจากัดต่าง ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าการ
ทาให้ตลาดเปิดกว้างอยู่เสมอและปราศจากอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด นอกจากนั้นประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้นต่อคู่สัญญาก็เป็นข้อเท็จจริงโดยตรงที่เกี่ ยวข้องและต้องนาเอามาพิจารณาด้วยเช่นกัน ในคดีที่
เกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวนั้น มีข้อเท็จจริงสาคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ที่มีน้าหนักมากในการ
ชั่งน้าหนักของผลประโยชน์ ได้แก่ ระดับของอานาจตลาดของผู้ปฏิเสธ ระดับของผลกระทบของการ
กีดกันที่เกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันมาก่อน การที่ผู้ถูกปฏิเสธ
สามารถหาผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันกับผู้ปฏิเสธได้หรือไม่ และข้อเท็จจริง
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละคดี570 ซึ่งการชั่งน้าหนักผลประโยชน์นี้สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคดีความ
ต่าง ๆ ที่ศาลได้ตัดสินวางหลักเกณฑ์ไว้ ปรากฏอยู่ในหัวข้อการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียว และหัวข้อหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวและในหัวข้อข้อต่อสู้สาหรับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวภายใต้มาตรา 20
แห่ง Act against Restraints of Competition ที่จะกล่าวถึงต่อไป
4. ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (small and medium
sized competitors) รายอื่น
จากหัวข้อวัตถุประสงค์ของมาตรา 20 แห่ง Act against Restraints of Competition
(GWB) ทาให้ทราบว่าบทบัญญัติตามมาตรา 20(1) และมาตรา 20(3) แม้จะกล่าวถึงการคุ้มครองผู้
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แต่ที่จริงแล้วก็เป็นบทบัญญัติที่มีวัตถุประสงค์ในการ
คุ้มครองการแข่งขัน โดยเป็นการคุ้มครองให้ผู้ประกอบธุรกิจฝั่งอุปทาน (supply side) มีอยู่ในตลาด
เป็ น จ านวนมากและเพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น กระบวนการต่ อ ต้ า นการแข่ ง ขั น ตั้ ง แต่ แ รกเริ่ ม ดั ง นั้ น
ผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จัดเป็นองค์ประกอบความรับผิดตามมาตรา
20(1) และมาตรา 20(3) นี้หมายถึงพฤติกรรมที่เป็นความผิ ดนั้นจะต้องส่งผลเป็นการกีดกั นหรือ
ก่อให้เกิดอุปสรรคให้กับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจนไม่สามารถดาเนินธุรกิจตามปกติ
อยู่ในตลาดได้ หรือกล่าวได้ว่าพฤติกรรมจะเป็นความผิดตามมาตรา 20(1) และมาตรา 20(3) ก็ต่อเมื่อ
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พฤติกรรมนั้ น ทาให้ ตลาดของผู้ ป ระกอบธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ มแคบลง 571 จะเห็ นได้ว่า
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อันเป็นองค์ประกอบความรับผิดตาม
มาตรา 20(1) และมาตรา 20(3) ไม่ใช่เพียงผลกระทบที่เกิดกับผู้ประกอบธุรกิจ ขนาดกลางและขนาด
ย่อม (individual competitor) ในแต่ละรายเหมือนมาตรา 4 ข้อที่ 4 ของ UWG ดังนั้นพฤติกรรมที่
ส่งผลเสียต่อผู้ประกอบธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมเพียงแค่รายใดรายหนึ่งนั้นยังไม่พอที่จะฟังได้
ว่าเป็นความผิดตามมาตรา 20(1) และ 20(3) ของ GWB
สรุปได้ว่าการควบคุมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
นั้นอาศัยบทบัญญัติในหลายมาตราโดยแบ่งการควบคุมออกเป็นหลายระดับ ทั้งการควบคุมผู้ปฏิเสธที่
เป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดตามมาตรา 19(2) ข้อที่ 1 และข้อที่ 4 ของ GWB หรือเป็น
ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบตามมาตรา 20(1) หรือเป็นเพียงผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมี
อานาจตลาดที่เหนือกว่าตามมาตรา 20(3) ก็ถูกควบคุมเช่นเดียวกัน ซึ่งบทบัญญัติตามมาตรา 20 ของ
GWB เป็นมาตราที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับมาตรา 57 ของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.
2560 มากที่สุด จึงมุ่งศึกษามาตรานี้ โดยถ้อยคาในมาตรา 20 ของ GWB ที่ใช้ควบคุมการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวนั้นใช้ถ้อยคาอย่างกว้างว่า “ห้ามกีดกันการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ ขนาด
กลางและขนาดย่อมรายอื่นอย่างไม่เป็นธรรมหรือห้ามปฏิบัติต่อผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นอย่างไม่เท่า
เทียมกัน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม...” ด้วยถ้อยคาที่กว้างนี้จึงสามารถควบคุมการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวได้ครบทุกประเภท โดยมีรายละเอียดการควบคุมตามการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
ในแต่ละประเภทดังนี้
3.4.3 แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ตามมาตรา 20 แห่ง Act
against Restraints of Competition
ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีคดีที่ฟ้องร้องกันในประเด็นเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้เกิดขึ้นมาก แต่คดีส่วนใหญ่มักเป็นการฟ้องร้องโดยอาศัยบทบัญญัติตามมาตรา
19 ของ GWB เสียมากกว่า จากการศึกษาพบว่ามีคดีที่ฟ้องร้องกันโดยอาศัยบทบัญญัติตามมาตรา
20(1) ที่น่าสนใจอยู่ 2 คดีด้วยกัน คดีแรกเป็นคดีที่ฟ้องร้องกันในปี ค.ศ. 1973 โดยอาศัย GWB ฉบับ
ปี ค.ศ. 1973 ส่วนคดีที่สองเป็นการร่วมกันปฏิเสธไม่ทาธุรกิจด้วยแต่ก็อาจนามาศึกษาเทียบเคียง
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เพื่อให้เห็นตัวอย่างการปรับใช้มาตรา 20(1) ของ GWB ฉบับปัจจุบันสาหรับการควบคุมพฤติกรรมการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ได้
คดีแรกมีชื่อว่า Rossignol572 มีข้อเท็จจริงว่าโจทก์เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่ายราย
เดีย วของกระดานสกียี่ ห้ อ Rossinol ส่ ว นจาเลยเป็นร้านขายอุปกรณ์กี ฬาอยู่ใน Upper Bavaria
คู่สัญญาในคดีนี้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันมาอย่างยาวนาน ในช่วงปี ค.ศ. 1972-1973 จาเลยมีผล
ประกอบการทั้งหมด 3,000,000 มาร์คเยอรมัน (DEM) โดยเป็นรายได้ที่มาจากการขายกระดานสกี
ยี่ห้อ Rossinol ถึง 100,000 มาร์คเยอรมัน ในวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1973 จาเลยได้สั่งซื้อกระดานสกี
ยี่ห้อ Rossinol จากโจทก์ไป 478 คู่ แต่โจทก์กลับปฏิเสธคาสั่งซื้อดังกล่าวและแจ้งแก่จาเลยว่าโจทก์
จะไม่ จ าหน่ า ยกระดานสกี ใ ห้ แ ก่ จ าเลยอี ก หลั ง จากที่ จ าเลยน าเอากระดานสกี ยี่ ห้ อ Rossinol
ออกจาหน่ายในราคาต่าซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการกาหนดราคาขายต่อที่โจทก์ตั้งไว้573
ศาลแขวง (Landgericht) ปฏิ เ สธที่ จ ะพิ พ ากษายื น ยั น สถานะ ( declaratory
judgment) ของจ าเลยโดยให้ เหตุผ ลว่าโจทก์ไม่มีภ าระผู กพันที่จะต้องยอมรับคาเสนอในวันที่ 4
ตุลาคม ค.ศ. 1973 หรือคาเสนอใด ๆ ในอนาคตจากจาเลย และศาลอุทธรณ์ (Oberlandesgericht)
ก็ได้ตัดสินเช่นเดียวกันว่าโจทก์ไม่ มีภาระผูกพันที่จะต้องยอมรับคาสั่งซื้อใด ๆ ในอนาคตจากจาเลย
โจทก์จึงชนะอุทธรณ์ในประเด็นหลัก574
แต่ศาลฎีกา (Bundesgerichtshof) กลับตัดสินต่างจากศาลล่างทั้ง 2 โดยตัดสินให้
โจทก์ต้องจ่ายค่าชดเชยสาหรับการที่จาเลยต้องขาดทุนอันมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่โจทก์ปฏิเสธไม่
จาหน่ายกระดานสกีให้จาเลยตามคาสั่งซื้อของจาเลยในวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1973 โดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 26 ข้อที่ 2 ของ GWB (ซึ่งก็คือมาตรา 20(1) ของ GWB
ปัจจุบัน) ที่มีวัตถุประสงค์มุ่งคุ้มครองจาเลย มาตรา 26 ข้อที่ 2 บัญญัติห้ามผู้ประกอบธุรกิจตามที่ระบุ
ไว้กีดกันผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในการดาเนินธุรกิจตามปกติอย่างไม่เป็นธรรมหรือเลือกปฏิบัติต่อผู้
ประกอบธุรกิจบางรายให้แตกต่างจากผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ซึ่งศาลชี้
ว่ า มาตรา 26 ข้ อ ที่ 2 เป็ น บทบั ญ ญั ติ ที่ มุ่ ง คุ้ ม ครองผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ แต่ ล ะราย (protect single
enterprise) เมื่อโจทก์ฝ่าฝืนบทบัญญัติในมาตราดังกล่าวนี้จึงก่อสิทธิให้จาเลยเรียกค่าเสียหายได้ตาม
มาตรา 35 ข้อที่ 1 ของ GWB ฉบับปี ค.ศ. 1973575
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การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในมาตรา 26 ข้อที่ 2 ขึ้นมาใหม่นี้เป็นการขยายความ
คุ้มครองตามมาตรา 26 ไปยังผู้ประกอบธุรกิจจาพวกผู้จัดจาหน่ายหรือลูกค้าที่ต้องพึ่ งพาสินค้าหรือ
บริการของผู้ประกอบธุรกิจอีกรายหนึ่ง ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจจาพวกผู้จัดจาหน่ายหรือลูกค้านั้นไม่มี
ความเป็นไปได้อันมีเหตุผลสมควรและเพียงพอที่จะต้องเปลี่ยนไปทาธุรกิจกับผู้อื่น ศาลฎีกากล่าวว่าใน
การที่จะปรั บใช้บ ทบั ญญัติตามมาตรานี้จะต้องมีการตีความคาว่า “เหตุผลสมควรและเพีย งพอที่
จะต้ อ งเปลี่ ย นไปท าธุร กิ จ กั บ ผู้ อื่ น ” เพื่ อ ที่ จ ะพิ จ ารณาว่ าผู้ ประกอบธุ รกิ จนั้ นเป็ นผู้ ซึ่ ง ต้อ งพึ่ งพา
หรือไม่576 ซึ่งศาลฎีกาในคดีนี้ได้ตัดสินวางหลักเกณฑ์ในการปรับใช้มาตรา 26 ข้อที่ 2 หรือมาตรา
20(1) ของ GWB ปัจจุบัน เอาไว้ดังนี้
a. มีการขยายขอบเขตผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกห้ามมิให้กีดกันอย่างไม่เป็นธรรมหรือเลือก
ปฏิบัติ จากเดิมที่เคยควบคุมเพียงแค่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดแต่มาตรา 26 ข้อที่ 2
ขยายขอบเขตการควบคุมไปยังผู้ ประกอบธุรกิจที่มีความเข้มแข็งในเชิงพาณิช ย์ (commercially
strong enterprise) แต่ไม่ถึงขนาดเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดด้วย เนื่องจากการใช้
อานาจทางเศรษฐกิจโดยมิชอบโดยผู้ประกอบธุรกิจที่มีสถานะทางตลาดที่เข้มแข็งเช่นนี้ก็สามารถ
ส่งผลเป็นการสร้างความเสี ยหายให้กับตลาดและผู้ที่มีส่วนร่วมอยู่ในตลาดได้เช่นกัน ฝ่ายนิติบัญญัติ
ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีรวมทั้งอีกหลายประเทศจึงเล็งเห็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนั้นจึงได้
บัญญัติเพิ่มข้อความขึ้นใหม่โดยระบุเป็นข้อที่ 2 ในมาตรา 26 ให้ค รอบคลุมไปถึงผู้ประกอบธุรกิจซึ่ง
มิได้มีอานาจเหนือตลาดแต่มีสถานะทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งเมื่อเทียบกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ซึ่ง
ความเข้มแข็งของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวมีผลต่อผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นที่ต้องพึ่งพาตนราวกับว่าตน
เป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาด และศาลในคดีนี้เห็นว่าโจทก์มีลักษณะเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจที่มีความเข้มแข็งตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ข้อที่ 2 จึงต้องถูกจากัดเสรีภาพในการทาสัญญา
ลงบ้างในบางสถานการณ์577
b. การที่ผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งต้องพึ่งพาผู้ประกอบธุรกิจอีกรายหนึ่งนั้นจะต้องเป็น
การพึ่งพาที่สาคัญมากถึงขนาดที่ไม่มีความเป็นไปได้อันมีเหตุผลสมควรและเพียงพอที่จะต้องเปลี่ยนไป
ทาธุรกิจกับผู้อื่น อย่างไรถึงจะถือว่ามีไม่มีความเป็นไปได้อันมีเหตุผลสมควรและเพียงพอนั้ นจะต้อง
ตีความในทางภาววิสัย เช่นดูสภาพตลาดที่เกี่ยวข้องว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปลี่ยนไปทาธุรกิจ
กับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นแทนผู้ประกอบธุรกิจที่ทาการกีดกันอย่างไม่เป็นธรรมหรือเลือกปฏิบัติ แต่
ไม่ใช่ว่าพอมีความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนคู่สัญญาแล้วจะถือว่าเพียงพอตามความหมายของมาตรา 26
576
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ข้อที่ 2 ทันที ในสถานการณ์ที่ผู้ผลิตสินค้ามีคู่แข่งน้อยรายหรือเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วผู้ผลิตราย
นั้นมีสถานะทางตลาดที่เข้มแข็งกว่า กรณีเช่นนี้ผู้ผลิตนั้นจะถูกจัดว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจ
เหนือตลาดซึ่งตกอยู่ภายใต้มาตรา 26 ข้อที่ 1 อยู่แล้ว (ซึ่งก็คือมาตรา 19(2) ข้อที่1 ของ GWB ฉบับ
ปั จ จุ บั น ) ดังนั้ น มาตรา 26 ข้อที่ 2 นี้จะใช้ในสถานการณ์ที่ในตลาดยังมีระดับการแข่งขันอยู่มาก
(considerable competition) และผู้ ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจมิได้มีสถานะเป็นผู้
ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาด อย่างในคดีนี้ผู้ผลิตกระดานสกียี่ห้อ Rossignol มีส่วนแบ่งตลาด
เพียงร้อยละ 8 แสดงว่ายังมีผู้ผลิตกระดานสกียี่ห้ออื่น ๆ อยู่มาก แต่อย่างที่ศาลกล่าวไว้แล้วว่าการที่
ตลาดของผู้ผลิตกระดานสกียังมีการแข่งขันอยู่มากนั้นก็มิได้หมายความว่าร้านขายอุป กรณ์กีฬาผู้เป็น
จาเลยในคดีจะมีความเป็นไปได้อย่างเพียงพอที่จะต้องเปลี่ยนไปซื้อกระดานสกีจากผู้ผลิตรายใหม่
ในทันที ดังนั้นปัจจัยเรื่องสภาพตลาดของผู้ผลิตมิใช่ปัจจัยที่มีน้าหนักเด็ดขาดในการพิจารณาความผิด
ตามมาตรา 26 ข้อที่ 2 แต่ปัจจัยที่มีน้าหนักเด็ดขาดในคดีนี้คือ ลักษณะหรือสภาพของสินค้าที่มีคุณค่า
ทางพาณิชย์สูง (commercial value) และมีชื่อเสียงมากในตลาด (market prestige of the goods
) ปัจจัยที่ศาลใช้ในการตัดสินว่าจาเลยในคดีนี้มีความเป็นไปได้อย่างเพียงพอที่จะเปลี่ยนตัวคู่สัญญา
หรือไม่นั้น นอกจากปัจจัยด้านราคาสินค้าแล้ว ศาลให้น้าหนักไปที่คุณภาพของสินค้าและการทา
โฆษณาของโจทก์ เนื่องจากปัจจัยทั้ง 2 นี้เป็นตัวกระตุ้นความต้องการซื้อสินค้าของลูกค้าเป็นอย่าง
มาก แม้ว่ากระดานสกีของ Rossignol จะมีส่วนแบ่งตลาดไม่มากก็จริงแต่เป็นสินค้าที่มีคุณค่าทาง
พาณิชย์สูงและมีชื่อเสียงมากในตลาดกระดานสกี และการโฆษณาของโจทก์สามารถสร้างให้สินค้ามี
สถานะทางตลาดที่แตกต่างจากสินค้าประเภทเดียวกันยี่ห้ออื่น ๆ ซึ่งส่งผลให้ลูกค้ารู้สึกว่ากระดานสกี
ยี่ห้ออื่นไม่อาจทดแทนกระดานสกีของ Rossignol ได้ ดังนั้นจาเลยในคดีนี้จึงถูกจัดว่าเป็นผู้ซึ่งต้อง
พึ่งพาโจทก์ตามมาตรา 26 ข้อที่ 2578
ในท้ายที่สุดศาลจึงตัดสินให้โจทก์มีหน้าที่ที่จะต้องทาธุรกิจกับจาเลยต่อไปพร้อมทั้ง
ต้องจ่ายค่าเสียหายให้จาเลยด้วย579
คดีที่สองมีชื่อว่า Importarzneimittel580 ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่าบริษัทผู้ขายส่งยา 3 ราย
ปฏิเสธไม่รับซื้อยาจากโจทก์ซึ่งเป็นบริษัทนาเข้ายาที่นาเข้ายาจากต่างประเทศมาจาหน่ายต่อ โดย
โจทก์คดีนี้เป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องพึ่งพาอาศัยช่องทางการจัดจาหน่ายยา
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ของผู้ขายส่งยา 3 รายนี้ ผู้ขายส่งยาให้เหตุผลสาหรับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจว่าพวกเขาไม่ต้องการที่จะ
ทาลายความสัมพันธ์อันดีทางธุ รกิจที่มีมาอย่างยาวนานต่อบริษัทผู้ผลิตยาภายในสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี581
Bundeskartellamt เห็นว่าที่บริษัทผู้ผลิตยาภายในประเทศจะไม่พอใจและคัดค้าน
ไม่ให้ผู้ขายส่งยาทั้ง 3 รายซื้อยาจากโจทก์นั้นเนื่องจากบริษัทผู้ผลิตยาภายในประเทศต้องการที่จะ
หลีกเลี่ยงการแข่งขันนั่นเอง Bundeskartellamt จึงปรับใช้บทบัญญัติตามมาตรา 20(1) ของ GWB
ฉบับปัจจุบัน (อันที่จริงคดีนี้ได้ปรับใช้บทบัญญัติตามมาตรา 20(2) ของ GWB เนื่องมาจากเป็นคดีที่
ฟ้องร้องกันในปี ค.ศ. 1992 จึงยังเป็นการอ้างมาตราตามกฎหมายเก่าก่อนมีการแก้ไข ซึ่งในปัจจุบัน
มาตรา 20(2) ได้ถูกนามาบัญญัติไว้ในมาตรา 20(1) ของ GWB ฉบับปัจจุบันแล้ว) เพื่อเปิดตลาดยาใน
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อให้มีการนาเข้ายาจากต่างประเทศได้ โดย Bundeskartellamt ได้สั่ง
ให้ผู้ขายส่งยาทั้ง 3 รายเลิกพฤติกรรมการปฏิเสธที่จะซื้อหรือก็คือออกคาสั่งให้ซื้อยาจากโจทก์บน
เงื่อนไขสัญญามาตรฐาน (standard terms) นั่นเอง หลังจากผู้ขายส่งยาทั้ง 3 รายได้รับคาสั่งเช่นนี้
แล้ว ผู้ขายส่งยารายหนึ่ งได้น าคดีขึ้นสู่ การพิจารณาของศาลฎีกาของสหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมนี
(German Federal Supreme Court) ซึ่งศาลก็ได้ตัดสินยืนตามคาสั่งของ Bundeskartellamt ว่า
ผู้ขายส่งควรมีหน้าที่ที่จะต้องทาธุรกิจกับบริษัทผู้นาเข้ายา ศาลยังกล่าวต่อไปอีกว่าแม้เหตุผลของ
ผู้ขายส่งสาหรับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจนั้นจะพอมีน้าหนักอยู่บ้างแต่ศาลเห็นว่าเหตุผลที่ผู้ขายส่งยกขึ้น
กล่าวอ้างนั้นไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะหลุดพ้นความรับผิดตามมาตรา 20(1)582
หน้าที่ที่จะต้องทาธุรกิจนั้นเป็นการแทรกแซงเสรีภาพในการทาสัญญาของผู้ขายส่งซึ่ง
ทั้ง Bundeskartellamt และศาลเองจะต้องมีการชั่งน้าหนักผลประโยชน์ (weighing of interests)
เสียก่อนที่จะกาหนดหน้าที่เช่นนั้น โดยศาลเห็นว่าในคดีนี้ผลประโยชน์จากการปฏิเสธที่จะเกิดขึ้นกับ
ฝ่ายผู้ขายส่งยานั้นมีน้าหนักไม่มากแต่หากมีการบังคับให้ทาธุรกิจด้วยกันแล้วจะมีประโยชน์เกิดขึ้นกับ
ฝ่ายบริษัทผู้นาเข้ายามากกว่า ยิ่งไปกว่านั้นแล้วการบังคับให้ต้องทาธุรกิจกันในคดีนี้ยังเป็นการเปิด
ตลาดยาในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้มีการแข่งขันมากขึ้นอันเป็นผลประโยชน์ที่อยู่เหนื อกว่า
ผลประโยชน์ของผู้ขายส่ งยาในคดีนี้อีกด้วย สรุปได้ว่าเมื่อศาลชั่งน้าหนักผลประโยชน์แล้วเห็ นว่า
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ประโยชน์ของฝ่ายผู้ถูกปฏิเสธไม่ทาธุรกิจในคดีนี้มีน้าหนักมากกว่า ฝ่ายผู้ปฏิเสธจึงมีความผิดตาม
มาตรา 20(1) และศาลได้เข้าแทรกแซงให้ทั้ง 2 ฝ่ายเข้าทาธุรกิจกัน583
คดีนี้ไม่อาจปรับใช้บทบัญญัติตามมาตรา 19 ได้เนื่องจากผู้ ขายส่งในคดีนี้เป็นเพียงผู้
ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบแต่ไม่ถึงกับเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือ
ตลาด584
ส่วนคดีอื่น ๆ นั้นก็จะเป็นคดีที่ฟ้องร้องกันโดยอาศัยบทบัญญัติตามมาตรา 19 เสีย
ทั้งสิ้นเนื่องจากโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่ถูกฟ้องร้องมักมีสถานะเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาด โดยมีคดีที่น่าสนใจดังนี้
คดี Scandlines Deutschland GmbH585 มี ข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า บริ ษั ท Scandlines
Deutschland GmbH เป็ น เจ้ า ของท่ า เรื อ Puttgarden ซึ่ ง ใช้ ข้ า มฟากบนเส้ น ทาง PuttgardenRödby (ประเทศเดนมาร์ก) และยังเป็นผู้ให้บริการเรือข้ามฟากในเส้นทางดังกล่าวอีกด้วย ในเดือน
ธันวาคม ปี ค.ศ. 1999 Bundeskartellamt ได้มีคาสั่งห้ามมิให้บริษัท Scandlines ปฏิเสธการขอเข้า
ใช้ท่าเรือ Puttgarden ต่อบริษัทเรือข้ามฟากคู่แข่งที่ยอมชาระค่าธรรมเนียมให้ตามสมควรแล้ว586
การดาเนิ น คดีนี้ เริ่ มต้นจากการร้องเรียนโดยบริษัทคู่แข่ง 2 รายที่ต้ องการเริ่มต้ น
ให้บริการเรือข้ามฟากบนเส้นทาง Puttgarden-Rödby แต่คาขอใช้ท่าเรือ Puttgarden ร่วมได้ถูก
ปฏิเสธโดยบริษัท Scandlines ผู้เป็นเจ้าของท่าเรือ คู่แข่งรายหนึ่งที่ร้ องเรียนคดีนี้คือบริษัทเรือข้าม
ฟากชื่อว่า easy-line A/S, Rödby ซึ่งมีบริษัทสั ญชาตินอร์เวย์ชื่อว่าบริษั ท Eidsiva Rederi เป็น
เจ้ าของ ส่ ว นผู้ ร้ องเรี ยนอีกรายหนึ่งเป็นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัทสัญชาติสวีเดนชื่อว่า Stena
Rederi AB และบริษัทสัญชาติเดนมาร์กชื่อว่า Difko A/S และเจ้าของเรือชาวเดนมาร์กนามว่า Ole
Lauritzen จากการร้องเรียนของบริษัทเรือข้ามฟากทั้ง 2 รายนี้ Bundeskartellamt ได้เริ่มต้นการ
สอบสวนว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวของบริษัท Scandlines ที่ไม่ยอมให้ใช้ท่าเรือ Puttgarden
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นั้นเป็นการละเมิดต่อมาตรา 82 EC (หรือมาตรา 102 TFEU ในปัจจุบัน) และมาตรา 19(4) ข้อที่ 4
(หรือมาตรา 19(2) ข้อที่ 4 ในปัจจุบัน) หรือไม่อย่างไร587
Bundeskartellamt มี ค าวิ นิ จ ฉั ย ว่ า บริ ษั ท Scandlines เป็ น ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ซึ่ ง มี
อานาจเหนือตลาดอยู่ทั้งในตลาดต้นน้าเนื่องจากมีฐานะเป็นเจ้าของท่าเรือบนเส้นทาง PuttgardenRödby และในตลาดผู้ให้บริการเรือข้ามฟากเส้นทาง Puttgarden-Rödby ปลายน้าอีกด้วย ในคดีนี้
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเส้นทางการคมนาคมอื่น ๆ ไม่สามารถทดแทนเส้นทาง Puttgarden-Rödby ได้
และยังปรากฏข้อเท็จจริงอีกว่ามีอุปสรรคทั้งในทางข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ทาให้บริษัทคู่แข่งไม่
สามารถสร้างท่าเรืออีกแห่งหนึ่งที่ Puttgarden ได้ ในขณะที่การร่วมกันใช้ท่าเรือที่มีอยู่แล้วนั้นเป็นสิ่ง
ที่ เ ป็ น ไปได้ เ นื่ อ งจากการก่ อ สร้ า งและโครงสร้ า งของท่ า เรื อ มี ค วามเหมาะสม ในคดี นี้
Bundeskartellamt ได้ชั่งน้าหนักผลประโยชน์ (weighing of interests) ระหว่างผลประโยชน์ของ
บริ ษัท Scandlines ที่อ้างว่าต้องการสงวนท่าเรือของตนไว้เพราะถ้าหากปล่อยให้มีการใช้ท่าเรือ
ร่วมกันแล้วจะมีการใช้ท่าเรือของตนมากเกินไปกับผลประโยชน์ของผู้ร้องเรียนในการเริ่มต้นให้บริการ
เรื อ ข้ า มฟากใหม่ ขึ้ น มาแข่ ง ขั น กั บ บริ ษั ท Scandlines Bundeskartellamt พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า
ผลประโยชน์ ฝ่ ายผู้ ร้ องเรี ย นมีป ระโยชน์ มากกว่าเนื่ องจากนามาซึ่ งประโยชน์ส าธารณะ (public
interest) ในการเปิ ด ตลาดผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเรื อ ข้ ามฟากให้ มี การแ ข่ ง ขั น มาก ขึ้ น ด้ ว ย แ ล ะ
Bundeskartellamt ยั งระบุ ว่าประโยชน์สาธารณะในการเปิดตลาดให้ มีก ารแข่งขันมากขึ้นนี้เป็น
ปัจจัยชี้ขาด (decisive factor) ในการออกคาสั่งห้ามการปฏิเสธการขอเข้าใช้ท่าเรือดังกล่าว588
ในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2002 ศาล Düsseldorf Higher Regional Court589 ได้มีคา
พิพากษากลับคาวินิจฉัยของ Bundeskartellamt อย่างไรก็ตาม ในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2002
ศาล German Federal Court of Justice590 ได้ พิ พ ากษากลั บ ค าตั ด สิ น ของ Düsseldorf Higher
Regional Court และได้ย้อนสานวนกลับมาให้ศาลล่างพิจารณาใหม่ แต่ศาล Düsseldorf Higher
Regional Court ก็ไม่ได้วินิจฉัยคดีใหม่แต่อย่างใดเนื่องจากบริษัททั้ง 2 แห่งที่ได้ขอใช้ท่าเรือร่วมนั้น
ได้เลิกกิจการไปแล้ว ในปี ค.ศ. 2003 บริษัท Eidsiva Rederi ผู้เป็นเจ้าของเดิมของบริษัทเรือข้าม
ฟาก easy-line A/S, Rödby ที่เลิกกิจการไปแล้วได้ยื่นคาร้องให้คณะกรรมการยุโรป (European
Commission) พิ จ ารณาคดี ใ หม่ แ ละในปี ค.ศ. 2006 คณะกรรมการยุ โ รปได้ ย้ อ นคดี ก ลั บ มาให้
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589 OLG Düsseldorf WuW/E DE-R 569 – Puttgarden II (2000).
590 BGH WuW/E DE-R 977 – Fährhafen Puttgarden (2002).
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Bundeskartellamt พิ จ ารณาคดี นี้ ใ หม่ ซึ่ ง Bundeskartellamt ต้ อ งท าการศึ ก ษาว่ า ท่ า เรื อ
Puttgarden นั้นสามารถรองรับผู้ให้บริการเรือข้ามฟากรายใหม่ได้อีกหรือไม่ 591
ในวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 2010 Bundeskartellamt ได้มีคาวินิจฉัยออกมาอีกครั้ง
หนึ่งโดยยืนตามคาวินิจฉัยเดิมกล่าวคือ Bundeskartellamt เห็นว่าท่าเรือดังกล่าวมีลักษณะเป็นสิ่ง
อานวยความสะดวกที่จาเป็น จึงมีคาสั่งให้บริษัท Scandlines ต้องอนุญาตให้คู่แข่งขันสามารถเข้าใช้
ท่าเรือนี้ได้ ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยมีสิทธิเรียกค่าธรรมเนียมได้ตาม
สมควร โดยในคาสั่งดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้บริษัท Scandlines เข้าเจรจากับบริษัทคู่แข่งขันเพื่อทา
สัญญาอนุญาตให้ใช้ท่าเรือร่วมกันเพื่อให้บริษัทคู่แข่งขันสามารถก่อตั้งการให้บริ การเรือข้ามฟากใหม่
บนท่าเรือ Puttgarden เพื่อให้บริการแข่งขันกับบริษัท Scandlines ได้ ต่อมาบริษัท Scandlines ได้
อุทธรณ์คาสั่งต่อศาล Düsseldorf Higher Regional Court592 ซึ่งในวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ.2011 ศาล
Düsseldorf Higher Regional Court ได้มีคาตัดสินออกมาว่าบริษัท Scandlines มีเหตุผลที่ฟังขึ้น
สาหรับการปฏิเสธไม่ให้บริษัทอื่นเข้ามาใช้ท่าเรือร่วมกันเนื่องจากการอนุญาตให้ใช้จะต้องมีการขยาย
พื้นที่จอดเรือและพื้นที่เทียบเรือเพิ่มขึ้น บริษัท Eidsiva Rederi กล่าวว่าตนได้วางแผนสาหรับการ
ขยายพื้นที่จอดเรือและพื้นที่เทียบเรื อแล้วในบริเวณรางรถไฟร้างซึ่งอยู่ติดกันกับท่าเรือ Puttgarden
อย่างไรก็ตาม ศาล Düsseldorf Higher Regional Court เห็นว่าบริเวณรางรถไฟร้างดังกล่าวนั้นเป็น
ที่ดินสาหรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับทางรถไฟเท่านั้น จึงมีอุปสรรคทางกฎหมายที่ไม่อาจจะให้มี
การก่อสร้างขยายพื้นที่จอดเรื อและพื้นที่เทียบเรือเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการอนุญาตให้ใช้ท่ าเรือ
ร่ ว มกั น ได้ ศาล Düsseldorf Higher Regional Court เห็ น ว่ า อุ ป สรรคในทางกฎหมายเช่ น นั้ น
ก่อให้เกิดความเป็นไปไม่ได้ในทางกฎหมาย (legal impossibility) ขึ้น ดังนั้นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวของบริษัท Scandlines จึงไม่เป็นการละเมิดต่อมาตรา 19(2) ข้อ 4 ของ GWB แต่อย่าง
ใด593
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ต่อมาคดีนี้ยังได้ถูกอุทธรณ์ขึ้นไปยังศาล German Federal Court of Justice อีกครั้ง
หนึ่ง และเปรียบเสมือนหนังม้วนเดิมที่ศาลสูงได้กลับคาตัดสินของศาลล่างอีกครั้ง โดยให้เหตุผลว่า
หลั กความเป็ น ไปไม่ได้ในทางกฎหมายนั้นไม่รวมถึงกรณีที่เป็นอุปสรรคในทางกฎหมายที่เกิดขึ้น
เพียงชั่วคราว แต่ข้อเท็จจริงจะต้องฟังเป็นที่ยุติเสียก่อนว่าการจะก่อสร้างขยายพื้นที่จอดเรือและพื้นที่
เทีย บเรื อบนรางรถไฟร้ างนั้ น จะไม่ ได้รับ อนุมัติ ให้ ส ร้างอย่า งเป็นทางการแต่ในคดีนี้ยัง ไม่ ปรากฏ
ข้อเท็จจริงเช่นว่านั้น ดังนั้นศาล German Federal Court of Justice จึงย้อนสานวนลงไปให้ศาล
Düsseldorf Higher Regional Court เพื่อประเมินข้อเท็จจริงใหม่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการรื้อ
ถอนรางรถไฟร้างเพื่อขอก่อสร้างขยายพื้นที่จอดเรือและพื้นที่เทียบเรือก่อนที่จะพิจารณาในประเด็น
สิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นต่อไป594
คดี ต่ อ มายั ง คงเป็ น คดี ที่ พิ พ าทกั น ในเรื่ อ งสิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ จ าเป็ น ในคดี
Mainova AG595 มีข้อเท็จจริงว่าในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2003 Bundeskartellamt ได้ออกคาสั่งห้าม
บริ ษัทผู้ จั ดจ าหน่ ายพลั ง งานรายหนึ่งนามว่า Mainova AG มิให้ ปฏิเสธการขอเชื่อ มต่ อโครงข่ า ย
แรงดั น ไฟฟ้ า ขนาดกลาง (medium-voltage network) ต่ อ บริ ษั ท GETEC net GmbH (GETEC)
และบริษัท Energieversorgung Offenbach AG (EVO)596
บริ ษั ท Mainova AG ประกอบธุ ร กิ จ เป็ น ผู้ จั ดจ าหน่ า ยพลั ง งานไฟฟ้ า ภายในเมือง
แฟรงก์เฟิร์ตซึ่งมีเทศบาลเมืองแฟรงก์เฟิร์ตและกลุ่มบริษัท E.ON เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทนี้ บริษัท
GETEC และ EVO ต้องอาศัยการเชื่อมต่อโครงข่ายนี้เพื่อที่จะสามารถดาเนินโครงข่ายไฟฟ้าของตน
สาหรับการใช้งานเองภายในอาคารและสาหรับการจาหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นเองหรือที่รับซื้อมาอีกที
หนึ่งไปยังลูกค้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ การก่อตั้งและการดาเนินธุรกิจโครงข่ายพลังงานไฟฟ้านี้นับว่า
เป็นคู่แข่งรายใหม่ที่ปรากฏขึ้นในตลาดซึ่งบริษัท Mainova AG มีความพยายามที่จะกาจัดให้ออกไป
จากการแข่งขันเสียตั้งแต่ต้น597

Conditions+For+Invoking+Legal+Impossibility+As+Justification+For+Refusal+To+Grant+Access+To+An+Essential+F
acility
594 Ibid.
595 Mainova AG, BKartA case no. B11- 12/ 03, OLG Düsseldorf WuW/ E DE- R 1307 – GETECnet ( 2004) , BGH
WuW/E DE-R 1520 – Arealnetz (2005), BVerfG WuW/E DE-R 2667 – Arealnetz (2009).
596 Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Policy Roundtables 2007: Refusal to
Deal, p. 143.
597 Ibid.
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Bundeskartellamt มี ค วามเห็ น ว่ า โครงข่ า ยไฟฟ้ า ทั้ ง 2 แห่ ง นี้ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะเข้ า ถึ ง
โครงข่ายแรงดันไฟฟ้าขนาดกลางของบริษัท Mainova AG ได้โดยอาศัยบทบัญญัติตามมาตรา 19(4)
ข้อ 4 (หรือมาตรา 19(2) ข้อ 4 ของ GWB ฉบับปัจจุบัน) ส่วนในการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวของ
บริษัท Mainova AG นั้นได้ยกเหตุผลว่าที่ตน ปฏิเสธไม่ให้เชื่ อมต่อโครงข่ายแรงดันไฟฟ้าขนาดกลาง
ไปนั้นเนื่องจากได้ประกาศไปแล้ว ว่าในอนาคตตนจะเข้ามาทาโครงการเช่นเดียวกับที่บริษัท GETEC
และ EVO กาลังทาอยู่598
Bundeskartellamt เห็นว่าเหตุผลที่บริษัท Mainova AG ยกขึ้นกล่าวอ้างนี้ฟังไม่ขึ้น
หากจะพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยอุตสาหกรรมพลังงาน (Energy Industry Act) บริษัท Mainova
AG ก็มีหน้าที่ที่จะต้องให้เชื่อมต่อโครงข่ายแรงดันไฟฟ้าขนาดกลางนี้ตามบทบัญญัติตามมาตรา 10
ของกฎหมายฉบับดังกล่าว และมาตรา 10 นี้ยังไม่รับฟังเหตุผลของการปฏิเสธไม่ให้เชื่อมต่อโครงข่าย
ที่ว่าตนจะเข้ามาทาโครงการเดียวกันในอนาคตอีกด้วย นอกจากนั้นการให้เชื่อมต่อโครงข่ายนี้ก็ไม่มี
ผลกระทบอันต่อความปลอดภัยจากการใช้งานและบริษัททั้ง 2 แห่งที่ขอเชื่อมต่อก็ยินยอมที่จะจ่าย
ค่าธรรมเนียมในจานวนอันสมควรให้แล้ว ดังนั้นข้ออ้างของบริษัท Mainova AG จึงเป็นเพียงการให้
เหตุ ผ ลเพี ย งด้ า นเดี ย ว (cherry picking) โดยไม่ พิ จ ารณาถึ ง เหตุ ผ ลอี ก ด้ า นหนึ่ ง ก็ คื อ หากบริ ษั ท
Mainova AG ไม่ยอมให้เชื่อมต่อโครงข่ายแรงดันไฟฟ้าขนาดกลางนี้แล้วจะทาให้บริษัท GETEC และ
EVO ไม่ ส ามารถด าเ นิ น ธุ ร กิ จ แข่ ง ขั น อยู่ ใ นตลาดการจั ด จ าหน่ า ยไฟฟ้ า ให้ กั บ ลู ก ค้ า ได้
Bundeskartellamt จึงมีคาวินิจฉัยว่าบริษัท Mainova AG มีความผิดตามมาตรา 19(2) ข้อ 4 ของ
GWB ฉบับปัจจุบัน599
คดีนี้มีการยื่นฟ้องต่อศาล โดยศาล Düsseldorf Regional High Court600 ตัดสินยืน
ตามค าวิ นิ จ ฉั ย ของ Bundeskartellamt ในปี ค.ศ. 2004 และในปี ค.ศ. 2005 ศาล German
Federal Court of Justice601 ก็ได้ตัดสินยืนตามศาลล่างเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัท Mainova AG
ยั ง ไม่ ย อมแพ้ จึ ง มี ก ารยื่ น อุ ท ธรณ์ ต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ( Federal Constitutional Court /

598

Ibid.
Ibid.
600 OLG Düsseldorf WuW/E DE-R 1307 – GETECnet (2004).
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Bundesverfassungsgericht)602 ซึ่งในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 2009 ศาลรัฐธรรมนูญได้ปฏิเสธไม่
รับอุทธรณ์ทาให้คาวินิจฉัยของ Bundeskartellamt จึงเป็นที่สุด603
คดี ต่ อ มาเป็ น คดี เ กี่ ย วกั บ การปฏิ เ สธไม่ อ นุ ญ าตให้ ใ ช้ ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ในคดี
Orange-Book-Standard604 ในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 2009 ศาล German Federal Court of
Justice ตัดสินว่าคู่สัญญาฝ่ายที่ถูกฟ้องว่ามีการละเมิดสิทธิบัตรสามารถยกข้อต่อสู้ได้ว่าผู้ทรงสิทธิบัตร
มีการใช้อานาจเหนือตลาดโดยมิชอบโดยการปฏิเสธไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรแก่ผู้ถูกฟ้องภายใต้ข้อ
สัญญาที่ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม605
อย่างไรก็ตาม ผู้ทรงสิทธิบัตรจะมีความผิดฐานเป็นผู้ใช้อานาจเหนือตลาดโดยมิชอบก็
ต่อเมื่อคู่สัญญาฝ่ายที่ถูกฟ้องนั้นได้เสนอค่าตอบแทนในจานวนที่ทั้ง 2 ฝ่ายยินยอมเพื่อแลกกับการใช้
สิทธิบัตรแล้ว ซึ่งถ้าหากผู้ทรงสิทธิบัตรปฏิเสธไม่รับจึงจะมีความผิดในเรื่องการเป็นผู้ใช้อานาจเหนือ
ตลาดโดยมิชอบ ในการเสนอค่าตอบแทนเพื่อแลกกับการใช้สิทธิบัตรดังกล่าวนั้นผู้ถูกฟ้องว่า มีการ
ละเมิดสิทธิบัตรต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าได้ค่าตอบแทนที่เสนอให้นั้นต้องเป็นจานวนที่ปราศจากเงื่อนไข
กล่าวคือ เป็นจานวนที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าเหมาะสมถึงจะสามารถยกข้อต่อสู้ว่าผู้ทรงสิทธิบัตรมี
การใช้อานาจเหนือตลาดโดยมิชอบได้606
ถ้าหากผู้ทรงสิทธิบั ตรเรียกค่าธรรมเนียมที่สูงเกินไปจนถึงขนาดเป็นการใช้อานาจ
เหนือตลาดโดยมิชอบหรือถ้าหากผู้ทรงสิทธิบัตรปฏิเสธที่จ ะคานวณค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิบัตร ใน
กรณีเหล่านี้จะถือว่าผู้ถูกฟ้องว่ามีการละเมิดสิทธิบัตรนั้นได้เสนอค่าธรรมเนียมที่ปราศจากเงื่อนไขแล้ว
โดยให้ถือเอาจานวนที่ผู้ทรงสิทธิบัตรน่าจะเห็นว่าเป็นจานวนที่สมเหตุผล607
ผู้ ท รงสิ ท ธิ บั ต รในคดี Orange-Book-Standard นี้ เ ป็ น เจ้ า ของสิ ท ธิ บั ต รประเภท
เครื่องมือที่ใช้จัดเก็บข้อมูล (data drive devices) หลายชนิด ในการดาเนินธุรกิจตามปกติของผู้ทรง
สิ ท ธิ บั ต รก็ จ ะอนุ ญ าตให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ รายอื่ น สามารถใช้ สิ ท ธิ บั ต รของตนได้ เ พื่ อ แลกกั บ
ค่าธรรมเนี ย มการใช้สิ ทธิบั ตร ผู้ ถูกฟ้องคดีส นใจสิ ทธิบัต รชนิดหนึ่งจึ งเสนอค่ าธรรมเนียมการใช้
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สิทธิบัตรให้ในจานวนร้อยละ 3 ซึ่งผู้ทรงสิทธิได้ปฏิเสธแต่ผู้ถูกฟ้องคดียังคงใช้สิทธิบัตรชนิดนั้นต่อมา
จนถูกผู้ทรงสิทธิฟ้องเป็นคดีละเมิดสิทธิบัตร ผู้ถูกฟ้องยกข้อต่อสู้ว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวของ
ผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นเป็ น การใช้อานาจเหนือตลาดโดยมิชอบเนื่องจากผู้ ทรงสิทธิบัตรได้ยินยอมให้ ผู้
ประกอบธุรกิจรายอื่นใช้สิทธิบัตรได้จึงเป็นการเลือกปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ศาลในคดีนี้เห็นว่าข้อต่อสู้
ของผู้ถูกฟ้องนั้นมิอาจรับฟังได้เนื่องจากผู้ถูกฟ้องไม่อาจหาหลักฐานได้ว่าผู้ทรงสิทธิได้มีการยินยอมให้
ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นใช้สิทธิบัตรในอัตราค่าธรรมเนียมเพียงร้อยละ 3608 อย่างไรก็ตาม คดีนี้เป็นคดี
ที่ พิ พ าทกั น ในเรื่ อ งทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาด้ ว ยโดยมี ป ระเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก FRAND (Fair,
Reasonable, and Non-Discriminatory) ดั ง นั้ น อาจจะน าไปเปรี ย บเที ย บกั บ คดี ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยทั่วไปได้ยาก
3.4.4 แนวคิดเกี่ ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายตามมาตรา 20 แห่ง
Act against Restraints of Competition
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีแนวคิดเกี่ยวกับการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายเช่นเดียวกับ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของประเทศอื่น
ๆ609 อย่างไรก็ตาม ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ยังไม่เคยปรากฏว่ามีคดีที่ฟ้องร้องกันในเรื่องการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายเป็นประเด็นโดยตรงในคดี แต่พอจะมีคดีที่ผู้ประกอบธุรกิจเข้า
ทาธุรกิจกันภายใต้ข้อสัญญาที่คู่สั ญญาอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึ กว่าได้รับอุปสรรคมากเกิ นไปอยู่บ้างซึ่ง อาจ
จัดเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายได้ ในคดีดังต่อไปนี้
คดีแรกมีชื่อว่าคดี Deutsche Post AG610 โดยมีรายละเอียดว่า ในเดือนกุมภาพั นธ์
ค.ศ. 2005 Bundeskartellamt มีคาสั่งห้ามมิให้ Deutsche Post AG กีดกันหรือเลือกปฏิบัติต่อกลุ่ม
ผู้ให้บริการทางไปรษณีย์ที่เรียกว่า “ผู้รวบรวมและจัดส่งไปรษณีย์ (mail consolidator)” ซึ่งเป็น
“ตัว กลาง” ระหว่าง Deutsche Post AG กับผู้ ส่ งไปรษณีย์ ที่คอยอานวยความสะดวกในการส่ ง
ไปรษณีย์ หน้าที่ของผู้ ให้ บริ การอานวยความสะดวกในการส่ งไปรษณีย์นั้นเริ่มตั้งแต่การรวบรวม
จัดเรียง ไปจนถึงการจัดส่งไปรษณีย์ที่มีน้าหนักไม่เกิน 100 กรัมไปยังสานักงานของ Deutsche Post
AG โดยที่ Deutsche Post AG จะลดค่าไปรษณีย์ให้เฉพาะกับลูกค้ารายใหญ่ของตนเป็นจานวนตั้งแต่
ร้อยละ 3 - 21 แต่จะไม่ลดค่าไปรษณีย์ให้กับ ผู้รวบรวมและจัดส่งไปรษณีย์เลย โดยปกติแล้วผู้ส่ง
จดหมายรายเล็กและรายกลางจะมีปริมาณไปรษณีย์ ไม่มากพอที่จะถึงเกณฑ์การลดค่าไปรษณีย์ตามที่
608

Ibid.
Ibid., 16.
610 Deutsche Post AG, BKartA case no. B9-55/03, OLG Düsseldorf WuW-E DE-R 1473 – Konsolidierer (2005).
609

318
Deutsche Post AG กาหนดไว้ได้ ผู้ส่งจดหมายรายเล็กและรายกลางนี้จะลดค่าไปรษณีย์ของตนลงได้
ก็แต่โดยการใช้บริการของผู้รวบรวมและจัด ส่งไปรษณีย์ที่จะนาเอาไปรษณีย์ของผู้ส่งจดหมายแต่ละ
รายมารวมกันเพื่อให้ได้ปริมาณมากพอจนถึงเกณฑ์การลดค่าไปรษณีย์ที่ Deutsche Post AG กาหนด
ไว้ได้ ยิ่งรวมกันได้ปริมาณมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้รับส่วนลดมากตามไปด้วย แต่เมื่อ Deutsche Post
AG พบว่าไปรษณีย์ปริมาณมากนั้นมีที่มาจากการรวบรวมเอาไปรษณีย์ของผู้ส่งจดหมายหลายรายเข้า
ไว้ด้วยกัน ในกรณีเช่นนี้ Deutsche Post AG ก็จะไม่ให้ส่วนลดแม้จะมีปริมาณไปรษณีย์มากถึงเกณฑ์
ก็ตาม611
หลั ง จากที่ Bundeskartellamt ได้ ท าการสื บ สวนสอบสวนคดี นี้ แ ล้ ว ได้ ข้ อ สรุ ป ว่า
พฤติกรรมของ Deutsche Post AG เป็นการละเมิดต่อทั้งกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีและสหภาพยุโรป ในฐานะที่ Deutsche Post AG เป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจ
เหนือตลาดจึงไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ส่งไปรษณีย์ที่ส่งไปรษณีย์ในปริมาณที่เท่ากันให้แตกต่างกันได้
เพียงเพราะผู้ส่งไปรษณีย์มีลักษณะต่างกันโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร กล่าวคือ Deutsche Post
AG จะเลือกปฏิบัติโดยให้ส่วนลดค่าไปรษณีย์เฉพาะลูกค้าที่เป็นผู้ส่งไปรษณีย์รายใหญ่รายเดียว (one
large customer) แต่กลับไม่ยอมให้ส่วนลดค่าไปรษณีย์ต่อผู้ส่งที่เป็นผู้รวบรวมและจัดส่งไปรษณีย์
(mail consolidator) ทั้ง ๆ ที่จานวนไปรษณีย์ที่ส่งนั้นมีปริมาณมากเท่ากัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
หาได้ไม่ ดังนั้น Bundeskartellamt จึงมีคาสั่งว่า Deutsche Post AG ต้องเลิกพฤติกรรมที่เป็นการ
เลื อ กปฏิ บั ติ ดั ง กล่ า วและต้ อ งให้ ส่ ว นลดค่ า ไปรษณี ย์ ต่ อ ผู้ ส่ ง ไปรษณี ย์ ที่ เ ป็ น ผู้ ร วบรวมและจั ดส่ ง
ไปรษณีย์ด้วย เช่นเดียวกับที่ให้แก่ผู้ส่งไปรษณีย์รายใหญ่รายเดียว612
Deutsche Post AG ยกข้อต่อสู้ ว่าตนสามารถกระทาการเลื อกปฏิบัติเช่นว่านั้นได้
เนื่องจากตนมีอานาจตามกฎหมายว่าด้วยไปรษณีย์ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (German Postal
Act) อย่างไรก็ตาม Bundeskartellamt ปฏิเสธที่จะรับฟังข้อต่อสู้ดังกล่าวเนื่องจากกฎหมายว่าด้วย
ไปรษณีย์ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้นละเมิดต่อกฎหมายของสหภาพยุโรป การเลือกปฏิบัตินั้น
จึงไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นการกระทาโดยชอบตามกฎหมายภายในประเทศได้เนื่องจากเป็นการขัดต่อ
กฎหมายของสหภาพยุโรป613
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ต่อมาคดีนี้ ได้ถูกยื่ น ฟ้องต่อศาล Düsseldorf Regional High Court614 ซึ่งในเดือน
เมษายน ปี ค.ศ. 2005 ศาล Düsseldorf Regional High Court ได้ตัดสิ นยืนตามคาวินิจฉั ย ของ
Bundeskartellamt นอกจากนั้ น ในเดื อ นมี น าคม ปี ค.ศ. 2008 ศาลยุ ติ ธ รรมสหภาพยุ โ รป
(European Court of Justice) ได้ตัดสินห้ามมิให้ Deutsche Post AG เลือกปฏิบัติต่อผู้รวบรวมและ
จั ด ส่ ง ไปรษณี ย์ เ ช่ น เดี ย วกั น จึ ง เป็ น การยื น ตามความเห็ น ของ Bundeskartellamt และศาล
Düsseldorf Regional High Court ซึ่ง Deutsche Post AG ได้มีการอุทธรณ์คดีนี้ต่อแต่สุดท้ายก็ได้
ถอนอุทธรณ์ไปดังนั้นคาวินิจฉัยของ Bundeskartellamt จึงเป็นที่สุด615
ที่คดี Deutsche Post AG นี้อาจถูกจัดว่าเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวโดย
ปริยายได้นั้นเนื่องจากในคดีนี้ Deutsche Post AG ได้ยอมทาธุรกิจกับผู้รวบรวมและจัดส่งไปรษณีย์
จึงไม่ใช่การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ แต่การที่ทั้ง 2 ฝ่ายทาธุรกิจกันนั้นฝ่าย Deutsche
Post AG ได้มีการสร้างข้อตกลงทางธุรกิจที่เป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งก่อให้เกิดอุปสรรคแก่ฝ่ายผู้รวบรวม
และจัดส่งไปรษณีย์เป็นอย่างมาก
คดีต่อมาที่มีลักษณะใกล้เคียงกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายคื อคดี
Standard-Spundfass II616 ในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2004 ศาล German Federal Court of
Justice ตัดสินว่าผู้ทรงสิทธิบัตรในคดีนี้ได้กระทาการละเมิดต่อบทบัญญัติที่ห้ามการเลือกปฏิบัติตาม
มาตรา 20(1) ของ GWB เนื่องจากพฤติกรรมของผู้ทรงสิทธิบัตรในคดีนี้ส่งผลเป็นการปิดกั้นการเข้าสู่
ตลาดปลายน้าอันเป็นการละเมิดต่อหลักการแข่งขันโดยเสรี617
บริษัทสัญชาติเยอรมนีนามว่า Standard-Spundfass II ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท
สัญชาติอิตาเลี่ยนเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรการออกแบบ European Patent หมายเลข 515390 สาหรับ
การออกแบบถังชนิดใหม่ที่มีมาตรฐานสาหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมเคมี ได้ยื่นฟ้องต่อศาลว่ามีผู้
ประกอบธุรกิจรายหนึ่งกาลังละเมิดสิทธิบัตรของตนอยู่ จุดเริ่มต้นของการประดิษฐ์สิทธิบัตรนี้เริ่มขึ้น
ในปี ค.ศ. 1990 เมื่อบริษัทโรงงานเคมีรายใหญ่ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ร้องขอให้มีการผลิต
ถังพลาสติกชนิดใหม่ซึ่งต้องมีคุณสมบัติคือสามารถนาไปกาจัดและย่อยสลายได้ง่าย ผู้ทรงสิทธิบัตรใน
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คดีนี้รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นอีก 3 รายได้รวมกลุ่มกันตั้งคณะทางานร่วมกันขึ้นเพื่อปรึกษาถึง
การออกแบบถังดังกล่าว ในท้ายที่สุดสิทธิบัตรการออกแบบถังของผู้ทรงสิทธิรายนี้ได้รับความสาเร็จ
เป็นอย่างมากและมีการน าไปใช้อย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมเคมีจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติ
ในทางธุรกิจขึ้น618ที่เรียกว่า Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI) แนวปฏิบัติ VCI นี้จะ
เป็นตัวกาหนดขนาด ปริมาตร น้าหนักของถังที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมีซึ่งหากปราศจากสิทธิบัตรการ
ออกแบบของผู้ทรงสิทธิแล้วบริษัทผู้ผลิตถังปลายน้าก็ไม่สามารถผลิตถังที่ได้มาตรฐานตามแนวปฏิบัติ
VCI ออกมาได้เลย ผู้ทรงสิทธิบัตรในคดีนี้จึงมีหน้าที่ตามหลัก FRAND ของกฎหมายทรั พย์สิ นทาง
ปั ญ ญาที่ จ ะต้ อ งยอมให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ รายอื่ น ได้ ใ ช้ สิ ท ธิ บั ต รของตนอย่ า งเป็ น ธรรม ( fair)
สมเหตุสมผล (reasonable) และไม่เลือกปฏิบัติ (non discrimination)619
เมื่ อ คดี นี้ ผู้ ท รงสิ ท ธิ บั ต รได้ อ นุ ญ าตให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ 3 รายที่ ไ ด้ อ ยู่ ร่ ว มในกลุ่ ม
คณะทางานในการคิดค้นสิทธิบัตรสามารถใช้สิทธิบัตรดังกล่าวเพื่อการผลิตถังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
แต่กลับคิดค่าใช้จ่ายสาหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรต่อผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ๆ จึงเป็นการเลือก
ปฏิบัติซึ่งขัดต่อหลัก FRAND และยังเป็นการละเมิดต่อมาตรา 20(1) ของ GWB (มาตรา 19(2) ข้อ 1
ของ GWB ฉบับปัจจุบัน) อีกด้วย620 จะเห็นได้ว่าคดีนี้ผู้ทรงสิทธิบัตรยอมทาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจ
อีกฝ่ายหนึ่งจึงไม่เข้าลักษณะของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยแท้ แต่ถ้าหากผู้ทรงสิทธิคิดค่าสิทธิบัตรใน
อัตราที่สูงมากเกินไปก็อาจจัดเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายที่เป็นความผิดต่อ GWB
ได้ แต่ในคดีนี้ไม่จาเป็นต้องวินิจฉัยเลยว่าค่าสิทธิบัตรที่จะคิดต่อผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นนั้นสูงเกินไป
จนเป็นความผิดหรือไม่ เนื่องจากมีการคิดค่าสิทธิบัตรอย่างเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นการละเมิดต่อหลั ก
FRAND ของกฎหมายทรั พย์ สิ น ทางปัญญาไปเสียแล้ว อย่างไรก็ตาม หลั กการของคดีนี้อาจจะไม่
สามารถน าไปปรั บ กั บ คดีที่ เป็ น การปฏิเสธไม่ ทาธุร กิจฝ่ ายเดียวส าหรั บทรัพ ย์สิ น โดยทั่ว ไปที่ มิ ใ ช่
ทรัพย์สินทางปัญญาได้
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Ibid.
Karolina Schöler, "Patents and Standards: The Antitrust Objection as a Defense in Patent Infringement
Proceedings," in Patents and Technological Progress in a Globalized World, ed. Ralph Nack (Munich Germany:
Springer, 2009), pp. 187-188.
620 Ibid.
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3.4.5 แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่มีลักษณะเป็นการกดดันราคาตาม
มาตรา 20 แห่ง Act against Restraints of Competition
ในตอนแรกการกดดั น ราคาไม่ ไ ด้ เ ป็ น พฤติ ก รรมที่ อ ยู่ ใ นความสนใจ ขอ ง
Bundeskartellamt มากนัก เนื่องจากยังไม่เคยมีคดีความที่ฟ้องร้องกันถึงประเด็นดังกล่าว จนกระทั่ง
ในช่วงปี ค.ศ. 2000 พฤติกรรมการกดดันราคานี้จึงเริ่มได้รับความสนใจจากหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับ
ใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า มากขึ้น เห็นได้จากในปี ค.ศ. 2007 ฝ่ายนิติบัญญัติของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ได้มีการตราบทบัญญัติใหม่ขึ้นเพื่อควบคุมการกดดันราคาที่ส่งผลกระทบต่อผู้
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเฉพาะในมาตรา 20(4) ข้อที่ 3 ของ GWB หรือในมาตรา
20(3) ข้ อ ที่ 3 ของ GWB ฉบั บ ปั จ จุ บั น นอกจากนั้ น ในเดื อ นสิ ง หาคม ปี ค.ศ. 2009
Bundeskartellamt ได้ตัดสินวางหลักเกณฑ์ที่จาเป็นต่อการนามาปรับใช้เพื่อควบคุมการกดดันราคา
ไว้อย่างครอบคลุมในคดี Deutsche Telekom/Mehrwertdienste621
Bundeskartellamt ได้จัดให้การกดดันราคาเป็นพฤติกรรมโดยมิชอบพฤติกรรมหนึ่ง
ซึ่งแยกออกมาต่างหากจากพฤติกรรมโดยมิชอบอื่น ๆ (stand-alone form of abuse) แตกต่างจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นที่จัดว่าการกดดันราคาเป็นประเภทหนึ่งของพฤติกรรมการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว ดังนั้นในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จะพิจารณาการกดดันราคาแยก
ต่ า งหากจากการปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ ายเดี ย ว (unilateral refusal to deal) ในตลาดต้ น น้ าและ
พิจารณาแยกจากการกาหนดราคาสินค้าในลักษณะจงใจขจัดคู่แข่งขัน (predatory pricing) ในตลาด
ปลายน้า และจัดเป็นพฤติกรรมที่เป็นความผิดได้อย่างเอกเทศภายใต้มาตรา 19 หรือมาตรา 20 ของ
GWB ที่การกดดันราคามีความแตกต่างจากพฤติกรรมอีก 2 ชนิดนั้นก็เพราะ Bundeskartellamt
เห็นว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวจะมุ่งพิจารณาเฉพาะการตั้งราคาที่สูงมากในตลาดต้นน้า (หรือ
ตลาดขายส่ง) ที่เรียกว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยาย ส่วนการกาหนดราคาสินค้าใน
ลักษณะจงใจขจัดคู่แข่งขันจะมุ่งพิจารณาเฉพาะการตั้งราคาโดยมิชอบในตลาดปลายน้า (หรือตลาด
ขายปลีก) แต่การกดดันราคานั้นจะต้องมุ่งพิจารณาความสัมพันธ์ของการตั้งราคาสินค้าหรือบริการใน
ตลาดทั้ง 2 ระดับกล่าวคือ จะต้องพิจารณาทั้งการตั้งราคาอย่างสูงในตลาดต้นน้าและการตั้งราคาต่า
ในตลาดปลายน้าควบคู่กันไป622
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Bundeskartellamt ได้ อ ธิ บ ายนิ ย ามของการกดดั น ราคาเอาไว้ ว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ใน
สถานการณ์ที่ส่วนต่างระหว่างราคาสินค้าปลายน้า (ซึ่งก็คือราคาสินค้าขายปลีกที่ผู้ทาการกดดันราคา
จ าหน่ ายให้ กับผู้ บริ โภค) และราคาสิ นค้าต้นน้า (ซึ่งก็คือราคาสิ นค้าขายส่ งที่ผู้ทาการกดดันราคา
จาหน่ายให้กับคู่แข่งขัน) เป็นลบ หรือแม้ว่าส่วนต่า งนั้นจะเป็นบวกแต่ก็ไม่มากพอที่จะคลุมหรือนาไป
ชดเชยค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือแปรรูปสินค้า (product-specific cost) ให้ออกมาเป็นสินค้าขายปลีก
เพื่ อ จ าหน่ า ยในตลาดปลายน้ าได้ ค านิ ย ามของ Bundeskartellamt นี้ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจาก
คณะกรรมการยุโรปและศาลยุติธรรมสหภาพยุโรปชั้นต้น (European Court of First Instance)623
ในปัจจุบันกฎหมาย GWB มีบทบัญญัติที่ให้การควบคุมการกดดันราคาอยู่ 2 กลุ่ม โดย
แบ่งออกเป็นบทบั ญญัติเฉพาะสาหรับการกดดันราคาตามมาตรา 20(3) ข้อที่ 3 ของ GWB ฉบับ
ปัจจุบัน และบทบัญญัติทั่วไปตามมาตรา 19(2) ข้อที่ 1 หากผู้ที่ทาการกดดันราคานั้นเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดและมาตรา 20(1) หากผู้ที่ทาการกดดันราคานั้นเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมี
อานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบ หลังจากมีการตราบทบัญญัติเฉพาะสาหรับการกดดันราคาขึ้นในปี ค.ศ.
2007 การดาเนินคดีเกี่ยวกับการกดดันราคานั้น Bundeskartellamt จะปรับใช้บทบัญญัติเฉพาะ
สาหรับการกดดันราคาก่อน และถ้าหากสถานการณ์การกดดันราคาที่เกิดขึ้นนั้นไม่ต้องตามบทบัญญัติ
เฉพาะถึงจะย้อนกลับมาพิจารณาตามบทบัญญัติทั่วไป 624 ดังนั้นจึงขออธิบายการควบคุมการกดดัน
ราคาโดยอาศัยบทบัญญัติเฉพาะสาหรับการกดดันราคาตามมาตรา 20(3) ข้อที่ 3 ของ GWB ก่อน
1. การควบคุมการกดดันราคาโดยอาศัยบทบัญญัติเฉพาะ
ในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2007 กฎหมาย GWB ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในหลาย
ประเด็นด้วยกัน หนึ่งในประเด็นที่มีการเพิ่มเติมขึ้นใหม่นั้นคือมาตรา 20(4) ข้อที่ 3 (ซึ่งก็คือมาตรา
20(3) ข้อที่ 3 ของ GWB ฉบับปัจจุบัน) ซึ่งเป็นบทบัญญัติเฉพาะสาหรับใช้ควบคุมการกดดันราคา โดย
มาตราใหม่นั้นมีเนื้อหาดังนี้
มาตรา 20(3) “ห้ ำมมิให้ ผู้ ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนำจตลำดที่เหนือกว่ำ (Superior
market power) เมื่อเทียบกับผู้ประกอบธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อ ม ใช้อำนำจตลำดที่ตนมีใน
กำรกีดกันคู่แข่งขันเช่นนันไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อมอย่ำงไม่เป็นธรรม กำรกีดกันอย่ำงไม่
เป็นธรรมดังกล่ำวหมำยถึงกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนำจตลำดที่เหนือกว่ำได้กระทำกำรดังต่อไปนี
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3. จำหน่ำยสินค้ำหรือบริกำรให้กับผู้ประกอบธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมซึ่งเป็นคู่
แข่งขันของตนในตลำดปลำยนำในรำคำสูงกว่ำที่ตนจำหน่ำยให้กับลูกค้ำ เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร
สำหรับกำรกระทำนัน”
ที่ต้องมีการตราบทบัญญัตินี้ขึ้นใหม่ก็เพราะในอดีตได้เกิดคดีเกี่ยวกับการแข่งขันใน
ตลาดน้ ามั น เบนซิ น ของสหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี ที่ มี ชื่ อ ว่ า คดี Freie Tankstellen625 ในคดี นี้
เจ้ า ของบริ ษั ท น้ ามั น เบนซิ น ได้ จ าหน่ า ยน้ ามั น เบนซิ น ในตลาดต้ น น้ า (wholesale price) ให้ กั บ
ปั๊มน้ามันอิสระจานวนหลายปั๊มที่มีชื่อว่า Freie Tankstellen ในราคาที่สูงกว่าราคาในตลาดปลายน้า
(retail price) ที่ตนได้จาหน่ายให้กับผู้บริโภคเสียอีก Bundeskartellamt เห็นว่าพฤติกรรมการคิด
ราคาของเจ้าของบริษัทน้ามันเช่นนี้มีความผิด ในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2002 จึงออกคาสั่งห้ามมิให้
เจ้าของบริษัทน้ามันเบนซินคิดราคาน้ามันเบนซินในตลาดต้นน้าสูงเกินกว่าราคาน้ามันเบนซินในตลาด
ปลายน้า ต่อมาคดีนี้ขึ้นสู่ชั้นศาล Bundeskartellamt ได้พยายามปรับใช้บทบัญญัติในเรื่องการกีดกัน
คู่แข่งขันโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมอย่างไม่เป็นธรรมตามมาตรา 20 เดิมที่มีอยู่เข้ากับพฤติกรรม
การกดดันราคาที่เกิดขึ้น แต่เป็นการยากสาหรับ Bundeskartellamt ที่จะพิสูจน์ว่าการกดดันราคาที่
เกิดขึ้นนั้นต้องตามองค์ประกอบความรับผิดตามมาตรา 20 ในท้ายที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.
2002 ศาล Düsseldorf Regional High Court (OLG Düsseldorf) จึงได้พิพากษากลับคาวินิ จฉัย
ของ Bundeskartellamt เนื่องจากศาลเห็นว่า Bundeskartellamt ไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเห็นได้
ว่าพฤติกรรมการกดดันราคาที่ทาโดยเจ้าของบริษัทน้ามันเบนซินนั้นต้องตามองค์ประกอบความรับผิด
ตามมาตรา 20 ของ GWB ที่มีอยู่เดิมได้626
เนื่องด้วยเหตุผลที่ถ้อยคาว่า “การกีดกันคู่แข่งขันโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมอย่างไม่
เป็นธรรม” นั้นขาดความชัดเจนว่าจะรวมไปถึงกรณีของการกดดันราคาด้วยหรือไม่ ดังนั้นจึงจาเป็นที่
จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติขึ้นใหม่โดยเป็นการระบุตัวอย่างหรือข้อสันนิษฐานเพิ่มเติมไว้ใน
มาตรา 20(4) ข้อ 3 เดิม (ซึ่งก็คือมาตรา 20(3) ข้อ 3 ของ GWB ฉบับปัจจุบัน) เพื่อเป็นการบัญญัติให้
ชัดแจ้งว่าการกดดันราคานั้นจัดเป็นตัวอย่างหนึ่งของการกีดกันคู่แข่งขันโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
อย่างไม่เป็นธรรม กล่าวได้ว่าถ้าหากผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่เหนือกว่าได้ทาการกดดันราคา
โดยจาหน่ายสินค้าหรือบริการให้กับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็ นคู่แข่งขันของตน
ในตลาดปลายน้าในราคาสูงกว่าที่ตนจาหน่ายให้กับลูกค้า และไม่ มีเหตุผ ลอันสมควรสาหรับการ
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Freie Tankstellen, BKartA WuW/W DE-V 289 (2000), OLG Düsseldorf WuW/E DE-R 829 (2002).
Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Policy Roundtables 2009: Margin
Squeeze, p. 124.
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กระทานั้นก็จะถูกสันนิษฐานไว้ว่าเป็นการกีดกันคู่แข่งขันโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมอย่างไม่เป็น
ธรรมนั่นเอง627
องค์ป ระกอบความรับผิ ดตามมาตรา 20(3) ข้อ 3 ของ GWB ฉบับปัจจุบันซึ่งเป็น
บทบัญญัติเฉพาะสาหรับใช้ควบคุมการกดดันราคา สามารถแบ่งองค์ประกอบได้ 4 ประการดังนี้
1.1 ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่เหนือกว่า (superior market power)
องค์ประกอบสาคัญประการแรกตามมาตรา 20(3) ข้อ 3 ของ GWB คือ ผู้ประกอบ
ธุรกิจที่ทาการกดดันราคานั้นจะต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับผู้
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นคู่แข่งขันของตนในตลาดปลายน้า GWB ได้ระบุปัจจัย
ที่ใช้การประเมินสถานะของการเป็น “ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่เ หนือกว่า” เอาไว้ในมาตรา
18(3)628 ว่าส่วนแบ่งตลาด ความเข้มแข็งของสถานะทางการเงิน การเข้าถึงแหล่งจาหน่ายและการ
เข้าถึงตลาด ความสัมพันธ์หรือการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น การปิดกั้นการเข้าสู่ตลาดทั้งใน
ความเป็นจริงและในทางกฎหมายของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ระดับของการแข่งขันที่เกิดขึ้นจริงหรือ
อาจเกิดขึ้น ความสามารถในการเปลี่ยนแหล่งจาหน่ายสินค้าหรือความต้องการสินค้าหรือบริการอื่น
และข้อเท็จจริงอื่น ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นข้อเท็จจริงที่นามาใช้พิจารณาว่าผู้ประกอบธุรกิจมีสถานะเป็นผู้
ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่เหนือกว่าหรือไม่629
ส่วนการให้นิยามของผู้ประกอบธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นจะต้องพิจารณา
เปรี ย บเที ย บกั บ ขนาดของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ซึ่ ง มี อ านาจตลาดที่ เ หนื อ กว่ า เป็ น รายกรณี ไ ป
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Ibid., 124-125.
มาตรา 18(3) ของ Act against Restraints of Competition (GWB) บั ญ ญั ติ ว่ า “(3) In assessing the market
position of an undertaking in relation to its competitors, account shall be taken in particular of the following:
1. its market share,
2. its financial strength,
3. its access to supply or sales markets,
4. its links with other undertakings,
5. legal or factual barriers to market entry by other undertakings,
6. actual or potential competition from undertakings domiciled within or outside the scope of application
of this Act,
7. its ability to shift its supply or demand to other goods or commercial services, and
8. the ability of the opposite market side to resort to other undertakings.”
629 Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Policy Roundtables 2009: Margin
Squeeze, p. 125.
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Bundeskartellamt ได้ระบุถึงหนังสือแจ้งเตือนหมายเลข 124/2003 ที่พิจารณาให้บริษัทซึ่งมีผล
ประกอบการต่ากว่า 50 ล้ านยู โ รจัดว่าเป็นผู้ ประกอบธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มเมื่ อ น าไป
เปรียบเทียบกับอีกบริษัทหนึ่งซึ่งมีผลประกอบการสูงกว่า 500 ล้านยูโร630
1.2 กีดกันอย่างไม่เป็นธรรมโดยจาหน่ายสินค้าหรือบริการให้กับผู้ประกอบธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นคู่แข่งขันของตนในตลาดปลายน้าในราคาสูงกว่าที่ตนจาหน่ายให้กับลูกค้า
ในตลาด (ลูกค้าในตลาดปลายน้าหรือที่มักเรียกว่าตลาดค้าปลีก)
องค์ประกอบในข้อนี้จะต้องมีการเปรียบเทียบระหว่างราคาที่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่ง มี
อานาจตลาดที่เหนือกว่าคิดในตลาดต้นน้า (ซึ่งก็คือราคาสินค้าขายส่งที่คิดต่อ ผู้ประกอบธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นคู่แข่งขันอยู่ในตลาดปลายน้า) กับราคาสินค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจ
ตลาดที่เหนือกว่าคิดในตลาดปลายน้า (ซึ่งก็คือราคาสินค้าขายปลีกที่คิดต่อลูกค้าแต่ละราย) โดยไม่
ต้องนาเอาค่าใช้จ่ายมาเปรียบเทียบด้วย เมื่อนาเอาราคาทั้ง 2 มาเปรียบเทียบกันแล้วราคาในตลาดต้น
น้าหรือราคาสินค้าขายส่งจะต้องไม่สูงกว่าราคาสินค้าในตลาดปลายน้าหรือราคาสินค้าขายปลีก แต่ถ้า
หากเมื่อใดที่ราคาในตลาดต้นน้าหรือราคาสินค้าขายส่งสูงกว่าราคาสินค้าในตลาดปลายน้าหรือราคา
สินค้าขายปลีกแล้วก็ย่อมเป็นการกีดกันอย่า งไม่เป็นธรรมอันเป็นความผิดตามมาตรา 20(3) ข้อที่ 3
ของ GWB นี้631
1.3 โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
องค์ประกอบประการที่ 3 สาหรับการฟ้องร้องว่าการกดดันราคาเป็นความผิดก็คือการ
กดดันราคาที่เกิดขึ้นนั้นทาขึ้นโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร องค์ประกอบในข้อนี้จะต้องทาการชั่ ง
น้าหนักผลประโยชน์อย่างรอบด้าน ในขั้นตอนของการชั่งน้าหนักนั้น ผลประโยชน์ด้านการแข่งขันของ
ผู้ประกอบธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมจะถูกนามาชั่งน้าหนักเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ของผู้
ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่เหนือกว่า นอกจากนั้นเป้าหมายสาคัญที่จะต้องพึงระลึกไว้เสมอก็คือ
การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายนั้นจะต้องปราศจากข้อจากัดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมาก
ได้ ผลของการคานึงถึงเป้าหมายดังกล่าวก่อให้เกิดเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ผู้
ประกอบธุรกิจแต่ละรายในตลาดย่อมมีเสรีภาพในการตั้งราคาที่พวกเขาเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมซึ่ง
ราคาที่ตั้งขึ้นนั้นอาจแตกต่างกันออกไปได้632
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ปัจจัยประการอื่นที่มีส่วนสาคัญในการชั่งน้าหนักผลประโยชน์ได้แก่ ระดับของอานาจ
ตลาดที่เหนื อกว่าในตลาดปลายน้ า ระดับของการกี ดกันอย่างไม่เป็นธรรมและการที่คู่กรณีเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันมาก่อน ส่วนผลประโยชน์เฉพาะเรื่องที่จะต้องนามาพิจารณาในด้านของผู้
ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่เหนือกว่า เช่นการกดดันราคาที่ทาขึ้นนั้นเป็นเพียงกลยุทธ์ การ
แข่งขันด้านราคาจึงตั้งราคาสินค้าปลายน้าในราคาถูกหรือเป็นกลยุทธ์เพื่อการเข้าสู่ตลาดใหม่ ในการ
ชั่งน้าหนักฝั่งผู้ที่ทาการกดดันราคา สถานะของผู้ทาการกดดันราคาว่ามีสถานะเป็นเพียงผู้ประกอบ
ธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่เหนือกว่า (superior market power) หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจ
เหนือตลาดอยู่ในตลาดต้นน้า (dominates to upstream market) ก็เป็นปัจจัยที่สาคัญในการนามา
ชั่งน้าหนัก เนื่องจากถ้าผู้ที่ทาการกดดันราคามิได้มีสถานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาด
เขาก็จะไม่มีหน้าโดยทั่วไปที่จะต้องทาธุรกิจกับคู่แข่งขัน (no duty to deal with its competitors)
ฉะนั้นการกดดันราคาที่ทาขึ้นโดยผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดก็ย่อมเป็นความผิดได้ง่ายกว่า
เนื่องจากการกดดันราคาที่ทาขึ้นโดยผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่เหนือกว่า สามารถยกข้อแก้
ตัวว่ามีเหตุผลอันสมควรฟังขึ้นได้ง่ายกว่าการกดดันราคาที่ทาขึ้นโดยผู้ประกอบธุ รกิจซึ่งมีอานาจเหนือ
ตลาดนั่นเอง นอกจากนั้นเจตนาก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสาคัญในกระบวนการชั่งน้าหนัก โดยปกติหากการ
กดดันราคาที่ทาขึ้นนั้นมีเจตนาเพื่อเป็นการกดดันให้คู่แข่งขันต้องออกไปจากตลาดอย่างชัดแจ้งก็จะไม่
ถือว่าเป็นการกดดันราคาที่มีเหตุผลอันสมควร ส่วนภาระการพิสูจน์ว่าการกดดันราคาที่เกิดขึ้นนั้นมี
เหตุผลอันสมควรตกอยู่กับฝ่ายผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่เหนือกว่า633
1.4 ส่ ง ผลกระทบต่ อ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (small and
medium sized competitors) ที่ถูกกดดันราคา
เนื่องจากบทบัญญัติเฉพาะที่ควบคุมการกดดันราคาตามมาตรา 20(3) ข้อที่ 3 นี้อยู่
ภายใต้ห ลั กเกณฑ์ต ามมาตรา 20 ดังนั้น ผลกระทบตามมาตรานี้จึง ต้ อ งแปลความเหมื อนกั น กั บ
ผลกระทบตามมาตรา 20 ซึ่งได้อธิบายมาแล้วในหัวข้อองค์ประกอบความรับผิดตามมาตรา 20 แห่ง
Act against Restraints of Competition (GWB)
2. การควบคุมการกดดันราคาโดยอาศัยบทบัญญัติทั่วไป
การกดดันราคาที่ไม่เข้าองค์ประกอบตามบทบัญญัติเฉพาะในมาตรา 20(3) ข้อที่ 3
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยหลักการแล้วการกดดันราคาเช่นนั้นยังสามารถถูกควบคุมโดยอาศัย
บทบัญญัติทั่วไปตามมาตรา 19(2) ข้อที่ 1 หรือมาตรา 20(1) ของ GWB ได้อีก ขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกอบ
633

Ibid., 126.
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ธุรกิจที่ทาการกดดันราคานั้นเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดหรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมี
อานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบ 634 ซึ่งจะขออธิบายเฉพาะองค์ประกอบความรับผิดตามมาตรา 20(1)
เนื่องจากเป็นมาตราที่อยู่ในขอบข่ายการศึกษา
การควบคุ ม การกดดั น ราคาโดยอาศั ย บทบั ญ ญั ติ ทั่ ว ไปตามมาตรา 20(1) นั้ น มี
องค์ประกอบความรับผิด 4 ประการดังนี้
2.1 เป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบตามมาตรา 20(1)
องค์ประกอบความรับผิดในเรื่องการกดดันราคาตามมาตรา 20(1) ของ GWB ประการ
แรกก็ คื อ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ ท าการกดดั น ราคาจะต้ อ งเป็ น ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ซึ่ ง มี อ านาจตลาดเชิง
เปรียบเทียบในตลาด ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบมีลักษณะอย่างไรนั้นได้
อธิ บ ายไว้ ใ นหั ว ข้ อ องค์ ป ระกอบความรั บ ผิ ด ตามมาตรา 20 แห่ ง Act against Restraints of
Competition (GWB) แล้ว
Bundeskartellamt เห็นว่าสิ่งที่สาคัญก็คือผู้ประกอบธุรกิจที่ทาการกดดันราคานั้น
จะต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบอยู่ในตลาดต้นน้า (ตลาดค้าส่ง) ส่วนจะ
เป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบอยู่ในตลาดปลายน้า (ตลาดค้าปลีก) ด้วยหรือไม่
นั้ น มิ ใ ช่ สิ่ ง จ าเป็ น ดั ง นั้ น หากผู้ ที่ ท าการกดดั น ราคาเป็ น ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ซึ่ ง มี อ านาจตลาดเชิ ง
เปรียบเทียบอยู่ในตลาดต้นน้าก็เข้าข่ายที่จ ะเป็นความผิดในเรื่องการกดดันราคาตามมาตรา 20 ของ
GWB ได้แล้ว635
2.2 กีดกันอย่างไม่เป็นธรรม
การกีดกันในความหมายของมาตรา 20(1) ตลอดจนมาตรา 19(2) ข้อ 1 นั้นหมายถึง
พฤติกรรมทางการค้าที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อผู้ประกอบธุรกิจซึ่งถูกกีดกัน อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมที่
เป็นการกีดกันนั้นไม่อาจนับว่าเป็นความผิดเพียงเพราะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผู้ประกอบธุรกิจราย
อื่น หากแต่ต้องพิจารณาประกอบด้วยว่าพฤติกรรมเช่นนั้นก่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมหรือไม่
ตามที่ศาล Federal Court of Justice ของสหพันธ์ส าธารณรัฐเยอรมนี ได้ตัดสิ นวางหลักไว้ในคดี
Original VW Ersatzteile II เมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 1981 ดังนั้นถ้าหากเป็นการใช้อานาจตลาด

634
635

Ibid.
Ibid., 127.
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โดยมิชอบใด ๆ ก็ตามที่มีวิธีแตกต่างออกไปจากการแข่งขันอันชอบธรรมและมีผลกระทบเป็นการกีด
กันการแข่งขันก็ถูกจัดเป็นการกีดกันอย่างไม่เป็นธรรมได้ทั้งสิ้น636
ส าหรั บ สถานการณ์การกดดันราคา Bundeskartellamt เห็ นว่าส่ ว นต่างที่เป็นลบ
(negative difference) ระหว่างราคาที่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบคิดในตลาด
ปลายน้า (ซึ่งก็คือราคาสินค้าขายปลี กที่จาหน่ายให้ กับผู้บริโภค) และราคาที่ผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งมี
อานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบคิดในตลาดต้นน้า (ซึ่งก็คือราคาสินค้าขายส่งที่จาหน่ายให้กับผู้ประกอบ
ธุรกิจซึ่งเป็นคู่แข่งขันอยู่ในตลาดปลายน้า) โดยหลักแล้วก็จะถูกจัดว่าเป็นการกีดกันอย่างไม่เป็นธรรม
ตามความหมายของมาตรา 20(1) และมาตรา 19(2) ข้อ 1 นอกจากนั้น Bundeskartellamt ยัง
ชี้ให้เห็นว่าผลกระทบของการกีดกันอย่างไม่เป็นธรรมนั้นเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่ต้องนามาพิจารณา637
ตรงกันข้าม ถ้าหากส่วนต่างระหว่างราคาสินค้าปลายน้าและราคาสินค้าต้นน้านั้นเป็น
บวก (positive effect) ในกรณีเช่นนี้จะต้องมีการประเมินอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนถึงจะสามารถ
พิจารณาได้ว่าเป็นการกีดกันอย่างไม่เป็นธรรมตามมาตรา 20(1) และมาตรา 19(2) ข้อ 1 หรือไม่ ใน
กรณีดังกล่าวนี้จะต้องมีการพิสูจน์ให้เห็นว่าส่วนต่างระหว่างราคาสินค้าปลายน้าและราคาสินค้าต้นน้า
ที่เป็นบวกนั้นเพียงพอสาหรับ ผู้ที่ถูกกดดันราคาจะนาเอาไปชดเชยค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือแปรรูป
สินค้า (product-specific cost) ให้ออกมาเป็นสินค้าขายปลีกเพื่อจาหน่ายให้กั บผู้บริโภคได้หรือไม่
ถ้าไม่เพียงพอก็จะถูกพิจารณาว่าเป็นการกีดกันอย่างไม่เป็นธรรมอันเป็นความผิดตามมาตรา 20(1)
และมาตรา 19(2) ข้อ 1 ได้เช่นกัน638
เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจหลักเกณฑ์ในสถานการณ์ส่วนต่างที่เป็นบวกดังกล่าว
จะขอยกตัวอย่างดังนี้ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจที่ทาการกดดันราคาจาหน่ายสิ นค้าต้นน้าให้ กับผู้
ประกอบธุรกิจที่ถูกกดดันราคาในราคา 400 ยูโร และผู้ประกอบธุรกิจที่ทาการกดดันราคาจาหน่าย
สินค้าปลายน้าให้กับผู้บริโภคในราคา 600 ยูโร จึงเป็นสถานการณ์ที่ส่วนต่างระหว่างราคาสินค้าปลาย
น้า 600 ยูโร (ราคาสินค้าขายปลีก) และราคาสินค้าต้นน้า 400 ยูโร (ราคาสินค้าขายส่ง) เป็นบวก ซึ่ง
ดูเหมือนว่าการตั้งราคาเช่นนี้จะยังทาให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกกดดันราคายังสามารถแข่งขันในด้าน
ราคาได้อยู่เพราะมีส่วนต่างเป็นบวกอยู่ถึง 200 ยูโร แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกกดดัน
ราคาซื้อสินค้าต้นน้ามา เขาจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือแปรรูปวัตถุดิบต้นน้านั้นให้กลายเป็น
สินค้าปลายน้าถึงจะจาหน่ายให้กับผู้บริโภคได้ ถ้าหากในตัวอย่างนี้ค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือแปรรูปให้
636
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เป็นสินค้าปลายน้าต้องใช้ต้นทุนสูงถึง 300 ยูโร แสดงว่าผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกกดดันราคาจะมีต้นทุนถึง
700 ยูโรทั้งค่าสินค้าต้นน้ารวมกับค่าผลิตหรือแปรรูปสินค้า ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกกดดันราคานี้
จึงไม่สามารถแข่งขัน ด้านราคาต่อผู้ ประกอบธุรกิจที่ทาการกดดันราคาได้ อยู่ดี ฉะนั้นแม้ส่ว นต่ าง
ระหว่างราคาสินค้าปลายน้าและราคาสินค้าต้นน้าจะเป็นบวก แต่เมื่อส่วนต่างที่เป็นบวกนั้นไม่มาก
พอที่ผู้ประกอบธุรกิจรายที่ถูกกดดันราคาจะนาเอาไปชดเชยกับค่าใช้จ่ายสาหรับการผลิตหรือแปรรูป
สิ น ค้ า ให้ อ อกมาเป็ น สิ น ค้ า ขายปลี ก เพื่ อ จ าหน่ า ยให้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภคได้ แ ล้ ว ในกรณี เ ช่ น นี้
Bundeskartellamt ก็จัดว่าเป็นการกีดกันอย่ างไม่เป็นธรรมเช่นเดียวกันกับกรณีที่ส่วนต่างเป็นลบ
ตัวอย่างที่อธิบายมาสามารถสรุปเป็นภาพได้ดังนี้
รูปที่ 13 รูปแสดงการกดดันราคาที่ส่วนต่างระหว่างราคาสินค้าปลายน้าและราคาสินค้า
ต้นน้าเป็นบวก (positive effect)

2.3 โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
การพิสูจน์ว่ามีเหตุผลอันสมควรนั้นก็มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับที่อธิบายไว้ข้างต้น
แล้วว่ามีปัจจัยใดบ้างที่จะต้องนามาชั่งน้าหนัก แต่ในสถานการณ์การกดดันราคายังมีปัจจัยประการอื่น
ที่จะต้องน ามาชั่งน้ าหนั กผลประโยชน์เป็นการเฉพาะ ประการแรกก็คือต้องพึงระลึ กไว้เสมอว่าผู้
ประกอบธุรกิจมีเสรีภาพในการตั้งราคา ประการที่สองคืออานาจตลาดของผู้ประกอบธุรกิจที่ทาการ
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กดดันราคา ประการที่สามถ้าหากผู้ประกอบธุรกิจที่ทาการกดดันราคาเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีอานาจ
เหนือตลาดหรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบอยู่ทั้งในตลาดต้นน้าและตลาด
ปลายน้าก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นความผิดในเรื่องการกดดันราคาได้มากกว่าการมีอานาจอยู่ในตลาดต้น
น้าแต่เพียงอย่างเดียว นอกจากนั้นเจตนาก็ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ถูกนามาพิจารณา โดยปกติแล้ว
Bundeskartellamt จะไม่พิจารณาการกดดันราคาที่ถูกใช้เป็นกลยุทธ์ด้านการตั้งราคาอันมีเจตนา
อย่างชัดแจ้งเพื่อกดดันให้คู่แข่งขันต้องออกไปจากตลาดว่าเป็นการกดดันราคาที่มีเหตุผลอันสมควร
เช่นถ้าหากผู้ประกอบธุรกิจที่ทาการกดดันราคาตั้งราคาสินค้าต้นน้าให้สูงกว่าราคาสินค้าปลายน้าที่ตน
จาหน่ายให้กับผู้บริโภค กรณีเช่นนี้ย่อมชี้ให้เห็นถึงเจตนาเพื่อกดดันให้คู่แข่งขันต้องออกไปจากตลาด
แล้ว ซึ่ง Bundeskartellamt ก็จะพิจารณาว่าเป็นการกดดันราคาที่ปราศจากเหตุผลอันสมควร639
2.4 ส่ ง ผลกระทบต่ อ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (small and
medium sized competitors) ที่ถูกกดดันราคา
องค์ประกอบในข้อนี้ มีรายละเอียดเหมือนกันกับที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อองค์ประกอบ
ความรับผิดตามมาตรา 20 แห่ง Act against Restraints of Competition (GWB) แล้ว
นอกจากคดี Freie Tankstellen ที่ได้อธิบายมาแล้ว ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนียัง
มีคดีอีกคดีหนึ่งที่มีประเด็นเกี่ยวกับการกดดันราคาซึ่งก็คือคดี Deutsche Telekom AG – MABEZ
services640 ในคดีนี้มีการกล่าวหาว่ามีการกดดันราคาเกิดขึ้นในการตั้งราคาสาหรับการให้ บริการ
เชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ (connection services) ในตลาดค้าส่งต้นน้าและการคิดราคาสาหรับการ
ให้บริการโทรศัพท์มวลชน (mass call services หรือที่รู้จักกันในชื่อบริการ MABEZ) ในตลาดค้าปลีก
ปลายน้า การให้บริการโทรศัพท์มวลชนมีลักษณะเป็นการรองรับให้มีการโทรศัพท์เข้าไปพูดคุยกันได้
ในปริมาณคราวละหลาย ๆ สายภายในเวลาเดียวกัน บริการ MABEZ มักจะถูกใช้ในกิจกรรมที่มีผู้ ฟัง
หรือผู้ชมเป็นจานวนมาก เช่น การจับรางวัลทางโทรทัศน์ ทาจัดทาโพลล์แสดงความเห็นต่าง ๆ หรือ
การโทรศัพท์เข้าไปบริจาคเงินที่มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ เป็นต้น ผู้ประกอบธุรกิจที่จะสามารถ
ให้บริการ MABEZ ได้นั้นจะต้องขอเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์จากผู้ให้บริการผู้เชี่ ยวชาญเสียก่อนซึ่งก็
คือบริษัท DTAG โดยราคาค่าบริการที่ DTAG คิดสาหรับการให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์นั้น
จะถูกกากับดูแลโดย Federal Network Agency (Bundesnetzagentur) 641
639
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ในปี ค.ศ. 2008 สถานีโทรทัศน์ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่มีชื่อว่า 9Live ได้เปิด
ประมูลให้บริษัทเข้ามาดาเนินการให้บริการ MABEZ สาหรับรายการเกมส์โชว์ชิงรางวัลทางโทรทัศน์
ซึ่งบริษัท DTAG ได้เข้าร่วมประมูลด้วยและเป็นผู้ชนะการประมูลไปในที่สุด บริษัท NextID ซึ่งเป็นผู้
ประกอบธุรกิจอยู่ในตลาดผู้ให้บริการ MABEZ จึงได้ยื่นคาร้องต่อ Bundeskartellamt กล่าวหาว่า
บริษัท DTAG ได้กระทาพฤติกรรมการกดดันราคาอันเป็นการละเมิดต่อมาตรา 82 EC (มาตรา 102
TFEU ในปั จ จุ บั น ) รวมทั้งมาตรา 20 ของ GWB (ซึ่งก็คือมาตรา 19(2) ข้อที่ 1 ของ GWB ฉบับ
ปัจจุบัน)642
Bundeskartellamt ได้ทาการตรวจสอบว่าบริษัท DTAG ได้มีการทาละเมิดตามที่
บริษัท NextID กล่าวอ้างหรือไม่ โดยตรวจสอบตามองค์ประกอบความรับผิดของมาตรา 19(2) ข้อที่ 1
ของ GWB ฉบับปัจจุบัน ทั้ง 4 ประการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หลังจากการตรวจสอบแล้วพบว่าไม่
มีโอกาสที่บริษัท DTAG จะทาการกดดันราคาได้เนื่องจากราคาบริก ารต้นน้าเป็นราคาที่ถูกกากับดูแล
โดย Federal Network Agency643
สรุปได้ว่าพฤติกรรมการกดดันราคาสามารถถูกควบคุมโดยอาศัยบทบัญญัติเฉพาะและ
บทบัญญัติทั่วไป บทบัญญัติเฉพาะเป็นมาตราที่บัญญัติเพิ่มเติมขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 2007 โดยบัญญัติเป็น
มาตรา 20(4) ข้อที่ 3 ของ GWB (ซึ่งก็คือมาตรา 20(3) ข้อที่ 3 ของ GWB ฉบับปัจจุบัน) ซึ่งจะใช้
เฉพาะในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการกดดันราคา
เท่านั้น ส่วนการกดดันราคาที่ไม่อาจปรับเข้าองค์ประกอบตามบทบัญญัติเฉพาะ เช่นกรณีที่ส่วนต่าง
ระหว่างราคาสินค้าปลายน้าและราคาสินค้าต้นน้าเป็นบวก (positive effect) ก็ยังสามารถถูกควบคุม
ตามบทบัญญัติทั่วในมาตรา 19(2) ข้อที่ 1 หรือมาตรา 20(1) ได้อีก และ Bundeskartellamt ยังได้
จัดให้การกดดันราคาเป็นพฤติกรรมโดยมิชอบพฤติกรรมหนึ่งซึ่งแยกออกมาต่างหากจากพฤติกรรม
โดยมิชอบอื่น ๆ กล่าวคือ เป็นพฤติกรรมที่พิจารณาแยกต่างหากจากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
ในตลาดต้นน้าและพิจารณาแยกต่างหากจากการกาหนดราคาสินค้าในลักษณะจงใจขจัดคู่แข่งขันใน
ตลาดปลายน้า644
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3.4.6 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวภายใต้มาตรา 20 แห่ง Act against Restraints of Competition
จากการศึ ก ษากฎหมายการแข่ ง ขั น ทางการค้ า ทั้ ง GWB และ UWG ของสหพั น ธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีพบว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวอาจตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายถึง
4 มาตราด้วยกัน โดยแบ่งการควบคุมออกเป็นหลายระดับอย่างละเอียดดังนี้
1. ถ้าหากผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดและ
ผลกระทบของการปฏิเสธนั้นส่งผลรุนแรงมากถึงขั้นกระทบต่อการค้าระหว่างรัฐสมาชิกสหภาพยุโรป
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจในกรณีนี้กเ็ ข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตราแห่ง 102 TFEU
2. การปฏิเสธโดยผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาด โดยที่ผลกระทบของการ
ปฏิเสธส่งผลต่อการแข่งขันภายในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก็เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 19(2)
ข้อที่ 1 แห่ง GWB
3. การปฏิเสธโดยผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบต่อผู้ประกอบธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องพึ่งพาผู้ปฏิเสธนั้นก็เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 20(1) แห่ง GWB
4. การปฏิเสธโดยผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่เหนือกว่าต่อผู้ประกอบธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นคู่แข่งขันก็เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 20(3) แห่ง GWB
5. ส่วนการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งที่มีลักษณะเป็นการจงใจกีด
ขวางผู้ประกอบธุรกิจอีกรายหนึ่งก็เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 4 ข้อ 4 ประกอบมาตรา 3(1) ของ
UWG ได้อีกด้วย แต่ UWG เป็นกฎหมายที่คู่แข่งขันและสมาคมเกี่ยวกับผู้บริโภคต่าง ๆ สามารถฟ้อง
คดีได้เองโดยไม่ต้องอาศัย Bundeskartellamt ดังนั้นจึงไม่มีข้อมูลให้ศึกษาเปรียบเทียบมากนักแม้จะ
เป็นมาตราที่มีชื่อเรียกคล้ายคลึงกับมาตรา 57 ของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
มากที่สุดก็ตาม
ดังนั้นมาตรา 20 ของ GWB จึงเป็นมาตราที่มีลักษณะคล้ายคลึงและมีประโยชน์มาก
ที่สุดในการนามาศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรา 57 ของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.
2560 โดยหลักแล้วการที่ผู้ประกอบธุรกิจรายใดปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวไปก็ยังไม่ถือว่าเป็นการ
ละเมิดต่อมาตรา 20 ของ GWB แต่การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่จะเป็นความผิดตามมาตรานี้ ได้
นั้นจะต้องเป็นการปฏิเสธที่เป็นการกีดกันผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อย่างไรถึง
จะจัดว่าเป็นการปฏิเสธที่ เป็นการกีดกันผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนั้นจะต้อง
อาศัยการชั่งน้าหนักผลประโยชน์ ซึง่ กระบวนการชั่งน้าหนักผลประโยชน์นั้นจะต้องอาศัยปัจจัย ต่าง ๆ
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ที่เกี่ย วข้องกับ การปฏิเสธเข้ามาพิจ ารณา โดยที่ปัจจัยหรือหลั กเกณฑ์เช่นว่านั้นปรากฏอยู่ ใ นค า
พิ พ ากษาของศาล ค าวิ นิ จ ฉั ย ของ Bundeskartellamt และจากตั ว บทของ GWB เอง โดยมี
รายละเอียดแบ่งตามการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในแต่ละประเภท ดังนี้
3.4.6.1 หลักเกณฑ์สาหรับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้เป็นการปฏิเสธประเภทหลัก ดังนั้น
ปัจจัยหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดสาหรับการปฏิเสธประเภทนี้จึงสามารถนาไปปรับ
ใช้กับ การปฏิเสธไม่ทาธุร กิจฝ่ ายเดียวประเภทอื่น ๆ ได้ด้ว ย โดยปัจจัยหรือหลักเกณฑ์ที่นามาใช้
พิจารณาการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ที่เป็นความผิดตามมาตรา 20 ของ GWB มีดังนี้
1) สภาพของตลาด
สภาพตลาดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวตามมาตรา 20(1) แต่อาจมีน้าหนักน้อยลงหากพิจารณาตามมาตรา 20(3) เนื่องจาก
องค์ประกอบความรับผิดตามมาตรา 20(1) มีอยู่ว่าผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นผู้
ถูกปฏิเสธนั้นจะต้องพึ่งพาผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบอยู่ด้วยในลักษณะที่ไม่มี
ความเป็นไปได้อันมีเหตุผลสมควรและเพียงพอที่จะต้องเปลี่ยนไปทาธุรกิจกับผู้อื่น ในการพิจารณาว่า
ผู้ประกอบธุรกิจรายใดต้องพึ่งพาผู้ประกอบธุรกิจอื่นหรือไม่นั้น จะต้องนาสภาพของตลาดมาพิจารณา
โดยหลักแล้วในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ (effective competition market) ก็จะถูก
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกปฏิเสธไม่จาเป็นต้องพึ่งพาผู้ปฏิเสธเนื่องจากผู้ถูกปฏิเสธสามารถเปลี่ยนไปทา
ธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นได้ง่าย 645 แต่ถ้าเป็นตลาดที่มีการแข่งขันน้อย เช่นตลาดผู้แข่งขันน้อย
รายหรือตลาดที่ไม่มีการแข่งขันเลยอย่างตลาดผูกขาด ก็จะย่อมแสดงว่าผู้ถูกปฏิเสธจาต้องพึ่งพาผู้
ปฏิเสธเป็ น อย่างมาก ดั งนั้ น การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวในตลาดผู้ แข่งขันน้อยรายหรือตลาด
ผูกขาดก็มีความเสี่ยงว่าจะเป็ นความผิ ดตามมาตรา 20(1) ได้มากกว่าการปฏิเสธในตลาดที่มี การ
แข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม ศาลฎีกาในคดี Rossignol กล่าวไว้ว่าแม้ตลาดผู้ผลิตสินค้าจะ
มีผู้ผลิตอื่นแข่งขันอยู่อีกหลายราย ก็ไม่ได้หมายความว่าร้านค้าปลีกผู้ถูกปฏิเสธจะมีความเป็นไปได้
อัน มี เหตุผ ลสมควรและเพีย งพอที่จ ะต้ อ งเปลี่ ย นคู่สั ญญาไปซื้ อ สิ น ค้ าจากผู้ ผ ลิ ตยี่ ห้ อ อื่น เสมอไป
เนื่องจากสินค้าของผู้ผลิตบางรายแม้จะมีส่วนแบ่งตลาดไม่มากแต่ก็มีสถานะทางตลาดที่มีความเฉพาะ
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สู ง (specific market position) หรือมีคุณค้าทางพาณิช ย์มากหรือเป็นสิ นค้าที่มีชื่อเสี ย งมาก จน
ลูกค้ารู้สึกว่าไม่อาจใช้สินค้าประเภทเดียวกันยี่ห้ออื่นทดแทนได้ ผู้ถูกปฏิเสธในคดีนี้ยังจัดว่าเป็นผู้
ประกอบธุรกิจซึ่งต้องพึ่งพาผู้ปฏิเสธอยู่นั่นเอง แม้สภาพตลาดของผู้ปฏิเสธจะมีการแข่งขันอยู่มาก
(considerable competition market) ก็ตาม จากคดีนี้จึงสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยด้านสภาพตลาดมี
น้าหนักสาหรับใช้ในพิจารณาความผิดของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวตามมาตรา 20(1) น้อยกว่า
ปัจจัยด้านสภาพสินค้า646
2. สภาพของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งปฏิเสธไม่ทาธุรกิจและสภาพของผู้ประกอบ
ธุรกิจซึ่งถูกปฏิเสธ
ตามองค์ประกอบความรับผิดในมาตรา 20 ของ GWB ผู้ประกอบธุรกิจซึ่ง
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่จะมีความผิดตามมาตรา 20 ได้นั้นต้องมีสถานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจ
ตลาดเชิงเปรียบเทียบ (relative market power) ตามมาตรา 20(1) หรือต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่ง
มีอานาจตลาดที่เหนือกว่า (superior market power) ตามมาตรา 20(3) เท่านั้น
กฎเกณฑ์ตามมาตรา 20 ของ GWB นี้เรียกว่าการควบคุมพฤติกรรมของผู้
ประกอบธุรกิจซึ่งไม่มีอานาจเหนือตลาด (non-dominant firm) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ควบคุมการกระทา
ของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ซึ่ ง มี อ านาจตลาดเชิ ง เปรี ย บเที ย บและผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ซึ่ ง มี อ านาจตลาดที่
เหนือกว่า กฎหมาย GWB ฉบับดั้งเดิมในปี ค.ศ. 1958 ยังไม่มีกฎเกณฑ์ในเรื่องการกระทาของผู้
ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบและผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่เหนือกว่า
เหมือนกับมาตรา 20 ของ GWB ฉบับปัจจุบัน แต่กฎเกณฑ์เรื่องพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมี
อานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบตามมาตรา 20(1) นั้นปรากฏขึ้นครั้งแรกใน GWB ฉบับปี ค.ศ. 1973
โดยเหตุผลที่ต้องมีการบัญญัติเพิ่มเติมกฎเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวขึ้นก็เพราะต้องการบัญญัติห้าม ยับยั้ง
พฤติกรรมการกาหนดราคาขายต่อ (RPM) สาหรับสินค้ายี่ห้อดัง โดยสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เล็งเห็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์การกาหนดราคาขายต่อไว้ว่า ผู้ผลิตสินค้ายี่ห้อดังจะ
ใช้นโยบายการกาหนดราคาขายต่อโดยเลิกหรือ ยุติการทาสัญญากับผู้จัดจาหน่ายที่ขายสินค้าในราคา
ต่ากว่านโยบายการกาหนดราคาขายต่อที่ตั้งไว้ กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าบทบัญญัติเรื่องผู้ประกอบธุรกิจ
ซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบนี้มีขึ้นเพื่อจัดการกับหลักเกณฑ์ Colgate Doctrine ที่เป็นปัญหา
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กล่าวคือ จะต้องมีการประนีประนอมระหว่างการบัญญัติห้ามการทาสัญญาที่เป็นการร่วมกันกาหนด
ราคาในแนวดิ่ง กับเสรีภาพในการเลิกหรือยุติความสัมพันธ์ฝ่ายเดียวในการเป็นผู้จัดจาหน่าย647
ในปั จ จุ บั น กฎเกณฑ์ ที่ ใ ช้ ค วบคุ ม พฤติ ก รรมของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ซึ่ ง ไม่ มี
อานาจเหนือตลาด บัญญัติรวมอยู่ในมาตรา 20 ของ GWB ฉบับปี ค.ศ. 2013 เพียงมาตราเดียว ซึ่งใน
มาตราดังกล่าวยังจาแนกผู้ประกอบธุรกิจที่มีอานาจตลาดต่ากว่าผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือ
ตลาดออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกมีชื่อว่า “ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบ”
อันเป็นความสัมพันธ์ในแนวดิ่งระหว่ างผู้ประกอบธุรกิจฝ่ายหนึ่งกับผู้ จัดจาหน่ายหรือลู กค้า ของผู้
ประกอบธุรกิจอีกฝ่ายหนึ่ง ส่วนประเภทที่สองมีชื่อว่า “ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่เหนือกว่า”
อันเป็นความสัมพันธ์ในแนวนอนระหว่างผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่กับผู้ประกอบธุรกิจ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมซึ่งเป็นคู่แข่งขันทางธุรกิจกัน โดยผู้ประกอบธุรกิจทั้ง 2 ประเภทมีลักษณะและรายละเอียด
ในการพิจารณาดังนี้
2.1) ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบ (relative market
power)
ผู้ประกอบธุรกิจประเภทแรกมีชื่อว่าผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิง
เปรียบเทียบซึ่งบัญญัติอยู่ในมาตรา 20(1) และมาตรา 20(2) ของ GWB อานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบ
นี้หมายถึงการมีอานาจที่แตกต่างกันในความสัมพันธ์ในแนวดิ่งระหว่าง “ผู้ประกอบธุรกิจที่มีอานาจ
(powerful undertaking)” ฝ่ ายหนึ่ง กับ “ผู้ ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ จัดจาหน่ายหรือลู กค้าซึ่งต้อง
พึ่งพาผู้ประกอบธุรกิจที่มีอานาจ (dependent)” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมาตรา 20(1) บัญญัติห้ามมิให้ผู้
ประกอบธุรกิจที่มีอานาจกระทาการกีดกันผู้จัดจาหน่ายหรือลูกค้าซึ่งต้องพึ่งพาตนอย่างไม่เป็นธรรม
โดยปราศจากเหตุผลอันสมควรและยังบัญญัติห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีอานาจกระทาการเลื อก
ปฏิบัติต่อผู้จัดจาหน่ายหรือลูกค้าซึ่งต้องพึ่งพาตนโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรอีกด้วย648
การที่จะพิจารณาว่าผู้ประกอบธุรกิจรายใดมีสถานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่ง
มีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบหรือไม่นั้นต้องพิจารณาจากว่า ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องพึ่งพานั้น “มี
โอกาสอย่างเพียงพอและสมเหตุผลหรือไม่ที่จะเปลี่ยนไปทาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ” ปัญหา
สาคัญที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ อะไรคือ “อย่างเพียงพอและสมเหตุผล” ตามมุมมองของนโยบายว่าด้วย
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การแข่งขันก็จะพิจ ารณาว่าหากมีการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดที่เกี่ยวข้อง (effective
competition on the relevant market) แล้ ว ก็ย่อมสรุปได้ว่าผู้ ประกอบธุรกิจที่ต้องพึ่งพานั้นมี
โอกาสอย่างเพียงพอและสมเหตุผลที่จะเปลี่ยนไปทาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นได้ ซึ่งถ้าหาก
พิ จ ารณาจากมุ ม มองว่ า ด้ว ยการแข่ ง ขั นนี้ ก็ เ หมื อ นกั บเป็ นการลดขอบเขตของมาตรา 20(1) ลง
กลายเป็นการพิจารณาตามบทบัญญัติในเรื่องผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดแทน ซึ่งมิใช่
วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของมาตรา 20 เนื่องจากบทบัญญัติในเรื่องผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือ
ตลาดนั้นได้ถูกย้ายไปรวมกันที่มาตรา 19 แล้ว ดังนั้นการพิจารณาว่ามี โอกาสอย่างเพียงพอและสม
เหตุผลหรือไม่ที่จะเปลี่ยนไปทาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นตามมาตรา 20(1) ของ GWB นั้น
จะต้องพิจ ารณาจากมุ มมองของฝั่ งผู้ ประกอบธุรกิจซึ่ งต้ องพึ่ง พาผู้ ประกอบธุร กิจที่ มี อานาจ ด้ ว ย
อย่างไรก็ตาม กฎหมาย GWB จะไม่ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจนั้นเป็น ผู้ซึ่งต้องพึ่งพาถ้าหากมีโอกาสอย่าง
เพียงพอและสมเหตุผลที่จะเปลี่ยนไปทาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นได้แต่ไม่ยอมเปลี่ยนเสียเอง
หรือที่เรียกว่าการลงโทษตัวเอง (self-inflicted)649
การประเมินโอกาสอย่างเพียงพอและสมเหตุผลที่จะเปลี่ยนไปทาธุรกิจกับผู้
ประกอบธุรกิจ รายอื่นหรื อไม่นั้น นามาสู่ปัญหาทาง 2 แพร่ง ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันอย่ างมี
ประสิทธิภาพอยู่ในตลาดที่เกี่ยวข้องซึ่งโดยปกติก็จะถูกสันนิษฐานว่าผู้จัดจาหน่ายหรือลูกค้าเช่นนั้น
ย่อมมีทางเลือกอื่นอย่างเพียงพอและสมเหตุผลที่จะสามารถเปลี่ยนไปทาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิ จราย
อื่นได้ แต่ผู้จัดจาหน่ายหรือลูกค้าดังกล่าวกลับเลือกที่จะไม่เปลี่ยนไปทาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจราย
อื่นโดยยินยอมที่จะรับความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเอง ในสถานการณ์เช่นนี้เรียกว่าการลงโทษตัวเอง คา
พิพากษาในคดีก่อน ๆ (case law) ได้ตัดสินวางหลักเกณฑ์แก้ไขปัญหาทาง 2 แพร่งนี้เอาไว้ว่า หากผู้
ประกอบธุรกิจซึ่งต้องพึ่งพาเลื อกที่จะลงโทษตัวเองเช่นนี้ กฎหมายก็จะไม่สนใจหากการตัดสิ นใจ
เช่นนั้นนาพามาซึ่งการถูกผู้ประกอบธุรกิจที่มีอานาจเอาเปรียบ ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งต้อง
พึ่งพายินยอมที่จะทาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงแม้จะถูกเอาเปรียบ ทั้ง ๆ ที่
มีผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นประสงค์จะทาธุรกิจด้วยอีก650
อาจสรุปตัวอย่างของสถานการณ์ที่จะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่ง
มีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบได้ดังนี้
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a. ในสถานการณ์ระหว่างผู้จัดจาหน่ายสินค้า (distributor) และผู้ค้าปลีก
สินค้าโรงงาน (retail outlet) ซึ่งต้องพึ่งพาสินค้าที่จาเป็นต้องเก็บไว้ในปริมาณคราวละมากๆ (must
stock product) และลูกค้าก็คาดหมายเช่นกันว่าผู้ค้าปลีกดังกล่าวจะต้องเก็บสินค้าไว้ในปริมาณมาก
หรือในกรณีที่เป็นผู้จัดจาหน่ายสินค้ายี่ห้อดัง (top brand) ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้จัดจาหน่ายถูกจัด
ว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบ และผู้ค้าปลีกย่อมถูกจัดว่าเป็นผู้ซึ่งต้องพึ่งพา
ผู้จัดจาหน่ายสินค้าแล้ว ตัวอย่างสถานการณ์นี้มาจากคดี Rossignol651 ซึ่งมีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นการพิ จารณาสถานะของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบและผู้ประกอบ
ธุ ร กิ จ ซึ่ ง ต้ อ งพึ่ ง พาอยู่ ว่ า ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต กระดานสกี ร ายหนึ่ ง นามว่ า Rossignol ได้ ยุ ติ
ความสั มพัน ธ์ทางธุร กิจ ที่มีกัน มาอย่างยาวนานกับร้านขายปลี กอุปกรณ์กีฬา โดยที่ร้านขายปลี ก
อุปกรณ์กีฬาอ้างว่าลูกค้าคาดหมายว่าร้านขายปลีกจะต้องเก็บตุนกระดานสกีของ Rossignol ไว้ แม้
ในคดี นี้ Rossignol จะมี ส่ ว นแบ่ ง ตลาดเพี ย งร้ อ ยละ 8 และศาลได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ตลาดที่
เกี่ยวข้องนั้นก็มีการแข่งขันที่เข้มแข็งอยู่ก็ตาม แต่ศาลก็ได้ตัดสินว่าร้านขายปลีกอุปกรณ์กีฬานั้นต้อ ง
พึ่งพาสินค้าของ Rossignol อยู่เนื่องมาจากความคาดหมายของลูกค้า ประกอบกับการโฆษณาเชิญ
ชวนของ Rossignol ส่งผลให้กระดานสกีของ Rossignol มีสถานะทางการตลาดที่เฉพาะเจาะจง
(specific market position) อันจะทาให้ลูกค้ารู้สึกว่ากระดานสกียี่ห้ออื่นไม่อาจทดแทนกระดานสกี
ของ Rossignol ได้ ดั ง นั้ น ศาล Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof) จึ ง ตั ด สิ น ให้
Rossignol มีหน้าที่ที่จะต้องทาธุรกิจกับร้านขายปลีกอุปกรณ์กีฬาในคดีนี้652
b. ในสถานการณ์ที่ต้องพึ่งพาเนื่องในยามขาดแคลนสิ นค้า เช่น เกิดภัย
ธรรมชาติหรือเกิดการนัดหยุดงานของแรงงาน เป็นต้น ตัวอย่างสถานการณ์นี้มาจากคดีหนึ่งที่เกิดขึ้น
ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นในช่วงภาวะขาดแคลนน้ามัน ในช่วงนั้นปั๊มน้ามัน
อิสระ (independent petrol stations) ไม่สามารถหาซื้อน้ามันปิโตรเลียมจากผู้ประกอบธุรกิจราย
อื่นได้เลยนอกจากบริษัทน้ามันปิโตรเลียมซึ่งมีการรวมตัวในแนวดิ่งผู้เป็นจาเลยในคดี ศาลกล่าวว่าใน
สถานการณ์เช่นนี้ถือได้ว่าจาเลยเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบ และปั๊มน้ามัน
อิสระเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งต้องพึ่งพาจาเลย ดังนั้นจาเลยจึงมีหน้าที่ที่จะต้องทาธุรกิจกับ ปั๊มน้ามัน
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อิ ส ระและยั ง มี ห น้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งแบ่ ง ปั น (duty to apportion) น้ ามั น ของตนอย่ า งไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ
ระหว่างปั๊มน้ามันของตนเองกับปั๊มน้ามันอิสระ653
c. ในสถานการณ์ที่ต้องพึ่งพาเนื่องจาก “ความสั มพันธ์พิเศษ” ระหว่าง
ผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่าย โดยเฉพาะเมื่อคู่สั ญญาได้ลงทุนทาธุรกิจร่ว มกันอย่างยาวนานและมี การ
เจาะจงเลื อ กตั ว คู่ สั ญ ญาว่ า ต้ อ งเป็ น ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ รายนี้ เ ท่ า นั้ น ( transaction-specific
investment)654 เช่น ในสถานการณ์ที่ผู้จัดจาหน่ายบางรายต้องยอมลงทุนก่อสร้างบางสิ่งบางอย่าง
ขึ้นตามเงื่อนไขที่ผู้ผลิตตั้งไว้ ถึงจะสามารถดาเนินธุรกิจในฐานะเป็นผู้จัดจาหน่ายของผู้ผลิตดังกล่าวได้
ผู้ผลิตเช่นนั้นย่อมถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบแล้ว655
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่ยกมาทั้ง 3 สถานการณ์นี้เป็นเพียงตัว อย่าง
ดังนั้นสถานการณ์ที่จะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบยังสามารถ
เกิดขึ้นได้ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้อีกนอกจากนั้น Bundeskartellamt ยังมีความเห็นว่าบทบัญญัติใน
เรื่องผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบที่ปรากฏทั้งในมาตรา 20(1) นี้ ยังมีจุดบกพร่อง
ในเรื่องผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบในด้านอุปสงค์ (relative market power
on the demand-side) เช่นกรณีที่ผู้ค้าปลีกสินค้าเป็นผู้มีอานาจมากกว่าผู้ผลิตจนถึงขนาดที่ผู้ผลิต
ต้องกลายเป็นฝ่ายพึ่งพา ในสถานการณ์เช่นนี้ไม่อาจถือได้ว่าผู้ค้าปลีกสินค้าเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมี
อานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบตามความหมายของ GWB ฉบับปัจจุบัน ดังนั้นหากผู้ค้าปลีกสินค้าปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวอย่างไม่เป็นธรรมก็จะไม่สามารถปรับใช้มาตรา 20(1) เพื่อควบคุมพฤติกรรม
ดังกล่าวได้โดยตรง และก็ไม่อาจเป็นความผิดตามมาตรา 20(3) ได้อีกเนื่องจากมาตรา 20(3) ใช้กับ
ความสัมพันธ์ในแนวนอนเท่านั้น ซึ่งก็จะหลุดพ้นจากความคุ้มครองตาม GWB ฉบับปัจจุบันไป ดังนั้น
Bundeskartellamt จึงเห็นว่าในอนาคตควรมีการแก้ไขบทบัญญัติในเรื่องผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจ
ตลาดเชิงเปรียบเทียบให้ครอบคลุมถึงกรณีของผู้ประกอบธุรกิจด้านอุปสงค์ด้วย656
2.2) ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ซึ่ ง มี อ านาจตลาดที่ เ หนื อ กว่ า (superior market
power)
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ผู้ประกอบธุรกิจประเภทที่ 2 เรียกว่า “ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่
เหนือกว่า” ปรากฏอยู่ในมาตรา 20(3) และมาตรา 20(4) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในแนวนอนระหว่างผู้
ประกอบธุรกิจที่มีอานาจฝ่ายหนึ่งและผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นคู่แข่งขันของผู้
ประกอบธุรกิจที่มีอานาจนั้นอีกฝ่ายหนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่เหนือกว่าถูกห้ามมิให้ทา
การกีดกันคู่แข่งขัน ขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างไม่เป็นธรรมโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เช่น
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว การขายสินค้าราคาต่ากว่าต้นทุนรวมหรือกดดันราคา เป็นต้น657
และในการประเมินสถานะทางตลาดของผู้ประกอบธุรกิจที่มีความสัมพันธ์
กับคู่แข่งขัน เช่นมาตรา 20(1) และมาตรา 20(3) นั้น มาตรา 18(3) ของ GWB ได้ระบุถึงปัจจัยต่าง ๆ
ที่ใช้ในการพิจารณาสถานะทางตลาดว่าจะต้องพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เช่น ส่วนแบ่ง
ตลาด ความเข้ ม แข็ ง ของสถานะทางการเงิ น การเข้ า ถึ ง แหล่ ง จ าหน่ า ยและการเข้ า ถึ ง ตลาด
ความสัมพันธ์หรือการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่ น การปิดกั้นการเข้าสู่ตลาดทั้งในความเป็น
จริงและในทางกฎหมายของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ระดับของการแข่งขันที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้น
ความสามารถในการเปลี่ ย นแหล่ ง จ าหน่ า ยสิ น ค้ า หรื อ ความต้ อ งการสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารอื่ น และ
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นต้น
นอกจากนั้น ในการพิจารณาถึงสภาพของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งปฏิเสธไม่ทา
ธุร กิจ อาจกล่ าวได้ว่า ระดั บ ของอานาจตลาดของผู้ ปฏิ เสธนั้นเป็น ปัจจั ยส าคั ญในการชั่ง น้ าหนั ก
ผลประโยชน์ กล่าวคือ ถ้าผู้ปฏิเสธยิ่งมีอานาจตลาดมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งถูกจากัดเสรีภาพในการปฏิเสธ
ลงมากขึ้นเท่านั้น กล่าวคือ ผู้ประกอบธุรกิจที่มีอานาจตลาดมากถึงขั้นเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีอานาจ
เหนือตลาดก็จะถูกจากัดเสรีภาพในการปฏิเสธมากที่สุด ตามมาด้วยผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาด
เชิ ง เปรี ย บเที ย บ และตามมาด้ ว ยผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ซึ่ ง มี อ านาจตลาดที่ เ หนื อ กว่ า ลดหลั่ น ลงมา
ตามลาดับ658
3) สภาพของสินค้าหรือบริการที่ปฏิเสธ
แม้ตามมาตรา 20 ของ GWB จะมิได้บัญญัติถึงเรื่องสิ่งอานวยความสะดวก
ที่จาเป็นไว้อย่างชัดแจ้งเหมือนมาตรา 19(2) ข้อที่ 4 แต่ถ้อยคาที่ว่า “การกีดกันผู้ประกอบธุรกิจอื่น
อย่างไม่เป็นธรรม” ทีป่ รากฏทั้งในมาตรา 20(1) และมาตรา 20(3) ก็มีความหมายกว้างกินความไปถึง
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การปฏิเสธไม่จาหน่ายหรือไม่ให้เข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น 659 และถ้าหากเป็นการปฏิเสธ
ไม่จาหน่ายหรือไม่ให้เข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น ก็ย่อมเป็นการกีดกันผู้ประกอบธุรกิจราย
อื่นอย่างชัดเจนอยู่แล้วซึ่งมักจะเป็นความผิด ตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ได้ง่ายกว่าการปฏิเสธต่อ
สินค้าหรือบริการโดยทั่ว ๆ ไป เห็นได้จากคดี Mainova AG660 และคดี Scandlines Deutschland
GmbH661 ที่สภาพของสินค้าซึ่งถูกปฏิเสธในคดีมีลักษณะเป็นสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นจึงเป็น
ปั จ จั ย หนึ่ งที่ทาให้ Bundeskartellamt และศาลตัดสิ นว่าการปฏิเสธไม่ ให้ เ ข้า ถึงสิ่ งอ านวยความ
สะดวกที่เกิดขึ้นในทั้ง 2 คดีนี้เป็นความผิดตามมาตรา 19(2) ข้อที่ 4
ลักษณะของสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นตามความหมายในกฎหมายการ
แข่งขันทางการค้า ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นั้น มีบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้ง ปรากฏอยู่ในมาตรา
19(2) ข้อที่ 4 ของ GWB ว่าจะต้องเป็นโครงข่ายหรือสาธารณูปโภคที่จาเป็น ที่คู่แข่งขันต้องการเข้าถึง
เพื่อที่จะสามารถแข่งขันอยู่ได้ในตลาดได้ ซึ่งถ้าหากไม่สามารถเข้าถึงได้แล้วก็จะไม่อาจดาเนินธุรกิจใน
ฐานะคู่แข่งขันต่อไปได้ทั้งในตลาดต้นน้าและตลาดปลายน้า อีกทั้งผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นคู่แข่งขันนั้น
จะต้องไม่สามารถสร้างหรือทาซ้าโครงข่ายหรือสาธารณูปโภคเช่นว่านั้นขึ้นใหม่ได้ทั้งในแง่กฎหมาย
และในแง่ความเป็นจริง และคู่แข่งขันที่ขอเข้าถึงจะต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างเพียงพอเพื่อแลกกับการ
ขอเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอีกด้วย
นอกจากนั้นตามมาตรา 20(1) แม้สินค้าที่ปฏิเสธจะไม่มีลักษณะถึงกับเป็น
สิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น แต่เป็นสินค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจด้านอุปสงค์ เช่นผู้จัดจาหน่ายหรือผู้ค้า
ปลีก จาเป็นต้องพึ่งพาก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 20(1) ได้ง่าย เช่นหากเป็นสินค้า
ยี่ห้อดัง (top brand) มีชื่อเสียงมากในตลาด (market prestige of the goods) หรือเป็นสินค้าที่มี
มูลค่าทางพาณิชย์สูง (commercial value) จนลูกค้ารู้สึกว่าสินค้ายี่ห้ออื่นก็ไม่สามารถทดแทนสินค้า
ยี่ห้อดังนั้นได้ ในกรณีเช่นนี้ผู้ค้าปลีกที่ซื้อสินค้าซึ่งมีลักษณะเช่นนั้นมาจาหน่ายต่อไปยังลูกค้าจะถูกจัด
ว่าเป็นผู้ซึ่งต้องพึ่งพาต่อผู้ผลิต ถ้าหากผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับผู้ค้าปลีกซึ่งต้องพึ่งพา
ก็มีความเสี่ยงว่าจะเป็นความผิดตามมาตรา 20(1) ได้มาก ดังที่ศาลได้ตัดสินไว้ในคดี Rossignol662 แต่
ถ้าหากเป็นเพียงสินค้าทั่ว ๆ ไปที่สามารถหาทดแทนกันได้โดยง่าย ผู้ค้าปลีกสินค้าเช่นนั้นก็จะไม่ถูกจัด
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ว่าเป็นผู้ซึ่งต้องพึ่งพา การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในสถานการณ์เช่นนี้ก็ไม่มีความเสี่ยงว่าจะเป็น
ความผิดตามมาตรา 20(1) แต่อย่างใด
4) ลักษณะของการปฏิเสธ
แม้เจตนาจะมิใช่องค์ประกอบความรับผิ ดตามมาตรา 20 ของ GWB แต่
เจตนาก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการชั่งน้าหนักผลประโยชน์เพื่อพิจารณาว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่
เกิดขึ้นนั้นมีเหตุผลอันสมควรหรือไม่ โดยหลักแล้วถ้าหาก Bundeskartellamt เห็นว่าการปฏิเสธไม่
ทาธุร กิจ ที่ เกิด ขึ้น มีเจตนาเพื่ อกี ด กัน ให้ คู่แ ข่ง ขั นต้ องออกไปจากตลาด Bundeskartellamt ก็จะ
พิจารณาว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจเช่นนั้นไม่มีเหตุผลอันสมควร 663 อย่างไรก็ตาม เจตนาเป็นเรื่อง
ทางอัตวิสัย ซึ่ง Bundeskartellamt และศาลก็เป็นผู้ทาหน้าที่ค้นหาเจตนาของผู้ปฏิเสธโดยสรุปจาก
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในคดี โดยปรากฏข้อเท็จจริงที่ Bundeskartellamt และศาลมักใช้สรุปว่า
ผู้ปฏิเสธมีเจตนากีดกันให้คู่แข่งขันต้องออกไปจากตลาดดังต่อไปนี้
4.1) การทาธุรกิจอย่างเลือกปฏิบัติ
การทาธุรกิจ อย่ างเลื อ กปฏิบัติ นับว่ า มีน้ าหนั ก มากส าหรับ การพิ จ ารณา
ความผิดของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในประเทศอื่น ๆ
อาจเป็นเพียงข้อเท็จจริงที่ใช้ในการชี้เจตนาของผู้ปฏิเสธ แต่การทาธุรกิจอย่างเลือกปฏิบัติตาม GWB
นั้นบัญญัติเป็นองค์ประกอบความรับผิดไว้อย่างชัดแจ้งในมาตรา 20(1) ประกอบมาตรา 19(2) ข้อที่ 1
เลยว่าห้ ามกระทาการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่เป็นการ “กีดกันผู้ ประกอบธุรกิจรำยหนึ่งไม่ว่ำจะโดย
ทำงตรงหรือโดยทำงอ้อมอย่ำงไม่เป็นธรรมหรือเลือกปฏิบัติต่อประกอบธุรกิจรำยหนึ่งแตกต่ำงออกไป
จำกผู้ประกอบธุรกิจรำยอื่นไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อมโดยปรำศจำกเหตุผลอันสมควร”
ดังนั้นถ้าหากในคดีมีข้อเท็จจริงว่าผู้ปฏิเสธมีการทาธุรกิจอย่างเลือกปฏิบัติ Bundeskartellamt และ
ศาลก็มักจะตัดสิ น ว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวที่เกิด ขึ้นนั้นเป็น ความผิ ดตามมาตรา 20(1)
ประกอบมาตรา 19(2) ข้อที่ 1 เห็นได้จากคดี Deutsche Post AG664 และคดี Standard-Spundfass
II665 ยิ่งไปกว่านั้นผลคดีย่อมเปลี่ยนไปถ้าหากผู้ถูกปฏิเสธไม่สามารถแสดงให้ศาลเห็นได้ว่าผู้ปฏิเสธมี
การทาธุรกิจอย่างเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะทาให้ศาลไม่อาจตัดสินได้ว่าผู้ปฏิเสธมีความผิดเนื่องจากไม่ครบ
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องค์ประกอบความรับผิดนั่นเอง เห็นได้จากข้อเท็จจริงในคดี Orange-Book-Standard666 ที่ผู้ถูก
ปฏิเสธไม่สามารถหาหลักฐานได้ว่าผู้ปฏิเสธได้ มีการยินยอมให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นใช้สิทธิบัตรใน
อัตราค่าธรรมเนียมเพียงร้อยละ 3 แต่กลับไม่ยินยอมให้ผู้ถูกปฏิเสธใช้สิทธิบัตรในอัตราค่าธรรมเนียมที่
เท่าเทียมกันนี้แต่อย่างใด ศาลในคดีนี้จึงไม่รับฟังข้อต่อสู้ของผู้ถูกปฏิเสธ 667 กล่าวได้ว่า ผู้ถูกปฏิเสธไม่
สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติในการคิดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิบัตรของผู้ปฏิเสธได้
นั่นเอง
4.2) การมีความสัมพันธ์กันมาก่อน
หากผู้ปฏิเสธและผู้ถูกปฏิเสธเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันมาก่อนอย่าง
ยาวนาน Bundeskartellamt และศาลก็มักจะเห็นว่าการปฏิเสธที่เกิดขึ้นนั้นในความสัมพันธ์เช่นนี้
เป็นความผิดตามมาตรา 20 ได้ง่ายกว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจต่อการเริ่มต้นทาสัญญาใหม่ เนื่องจาก
การปฏิเสธต่อผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิ จกันมาก่อนนั้นจะถูกจัดว่าเป็นการปฏิเสธที่มีเจตนาเพื่อกีด
กันคู่แข่งขัน ทาให้อ้างว่าเป็นการปฏิเสธที่มีเหตุผลอันสมควรได้ยากกว่าสาเหตุก็เพราะครั้งหนึ่งผู้
ปฏิเสธเคยได้พิจารณาแล้วว่าการทาธุรกิจกับผู้ถูกปฏิเสธนั้นมีประสิทธิภาพจึงยอมผูกพันทาธุรกิจด้วย
ดังนั้นหากต้องการจะยุติความสัมพันธ์เช่นนั้นลงก็ควรที่จะต้องให้เหตุผลอันมีน้าหนักสมเหตุสมผลต่อ
คู่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ า ย 668 ดั ง เช่ น ในคดี Rossignol669 ที่ มี ข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า ผู้ ป ฏิ เ สธและผู้ ถู ก ปฏิ เ สธเคยมี
ความสั ม พั น ธ์ท างธุร กิ จ ร่ ว มกั น มาก่ อ นหลายปี ในท้ า ยที่ สุ ด ศาลได้ ตั ดสิ น ว่า การปฏิ เสธในคดีนี้มี
ความผิดตามมาตรา 20(1) ของ GWB ฉบับปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าเมื่อมีข้อเท็จจริง ปรากฏว่าผู้ปฏิเสธและผู้
ถูกปฏิเสธเคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนแล้วจะทาให้การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจต้องเป็นความผิดเสมอไป มี
คดีจานวนหนึ่งเช่นกันที่ศาลเห็นว่าเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่มีเหตุผลอันสมควรแม้ผู้ปฏิเสธและผู้ถูก
ปฏิเสธจะเคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนก็ตาม เช่น ในกรณีที่ผู้ถูกปฏิเสธเป็นร้ านค้าปลีกที่จาหน่าย
สินค้าไม่ได้ตามเป้าหมายตามที่ผู้ผลิตสินค้ากาหนด หรือผู้ถูกปฏิเสธตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวเป็น
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ต้น670 นอกจากนั้นถ้าผู้ปฏิเสธและผู้ถูกปฏิเสธมีความประสงค์ที่จะยุติความสัมพันธ์ที่มีกันมาก่อนนั้น
การบอกกล่าวล่วงหน้าในระยะเวลาอันเหมาะสมถึงการยุติความสัมพันธ์ดังกล่าวก็เป็นสิ่งสาคัญในการ
พิจารณาว่าเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่มีเหตุผลอันสมควร671
4.3) การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่เป็นการปิดกั้นการเข้าสู่ตลาดของผู้ปฏิเสธ
การปฏิเสธที่เป็นการปิดกั้นการเข้าสู่ตลาด เป็นข้อเท็จจริงที่ช่วยชี้เจตนา
ต่อต้านการแข่งขันได้อย่างชัดเจน จึงมีความเสี่ยงที่จะเป็นความผิดได้มากเพราะโดยปกติแล้วถ้าหาก
Bundeskartellamt และศาลเห็นว่าการปฏิเสธนั้นส่งผลเป็นการปิดกั้นการเข้าสู่ตลาด (barrier to
entry) ก็มีแนวโน้มสูงที่จะถูกพิจารณาว่าเป็นการปฏิเสธที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร 672 เห็นได้จากคดี
Mainova AG673 ที่เจ้ าของสิ่ งอานวยความสะดวกที่จาเป็นปฏิเสธไม่ให้ ผู้ ประกอบธุรกิจเข้าใช้สิ่ ง
อานวยความสะดวกที่จาเป็นของตนเนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวมีแผนที่จะเข้าไปประกอบธุรกิจ
เดียวกันกับที่ตนวางแผนไว้ในอนาคตว่าจะเข้าไปประกอบธุรกิจนั้นด้วยเช่นกัน จึงไม่ อนุญาตให้เข้าถึง
สิ่ ง อ านวยความสะดวกเพื่ อ เป็ น การปิ ด กั้ น คู่ แ ข่ ง ไม่ ใ ห้ เ ข้ า สู่ ต ลาดได้ ตั้ ง แต่ ต้ น ซึ่ ง ท าให้
Bundeskartellamt และศาลเห็นตรงกันว่าการปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกในคดีนี้เป็น
ความผิดในเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว674
5) ผลกระทบของการปฏิเสธ
ผลกระทบของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวที่จะทาให้ การปฏิเสธเป็น
ความผิดตามมาตรา 20(1) และ 20(3) นั้น สะท้อนมาจากวัตถุประสงค์ของกฎหมายมาตรานี้ว่ามุ่ง
คุ้มครองสิ่ งใด จากหั ว ข้อวัตถุประสงค์ของมาตรา 20 แห่ ง GWB ทาให้ ทราบว่ามาตราดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองการแข่งขันให้มีผู้ประกอบธุรกิจฝั่งอุปทานที่เป็น SMEs อยู่ในตลาดเป็น
จานวนหลาย ๆ ราย ดังนั้นการปฏิเสธจะผิดตามมาตรา 20(1) และ 20(3) ก็ต่อเมื่อการปฏิเสธนั้น
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ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการแข่งขัน เช่น การปฏิเสธที่ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ในตลาดมีจานวน
น้อยลง หรือทาให้ตลาดของผู้ประกอบธุรกิจ SMEs แคบลง เป็นต้น675
นอกจากนั้นระดับ ของผลกระทบจากการปฏิ เสธ (scale of hindrance
effect) ที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบธุรกิจ SMEs นั้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องนามาชั่งน้าหนักผลประโยชน์ ถ้า
หากผลกระทบจากการปฏิเสธนั้นรุนแรงมาก เช่นถึงขนาดเป็นการปิดกั้นผู้ถูกปฏิเสธไม่ให้สามารถเข้า
มาแข่งขันในตลาดได้ อย่างในคดี Mainova AG676 Bundeskartellamt และศาลก็มักจะพิจารณาว่า
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจเช่นนั้นเป็นการปฏิเสธที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นความผิด
ตามมาตรา 20(1) และมาตรา 20(3) ได้มาก ดังที่ศาลสหพันธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนี ไ ด้ตัด สิ น วาง
หลักเกณฑ์ในการชั่งน้าหนักผลประโยชน์ไว้ในคดี Original-VW-Ersatzteile II ที่ตัดสินโดย German
Federal Court of Justice เมื่ อ วั น ที่ 22 กั น ยายน ค.ศ. 1981 ว่ า ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษัท ผู้ประกอบธุรกิจที่มีอานาจทางการตลาดนั้นจะต้องเลือกวิธีการที่จะก่อให้เกิด
ผลกระทบน้อยที่สุด677
3.4.6.2 หลักเกณฑ์สาหรับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยาย
แม้สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะยอมรับแนวคิดเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวโดยปริยาย แต่ก็ยังไม่ปรากฏว่ามีคดีที่ฟ้องร้องกันโดยมีประเด็นโดยตรงถึงเรื่องการปฏิเสธไม่
ทาธุรกิจฝ่ายเดียวประเภทนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดสาหรับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวโดยปริยายตามมาตรา 20 ของ GWB จึงยังไม่ชัดเจน Bundeskartellamt มีความเห็นว่าการ
ปฏิเสธประเภทนี้จะต้องพิจ ารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแต่ล ะคดีเป็นรายคดีไป จึงยากที่จะสร้าง
หลักเกณฑ์กลางสาหรับใช้ในการพิจารณาว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจอย่างไรถึงจะถูกจัดว่าเป็นการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายที่เป็นความผิด678
Bundeskartellamt ระบุว่าถ้าหากเกิดสถานการณ์ที่เป็นการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายขึ้น Bundeskartellamt ก็จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ใช้ในการพิจารณา
675

Bundeskartellamt, "ICN Unilateral Conduct Working Group Questionnaire: Objectives of unilateral
conduct laws," 16 November 2006, p. 4.
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ความผิดของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ พร้อมกับพิจารณาข้อสัญญาที่มีค วามเสี่ยงว่าจะ
ถูกจั ดเป็ น การปฏิเสธไม่ทาธุร กิจ ฝ่ ายเดียวโดยปริยายนั้นอย่างละเอียด โดยใช้ห ลั กเกณฑ์ในการ
พิจารณาดังนี้
1) Bundeskartellamt จะพิ จ ารณาข้ อ สั ญ ญาดั ง กล่ า วโดยเที ย บกั บ ข้ อ
สัญญาอย่างเดียวกันหรือใกล้เคียงกันซึ่งผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายได้เคยเสนอให้กับผู้
ประกอบธุรกิจรายอื่น ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน ในสถานการณ์เช่นเดียวกัน และในตลาดเดียวกัน
หรือตลาดที่สามารถเปรียบเทียบกันได้
2) Bundeskartellamt จะพิจารณาต่อว่าการตั้งข้อสัญญาดังกล่าวมีเหตุผล
อันสมควร และส่งผลกระทบที่เป็นการส่งเสริมการแข่งขันหรือไม่ โดยนามาเปรียบเทียบกับผลกระทบ
ที่เป็นการต่อต้านการแข่งขัน ที่เกิดขึ้นจากการตั้งข้อสั ญญาเช่นนั้น หากการตั้งข้อสัญญาเช่นนั้นมี
เหตุผลอันควรและส่งผลกระทบที่เป็นการส่งเสริมการแข่งขันมากกว่าการต่อต้านการแข่งขัน ก็จะไม่
จัดว่าการตั้งข้อสัญญาดังกล่าวเป็นความผิดในเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายแต่อย่าง
ใด679
3.4.6.3 หลักเกณฑ์สาหรับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่มีลักษณะเป็นการ
กดดันราคา
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดให้ การ
กดดันราคาเป็นพฤติกรรมที่เป็นความผิดแยกออกมาต่างหากจากพฤติกรรมอื่น ๆ ไม่ได้จัดว่าเป็นเพียง
ประเภทหนึ่งของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวหรือจัดเป็นการกาหนดราคาสินค้าในลักษณะจงใจ
ขจั ด คู่ แ ข่ ง ขั น 680 ดั ง นั้ น หากเกิ ด สถานการณ์ ก ารกดดั น ราคาขึ้ น ในสหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี
Bundeskartellamt และศาลก็สามารถพิจารณาการกดดันราคาที่เกิดขึ้นได้โดยตรง ไม่จาเป็นต้อง
วินิจฉัยถึงหน้าที่ที่จะต้องทาธุรกิจ (duty to deal) ระหว่างผู้ที่ทาการกดดันราคาและผู้ที่ถูกกดดัน
ราคาเสียก่อน เหมือนอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น
อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าบทบัญญัติที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมการกดดันราคาของ
GWB นั้นมีทั้งบทบัญญัติเฉพาะตามมาตรา 20(3) ข้อที่ 3 และบทบัญญัติทั่วไปตามมาตรา 19(2) ข้อที่
1 และมาตรา 20(1) ซึ่งในการศึกษาถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของการกดดันราคานั้น
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จะต้องศึกษาจากหลักเกณฑ์ของทั้ง 2 มาตราประกอบกัน ซึ่งจะต้องพิจารณาตามบทบัญญัติเฉพาะ
ก่อนแล้วจึงพิจารณาตามบทบัญญัติทั่วไป โดยสามารถสรุปหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิด
ของการกดดันราคาทั้งจากบทบัญญัติเฉพาะและบทบัญญัติทั่วไปได้ดังนี้
1. ถ้าหากส่วนต่างระหว่างราคาสิ นค้าขายปลี ก (retail price) ที่ผู้กดดัน
ราคาจาหน่ายให้กับลูกค้าและราคาสินค้าขายส่ง (wholesale price) ที่ผู้กดดันราคาจาหน่ายให้กับผู้
ที่ถูกกดดันราคาเป็นลบ (negative difference) การตั้งราคาของผู้กดดันราคาเช่นนี้ก็ ย่อมีแนวโน้มที่
จะเป็นความผิดในเรื่องการกดดันราคาทันที เนื่องจากโดยหลักแล้ว Bundeskartellamt จะพิจารณา
ว่าในสถานการณ์ที่ส่วนต่างระหว่างราคาเป็นลบเช่นนี้จัดว่าเป็นการกีดกันอย่างไม่เป็นธรรม กล่าวคือ
ห้ามตั้งราคาสินค้าขายส่งสูงกว่าราคาสินค้าขายปลีกนั่นเอง681 หลักเกณฑ์ในข้อที่ 1 นี้ถูกนามาบัญญัติ
ไว้อย่างชัดแจ้งเป็นบทบั ญญัติเฉพาะสาหรับเรื่องการกดดันราคาตามมาตรา 20(3) ข้อที่ 3 ที่มีการ
บัญญัติขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 2007
2. ลาดับต่อมา แม้ส่วนต่างระหว่างราคาสินค้าขายปลีกและสินค้าขายส่งจะ
เป็นบวก (positive difference) กล่าวคือ ราคาสินค้าขายส่งถูกกว่าราคาสินค้าขายปลีก ซึ่งจะหลุด
พ้นจากการควบคุมตามบทบัญญัติเฉพาะก็ตาม แต่ก็ยังจะต้องพิจารณาตามบทบัญญัติทั่วไปเสียก่อน
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอยู่ว่าแม้ส่วนต่างระหว่างราคาสินค้าขายปลีกและสินค้าขายส่งจะเป็น
บวกก็ยังต้องดูต่อไปอีกว่าส่วนต่างที่เป็นบวกนั้นเพียงพอสาหรับ ผู้ที่ถูกกดดันราคาจะนาเอาไปชดเชย
ค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือแปรรูปสินค้า (product-specific cost) ให้ออกมาเป็นสินค้าขายปลีกเพื่อ
จาหน่ายในตลาดปลายน้าให้กับลูกค้าได้หรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอก็จัดว่าเป็นกดดันราคาที่เป็นการกีดกัน
อย่างไม่เป็นธรรมตามความหมายของบทบัญญัติทั่วไปในมาตรา 19(2) ข้อที่ 1 และมาตรา 20(1)
เช่นกัน682
3. หากผู้ประกอบธุรกิจที่ทาการกดดันราคามีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบ
หรือมีอานาจตลาดที่เหนือกว่า อยู่ในตลาดต้นน้าเพียงอย่างเดียวก็สามารถที่จะเกิดสถานการณ์การ
กดดันราคาขึ้นได้แล้ว แต่ถ้าผู้ที่ทาการกดดันราคานั้นมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบหรือมีอานาจ
ตลาดที่เหนือกว่าอยู่ทั้งในตลาดต้นน้าและปลายน้าก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นความผิดในเรื่องการกดดัน
ราคาได้มากกว่า เนื่องจากจะอ้างว่าเป็นการกดดันราคาโดยมีเหตุผลอันสมควรได้ยากกว่า683
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4. ส่วนหลักเกณฑ์ปลีกย่อยอื่น ๆ เช่น เจตนา หรือการที่ผู้กดดันราคาและผู้
ที่ถูกกดดันราคาเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันมาก่อน หรือผลกระทบจากการกดดันราคา ก็สามารถ
ศึกษาเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดย
แท้ได้
สรุปคือบทบัญญัติทั่วไปในเรื่องการกดดันราคาก่อนมีการแก้ไ ขในปี ค.ศ.
2007 นั้น ไม่ชัดเจนว่าการตั้งราคาสินค้าขายส่งสูงกว่าราคาสินค้าขายปลีกจัดเป็นการกีดกันคู่แข่งขัน
โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่ ในปี ค.ศ. 2007 เลยมีการบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นให้
ชัดเจนว่าการตั้ งราคาเช่น นั้ น จั ด เป็นการกีดกันคู่แข่งขันอย่ างไม่เป็นธรรม โดยนามาบัญญัติเป็น
ตัวอย่างข้อที่ 3 ในมาตรา 20(3) ของ GWB ฉบับปัจจุบัน แม้ว่าการกดดันราคาจะมีบทบัญญัติเฉพาะ
แล้วแต่ก็ครอบคลุมเพียงแค่กรณีที่ส่วนต่างระหว่างราคาสินค้าขายปลีกและราคาสินค้าขายส่งเป็นลบ
เท่านั้น (negative difference) ทั้ง ๆ ที่ในบางกรณีที่ส่วนต่างเป็นบวกก็จัดเป็นการกีดกันคู่แข่งขัน
อย่างไม่เป็นธรรมได้เช่นกัน จึงต้องนาเอาบทบัญญัติทั่วไปมาพิจารณาร่วมด้วยจึงจะสามารถควบคุม
พฤติกรรมการกดดันราคาที่เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน
3.4.7 ข้อต่อสู้สาหรับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวภายใต้มาตรา 20 แห่ง
Act against Restraints of Competition
องค์ประกอบความรับผิดตามมาตรา 20(1) และ 20(3) ของ GWB แสดงให้เห็นว่าการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวจะเป็นความผิดก็ต่อเมื่อเป็นการกีดกันผู้ประกอบธุร กิจรายอื่นโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ดังนั้นถ้าหากผู้ ปฏิเสธสามารถอ้างได้ว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่เกิดขึ้นนั้นมีเหตุผล
อันสมควร การปฏิเสธดังกล่าวก็ย่อมไม่เป็นการละเมิดต่อมาตรา 20(1) และ 20(3) ของ GWB แต่
อย่างใด มีตัวอย่างข้อต่อสู้ของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่ศาลตัดสินว่ามีเหตุผลอันสมควร ในคดี
ดังต่อไปนี้684
1) การปฏิเสธที่จะทาธุรกิจกับผู้ที่ไร้ประสิทธิภาพ เช่นในคดี Adidas685 ที่ร้านขาย
ปลีกผู้ถูกปฏิเสธไม่สามารถจาหน่ายสินค้าได้ตามเป้าหมายที่ผู้ผลิตตั้งไว้ หรือในคดี Karlsruhe686 ที่ผู้
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685 Adidas, BGH WuW/E BGH 1885 (1981).
686 Karlsruhe, Higher Regional Court of Karlsruhe (OLG Karlsruhe) WUW/E DE-R 2213- BGB Kommentar (2007).
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ถูกปฏิเสธเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่มีหลักประกันเพียงพอและไม่สามารถสารอง
จ่ายเงินล่วงหน้าได้687
2) ก า ร ป ฏิ เ ส ธ ที่ จ ะ ท า ธุ ร กิ จ กั บ ผู้ ที่ ล ะ เ มิ ด ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญ ญ า ใ น ค ดี
Lüsterbehangsteine688 ศาลเห็ น ว่ า การที่ ผู้ ผ ลิ ต ยุ ติ ก ารจ าหน่ า ยสิ น ค้ า วั ต ถุ ดิ บ ให้ กั บ คู่ แ ข่ ง ขั น
เนื่องจากคู่แข่งขันได้ลอกเลียนการออกแบบสินค้าวัตถุดิบของผู้ผลิตซึ่งเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่มีเหตุผลอันสมควร689
3) การปฏิเสธที่จะทาธุรกิจเนื่องจากมีความเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้ในทางกฎหมาย
(legal impossibility) ในคดี Scandlines Deutschland GmbH690 ศาลระบุไว้ว่าถ้ามีความเป็นไป
ไม่ได้อย่างแน่แท้ในทางกฎหมาย ผู้ปฏิเสธก็สามารถปฏิเสธไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นเข้า ถึงสิ่ ง
อานวยความสะดวกที่จาเป็นได้ แต่ต้องพิสูจน์ให้ได้ชัดแจ้งว่าความเป็นไปไม่ได้ในทางกฎหมายนั้นต้อง
เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน ไม่ใช่เป็นเพียงอุปสรรคในทางกฎหมายที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว691
อย่างไรก็ตาม เหตุผลของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวจะจัดว่ามีเหตุผลอันสมควร
หรือไม่นั้นต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นรายคดีไป
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688 Lüsterbehangsteine, BGH WuW/E BGH 2535 (1988).
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Refusal to Deal," 4 November 2009, p. 21.
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บทที่ 4
วิเคราะห์และเปรียบเทียบปัญหาการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยอาศัย
บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศไทยกับต่างประเทศ
แม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยจะมีบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา
57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ที่สามารถให้การควบคุมพฤติกรรมการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ในการบังคับใช้
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของประเทศไทยทั้งคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และศาล มี
ประสบการณ์ในการบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าวเพื่อควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
อยู่น้อยมาก ประกอบกับเมื่อศึกษาถึงการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยบทบัญญัติเรื่อง
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของต่างประเทศ อันประกอบไปด้วยประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น
สาธารณรัฐเกาหลีและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี แล้วพบว่า การควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวโดยอาศัยบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศไทยนั้นยังมี
ประเด็นปัญหาอยู่หลายประการ ทั้งปัญหาเกี่ยวกับ การบังคับใช้และตีความกฎหมายตลอดจนปัญหา
เกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกฎหมายที่ ยั ง ไม่ ชั ด เจน ซึ่ ง ในท้ า ยที่ สุ ด แล้ ว ย่ อ มส่ ง ผลให้ ก ารควบคุ ม
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่มีประสิทธิภาพ และไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์พื้นฐานของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่มุ่งคุ้มครองการทางานของกลไกระบบ
ราคา และส่งเสริมการแข่งขันในตลาดได้1
4.1 ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา
57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
เนื่องด้วยบทบัญญัติตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มี
ถ้อยคาซึ่งบัญญัติไว้ค่อนข้างกว้าง ประกอบกับประเทศไทยมีประสบการณ์ในการบังคับใช้บทบัญญัติ
ตามมาตรา 57 เพื่อควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวไม่มากนัก ส่งผลให้การนาเอา
บทบัญญัติตามมาตรา 57 ไปบังคับใช้เพื่อควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเกิดความ
ไม่ชัดเจนขึ้นในหลาย ๆ ประการ ทั้งด้านประเภทของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่ต้องถูกควบคุม
ด้านการปรับใช้บทบัญญัติตามมาตรา 57 เพื่อควบคุมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว ด้านหลักเกณฑ์
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ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว รวมทั้งด้านข้อต่อสู้ของการปฏิเสธไม่
ทาธุรกิจฝ่ายเดียว โดยมีรายละเอียดของปัญหาการบังคับใช้ในแต่ละด้าน ดังนี้
4.1.1 ด้านประเภทของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 แม้จะถูกบัญญัติขึ้นโดยใช้ถ้อยคาที่มีความหมายกว้างและแบ่ง
ออกเป็นหลายอนุมาตรา เป็นผลให้มาตรา 57 นี้อาจบังคับใช้เพื่อควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวได้ครบถ้วนทุกประเภท ทั้งการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดีย วโดยแท้ การปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายและการกดดันราคา แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีประสบการณ์ในการ
บังคับใช้มาตรา 57 เพื่อควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวอยู่น้อยมาก เห็นได้จาก
ตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าฉบับเดิมในปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน
พึ่งมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเพียงแค่ 4 เรื่องเท่านั้น ประกอบ
กับแนวปฏิบัติพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ การแข่งขันทาง
การค้า พ.ศ. 2542 มีการกล่าวถึงประเภทหรือรูปแบบของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจในข้อที่ 6.3 ไว้เพียง
แค่ว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 29 ได้นั้น หมายถึง การปฏิเสธที่จะทา
ธุรกิจด้วยในรูปแบบใดก็ตาม แต่ก็มิได้มีการระบุเอาไว้ให้ชัดเจนว่าหมายความถึงการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจในรูปแบบใดบ้าง โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ไม่อาจทราบได้เลยว่าหมายความรวมไปถึงการกดดันราคา
ด้วยหรือไม่
จากสาเหตุข้างต้นนี้ ส่งผลให้เกิดปัญหาความไม่ชัดเจนในการบังคับใช้บทบัญญัติตาม
มาตรา 57 เพื่อควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวว่า หน่วยงานที่ทาหน้าที่บังคับใช้
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยอาจไม่ทราบว่าขอบเขตของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่
ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 57 นี้มีขอบเขตครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวประเภทใดบ้าง เนื่องจากเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียว 4 เรื่องที่ผ่านมาก็มีแต่ การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ (actual unilateral
refusal to deal) อี ก ทั้ ง แนวปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมทางการค้ า ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมตามมาตรา 29 แห่ ง
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ที่มีอยู่ ก็ไม่สามารถช่วยสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับ
ประเภทหรือรูปแบบของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรม
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมเพิ่มมากขึ้น อาจทาให้นักกฎหมายส่วนหนึ่งหรืออาจทาให้หน่วยงานที่มีหน้าที่
ในการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าเข้าใจไปได้ว่าพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
ที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มีแต่
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เฉพาะการปฏิเสธตามความหมายทั่วไปที่คนเข้าใจกัน คือ เป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้
อันมีลักษณะเป็นการที่ผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งใช้การตัดสินใจอย่างอิสระของตนเองแล้วได้แสดง
เจตนาปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับอี กฝ่ายหนึ่งอย่างชัดเจนเท่านั้น มิได้รวมถึงการปฏิเสธที่มีลักษณะพิเศษ
ประเภทอื่น ๆ เช่น การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายและการกดดันราคาด้วย ทาให้เกิด
ปัญหาสาคัญที่ตามมาก็คือ พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวประเภทอื่น ๆ อาจหลุดพ้นจาก
ขอบเขตการบังคับใช้ของมาตรา 57 นี้ และเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีความประสงค์จะจากัด
การแข่งขันในตลาดสามารถหลีกเลี่ยงความรับผิดในเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวได้โดยง่าย
เพียงแค่เปลี่ยนไปใช้วิธีการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวประเภทอื่น ๆ แทนเท่านั้น
สรุปปัญหาการบังคับใช้บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา
57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ในด้านประเภทของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวได้ว่า แม้ในความเป็นจริงบทบัญญัติตามมาตรา 57 อาจบังคับใช้เพื่อควบคุม พฤติกรรมการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวได้ครบทุกประเภทก็ตาม แต่คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของ
ประเทศไทยอาจไม่ทราบว่าต้องบังคับใช้มาตรา 57 เพื่อควบคุมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดย
ปริยายและการกดดัน ราคาด้ว ย ปัญหานี้อาจมีสาเหตุมาจากความเคยชินของคณะกรรมการการ
แข่งขันทางการค้าของประเทศไทยที่เคยบังคับใช้มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขั น ทาง
การค้า พ.ศ. 2542 แต่กับเฉพาะการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้เท่านั้น ประกอบกับแนวปฏิบัติ
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.
2542 ก็ไม่ได้ระบุถึงประเภทของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่อาจเป็นความผิดตามมาตรา 29
เอาไว้ ใ ห้ ชั ด เจน แตกต่ า งไปจากการควบคุ ม พฤติ ก รรมการปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วภายใต้
บทบั ญญัติเรื่ องพฤติ กรรมทางการค้า ที่ไ ม่เป็นธรรมรวมทั้ งบทบัญญัติ อื่น ที่มี ความคล้ ายคลึ ง ของ
ต่างประเทศ ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลีและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งมี
การบังคับใช้ในด้านประเภทที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของประเทศเหล่านี้ไม่
เพียงแต่บังคับบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อควบคุม การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ เท่านั้น แต่ยัง
บังคับใช้เพื่อควบคุมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายรวมทั้งการกดดันราคาอีกด้วย
4.1.1.1 การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยาย
เป็นที่เห็นพ้องร่วมกันในทุกประเทศว่าหากกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
ควบคุมเพียงพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ ก็จะเป็นการง่ายสาหรับผู้ประกอบ
ธุรกิจที่ประสงค์จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยการแสร้งตกลงว่าจะทาธุรกิจด้วยแต่
กลั บ สร้ างข้อตกลงทางธุร กิจ ที่เ ป็ น อุ ป สรรคมากเกิน ไปจนไม่มี คู่สั ญ ญารายใดรู้สึ ก คุ้ม ค่ า พอที่ จ ะ
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ตัดสินใจเข้ามาร่วมทาธุรกิจ เช่น การกาหนดราคาสูงอย่างสุดโต่ง การส่งมอบสินค้าให้คู่สัญญาอีกฝ่าย
ในเวลาที่ช้าเกินจะรับได้ การบังคับให้คู่สัญญาต้องพบเจอกับขั้นตอนการทาธุรกรรมที่ยุ่งยาก ซับซ้อน
มีค่าใช้จ่ายสูงและกินเวลายาวนาน การลดคุณภาพการบริการลง การลดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
เทคนิคระหว่างกันลง หรือการจากัดปริมาณสินค้าที่จาหน่ายลง เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเป็นการปิดช่องว่าง
ทางกฎหมายดังกล่าว กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของประเทศต่าง ๆ จึงได้ยอมรับกันมาอย่าง
ยาวนานแล้วว่ามีความจาเป็นที่จะต้องควบคุมการแสร้งตกลงว่าจะทาธุรกิจด้วยแต่กลับสร้างข้อตกลง
ทางธุรกิจที่มีลักษณะเป็นอุปสรรคต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไป หรือที่เรียกกันว่าการปฏิเสธไม่
ทาธุรกิจโดยปริยาย (constructive refusal to deal) ด้วย
การควบคุมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวโดยปริยายภายใต้กฎหมายการ
แข่งขันทางการค้าของประเทศต่าง ๆ เห็นได้จากการที่ศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินยอมรับ
ถึงการควบคุมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจประเภทนี้ไว้ในคดีต่าง ๆ เช่นคดี Ideal Dairy Farms, Inc. v.
John Labatt. Ltd.2 หรือคดี Anserphone, Inc. v. Bell Atlantic Corp.3 เป็นต้น หรือในกฎหมาย
การแข่งขัน ทางการค้า ของประเทศญี่ ปุ่นเห็ น ได้จ ากแนวปฏิบัติ ข อง JFTC เรื่อง Designation of
Unfair Trade Practices (Fair Trade Commission Public Notice No. 15 of June 18, 1982)
ในข้อที่ (2) ที่ระบุว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่อาจถูกจัดว่าเป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็น
ธรรมหมายความรวมถึงการจากัดปริมาณหรือชนิดของสินค้าหรือบริการต่อผู้ประกอบธุรกิจรายใด
อย่างเจาะจงด้วย หรืออย่างในกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของสาธารณรัฐเกาหลี เห็นได้จากแนว
ปฏิบั ติส าหรั บ การประเมิน พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Guidelines for Assessment of
Unfair Trade Practices) ของ KFTC ในส่วนที่ V. ข้อที่ 1.B.(1)(B) ที่ระบุถึงนิยามของการปฏิเสธไม่
ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเอาไว้ว่า การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่อาจเป็นความผิดตามบทบัญญัติเรื่อง
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมนั้นหมายความรวมไปถึงการทาธุรกิจด้วยโดยจากัดปริมาณหรือ
ชนิดของสินค้าหรือบริการหรือการกาหนดเงื่อนไขที่เสียเปรียบอย่างมากให้กับคู่ค้าอีกฝ่ายหนึ่งด้วย
ส่วนกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแม้จะไม่มีแนวปฏิบัติที่ระบุถึงการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายไว้อย่างชัดเจนเหมือนกับของประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐ
เกาหลี แต่ Bundeskartellamt และศาลก็มีแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวโดยปริยายเหมือนกับ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของประเทศอื่น ๆ เช่นกัน เห็นได้จากคดี

2
3

Ideal Dairy Farms, Inc. v. John Labatt. Ltd., 90 F.3d 737, 746-747 (3d Cir. 1996).
Anserphone, Inc. v. Bell Atlantic Corp., 955 F. Supp. 418 (W.D. Pa. 1996).
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Deutsche Post AG4 และคดี Standard-Spundfass II5 ซึ่ ง เป็ น คดี พิ พ าทกั น ระหว่ า งผู้ ป ระกอบ
ธุรกิจที่เข้าทาธุรกิจกันภายใต้ข้อสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าได้รับอุปสรรคมากเกินไป
มีตัวอย่างคดีที่ผู้ประกอบธุรกิจหลีกเลี่ยงการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยแท้ โดย
ยอมทาธุรกิจด้วยแต่กลั บตั้งราคาสินค้าสู งเกินไป ซึ่งในท้ายที่สุดหน่วยงานที่ทางานหน้าบังคั บ ใช้
กฎหมายการแข่งขัน ทางการค้า ก็ไ ด้วินิจฉัยว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวโดยปริยายนั้น เป็ น
ความผิดต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ในคดี RITCO6 ที่มีข้อเท็จจริงว่าบริษัท Royal Industrial
Tech Corp (RITCO) บริ ษั ท Shinhwa Electronics และบริ ษั ท Woo Seok Electronics เป็ น ผู้
ประกอบธุรกิจผลิตและติดตั้งระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ (fire detection system) ซึ่งบริษัท RITCO
เป็นเจ้าของสิทธิบัตรแต่เพียงผู้เดียวในเทคโนโลยีสาคัญที่ใช้ในระบบแจ้ งเตือนเพลิงไหม้ อยู่มาวันหนึ่ง
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง A เปิดประมูลให้มีบริษัทต่าง ๆ เข้ามาดาเนินการติดตั้งระบบแจ้งเตือนเพลิง
ไหม้ซึ่งเทคโนโลยีตามสิทธิบัตรของบริษัท RITCO เป็นสิ่งจาเป็นในการดาเนินการตามสัญญาประมูล
ให้สาเร็จ ในการประมูลที่บริษัทรับเหมาก่อสร้าง A จัดขึ้นนั้นบริษัท Shinhwa Electronics ได้รับ
เลื อกให้ เป็ น ผู้ ช นะการประมูล อัน ดับหนึ่ง บริษัท Woo Seok Electronics เป็นผู้ ช นะการประมูล
อันดับสอง และบริษัท RITCO เป็นผู้ชนะการประมูล อันดับสาม ในการปฏิบัติตามสัญญาประมูล
บริษัท Shinhwa Electronics ได้พยายามร้องขอบริษัท RITCO อยู่หลายครั้งเพื่อให้บริษัท RITCO
เข้ามาดาเนินการติดตั้งระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท RITCO ได้ปฏิเสธคาร้องขอ
ดังกล่าว บริษัท Shinhwa Electronics จึงแจ้งไปยังบริษัทรับเหมาก่อสร้าง A ว่าขอยกเลิกสิทธิตาม
สัญญาประมูล บริษัทรับเหมาก่อสร้าง A เลยดาเนินการให้บริษัท Woo Seok Electronics ซึ่งเป็นผู้
ชนะการประมูลอันดับสองเข้ามาดาเนินการปฏิเสธตามสัญญาประมูลแทน แต่ก็เช่นเดียวกันกับบริษัท
Shinhwa Electronics กล่าวคือ บริษัท Woo Seok Electronics ไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาประมูลให้
สาเร็จได้ด้วยตนเองแต่ต้องไปร้องขอให้บริษัท RITCO เข้ามาดาเนินการแทน ซึ่งบริษัท RITCO ยอม
ทาธุรกิจกับบริษัท Woo Seok Electronics แต่กลับตั้งราคาการติดตั้งระบบเพลิงไหม้ไว้สูงมากโดยสูง
เกินกว่าร้อยละ 48 จากราคาตามปกติ ทาให้บริษัท Woo Seok Electronics ไม่สามารถได้กาไรจาก
การปฏิบัติตามสัญญานี้ได้เลยจนเป็นผลให้บริษัท Woo Seok Electronics ต้องยอมถอนตัวออกจาก
สัญญา จนในท้ายที่สุดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง A จึงได้เลือกให้บริษัท RITCO เข้ามาปฏิบัติตามสัญญา
การประมูล KFTC เห็นว่าการที่บริษัท RITCO แม้จะยอมทาธุรกิจกับบริษัท Woo Seok Electronics

4

Deutsche Post AG, BKartA case no. B9-55/03, OLG Düsseldorf WuW-E DE-R 1473 – Konsolidierer (2005).
Standard-Spundfass II, BGH WuW/E DE-R 1329 (2004).
6 RITCO, KFTC 2006-221, 2005GyungChok2649, § 2.Ga.
5
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แต่กลับเรียกราคาสูงจนบริษัท Woo Seok Electronics ไม่มีความสามารถที่จะจ่ายไหวก็ถือว่าเป็น
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยปริยาย อันเป็นความผิดต่อ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า เช่นเดียวกัน
เพราะการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายก็สามารถส่งผลกระทบเป็นการต่อต้านการแข่งขัน
อย่างร้ายแรงได้เหมือนกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ KFTC จึงได้มีคาสั่งให้บริษัท RITCO
แก้ ไ ขพฤติ ก รรม (corrective order) การปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วดั ง กล่ า ว ดั ง นั้ น ถ้ า หาก
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยเข้าใจไปว่าขอบเขตในเรื่องการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวหมายถึงการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้เท่านั้น การกระทาที่บริษัท RITCO
กระทาต่อบริษัท Woo Seok Electronics ก็อาจหลุดพ้นจากขอบเขตความรับผิดในเรื่องการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวได้
4.1.1.2 การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่มีลักษณะเป็นการกดดันราคา
ส่วนพฤติกรรมของผู้ ประกอบธุรกิจในตลาดต้นน้าที่ได้เสนอหรือกาหนด
ราคาวัตถุดิบในตลาดต้นน้าที่จาเป็นต่อการนาไปประกอบธุรกิจในตลาดปลายน้าให้อยู่ในระดับที่สูง
กว่าราคาสินค้าของตนเองในตลาดปลายน้าที่จาหน่ายให้กับผู้บริโภค หรือกาหนดราคาสินค้าวัตถุดิบ
ต้นน้าไว้ในระดับที่ลูกค้าของตนซึ่งดาเนินธุรกิจอยู่ในตลาดปลายน้าไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบ
ธุรกิจนั้นในตลาดปลายน้าได้โดยการดาเนินธุรกิจที่สมเหตุผลทางเศรษฐกิจ หรือที่เรียกกันว่าการ
กดดันราคา (margin squeeze) นั้น เป็นพฤติกรรมที่ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นให้การควบคุมในฐานะที่เป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวประเภท
หนึ่ง โดยเห็นว่าการตั้งราคาวัตถุดิบในตลาดต้นน้าในลักษณะเช่นนั้นเปรียบเสมือนการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจโดยปริยาย ฉะนั้นการกดดันราคาจะเป็นความผิดต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้าได้ก็ต่อเมื่อผู้
ประกอบธุรกิจในคดีนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องทาธุรกิจ (duty to deal) กับผู้อื่นตามกฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้าเสียก่อน แต่ถ้าผู้ประกอบธุรกิจที่ตั้งราคาในลักษณะเช่นนั้นไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทาธุรกิจกับ
ผู้อื่นแล้ว กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ก็จะไม่เข้าไปยุ่งกับการตั้งราคาเช่นนั้นเลย (เว้นแต่จะเข้า
ลักษณะเป็นความผิดในเรื่องอื่น ๆ เช่น Predatory pricing เป็นต้น) เห็นได้จากในคดี Pacific Bell
Telephone Co. v. linkLine Communications, Inc. 7 แ ล ะ ค ดี Nippon Telegraph and
Telephone East Corporation (NTT East)8 ที่ศาลฎีกาของประเทศสหรั ฐอเมริการวมทั้งศาลฎีกา

7

Pacific Bell Telephone Co. v. linkLine Communications, Inc. 555 U.S. 438 (2009).
Nippon Telegraph and Telephone East Corporation (NTT East) (JFTC hearing decision on March 26, 2007),
Supreme Court (on December 17, 2010).
8
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ของประเทศญี่ปุ่นได้พิจารณา และตัดสินคดีถึงประเด็นการกดดันราคาโดยปรับเข้ากับหลักเกณฑ์เรื่อง
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
ส่วนในสาธารณรัฐเกาหลี ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการดาเนินคดีกับการ
กดดันราคาโดยตรง ประกอบกับยังไม่มีมาตราใดในกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ที่บัญญัติถึงการ
กดดันราคาเอาไว้อย่างชัดแจ้ง แต่หากเกิดคดีเกี่ยวกับการกดดันราคาขึ้นจริง KFTC ก็มีความเห็นว่าจะ
ควบคุมการกดดันราคาโดยนาเอาหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมอื่น ๆ ซึ่งมี
ลักษณะใกล้เคียงกับการกดดันราคา อันได้แก่ การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ การกาหนดราคาสินค้าอย่าง
เลือกปฏิบัติ และการกาหนดราคาสินค้าในลักษณะจงใจขจัดคู่แข่งขัน มาบังคับใช้อย่างยืดหยุ่นเพื่อ
ควบคุมการกดดันราคาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
ส่ ว นแนวคิดเรื่อ งการกดดัน ราคาในสหพั นธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนี มี ค วาม
แตกต่างออกไปจากประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น โดยให้การควบคุมการกดดันราคาในฐานะที่เป็น
พฤติกรรมโดยมิชอบอีกพฤติกรรมหนึ่งซึ่งแยกออกมาต่างหากจากพฤติกรรมโดยมิชอบอื่น ๆ (standalone form of abuse) ดังนั้นในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะพิจารณาการกดดันราคาแยกต่างหาก
จากการปฏิเสธไม่ทาธุร กิจฝ่ายเดียวในตลาดต้นน้า และพิจารณาแยกจากการกาหนดราคาสินค้าใน
ลักษณะจงใจขจัดคู่แข่งขันในตลาดปลายน้า เหตุที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเห็นว่าการกดดันราคามี
ความแตกต่างจากพฤติกรรมอีก 2 ชนิดนั้นก็เพราะการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายจะมุ่ง
พิจารณาเฉพาะการตั้งราคาที่สูงมากในตลาดต้นน้า (หรือตลาดขายส่ง) ส่วนการกาหนดราคาสินค้าใน
ลักษณะจงใจขจัดคู่แข่งขันจะมุ่งพิจารณาเฉพาะการตั้งราคาโดยมิชอบในตลาดปลายน้า (หรือตลาด
ขายปลีก) แต่การกดดันราคานั้นจะต้องพิจารณาความสัมพันธ์ของการตั้งราคาสินค้าหรือบริการใน
ตลาดทั้ง 2 ระดับ กล่าวคือ จะต้องพิจารณาทั้งการตั้งราคาอย่างสูงในตลาดต้นน้าและการตั้งราคาต่า
ในตลาดปลายน้าประกอบกัน
4.1.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในแต่ละประเภท
กฎหมายการแข่ ง ขั น ทางการค้ า ของทุ ก ประเทศที่ ไ ด้ ศึ ก ษามาล้ ว นมี
ความเห็นตรงกันว่าขอบเขตความรับผิดในเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวนอกจากจะหมายความ
ถึงการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้แล้ว ยังต้องหมายความรวมไปถึงการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวโดยปริยายอีกด้วย แต่สาหรับการกดดันราคานั้นแต่ละประเทศยังมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันอยู่
โดยประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นมีความเห็นว่าการกดดันราคามีลักษณะเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวประเภทหนึ่ง ส่วนสาธารณรัฐเกาหลียังมีแนวคิดเรื่องการกดดันราคาที่ยังไม่ชัดเจนนัก แต่ก็
ยอมรับว่าการกดดันราคามีลักษณะที่ใกล้เคียงกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ ส่วนสหพันธ์สาธารณรัฐ
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เยอรมนีกลับพิจารณาว่าการกดดันราคาเป็นพฤติกรรมโดยมิชอบอีกพฤติกรรมหนึ่งซึ่งแยกออกมา
ต่างหากจากพฤติกรรมโดยมิชอบอื่น ๆ ถึงแม้จะมีความเห็นที่ ยังไม่ลงรอยกันนัก แต่ทุกประเทศก็
ยอมรับว่าการกดดันราคาเป็น พฤติกรรมที่มีความสั มพันธ์กับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว และ
จาเป็นต้องถูกควบคุมภายใต้บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
สาหรับประเทศไทยนั้นอาจกล่าวได้ว่า คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
ของประเทศไทยก็มีแนวคิดที่จ ะบั งคับใช้บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมเพื่อ
ควบคุมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายเช่นกัน แม้จะไม่ชัดเจนนัก เห็นได้จากในแนวปฏิบัติ
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.
2542 ข้อที่ 6.3 ที่เขียนถึงรูปแบบหรือประเภทของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจไว้อย่างกว้าง ๆ ว่า “การ
ปฏิเสธที่จะประกอบธุรกิจโดยไม่มีเหตุผลอันควร หมายถึง การปฏิเสธที่จะทาธุรกิจด้วยในรูปแบบใดก็
ตาม…” ซึ่งอาจตีความได้ว่าหมายความรวมถึงการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายด้วย แต่
สาหรับพฤติกรรมการกดดันราคานั้น ในประเทศไทยยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้าจะบังคับใช้มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2560
เพื่อควบคุมการกดดันราคาด้วยหรือไม่ เพราะยังไม่ปรากฏแนวคิดว่ากฎหมายการแข่งขันทางการค้า
ของประเทศไทยจัดให้การกดดันราคาเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวประเภทหนึ่งเหมือนอย่างใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น หรือจัด ให้เป็นพฤติกรรมโดยมิชอบอีกพฤติกรรมหนึ่งแยกออกมา
ต่างหากจากพฤติกรรมโดยมิชอบอื่น ๆ เหมือนอย่างสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งถ้าหากตีความว่า
การกดดันราคาเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวประเภทหนึ่ง ก็อาจจะถูกควบคุมภายใต้มาตรา 57
ได้ โดยอาศัยแนวปฏิบัติพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ข้อที่ 6.3 แต่ถ้าตีความให้เป็นพฤติกรรมโดยมิชอบอีกพฤติกรรมหนึ่ง
ต่างหากจากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว การกดดันราคาก็อาจจะหลุดพ้นจากความรับผิ ดตาม
มาตรา 57 ได้ เพราะแนวปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมทางการค้ า ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมตามมาตรา 29 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารแข่ ง ขั น ทางการค้ า พ.ศ. 2542 ยั ง ไม่ ไ ด้ ร ะบุ ใ ห้ ก ารกดดั น ราคาเป็ น หนึ่ ง ใน
พฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
ดังนั้น ในการบังคับใช้บทบัญญัติตามมาตรา 57 เพื่อควบคุมพฤติกรรมการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวของประเทศไทยจึง ควรที่จะต้องกาหนดขอบเขตให้ชัดเจนว่าหมายความ
รวมไปถึงการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวประเภทใดบ้าง เพื่อให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ว่าจะต้องบังคับใช้มาตรา 57 เพื่อควบคุมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดย
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ปริยายและการกดดันราคา ถึงจะครอบคลุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่อาจเกิดขึ้นใน
ประเทศไทยได้อย่างครบถ้วนทุกประเภท เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาการหลีกเลี่ยงความรับผิดในเรื่อง
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวอย่างที่ได้วิเคราะห์ถึงแล้วข้างต้น และเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบได้
ว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายและการกดดันราคาก็เป็นพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายเป็น
ความผิดตามมาตรา 57 ได้เช่นเดียวกันกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้
ตารางที่ 1 ตารางสรุปเปรียบเทียบประเภทของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่ถูก
ควบคุมภายใต้บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและบทบัญญัติที่ใกล้เคียงในแต่
ละประเทศ
ประเทศที่ศึกษา

การปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวโดย
แท้

การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวโดยปริยาย

การกดดันราคา

สหรัฐอเมริกา

ควบคุมตาม
ควบคุม โดยเห็นได้จาก
ความหมายโดยทั่วไป คดี Ideal Dairy
ที่ทุกคนเข้าใจ
Farms, Inc. v. John
Labatt. Ltd. และ คดี
Anserphone, Inc. v.
Bell Atlantic Corp.

ควบคุมโดยจัดว่าเป็น
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวโดยปริยาย
เห็นได้จากคดี
linkLine

ญี่ปุ่น

ควบคุมตาม
ควบคุม โดยเห็นได้จาก
ความหมายโดยทั่วไป แนวปฏิบัติของ JFTC
ที่ทุกคนเข้าใจ
เรื่อง Designation of
Unfair Trade
Practices (Fair Trade
Commission Public
Notice No. 15 of
June 18, 1982) ข้อที่
(2)

ควบคุมโดยจัดว่าเป็น
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวโดยปริยาย
เห็นได้จากคดี NTT
East

358
สาธารณรัฐเกาหลี

ควบคุมตาม
ควบคุม โดยเห็นได้จาก
ความหมายโดยทั่วไป แนวปฏิบัติของ KFTC
ที่ทุกคนเข้าใจ
สาหรับการประเมิน
พฤติกรรมทางการค้าที่
ไม่เป็นธรรม ในส่วนที่ V.
ข้อที่ 1.B.(1)(B)

ควบคุม แม้ยังไม่เคยมี
คดีเกิดขึ้นจริง แต่
KFTC มีความเห็นว่า
เป็นพฤติกรรมที่
ใกล้เคียงกับการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
การกาหนดราคา
สินค้าอย่างเลือก
ปฏิบัติ และการ
กาหนดราคาสินค้าใน
ลักษณะจงใจขจัดคู่
แข่งขัน

สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ ควบคุมตาม
ควบคุม โดยมีความเห็น
เยอรมนี
ความหมายโดยทั่วไป ของ
ที่ทุกคนเข้าใจ
Bundeskartellamt
และมีแนวคาพิพากษา
ของศาลในคดี
Deutsche Post AG
และคดี StandardSpundfass II

ควบคุม โดยจัดว่าเป็น
พฤติกรรมโดยมิชอบ
อีกพฤติกรรมหนึ่งซึ่ง
แยกออกมาต่างหาก
จากพฤติกรรมโดยมิ
ชอบอื่น ๆ เห็นได้จาก
คดี Freie
Tankstellen และคดี
Deutsche Telekom
AG – MABEZ
services

ไทย

ควบคุมตาม
แนวปฏิบัติพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
ความหมายโดยทั่วไป ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขัน
ที่ทุกคนเข้าใจ
ทางการค้า พ.ศ. 2542 ข้อที่ 6.3 ระบุถึงประเภท
ของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวไว้
เพียงว่า “การปฏิเสธที่จะทาธุรกิจด้วยในรูปแบบ
ใดก็ตาม...” เป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็น
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ธรรมอันอาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 29 ได้
แต่ไม่ระบุอย่างชัดเจนว่าหมายความถึงการ
ปฏิเสธประเภทหรือรูปแบบใดบ้าง โดยเฉพาะไม่
อาจทราบได้ว่าหมายความรวมถึงการกดดันราคา
ด้วยหรือไม่
4.1.2 ด้านการปรับใช้บทบัญญัติตามมาตรา 57 เพื่อควบคุมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียว……………………………..
บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศไทยแต่เดิม คือ มาตรา
29 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ซึ่งมีบทบัญญัติอยู่เพียงวรรคเดียวและไม่มี
การจาแนกออกเป็นหลายอนุมาตรา ดังนั้ น การบังคับใช้มาตรา 29 เพื่อควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวจึงไม่มีปัญหาในด้านการปรับใช้บทบัญญัติของกฎหมายเพราะมาตราดังกล่าวมีอยู่
เพียงวรรคเดียว แตกต่างจากบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศไทยใน
ปัจจุบันที่มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มีการบัญญัติอนุมาตราไว้
ถึง 4 อนุมาตราด้วยกัน จึงมีประเด็นที่จาเป็นต้องพิจารณาว่าในการบังคับใช้มาตรา 57 เพื่อควบคุม
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวนั้นจะต้องปรับใช้อนุมาตราใดในมาตรา 57 ถึงจะถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
จากการศึกษาถึงแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวทั้งประเภท
และผลกระทบของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวพบว่า มีบทบัญญัติตามมาตรา 57 อยู่ 2 อนุมาตรา
ด้วยกันที่สามารถปรับใช้เพื่อควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวได้ ซึ่งได้แก่มาตรา
57(1) และมาตรา 57(3) โดยมีรายละเอียดการปรับใช้ในแต่ละอนุมาตรา ดังนี้
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวทั้งประเภทการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
โดยแท้ โดยปริยายและการกดดันราคา เป็นพฤติกรรมที่ถูกจัดว่าเป็นการกระทาอันเป็นการกีดกันการ
แข่งขัน (exclusionary conduct) ชนิดหนึ่ง ซึ่งลักษณะของการกระทาอันเป็นการกีดกันการแข่งขัน
นี้จะให้ผลกระทบที่เป็นการกีดกันการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ดังนั้นจึงสามารถ
ปรับใช้บทบัญญัติตามมาตรา 57(1) ที่บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทาการใด ๆ ในลักษณะ
“กีดกันกำรประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรำยอื่นอย่ำงไม่เป็นธรรม” เพื่อควบคุมการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวได้ อย่างไรก็ตามมีนักกฎหมายบางส่วนเห็นว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดย
ปริยายและการกดดันราคามีลักษณะเป็นการกาหนดเงื่อนไขทางการค้า ดังนั้นจึงสมควรปรับใช้มาตรา
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57(3) ที่บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทาการใด ๆ ในลักษณะ “กำหนดเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
อันเป็นกำรจำกัดหรือขัดขวำงกำรประกอบธุรกิจของผู้อื่นอย่ำงไม่เป็นธรรม” เพื่อควบคุมการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายและการกดดันราคา จึงจะถูกต้อง ชัดเจน และตรงกับลักษณะของ
พฤติ ก รรมมากกว่ า การปรั บ ใช้ ม าตรา 57(1) เหมื อ นครั้ ง หนึ่ ง ในสหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี ที่
Bundeskartellamt ไม่ ส ามารถพิ สู จ น์ ใ ห้ ศ าล Düsseldorf Regional High Court เห็ น ได้ ว่ า
พฤติกรรมการกดดันราคาจัดเป็นการกีดกันคู่แข่งขันโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมอย่างไม่เป็นธรรม
ตามมาตรา 20 แห่ง GWB ฉบับก่อนมีการแก้ไขในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2007 ซึ่งมาตราดังกล่ าวมี
ถ้อยคาที่คล้ายคลึงกับมาตรา 57(1) แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 โดยศาล
ให้เหตุผลว่าถ้อยคาตามมาตรา 20 แห่ง GWB ที่ว่า “การกีดกันคู่แข่งขันโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
อย่างไม่เป็นธรรม” ไม่ชัดเจนว่าจะรวมไปถึงกรณีของการกดดันราคาด้วยหรือไม่ จนฝ่ายนิติบัญญัติ
ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีต้องแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวขึ้นใหม่ โดยระบุให้พฤติกรรมการ
กดดันราคาจัดเป็นตัวอย่างหนึ่งของการกีดกันคู่แข่งขันโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมอย่างไม่เป็นธรรม
เพิ่มเติมไว้ในมาตรา 20(4) ข้อ 3 เดิม หรือก็คือมาตรา 20(3) ข้อ 3 ของ GWB ฉบับปัจจุบัน ดังนั้น
การปรับใช้มาตรา 57(1) แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 เพื่อควบคุ ม การ
กดดันราคา จึงไม่อาจปรับใช้ได้อย่างชัดเจนนัก
เมื่อการปรับใช้มาตรา 57(1) เพื่อควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
บางประเภทไม่ อาจชัด เจนเท่ ากั บ การปรับ ใช้ มาตรา 57(3) ได้ จึงมีนักกฎหมายฝ่ า ยหนึ่ งรวมถึ ง
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยเห็นว่า สมควรให้ปรับใช้มาตรา 57(3) เพื่อ
ควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว 9 แต่ผู้เขียนมีความเห็นว่ามาตรา 57(3) ไม่สามารถ
ปรับใช้เพื่อควบคุมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ได้ เพราะลักษณะของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวประเภทนี้เป็นการแสดงเจตนาปฏิเสธไม่ทาธุรกิจออกไปตรง ๆ จึงยังไม่มีการกาหนดเงื่อนไข
ทางการค้าขึ้นแต่อย่างใด ฉะนั้น โดยสภาพของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้จึงมิอาจปรับเข้า
กับบทบัญญัติตามมาตรา 57(3) ได้ ดังนั้น ในปัจจุบันการปรับใช้มาตรา 57 เพื่อควบคุมพฤติกรรมการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว อาจทาได้โดยการปรับใช้มาตรา 57(1) สาหรับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวโดยแท้ และอาศัยมาตรา 57(3) สาหรับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายและการกดดัน
ราคา
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปเปรียบเทียบการปรับใช้มาตรา 57 ในแต่ละอนุมาตราเพื่อควบคุม
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวและปัญหาในการปรับใช้ที่เกิดขึ้น
มาตรา

การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวโดยแท้

การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวโดยปริยาย

การกดดันราคา

มาตรา 57(1)

ควบคุมได้ชัดเจน

ควบคุมได้ แต่ไม่ชัดเจน
เท่ามาตรา 57(3)

ควบคุมได้ แต่ไม่ชัดเจน
เท่ามาตรา 57(3)

มาตรา 57(3)

ไม่สามารถควบคุมได้

ควบคุมได้ชัดเจน

ควบคุมได้ชัดเจน

จากการวิเคราะห์ข้างต้น จะเห็นได้ว่าการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวโดยอาศัย มาตรา 57 ในปัจจุบันไม่อาจทาได้โดยอาศัยอนุมาตราใดเพียงอนุมาตราเดียว แต่
จะต้องปรับใช้มาตรา 57(1) และมาตรา 57(3) ประกอบกันถึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวได้อย่างครบถ้วนทุกประเภท การปรับใช้บทบัญญัติถึง 2 อนุมาตราเพื่อควบคุม
พฤติกรรมทางการค้าพฤติกรรมเดียวเช่นนี้จะทาให้การปรับใช้กฎหมายขาดความเป็นเอกภาพเพราะ
พฤติกรรมชนิดเดียวกันก็ควรจะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของอนุมาตราเดียวกัน และยังอาจส่งผลให้ผู้
ประกอบธุรกิจเกิดความสับสนว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวของตนจะเป็นความผิดตามอนุมาตรา
ใดกันแน่
ความไม่เป็นเอกภาพในการปรับใช้กฎหมายนี้เกิดขึ้นเพราะมาตรา 57 ไม่ได้บัญญัติถึง
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวไว้โดยตรง จึงต้องปรับใช้อนุมาตราที่มีความใกล้เคียงกับ
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวมากที่สุดเท่าที่มีอยู่ แต่ก็ไม่มีอนุมาตราใดในมาตรา 57 ที่
สามารถปรับใช้เพื่อควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวได้อย่างครบถ้วนทุกประเภท
เพียงอนุมาตราเดียว แต่ปัญหาความไม่เป็นเอกภาพในการปรับใช้กฎหมายนี้จะไม่เกิดขึ้นกับประเทศที่
บทบัญญัติของกฎหมายมีการกล่าวถึงพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวไว้เป็นการเฉพาะ
ตั ว อย่ า งเช่ น ประเทศญี่ ปุ่ น ให้ ก ารควบคุ ม พฤติ ก รรมการปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วโดยอาศั ย
บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมผ่านทางมาตรา 19 ประกอบมาตรา 2(9)(vi) แห่ง
AMA โดยมาตรา 2(9)(vi) ระบุว่าห้ามกระทาการใด ๆ ที่ถูกกาหนดโดยคณะกรรมการการแข่งขั นทาง
การค้า และ JFTC ก็ได้กาหนดพฤติกรรมที่ห้ามกระทาออกมา 15 พฤติกรรมด้วยกันโดยประกาศไว้ใน
Designation of Unfair Trade Practices (Fair Trade Commission Public Notice No. 1 5 of
June 18, 1982) ซึ่งมีการระบุถึงพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวไว้อย่างชัดแจ้ งปรากฏอยู่
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ในข้อ (2) หรือสาธารณรัฐเกาหลีที่บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 23
แห่ง MRFTA มีการระบุถึงพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวไว้อย่างเฉพาะเจาะจงในมาตรา
23(1) โดยบัญญัติว่าห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจใดกระทาการอันเข้าข่ายตามวรรคย่อยต่อไปนี้วรรคใด
วรรคหนึ่ง “(1) กำรกระทำอันเป็นกำรปฏิเสธธุรกรรมใด ๆ โดยไม่เป็นธรรม หรือเลือกปฏิบัติกับคู่
ธุรกรรมบำงรำย”
ประเทศที่บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมมีการกล่าวถึงพฤติกรรม
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวไว้อย่างชัดเจน ก็จะทาให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของ
ประเทศเหล่านั้นสามารถปรับใช้บทบัญญัติของกฎหมายเพื่อควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวได้อย่างสะดวก ถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวได้
ครบถ้วนทุกประเภทและเป็นเอกภาพ โดยไม่มีประเด็ นที่จะต้องถกเถียงกันว่าควรจะปรับใช้มาตรา
หรืออนุมาตราใดเพื่อควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้น
4.1.3 ด้ า นหลั ก เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการพิ จ ารณาความผิ ด ของการปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ย
เดียว……………………………..
จากการที่ตัวบทมาตรา 57 มีลักษณะการบัญญัติกฎหมายไว้อย่างกว้าง ๆ ทาให้ทราบ
เพียงว่าพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่จะเป็นความผิดตามมาตรานี้คือการปฏิเสธที่มี
ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 57(1) ถึงมาตรา 57(4) อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้
ประกอบธุรกิจรายอื่น โดยให้อานาจแก่คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าในการวินิจฉัยการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นตามหลักเหตุและผล (rule of reason) แต่จากที่ได้อธิบายมาแล้วว่า
ประเทศไทยมีประสบการณ์ในการบังคับใช้บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมเพื่อ
ควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวอยู่น้อยมาก โดยคณะกรรมการการแข่งขันทาง
การค้าของประเทศไทยมีประสบการณ์ในการดาเนินการกับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
เพียงแค่ 4 เรื่องร้องเรียนเท่านั้น ซึ่งเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นทุกเรื่องล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องร้องเรียนที่ไม่มี
ความผิ ดต่อกฎหมายการแข่งขัน ทางการค้า คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จึงยังไม่เคยได้
วินิจฉัยการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เป็นความผิดต่อ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า เลย ทาให้
คณะกรรมการการแข่งขัน ทางการค้าของประเทศไทยยัง ไม่มีโอกาสได้วางหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ
พิจารณาความผิดไว้ในเรื่องร้องเรียนหรือคดีใด ๆ จึงเป็นเหตุให้หลักเกณฑ์หรือปัจจัยที่จะนามาใช้ใน
การพิจารณาว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นเป็นความผิดตามมาตรา 57 หรือไม่นั้นยังไม่มี
ความชัดเจน ก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้และตีความบทบัญญัติตามมาตรานี้เพื่อควบคุมพฤติกรรม
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเป็นอย่างมาก
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ในทางวิชาการเชื่อว่าปัญหาการบังคับใช้และตีความอันเกิดจากความไม่ชัดเจนของ
กฎหมายเช่นนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการออกแนวปฏิบัติ (guidelines) ที่กาหนดหลักเกณฑ์ในการ
บั ง คั บ ใช้ แ ละตี ค วามกฎหมายรวมทั้ ง แนวทางในการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ (policy statements) ของ
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 10 หากคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า สามารถจัดทาแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจนและเหมาะสมเพื่อนามาพิจารณาประกอบบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการแข่งขัน
ทางการค้า พ.ศ. 2560 ได้ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ เช่น ทาให้การบังคับใช้และการ
ตีความกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริงในแต่ละคดีย่อมมีความสอดคล้องกันไปในแนวทางเดียวกัน และยัง
ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถทราบถึงความเสี่ยงที่ตนจะถูกดาเนินการตามกฎหมายอันเป็นผลจาก
การประกอบธุรกิจของตนได้ล่วงหน้า
แม้ในปัจจุบันจะมีแนวปฏิบัติพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 29 แห่ง
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ของสานักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการ
ค้าภายใน เป็นแนวทางสาหรับการบังคับใช้และตีความบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็น
ธรรมอยู่แล้ว แต่เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทาง
การค้า พ.ศ. 2560 และได้มีการแก้ไขถ้อยคาในบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมเสีย
ใหม่ ปรากฏอยู่ในมาตรา 57 ของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ทาให้แนวปฏิบัติ
ฉบับดังกล่าวนั้นไม่อาจเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน อีกทั้งเมื่อพิจารณาแนว
ปฏิบัติฉบับดังกล่าวพบว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจถูกระบุไว้ในข้อที่ 5.3
และข้อที่ 6.3 อัน สรุ ป ใจความได้ว่า “การปฏิเสธที่จะประกอบธุรกิจโดยไม่มีเหตุผลอันควร เป็น
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมอันอาจเข้า ข่ายความผิดตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 และการปฏิเสธที่จะประกอบธุรกิจโดยไม่มีเหตุผลอันควร หมายถึง การ
ปฏิเสธที่จะทาธุรกิจด้วย (refusal to deal) ในรูปแบบใดก็ตามกับผู้ประกอบธุรกิจบางราย” ซึ่งมี
ลักษณะเป็นการอธิบายเพียงแค่ว่าพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจรูปแบบใดก็ตามก็อาจเข้าข่ายเป็น
ความผิดตามมาตรา 29 ได้ จะเห็นได้ว่าในแนวปฏิบัติฉบับนี้ไม่ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์หรือปัจจัยที่จะ
นามาใช้ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจประเภทใดไว้เลย ทั้ง ๆ ที่เป็นส่วนสาคัญและจาเป็นจะต้องมีอย่างยิ่ง ทาให้ไม่อาจทราบได้
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Anan Chantara-Opakorn, "Thailand’s Competition Law and Its Implications on International Mergers and
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ฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศต่างๆ เพื่อการพัฒนาแนวปฏิบัติตามมาตรา 29 ตาม
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าตามโครงการส่งเสริมระบบการแข่งขันทางการค้าที่เกื้อหนุนต่อการส่งออก, หน้า 4-8.
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อย่างแน่ชัดว่าคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จะนาเอาหลักเกณฑ์หรือปัจจัยใดบ้างมาใช้ในการ
พิจารณาว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวที่เกิดขึ้น เป็นความผิดตามมาตรา 57 กล่าวได้ว่า การ
ควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยอาศัยมาตรา 57 มีแต่ส่วนที่เป็นองค์ประกอบ
ความรั บ ผิ ด แต่ ยั ง ขาดส่ ว นที่ เ ป็ น หลั ก เกณฑ์ ห รื อ ปั จ จั ย ที่ จ ะน ามาใช้ พิ จ ารณาความผิ ด ตาม
องค์ประกอบความรับผิดนั้น ซึ่งหลักเกณฑ์หรือปัจจัยดังกล่าวปรากฏรายละเอียดอยู่ในกฎหมายการ
แข่งขันทางการค้าของต่างประเทศ
4.1.3.1 หลักเกณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา
สาหรับประเทศสหรัฐอเมริกา การที่พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวจะเป็นความผิดในเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 5 แห่ง Federal Trade
Commission Act (FTC Act) ก็ต่อเมื่อการปฏิเสธนั้นเป็นอันตรายหรือน่าจะเป็นอันตรายต่ อ การ
แข่งขันอย่างมาก และปราศจากประสิทธิภาพ แต่อย่างไรถึงจะเป็นอันตรายหรือน่าจะเป็นอันตรายต่อ
การแข่งขันอย่างมาก และปราศจากประสิทธิภาพนั้น ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีการกาหนดแนว
ปฏิบั ติที่จ ะน ามาใช้พิจ ารณาพฤติ กรรมการปฏิเสธไม่ ทาธุร กิจฝ่ า ยเดี ยวที่เ กิด ขึ้นเหมื อนอย่ า งใน
ประเทศไทย แต่ด้วยบริบทของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีระบบกฎหมายเป็นแบบ Common law
ศาลจึงเป็นองค์กรสาคัญที่ทาหน้าที่ในการพัฒนาหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่จะนามาใช้ในการพิจารณา
ว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดี ยวในลักษณะใดที่จะเข้าข่ายเป็นความผิดตามบทบัญญัติของกฎหมาย
การแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งมาตรา 2 แห่ง Sherman Act และมาตรา 5 แห่ง FTC Act และ
เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีพัฒนาการทางกฎหมายเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวมาอย่างยาวนาน จึงทาให้ศาลได้มีโอกาสวางหลักเกณฑ์ไว้หลายประการ
ด้ ว ยกั น และจากคดี Aspen Skiing v. Aspen Highlands Skiing11 ท าให้ ท ราบว่ า ศาลจะต้ อ งใช้
หลักเกณฑ์หรือปัจจัยหลายประการในการพิจารณาพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้น
ถึงจะสามารถสรุปผลของคดีได้ ในบางคดีศาลก็ไม่ได้ระบุไว้ด้วยว่าหลักเกณฑ์เรื่องใดสาคัญไปกว่ากัน
ซึ่งศาลอาจเห็นว่าสาคัญเท่ากันทุกเรื่องหรืออาจมีเรื่องใดสาคัญกว่าอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นได้ นอกจากนั้น
ยังไม่อาจสรุปได้ว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่เกิดขึ้นจะต้องมีข้อเท็จจริงที่เข้าตามหลักเกณฑ์ที่ศาลได้วาง
ไว้กี่ข้อถึงจะทาให้การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจนั้นเพียงพอที่จะเป็นความผิดกันแน่
สามารถสรุปหลักเกณฑ์หรือปัจจัยที่ศาลและ FTC ใช้พิจารณาว่าการปฏิเสธ
ไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วที่ เ กิ ด ขึ้ น มี อั น ตรายหรื อ น่ า จะเป็ น อั น ตรายต่ อ การแข่ ง ขั น และปราศจาก
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ประสิทธิภาพ อันเข้าข่ายเป็น ความผิดตามมาตรา 5 แห่ง FTC Act ได้ 5 ประการสาคัญ ดังนี้ 1.
สภาพของตลาด 2. สภาพของผู้ประกอบธุรกิจฝ่ายปฏิเสธซึ่งควรจะต้องมีส่วนแบ่งตลาดตั้งแต่ ร้อยละ
30 ขึ้นไป 3. สภาพของสินค้าหรือบริการ 4. ลักษณะของการปฏิเสธที่แสดงให้เห็นถึงเจตนาต่อต้าน
การแข่ ง ขั น ของผู้ ป ฏิ เ สธ โดยศาลและ FTC มั ก สรุ ป ว่ า ผู้ ป ฏิ เ สธมี เ จตนาต่ อ ต้ า นการแข่ ง ขั น จาก
ข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ 4.1 ระดับของอานาจตลาดหรือส่วนแบ่งตลาดของผู้ปฏิเสธ 4.2 การทาธุรกิจ
อย่างเลือกปฏิบัติ 4.3 การยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เคยมีร่วมกันหรือการยุติความสัมพันธ์ที่มีกาไร
4.4 การปฏิเสธที่จะทาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจที่ทาธุรกิจกับคู่แข่งของผู้ปฏิเสธ 4.5 การปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจเพราะถูกกระตุ้นจากคู่แข่งของผู้ถูกปฏิเสธ 4.6 การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่เป็นการปิดกั้นการเข้าสู่
ตลาดของผู้ปฏิเสธ ส่วนถ้ามีข้อเท็จจริงเหล่านี้ปรากฏขึ้นในคดี ศาลและ FTC มักสรุปว่าผู้ปฏิเสธไม่มี
เจตนาต่อต้านการแข่งขัน 4.7 การปฏิเสธที่จะเริ่มต้นทาธุรกิจ 4.8 การปฏิเสธที่จะทาธุรกิจกับผู้ที่ผิด
สัญญา 4.9 การปฏิเสธที่จะทาธุรกิจกับผู้ที่ไร้ประสิทธิภาพ 4.10 การปฏิเสธที่จะทาธุรกิจกับคู่สัญญาที่
เป็นปรปักษ์ 4.11 การเปลี่ยนตัวคู่สัญญา และ 5. ผลกระทบของการปฏิเสธที่เป็นอันตรายต่อการ
แข่งขันหรือน่าจะเป็นอันตรายต่อการแข่ง ขัน โดยไม่รวมถึงพฤติกรรมที่เพียงไม่ชอบด้วยศีลธรรมทาง
ธุรกิจแต่ไม่เป็นอันตรายต่อตลาด ซึ่งหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาทั้ง 5 ประการนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้สาหรับ
พิจารณาพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ อีกทั้งยังเป็นหลักเกณฑ์กลางสาหรับใช้
พิจารณาการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายและการกดดันราคาอีกด้วย แต่สาหรับการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจทั้ง 2 ประเภทหลังนั้นยังมีหลักเกณฑ์พิจารณาเป็นการเฉพาะอีก ดังนี้
สาหรับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยาย ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ปรากฏหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดอยู่ไม่มากนัก แต่พอสรุปได้ว่าถ้าหากผู้ถูกปฏิเสธที่นา
คดีมาฟ้องว่ามีการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวโดยปริยายเกิดขึ้นแต่ผู้ถูกปฏิเสธกลับยอมทาธุรกิจกับผู้
ปฏิเสธภายใต้เงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคแล้วธุรกิจของผู้ ถูกปฏิเสธก็ยังสามารถดาเนินธุรกิจต่อมาได้อย่าง
ยาวนาน ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงเช่นนี้ก็มีแนวโน้มอย่างยิ่งที่ศาลจะพิพากษาให้ผู้ ถูกปฏิเสธที่นาคดีมา
ฟ้องเป็นฝ่ายแพ้คดี
สาหรับการกดดันราคามีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดอยู่ว่า 1.
เนื่องจากกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวคิดว่าการกดดันราคาจัดเป็น
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุร กิจ ฝ่ ายเดียวประเภทหนึ่ง ศาลจึงต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกว่าผู้
ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นจาเลยในคดีนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องทาธุรกิจ (duty to deal) กับผู้ประกอบธุรกิจ
อื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทาธุรกิจด้วย ศาลก็จะไม่เข้ามายุ่งกับการตั้งราคาเลย เว้นแต่โจทก์จะ
สามารถแสดงให้เห็นว่าราคาค้าปลีกซึ่งจาเลยคิดต่อลูกค้านั้นเป็นการกาหนดราคาสินค้าในลักษณะจง
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ใจขจัดคู่แข่งขัน (predatory pricing) ตามหลักเกณฑ์เรื่อง Predatory pricing 2. เมื่อศาลเห็นว่า
จาเลยมีหน้าที่ที่จ ะต้องทาธุร กิจ แล้ว ศาลถึงจะเข้าไปพิจารณาถึงการกดดันราคา 3. ถ้าหากราคา
วัตถุดิบต้นน้าที่จาเลยจาหน่ายให้กับคู่แข่งขันรวมกับค่าใช้จ่ายของคู่แข่งขันในการผลิตวัตถุดิบดังกล่าว
ให้เป็นสินค้าปลายน้าสูงกว่าราคาสินค้าปลายน้าที่จาเลยจาหน่ายให้กับลูกค้า ก็มีความเสี่ยงอย่า งมาก
ที่การกดดันราคานั้นจะเป็นความผิด
4.1.3.2 หลักเกณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น
ส าหรั บ ประเทศญี่ปุ่น พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวจะเป็น
ความผิดในเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 19 ประกอบกับมาตรา 2(9)(vi) แห่ง
The Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade (AMA)
ก็ต่อเมื่อ การปฏิเสธนั้นมีแนวโน้มที่จะขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรม และเพื่อสร้างความชัดเจนใน
การพิจารณาว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในกรณีใดมีแนวโน้มที่จะขัดขวางการแข่ง ขันที่เป็น
ธรรมนั้ น JFTC จึ ง ได้ อ อกแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด จาหน่ ายและธรรมเนี ย มทางพาณิ ช ยกรรม
(Guidelines Concerning Distribution Systems and Business Practices) ขึ้น โดยส่วนที่ 1 ข้อ
ที่ 3(2) ของแนวปฏิบัติฉบับดังกล่าวระบุว่าการจากัดการแข่งขันที่มิใช่การจากัดด้ านราคา (vertical
non-price restraints) เช่น พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวมีแนวโน้มที่จะขัดขวางการ
แข่งขันที่เป็นธรรมก็ต่อเมื่อการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจนั้นส่งผลกระทบเป็นการปิดกั้นผู้ประกอบธุรกิจราย
อื่น (foreclosure effect) ซึ่งหมายถึงสถานการณ์ที่การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว 1. มีแนวโน้มที่จะ
ก่อให้ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ในตลาดที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบธุรกิจที่ดาเนินธุรกิจอยู่ในฐานะคู่
แข่งขันถูกกาจัดออกไปจากตลาด และหรือ 2. โอกาสในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้
ถูกทาให้ลดลง ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ ที่พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวก่อให้ เกิด
อุปสรรคในการหาคู่ค้ารายอื่นได้อย่างสะดวก และทาให้ค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบ
ธุรกิจเหล่านั้นเพิ่มสูงขึ้น และหรือลดความจูงใจที่จะเข้ามาแข่งขันในตลาดหรือลดความจูงใจในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เป็นต้น โดย JFTC จะใช้หลักเกณฑ์ทั้ง 5 ประการต่อไปนี้ ในการพิจารณาว่า
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวนั้นส่ งผลกระทบเป็นการปิดกั้นผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นหรือไม่ 1.
สภาพการแข่งขันของสินค้าต่างยี่ห้อ เช่น การกระจุกตัวของตลาด ลักษณะของสินค้าที่ถูกปฏิเสธ
ระดับของความแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์ 2. สภาพการแข่งขันของสินค้ายี่ห้อเดียวกัน เช่น ประเภท
ธุรกิจของผู้ถูกปฏิเสธ 3. สถานะในตลาดของผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ เช่น ส่วนแบ่ง
ตลาดของผู้ปฏิเสธ ลาดับที่ คุณค่าทางยี่ห้อของสินค้า 4. ผลกระทบของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจต่อการ
ดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกปฏิเสธ 5. จานวนของคู่ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการถูกปฏิเสธ
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ไม่ทาธุรกิจและสถานะของผู้ที่ได้รับผลกระทบในตลาด นอกจากนั้นในส่วนที่ 2 Chapter ที่ 3 ของ
แนวปฏิบัติฉบับนี้ยังกล่าวถึงพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเป็นการเฉพาะไว้ อีกด้วยว่า
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวจะถูกจัดเป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมอันเป็น
ความผิดตามมาตรา 19 ของ AMA ได้ใน 2 กรณีดังต่อไปนี้ 1. ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจใช้การปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจเพื่อเป็นหลักประกันให้สามารถใช้พฤติกรรมที่ผิดต่อกฎหมาย AMA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจใช้การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจเป็นวิธีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ไม่สมควรตาม
AMA เช่นการกาจัดคู่แข่งของตนให้ต้องออกไปจากตลาด และหรือน่าจะเป็นการสร้างอุปสรรคต่อผู้
ประกอบธุรกิจที่ถูกปฏิเสธให้ไม่สามารถดาเนินธุรกิจตามปกติต่อไปได้
จากหลักเกณฑ์และปัจจัยทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัด
จาหน่ายและธรรมเนียมทางพาณิชยกรรมแต่ละส่วน สามารถนาหลักเกณฑ์และปัจจัยเหล่านั้นมาจัด
เรียงลาดับใหม่ให้เป็นระบบได้ว่า ในการพิจารณาว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นมีแนวโน้ม
ที่จะขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรมอันเป็นความผิดตามมาตรา 19 ประกอบมาตรา 2(9)(vi) แห่ง
AMA หรือไม่นั้น JFTC จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์และปัจจัยดังต่อไปนี้ 1. สภาพของตลาดต้นน้าและ
ตลาดปลายน้า 2. สภาพของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งปฏิเสธไม่ทาธุรกิจและคู่แข่งของผู้ป ฏิเสธในตลาดต้น
น้ า ซึ่งผู้ ป ฏิเสธไม่ทาธุร กิ จ จะต้ อ งมีส ถานะที่ เรีย กว่า เป็นผู้ ประกอบธุร กิจ ที่ มีอิ ทธิ พลอยู่ ในตลาด
กล่าวคือ เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดเกินร้อยละ 20 ขึ้นไป 3. สภาพของคู่ค้าที่เป็นผู้ถูก
ปฏิเสธในตลาดปลายน้า 4. สภาพของสินค้าหรือบริการที่ปฏิเสธ 5. ลักษณะของการปฏิเสธ ทั้ง
ระยะเวลาในการปฏิเสธไม่ทาธุร กิจ วัตถุประสงค์ของผู้ประกอบธุรกิจผู้ปฏิเสธ และเจตนาของผู้
ประกอบธุรกิจผู้ปฏิเสธที่มีเจตนาต่อต้านการแข่งขัน 6. ผลกระทบของการปฏิเสธที่ต้องมีแนวโน้มที่จะ
ขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรม ซึ่งหลักเกณฑ์ทั้ง 6 ประการนี้เป็นเหมือนหลักเกณฑ์กลางที่ JFTC ใช้
ในการพิจารณาการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้รวมทั้งการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวประเภท
อื่น ๆ
สาหรับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยาย JFTC ได้ให้หลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาความผิด เป็นการเฉพาะไว้ว่า การทาธุรกิจอย่างเลือกปฏิบัติทางด้านราคาและเงื่อนไข
ด้านอื่น ๆ จนเกินกว่าระดับของความพอดี เป็นสาเหตุให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อคู่ค้าที่ถูกเลือก
ปฏิบัติซึ่งกระทบต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมย่อมเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 19 ประกอบมาตรา
2(9)(vi) แห่ง AMA ได้
ส่วนการพิจารณาความผิดของการกดดันราคา ศาลฎีกาของประเทศญี่ปุ่น
ได้ตัดสินวางหลักเกณฑ์ไว้ในคดี Nippon Telegraph and Telephone East Corporation (NTT
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East)12 ซึ่งศาลในคดีนี้ได้ใช้หลักเกณฑ์กลางทั้ง 6 ประการข้างต้นนั้นมาพิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์
พิจารณาความผิด สาหรับการกดดันราคาเป็นการเฉพาะอีกดังนี้ 1. หน้าที่ที่ต้องทาธุรกิจด้วย โดย
JFTC และศาลจะเข้าไปพิจารณาถึงการกดดันราคาก็ต่อเมื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ทาการกดดันราคานั้นมี
หน้าที่ที่จะต้องทาธุรกิจกับคู่แข่งขั น เนื่องจากพฤติกรรมการกดดันราคาในประเทศญี่ปุ่น ถูกจัดเป็น
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจประเภทหนึ่งเช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา และ 2. การตั้งราคาสินค้าต้น
น้าและราคาสินค้าปลายน้า โดยถ้าหากผู้ที่ทาการกดดันราคาตั้งราคาสินค้าปลายน้าที่จาหน่ายให้กับ
ผู้บริโภคต่ากว่าราคาสินค้าต้นน้าที่ผู้ทาการกดดันราคาคิดต่อคู่แข่งขันย่อมทาให้ผู้ประกอบธุรกิจราย
อื่นไม่มีความสามารถที่จะเข้ามาแข่งขันกับผู้ ที่ทาการกดดันราคาได้เลย ดังนั้นการตั้งราคาในลักษณะ
เช่นนี้ย่อมมีแนวโน้มที่จะขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรมอันเป็นความผิดตามมาตรา 19 ประกอบ
มาตรา 2(9)(vi) แห่ง AMA
4.1.3.3 หลักเกณฑ์ของสาธารณรัฐเกาหลี
การปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสาธารณรั ฐ เกาหลี จะเป็ น
ความผิดในเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 23 แห่ง Monopoly Regulation
and Fair Trade Act (MRFTA) ก็ต่อเมื่อเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมและมีแนวโน้มที่จะ
ขัดขวางการค้าที่เป็นธรรม ซึ่ง KFTC มีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาว่ากรณีเ ช่นใดถึงจะถือว่าการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่เกิดขึ้นนั้นไม่เป็นธรรมและมีแนวโน้มที่จะขัดขวางการค้าที่เป็นธรรม โดยระบุอยู่
ในแนวปฏิบัติของ KFTC เรื่องแนวปฏิบัติสาหรับการประเมินพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
(Guidelines for Assessment of Unfair Trade Practices) ในข้ อ ที่ V.1.B.(2)(B) ซึ่ ง ระบุ ว่ า การ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในสถานการณ์ดังต่อไปนี้ถูกจัดว่ามีผลเป็นการจากัดการแข่งขันซึ่งเข้าข่าย
ที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 23 แห่ง MRFTA 1. สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องในการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวนั้นเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการดาเนินธุรกิจ ของผู้ประกอบธุรกิจอีกฝ่าย 2. ผู้ประกอบ
ธุรกิจซึ่งถูกปฏิเสธนั้นสามารถหาคู่สัญญาอื่นแทนผู้ปฏิเสธได้หรือไม่ ถ้าสามารถหาแทนได้โดยง่ายและ
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจเพิ่มเติมมาก ก็แสดงว่าผลกระทบที่เป็นการต่อต้านการแข่งขัน
ของพฤติกรรมการปฏิ เสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวนั้นมีเพียงเล็กน้อย 3. การปฏิเสธทาให้การแข่งขันใน
ตลาดที่เกี่ยวข้องลดน้อยลงอย่างมีนัยสาคัญ ถึงขนาดเป็นเรื่องยากต่อผู้ประกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่งที่
จะสามารถดาเนินธุรกิจอยู่ต่อไปได้ 4. การปฏิเสธนั้นทาให้เกิดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดต่อคู่แข่ งขัน
(รวมถึงต่อผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ที่กาลังจะเข้ามาแข่งขัน) 5. การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจนั้นถูกใช้เป็นวิธี
12
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ในการบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นต้องยอมกระทาการอันมิชอบตาม MRFTA เช่น การกาหนด
ราคาขายต่อ หรือ การฮั้วราคา เป็นต้น นอกจากนั้นยัง ปรากฏว่าศาลของสาธารณรัฐเกาหลี ก็เป็น
องค์กรที่มีส่วนสาคัญในการสร้างหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวด้วยเช่นกัน ในคดี Woolim13 ศาลฎีกากล่าวว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยไม่เป็น
ธรรมตามมาตรา 23 นั้นให้ประเมินจาก อานาจต่อรองของคู่สัญญาทั้ งสองฝ่าย การกระจุกตัวของ
ตลาด เจตนาหรือวัตถุประสงค์ของการปฏิเสธ รวมทั้งผลกระทบของการปฏิเสธ และในคดี Coca
Cola14 ศาลฎีกาได้วางหลักทดสอบ 3 ประการสาหรับใช้พิจารณาว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
ในกรณีใดที่จะถือว่าไม่เป็นธรรมตามมาตรา 23 ได้แก่ 1. การปฏิเสธมีแนวโน้มที่จะกีดกันโอกาสใน
การประกอบธุรกิจของผู้เสียหายจนเป็นอันตรายต่อธุรกิจของผู้เสียหาย 2. การปฏิเสธนั้นเป็นการใช้
อานาจต่อรองของผู้ ป ฏิเสธที่มีเหนือกว่าโดยมิชอบโดยมีเจตนาเพียงประการเดียวที่จะก่อให้ เกิด
อันตรายต่อธุรกิจของผู้เสียหาย 3. การปฏิเสธนั้นถูกใช้เป็นวิธีการหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอันผิดต่อ
กฎหมาย MRFTA ซึ่งแม้คาพิพากษาของศาลในคดีก่อนจะไม่ผูกพันศาลในคดีหลังให้ต้องตัดสินเดิน
ตามเพราะสาธารณรัฐเกาหลี มีระบบกฎหมายแบบ Civil law แต่หลักเกณฑ์เหล่านี้ก็เป็นแนวทางที่
เป็นประโยชน์ต่อศาลในคดีหลังเป็นอย่างมาก และในความเป็นจริงก็ปรากฏว่ามีคาพิพากษาในคดีหลัง
อยู่หลายคดีที่อ้างถึงหลักเกณฑ์ที่ศาลฎีกาได้วางไว้ในคดี Woolim และคดี Coca Cola ด้วย
เมื่อนาหลักเกณฑ์ที่ปรากฏในแนวปฏิบัติสาหรับการประเมินพฤติกรรมทาง
การค้าที่ไม่เป็นธรรมรวมทั้งหลักเกณฑ์ที่ศาลฎีกาได้วางไว้ในคดี Woolim และคดี Coca Cola มาจัด
ให้เป็นระบบแล้ว สามารถสรุปเป็นหลักเกณฑ์กลางสาหรับใช้ในการพิจารณาความผิดของการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวตามมาตรา 23 แห่ง MRFTA ที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐเกาหลี ได้ 5 ประการ ดังนี้
1. สภาพของตลาด 2. สภาพของผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจซึ่งต้องมีส่วนแบ่งตลาดตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 3.
สภาพของสินค้าหรือบริการที่ปฏิเสธ 4. ลักษณะของการปฏิเสธ ทั้ง ระยะเวลาในการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจ วัตถุประสงค์ของผู้ปฏิเสธ เจตนาของผู้ประกอบธุรกิจผู้ปฏิเสธที่มีเจตนาต่อต้านการแข่งขัน โดย
ศาลในสาธารณรัฐเกาหลี และ KFTC มักสรุปว่าผู้ปฏิเสธมีเจตนาต่อต้านการแข่งขันถ้าหากปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า 4.1 มีการทาธุรกิจอย่างเลือกปฏิบัติ 4.2 การยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เคยมีร่วมกัน
หรือการยุติความสัมพันธ์ที่มีกาไร 4.3 การปฏิเสธที่จะทาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจที่ ทาธุรกิจกับคู่แข่ง
ของผู้ปฏิเสธ 4.4 การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจเพราะถูกกระตุ้นจากคู่แข่งของผู้ถูกปฏิเสธ 4.5 การปฏิเสธไม่
ทาธุรกิจที่เป็นการปิดกั้นการเข้าสู่ ตลาดของผู้ปฏิเสธ และถ้าหากมีข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ ศาลและ
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KFTC ก็มักสรุปว่าผู้ปฏิเสธไม่มเี จตนาต่อต้านการแข่งขัน 4.6 การปฏิเสธที่จะเริ่มต้นทาธุรกิจ 4.7 การ
ปฏิเสธที่จะธุรกิจกับผู้ที่ผิดสัญญา 4.8 การปฏิเสธที่จะทาธุรกิจกับผู้ที่ไร้ประสิทธิภาพ 4.9 การปฏิเสธ
ที่จะทาธุรกิจกับคู่สัญญาที่เป็นปรปักษ์ 5. ผลกระทบของการปฏิเสธที่มีแนวโน้มขัดขวางการค้าที่เป็น
ธรรม
สาหรับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยาย KFTC ได้วางหลักเกณฑ์
ที่ใช้พิจ ารณาความผิดไว้อย่างกว้าง ๆ เพียงว่า 1. ในกรณีที่ผู้ ประกอบธุรกิจตั้งราคาหรือกาหนด
เงื่อนไขที่ไม่สมเหตุสมผลถึงขนาดที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ทั้งในความเป็นจริงหรือในทาง
เศรษฐกิจ หรือ 2. ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีการเลือ กปฏิบัติทางด้านราคาอย่างเห็นได้ชัดแจ้งหรือมี
การตั้งเงื่อนไขของสั ญญาที่ ไม่ เป็ น ธรรมเมื่ อเที ยบกับผู้ ประกอบธุร กิจรายอื่น ก็เข้าข่ายที่จ ะเป็ น
ความผิดตามมาตรา 23 แห่ง MRFTA ได้เช่นกัน
ส่ ว นการกดดั น ราคายั ง ไม่ ป รากฏว่ า มี ห ลั ก เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการพิ จ ารณา
ความผิดของพฤติกรรมชนิดนี้ที่ชัดเจน เนื่องจากในสาธารณรัฐเกาหลียังไม่เคยมีการฟ้องร้องเกี่ยวกับ
การกดดันราคาเป็นประเด็นโดยตรงในคดีใดมาก่อน ทาให้แนวคิดเรื่องการกดดันราคาในสาธารณรัฐ
เกาหลีมีไม่มากนัก แต่ถ้าหากมีคดีเกี่ยวกับการกดดัน ราคาเกิดขึ้น KFTC มีความเห็นว่าจะปรับใช้
หลั ก เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการพิ จ ารณาความผิ ด ของพฤติ ก รรมชนิ ด อื่ น ๆ ที่ มี ลั ก ษณะใกล้ เ คี ย งและมี
ความสัมพันธ์กับการกดดันราคาไปพลางก่อน อันได้แก่ การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวทั้งการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้และโดยปริยาย หรือการกาหนดราคาสินค้าอย่างเลือกปฏิบัติ และการ
กาหนดราคาสินค้าในลักษณะจงใจขจัดคู่แข่งขัน เพื่อรอหลักเกณฑ์สาหรับการกดดันราคาที่ชัดเจน
ต่อไปในอนาคต
4.1.3.4 หลักเกณฑ์ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ส าหรั บ บทบัญญัติเรื่ อ งพฤติ กรรมทางการค้า ที่ ไ ม่เป็ นธรรมของสหพั น ธ์
สาธารณรั ฐ เยอรมนี ที่ บั ญ ญั ติ อ ยู่ ใ นมาตรา 3(1) ประกอบมาตรา 4 แห่ ง Act Against Unfair
Competition (UWG) นั้น มีความแตกต่างจากมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. 2560 ดังนั้นในการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย จึงมุ่งเปรียบเทียบกับบทบัญญัติเรื่องการควบคุม
พฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบหรือผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาด
ที่เหนือกว่า (Prohibited Conduct of Undertakings with Relative or Superior Market Power
) ตามมาตรา 20(1) และ (3) แห่ง Act against Restraints of Competition (GWB) แทน เนื่องจาก
มีความคล้ายคลึงกับมาตรา 57 และมีประโยชน์ในการศึกษามากกว่า ซึ่งพบว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวจะเป็นความผิดตามมาตรา 20(1) และ (3) ก็ต่อเมื่อ 1. เป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยผู้
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ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบหรือผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่ เหนือกว่า 2.
ที่เป็นการกีดกัน 3. โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และ 4. ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจ ขนาดกลาง
และขนาดย่ อ มอื่ น ๆ (small and medium sized enterprises or competitors) จะเห็ น ได้ ว่ า
ถ้อยคาในตัวบทของมาตรา 20(1) และ (3) แห่ง GWB นี้มีความละเอียดกว่าบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรม
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศไทย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นรวมถึง สาธารณรัฐเกาหลี กล่าวคือ มี
การกาหนดถึงลักษณะของผู้ปฏิเสธ และลักษณะของผู้ ถูกปฏิเสธไว้ในตัวบท และในการประเมิน
สถานะการเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบหรือผู้ประกอบธุรกิ จซึ่งมีอานาจ
ตลาดที่เหนือกว่านั้นก็มีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาบัญญัติไว้อยู่แล้วในมาตรา 18(3) แห่ง GWB
เช่น ส่วนแบ่งตลาด ความเข้มแข็งของสถานะทางการเงิน การเข้าถึงแหล่งจาหน่ายและการเข้าถึง
ตลาด ความสัมพันธ์หรือการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น การปิดกั้นการเข้าสู่ตลาดทั้งในความ
เป็นจริงและในทางกฎหมายของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ระดับของการแข่งขันที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจ
เกิดขึ้น ความสามารถในการเปลี่ยนแหล่งจาหน่ายสินค้าหรือความต้องการสินค้าหรือบริการอื่น เป็น
ต้น ทาให้การพิจารณาความผิดของการปฏิเสธไม่ทาธุ รกิจฝ่ายเดียวตามมาตรา 20(1) และ (3) แห่ง
GWB ค่อนข้างมีความชัดเจนอยู่แล้วในตัว อีกทั้งศาลของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ยังมีบทบาทใน
การช่วยทาให้หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวตามมาตรา
20(1) และ (3) แห่ง GWB นั้นมีความชัดเจนมากขึ้นอีกด้วย เช่น ในคดี Rossignol15 ศาลได้ตัดสินวาง
หลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ซึ่ ง มี อ านาจตลาดเชิ ง เปรี ย บเที ย บเอาไว้ ว่ า ใน
สถานการณ์ระหว่างผู้จัดจาหน่ายสินค้า (distributor) และผู้ค้าปลีกสินค้าโรงงาน (retail outlet) ซึ่ง
ต้องพึ่งพาสินค้าที่จาเป็นต้องเก็บไว้ในปริมาณคราวละมาก ๆ (must stock product) และลูกค้าก็
คาดหมายเช่น กัน ว่าผู้ ค้าปลี กดังกล่ าวจะต้องเก็บสิ นค้าไว้ในปริมาณมาก หรือในกรณีที่เป็นผู้ จัด
จาหน่ายสินค้ายี่ห้อดัง (top brand) ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้จัดจาหน่ายสินค้าถูกจัดว่าเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบแล้ว
ส่วนการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจอย่างไรถึงจะเป็นการกีดกันผู้ประกอบธุรกิจราย
อื่นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนั้นจะต้องอาศัยการชั่งน้าหนักผลประโยชน์ (weighing of interests) ซึง่
กระบวนการชั่งน้าหนั กผลประโยชน์ นี้จะต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธเข้า มา
พิจารณา เช่น ระดับของอานาจตลาดของผู้ปฏิเสธ ระดับของผลกระทบของการกีดกันที่เกิดขึ้นหรือมี
แนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันมาก่อน การที่ผู้ถูกปฏิเสธสามารถหาผู้ประกอบ
ธุรกิจรายอื่นที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันกับผู้ปฏิเสธได้หรือไม่ และข้อเท็จจริงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่
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ละคดี โดยปั จ จั ย หรื อ หลั ก เกณฑ์ เ ช่ น ว่ า นั้ น ปรากฏอยู่ ใ นค าพิ พ ากษาของศาล ค าวิ นิ จ ฉั ย ของ
Bundeskartellamt และจากตัวบทของ GWB เอง
จากหลักเกณฑ์ที่ปรากฏในตัวบท และที่ปรากฏอยู่ในคาพิพากษาคดีต่าง ๆ
สามารถนามาสรุปเป็นหลักเกณฑ์กลางเพื่อใช้ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวตามมาตรา 20(1) และ (3) แห่ง GWB ได้ 5 ประการ ดังนี้ 1. สภาพของตลาด 2.
สภาพของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ และสภาพของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งถูกปฏิเสธ โดยผู้
ประกอบธุ ร กิ จ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ป ฏิ เ สธจะต้ อ งมี ลั ก ษณะเป็ น 2.1 ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ซึ่ ง มี อ านาจตลาดเชิง
เปรียบเทียบ หรือ 2.2 ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่เหนือกว่า เท่านั้น 3. สภาพของสินค้าหรือ
บริการที่ปฏิเสธ 4. ลักษณะของการปฏิเสธที่ผู้ปฏิเสธมีเจตนาต่อต้านการแข่งขัน 5. ผลกระทบของ
การปฏิเสธที่เป็นอันตรายต่อการแข่งขันส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ในตลาดมีจานวนน้อยลง
ส่วนหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวโดยปริยายนั้น Bundeskartellamt ระบุว่าจะใช้หลักเกณฑ์กลางดังกล่าวมาพิจารณาพร้อมกับ
หลั กเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. พิจ ารณาว่าข้อสั ญญาที่เสนอให้ กับผู้ ประกอบธุรกิจอีกฝ่ ายหนึ่งเป็น การ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายหรือไม่ โดยเทียบกับข้อสัญญาอย่างเดียวกันหรือใกล้เคียงกันซึ่ง
ผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายได้เคยเสนอให้กับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ในระยะเวลาที่
ใกล้เคียงกัน ในสถานการณ์เช่นเดียวกัน และในตลาดเดียวกันหรือตลาดที่สามารถเปรียบเทียบกันได้
และ 2. พิจ ารณาต่อว่าการตั้งข้อสั ญญาดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควร และส่ งผลกระทบที่เป็นการ
ส่งเสริมการแข่งขันหรือไม่ โดยนามาเปรียบเทียบกับผลกระทบที่เป็นการต่อต้านการแข่งขันที่ เกิดขึ้น
จากการตั้งข้อสัญญาเช่นนั้น หากการตั้งข้อสัญญาที่มีลักษณะเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยปริยายนั้น
มีเหตุผลอันควร และส่งผลกระทบที่เป็นการส่งเสริมการแข่งขันมากกว่าการต่อต้านการแข่งขัน ก็จะ
ไม่จัดว่าการตั้งข้อสัญญาดังกล่าวเป็นความผิดในเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายแต่
อย่างใด
ส่วนการพิจารณาความผิดของการกดดันราคานั้น นอกจากหลักเกณฑ์กลาง
แล้วยังมีหลักเกณฑ์เฉพาะสาหรับการกดดันราคาอยู่ ว่า 1. หากส่วนต่างระหว่างราคาสินค้าขายปลีก
(retail price) ที่ผู้กดดันราคาจาหน่ายให้กับลูกค้า และราคาสินค้าขายส่ง (wholesale price) ที่ผู้
กดดันราคาจาหน่ายให้กับผู้ที่ถูกกดดันราคาเป็นลบ (negative difference) การตั้งราคาของผู้กดดัน
ราคาดังกล่าวนี้ก็ย่อมมีแนวโน้มที่จะเป็นความผิดในเรื่องการกดดันราคาทันที เนื่องจากโดยหลักแล้ว
Bundeskartellamt จะพิจารณาว่าในสถานการณ์ที่เป็นลบเช่นนี้ย่อมเป็นการกีดกันอย่างไม่เป็นธรรม
และ 2. แม้ส่วนต่างระหว่างราคาสินค้าขายปลีกและสินค้าขายส่งจะเป็นบวก (positive difference)
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กล่าวคือ ราคาสินค้าขายส่งถูกกว่าราคาสินค้าขายปลีก แต่ก็ยังจะต้องพิจารณาต่อไปอีกว่าส่วนต่างที่
เป็นบวกนั้นเพียงพอสาหรับ ผู้ที่ถูกกดดันราคาจะนาเอาไปชดเชยค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือแปรรูป
สินค้า (product-specific cost) ให้ออกมาเป็นสินค้าขายปลีกเพื่อจาหน่ายในตลาดปลายน้าให้กับ
ลูกค้าได้หรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอก็จัดว่าเป็นกดดันราคาที่เป็นการกีดกันอย่างไม่เป็นธรรมเช่นกัน
4.1.3.5 ข้อยกเว้นความรับผิดของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเรื่องส่วนแบ่ง
ตลาด ……………………………..
เมื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ที่ ใช้พิจารณาความผิดของต่างประเทศในส่วนที่
พิจารณาถึงผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว จะพบว่าบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
รวมทั้งบทบัญญัติที่ใกล้เ คียงของต่างประเทศ มิได้บังคับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจทุกรายเหมือนอย่าง
มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 เนื่องจากในกรณีที่ส่วนแบ่งตลาด
ของผู้ปฏิเสธมีน้อยจนเกินไปย่อมไม่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดผลกระทบใด
ๆ ต่อการแข่งขันได้นั่นเอง แสดงให้เห็นได้ว่าส่วนแบ่งตลาดของผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจมีความสัมพันธ์กับ
ผลกระทบของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจอย่างยิ่ง ซึ่งถ้าหากการปฏิเสธไม่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบหรือ
มีแนวโน้มว่าจะเกิดผลกระทบใด ๆ ต่อการแข่งขัน การปฏิเสธนั้นก็ย่อมไม่อาจเป็น ความผิ ดตาม
บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและบทบัญญัติที่มีลักษณะใกล้เคียงได้
การที่ มาตรา 57 บังคับใช้โ ดยปราศจากข้อยกเว้นใด ๆ ก็จะมีปัญหาว่า
มาตรานี้ควบคุมการกระทาของผู้ประกอบธุรกิจทุกราย ทุกประเภท ไม่จากัดว่าต้องเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดเหมือนอย่างมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.
2560 ทาให้การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดหรือไม่มีอานาจ
เหนือตลาดก็เข้า ข่ายที่จ ะเป็น ความผิดตามมาตรา 57 ได้ทั้งสิ้น ซึ่งหมายถึงว่า คณะกรรมการการ
แข่งขันทางการค้ามีหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวของผู้
ประกอบธุรกิจทุกราย ไม่ว่าการปฏิเสธนั้นจะเป็นอันตรายต่อการแข่งขันหรือไม่ก็ตาม ซึ่งเป็นการสร้าง
ภาระงานให้กับคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า มากจนเกินไป และเป็นไปไม่ได้จริงในทางปฏิบัติ
เนื่องจากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจาทุกวัน และโดยสภาพเป็น
พฤติกรรมที่เกิดขึ้น ได้ง่ายมาก ในโลกของธุรกิจมีการทาธุรกรรมเกิดขึ้น อยู่ตลอดเวลา ย่อมเป็น
ธรรมดาที่ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้อย่างลงตัวทาให้เกิดการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวเกิดขึ้นเป็นประจา ยิ่งไปกว่านั้น พฤติกรรมนี้มีลักษณะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เคลื่อนไหวร่างกาย
(passive nature) เพียงแค่ผู้ประกอบธุรกิจนิ่งเฉยไม่ตอบรับคาเสนอก็เกิดเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวขึ้นได้แล้ว แตกต่างไปจากพฤติกรรมทางการค้ าที่ไม่เป็นธรรมอื่น ๆ เช่น การบังคับขายพ่วง
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หรือการกาหนดราคาขายต่อ ที่ต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายเสียก่อนถึงจะมีการทาพฤติกรรมเหล่านี้
ได้สาเร็จ
และเมื่ อ มาตรา 57 บั ง คั บ ใช้ กั บ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ทุ ก รายโดยปราศจาก
ข้อยกเว้นใด ๆ แล้ว ทาให้มาตรานี้มีขอบเขตการบังคับ ใช้ที่กว้างมาก ประกอบกับการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวยังเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ๆ และเมื่อเกิดขึ้นแล้วมักจะสร้างความไม่พอใจ
ให้กับผู้ถูกปฏิเสธ จึงทาให้เกิดปัญหาว่าผู้ถูกปฏิเสธอาจอาศัยบทบัญญัติตามมาตรานี้เป็นเครื่องมือใน
การแกล้งฟ้องร้องต่อผู้ปฏิเสธเพื่ อให้ผู้ที่ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจร่วมกับตนได้รับความยากลาบากทั้งต้อง
เสียเวลาในการประกอบธุรกิจและเสียค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีก็เป็นได้ กลายเป็นว่ามาตรานี้ ได้สร้าง
ความยากลาบากให้กับผู้ประกอบธุรกิจมากกว่าจะเป็นมาตราที่ ใช้ควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาข้างต้นนี้ บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้า
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งบทบัญญัติที่มีความใกล้เคียงอย่าง
บทบัญญัติเรื่องการควบคุมพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบหรือผู้
ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีอานาจตลาดที่เหนือกว่าของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จึงมิได้ใช้บังคับ กับผู้
ประกอบธุรกิจทุกรายเหมือนอย่างมาตรา 57 ของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
แต่บางประเทศมีการกาหนดเป็ นข้อยกเว้นความรับผิดหรือเขตปลอดภัยที่จะหลุดพ้นจากการถูก
ตรวจสอบพฤติกรรมไว้อย่ างชัดเจน โดยใช้ส่ ว นแบ่งตลาดของผู้ ประกอบธุรกิจที่เป็นฝ่ ายกระทา
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมเป็นเกณฑ์
ในประเทศสหรัฐอเมริกา แม้จะไม่มีการกาหนดแนวปฏิบัติในเรื่องข้อยกเว้น
สาหรับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวภายใต้มาตรา 5 แห่ง FTC Act ออกมาอย่างเป็น
ทางการ แต่ก็มีความเห็นของเจ้าหน้าที่ FTC ท่านหนึ่งว่าผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ปฏิเสธควรจะมีส่วน
แบ่งตลาดตั้งแต่ ร้อยละ 30 ขึ้นไป การปฏิเสธถึงน่าจะเป็นอันตรายต่อการแข่งขันได้ ดัง นั้นหากผู้
ปฏิเสธมีส่วนแบ่งตลาดไม่ถึงร้อยละ 30 ก็มีแนวโน้มสูงที่จะหลุดพ้นจากการถูกตรวจสอบตามมาตรา 5
แห่ง FTC Act
ส่ ว นในประเทศญี่ปุ่น พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวจะเป็น
ความผิดในเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 19 ประกอบมาตรา 2(9)(vi) แห่ง
AMA ก็ต่อเมื่อการปฏิเสธนั้นมีแนวโน้มที่จะขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรม ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจที่มี
แนวโน้มจะขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรมได้นั้นจะต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีอิทธิพลอยู่ในตลาด (a
firm influential in the market) ตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัด จาหน่ายและธรรมเนียมทางพาณิช
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ยกรรมส่วนที่ 1 ข้อที่ 3(4) ระบุไว้ว่า หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า ร้อยละ 20
ขึ้น ไป และต้องไม่ใช่ผู้ ป ระกอบธุร กิจที่พึ่งเข้ามาดาเนินธุรกิจอยู่ในตลาด (newly-entered firm)
ดังนั้นถ้าเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดีย วที่ทาขึ้นโดยผู้ประกอบธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดตั้งแต่หรือ
น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่พึ่งเข้ามาดาเนินธุรกิจอยู่ในตลาด โดยหลักแล้วก็จะ
ได้รับยกเว้นจากการถูกตรวจสอบตามมาตรา 19 ประกอบมาตรา 2(9)(vi) แห่ง AMA
ส่วนบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้ าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 23 แห่ง
MRFTA ของสาธารณรัฐเกาหลี นั้น มีข้อยกเว้นความรับผิดกาหนดไว้อย่างชัดเจนปรากฏอยู่ในแนว
ปฏิบัติสาหรับการประเมินพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของ KFTC ข้อที่ V.B.(4) ว่า หากผู้
ปฏิเสธมีส่วนแบ่งตลาดต่ากว่า ร้ อยละ 10 หรือในกรณีที่ส่วนแบ่งตลาดไม่สามารถคานวณได้ห รือ
คานวณได้ยาก ให้พิจารณายอดขายรวมรายปี (total annual sale) ถ้าผู้ปฏิเสธมียอดขายรวมรายปี
จานวนต่ากว่า 2,000,000,000 วอน (สองพันล้านวอน) ผลกระทบที่เป็นการต่อต้านการแข่งขันของผู้
ปฏิเสธดังกล่าวย่อมมีน้อยมาก พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวของผู้ปฏิเสธเหล่านั้นจึง
ได้รับการยกเว้นจากการถูกตรวจสอบตามมาตรา 23 แห่ง MRFTA
ภายใต้ Act against Restraints of Competition (GWB) ของสหพั น ธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี แม้ไม่มีข้อยกเว้นความรับผิดเรื่องส่วนแบ่งตลาดสาหรับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่
ทาธุรกิจฝ่ายเดียวกาหนดไว้เลยก็จริง แต่จากองค์ประกอบความรับผิดตามมาตรา 20(1) และ (3) แห่ง
GWB ได้กาหนดชัดเจนว่าผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่อาจมีความผิดตามมาตรานี้ได้ต้องมีสถานะ
เป็ น ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ซึ่ ง มี อ านาจตลาดเชิ ง เปรี ย บเที ย บหรื อ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ซึ่ ง มี อ านาจตลาดที่
เหนือกว่าเท่านั้น ซึ่งโดยสภาพแล้วต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีอานาจตลาดหรือส่วนแบ่งตลาดที่มาก
พอสมควรแต่ไม่จาเป็นต้องมากถึงขนาดเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาด ฉะนั้นการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยผู้ประกอบธุรกิจที่มิได้มีสถานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิง
เปรียบเทียบหรือผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่เหนือกว่า เช่น เป็นผู้ประกอบธุรกิจรายเล็กที่มี
ส่วนแบ่งตลาดน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในตลาด จึงไม่อาจมีความผิดตามมาตรา
20(1) และ (3) แห่ง GWB ได้นั่นเอง
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ตารางที่ 3 ตารางสรุปเปรียบเทียบข้อยกเว้นด้านส่วนแบ่งตลาดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวที่ถูกควบคุมภายใต้บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและ
บทบัญญัติที่ใกล้เคียงในแต่ละประเทศ
ประเทศที่ศึกษา

ข้อยกเว้นด้านส่วนแบ่งตลาด

หมายเหตุ

สหรัฐอเมริกา

ผู้ประกอบธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดไม่เกินร้อย เป็นเพียงความเห็นของ
ละ 30
เจ้าหน้าที่ FTC ท่านหนึ่ง

ญี่ปุ่น

ผู้ประกอบธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดตั้งแต่หรือ ระบุอยู่ในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
น้อยกว่าร้อยละ 20 ลงมา
การจัดจาหน่ายและธรรมเนียม
ทางพาณิชยกรรมส่วนที่ 1 ข้อ
ที่ 3(4)

สาธารณรัฐ
เกาหลี

ผู้ปฏิเสธที่มีส่วนแบ่งตลาดต่ากว่าร้อยละ 10
หรือผู้ปฏิเสธที่มียอดขายรวมรายปีจานวนต่า
กว่า 2,000,000,000 วอน (สองพันล้าน
วอน) หากเป็นกรณีที่ส่วนแบ่งตลาดไม่
สามารถคานวณได้หรือคานวณได้ยาก

สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี

ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งไม่มีสถานะเป็นผู้ประกอบ เป็นองค์ประกอบความรับผิด
ธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบหรือผู้ ตามมาตรา 20(1) และ (3)
ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่เหนือกว่า แห่ง GWB และไม่ปรากฏว่ามี
ข้อยกเว้นความรับผิดเรื่องส่วน
แบ่งตลาดสาหรับพฤติกรรม
ฝ่ายเดียวกาหนดไว้ ณ ที่ใด

ไทย

ไม่มี

ระบุอยู่ในแนวปฏิบัติสาหรับ
การประเมินพฤติกรรมทาง
การค้าที่ไม่เป็นธรรมของ
KFTC ข้อที่ V.B.(4)

มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.
2560 ใช้บังคับกับผู้ประกอบ
ธุรกิจทุกราย
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เมื่ อ การบั ง คั บ ใช้ บ ทบั ญ ญั ติ เ รื่ อ งพฤติ ก รรมทางการค้ า ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมมี
ข้อยกเว้นความรับผิด เรื่องส่วนแบ่งตลาดกาหนดไว้ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะได้ใช้
ทรัพยากรทางด้านกาลังคนและเวลาไปกับการตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่
เป็นอันตรายต่อการแข่งขัน โดยแท้จริง และไม่ต้องเสียทรัพยากรไปกับการตรวจสอบพฤติกรรมการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการแข่งขัน ฉะนั้นจะมีแต่ผู้ประกอบธุรกิจที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการแข่งขันในตลาดได้เท่านั้นที่จะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของบทบัญญัติ นี้
และเมื่อบทบัญญัตินี้มิได้บังคับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจทุกรายในตลาดแล้วก็จะช่วยลดปัญหาการแกล้ง
ฟ้องคดีลงไปได้บ้าง
4.1.3.6 การนาเอาหลักเกณฑ์มาปรับใช้
ในการพิจารณาความผิ ดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียว
ภายใต้บ ทบั ญญัติเรื่ องพฤติกรรมทางการค้าที่ ไม่ เป็นธรรมของประเทศสหรัฐ อเมริ กา ญี่ปุ่นและ
สาธารณรัฐเกาหลี หรือภายใต้บทบัญญัติที่ใกล้เคียงกันอย่างบทบัญญัติเรื่องการควบคุมพฤติกรรมของ
ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบหรือผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่เหนือกว่า
ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อสกัดหลักเกณฑ์จ ากตัวบทกฎหมาย คาพิพากษาของศาล คา
วินิจฉัยของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และแนวปฏิบัติของคณะกรรมการการแข่งขันทาง
การค้าของทุกประเทศแล้ว พบว่ามีหลักเกณฑ์หลัก ๆ อยู่ 6 ประการด้วยกันที่จะถูกนามาใช้พิจารณา
ความผิดสาหรับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวทุกประเภท แต่สาหรับการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายและการกดดันราคาจะมีหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาความผิ ดเพิ่มเติ มตาม
ลักษณะของการปฏิเสธประเภทนั้น ๆ ซึ่งหลักเกณฑ์หลักทั้ง 6 ประการดังกล่าวประกอบไปด้วย
1. สภาพของตลาด
2. สภาพของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งปฏิเสธไม่ทาธุรกิจและคู่แข่งของผู้ปฏิเสธ
3. สภาพของคู่ค้าที่เป็นผู้ถูกปฏิเสธ
4. สภาพของสินค้าหรือบริการที่ปฏิเสธ
5. ลั ก ษณะของการปฏิ เ สธ ทั้ ง ระยะเวลาในการปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ
วัตถุประสงค์ของผู้ประกอบธุรกิจผู้ปฏิเสธ และเจตนาของผู้ประกอบธุรกิจผู้ปฏิเสธที่มีเจตนาต่อต้าน
การแข่งขัน
6. ผลกระทบของการปฏิเสธซึ่งอย่างน้อยต้องมีแนวโน้มที่จะขัดขวางการ
แข่งขันที่เป็นธรรม
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ตารางที่ 4 ตารางสรุปเปรียบเทียบหลักเกณฑ์หรือปัจจัยที่นามาใช้พิจารณาความผิดของการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในแต่ละประเภท
หลักเกณฑ์หรือปัจจัยที่
ใช้พิจารณาความผิด

การปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวโดย
แท้

การปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวโดย
ปริยาย

การกดดันราคา

สภาพของตลาด







สภาพของผู้ประกอบ
ธุรกิจซึ่งปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจและคู่แข่งของผู้
ปฏิเสธ







สภาพของคู่ค้าที่เป็นผู้
ถูกปฏิเสธ







สภาพของสินค้าหรือ
บริการที่ปฏิเสธ







ลักษณะของการปฏิเสธ







ผลกระทบของการ
ปฏิเสธ







การตั้งเงื่อนไขอันเป็น
อุปสรรคทางด้านราคา







การตั้งเงื่อนไขอันเป็น
อุปสรรค
นอกเหนือจากอุปสรรค
ทางด้านราคา







ดังนี้ จะเห็นได้ว่าแนวปฏิบัติที่สานักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการ
ค้าภายในจัดทาขึ้นนั้นยังไม่อาจถือได้ว่ามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความผิดสาหรับพฤติกรรมการ
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ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวตามนัย ของมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.
2560 ที่มีความละเอียดเพียงพอ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ของต่างประเทศที่มีความ
ชัดเจนและครอบคลุ ม การปฏิเสธไม่ ทาธุร กิจฝ่ ายเดียวครบถ้ว นทุ กประเภท จึงทาให้ แนวปฏิ บั ติ
ดังกล่าวไม่สามารถนามาปรับใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ในการช่วยให้การ
บังคับใช้และตีความกฎหมายมีความชัดเจน แน่นอน และช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถทราบถึง
ความเสี่ยงที่ตนจะถูกดาเนินการตามกฎหมายล่วงหน้าที่คาดว่าจะได้รับจากการมีแนวปฏิบัติย่อมไม่
อาจบรรลุผลได้ สุดท้ายแล้วการพิจารณาความผิดก็จะขึ้นอยู่กับดุล ยพินิจของคณะกรรมการการ
แข่งขันทางการค้าเป็นรายกรณีไป
ในการนาเอาหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิด ของการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยหลักแล้ว กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของ
ต่างประเทศก็จ ะสั น นิ ษฐานไว้ก่อนว่าพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเป็นพฤติกรรมที่
สามารถกระท าได้ โ ดยชอบตามหลั ก เสรี ภ าพในการท าสั ญ ญา เว้ น แต่ พ ฤติ ก รรมดั ง กล่ า วจะเข้า
องค์ป ระกอบความรั บ ผิดภายหลั งจากที่มีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ทั้ง 6 ประการข้างต้นแล้ว
ตัวอย่างเช่น กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ศาลจะใช้หลักเหตุและผล
(rule of reason) ในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว โดยศาลจะพิจารณา
จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นรายคดีไป หรือในกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของสาธารณรัฐเกาหลี
พฤติ ก รรมการปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดีย วจะถู ก สั น นิ ษ ฐานไว้ ก่ อ นว่า เป็ น พฤติ ก รรมที่ ช อบด้ว ย
กฎหมาย และจะกาหนดภาระการพิสูจน์หักล้างข้อสันนิษฐานนั้นไว้กับผู้ที่นาคดีมาฟ้องร้อง
โดยการนาเอาหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิด ของการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จะต้องประเมินจากหลักเกณฑ์ทุกข้อตั้งแต่หลักเกณฑ์
ข้อที่ 1 จนถึงข้อที่ 6 ส่วนหลักเกณฑ์ในข้อใดมีน้าหนักมากน้อยกว่ากันเพียงใดนั้น เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน
ขึ้นอยู่กับข้อเท็จ จริงในแต่ล ะคดี ดังตัวอย่างประสบการณ์ในการปรับใช้กฎหมายการแข่งขั น ทาง
การค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาในคดี Aspen Skiing16 ที่ผลของคดีนี้เกิดมาจากหลักเกณฑ์หรือ
ปัจจัยที่ศาลใช้ตัดสินหลายประการ แต่ศาลก็ไม่ได้ระบุว่าหลักเกณฑ์เรื่องใดสาคัญไปกว่ากัน ซึ่งศาล
อาจเห็นว่าสาคัญเท่ากันทุกเรื่องหรืออาจมีเรื่องใดสาคัญกว่าอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นได้ นอกจากนั้นยังไม่
อาจสรุปได้ว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่เกิดขึ้นจะต้องมีข้อเท็จจริงเข้าตามหลักเกณฑ์ที่ศาลได้วางไว้กี่ข้อ
ถึงจะทาให้การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจนั้นเพียงพอที่จะเป็นความผิดกันแน่

16

Aspen Skiing v. Aspen Highlands Skiing, 472 U.S. 585 (1985).
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อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ พิ จ ารณาจากหลั ก เกณฑ์ ทั้ ง 6 ข้ อ นี้ แ ล้ ว จะเห็ นได้ว่า
หลักเกณฑ์ในข้อที่ 1 จนถึงข้อที่ 5 นั้นจะช่วยชี้ให้เห็นถึงผลกระทบ (impact) ของการปฏิเสธที่เกิดขึ้น
หรือมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นต่อกระบวนการการแข่งขัน นั่นเอง ตัวอย่างเช่น หลักเกณฑ์ในข้อที่ 1 เรื่อง
สภาพตลาด ถ้าหากสภาพตลาดมีลักษณะเป็นตลาดผู้แข่งขันน้อยราย ก็ย่อมแสดงให้เห็นถึงผลกระทบ
ที่ว่าผู้ถูกปฏิเสธคงจะหาคู่ค้ารายอื่นแทนผู้ปฏิเสธได้ยาก เมื่อผู้ถูกปฏิเสธหาคู่ค้ารายใหม่ที่ประกอบ
ธุรกิจอย่างเดียวกับผู้ปฏิเสธไม่ได้ ในที่สุดก็ย่อมจะต้องออกไปจากการแข่งขันในตลาด หรือ หลักเกณฑ์
ที่ข้อที่ 2 เรื่องสภาพของผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ JFTC อธิบายว่าในการพิจารณาว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวเข้าข่ายเป็นความผิ ดในเรื่องการผูกขาดโดยเอกชนหรือพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
หรือไม่นั้น สภาพของผู้ปฏิเสธไม่ใช่ปัจจัยที่สาคัญที่สุด (not requisite) ในการพิจารณา แต่ปัจจัยที่
ส าคั ญ มากที่ สุ ด คื อ ระดั บ ของผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ การแข่ ง ขั น (degree of influence to the
competition) อย่างไรก็ตาม สภาพของผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถช่วยชี้ให้เห็นถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการแข่งขันที่มีน้าหนักสูงมาก กล่าวคือ ถ้าผู้ประกอบธุรกิจมีส่วนแบ่งตลาดของ
สินค้าชนิดนั้นสูงมากจนถึงขั้นเป็นผู้มีอานาจเหนือตลาดหรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมี อานาจตลาด
อย่างมีนัยสาคัญ การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวของผู้ประกอบธุรกิจเช่นนี้ก็มักจะถูกพิจารณาว่ามี
ผลกระทบที่รุนแรงต่อการแข่งขัน และมีโอกาสที่จะถูกจัดว่าเป็นการผูกขาดโดยเอกชนหรือพฤติกรรม
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมได้มาก หรือหลักเกณฑ์ข้อที่ 4 สภาพของสินค้าหรือบริการที่ปฏิเสธ ถ้าหาก
สินค้าที่ปฏิเสธเป็นสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น การปฏิเสธไม่ให้คู่แข่งขันได้เข้าถึงสิ่งอานวยความ
สะดวกดังกล่าวย่ อมแสดงให้เห็ น ถึงผลกระทบที่ว่าผู้ ถูกปฏิเสธก็จะไม่ส ามารถเข้ามาดาเนินธุร กิจ
แข่งขันกับผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้ที่ถือครองสิ่งอานวยความสะดวกนั้นได้ ท้ายที่สุดแล้วในตลาดนั้นก็
อาจจะเหลือผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้ที่ถือสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นนั้นดาเนินธุรกิจอยู่แต่เพียงผู้
เดียว
จึงอาจกล่าวได้ว่าหลักเกณฑ์ข้อที่ 6 หรือผลกระทบของการปฏิเสธที่เกิดขึ้น
หรือมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นต่อกระบวนการการแข่งขันเป็นหลักเกณฑ์สาคัญที่เป็นปัจจัยชี้ขาด (decisive
factor) ว่าการปฏิเสธที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นความผิดหรือไม่นั่นเอง ตัวอย่างเช่น แม้ข้อเท็จจริงในคดีจะ
เข้าหลักเกณฑ์ในข้อ 1 คือ สภาพตลาดเป็นตลาดผู้ขายน้อยราย หรือเข้าหลักเกณฑ์ในข้อ 2 เพราะผู้
ปฏิเสธมีส่วนแบ่งตลาดสูง หรือเข้าหลักเกณฑ์ที่ในข้อ 4 เนื่องจากสภาพของสินค้าที่ปฏิเสธมีลักษณะ
เป็นสินค้าวัตถุดิบสาคัญ แต่ถ้าหากการปฏิเสธไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ ขึ้นต่อกระบวนการการ
แข่งขันในตลาดหรือไม่มีแนวโน้มที่การแข่งขันที่เป็นธรรมจะถูกขัดขวางเลย การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวที่เกิดขึ้นในคดีเช่นนั้นก็ไม่เป็นความผิดต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้าแต่อย่างใด
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ที่กล่าวว่าหลักเกณฑ์ข้อที่ 6 หรือผลกระทบของการปฏิเสธที่เกิดขึ้นหรือมี
แนวโน้มจะเกิดขึ้นต่อกระบวนการการแข่งขันเป็นหลักเกณฑ์สาคัญที่เป็นปัจจัยชี้ ขาดว่าการปฏิเสธที่
เกิดขึ้นจะเป็นความผิดหรือไม่ เป็นความผิดนั้น เป็นเพราะบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่
เป็นธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งบทบัญญัติเรื่องการควบคุม
พฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบหรือผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาด
ที่ เ หนื อ กว่ า ของสหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี มี อ งค์ ป ระกอบความรั บ ผิ ด ที่ ต้ อ งการผลทั้ ง สิ้ น
ตัวอย่างเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวจะเป็นความผิดตามมาตรา 5
แห่ง FTC Act ก็ต่อเมื่อการปฏิเสธนั้นมีผลเป็นอันตรายหรือน่าจะเป็นอันตรายต่อการแข่ งขัน หรือใน
ประเทศญี่ปุ่น การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวจะเป็นความผิดตามมาตรา 19 ประกอบมาตรา 2(9)(vi)
แห่ง AMA ก็ต่อเมื่อการปฏิเสธนั้นมีแนวโน้มที่จะขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรมซึ่งหมายถึงการปฏิเสธ
ที่ส่งผลกระทบเป็นการปิดกั้นผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น (foreclosure effect) หรือในสาธารณรัฐเกาหลี
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวจะเป็นความผิดตามมาตรา 23 แห่ง MRFTA ก็ต่อเมื่อการปฏิเสธนั้นมี
แนวโน้มที่จะขัดขวางการค้าที่เป็นธรรม และการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวจะเป็นความผิดตาม
มาตรา 20(1) และ (3) แห่ง GWB ก็ต่อเมื่อการปฏิเสธนั้นส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อ ม นอกจากนั้ น Bundeskartellamt ยั ง ระบุ ไ ว้ ใ นคดี Scandlines Deutschland
GmbH17 ว่า ในการชั่งน้าหนักผลประโยชน์เพื่อพิจารณาความผิดของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อการแข่งขันเป็นปัจจัยชี้ขาดในการวินิจฉัยคดี
จากข้อความข้างต้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายการแข่งขันทางการค้าของทุก
ประเทศให้ความสาคัญกับผลกระทบของการปฏิเสธที่เกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นต่อ กระบวนการ
การแข่งขันทั้งสิ้น ถ้าหากได้มีการประเมินตามหลักเกณฑ์ตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 6 แล้ว พบว่าการปฏิเสธ
นั้นไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการแข่งขันหรือไม่มีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ ต่อการแข่งขัน
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าก็จะไม่เข้ามายุ่งกับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวนั้นแต่
อย่างใด ดังตัวอย่างคดี Coca Cola18 ที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐ เกาหลี ในคดีนี้ศาลฎีกาสาธารณรัฐ
เกาหลี ได้พิ จ ารณาการปฏิเ สธไม่ท าธุ รกิ จฝ่ ายเดี ยวที่เ กิ ด ขึ้น ตามหลั กเกณฑ์ ที่ ใช้ใ นการพิจ ารณา
ความผิดของสาธารณรัฐเกาหลีแล้วพบว่า การปฏิเสธในคดีนี้ไม่เป็นอันตรายต่อธุรกิจของบริษัทผู้ถูก
ปฏิเสธแต่อย่างใด ศาลจึงเห็นว่าการปฏิเสธในคดีนี้ไม่มีความผิดตามมาตรา 23 วรรคหนึ่งอนุมาตรา
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Scandlines Deutschland GmbH, BKartA case no. B9-16/98, OLG Düsseldorf WuW/E DE-R 569 – Puttgarden
II (2000), BGH WuW/E DE-R 977 – Fährhafen Puttgarden (2002).
18 Supreme Court [S. Ct.], 98Du17869, Jan. 5, 2001, § 1 (S. Kor.).
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หนึ่ง แห่ง MRFTA ซึ่งคดี Coca Cola มีรายละเอียดว่า บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มน้าอัดลมในตลาดต้นน้า
ปฏิเสธที่จะต่อสัญญาจาหน่ายน้าอัดลมให้กับบริษัทผู้บรรจุขวด (bottler) ในตลาดปลายน้า แต่ใน
ขณะเดียวกันนั้น บริ ษัทผู้บรรจุ ขวดได้ก่อตั้งบริษัทลู กขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจผลิตน้าอัดลมเป็น ของ
ตนเอง ศาลฎีกาสาธารณรัฐเกาหลี พิจารณาข้อเท็จจริงในคดีแล้ว พบว่าการปฏิเสธของบริษัท Coca
Cola ไม่ส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อธุรกิจของบริษัทผู้บรรจุขวดซึ่งถูกปฏิเสธแต่อย่างใด เนื่องจาก
บริษัทผู้บรรจุขวดได้ก่อตั้งบริษัทผลิตน้าอัดลมเป็นของตนเองขึ้นมาทดแทนผู้ปฏิเสธแล้ว
หรือเช่นในคดี Inchon Refinery Supreme19 ที่ศาลฎีกาของสาธารณรัฐ
เกาหลีได้ตัดสินว่า การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยการเลิกสัญญาของบริษัท Inchon Refinery ผู้ประกอบ
ธุรกิจโรงกลั่นน้ามันรายหนึ่งในตลาดต้นน้าที่มีการรวมตัวในแนวดิ่ง (vertically integrated) กับผู้จัด
จาหน่ายน้ามันในตลาดปลายน้าต่อผู้จัดจาหน่ายน้ามันอีกรายหนึ่งซึ่งเป็นคู่แข่งในตลาดปลายน้า มิใช่
การปฏิเสธที่ไม่เป็นธรรม แม้ จะมีข้อเท็จจริ งปรากฏว่า สภาพตลาดของตลาดน้ามัน ในสาธารณรัฐ
เกาหลีมีสภาพเป็นตลาดผู้ขายน้อยราย และผู้ปฏิเสธในคดีมีส่วนแบ่งตลาดสูงมาก รวมทั้งสภาพของ
สินค้าที่ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจด้วยในคดีนี้มีลักษณะเป็นสินค้า input ต้นน้าสาคัญที่จาเป็นต่อการประกอบ
ธุรกิจของผู้ถูกปฏิเสธก็ตาม กล่าวคือ ตลาดน้ามันในสาธารณรัฐเกาหลีมีการกระจุกตัวอย่างมาก โดยมี
ผู้ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ามันอยู่เพียงไม่กี่รายซึ่งโรงกลั่นน้ามันที่มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด 3 อันดับ
แรกมีส่วนแบ่งตลาดร่วมกันทั้งหมดคิดเป็น ร้อยละ 75 และในคดีนี้เป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจของโรง
กลั่นน้ามันที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 อีกทั้งธุรกิจจัดจาหน่ายน้ามันของผู้ถูกปฏิเสธนั้นอาศัยน้ามัน
ที่มาจากโรงกลั่นของผู้ปฏิเสธเป็นจานวนถึง ร้อยละ 55 ของน้ามันในประเทศทั้งหมด เนื่องจากศาล
ฎี ก าเห็ น ว่ า แม้ จ ะเลิ ก สั ญ ญากั น ไปแล้ ว แต่ ผู้ ถู ก ปฏิ เ สธยั ง มี ก าไรเพิ่ ม มากขึ้ น (increase in the
refusee’s profits) การปฏิเสธดังกล่าวจึงไม่เป็นอันตรายต่อธุรกิจของผู้ถูกปฏิเสธ เมื่อไม่มีผลกระทบ
ที่เป็นการจากัดการแข่งขันเกิดขึ้นต่อผู้ถูกปฏิเสธเท่ากับว่าเจตนาของผู้ปฏิเสธที่จะจากัดการแข่งขัน
ย่อมไม่มี ดังนั้นการปฏิเสธในคดีนี้จึงมิใช่การปฏิเสธที่ไม่เป็นธรรม ศาลฎีกาจึงตัดสินว่าความสัมพันธ์
ตามสัญญาจัดจาหน่ายน้ามันระหว่างผู้ปฏิเสธและผู้ถูกปฏิเสธนั้นไม่มีอีกต่อไป จะเห็นได้ว่าศาลในคดีนี้
ให้ความสาคัญกับหลักเกณฑ์ข้อที่ 6 หรือผลกระทบของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเป็นอย่างมาก
แม้ข้อเท็จจริงในคดีนี้จะเข้าหลักเกณฑ์ในข้อที่ 1 สภาพตลาด ข้อที่ 2 สภาพของผู้ปฏิเสธ ข้อที่ 4
สภาพของสินค้า ก็ตาม แต่เมื่อการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวนั้นไม่มีผลกระทบที่เป็นการจากัดการ
แข่งขันเกิดขึ้น การปฏิเสธเช่นนี้จึงไม่มีความผิดต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้าแต่อย่างใด
19
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เช่ น เดี ย วกั น กั บ กฎหมายการแข่ ง ขั น ทางการค้ า ของ ต่ า งประเทศ
องค์ประกอบความรับผิดของบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 57 แห่ง
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ก็ต้องการผลกระทบ กล่าวคือ การปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวจะเป็นความผิดตามมาตรา 57 ก็ต่อเมื่อเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
รายอื่น แม้จะมีการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเกิดขึ้น แต่ถ้า การปฏิเสธนั้นไม่เป็นผลให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น การปฏิเสธดังกล่าวก็ไม่ เป็นความผิดตามมาตรา 57 แต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบตามมาตรา 57 นี้ เป็นสิ่งที่จะวิเคราะห์ ถึง ต่อไปในหัว ข้อปัญหาเกี่ยวกับ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องบทบั ญ ญั ติ เ รื่ อ งพฤติ ก รรมทางการค้ า ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมตามมาตรา 57 แห่ ง
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ว่า แท้ที่จริงแล้วผลกระทบตามมาตรานี้จะหมายถึง
เพียงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ประกอบธุรกิจหรือผลกระทบต่อกระบวนการการแข่งขันในตลาดกันแน่
4.1.4 ด้านข้อต่อสู้ของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
การบั ง คั บ ใช้ ม าตรา 57 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารแข่ ง ขั น ทางการค้ า พ.ศ. 2560
นอกจากจะไม่มีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวแล้ว ยังไม่
มีหลักเกณฑ์ในเรื่องข้อต่อสู้ (justifications and defenses) เพื่อให้การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
ไม่ เ ป็ น ความผิ ด ตามมาตรานี้ ก าหนดไว้อ ย่ างชัด เจน ทั้ ง จากตั ว บทกฎหมายหรื อ จากแนวปฏิบัติ
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.
2542 ส่วนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวต่อคณะกรรมการการ
แข่งขันทางการค้าทั้ง 4 เรื่องนั้น ทาให้ทราบเพียงว่าการบอกเลิกสัญญาโดยอาศัยสิ ทธิที่มีอยู่ตาม
สัญญาจะไม่เป็นความผิดตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเท่านั้น ซึ่งยังไม่ถือว่ามีหลักเกณฑ์ในเรื่อง
ข้อต่อสู้ ที่ครบถ้ว นชัดเจน ทาให้ เกิดปัญหาว่าผู้ ประกอบธุรกิจที่เ ป็นผู้ ปฏิเสธไม่ส ามารถทราบได้
ล่วงหน้าว่าตนต้องยกข้อต่อสู้ใดบ้างเพื่อให้การปฏิเสธไม่ทาธุ รกิจฝ่ายเดียวของตนไม่เป็นความผิดตาม
มาตรา 57 ดังนั้นในการนาหลักเกณฑ์ใดขึ้นมาวินิจฉัยว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นนั้น
ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้ก็จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าแต่เพียง
ฝ่ายเดียว
เมื่อไม่มีหลักเกณฑ์เรื่ องข้อต่อสู้กาหนดเป็นแนวทางไว้อย่างชัดเจนแล้ว อาจทาให้
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าวินิจฉัยคดี ไปแทรกแซงการปฏิเสธที่ให้ผลเป็นการสนับสนุนการ
แข่งขันหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค หรือไปแทรกแซงการปฏิเสธที่เกิดขึ้นโดยความจาเป็นในการ
ประกอบธุรกิจอย่างไม่ตั้งใจ การที่คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเข้าไปยับยั้งพฤติกรรมที่ให้ผล
เป็นการส่งเสริมการแข่งขันอย่างไม่ตั้งใจนั้นจะเป็นการลดสวัสดิภาพของผู้บริโภคลงอย่างร้ายแรง
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เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจจะไม่กล้าลงทุนทาพฤติกรรมที่ให้ผลเป็นการส่งเสริมการแข่งขันแต่กลับถูก
ลงโทษเช่นนั้นอีก ซึ่งกลายเป็นว่าคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ากระทาการที่เป็นการขัดแย้งต่อ
วัตถุป ระสงค์โ ดยทั่ว ไปของกฎหมายการแข่ง ขันทางการค้า ที่มุ่งส่ งเสริมให้ มีก ารแข่ งขัน ในตลาด
เพื่อที่จะเอื้อให้สวัสดิภาพของผู้บริโภคมีเพิ่มมากขึ้นเสียเอง และการที่คณะกรรมการการแข่งขันทาง
การค้าเข้าไปยับยั้งการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยความจาเป็นในการประกอบธุรกิจ อย่างไม่ตั้งใจ
นั้น ย่อมเป็นการสร้างอุปสรรคให้กับการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากใน
บางกรณีการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจเกิดขึ้นเพราะผู้ปฏิเสธมีเหตุผลหรือมีความจาเป็นในทางธุรกิจอย่าง
แท้จริง เช่น ในกรณีที่ผู้ปฏิเสธมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับอื่นจึงไม่อาจร่วมทาธุรกิจด้วย
หรือในกรณีที่ผู้ปฏิเสธไม่มีความสามารถในการผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ หรือในกรณีที่ ผู้
ถูกปฏิเสธมีสภาพเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่มีผู้ใดต้อ งการจะทาธุรกิจด้วยอย่างแน่แท้ เป็นต้น การไป
บังคับให้มีการทาธุรกิจร่วมกันในกรณีเหล่านี้จึงไม่สอดคล้องต่อวิถีทางในการดาเนินธุรกิจตามปกติ
เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาข้างต้น กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของต่างประเทศจึง
ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องข้อต่อสู้ในด้านต่าง ๆ ขึ้น ดังนี้ จากองค์ประกอบความรับผิดตาม
มาตรา 5 แห่ง FTC Act การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวจะเป็นความผิดก็ต่อเมื่อเป็นการปฏิเสธที่
ปราศจากประสิทธิภาพ และจากการที่ศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินถึงพฤติกรรมการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวไว้ในคดีต่าง ๆ สามารถสรุปได้ว่า กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของประเทศ
สหรัฐอเมริกายอมรับฟังข้อต่อสู้ในเรื่อง 1. ประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ 2. การ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจเพราะมีเหตุผลและความจาเป็นในการประกอบธุรกิจ
ส าหรั บ หลั ก เกณฑ์ ใ นเรื่ อ งข้ อ ต่ อ สู้ เ พื่ อ ให้ ก ารปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วไม่ เ ป็ น
ความผิดตามมาตรา 19 ประกอบมาตรา 2(9)(vi) แห่ง AMA นั้น กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของ
ประเทศญี่ปุ่นจะรับฟังทั้งข้อต่อสู้ในเรื่อง 1. ประสิทธิภาพและการส่งเสริมการแข่งขันของการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจ โดยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดจาหน่ายและธรรมเนียมทางพาณิชยกรรม ส่วนที่ 1 ข้อที่
3(3) ได้ยกตัวอย่างเอาไว้ว่า ในสถานการณ์ที่การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเกิดขึ้นเพื่อ 1.1 ป้องกัน
ภาวะการฉวยโอกาส (free-rider problem) 1.2 สร้างชื่อเสียงในด้านคุณ ภาพให้กับสินค้าใหม่ 1.3
ตอบแทนการลงทุนของผู้จัดจาหน่ายสินค้าที่ได้ลงทุน 1.4 การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้า เป็นการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่ส่งผลเป็นการส่งเสริมการแข่งขันแล้ว และยังรับฟังข้อต่อสู้ในเรื่อง 2.
ผลประโยชน์ของผู้บริโภค รวมทั้ง 3. เหตุผลและความจาเป็นในการประกอบธุรกิจ อีกด้วย
ส าหรั บ หลั ก เกณฑ์ ใ นเรื่ อ งข้ อ ต่ อ สู้ เ พื่ อ ให้ ก ารปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วไม่ เ ป็ น
ความผิดตามมาตรา 23 แห่ง MRFTA นั้น กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของสาธารณรัฐ เกาหลี
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ยอมรับฟังข้อต่อสู้ในเรื่อง 1. เหตุผลและความจาเป็นในการประกอบธุรกิจ โดยแนวปฏิบัติสาหรับการ
ประเมินพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของ KFTC ข้อที่ V.B.(2)(C) ระบุว่า แม้การปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นจะส่งผลเป็นการจากัดการแข่งขัน แต่ถ้าหากผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่ถูกฟ้องร้อง
นั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าการปฏิเสธของตนทาขึ้น โดยมีเหตุผลและมีความจาเป็นในการประกอบธุรกิจ
แสดงว่าการปฏิเสธเช่นนั้นเป็นการปฏิเสธที่มีเหตุผลจึงไม่ถูกจัดว่าเป็นการปฏิเสธโดยไม่เป็นธรรมแต่
อย่างใด ซึ่งข้อต่อสู้ในเรื่องนี้มีตัวอย่างเช่น 1.1 ผู้ปฏิเสธมีสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ 1.2 ผู้ถูก
ปฏิเสธขาดความน่าเชื่อถือ 1.3 การปฏิเสธที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพและให้สวัสดิภาพแก่ผู้บริโภค 1.4
ข้อต่อสู้เรื่องสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น 1.5 มีเหตุผลที่จาเป็นประการอื่น ๆ เช่น เป็นการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจเพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
ภายใต้ Act against Restraints of Competition (GWB) ของสหพันธ์ส าธารณรั ฐ
เยอรมนี จากองค์ประกอบความรับผิดตามมาตรา 20(1) และ (3) แห่ง GWB ทาให้ทราบว่าพฤติกรรม
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวจะเป็นความผิดตามมาตรานี้ก็ต่อเมื่อเป็นการกีดกันผู้ประกอบธุรกิจ
รายอื่นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร แสดงว่ามาตรานี้เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิเสธสามารถยกข้อต่อสู้ได้ว่าการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวของตนนั้นเป็นการปฏิเสธที่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งปรากฏว่ามีข้อต่อสู้
ดังต่อไปนี้ที่ศาลของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้เคยตัดสินว่าเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่มี
เหตุผลอันสมควร 1. การปฏิเสธที่จะทาธุรกิจกับผู้ ที่ไร้ประสิ ทธิภาพ เช่น ผู้ถูกปฏิเสธไม่สามารถ
จาหน่ายสินค้าได้ตามเป้าหมายที่ผู้ปฏิเสธตั้งไว้ หรือ ผู้ถูกปฏิเสธเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีหนี้สินล้นพ้น
ตัว ไม่มีหลักประกันเพียงพอ และไม่สามารถสารองจ่ายเงินล่วงหน้า ได้ เป็นต้น 2. การปฏิเสธที่จะทา
ธุรกิจกับผู้ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 3. การปฏิเสธที่จะทาธุรกิจเนื่องจากมีความเป็นไปไม่ได้อย่าง
แน่แท้ในทางกฎหมาย ซึ่งผู้ปฏิเสธต้องพิสูจน์ให้ได้ชัดแจ้งว่าความเป็นไปไม่ได้ในทางกฎหมายนั้นต้อง
เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน ไม่ใช่เป็นเพียงอุปสรรคในทางกฎหมายที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว
ดังนี้ จะเห็นได้ว่ากฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศเหล่านี้มีหลักเกณฑ์ใน
เรื่องข้อต่อสู้กาหนดไว้เป็นแนวทางอย่างชัดเจน แตกต่างจากกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของ
ประเทศไทย ซึ่งการมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเช่นนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวผู้ประกอบธุรกิจ และ
ต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เองด้วย กล่าวคือ จะช่วยให้ผู้ปฏิเสธมีแนวทางในการต่อสู้คดี
และการหยิบยกเหตุผลใดมาวินิจฉัยคดี ก็จะไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการการแข่งขันทาง
การค้าแต่เพียงฝ่ายเดียว และที่สาคัญ ยังเป็นการป้องกันมิให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
วินิจฉัยคดีเข้าไปแทรกแซงยับยั้งการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่มีประสิทธิภาพต่อการแข่งขันหรือ
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ต่อผู้บริโภค หรือมีเป็นความจาเป็นในการประกอบธุรกิจ หรือมีเหตุผลอันสมควรประการอื่น ๆ อีก
ด้วย
4.2 ปัญหาเกี่ยวกับวัตถุป ระสงค์ของบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตาม
มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
กฎหมายการแข่ ง ขั น ทางการค้ า มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ส าคั ญ คื อ เพื่ อ คุ้ ม ครองการแข่ ง ขั น และ
กระบวนการการแข่ ง ขั น เนื่ อ งมาจากเป็ น ที่ ย อมรั บ กั น ว่ า ตลาดที่ มี ก ารแข่ ง ขั น จะท าให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจอันจะทาให้สวัสดิการของสังคมสูงที่สุด 20 ดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายนี้จึง
ไม่ได้มุ่งคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่งในตลาด แต่เมื่ อพิจารณาจากบทบัญญัติตามมาตรา
57 ของพระราชบัญญั ติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวจะถูก
จัดเป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมก็ต่อเมื่อการปฏิเสธนั้นมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตาม
มาตรา 57(1) ถึงมาตรา 57(4) อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ซึ่งมีแต่
ถ้อยคาที่ชวนให้เข้าใจไปว่าเป็นบทบัญญัติที่มุ่งคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจ จึงก่อให้เกิดปัญหาสาคัญที่
จาเป็นต้องพิจารณาก็คือวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตาม
มาตรา 57 นี้ มุ่งคุ้มครองถึงความไม่เป็นธรรมต่อสิ่งใดระหว่างความไม่เป็นธรรมต่อกระบวนการการ
แข่งขันหรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่ง (หรือที่มักเรียกกันว่าต่อคู่แข่งขัน) กัน
แน่
4.2.1 วัตถุประสงค์ของบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของกฎหมาย
การแข่งขันทางการค้าในต่างประเทศ
จากที่ได้ศึกษาถึงวัตถุประสงค์ของบทบัญญั ติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
ของต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นต้นกาเนิดของบทบัญญัติ นี้รวมทั้งประเทศที่มีอิทธิพลต่อการ
ตรามาตรา 29 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารแข่ ง ขั น ทางการค้ า พ.ศ. 2542 หรื อ มาตรา 57 แห่ ง
พระราชบั ญญัติการแข่งขัน ทางการค้า พ.ศ. 2560 พบว่า ทั้งประเทศสหรัฐ อเมริกา ญี่ปุ่น และ
สาธารณรัฐเกาหลีต่างปรับใช้บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมไปในแนวทางเดียวกัน
กับวัตถุประสงค์ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ทั้งสิ้น กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของบทบัญญัติเรื่อง
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศสหรั ฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลีมีขึ้นเพื่อ
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คุ้มครองและสนับสนุนการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมเพื่อรับรองสวัสดิภาพของผู้บริโภค โดยไม่ได้มีขึ้น
เพื่อคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่งหรือคู่แข่งขันแต่อย่างใด
ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ากฎหมายการแข่งขันทางการค้า
ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าทุ ก ฉบั บ ทั้ ง Sherman Act, Clayton Act และ Federal Trade
Commission Act (FTC Act) ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ถึ ง เรื่ อ งพฤติ ก รรมทางการค้ า ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมเอาไว้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองการแข่งขันทั้งสิ้น เห็นได้จากที่ American Bar Association ได้อธิบายว่า
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของประเทศสหรัฐอเมริกาทุกฉบับเป็นเครื่องมือที่ช่วยรับรองให้เกิด
การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม (free and fair competition) หากปราศจากกฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้าที่จะมาช่วยรับรองการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมเช่นนี้แล้ว ผู้บริโภคก็จะมีตัวเลือกน้อยลง
ต้องซื้อสินค้าในราคาที่สูงขึ้น สินค้าหรือบริการรวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้น ดังนั้น
วัตถุประสงค์ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาทุกฉบับทั้ง Sherman Act
หรือ Clayton Act รวมทั้ง Federal Trade Commission Act โดยหลักแล้วบัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครอง
การแข่งขันและสวัสดิภาพของผู้บริโภค มิได้มีขึ้นเพื่อคุ้มครองคู่แข่งขันแต่อย่างใด
ส่วนกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี บัญญัติ
ถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเอาไว้อย่างชัดเจนในตัวกฎหมาย มาตรา 1 แห่ง
AMA ของประเทศญี่ปุ่นบัญญัติว่า “กฎหมาย AMA มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการแข่งขันที่เสรีและ
เป็นธรรม เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางธุรกิจ
เพื่ อ ยกระดั บ การจ้ า งงานและรายได้ ที่ แ ท้ จริ งของประชาชน และเพื่ อ ส่ ง เสริม ให้ เ กิ ด การพัฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศตลอดจนเพื่อรับรองผลประโยชน์ของผู้บริโภคโดยทั่วไป โดยการบัญญัติห้าม
กระทาการผูกขาดโดยเอกชนและพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและอื่น ๆ ” เช่นเดียวกันมาตรา
1 แห่ง MRFTA ของสาธารณรัฐเกาหลีที่บัญญัติว่า “MRFTA มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่
เป็นธรรมและโดยเสรี อันจะเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการลงทุนประกอบการที่สร้างสรรค์ เป็นการ
ปกป้องผู้บริโภค และเป็นการเพียรพยายามเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชาติอย่างสมดุล โดยป้องกันการ
ใช้ฐานะการมีอานาจเหนื อตลาดโดยมิชอบ และการกระจุกตัวมากเกินไปของอานาจทางเศรษฐกิจ
และโดยการวางระเบียบควบคุมการกระทาอันเป็นการสมรู้ร่วมคิดที่ผิดคลองธรรมและพฤติกรรม
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม” จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์หลักของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของทั้ง 2
ประเทศนี้ก็คือการ “ส่งเสริมการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม” ดังนั้นเมื่อบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทาง
การค้าที่ไม่เป็นธรรมเป็นส่วนหนึ่งในกฎหมายนี้จึงต้องบังคับใช้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักนั้นด้วย
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แม้ว่าในบางกรณี บางประเทศอาจมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นว่าบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรม
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมบางเรื่องมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจ เช่น ในสาธารณรัฐ
เกาหลีมีนักกฎหมายส่วนหนึ่งเข้าใจไปว่าพฤติกรรมการใช้ฐานะที่เหนือกว่าในการทาธุรกรรมโดยมิ
ชอบ (abuse of superior position in transaction) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มธุรกรรมที่มีความไม่เป็นธรรม
ถูกตราขึ้นเพื่อขจัดและป้องกันความไม่เป็นธรรมในการทาธุรกรรมต่าง ๆ อันเนื่องมาจากคู่สัญญาที่
เข้าทาธุรกรรมมีอานาจต่อรองที่ไม่เท่าเทียมกัน จึงดูเหมือนว่าพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมที่ถูก
จัดอยู่ในกลุ่มนี้จะไม่ค่อยมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการมุ่งส่ งเสริมการแข่งขันที่เสรีและเป็น
ธรรม แต่มีวัตถุประสงค์ในการมุ่งคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจเสียมากกว่า แต่ในท้ายที่สุดแล้วศาลฎีกา
ของสาธารณรัฐเกาหลีในคดี 2001Du9646 ก็ได้ตัดสินยืนยันว่าหลักเกณฑ์ในเรื่องพฤติกรรมการใช้
ฐานะที่เหนือกว่าในการทาธุรกรรมโดยมิชอบถูกตราขึ้ นเพื่อรับรองว่าคู่สัญญาที่เข้ามาทาธุรกิจกันจะ
สามารถแข่งขันในสนามแข่งขันเดียวกัน (level playing field) หรือตลาด ได้อย่างเสรีและเป็นธรรม
ตามที่กฎหมายให้การรับรองไว้ ซึ่งก็เป็นวิธีหนึ่งในการส่งเสริมการแข่งขันนั่นเอง ทาให้ความเข้าใจผิด
ที่มีอยู่นั้นได้รับการแก้ไข และกลับมามีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันว่าบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทาง
การค้าที่ไม่เป็นธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมนั่นเอง
ส่วนวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีจะแตกต่างออกไปจากของทั้ง 3 ประเทศที่กล่าวถึงแล้วข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อคุ้มครอง 3 สิ่งด้วยกัน ได้แก่ คุ้มครองคู่แข่งขัน คุ้มครองผู้บริโภคและผู้มีส่วนรวมอยู่ในตลาดอื่น ๆ
จากพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม และคุ้มครองการแข่งขันไม่ให้ถูกบิดเบือน และจากการปรับใช้
บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแสดงให้เห็นว่าการ
คุ้มครองคู่แข่งขันในที่นี้หมายถึงการคุ้มครองคู่แข่งขันในแต่ละราย (individual competitor) อีกด้วย
เหตุที่วัตถุประสงค์ของบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีความแตกต่างจาก
ทั้ง 3 ประเทศข้างต้นก็เพราะ กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้มีการ
แยกเอาบทบัญญัติในเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมมาบัญญัติไว้ในกฎหมายอีกฉบับหนึ่งซึ่งมี
ชื่อเรียกว่า Act against Unfair Competition หรือ Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
(UWG) ซึ่ ง มี บ ทบั ญ ญั ติ ส่ ว นใหญ่ เ กี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค เช่ น การห้ า มโฆษณาที่ เ ป็ น การ
หลอกลวงผู้บริโภคหรือห้ามโฆษณาที่เป็นการคุกคามผู้บริโภค เป็นต้น ส่วนกฎหมายการแข่งขันทาง
การค้าตามความหมายโดยทั่วไปที่นักกฎหมายเข้าใจกันว่าเป็นกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองการแข่งขันที่เสรี
หรือคุ้มครองกระบวนการการแข่งขัน เช่น บทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้อานาจเหนือตลาดโดยมิชอบ
หรื อบทบั ญญัติที่เกี่ย วกับ การคุ้ มครองพฤติกรรมที่ เป็น การจากัด การแข่ง ขันนั้น ถูกบัญญัติไว้ ใ น
กฎหมายอี ก ฉบั บ หนึ่ ง ที่ มี ชื่ อ ว่ า Act against Restraints of Competition หรื อ Gesetz Gegen
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Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ดังนั้นบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจึ งสามารถมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิ่งอื่น ๆ นอกเหนือไปจาก
การคุ้มครองการแข่งขันได้ เนื่องจากถูกบัญญัติอยู่ภายใต้กฎหมายอีกฉบับหนึ่งแยกต่างหากออกจาก
GWB ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์หลักในการคุ้มครองการแข่งขันที่เสรีเป็นสถาบันนั่นเอง
แต่สาหรับบทบัญญัติที่ใช้ควบคุมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กั บ มาตรา 57 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารแข่ ง ขั น ทางการค้ า พ.ศ. 2560 และเป็ น บทบั ญ ญั ติ ที่
วิทยานิพนธ์เล่มนี้มุ่งศึกษาเปรียบเทียบอย่างละเอียด อย่างบทบัญญัติเรื่องการควบคุมพฤติกรรมของผู้
ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบหรือผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่เหนือกว่าตาม
มาตรา 20 แห่ ง GWB นั้ น ก็มีวัตถุประสงค์ ในการรั ก ษาให้ กระบวนการทางการตลาด (market
process) เปิดอยู่ตลอดเวลา กล่าวคือ การมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจของผู้มีส่วนร่วมในตลาดในการ
ตัดสินใจลงมือทาตามสิ่งที่พวกเขาได้คิดแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ถ้ายึดหลักทฤษฎีนี้แล้ว การแข่งขันจะ
ช่วยส่งเสริมวัตถุประสงค์ในทางเศรษฐกิจ เช่น การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม การคานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของผู้บริโภคและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน การแข่งขันยังทาให้บรรลุเป้าหมาย
ในทางอภิเศรษฐศาสตร์ เช่น การควบคุมอานาจทางเศรษฐกิจ และการปกป้องเสรีภาพของตัวละคร
ทางเศรษฐกิจ หรือเรียกได้ว่าเป็นบทบัญญัติที่มีวัตถุประสงค์ในการ “คุ้มครองการแข่งขันเป็นสถาบัน”
โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นคู่แข่งขันแต่ละรายในตลาดแต่อ ย่างใด ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของมาตรา 20 แห่ง GWB นี้ก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรม
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี แม้ว่ามาตรานี้จะมี
ถ้อยคาที่สื่อให้เห็นว่าเป็นบทบัญญัติที่มุ่งคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ก็ตาม แต่แท้ที่จริงแล้วยังคงตั้งอยู่บนวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองการแข่งขันโดยรักษาให้ มีผู้ประกอบ
ธุรกิจ SMEs ฝั่งอุปทานอยู่ในตลาดหลาย ๆ ราย ซึ่งการมีผู้ประกอบธุรกิจ SMEs อยู่ในตลาดเป็น
จานวนมากนั้นย่อมแสดงว่าตลาดดังกล่าวมีการแข่งขันและปราศจากการผูกขาดนั่นเอง
นอกจากนั้นบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของทั้ง 3 ประเทศ
รวมถึงบทบัญญัติเรื่องการควบคุมพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบ
หรือผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดที่เหนือกว่าของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ยังมีความพิเศษ
ตรงที่ให้ความคุ้มครองป้องกันกระบวนการต่อต้านการแข่งขันตั้งแต่แรกเริ่มหรือตั้งแต่ ยังไม่เกิดความ
เสียหายขึ้นต่อการแข่งขัน เพียงแค่พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมนั้นมีแนวโน้มที่จ ะเป็นอันตราย
ต่อการแข่งขัน (likely to harm competition) หรือมีแนวโน้มที่จะขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรม
(tend to impede fair competition) หรือผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ถูกกีดกันหรือได้รับอุปสรรคต่อ
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การดาเนินธุรกิจตามปกติในตลาดจนตลาดของผู้ประกอบธุรกิจ SMEs แคบลง ก็เข้าข่ายที่จะเป็น
ความผิดตามบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของทั้ง 3 ประเทศ และบทบัญญัติ
เรื่องการควบคุมพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบหรือผู้ประกอบธุรกิจ
ซึ่งมีอานาจตลาดที่เหนือกว่าของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้แล้ว อาจกล่าวได้ว่าบทบัญญัติเช่นนี้
เป็นมาตรการป้องกันมิให้เกิดแนวโน้มในการสร้าง รักษา และขยายอานาจเหนือตลาดของผู้ประกอบ
ธุรกิจในทางมิชอบด้วยกฎหมายไว้เป็นการล่วงหน้า หรือเป็นมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาด
ตั้งแต่ในระยะแรกเริ่ม
ฉะนั้นพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุ รกิจฝ่ายเดียวที่เป็นความผิดตามบทบัญญัติเรื่อง
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของทั้ง 3 ประเทศ และตามบทบัญญัติเรื่องการควบคุมพฤติกรรม
ของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ซึ่ ง มี อ านาจตลาดเชิ ง เปรี ย บเที ย บหรื อ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ซึ่ ง มี อ านาจตลาดที่
เหนือกว่าของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ต้องเป็นการปฏิเสธที่เป็นอันตรายหรือมีแนวโน้มว่าจะเป็น
อันตรายต่อการแข่งขันเท่านั้น หากเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่สร้างความเสียหายให้ กับ
เพียงผู้ประกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่ง เช่น การปฏิเสธที่ผู้ประกอบธุรกิจผู้ปฏิเสธมีส่วนแบ่งตลาดอยู่
น้อยมาก หรือการปฏิเสธที่ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ ถูกปฏิเสธยังสามารถหาคู่ค้าทางธุรกิจรายอื่น แทนผู้
ปฏิ เ สธได้ อ ย่ า งสะดวก ก็ จ ะไม่ ถู ก จั ด ว่ า เป็ น การปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วที่ เ ป็ น ความผิ ด ตาม
บทบัญญัตเิ ช่นนี้แต่อย่างใด
4.2.2 วัตถุประสงค์ของบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 57
แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
จากการศึกษาถึงวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
ของประเทศไทย ในหัวข้อวัตถุประสงค์ของมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. 2560 พบว่า นักกฎหมายไทยมีความเห็นในเรื่ องนี้แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย กล่าวคือ นักกฎหมาย
ฝ่ายที่หนึ่งเห็นว่าบทบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจจากการกระทาที่ไม่เป็นธรรม
ของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ดังนั้นบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศไทย
จึงเป็นบทบัญญัติที่เน้นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกกลั่นแกล้ง มิใช่ความเสียหายที่
เกิดขึ้นกับกระบวนการการแข่งขันหรือภาวะการแข่งขันในตลาดโดยรวม ส่วนนักกฎหมายฝ่ายที่สอง
รวมทั้งคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย เห็นว่าบทบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์ เป็น
การคุ้มครองหรือรักษากระบวนการการแข่งขันในตลาดโดยรวม
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้ศึกษาถึงวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทาง
การค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้ง บทบัญญัติเรื่องการ

391
ควบคุมพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบหรือผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมี
อานาจตลาดที่เหนือกว่าของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแล้วพบว่า ต่างปรับใช้และตีความบทบัญญัติ
ดังกล่าวว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองกระบวนการการแข่งขันในตลาดทั้งสิ้น เมื่อบทบัญญัติเรื่อง
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่ เป็นธรรมมีจุดเริ่มต้นจากประเทศสหรัฐอเมริกา และเผยแพร่มาสู่กฎหมาย
การแข่งขันทางการค้า ของประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ในเวลาต่อมา และบทบัญญัติเรื่อง
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศไทยเองก็ได้รับอิทธิพลมาจากกฎหมายการแข่งขันทาง
การค้าของประเทศญี่ปุ่ นผ่ านกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศ
ไต้หวัน21 ดังนั้น หากประสงค์จะปรับใช้และตีความบทบัญญัติตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับประเทศต้นกาเนิดเหล่านั้น ก็ควรที่จะปรับใช้และ
ตีความมาตรา 57 โดยตั้งอยู่ บ นเจตนารมณ์ห รือวัตถุประสงค์เพื่อการคุ้มครองและสนับสนุนการ
แข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมเพื่อรับรองสวัสดิภาพของผู้บริโภค และพึงระลึกว่า บทบัญญัติตามมาตรา
57 นี้ ไม่ได้มีขึ้น เพื่ อคุ้ มครองผู้ ป ระกอบธุร กิจรายใดรายหนึ่งหรื อ คู่แ ข่ง ขันแต่อ ย่างใด แม้ว่าหาก
พิจารณาเฉพาะถ้อยคาหรือตัวอักษรที่ปรากฏอยู่ในตัวบทมาตรา 57 จะดูเหมือนเป็นการคุ้มครองผู้
ประกอบธุรกิจก็ตาม
นอกจากนั้น ยังสมควรที่จะนาเอาลักษณะพิเศษของบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทาง
การค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งบทบัญญัติเรื่อง
การควบคุมพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบหรือผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมี
อานาจตลาดที่เหนือกว่าของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาปรับใช้ด้วย กล่าวคือ ควรปรับใช้ และ
ตีความบทบั ญญัติตามมาตรา 57 ในลั กษณะที่ให้ ความคุ้มครองการแข่งขันตั้งแต่ยังไม่เกิดความ
เสียหายต่อการแข่งขันขึ้น หากพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมใดน่าจะเป็นอันตรายต่อการแข่งขัน
หรือมีแนวโน้มที่จะขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรมก็ควรที่จะเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 57 นี้ได้
แล้ว ซึ่งการปรับใช้และตีความในลักษณะนี้จะทาให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของประเทศ
ไทยสามารถพิสูจน์ความเสียหายให้เข้ากับองค์ประกอบความรับผิดได้ค่อนข้างง่ายและสะดวกในทาง
ปฏิบั ติ 22 ฉะนั้ น พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เข้ าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 57
จะต้องเป็นการปฏิเสธที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการแข่งขันหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อการ
แข่งขันได้ถ้าหากปล่อยให้การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเช่นนั้นดาเนินต่อไป ส่วนการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวที่ส่งผลกระทบเฉพาะแต่เพียงผู้ประกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่งหรือเพียงคู่แข่งขันนั้นยัง

21
22

ศักดา ธนิตกุล, คาอธิบายและกรณีศึกษาพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ .ศ.2542, หน้า 82.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 207-208.
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ไม่เพียงพอที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 57 นี้ เพราะบทบัญญัติตามมาตรา 57 มีวัตถุประสงค์ในการ
คุ้มครองกระบวนการการแข่งขันนั่นเอง
โดยที่ บ ทบั ญ ญั ติ เ รื่ อ งพฤติ ก รรมทางการค้ า ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมตามมาตรา 57 แห่ ง
พระราชบัญญัติการแข่งขัน ทางการค้า พ.ศ. 2560 ไม่อาจมีขึ้นเพื่อเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์
ประการอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ได้
เนื่องจากบทบัญญัติตามมาตรา 57 เป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ฉะนั้น ในการปรับใช้จึง
ต้องปรับใช้ให้สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดี ยวกับวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ จะนาเอาตัวอย่าง
การปรับใช้บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่มี
วัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งเพื่อคุ้มครองคู่แข่งขันนอกเหนือไปจากการคุ้มครองการแข่งขันมาเป็น แนวทาง
ในการปรับใช้มาตรา 57 ของประเทศไทยมิได้ เนื่องจากบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็น
ธรรมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายอีกฉบับหนึ่งแยกต่างห่างจากกฎหมาย
การแข่งขันทางการค้าฉบับหลักนั่นเอง
ตารางที่ 5 ตารางสรุปเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้า
ที่ไม่เป็นธรรมของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในแต่ละประเทศ
ประเทศที่
ศึกษา

บทบัญญัติเรื่อง
พฤติกรรมทางการค้า
ที่ไม่เป็นธรรม

วัตถุประสงค์

หมายเหตุ

-

สหรัฐอเมริกา

มาตรา 5 แห่ง FTC
Act

คุ้มครองให้ตลาดมีการแข่งขัน
อย่างเสรีและเป็นธรรม

ญี่ปุ่น

มาตรา 19 ประกอบ
มาตรา 2(9)(vi) แห่ง
AMA

สนับสนุนการแข่งขันที่เสรีและ วัตถุประสงค์ระบุอยู่
เป็นธรรม
ในมาตรา 1 แห่ง
AMA

สาธารณรัฐ
เกาหลี

มาตรา 23 แห่ง
MRFTA

ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม วัตถุประสงค์ระบุอยู่
และโดยเสรี
ในมาตรา 1 แห่ง
MRFTA
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สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี

มาตรา 3 ประกอบ
มาตรา 4 ข้อ 4 แห่ง
UWG

คุ้มครอง 3 สิ่ง ได้แก่คุ้มครอง
คู่แข่งขัน คุ้มครองผู้บริโภค
และผู้มีส่วนร่วมในตลาด และ
คุ้มครองการแข่งขัน

มาตรา 20 แห่ง GWB คุ้มครองการแข่งขันเป็น
สถาบัน

ไทย

มาตรา 57 แห่ง
พระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการค้า
พ.ศ. 2560

UWG เป็นกฎหมาย
อีกฉบับหนึ่งแยก
ต่างหากจาก GWB
และการคุ้มครองคู่
แข่งขันตามมาตรานี้
หมายถึงคู่แข่งขันแต่
ละรายในตลาด
วัตถุประสงค์ศึกษาได้
จากในที่มาในการ
ตรากฎหมาย จาก
บริบทแวดล้อมและ
จากหน้าที่ของ
กฎหมาย GWB

มีความไม่ชัดเจนว่ามุ่งคุ้มครอง มีความเห็นแบ่ง
สิ่งใดระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ ออกเป็น 2 ฝ่าย
หรือกระบวนการการแข่งขัน
ในตลาด

4.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่
เป็นธรรมกับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
การที่วัตถุประสงค์ของบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา
57 มุ่งคุ้มครองสิ่งใดเป็นสาคัญระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ หรือกระบวนการการแข่งขัน ในตลาด จะมี
ความสัมพันธ์กับ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวตามมาตรา 57 กล่าวคือ หากปรับใช้และตีความโดยยึดตามความเห็นของนักกฎหมายฝ่ายที่เห็น
ว่ามาตรา 57 เป็นกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจจากการกระทาที่ไม่เป็นธรรมของผู้ประกอบ
ธุรกิจรายอื่น และเน้นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกกลั่นแกล้ง มิใช่ความเสียหายที่
เกิดขึ้น กับ กระบวนการหรื อภาวะการแข่งขันในตลาดโดยรวม หลั กเกณฑ์พิจารณาความผิ ดของ
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุร กิจ ฝ่ ายเดียวในส่ว นของผลกระทบของการปฏิเสธย่อมจะหมายถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกปฏิเสธ มิใช่ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อกระบวนการการแข่งขัน
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ในตลาด ดังนั้น การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายใดราย
หนึ่ งก็เพีย งพอที่จ ะเป็ น ความผิ ดตามมาตรานี้ ได้แล้ ว เช่น การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวทาให้
ยอดขาย รายได้หรืออัตรากาไรลดลง หรือโอกาสในการสร้างรายได้หรือกาไรลดลง หรือค่าใช้จ่ายที่
ต้องแบกรับเพิ่มสูงขึ้น โดยไม่จาเป็นต้องคานึงถึงความเสียหายต่อกระบวนการการแข่งขันในตลาดเลย
ตามที่นักกฎหมายฝ่ายนี้ได้ยกตัวอย่ างถึงพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เข้าข่ายเป็น
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมเอาไว้ว่า เพียงแค่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งปฏิเสธที่จะรับซื้อสินค้า
ของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยรายหนึ่งแล้วทาให้ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยนั้นได้รับความเสียหายหรือ
ได้รับความเดือดร้อน ก็เข้าข่ายเป็นความผิดตามบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมที่
สามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้แล้ว 23 โดยตัวอย่างที่นักกฎหมายฝ่ายนี้
ยกขึ้นไม่ได้กล่าวว่าจะต้องมีความเสียหายต่อการแข่งขันเกิดขึ้นแต่อย่างใด
การปรับใช้และตีความมาตรา 57 ไปในแนวทางนี้ นอกจากจะทาให้หลักเกณฑ์ที่ใช้
พิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวไม่สอดคล้องกับแนวทางของทั้ง 4
ประเทศที่ได้ทาการศึกษาเปรียบเทียบแล้ว ยังทาให้พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเป็น
ความผิ ดต่อมาตรา 57 ได้ง่ายเกิน ไป จนเสมือนเป็นการฟ้องร้ องกัน ในเรื่ องละเมิดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มากกว่าที่จะเป็นการฟ้องร้องกันตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอีกด้วย
ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นแทบทุกกรณีก็เข้าข่ายเป็น
ความผิดตามมาตรา 57 ได้ทั้งสิ้น เนื่องจากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจส่วนมากย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อผู้ประกอบธุรกิจผู้ถูกปฏิเสธอยู่แล้ว เช่น ผู้ถูกปฏิเสธอาจจะอ้างว่าเพราะการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจทา
ให้ตนต้องไปหาคู่ค้าทางธุรกิจใหม่ส่งผลให้ตนมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้นจากเดิมหรือ
อาจจะอ้างว่าเพราะการปฏิเสธไม่ยอมจาหน่ายวัตถุดิบต้นน้าให้กับตน ทาให้ตนไม่มีวัตถุดิบมาผลิต
เป็นสินค้าสาเร็จรูปเพื่อจาหน่ายให้กับผู้บริโภค ทาให้ยอดขาย รายได้หรืออัตรากาไรของตนลดลง เป็น
ต้น เมื่อการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวถูกพิจารณาว่าเป็นความผิดตามมาตรา 57 ได้ง่ายเช่นนี้แล้ว
ย่อมเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกปฏิเสธที่มักไม่พอใจกับการปฏิเสธเข้ามาร้องเรียนต่อคณะกรรมการการ
แข่งขันทางการค้าว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นเป็นความผิดตามมาตรา 57 กันมากขึ้น
ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระงานให้แก่คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าอย่างมหาศาล

23

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศ
ต่างๆ เพื่อการพัฒนาแนวปฏิบัติตามมาตรา 29 ตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าตามโครงการส่งเสริมระบบการแข่งขันทางการค้าที่
เกื้อหนุนต่อการส่งออก, หน้า 4-8.
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แต่หากตีความว่ามาตรา 57 นี้มีวัตถุประสงค์มุ่งคุ้มครองกระบวนการการแข่งขัน ใน
ตลาดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์พื้นฐานของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศที่เป็นต้นแบบของ
บทบัญญัติในเรื่องนี้อย่างประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี หลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา
ความผิดในส่วนของผลกระทบของการปฏิเสธย่อมเป็นผลกระทบต่อกระบวนการการแข่งขันในตลาด
ดังนั้น พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวจะเป็นความผิดตามมาตรา 57 ก็ต่อเมื่อการปฏิเสธ
นั้นส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อการแข่งขันหรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตรายต่อการแข่งขัน เช่น การ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่ส่งผลเป็นการกาจัดคู่แข่งขันรายอื่น ๆ ให้ออกไปจากตลาดจนทาให้การ
แข่งขันในตลาดลดลง มีแนวโน้มที่จะส่งผลให้สินค้ามีราคาสูงขึ้นหรือคุณภาพของสินค้าต่าลงหรือ
แรงจูงใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ของผู้ประกอบธุรกิจมีน้อยลง เป็นต้น การปรับใช้และตีความ
มาตรา 57 ไปในแนวทางนี้ก็จะทาให้หลักเกณฑ์พิจารณาความผิดสอดคล้องตามแนวทางของทั้ง 4
ประเทศที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบมา และยังไม่ทาให้การปฏิเสธเป็นความผิ ดตามมาตรา 57 ได้ง่าย
จนเกินไปอีกด้วย
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บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
การปฏิเสธไม่ทาธุร กิจฝ่ ายเดียว (unilateral refusal to deal) เป็นพฤติกรรมที่ผู้ ประกอบ
ธุรกิจรายหนึ่งใช้ดุลยพินิจโดยอิสระของตนเองปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับลูกค้าหรือคู่แข่งขันอี กฝ่ายหนึ่ง
โดยไม่คานึงว่าผู้ถูกปฏิเสธจะมีกี่รายก็ตาม ซึ่งการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวสามารถจาแนกได้หลาย
ประเภทขึ้นอยู่กับว่าใช้เกณฑ์ใดเป็นตัวจาแนก ถ้าหากใช้หลักเกณฑ์พิจารณาความผิดเป็นตัว จาแนก
จะสามารถแบ่งการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ (actual unilateral refusal to deal) หมายถึง การ
ที่ผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งใช้ดุลยพินิจโดยอิสระของตนเองแล้วจึงแสดงเจตนาปฏิเสธไม่ทาธุรกิจต่ออีก
ฝ่ายหนึ่งอย่างชัดเจน ซึ่งการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจประเภทนี้เป็นการปฏิเสธในความหมายปกติที่คนเข้าใจ
กัน
2. การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยาย (constructive unilateral refusal to deal)
หมายถึง การที่ผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งแสร้งตกลงว่าจะทาธุรกิจกับอีกฝ่ายหนึ่ง แต่มีการกาหนด
เงื่อนไขทางธุรกิจในลักษณะที่สุดโต่งจนไม่น่าจะมีผู้ใดเข้ามาทาธุรกิจด้วยจริง เช่น กาหนดราคาสินค้า
สูงมากเกินไป หรือแกล้งส่งมอบสินค้าให้ช้าเกินสมควร หรือจากัดปริมาณสินค้าที่จาหน่ายลง เป็นต้น
3. การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่มีลักษณะเป็นการกดดันราคา (margin squeeze หรือ
price squeeze) เป็ น พฤติ ก รรมที่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ รายหนึ่ ง ในตลาดต้ น น้ าซึ่ ง ในขณะเดี ย วกั น ผู้
ประกอบธุรกิจนั้นก็มีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจอยู่ในตลาดปลายน้าด้วย ได้เสนอหรือกาหนดราคา
วัตถุดิบในตลาดต้นน้าที่จาเป็นต่อการนาไปประกอบธุรกิจในตลาดปลายน้าให้อยู่ในระดับที่ สูงกว่า
ราคาสินค้าของตนเองในตลาดปลายน้าที่จาหน่ายให้กับผู้บริโภค หรือกาหนดราคาสินค้าวัตถุดิบต้นน้า
ไว้ในระดับที่ลูกค้าของตนซึ่งดาเนินธุรกิจอยู่ในตลาดปลายน้าไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจนั้น
ในตลาดปลายน้าได้โดยการดาเนินธุรกิจที่สมเหตุผลทางเศรษฐกิจ ด้วยลั กษณะของพฤติกรรมที่มีการ
กาหนดราคาวัตถุดิบในระดับที่สูงนี้ จึงถูกจัดเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยาย แต่ในบาง
ประเทศก็เห็นว่าเป็นอีกพฤติกรรมหนึ่งที่แยกออกมาต่างห่างจากพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียว
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ซึ่งการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวทั้ง 3 ประเภทล้วนแล้วแต่เป็นการที่ผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่ง
ใช้เสรีภาพในการทาสัญญาที่ตนมีในการเลือกคู่สัญญาว่าจะทาสัญญากับใครหรือไม่ทาสัญญากับใคร
และเสรีภาพในการกาหนดเนื้อหาของสัญญาว่าจะตั้งราคาสินค้าหรือบริการของตนเท่าใดก็ได้ แต่ใน
บางกรณีการใช้ เสรี ภ าพเช่น นี้ อาจส่ งผลกระทบหรือก่อความเสี ยหายแก่บุคคลอื่นหรือสั งคมโดย
ส่วนรวมได้ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า จึงจาเป็นต้องเข้ามาเพื่อจากัดกรอบหรือขอบเขตของการ
ใช้เสรีภาพนั้น กล่าวคือ พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวทั้ง 3 ประเภทอาจเป็นความผิดต่อ
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าภายใต้บทบัญญัติเรื่องการใช้อานาจตลาดโดยมิชอบ (หรือการห้ามการ
ผูกขาด) และบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวมีโอกาสที่จะเป็นความผิดต่อ
บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมได้มากกว่า เพราะบทบัญญัติดังกล่าวนี้ใช้ควบคุม
พฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจทุกรายในตลาดโดยไม่จาเป็นว่าจะต้องมีสถานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่ง
มีอานาจเหนือตลาดเหมือนอย่างบทบัญญัติเรื่องการใช้อานาจตลาดโดยมิชอบ ประกอบกับในการ
ประกอบธุรกิจตามปกติ พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวอาจเกิดขึ้นได้ในทุก ๆ วันภายหลัง
จากที่ไม่สามารถเจรจาตกลงทาธุรกิจร่วมกันได้ อีกทั้งยังเป็นพฤติกรรมในลักษณะที่ไม่เคลื่อนไหว
ร่างกาย โดยสภาพจึงเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมอื่น ๆ ที่
จะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายเสียก่อน จึงดูเหมื อนว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวอาจเข้าข่าย
เป็นความผิดต่อบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมได้อย่างง่ายดาย กฎหมายการ
แข่งขันทางการค้าของประเทศต่าง ๆ จึงพยายามสร้างหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่ชัดเจนว่าการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในสถานการณ์เช่นใดถึง จะเป็นความผิดหรือไม่เป็นความผิดต่อบทบัญญัติเรื่อง
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็ น ธรรม ซึ่งเป็นสิ่ งที่ภ าคธุรกิจต้องการทราบเป็นอย่างมากเพื่อนามา
ประเมินพฤติกรรมของตน
ประเทศสหรัฐอเมริกามีพัฒนาการในเรื่องพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวมาอย่าง
ยาวนานตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยศาลเป็นองค์กรที่มีบทบาทสาคัญในการสร้างแนวคิด และวาง
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว การมีพัฒนาการมาอย่ าง
ยาวนานทาให้ประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวครบทุกประเภท
ทั้งการปฏิเสธไม่ทาธุร กิจ ฝ่ ายเดีย วโดยแท้ โดยปริยายและการกดดันราคา และการปฏิเสธทั้ง 3
ประเภทนั้นจะเป็นความผิดภายใต้บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 5
แห่ง FTC Act ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์คุ้มครองตลาดให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมก็
ต่ อ เมื่ อ 1. เป็ น อั น ตรายหรื อ น่ า จะเป็ น อั น ตรายต่ อ การแข่ ง ขั น อย่ า งมาก และ 2. ปราศจาก
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ประสิทธิภาพ ในการปรับใช้บทบัญญัติตามมาตรา 5 แห่ง FTC Act นี้ ศาลมักจะอิงอยู่กับหลักเกณฑ์
ของมาตรา 2 แห่ง Sherman Act แต่ผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่อาจมีความผิดตามมาตรา 5 แห่ง FTC
Act นี้ไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ผูกขาดหรือพยายามที่จะผูกขาดตลาดเหมือนอย่างกรณีตามมาตรา 2 แห่ง
Sherman Act อย่างไรถึงจะถือว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นเป็นอันตรายหรือน่าจะเป็น
อันตรายต่อการแข่งขันอย่างมากนั้น FTC ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย FTC Act
โดยตรงและศาล ได้ ว างหลั ก เกณฑ์ ที่ ใ ช้ใ นการพิ จารณาความผิ ดขึ้ น โดยจะพิ จ ารณาจากปัจจัย
ดังต่อไปนี้ 1. สภาพของตลาด 2. สภาพของผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่ต้องมีส่วนแบ่งตลาดตั้งแต่ร้อยละ 30
ขึ้นไป 3. สภาพของสินค้าหรือบริการ 4. ลักษณะของการปฏิเสธที่แสดงให้เห็นถึงเจตนาต่อต้านการ
แข่งขันของผู้ปฏิเสธ และ 5. ผลกระทบของการปฏิเสธที่เป็นอันตรายต่อการแข่งขันหรือน่าจะเป็น
อัน ตรายต่อการแข่ งขัน โดยไม่ร วมถึงพฤติ กรรมที่ เ พียงไม่ช อบด้ว ยศี ล ธรรมทางธุร กิจ แต่ ไ ม่ เ ป็ น
อันตรายต่อตลาด อย่างไรก็ตาม ถ้าหากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้น 1. มีประสิทธิภาพต่อ
การแข่งขัน หรือ 2. เกิดขึ้นโดยมีเหตุผลและความจาเป็นในการประกอบธุรกิจ ก็สามารถยกขึ้นอ้าง
เพื่อเป็นข้อต่อสู้ว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นนั้นไม่เป็นความผิดตามมาตรา 5 แห่ง FTC
Act ได้
ประเทศญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
ครบถ้วนทุกประเภททั้งการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ โดยปริยายและการกดดันราคา ซึ่ง
พฤติกรรมการปฏิเสธทั้ง 3 ประเภทนี้อาจเป็นความผิดต่อบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่
เป็นธรรมตามมาตรา 19 ประกอบมาตรา 2(9)(vi) แห่ง AMA อันเป็นบทบัญญัติที่มีวัตถุประสงค์
สนับสนุนการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมได้ก็ต่อเมื่อการปฏิเสธเช่นนั้นมีแนวโน้มที่จะขัดขวางการ
แข่งขันที่เป็นธรรม จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์และองค์ประกอบความรับผิดของบทบัญญัติตามมาตรา
19 ประกอบมาตรา 2(9) แห่ง AMA นั้นมีความคล้ายคลึงกับบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่
เป็นธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา สืบเนื่องมาจากการที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับเอามาตรา 5 แห่ง FTC
Act เข้ามาเป็นมาตรา 19 และมาตรา 2(9) แห่ง AMA นั่นเอง อย่างไรถึงจะเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ ายเดีย วที่มีแ นวโน้ ม ที่ จ ะขัด ขวางการแข่ งขั น ที่เ ป็นธรรมนั้ น JFTC ได้ส ร้างหลั กเกณฑ์ ขึ้น มาใช้
พิ จ ารณาโดยระบุ ไ ว้ ใ นแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจัด จ าหน่า ยและธรรมเนี ย มทางพาณิ ช ยกรรมว่า
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวมีแนวโน้มที่จะขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรมก็ต่อเมื่อการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจนั้นส่งผลกระทบเป็นการปิดกั้นผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น (foreclosure effect) ซึ่ง
หมายถึงสถานการณ์ที่การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว 1. มีแนวโน้มที่จะก่อให้ ผู้ประกอบธุรกิจราย
ใหม่ในตลาดที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบธุรกิจที่ดาเนินธุรกิจอยู่ในฐานะคู่แข่งขันถูกกาจัดออกไปจาก
ตลาด และหรือ 2. โอกาสในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวถูกทาให้ลดลง ตัวอย่างเช่น
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ในสถานการณ์ที่พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวก่อ ให้เกิดอุปสรรคในการหาคู่ค้ารายอื่นได้
อย่างสะดวก และทาให้ค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจเหล่านั้นเพิ่มสูงขึ้น และหรือ
ลดความจูงใจที่จะเข้ามาแข่งขันในตลาดหรือลดความจูงใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เป็นต้น โดย
JFTC จะใช้หลักเกณฑ์ทั้ง 5 ประการต่อไปนี้ ในการพิจารณาว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวนั้น
ส่งผลกระทบเป็นการปิดกั้นผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นหรือไม่ 1. สภาพการแข่งขันของสินค้าต่างยี่ห้อ
เช่น การกระจุกตัวของตลาด ลักษณะของสินค้าที่ถูกปฏิเสธ ระดับของความแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์
2. สภาพการแข่งขันของสินค้า ยี่ห้อเดียวกัน เช่น ประเภทธุรกิจของผู้ถูกปฏิเสธ 3. สถานะในตลาด
ของผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ เช่น ส่วนแบ่งตลาดของผู้ปฏิเสธ ลาดับที่ คุณค่าทาง
ยี่ห้อของสินค้า 4. ผลกระทบของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจต่อการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจที่ถูก
ปฏิเสธ 5. จานวนของคู่ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการถูกปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ และสถานะของผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบในตลาด อย่างไรก็ตาม มาตรา 19 ประกอบมาตรา 2(9)(vi) แห่ง AMA นี้จะไม่บังคับใช้กับ
ผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดตั้งแต่หรือน้อยกว่า ร้อยละ 20 หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่พึ่งเข้า
มาดาเนินธุรกิจอยู่ในตลาด เนื่องจากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจ ที่มีลักษณะดังกล่าว
ย่อมไม่อาจมีแนวโน้มที่จะขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรมได้ และนอกจากนั้นถ้าหากการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้น 1. ให้ประสิทธิภาพและส่งเสริมการแข่งขัน หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
หรือ 2. เกิดขึ้นโดยมีเหตุผลและความจาเป็นในการประกอบธุรกิจ ผู้ปฏิเสธก็สามารถยกขึ้นเป็นข้อ
ต่อสู้เพื่อที่จะปฏิเสธความรับผิดตามมาตรา 19 ประกอบมาตรา 2(9)(vi) แห่ง AMA ได้
ส่วนสาธารณรัฐเกาหลีปรากฏแนวคิดเฉพาะการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวประเภทโดยแท้
และโดยปริยาย แต่แนวคิดเกี่ยวกับการกดดันราคานั้นยังไม่ชัดเจนนัก ซึ่งการการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐเกาหลีอาจเป็นความผิดภายใต้บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่
ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 23 แห่ง MRFTA อันเป็นบทบัญญัติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่
เป็นธรรมและโดยเสรีได้ ถ้าหาก 1. เป็นการปฏิเสธธุรกรรมใด ๆ โดยไม่เป็นธรรม และ 2. มีแนวโน้ม
ขัดขวางการค้าที่เป็นธรรม จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์และองค์ประกอบความรับผิดของบทบัญญัติตาม
มาตรา 23 แห่ง MRFTA นั้นมีความคล้ายคลึงกับบทบั ญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
ของประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากสาธารณรัฐเกาหลี เห็นประโยชน์และ
ความจาเป็นของบทบัญญัติตามมาตรา 19 และมาตรา 2(9) แห่ง AMA จึงรับเข้ามาบัญญัติเป็นมาตรา
23 แห่ ง MRFTA นั่ น เอง อย่ า งไรถึ ง จะเป็ นการปฏิเ สธไม่ ท าธุร กิ จฝ่ ายเดี ย วที่ ไ ม่ เป็ น ธรรมและมี
แนวโน้มที่จะขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรมนั้น KFTC ได้สร้างหลักเกณฑ์ขึ้นมาใช้พิจารณาโดยระบุไว้
ในแนวปฏิบัติสาหรับการประเมินพฤติ กรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมว่า การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวในสถานการณ์ดังต่อไปนี้ถูกจัดว่ามีผลเป็นการจากัดการแข่งขันซึ่งเข้าข่ายที่จะเป็นความผิดตาม

400
มาตรา 23 แห่ง MRFTA 1. สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องในการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวนั้นเป็น
สิ่งจาเป็นสาหรับ การดาเนิน ธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจอีกฝ่าย 2. ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งถูกปฏิ เสธนั้น
สามารถหาคู่สัญญาอื่นแทนผู้ปฏิเสธได้หรือไม่ ถ้าสามารถหาแทนได้โดยง่าย และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินธุรกิจเพิ่มเติมมาก ก็แสดงว่าผลกระทบที่เป็นการต่อต้านการแข่งขันของพฤติกรรมการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวนั้นมีเพียงเล็กน้อย 3. การปฏิเสธทาให้การแข่งขันในตลาดที่เกี่ยวข้องลด
น้อยลงอย่างมีนัยสาคัญ ถึงขนาดเป็นเรื่องยากต่อผู้ประกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่งที่จะสามารถดาเนิน
ธุรกิจอยู่ต่อไปได้ 4. การปฏิเสธนั้นทาให้เกิดอุปสรรคในการเข้าสู่ ตลาดต่อคู่แข่งขัน (รวมถึงต่อผู้
ประกอบธุรกิจรายใหม่ที่กาลังจะเข้ามาแข่งขัน) 5. การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจนั้นถูกใช้เป็นวิธีในการบังคับ
ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นต้องยอมกระทาการอันมิชอบตาม MRFTA เช่น การกาหนดราคาขายต่อ
หรือ การฮั้วราคา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มาตรา 23 แห่ง MRFTA นี้จะไม่ใช้บังคับกับผู้ปฏิเสธที่มีส่วน
แบ่งตลาดต่ากว่าร้อยละ 10 หรือผู้ปฏิเสธที่มียอดขายรวมรายปีจานวนต่ากว่า 2,000,000,000 วอน
(สองพั น ล้ า นวอน) ในกรณี ที่ ส่ ว นแบ่ ง ตลาดไม่ ส ามารถค านวณได้ ห รื อ ค านวณได้ ยาก เนื่ อ งจาก
ผลกระทบที่เป็นการต่อต้านการแข่งขันของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะ
เช่นนี้ย่อมมีน้อยมาก จนไม่มีแนวโน้มที่จะขัดขวางการค้าที่เป็นธรรม อีกทั้งถ้าหากผู้ปฏิเสธมีข้อต่อสู้
ต่าง ๆ เช่นว่า 1. ผู้ปฏิเสธมีสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ 2. ผู้ถูกปฏิเสธขาดความน่าเชื่อถือ 3.
การปฏิเสธที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพและให้สวัสดิภาพแก่ผู้บริโภค หรือ 4. มีเหตุผลที่จาเป็นประการอื่น
ๆ ก็สามารถยกขึ้นกล่าวอ้างเพื่อปฏิเสธความรับผิดตามมาตรา 23 แห่ง MRFTA ได้
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเองก็มีแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวครบถ้วนทุก
ประเภททั้งการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ โดยปริยายและการกดดันราคา แต่การควบคุม
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยอาศัยบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
มีความแตกต่างจาก 3 ประเทศที่ได้กล่าวถึงมาแล้วข้างต้น เนื่องจากบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทาง
การค้าที่ไม่เป็นธรรมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมิได้รับอิทธิพลจากมาตรา 5 แห่ง FTC Act ของ
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า แต่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจาก Directive 2005/29/EC of 11 May 2005
concerning unfair business- to- consumer commercial practices in the internal market
ของสหภาพยุ โ รป ซึ่ ง เป็ น กฎหมายที่ ค วบคุ ม พฤติ ก รรมระหว่ า งผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ และผู้ บริ โ ภค
(business-to-consumer) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รับเอา Directive ดังกล่าวมาอนุวัติการเป็น
กฎหมายภายในที่มีชื่อว่า Act Against Unfair Competition (UWG) แต่นามาปรับใช้ในขอบเขตที่
กว้างกว่า กล่าวคือ นอกจาก UWG จะมีวัตถุประสงค์มุ่งคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว ยังมุ่งคุ้มครองคู่แข่งขัน
และการแข่งขันอีกด้วย ในมาตรา 4 ของกฎหมายฉบับนี้เป็นส่วนที่ว่าด้วยการคุ้มครองคู่แข่งขันจาก
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวอาจเป็นความผิดตาม
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มาตรา 4 ข้อที่ 4 แห่ง UWG ได้ถ้าหากการปฏิเสธนั้นเป็นการจงใจกีดขวางคู่แข่งขัน อย่างไรก็ตาม
กฎหมายฉบั บ นี้ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ สี ย หายสามารถฟ้ อ งคดี ไ ด้ ด้ ว ยตนเองโดยไม่ ต้ อ งผ่ า น
Bundeskartellamt จึงทาให้แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวภายใต้ UWG มีไม่มาก
นัก
ในการฟ้องร้ องต่อพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวโดยผู้ ประกอบธุรกิจซึ่งมิได้มี
อานาจเหนือตลาดที่เกิดขึ้นในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยหลักแล้วเป็นการฟ้องร้องโดยอาศัย
บทบัญญัติตามมาตรา 20(1) และมาตรา 20(3) แห่ง GWB ซึ่งเป็นกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
ฉบั บ หลั ก ผ่ า นการด าเนิ น การของ Bundeskartellamt การปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ยวจะเป็น
ความผิดต่อมาตราดังกล่าวซึ่งมีวัตถุประสงค์มุ่งคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ฝั่งอุปทานให้สามารถคงอยู่ในตลาดหลาย ๆ ราย เพื่อเป็นการป้องกันกระบวนการต่อต้านการ
แข่งขันตั้งแต่แรกเริ่มได้ก็ต่อเมื่อ 1. เป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบหรือมีอานาจ
ตลาดที่เหนือกว่า 2. กีดกันผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นด้วยการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว 3. โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร 4. ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อย่างไรถึงจะเป็นการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่เป็นการกีดกันผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนั้นจะต้องมีการชั่ง
น้าหนักผลประโยชน์ โดยปรากฏหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาจากคาพิพากษาของศาล คาวินิจฉัยของ
Bundeskartellamt รวมทั้งจากตัวบทใน GWB ดังนี้ 1. สภาพของตลาด 2. สภาพของผู้ปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจซึ่งต้องมีสถานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบหรือผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมี
อานาจตลาดที่เหนือกว่า และสภาพของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งถูกปฏิเสธ 3. สภาพของสินค้าหรือบริการที่
ปฏิเสธ 4. ลักษณะของการปฏิเสธที่ผู้ปฏิเสธมีเจตนาต่อต้านการแข่งขัน 5. ผลกระทบของการปฏิเสธ
ที่เกิดขึ้นต่อผู้ประกอบธุรกิจ SMEs แต่ถ้าหากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นนั้นมีเหตุผลอัน
สมควร เช่น 1. การปฏิเสธที่จะทาธุรกิจกับผู้ที่ไร้ประสิทธิภาพ 2. การปฏิเสธที่จะทาธุรกิจกับผู้ที่
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือ 3. การปฏิเสธที่จะทาธุรกิจเนื่องจากมี ความเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้
ในทางกฎหมาย ผู้ปฏิเสธก็สามารถยกข้อต่อสู้เหล่านั้นขึ้นอ้างเพื่อปฏิเสธความรับผิดตามมาตรา 20(1)
และ 20(3) แห่ง GWB ได้
สาหรับประเทศไทยมีบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมซึ่งสามารถควบคุม
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ ฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย บัญญัติอยู่ในมาตรา 57 แห่ ง
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 โดยวางหลักห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 57(1) ถึงมาตรา 57(4) อันเป็นผลให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ทาให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
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บังคับใช้กฎหมายฉบับนี้มีดุลยพินิจที่จะวินิจฉัยปัญหาจากข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ แต่อย่างไร
ก็ตาม จากการศึกษาพบว่าการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยอาศัยบทบัญญัติ
ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ยังคงมีปัญหาอยู่หลายประการ
ตั้งแต่ปัญหาการบังคับใช้ที่ไม่ชัดเจน ทั้งในด้านประเภทของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่จะต้อง
ถูกควบคุม ด้านการปรับใช้บทบัญญัติตามมาตรา 57 เพื่อควบคุมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว ด้าน
แนวปฏิบัติที่กาหนดถึงหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะนามาใช้พิจารณาความผิด
ของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว และด้านหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อต่อสู้สาหรับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียว ตลอดจนปัญหาในเรื่องวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ไม่แน่นอน
5.2 ข้อเสนอแนะ
ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ให้ ก ารควบคุ ม การปฏิ เ สธไม่ ท าธุ ร กิ จ ฝ่ า ยเดี ย วตามมาตรา 57 แห่ ง
พระราชบัญญัติการแข่งขัน ทางการค้า พ.ศ. 2560 มีประสิทธิภาพมากยิ่ง ขึ้น และสอดคล้องตาม
แนวทางของประเทศสากล จะขอแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบทบัญญัติ
ของกฎหมาย ข้ อ เสนอแนะในการออกประกาศของคณะกรรมการการแข่ ง ขัน ทางการค้า และ
ข้อเสนอแนะในการจัดทาแนวปฏิบัติของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ที่มีความเหมาะสม
เพื่อที่จะช่วยให้การบังคับใช้มาตรา 57 เพื่อควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทยมีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ด้าน และเพื่อเป็นการยืนยัน
วัตถุประสงค์ของมาตรา 57 ให้มีความแน่นอน
5.2.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมาย
การที่แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวภายใต้
บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทาง
การค้า พ.ศ. 2560 จะสอดคล้องกับต่างประเทศได้นั้น ประการแรกก็คือ ต้องมีการปรับใช้และตีความ
มาตรา 57 ว่ า เป็ น มาตราที่ มี วั ตถุ ป ระสงค์ มุ่ ง คุ้ ม ครองกระบวนการการแข่ งขั น ในตลาดเสี ยก่อน
หลั กเกณฑ์ พิจ ารณาความผิ ด ของพฤติ ก รรมการปฏิ เสธไม่ ทาธุร กิจ ฝ่ า ยเดียวถึ งจะสอดคล้ อ งกั บ
หลักเกณฑ์ของต่างประเทศ แต่ด้วยถ้อยคาของบทบัญญัติตามมาตรา 57 ที่ว่า “อันเป็นผลให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ” ไม่อาจทาให้มีการปรับใช้และตีความไปตามวัตถุประสงค์
เช่นนั้นได้ เพราะความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องพิสูจน์ตามมาตรานี้คือความเสียหายของผู้ประกอบ
ธุรกิจซึ่งเป็นฝ่ายถูกปฏิเสธ มิใช่ความเสียหายที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นต่อกระบวนการการแข่งขันใน
ตลาด แตกต่างไปจากหลักเกณฑ์พิจารณาความผิดของต่างประเทศ ที่การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
จะเป็ น ความผิ ดตามบทบั ญญัติเรื่ องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมก็ต่อเมื่อการปฏิเสธนั้นมี
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ผลกระทบต่อการแข่งขันหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดผลกระทบต่อการแข่งขัน ดังนั้นถ้าหากไม่มีการแก้ไข
ปรับปรุงบทบัญญัติตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 เสียก่อน
แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวภายใต้มาตรา 57 ก็ไม่อาจ
สอดคล้องกับแนวทางของต่างประเทศได้ เพราะแม้จะเสนอแนะให้มีการตีความหรือออกแนวปฏิบัติ
ของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าว่าผลกระทบของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่จะเป็น
ความผิดตามมาตรา 57 นี้ หมายถึง การปฏิเสธที่มีผลกระทบต่อการแข่งขันหรือ มีแนวโน้มว่าจะเกิด
ผลกระทบต่ อ การแข่ ง ขั น ก็ มิ อ าจท าได้ เพราะเป็ น การตี ค วามหรื อ ออกแนวปฏิ บั ติ ที่ ขั ด แย้ ง ต่ อ
บทบัญญัติของกฎหมาย
ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติตามมาตรา
57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 โดยให้เพิ่มเติมถ้อยคาว่า “และมีแนวโน้ม
ขัดขวางการแข่งขัน ที่เป็ น ธรรม (and tend to impede fair competition)” ไว้ในวรรคหนึ่งของ
มาตรา 57 ซึ่งถ้อยคาดังกล่าวนี้เป็นถ้อยคาที่บัญญัติอยู่ในบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่
เป็นธรรมของประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อมีการเพิ่มเติมถ้อยคาดังกล่าวลงไปในวรรคหนึ่ง
ของมาตรา 57 แล้ ว ผลกระทบที่ ผู้ ฟ้ อ งคดี จ ะต้ อ งพิ สู จ น์ ต ามองค์ ป ระกอบความรั บ ผิ ด ใหม่ ก็ คื อ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นต่อการแข่งขัน มิใช่ผลกระทบเฉพาะตัวผู้ประกอบธุรกิจรายใด
รายหนึ่งดังเดิม และที่เลือกใช้คาว่า “แนวโน้ม” ก็เพื่อที่จะได้สามารถปรับใช้และตีความบทบัญญัติ
ตามมาตรา 57 ใหม่นี้ให้สอดคล้องกับการปรับใช้และตีความบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่
เป็นธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีรวมทั้งบทบัญญัติเรื่องการควบคุม
พฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาดเชิงเปรียบเทียบและผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจตลาด
ที่เหนือกว่าของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กล่าวคือ เป็นมาตรการคุ้มครองการแข่งขันตั้งแต่ในระยะ
แรกเริ่ม หรือก็คือเป็นมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดพฤติกรรมการใช้อานาจเหนือตลาดโดยมิชอบ
ตามมาตรา 50 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารแข่ ง ขั น ทางการค้ า พ.ศ. 2560 ตั้ ง แต่ ใ นระยะแรกเริ่ ม
(preventing abuse of dominant position at an incipient level) ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ
พิสูจน์ให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อการแข่งขัน แต่ถ้าผู้ฟ้องคดีสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงแนวโน้ม
ว่าจะเกิดความเสียหายต่อการแข่งขันถ้าหากปล่อยให้มีการกระทาพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวนั้นต่อไปได้ ก็เข้าข่ายองค์ประกอบความรับผิดตามมาตรา 57 ที่เสนอให้แก้ไขใหม่ได้แล้ว ซึ่ง
เป็นภาระการพิสูจน์ที่ค่อนข้างง่ายและสะดวกในทางปฏิบัติมากกว่าการพิสูจน์ให้เห็นถึงความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นต่อการแข่งขันแล้ว

404
เมื่อความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องพิสูจน์ตามมาตรา 57 ที่เสนอให้แก้ไขใหม่คือความ
เสียหายต่อการแข่งขันแล้ว ก็จะเป็นการยืนยันว่ามาตรา 57 ใหม่นี้เป็นมาตราที่มีวัตถุประสงค์มุ่ง
คุ้ ม ครองกระบวนการการแข่ ง ขั น ในตลาด โดยไม่ เ ปิ ด โอกาสให้ ตี ค วามได้ อี ก ว่ า เป็ น มาตราที่ มี
วัตถุประสงค์มุ่งคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่งในตลาดเหมือนมาตรา 57 ก่อนมีการแก้ไข
เพราะถ้ อยค าตามมาตรา 57 ใหม่นี้มีการกล่ าวถึ ง การแข่ ง ขัน ไว้ อ ย่า งชั ดเจน ดังนั้น ปัญหาที่ ว่ า
วัตถุประสงค์ของบทบัญญัติตามมาตรา 57 มีความไม่ชัดเจนแน่นอนเนื่องจากมีความเห็นแบ่งออกเป็น
2 ฝ่าย ระหว่างฝ่ายที่เห็นว่าเป็นมาตราที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจกับฝ่ายที่เห็นว่ามี
วัตถุประสงค์มุ่งคุ้มครองหรือรักษากระบวนการการแข่งขันในตลาดโดยรวมก็จะไม่มีอีกต่อไป และเมื่อ
วัตถุประสงค์ของบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 57 มีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่ เป็นธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งบทบัญญัติที่ใกล้เคียงกันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแล้ว ก็
จะทาให้แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยอาศัยบทบัญญัติ
เรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศไทย โดยเฉพาะหลักเกณฑ์พิจารณาความผิด มี
ความถูกต้อง และสอดคล้องตามแนวทางของประเทศสากลเหล่านั้น อีกทั้งยังส่งผลให้แนวปฏิบัติด้าน
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในส่วนของ
ผลกระทบของการปฏิเสธที่ผู้เขียนเสนอแนะให้จัดทาในข้อต่อ ไปมีความสอดคล้องกับของประเทศ
สากลดังกล่าวและไม่ขัดแย้งกับบทบัญญัติตามมาตรา 57 อีกด้วย
ด้วยข้อพิจารณาข้างต้น จึงขอเพิ่มเติมถ้อยคาว่า “และมีแนวโน้มขัดขวางการแข่งขันที่
เป็นธรรม” ไว้ในวรรคหนึ่งของมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 โดย
มีถ้อยคาภายหลังการแก้ไขปรับปรุงดังนี้
“ห้ ำ มมิ ใ ห้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ กระท ำกำรใด ๆ อั น เป็ น ผลให้ เ กิ ด ควำมเสี ย หำยแก่ ผู้
ประกอบธุรกิจรำยอื่น และมีแนวโน้มขัดขวำงกำรแข่งขันที่เป็นธรรม ในลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
ดังต่อไปนี
(1) กีดกันกำรประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรำยอื่นอย่ำงไม่เป็นธรรม
(2) ใช้อำนำจตลำดหรืออำนำจต่อรองที่เหนือกว่ำอย่ำงไม่เป็นธรรม
(3) กำหนดเงื่อนไขทำงกำรค้ำอันเป็นกำรจำกัดหรือขัดขวำงกำรประกอบธุรกิจของ
ผู้อื่นอย่ำงไม่เป็นธรรม
(4) กระทำกำรในลักษณะอื่นตำมที่คณะกรรมกำรประกำศกำหนด”
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5.2.2 ข้อเสนอแนะในการออกประกาศของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
ปัญหาด้านการปรับใช้บทบัญญัติตามมาตรา 57 เพื่อควบคุม พฤติกรรมการปฏิเสธไม่
ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่ขาดความชัดเจนและไม่เป็นเอกภาพ มีสาเหตุเพราะมาตรา 57 ไม่มีอนุมาตราใด
เลยที่ระบุถึงพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิ จฝ่ายเดียวไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้นผู้เขียนจึงขอเสนอให้
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าใช้อานาจตามมาตรา 57(4) ออกประกาศของคณะกรรมการการ
แข่งขันทางการค้าโดยกาหนดให้ พฤติกรรม “การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว” และ “การกดดัน
ราคา” เป็นกระทาการในลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนดตามมาตรา 57(4) เพื่อเป็น
การขจั ดปั ญหาการปรับ ใช้ดังกล่าว และช่ว ยให้ การปรับใช้มาตรา 57 เพื่อควบคุมพฤติกรรมการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ ทุกประเภทสามารถทาได้อย่างสะดวก ไม่จาเป็นต้องมาถกเถียงกันอีกต่อไปว่าจะ
ปรับใช้มาตรา 57 ในอนุมาตราใดระหว่างมาตรา 57(1) และมาตรา 57(3) ถึงจะเป็นการถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพมากกว่ากัน เพราะหลังจากที่คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าออกประกาศเช่นว่า
นั้นแล้ว การควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวทุกประเภทก็จะสามารถทาได้โดยอาศัย
การปรับใช้มาตรา 57(4) ประกอบกับประกาศของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าโดยตรง ไม่
ต้องอาศัยการปรับใช้มาตรา 57(1) และมาตรา 57(3) อีก
รายละเอียดของประกาศของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าที่ ผู้เขียนเสนอให้
ออกประกาศกาหนดมีดังนี้
ข้อ 1 “ห้ามปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวอย่างไม่เป็นธรรม” โดยให้ระบุนิยามของการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเอาไว้ในประกาศด้วยว่า การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว (unilateral
refusal to deal) หมายถึง “การที่ผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจราย
อื่น ๆ อย่างไม่เป็นธรรม และให้หมายความรวมถึงการที่ผู้ ประกอบธุรกิจรายหนึ่งทาธุรกิจด้ว ยโดย
จากัดปริมาณหรือชนิดของสินค้าหรือบริการ หรือกาหนดเงื่อนไขที่เสียเปรียบอย่างมากกับผู้ประกอบ
ธุรกิจอีกฝ่ายหนึ่ง” เพื่อเป็นการระบุให้ชัดเจนว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่ถูกควบคุม และอาจ
เป็นความผิดตามมาตรา 57 นี้หมายถึงทัง้ การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ และการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยาย
ข้อ 2 “ห้ามกดดันราคาอย่างไม่เป็นธรรม” และให้ระบุนิยามของการกดดันราคาเอาไว้
ในประกาศด้วยเช่น กันว่า การกดดันราคา (margin squeeze) หมายถึง “พฤติกรรมที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจในตลาดต้นน้าได้เสนอหรือกาหนดราคาวัตถุดิบในตลาดต้นน้าซึ่งจาเป็นต่อการนาไปประกอบ
ธุรกิจในตลาดปลายน้าให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าราคาสินค้าของตนเองในตลาดปลายน้าที่จาหน่ายให้กับ
ผู้บริโภค หรือกาหนดราคาสินค้าวัตถุดิบต้นน้าไว้ในระดับที่ลูกค้าของตนซึ่งดาเนินธุรกิจอยู่ในตลาด
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ปลายน้าไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจนั้นในตลาดปลายน้าได้โดยการดาเนินธุรกิจที่สมเหตุผล
ทางเศรษฐกิจ”
เหตุผลที่ผู้เขียนได้เสนอให้แยกเอาการกดดันราคาออกมาเป็นอีกข้อหนึ่งต่างหากจาก
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว เนื่องจากผู้เขียนมีความเห็นไปในแนวทางของสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีที่จัดให้การกดดันราคาเป็ นพฤติกรรมที่มิชอบอีกพฤติกรรมหนึ่งแยกออกมาต่างหากจาก
พฤติกรรมโดยมิชอบอื่น ๆ (stand-alone form of abuse) โดยผู้เขียนเห็นว่าการกดดันราคาเป็น
พฤติกรรมที่ต้องพิจารณาการตั้งราคาในตลาดทั้ง 2 ระดับ คือ ทั้งราคาในตลาดต้นน้าและราคาใน
ตลาดปลายน้าควบคู่กัน แต่การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยายจะมุ่งพิจารณาเฉพาะการตั้ง
ราคาที่สูงมากในตลาดต้นน้าเท่านั้น นอกจากนั้นการแยกเอาการกดดันราคาออกมาเป็นความผิ ด
ต่างหากจากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวจะช่วยทาให้หลักกฎหมายในเรื่องการกดดันราคาของ
ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะพัฒนาได้มากกว่า เห็นได้จากตัวอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาที่จัดให้การ
กดดันราคาเป็นประเภทหนึ่งของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวแล้วทาให้หลักกฎหมายเรื่องการ
กดดันราคาในประเทศนี้ไม่พัฒนาเท่าที่ควร เพราะเมื่อศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นว่าผู้ประกอบ
ธุรกิจในคดีนั้น ๆ ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทาธุรกิจด้วยแล้ว ศาลก็ไม่มีหน้าที่ที่จะเข้าไปพิจารณาถึงการ
กดดัน ราคาเลย โดยศาลให้ ความเห็ นว่า เมื่ อผู้ ประกอบธุร กิจ ไม่ มีห น้ าที่ ที่จ ะต้ องทาธุ รกิ จแล้ ว ผู้
ประกอบธุรกิจนั้นจะตั้งราคาสินค้าในระดับค้าส่งอย่างไรก็ได้ จึงทาให้ป ระเด็นการกดดันราคาขึ้นไปสู่
การพิจารณาของศาลก็ต่อเมื่อศาลเห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจในคดีมีหน้าที่ที่จะต้องทาธุรกิจเท่านั้น ซึ่งนัก
กฎหมายบางส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็เห็นว่าควรแยกเอาการกดดันราคาออกมาเป็นความผิด
ต่างหากจากพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเพื่ อที่หลักกฎหมายเรื่องการกดดันราคานี้จะได้
มีพัฒนาการเพิ่มมากขึ้น ดังนี้ผู้เขียนจึงเห็นว่าหลักกฎหมายเรื่องการกดดันราคาในประเทศไทยควร
เดินตามแนวทางของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมากกว่าแนวทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือญี่ปุ่น
นอกจากการออกประกาศเช่นนี้จะทาให้การปรั บใช้มาตรา 57 เพื่อควบคุมพฤติกรรม
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเป็นเอกภาพแล้ว ยังเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาด้านประเภทของการ
ปฏิเสธไม่ธุรกิจฝ่ายเดียวที่จะถูกควบคุมตามมาตรา 57 อีกด้วย เพราะในประกาศดังกล่าวมีการระบุ
ชัดเจนกาหนดให้การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยาย
และการกดดันราคาจัดเป็นการกระทาการในลักษณะอื่นใดตามมาตรา 57(4) ฉะนั้น ในการบังคับใช้
มาตรา 57 คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยจะต้องดาเนินการกับการปฏิเสธไม่
ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้ การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยาย รวมทั้งการกดดันราคา
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5.2.3 ข้อเสนอแนะในการจัดทาแนวปฏิบัติของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
เมื่อปั ญหาด้านประเภทของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียว ด้านการปรับใช้และ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายตามมาตรา 57 ถูกแก้ไขโดยการปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายและการ
ออกประกาศของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าแล้ว ก็จะเหลือแต่ปัญหาการบังคับใช้ในด้าน
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดและข้อต่อสู้ของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว ซึ่ง ในทาง
วิชาการเชื่อว่าปัญหาการบังคับใช้และตีความอันเกิดจากความไม่ชัดเจนของกฎหมายเช่นนี้สามารถ
แก้ ไ ขได้ ด้ ว ยการออกแนวปฏิ บั ติ (guidelines) ที่ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ใ นการบั ง คั บ ใช้ แ ละตี ค วาม
กฎหมายของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และผู้เขียนก็เห็นด้วยกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้ แม้
บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศไทยจะมีแนวปฏิบัติ พฤติกรรมทางการ
ค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 เป็นแนวทาง
ในการบังคับใช้และตีความกฎหมายอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัติฉบับนี้ไม่อาจเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และยังมิได้ช่วยให้การบังคับใช้บทบัญญัติตามมาตรา 29 มี
ความชัดเจนขึ้นมากนัก
ผู้เขียนจึงขอเสนอให้มีการจัดทาแนวปฏิบัติ พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตาม
มาตรา 57 แห่ งพระราชบั ญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ในด้านหลั กเกณฑ์ที่ใช้ในการ
พิจารณาความผิดตามมาตรา 57 ว่าอย่างไรคือการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวอย่างไม่เป็นธรรม และ
ในด้านหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อต่อสู้ตามมาตรา 57 ว่าอย่างไรคือการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวอย่าง
เป็นธรรม โดยมีแนวทางในการจัดทาแนวปฏิบัติทั้ง 2 ด้านดังต่อไปนี้
5.2.3.1 แนวทางในการจัดทาแนวปฏิบัติด้า นหลักเกณฑ์ที่ใ ช้ใ นการพิจารณา
ความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
จากที่ผู้เขียนได้เสนอให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าออกประกาศ
ตามมาตรา 57(4) กาหนดห้ามผู้ประกอบธุรกิจปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดี ยวอย่างไม่เป็นธรรม ดังนั้น
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจจะเป็นความผิดตามมาตรา 57(4) ก็ต่อเมื่อเป็นการปฏิเสธอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่ง
หลักเกณฑ์หรือปัจจัยที่จะนามาประเมินความไม่เป็นธรรมนั้นผู้เขียนเสนอให้ระบุรายละเอียดไว้ในแนว
ปฏิบัติพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. 2560 ในด้านหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดตามมาตรา 57
ในการจัดทาแนวปฏิบัติ ด้านหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิ ด ของ
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวตามมาตรา 57(4) ประกอบกับประกาศของคณะกรรมการ
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การแข่งขัน ทางการค้า ผู้เขียนเห็นว่าควรมีหลักเกณฑ์ สาคัญที่จะนามาประเมินความไม่เป็นธรรม
ดังต่อไปนี้
(1) สภาพตลาด
สภาพตลาดที่ต้องนามาพิจารณาหมายถึ งสภาพตลาดของผู้ ปฏิเสธและ
สภาพตลาดของผู้ถูกปฏิเสธ ถ้าเป็นการปฏิเสธในแนวดิ่งก็จะต้องพิจารณาทั้งสภาพตลาดต้นน้าและ
สภาพตลาดปลายน้า โดยดูจากทั้งระดับการกระจุกตัวของตลาด (market concentration) พลวัต
ของตลาด (dynamics of the market) และอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดต้นน้าและตลาดปลายน้า เป็น
ต้น
ตัวอย่างเช่น ในสภาพตลาดมีการแข่งขันอยู่น้อยหรือในตลาดผู้แข่งขันน้อย
ราย (oligopolistic market) ซึ่งมีระดับของการกระจุกตัวของตลาดสูง การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวที่เกิดขึ้นในสภาพตลาดเช่นนี้มีแนวโน้มสูงที่จะเป็นการปฏิเสธอย่างไม่เป็นธรรม เนื่องจากผู้ถูก
ปฏิเสธจะไม่สามารถหาคู่ค้ารายอื่ นที่ทาธุรกิจอย่างเดียวกับผู้ปฏิเสธได้โดยง่าย การปฏิเสธเช่นนั้นจึง
สร้างอุปสรรคหรือความยากลาบากให้การดาเนินธุรกิจของผู้ถูกปฏิเสธเป็นอย่างมาก
(2) สภาพของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจและคู่แข่งของผู้
ปฏิเสธ
โดยพิจารณาจาก ส่วนแบ่งตลาดของผู้ปฏิเสธ ความสามารถส่วนเกินในการ
ผลิตสินค้า ลักษณะของผู้ปฏิเสธที่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นจาเป็นต้องพึ่งพา รวมทั้งขนาดธุรกิจของผู้
ปฏิเสธและขนาดธุรกิจของคู่แข่งของผู้ปฏิเสธ เป็นต้น
ผู้ประกอบธุรกิจที่อาจมีความผิดตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ได้นั้น ไม่จาเป็นต้องมีสถานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือ
ตลาด แสดงว่าผู้ประกอบธุรกิจทุกรายก็อาจมีความผิดตามมาตรา 57 ได้ทั้งสิ้น แต่จากการวิเคราะห์
วัตถุประสงค์ของมาตรา 57 แล้วพบว่าเป็นมาตราที่มีวัตถุประสงค์มุ่งคุ้มครองกระบวนการการแข่งขัน
ในตลาด ดังนั้นในความเป็นจริงผู้ประกอบธุรกิจที่อาจมีความผิดตามมาตรา 57 นี้ย่อมหมายถึงผู้
ประกอบธุรกิจที่มีความสามารถมากพอที่จะทาอันตรายต่อการแข่งขัน ในตลาดได้ ซึ่งส่วนแบ่งตลาด
เป็นปัจจัยที่สามารถชี้ให้เห็นถึงผลกระทบต่อการแข่งขันที่มีน้าหนักสูงมาก กล่าวคือ ยิ่งผู้ปฏิเสธมีส่วน
แบ่งตลาดสูงก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 57(4) ได้มากขึ้นตามไปด้วย และถ้าหากผู้
ปฏิเสธมีส่วนแบ่งตลาดสูงตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป และมียอดเงินขายในปีที่ผ่านมาตั้งแต่หนึ่งพันล้าน
บาทขึ้นไปก็จะกลายเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาด การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวของผู้

409
ปฏิเสธประเภทนี้ก็จะเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. 2560 แทน ในทางกลับกันถ้าหากผู้ปฏิเสธมีส่วนแบ่งตลาดน้อยมาก ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิเสธนั้นก็ไม่อาจจะเห็นได้อย่างเด่นชัด จึงมีความเสี่ยงที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 57(4) ได้น้อย
ตามไปด้วย อาจกล่าวได้ว่ายิ่งผู้ประกอบธุรกิจมีส่วนแบ่งตลาดสูงเท่าใดก็จะยิ่งถูกจากัดเสรีภาพในการ
เลือกคู่สัญญามากขึ้นเท่านั้น
ฉะนั้น ผู้ประกอบธุรกิจที่อาจมีความผิดตามมาตรา 57(4) ได้นั้นจึงหมายถึง
ผู้ประกอบธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดมากเพียงพอที่จะสามารถทาอันตรายต่อการแข่งขันหรือมีแนวโน้ม
ทาอันตรายต่อการแข่งขันได้ แต่เมื่อมาตรา 57 บังคับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจทุกราย ทาให้มาตรานี้มี
ขอบเขตการบั ง คั บ ใช้ ที่ ก ว้ า งมากจนเกิ น ไป คณะกรรมการการแข่ ง ขั น ทางการค้ า อาจต้ อ งเสี ย
ทรัพยากรทั้งทางด้านกาลังคนและเวลามาตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจทุกรายซึ่งเป็นไป
ไม่ได้ในทางปฏิบัติ ดังนั้นผู้เขียนจึงเห็นว่าควรนาเอาแนวทางของบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้า
ที่ไม่เป็นธรรมของประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีมาพิจารณา เนื่องจากกฎหมายการแข่งขันทาง
การค้าของทั้ง 2 ประเทศนี้มีการประกาศกาหนดข้อยกเว้นความรับผิดเรื่องส่วนแบ่งตลาดออกมา
อย่างเป็นทางการ ดังนั้น ผู้เขียนขอเสนอให้ กาหนดเป็นข้อยกเว้นหรือเขตปลอดภัยไว้ ในแนวปฏิบัติ
ด้านหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในส่วน
สภาพของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจและคู่แข่งของผู้ปฏิเสธเลยว่า มาตรา 57 นี้จะไม่
บังคับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถทาอันตรายหรือ ไม่น่าจะทาอันตรายต่อการแข่งขันได้ โดยใช้
ส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบธุรกิจ ฝ่ายที่กระทาพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมมาเป็นเกณฑ์ใน
การพิจารณา กล่าวคือ มาตรา 57 นี้จะไม่ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดน้อยเกินไปจน
ไม่อาจทาอันตรายต่อการแข่งขันได้นั่นเอง เป็นผลให้พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยผู้
ประกอบธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดน้อยมากหลุดพ้นจากการถูกตรวจสอบตามมาตรานี้
บทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศญี่ปุ่นและ
สาธารณรัฐเกาหลีมิได้บังคับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจทุกราย แต่ปรากฏว่ามีการกาหนดข้อยกเว้นหรือ
เขตปลอดภัยไว้อย่างเป็นทางการในแนวปฏิบัติของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า โดยแนวทาง
ของประเทศญี่ปุ่นจะยกเว้นไม่บังคับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดตั้งแต่หรือน้อยกว่าร้อยละ
20 ส่วนแนวทางของสาธารณรัฐเกาหลีจะยกเว้นไม่บังคับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดต่า
กว่าร้อยละ 10 จะเห็นได้ว่าเกณฑ์ข้อยกเว้นเรื่องส่วนแบ่งตลาดที่ 2 ประเทศนี้ใช้พิจารณานั้นแตกต่าง
กันเล็กน้อย ซึ่งในตอนแรก ประเทศญี่ปุ่นเองก็ใช้เกณฑ์ข้อยกเว้นเรื่องส่วนแบ่งตลาดที่ต่ากว่า ร้อยละ
10 จนต่อมามีการปรับหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ให้ทันสมัยมากขึ้น จึงได้มีการเปลี่ยนเกณฑ์ข้อยกเว้นเรื่อง
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ส่วนแบ่งตลาดมาเป็นตั้งแต่หรือน้อยกว่าร้อยละ 20 แทน ฉะนั้น ถ้าหากประสงค์ที่จะให้แนวปฏิบัติ
ด้านหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวตามมาตรา
57(4) ที่กาลังเสนอให้จัดทาขึ้นนี้มีความทันสมัย ก็สมควรที่จะยึดเกณฑ์ข้อยกเว้นเรื่องส่วนแบ่งตลาดที่
ร้อยละ 20 ตามแนวทางของประเทศญี่ปุ่น
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ผู้เขียนได้พิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่างแนว
ปฏิบัติด้านหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวตาม
มาตรา 57(4) ที่กาลังเสนอให้จัดทานี้กับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 และ
กฎหมายลาดับรองอื่น ๆ แล้ว พบว่า ถ้าแนวปฏิบัติดังกล่าวยึดเกณฑ์ข้อยกเว้นเรื่องส่วนแบ่งตลาดที่
ร้อยละ 20 จะทาให้เกิดความลักลั่นกับประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์
การเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาด พ.ศ.25501 ข้อ 1(2) ที่บัญญัติว่า “ข้อ 1 ให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลำดและยอดเงินขำย ดังต่อไปนี เป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนำจเหนือตลำด
(1) ...
(2) ผู้ประกอบธุรกิจสำมรำยแรก ในตลำดสินค้ำใดสินค้ำหนึ่งหรือบริกำรใด
บริกำรหนึ่งที่มีส่วนแบ่งตลำดในปีที่ผ่ำนมำรวมกันตังแต่ร้อยละเจ็ดสิบห้ำขึนไป และมียอดเงินขำยในปี
ที่ผ่ำนมำตังแต่หนึ่งพันล้ำนบำทขึนไป
ควำมในวรรคหนึ่ง (2) มิให้ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจรำยใดรำยหนึ่งที่มี
ส่วนแบ่งตลำดในปีที่ผ่ำนมำต่ำกว่ำร้อยละสิบ หรือยอดเงินขำยในปีที่ผ่ำนมำต่ำกว่ำหนึ่งพันล้ำนบำท”
โดยหลักแล้ว พฤติกรรมอย่างเดียวกันที่ ถูกจัดเป็นการใช้อานาจเหนือตลาด
โดยมิชอบตามมาตรา 50 ก็มักจะถูกจัดว่าเป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 57 ด้วย
ฉะนั้น ผู้ประกอบธุ ร กิจ ที่มีความผิ ดตามมาตรา 50 จึงมักจะมีความผิ ดตามมาตรา 57 ด้วยในตัว
เนื่องจากมาตรา 50 เป็นมาตราที่มีโทษรุนแรงกว่า กล่าวคือ มีโทษทางอาญาให้จาคุกตามมาตรา 72
ส่ ว นมาตรา 57 มีเพีย งโทษปรั บ ทางปกครองตามมาตรา 82 ฉะนั้นผู้ ประกอบธุร กิจ ที่ไ ด้ก ระท า
ความผิดถึงขนาดเข้าองค์ประกอบความรับผิดตามมาตรา 50 ซึ่งมีโทษรุนแรงกว่า ก็ย่อมจะมีความผิด
ตามมาตรา 57 ที่มีโทษเบากว่าไปในตัว คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าสามารถใช้ดุลยพินิจของ
ตนในการเลือกว่าจะดาเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจตามมาตรา 50 หรือมาตรา 57 โดยพิจารณาจาก
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละคดี ถ้าพฤติการณ์และความรุนแรงมีไม่มากนัก คณะกรรมการการแข่งขัน

1
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ทางการค้าก็อาจเลือกดาเนินคดีตามมาตรา 57 แทนมาตรา 50 ได้ แม้ข้อเท็จจริงในคดีนั้น ๆ จะต้อง
ตามองค์ประกอบความรับผิดตามมาตรา 50 ก็ตาม
แต่ถ้าแนวปฏิบัติตามมาตรา 57 ยึดเกณฑ์ข้อยกเว้นความรับผิดเรื่องส่วน
แบ่งตลาดที่ร้อยละ 20 ก็จะให้ผลเป็นว่า อาจมีบางกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีความผิดตามมาตรา 50
แต่ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 57 กลับกลายเป็นว่าผู้ประกอบธุรกิจมีความผิดตามมาตราที่มีโทษหนัก
แต่ไม่ผิดความผิดตามมาตราที่มีโทษเบา และยังทาให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าไม่สามารถ
ใช้ดุลยพินิจในการเลือกดาเนินคดีตามมาตรา 57 แทนมาตรา 50 ได้อีกด้วย เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ได้กระทาความผิดมีส่วนแบ่งตลาดที่เข้าข้อยกเว้นความรับผิ ดของมาตรา 57 นั่นเอง เป็นผลให้
คณะกรรมการการแข่ง ขัน ทางการค้าจะต้ องดาเนิน คดี ตามมาตรา 50 แต่เพียงมาตราเดียว แม้
พฤติการณ์และความรุนแรงของคดีนั้นจะมีไม่มากก็ตาม ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุผลอย่างยิ่ง
ตั ว อย่ า งสถานการณ์ ค วามลั ก ลั่ น ดั ง กล่ า วจะเกิ ด ได้ ใ นกรณี ดั ง นี้ ใน
สถานการณ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจอันดับที่หนึ่ง อันดับที่สอง อันดับที่สาม และอันดับที่สี่ มีส่วนแบ่งตลาด
ในปีที่ผ่านมาร้อยละ 70, 15, 10 และ 5 ตามลาดับ และผู้ประกอบธุรกิจทุกรายมียอดเงินขายในปีที่
ผ่านมาเกินกว่า 1,000 ล้านบาท ผู้ประกอบธุรกิ จอันดับที่หนึ่ง อันดับที่สอง และอันดับที่สามจะมี
สถานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดตามประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
เรื่ อง หลั กเกณฑ์การเป็ น ผู้ ป ระกอบธุร กิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาด พ.ศ. 2550 ข้อ 1(2) วรรคแรก
พฤติกรรมโดยมิชอบใด ๆ ของผู้ประกอบธุรกิจอันดับที่หนึ่ง อันดับที่สอง และอันดับที่สามนี้อาจเข้า
ข่ายเป็นการใช้อานาจเหนือตลาดโดยมิชอบซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 50 ได้ แต่พฤติกรรมโดยมิชอบ
ของผู้ประกอบธุรกิจอันดับที่สอง และอันดับที่สามกลับไม่เป็นความผิดในเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่
ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 57 ถ้าหากยึดเกณฑ์ข้อยกเว้นเรื่องส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ 20
ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่าหากยึดเกณฑ์ข้อยกเว้นเรื่องส่วนแบ่งตลาดที่ต่ากว่า
ร้อยละ 10 ลงมา ตามแนวทางของสาธารณรัฐเกาหลีย่อมมีความเหมาะสมมากกว่าแนวทางของ
ประเทศญี่ปุ่น เพราะแนวปฏิบัติด้านหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวตามมาตรา 57(4) ที่กาลังเสนอให้จัดทานี้ จะได้มีความสอดคล้องกับ ประกาศ
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์การเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาด
พ.ศ. 2550 นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาจากสภาพของเศรษฐกิจ ของประเทศไทยในภาพรวม โดยดูจาก
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)2 ยังพบว่ามีความใกล้เคียงกับสภาพเศรษฐกิจของสาธารณรัฐ
เกาหลีมากกว่าของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ซึ่งการยึดเอาเกณฑ์ของประเทศที่มีสภาพเศรษฐกิจใกล้เคียง
กัน ย่อมมีแนวโน้มว่าจะทาให้การนาเอาเกณฑ์ดังกล่าวนั้นมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทยมีประสิทธิภาพมากกว่า
จากข้อความข้างต้น สรุปว่าในการจัดทาแนวปฏิบัติด้านหลักเกณฑ์ที่ใช้ใน
การพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว ผู้เขียนขอเสนอให้มีข้อยกเว้น
หรือเขตปลอดภัยกาหนดไว้อย่างชัดเจนในส่วนสภาพของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
และคู่แข่งของผู้ปฏิเสธว่า ในการบังคับใช้มาตรา 57 เพื่อควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียว จะไม่ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดไม่ถึง ร้อยละ 10 (หรือต่ากว่าร้อยละ 10 ลง
มา) ดังนั้นพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยผู้ประกอบธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดต่ากว่าร้อย
ละ 10 ลงมา จึงหลุดพ้นจากการถูกตรวจสอบตามมาตรา 57(4) เนื่องจากการปฏิเสธโดยผู้ประกอบ
ธุรกิจเช่นว่านั้นย่อมไม่มีผลกระทบเป็นอันตรายต่อการแข่งขัน หรือไม่มีแนวโน้มขัดขวางการแข่งขันที่
เป็นธรรมในตลาดได้ กล่าวได้ว่า การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยผู้ประกอบธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาด
ต่ากว่าร้อยละ 10 ลงมาจะไม่ถูกจัดว่าเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวอย่างไม่เป็นธรรมตามมาตรา
57(4) ประกอบกับประกาศของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านั่นเอง
นอกจากส่วนแบ่งตลาดแล้ว ถ้าหากผู้ปฏิเสธมีลักษณะเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นจาเป็นต้องพึ่งพา การปฏิเสธของผู้ปฏิเสธที่มีลักษณะเช่นนี้ย่อมส่งผลให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นการปฏิเสธอย่างไม่เป็นธรรมได้มาก
เนื่องจากผู้ถูกปฏิเสธมีความจาเป็นต้องพึ่งพาผู้ปฏิเสธถึงจะสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างสะดวก
ถ้าหากขาดการทาธุรกิจกับผู้ปฏิเสธไปย่อมได้รับอุปสรรคเป็นอย่างมาก โดยผู้เขียนเสนอให้นาแนวทาง
ที่กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีใช้ในการประเมินลักษณะของการ
เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นจาเป็นต้องพึ่งพามาเป็นแนวทางในการพิจารณาตาม
แนวปฏิบัติที่ผู้เขียนเสนอให้จัดทา โดยหลักเกณฑ์ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีมีอยู่ว่า ให้พิจารณาจากผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นฝ่ายต้องพึ่งพา (dependent) ว่ามี
โอกาสอย่างเพียงพอ และสมเหตุผลที่จะเปลี่ยนไปทาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นได้หรือไม่ ถ้าไม่
มีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปทาธุรกิจกับผู้อื่นได้เลยก็แสดงว่าผู้ปฏิเสธนั้นมีลักษณะเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ผู้
ประกอบธุรกิจรายอื่นจาเป็นต้องพึ่งพาแล้ว ซึ่งอาจเกิดขึ้น ในสถานการณ์ดังเช่น 1. ในสถานการณ์ที่
2
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ต้องพึ่งพาระหว่างผู้จัดจาหน่ายสินค้า (distributor) และผู้ค้าปลีกสินค้าโรงงาน (retail outlet) ซึ่ง
ต้องพึ่งพาสินค้าที่จาเป็นต้องเก็บไว้ในปริมาณคราวละมาก ๆ (must stock product) และลูกค้าก็
คาดหมายเช่น กัน ว่าผู้ ค้าปลี กดังกล่ าวจะต้อ งเก็บสิ นค้ าไว้ในปริมาณมาก หรือ สถานการณ์ ที่ผู้ จัด
จาหน่ายสินค้าเป็นผู้จัดจาหน่ายสินค้ายี่ห้อดัง (top brand) ในสถานการณ์เหล่านี้ผู้จัดจาหน่ายสินค้า
ย่อมถูกถือว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นจาเป็นต้องพึ่งพาแล้ว 2. ในสถานการณ์ที่
ต้องพึ่งพาเนื่องในยามขาดแคลนสินค้า เช่น เกิดภัยธรรมชาติหรือเกิดการนัดหยุดงานของแรงงาน 3.
ในสถานการณ์ ที่ ต้ อ งพึ่ ง พาเนื่ อ งจาก “ความสั ม พั น ธ์ พิ เ ศษ” ระหว่ า งผู้ ผ ลิ ต และผู้ จั ด จ าหน่ า ย
โดยเฉพาะเมื่อคู่สัญญาได้ลงทุนทาธุรกิจร่วมกันอย่างยาวนานและมีการเจาะจงเลือกตัวคู่สัญญาว่าต้อง
เป็นผู้ประกอบธุรกิจรายนี้เท่านั้น (transaction-specific investment) เช่น การที่ผู้จัดจาหน่ายบาง
รายต้องยอมลงทุนก่อสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นตามเงื่อนไขที่ผู้ผลิตตั้งไว้ ถึงจะสามารถดาเนินธุรกิจใน
ฐานะเป็นผู้จัดจาหน่ายของผู้ผลิตดังกล่าวได้ เป็นต้น ในสถานการณ์เช่นนี้ผู้ผลิตย่อมถู กถือว่าเป็นผู้
ประกอบธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นจาเป็นต้องพึ่งพาแล้ว และยังมีข้อสังเกตว่าถ้าหากผู้ปฏิเสธ
เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ผู้อื่นต้องพึ่งพาแล้ว แม้ผู้ปฏิเสธมีส่วนแบ่งตลาดน้อย ก็อาจมีความเสี่ยงที่จะเป็น
การปฏิเสธอย่างไม่เป็นธรรมได้มากอยู่ดี เทียบเคียงกับคดี Rossignol3 ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ที่ผู้ปฏิเสธมีส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 8 แต่ศาลก็ตัดสินให้การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในคดีนี้
เป็นความผิดต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
นอกจากนั้น ถ้าหากผู้ ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นคู่แข่งของผู้ ปฏิเสธเป็นเพียง
คู่แข่งรายเล็ก มีขนาดธุรกิจไม่ใหญ่มาก และมีความสามารถในการผลิตสินค้าที่จากัด ความสาคัญของ
ผู้ปฏิเสธก็จะยิ่งมีมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น ในสถานการณ์ดังกล่าวนี้จึงยิ่งมีแนวโน้มที่จะถูกถือว่าเป็น
การปฏิเสธอย่างไม่เป็นธรรม เนื่องจากผู้ถูกปฏิเสธย่อมได้รับอุปสรรค และความยากลาบากต่อการ
ดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจในการที่ไม่สามารถหาคู่ค้ารายใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับผู้ปฏิเสธได้
อย่างสะดวก
(3) สภาพของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ถูกปฏิเสธ
โดยพิจารณาจากส่วนแบ่งตลาดของผู้ถูกปฏิเสธ คุณค่าทางยี่ห้อของสินค้า
ของผู้ถูกปฏิเสธ ความสามารถส่วนเกินในการผลิตสินค้า ขนาดธุรกิจของผู้ถูกปฏิเสธ รวมทั้งพิจารณา
ว่าผู้ถูกปฏิเสธสามารถหาคู่ค้ารายอื่นแทนผู้ปฏิเสธได้โดยง่ายหรือไม่ เป็นต้น
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Rossignol, Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice), 20 November 1975, KZR 1/75, (1976).
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ตัว อย่ างเช่น ถ้าหากผู้ ถูกปฏิเสธมีส่ ว นแบ่งตลาดสู ง และสิ นค้าของผู้ ถูก
ปฏิเสธมีคุณค่าทางยี่ห้อที่เข้มแข็ง ย่อมแสดงให้เห็นได้ว่าสภาพของผู้ถูกปฏิเสธมีความเข้มแข็งสู ง
ดังนั้น การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจด้วยก็ดูจะมีความสาคัญต่อผู้ถูกปฏิเสธได้น้อย ในสถานการณ์เช่นนี้มี
แนวโน้มว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่เกิดขึ้นนั้นไม่ เป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ถูก
ปฏิเสธมากนัก จึงมีความเสี่ยงที่จะเป็นการปฏิเสธอย่างไม่เป็นธรรมได้น้อย
หรือถ้าหากผู้ถูกปฏิเสธสามารถหาคู่ค้ารายอื่นแทนผู้ปฏิเสธได้โดยง่าย และ
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทาธุรกิจเพิ่มเติมมาก แสดงว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่เกิดขึ้นนั้นย่อมไม่เป็น
ผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกปฏิเสธมากนัก จึงมีความเสี่ยงที่จะเป็น การปฏิเสธ
อย่างไม่เป็นธรรมได้น้อย
(4) สภาพของสินค้าหรือบริการที่ปฏิเสธ
โดยพิจารณาจากลักษณะของสินค้า อันดับของสินค้า คุณค่าทางยี่ห้อของ
สิ น ค้ า (brand value of product) ระดั บ ของความแตกต่ า งในด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ( product
Differentiation) รวมทั้งช่องทางการจัดจาหน่าย เป็นต้น
ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่สินค้าของผู้ปฏิเสธเป็นสินค้าที่มีคุณค่าทางยี่ห้อสูง
เช่น เป็นสินค้ายี่ห้อดัง (top brand) มีชื่อเสียงมากในตลาดหรือเป็นสินค้าที่มีมูลค่าทางพาณิชย์สูง
(commercial value) จนลูกค้ารู้สึกว่าสินค้ายี่ห้ออื่นก็ไม่สามารถทดแทนสินค้าของผู้ปฏิเสธได้ ทาให้
บริษัทคู่ค้าที่ถูกปฏิเสธไม่สามารถหาคู่ค้ารายอื่นที่มีสินค้าอย่างเดียวกันกับผู้ปฏิเสธได้อย่างสะดวก
หากการปฏิเสธเกิดขึ้นในสถานการณ์เช่นนี้ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการปฏิเสธอย่างไม่เป็นธรรม
หรือตัวอย่างเช่น ถ้าสินค้ามีลักษณะเป็นสิ่งจาเป็นต่อการดาเนินธุรกิจของผู้
ประกอบธุรกิจรายอื่น เช่น เป็นวัตถุดิบต้นน้า (input) ที่ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดปลายน้าต้องการเพื่อ
นามาผลิตหรือแปรรูปเป็นสินค้าสาเร็จรูปเพื่อจาหน่ายให้กับผู้บริโภค ถ้าหากผู้ปฏิเสธไม่จาหน่าย
วัตถุดิบต้นน้าเช่นนั้นให้กับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดปลายน้า ย่อมมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการปฏิเสธ
อย่างไม่เป็นธรรม หรือถ้าหากสินค้านั้นเป็นสิ่งจาเป็นถึงขนาดมีลักษณะเป็น “สิ่งอานวยความสะดวก
ที่จาเป็น (Essential Facilities)” ก็จะยิ่งถูกจัดว่าเป็นการปฏิเสธอย่างไม่เป็นธรรมได้ง่ายขึ้น ซึ่งอาจ
เข้าข่ายเป็ น ความผิ ดตามมาตรา 50 แห่ งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ได้
เนื่องจากโดยปกติแล้วผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นเจ้าของสิ่ งอานวยความสะดวกที่จาเป็นมักเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดตามไปด้วย โดยผู้เขียนเสนอให้นาแนวทางการพิจารณาสิ่งอานวยความ
สะดวกที่จาเป็นของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ในต่างประเทศมาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา
สิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นตามแนวปฏิบัติที่ผู้เขียนเสนอให้จัดทา โดยมีรายละเอียดดังนี้
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a. สิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ จ าเป็ น ต้ อ งเป็ น สิ่ ง ที่ จ าเป็ น ต่ อ การแข่ ง ขั น
(essential to competition) ซึ่งคู่แข่งขันต้องการที่จะได้มาหรือต้องการเข้าถึงเพื่อที่จะสามารถ
แข่งขันในตลาดได้ การปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นดังกล่าวนั้นย่อมเป็นการ
สร้างอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจของคู่แข่งขันเป็นอย่างมาก และส่งผลให้คู่แข่งขันเสียเปรียบอย่าง
รุนแรง
b. ในทางปฏิบัติสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นต้องไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่
หรื อทาซ้าได้ (cannot be duplicated) ทั้งเป็นไปไม่ไ ด้ในความเป็นจริง และเป็นไปไม่ได้ในทาง
เศรษฐกิจ (economically infeasible) และไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถทดแทนสิ่งอานวยความสะดวกที่
จาเป็นนั้นได้ด้วย (unsubstitutable)
(5) ลักษณะของการปฏิเสธหรือเงื่อนไขของธุรกรรมที่ทาขึ้นกับคู่ค้า
โดยพิจารณาจากทั้ง เงื่อนไขหรือรายละเอียดของธุรกรรมที่ทาขึ้นกับคู่ค้า
ระยะเวลาในการปฏิเสธ รวมทั้งวัตถุประสงค์ และเจตนาต่อต้านการแข่งขันของผู้ปฏิเสธ เป็นต้น
(5.1) เงื่อนไขของธุรกรรมที่ทาขึ้นกับคู่ค้า
การพิ จ ารณาถึ ง เงื่ อ นไขหรื อ รายละเอี ย ดของธุ ร กรรมที่ ท าขึ้ น กั บ คู่ ค้ า
หมายถึง กรณีที่ไม่ใช่การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ ฝ่ ายเดียวโดยแท้ แต่เป็นการยอมทาธุรกิจกับคู่ค้าใน
ลักษณะที่เป็นการปฏิเสธโดยปริยายหรือการกดดัน ราคาโดยมีการตั้งเงื่อนไขของธุรกรรมให้เกินกว่า
ระดับที่เหมาะสม (beyond reasonable degree) ซึ่งถ้าหากเข้าข่ายเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวโดยปริยายหรือการกดดันราคาแล้ว ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นความผิดต่อบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรม
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมได้เช่นเดียวกันกับการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความผิดของการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดย
ปริยาย (unilateral constructive refusal to deal) มีดังต่อไปนี้
a. ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจตั้งราคาหรือกาหนดเงื่อนไขที่ไม่สมเหตุสมผลถึง
ขนาดที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ทั้งในความเป็นจริงหรือในทางเศรษฐกิจ
b. หรือในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีการเลือกปฏิบัติทางด้านราคาอย่างเห็น
ได้ชัดแจ้งหรือมีการตั้งเงื่อนไขของสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเมื่อเทียบกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น
c. โดยให้เปรียบเทียบข้อสัญญาที่มีความเสี่ยงว่าจะเป็นการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจโดยปริยายกับ ข้อสั ญญาอย่ างเดียวกันหรือใกล้ เคีย งกันซึ่งผู้ ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวโดย
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ปริ ย ายได้ เ คยเสนอให้ กั บ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ รายอื่ น ในระยะเวลาที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น ในสถานการณ์
เช่นเดียวกัน และในตลาดเดียวกันหรือตลาดที่สามารถเปรียบเทียบกันได้
d. และพิจารณาต่อว่าการตั้งข้อสัญญาดังกล่ าวมีเหตุผ ลอันสมควร และ
ส่งผลเป็นการส่งเสริมการแข่งขันหรือไม่ โดยนามาเปรียบเทียบกับผลกระทบที่เป็นการต่อต้านการ
แข่งขันที่เกิดขึ้นจากการตั้งข้อสัญญาเช่นนั้น หากการตั้งข้อสัญญาที่มีลักษณะเป็นการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจโดยปริยายเช่นนั้นมีเหตุผลอันควร และส่งผลกระทบที่เป็นการส่งเสริมการแข่งขันมากกว่าการ
ต่อต้านการแข่งขัน ก็จะไม่จัดว่าการตั้งข้อสัญญาดังกล่าวเป็นความผิดในเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวโดยปริยายแต่อย่างใด
e. และถ้าหากผู้ ถูกปฏิเสธนาคดีมาฟ้องว่าผู้ประกอบธุรกิจใดมีพฤติกรรม
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยปริยาย แต่กลับมีข้อเท็จจริง ว่าในความเป็นจริงแล้วผู้ ถูกปฏิเสธก็
ยอมทาธุรกิจกับผู้ ปฏิเสธภายใต้เงื่อนไขอันเป็นอุปสรรคนั้น และธุรกิจของผู้ ถูกปฏิเสธก็ยังสามารถ
ดาเนินต่อมาได้อย่างยาวนาน ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงเช่นนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะมิใช่การปฏิเสธอย่างไม่เป็น
ธรรม
ส่วนบางประเทศที่มีแนวคิดว่าการกดดันราคาเป็นพฤติกรรมการปฏิเสธไม่
ทาธุรกิจฝ่ายเดียวประเภทหนึ่ง เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ก็จะนาเอาหลักเกณฑ์ในเรื่อง
การกดดันราคามาพิจารณาในส่วนนี้ แต่ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้เสนอให้แยกเอาการกดดันราคาออกมา
เป็นอีกเรื่องหนึ่งจากพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว ผู้เขียนจึงขอเสนอหลักเกณฑ์ที่ใช้ใน
การพิจารณาความผิดของการกดดันราคาไว้อีกข้อหนึ่งซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป
(5.2) ระยะเวลาในการปฏิเสธ
ถ้าหากพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน
ในสถานการณ์เช่นนี้ก็มีแนวโน้มที่จะถูกถือว่าเป็นการก่อให้เกิดอุปสรรคหรือความยากลาบากต่อการ
ดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของผู้ถูกปฏิเสธ และมีแนวโน้มสูงที่จะถูกจัดว่าเป็น การปฏิเสธอย่างไม่เป็น
ธรรม
(5.3) วัตถุประสงค์ของผู้ปฏิเสธ
ถ้าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวไม่ได้เกิดขึ้นเพราะประสิทธิภาพ หรือ
ส่งเสริมการแข่งขัน หรือเพื่อผลประโยชน์ของผู้บริโภค หรือเพราะความจาเป็นในการประกอบธุรกิจ
แต่เกิดขึ้นเพราะผู้ปฏิเสธมีวัตถุประสงค์นามาใช้เป็นวิธีการดังต่อไปนี้
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a. ใช้การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวเพื่อเป็นหลั กประกันให้ ส ามารถใช้
พฤติกรรมที่ผิดต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตสินค้าที่มีอิทธิพลอยู่ในตลาด (ผู้ประกอบธุรกิจที่มีส่วน
แบ่งตลาดมากพอสมควรแต่ไม่ถึงขนาดเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาด) สั่งห้ามมิให้ผู้จัด
จาหน่ายสินค้าทาธุรกิจกับผู้ผลิตสินค้า รายอื่นอันเนื่องมาจากเป็นคู่แข่งขันของตน ซึ่งเป็นการลด
โอกาสทางธุรกิจของคู่แข่งขันลง และยังเป็นการป้องกันมิให้คู่แข่งขันของตนสามารถหาคู่ค้าทางธุรกิจ
รายอื่นได้อย่างสะดวก และเพื่อที่จะบังคับตามคาสั่งห้ามเหนือผู้จัดจาหน่ายสินค้าดังกล่าว ผู้ผลิต
สินค้าที่มีอิทธิพลอยู่ในตลาดจึงประกาศว่าตนจะปฏิเสธไม่ทาธุรกิจกับผู้จัดจาหน่ายสินค้าถ้าหากไม่
ยอมปฏิบั ติตามคาสั่ ง ห้ ามทาธุร กิจ เช่นว่านั้น หรือ ผู้ ผ ลิ ตสิ นค้าที่มีอิทธิพลอยู่ใ นตลาดสั่ ง ให้ ผู้ จั ด
จาหน่ายสินค้าของตนต้องปฏิบัติตามนโยบายการกาหนดราคาขายต่อที่ผู้ ผลิตสินค้ากาหนด มิฉะนั้น
ผู้ผลิตสินค้าจะไม่ยอมทาธุรกิจด้วย เป็นต้น
b. ใช้การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ไม่สมควร
ตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ประการอื่น ๆ เช่น การกาจัดคู่แข่งขันของตนให้ต้องออกไปจาก
ตลาด และหรือน่าจะเป็นการสร้างอุ ปสรรคต่อผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกปฏิเสธให้ไม่สามารถดาเนินธุรกิจ
ตามปกติต่อไปได้
ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตสินค้าวัตถุดิบ (material manufacturer) ที่มีอิทธิพล
อยู่ในตลาด พยายามที่จะป้องกันมิให้ผู้ผลิตสินค้าสาเร็จรูปผลิตวัตถุดิบได้ด้วยตนเอง จึงหยุดที่จะ
จาหน่ายวัตถุดิ บหลักที่ผลิตโดยผู้ผลิตสินค้าวัตถุดิบ เช่นนั้นให้กับผู้ผลิตสินค้าสาเร็จรูป หรือ ผู้ผลิต
สิ น ค้าวัตถุดิบ ที่มีอิทธิพลอยู่ ในตลาดพยายามที่จะกาจัด คู่แข่ง ขันของลู ก ค้าของตน (ลู กค้าในที่ นี้
หมายถึงผู้ผลิตสินค้าสาเร็จรูปซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ผลิตสินค้าวัตถุดิบที่ได้ใช้วัตถุดิบของผู้ผลิต
สินค้าวัตถุดิบ) ให้ออกไปจากตลาดสินค้าสาเร็จรูป จึงหยุดที่จะจาหน่ายสินค้าวัตถุดิบที่ตนผลิตได้
ให้กับคู่แข่งขันของลูกค้าของตน
ถ้าหากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเกิดขึ้นเพราะผู้ปฏิเสธมีวัตถุประสงค์
อย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นนี้ ก็เข้าข่ายที่การปฏิเสธจะเป็นการปฏิเสธอย่างไม่เป็นธรรมได้มาก
(5.4) เจตนาต่อต้านการแข่งขันของผู้ปฏิเสธ
ถ้าผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ปฏิเสธมีเจตนาต่อต้านการแข่งขัน การปฏิเสธไม่
ทาธุรกิจก็จะยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็น การปฏิเสธอย่างไม่เป็นธรรมได้มากขึ้น เนื่องจากเจตนาของผู้
ปฏิเสธเป็นพยานหลักฐานสาคัญที่ช่วยชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการแข่งขันได้ อย่างชัดเจน
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มากขึ้ น กล่ า วคื อ ถ้ า หากผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ มี เ จตนาท าอั น ตรายต่ อ การแข่ ง ขั น ก็ จ ะช่ ว ยชี้ ใ ห้
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและศาลเห็นถึงผลกระทบต่อการแข่งขันได้ง่ายขึ้นนั่นเอง อย่างไร
ก็ตาม เจตนาเป็นเรื่องอัตวิสัย ที่อยู่ภายในจิตใจของผู้ปฏิเสธดังนั้น คณะกรรมการการแข่งขั น ทาง
การค้าและศาลจึงต้องวิเคราะห์ และตีความเอาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละคดีว่าข้อเท็จจริง
อย่างไรจึงจะถือว่ามีเจตนาต่อต้านการแข่งขัน ซึ่ง ปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ที่คณะกรรมการการ
แข่งขันทางการค้าและศาลของต่างประเทศใช้สรุปว่าผู้ปฏิเสธมีเจตนาต่อต้านการแข่งขัน (indicative
factors)
a. ส่วนแบ่งตลาดของผู้ปฏิเสธ
ข้อเท็จจริงที่สาคัญประการหนึ่งที่ช่วยชี้ให้เห็นถึงเจตนาต่อต้านการแข่งขัน
ของผู้ปฏิเสธได้ก็คือระดับของส่วนแบ่งตลาดของผู้ปฏิเสธ แม้มาตรา 57 ของพระราชบัญญัติการ
แข่งขัน ทางการค้า พ.ศ. 2560 จะไม่ได้กาหนดว่าผู้ ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่อาจมีความผิ ดต้องเป็นผู้
ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาดเหมือนอย่างมาตรา 50 ของพระราชบัญญัติ การแข่งขันทาง
การค้า พ.ศ. 2560 แต่ผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่อาจมีความผิดตามมาตรา 57 ได้นั้นก็ต้องมีส่วนแบ่งตลาด
มากพอที่จะเป็นอันตรายหรือน่าจะเป็นอันตรายต่อการแข่งขันได้ ถ้าหากมีส่วนแบ่งตลาดที่ไม่สูงมาก
พอ การปฏิเสธก็จะส่งผลแต่เพียงให้ผู้ถูกปฏิเสธเปลี่ยนไปหาคู่สัญญารายใหม่เท่านั้น ดังนั้น หากผู้
ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ปฏิเสธมีส่วนแบ่งตลาดที่ไม่สูงมากพอ (absence of a substantial market
share) คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า หรือศาลของต่างประเทศก็มักจะสรุปว่าการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจที่เกิดขึ้นนั้น ผู้ปฏิเสธมิได้มีเจตนาต่อต้านการแข่งขัน และไม่มีความรับผิดภายใต้กฎหมายการ
แข่งขันทางการค้าแต่อย่างใด
b. การทาธุรกิจอย่างเลือกปฏิบัติ (discriminatory dealing)
จากประสบการณ์ในการดาเนินคดีเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวของต่างประเทศในหลาย ๆ คดี เห็นพ้องต้องกันว่า การทาธุรกิจอย่างเลื อกปฏิบัติ ข องผู้
ปฏิเสธเป็นข้อเท็จจริงสาคัญประการหนึ่งที่ช่วยชี้ให้เห็นถึงเจตนาต่อต้านการแข่งขันของผู้ปฏิเสธได้
เป็นอย่างดี ส่งผลให้การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวในกรณีเช่นนี้มักเป็นความผิดต่อ กฎหมายการ
แข่งขันทางการค้า และผลของคดีมักเป็นไปในทางตรงกันข้ามเมื่อการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวนั้น
ไม่มีข้อเท็จจริงเรื่องการทาธุรกิจอย่างเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นในคดี อย่างไรก็ตาม มิได้หมายความว่าหากมี
ข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า ผู้ ป ฏิเ สธมี ก ารท าธุร กิ จ อย่า งเลื อ กปฏิ บัติ เ กิ ด ขึ้ น ในคดี แ ล้ ว จะต้ อ งเป็ นความผิ ดต่อ
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าเสมอไป
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c. การมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น มาก่ อ นหรื อ การยุ ติ ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ มี ก าไร
(termination of a relationship or Profit sacrifice)
หากผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถูกปฏิเสธมาก่อน
การปฏิเสธเช่นนั้นก็แสดงถึงเจตนาต่อต้านการแข่งขันของผู้ปฏิเสธ และมีความเสี่ยงที่จะเป็นความผิด
ต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ได้มากกว่าการปฏิเสธที่จะเริ่มต้นทาธุรกิจใหม่ (refusal of an
offer for a new deal) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการยุติความสัมพันธ์ที่มีกาไรด้วยแล้วก็ยิ่งเสี่ยงที่
จะเป็นความผิดต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ได้มากขึ้น และผลของคดีมักเป็นไปในทางตรงข้าม
เมื่อการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวไม่มีข้อเท็จจริงว่าผู้ปฏิเสธและผู้ถูกปฏิเสธเคยมีความสัมพันธ์กันมา
ก่อนหรือไม่มีข้อเท็จจริงว่าเป็นการยุติความสัมพันธ์ที่มีกาไร
เนื่องจากถ้าหากผู้ปฏิเสธและผู้ถูกปฏิเสธเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันมา
ก่ อ นก็ ย่ อ มต้ อ งมี ก ารลงทุ น เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ (relationship-specific investment) เช่ น
ค่าใช้จ่ายในการทาธุรกรรมต่าง ๆ การยุติความสัมพันธ์ดังกล่าวลงจึงสร้างความเสียหายได้มากกว่า
การปฏิเสธที่จะเริ่มต้นทาธุรกิจใหม่ หากการประกอบธุรกิจชนิดหนึ่งมีค่าใช้จ่ายที่เท่ากันแล้ว ในกรณีที่
ผู้ ป ฏิ เ สธและผู้ ถู ก ปฏิ เ สธไม่ เ คยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุร กิ จ กั น มาก่ อ นทั้ ง 2 ฝ่ า ยนี้ ย่ อ มไม่ ต้ อ งเสี ย
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ กันแต่อย่างใด ดังนั้นการปฏิเสธที่จะเริ่มต้นทาธุรกิจจึง
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของผู้ถูกปฏิเสธน้อยกว่าการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่กาลังดาเนิน
อยู่
และโดยปกติของการทาธุรกิจแล้ว หากธุรกิจมีกาไรผู้ประกอบธุรกิจก็ย่อมที่
จะต้องคงความสั มพันธ์ทางธุร กิจนั้นต่อไป หากมีการยุติความสั มพันธ์ที่ มีกาไร (profit sacrifice)
เกิดขึ้น แสดงให้ เห็ น ว่าผู้ ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจนั้นอาจมีวัตถุประสงค์ ต่อต้านการแข่งขันแอบแฝงอยู่
ดังเช่นในคดี Aspen Skiing v. Aspen Highlands Skiing4 ที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ศาล
เห็นว่าการที่ผู้ปฏิเสธยุติความสัมพันธ์ที่มีกาไรหรือยอมขาดทุนในระยะสั้นก็เพื่อมุ่งหมายถึงผลอันเป็น
การต่อต้านการแข่งขันในท้ายที่สุดซึ่งก็คือการกาจัดผู้ถูกปฏิเสธให้ออกไปจากการแข่งขันในตลาด
อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อมีข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ปฏิเสธและผู้
ถูกปฏิเสธเคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนแล้วจะทาให้การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจต้องเป็นความผิดเสมอไป มี
คดีจานวนหนึ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเช่นกันที่ศาลเห็นว่าเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่ไม่เป็นความผิด
ต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้า แม้ผู้ปฏิเสธและผู้ถูกปฏิเสธจะเคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนก็ตาม
4

Aspen Skiing v. Aspen Highlands Skiing, 472 U.S. 585 (1985).
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เช่น ในกรณีที่ผู้ถูกปฏิเสธเป็นร้านค้าปลีกซึ่งไม่ มีความสามารถตามที่ผู้ผลิตสินค้ากาหนด หรือผู้ถูก
ปฏิเสธมีสถานะเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นต้น
นอกจากนั้ น ถ้ า ผู้ ป ฏิ เ สธและผู้ ถู ก ปฏิ เ สธมี ค วามประสงค์ ที่ จ ะยุ ติ
ความสัมพันธ์ที่มีกันมาก่อน การบอกกล่าวล่วงหน้าในระยะเวลาอันเหมาะสมถึงการยุติความสัมพันธ์
เช่นนั้นก็เป็นสิ่งสาคัญในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจเช่นกัน ถ้าไม่มีการ
บอกกล่าวล่วงหน้าก่อนในระยะเวลาอันพอสมควร ก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นการปฏิเสธอย่างไม่เป็นธรรม
ได้ง่ายขึน้
d. การปฏิเสธที่จะทาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจที่ไปทาธุรกิจกับคู่แข่งของผู้
ปฏิเสธ
เมื่อผู้ ป ระกอบธุรกิจปฏิ เสธไม่ ทาธุร กิจ กับผู้ ที่ ไปทาธุร กิจ กับคู่ แข่ งของผู้
ปฏิเสธ อาจสรุปได้ว่าเจตนาของผู้ปฏิเสธมีขึ้นเพื่อต่อต้านการแข่งขัน เนื่องจากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ในกรณีเช่นนี้มักมีขึ้นเพื่อลงโทษผู้ถูกปฏิเสธสาหรับการที่ไปเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับคู่แข่งขันของผู้ปฏิเสธ
และอาจเป็นการกีดกันคู่แข่งของผู้ปฏิเสธมิให้ได้รับวัตถุดิบหรือทรัพยากรต่าง ๆ หรือกีดกันคู่แข่งขันมิ
ให้มีลูกค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งจาเป็นต่อการดาเนินธุรกิจในตลาดให้ประสบความสาเร็จ
e. การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจเพราะถูกกระตุ้นจากคู่แข่งของผู้ถูกปฏิเสธ*
ในบางครั้งผู้ประกอบธุรกิจก็ถูกกระตุ้นจากผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นให้ปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกิจกับคู่แข่งของผู้ กระตุ้น โดยธรรมชาติของการแข่งขันแล้วผู้ประกอบธุรกิจทุกรายต่ างก็
ต้องการให้คู่แข่งของตนออกจากการแข่งขันไป และวิธีหนึ่งที่จะทาให้บรรลุผลดังกล่าวได้ก็คือ การทา
ให้บริษัทที่เคยทาธุรกิจอยู่กับคู่แข่งของตนต้องหยุดทาธุรกิจกันต่อ ในขณะเดียวกัน โดยทั่วไปแล้วผู้
ปฏิเสธจะไม่มีแรงจูงใจที่จะช่วยคู่ค้าทางธุรกิจของตนไม่ว่าจะประกอบธุ รกิจอยู่ในตลาดต้นน้าหรือ
ตลาดปลายน้าในการลดการแข่งขันในตลาดนั้น ๆ ลง เพราะว่ายิ่งการแข่งขันในตลาดของคู่ ค้ามี
น้อยลงเท่าใดคู่ค้านั้นก็จะยิ่งมีอานาจต่อรองเหนือผู้ปฏิเสธมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นเมื่อผู้ประกอบธุรกิจ
ทาการปฏิเสธเนื่องจากถูกกระตุ้นโดยคู่แข่งของผู้ถูกปฏิเสธแล้วจึงมีแนวโน้มว่าการปฏิเสธนั้นมีสาเหตุ
มาจากแรงกดดันของการกระตุ้นมากกว่าเป็นการตัดสินใจโดยอิสระของผู้ปฏิเสธเอง การปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจในสถานการณ์เช่นนี้จึงถูกถือว่ามีเจตนาต่อต้านการแข่งขัน

* การกระตุ้นในที่นี้ไม่ชัดเจนถึงขนาดว่าเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ แต่ถ้าหากการกระตุ้นที่เกิดขึ้นมีความชัดเจนถึง
ขนาดเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ก็จะกลายเป็นพฤติกรรมการร่วมกันปฏิเสธไม่ทาธุ รกิจด้วยหรือ
group boycott แทน ซึ่งต้องไปพิจารณากันตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องการร่วมกันปฏิเสธไม่ทาธุรกิจด้วย
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าหากคู่แข่งของผู้ถูกปฏิเสธมีอานาจต่อรองมากพอเมื่อ
พิจารณาจากมุมของผู้ปฏิเสธทาให้ผู้ปฏิเสธไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปฏิบัติตามที่คู่แข่งของผู้ถูก
ปฏิเสธสั่ง และผู้ปฏิเสธมีส่วนแบ่งตลาดที่มากพอเมื่อพิจารณาในมุมของผู้ถูกปฏิเสธ จนการปฏิเสธนั้น
เป็นการกาจัดให้ผู้ถูกปฏิเสธต้องออกไปจากการแข่งขันได้อย่างสิ้ นเชิง การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจจากการ
ถูกกระตุ้นที่มีลักษณะเช่นนี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงเจตนาต่อต้านการแข่งขันได้อย่างชัดแจ้งมากขึ้น
f. การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่เป็นการปิดกั้นการเข้าสู่ตลาดของผู้ปฏิเสธ
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่ให้ผลกระทบเป็นการปิดกั้นการเข้าสู่ตลาด
ของผู้ ป ฏิเสธนั้ น ส่ งผลให้ คู่แข่ง ขัน ในตลาดลดลง และเป็นการสร้างอุปสรรคต่อการแข่งขันตั้งแต่
แรกเริ่ม (fundamental level) หรือในบางทีอาจเป็นการสร้างอุปสรรคตั้งแต่คู่แข่งยังไม่ ได้เข้ามา
แข่งขันในตลาด เมื่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้ความสาคัญกับความสามารถ และโอกาสของผู้
ประกอบธุรกิจในการที่จะเข้ามาแข่งขันในตลาดได้อย่างเสรีแล้ว การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่
ส่งผลกระทบเช่นนี้จึงต้องถูกตรวจสอบภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างเข้มงวด ดังนั้นหาก
มีข้อเท็จจริงว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวใดที่ส่งผลเป็นการปิดกั้นคู่แข่งขันจากการเข้าสู่ตลาด
ของผู้ปฏิเสธย่อมแสดงให้เห็นถึงเจตนาต่อต้านการแข่งขันของผู้ปฏิเสธ และมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็น
การปฏิเสธอย่างไม่เป็นธรรม
ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากผู้ปฏิเสธไม่มีเจตนาต่อต้านการแข่งขัน (absence
of anticompetitive intent) โอกาสที่ จ ะถู ก พิ จ ารณาว่ า เป็ น การปฏิ เ สธที่ ส่ ง ผลกระทบเป็ น การ
ต่อต้านการแข่งขันก็ย่อมมีน้อยลง เพราะผลกระทบของการปฏิเสธที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นต่อการ
แข่งขันย่อมไม่ชัดเจน แต่การค้นหาว่าผู้ปฏิเสธมีหรือไม่มีเจตนาต่อต้านการแข่งขันนั้นเป็นเรื่องยาก
เพราะเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจของตัวผู้ปฏิเสธเอง จึงต้องสรุปเอาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แวดล้อมที่
เกิดขึ้นในคดี แต่พัฒนาการเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวภายใต้กฎหมายการ
แข่งขันทางการค้าของประเทศไทยยังมีอยู่ไม่มากนัก จึงสมควรนาเอาแนวทางของต่างประเทศมาใช้
พิจารณา ซึ่งมีข้อเท็จจริงอยู่กลุ่มหนึ่งที่คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและศาลของต่างประเทศ
มักสรุปว่าผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจมิได้มีเจตนาต่อต้านการแข่งขัน ดังนี้
g. การปฏิเสธที่จะเริ่มต้นทาธุรกิจ (refusal to start dealing)
การที่ ผู้ ป ฏิ เ สธไม่ เ คยท าธุ ร กิ จ ร่ ว มกั บ ผู้ ถู ก ปฏิ เ สธมาก่ อ น เป็ น ปั จ จั ย ที่
ชี้ให้เห็นว่าการปฏิเสธนั้นไม่ ได้มีเจตนาเพื่อต่อต้านการแข่งขันที่มีน้าหนักมาก หากผู้ปฏิเสธไม่เคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ๆ ในตลาดที่เชื่อมโยงกันด้วยแล้ว น้าหนักของข้อ
แก้ตัวแทบจะเป็นข้อแก้ตัวที่เด็ดขาด เพราะผู้ที่ไม่เคยมีส่วนร่วมหรือไม่เคยมีความเกี่ยวข้องในตลาดก็
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คงไม่มีเจตนาต่อต้านการแข่งขันหรือจากัดการแข่งขันในตลาดที่ตนไม่เคยมีความเกี่ยวข้องมาก่อน แต่
ก็ไม่ได้หมายความว่าหากเป็นการปฏิเสธที่จะเริ่มต้นทาธุรกิจแล้วจะสามารถสรุปได้ทันทีว่าผู้ปฏิเสธไม่
มีเจตนาต่อต้านการแข่งขัน แต่ยังคงต้องพิจารณาร่วมกับข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อื่น ๆ ด้วย
เมื่อพิจารณาในมุมมองด้านผลกระทบของการปฏิเสธที่จะเริ่มต้นทาธุรกิจ
(effect approach to a refusal to start dealing) จะพบว่ า ความสั ม พั น ธ์ ทุ ก อย่ า งเช่ น ทางด้ าน
ธุร กิจ หรื อด้านอื่น ๆ ล้ ว นแล้ ว แต่ต้องมีการลงทุนเพื่อสร้างความสั มพันธ์ (relationship-specific
investment) เช่นค่าใช้จ่ายในการทาธุรกรรมต่าง ๆ หากการประกอบธุรกิจชนิดหนึ่งมีค่าใช้จ่ายที่
เท่ากันแล้ว ในกรณีที่ผู้ปฏิเสธและผู้ถูกปฏิเสธไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันมาก่อน ทั้ง 2 ฝ่ายนี้
ย่อมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อสร้างความสัมพันธ์แต่อย่างใด ดังนั้นการปฏิเสธที่จะเริ่มต้น
ทาธุรกิจจึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของผู้ถูกปฏิเสธน้อยกว่าการยุติความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่
กาลังดาเนินอยู่ ฉะนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะหลุดพ้นจากความรับผิดตามบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทาง
การค้าที่ไม่เป็นธรรมได้ง่ายกว่านั่นเอง
h. การปฏิเสธที่จะทาธุรกิจกับผู้ที่ผิดสัญญา
การผิดสัญญาเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความไม่น่าไว้วางใจหรือไม่
น่าเชื่อถือของผู้ถูกปฏิเสธฝ่ายที่ผิดสัญญา ดังนั้นคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและศาลจึงไม่
เต็มใจนักที่จะตัดสินว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจต่อผู้ที่ผิดสัญญาเป็นการปฏิเสธโดยมีเจตนาเพื่อต่อต้าน
การแข่งขัน แต่การผิดสัญญาในที่นี้ ข้อสัญญาที่ถูกละเมิดในตัวเองต้องไม่มีเงื่อนไขที่เป็นการละเมิดต่อ
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าด้วย หากข้อสัญญาที่ถูกละเมิดมีเงื่อนไขอันมิชอบด้วยกฎหมายการ
แข่งขันทางการค้าแล้วก็เท่ากับยิ่งเป็นการส่งเสริมให้เห็นถึงเจตนาต่อต้านการแข่งขันของผู้ปฏิเสธ
นั่นเอง
แม้สิ่งที่ผู้ถูกปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามไม่ได้มีสภาพบังคับเป็นสัญญาแต่เป็นเพียง
นโยบายฝ่ายเดียว (unilateral policy) ของผู้ปฏิเสธ ก็มีแนวโน้มว่าผู้ปฏิเสธยังสามารถอ้างได้ว่าตน
มิได้มีเจตนาต่อต้านการแข่งขันเช่นกัน แต่น้าหนักของข้อแก้ตัว ในกรณีเช่นนี้ดูจะมีน้าหนักน้อยกว่า
การที่ ผู้ ถู ก ปฏิ เ สธละเมิ ด สั ญ ญา เพราะการฝ่ า ฝื น นโยบายฝ่ า ยเดี ย วจะส่ ง ผลกระทบต่ อ เพี ย ง
ประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจากนโยบายนั้นเท่านั้น แต่การไม่ปฏิบัติตามสัญญานอกจากจะเป็นการกระทบ
ต่อประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจากสัญญาแล้ว ยังเป็นการทาลายความผูกพันอันชอบด้วยกฎหมายของ
สัญญา และยังทาให้คู่สัญญาสูญเสียความไว้วางใจจากการที่สัญญาถูกทาลายลงอีกด้วย
i. การปฏิเสธที่จะทาธุรกิจกับผู้ที่ไร้ประสิทธิภาพ
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การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจจะถูกสันนิษฐานว่าไม่มีเจตนาต่อต้านการแข่งขันถ้า
หากผู้ ถูกปฏิเสธเป็ น ผู้ ไร้ ป ระสิ ทธิภ าพ (poor performer) สิ ทธิของผู้ ประกอบธุรกิจในการเลื อ ก
คู่สัญญาของตนด้วยเหตุผลด้านความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็น
สิ่งจาเป็นอย่างยิ่งต่อการแข่งขัน ดังนั้นหากมีการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจเกิดขึ้นเนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายไม่
สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ การปฏิเสธเช่ นนั้นก็ไม่ถือว่ามีเจตนาต่อต้านการแข่งขันแต่อย่างใด โดย
ไม่ต้องคานึงถึงว่าการปฏิเสธดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ้นในระยะสั้นบ้างก็ตาม แม้นิยาม
คาว่าประสิทธิภาพจะมีความหมายคลุมเครือยากที่จะให้คานิยาม แต่ก็ไม่มีความจาเป็นอย่างใดที่
จะต้องให้นิยามถ้อยคาดังกล่าวไว้อย่างชัดแจ้ง ความไร้ประสิทธิภาพอาจหมายถึงการที่ผู้ถูกปฏิเสธไม่
อาจจ่ า ยเงิ น ตรงตามก าหนดระยะเวลา หรื อ ผู้ ถู ก ปฏิ เ สธมี ก ารตั ด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ ดี ( poor
judgment) หรือผู้ถูกปฏิเสธมียอดขายที่ไม่ดีและมีนโยบายส่งเสริมการขายที่ไร้ประสิทธิ ภาพ (poor
sales and promotion) เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ข้ออ้างเรื่องการปฏิเสธที่จะทาธุรกิจกับผู้ที่ไร้ประสิทธิภาพนี้ดู
เหมือนจะมีน้าหนักไม่มากเท่ากับข้ออ้างว่าผู้ถูกปฏิเสธละเมิดสัญญาหรือละเมิดต่อนโยบายฝ่ายเดียว
เพราะความไร้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น สิ่ ง ที่ ย ากจะพิ สู จ น์ ด้ ว ยเหตุ ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น เรื่ อ งทางอั ต วิ สั ย
(subjective nature) ผู้ถูกปฏิเสธมักจะไม่ยอมรับว่าตนเป็นผู้ไร้ประสิทธิภาพจนถึงขนาดต้องนามาสู่
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจอย่างที่ผู้ปฏิเสธกล่าวอ้าง อีกทั้งเรื่องประสิทธิภาพที่ไม่ดีของผู้ถูกปฏิเสธนี้ก็เป็น
สิ่งที่ควรถูกตาหนิน้อยกว่าการละเมิดต่อสัญ ญาหรือนโยบายด้วย เมื่อพิจารณาในแง่ของเจตนาหรือ
ความตั้งใจ คงแทบไม่มีผู้ประกอบธุรกิจ รายใดที่ตั้งใจดาเนินธุรกิจให้ไม่มีประสิทธิภาพ แต่ในขณะที่
การละเมิดต่อสัญญาหรือนโยบายนั้นอาจเกิดขึ้นโดยเจตนาได้โดยเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการประกอบ
ธุรกิจ เช่น พบว่าการปฏิบัติตามสัญญาต่อไปจะเป็นไปอย่างยากลาบาก และมีค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่า
ประโยชน์ที่จะได้รับจากสัญญาจึงตั้งใจละเมิดสัญญาเพื่อไม่ต้องทนขาดทุนต่อ เป็นต้น และเมื่อข้ออ้าง
เรื่องความไร้ประสิทธิภาพของผู้ถูกปฏิเสธเป็นเรื่องทางอัตวิสัย ฉะนั้นในการรับฟังเป็นข้อต่อสู้ก็จะต้อง
ระวังว่าอาจมีการยกข้ออ้างในเรื่องนี้ขึ้นเพื่อปิดบังเจตนาที่แท้จริงที่มีผลเป็นการต่อต้านการแข่งขันก็
เป็นได้ เช่น ผู้ปฏิเสธดาเนินธุรกิจอยู่ในตลาดต้นน้าอ้างว่าผู้ถูกปฏิเสธที่ดาเนินธุรกิจอยู่ในตลาดปลาย
น้ามียอดขายที่ไม่ดี และหาลูกค้ารายใหม่ไม่ได้ตามเป้าหมายจึงปฏิเสธไม่ทาธุรกิจด้วย แต่ในความจริง
แล้วการปฏิเสธดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะผู้ปฏิเสธต้องการกาจัดผู้ถูกปฏิเสธให้ออกไปจากการแข่งขันใน
ตลาดปลายน้าเพื่อลดการแข่งขันในตลาดปลายน้าลง เนื่องจากผู้ปฏิเสธมีบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจอยู่
ในตลาดปลายน้าเช่นเดียวกัน
j. การปฏิเสธที่จะทาธุรกิจกับคู่ค้าที่เป็นปรปักษ์
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เป็นเรื่องปกติที่คู่สัญญาจะเข้ามาผูกสัมพันธ์ทางธุรกิจกันเมื่อทั้ง 2 ฝ่ายมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายมิได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็เป็นธรรมชาติของธุรกิจ
ที่คู่ค้าทั้ง 2 ฝ่ายจะแยกทางกัน และการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าก็ไม่ควรส่งเสริมให้มี
การเชื่อมผู้ประกอบธุรกิจ 2 ฝ่ายที่มีความเห็นไม่ลงรอยกัน ขัดแย้งกันหรือแม้แต่มีคดีฟ้องร้องกันอยู่
เข้าด้วยกัน นอกจากนี้หากความเป็นปรปักษ์ระหว่างกันเกิดจากการกระทาความผิดของผู้ปฏิเสธเองก็
จะทาให้น้าหนักของข้อแก้ตัวในเรื่องนี้ถูกทาลายลง ซึ่งข้อแก้ตัวในเรื่องนี้มีน้าหนักน้อยกว่าข้อแก้ตัวว่า
มิได้มีเจตนาต่อต้านการแข่งขัน ในข้ออื่น ๆ ที่ได้อธิบายมาแล้วก่อนหน้า เนื่องจากผู้ถูกปฏิเสธไม่ได้
กระทาความผิดอันใดทั้งไม่ได้มีการกระทาผิดต่อศีลธรรมในการไม่รักษาสัญญาที่เคยให้ไว้หรือไม่ได้ มี
การประกอบธุรกิจอย่างผิดพลาดจนเกิดเป็นความไร้ประสิทธิภาพขึ้นอีกด้วย ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ในเชิงปรปักษ์กัน ได้แก่ คู่ ค้ามีข้อพิพาทฟ้องร้องเป็นคดีความกัน หรือผู้ถูกปฏิเสธเป็น
ผู้นาเชิญชวนให้มีการประท้วงต่อต้านนโยบายในการดาเนินธุรกิจของผู้ปฏิเสธ เป็นต้น
(6) ผลกระทบของการปฏิเสธ
จากข้ อ เสนอแนะที่ ใ ห้ ป รั บ ปรุ ง มาตรา 57 โดยเพิ่ ม ถ้ อ ยค าว่ า “และมี
แนวโน้มขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรม” ลงไปในวรรคหนึ่งของมาตรา 57 นั้น ทาให้แนวปฏิบัติใน
ส่วนของผลกระทบของการปฏิเสธนี้สามารถระบุว่าเป็นผลกระทบต่อกระบวนการการแข่งขันในตลาด
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์พิจารณาความผิดของพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวของทั้ง
4 ประเทศที่ได้ทาการศึกษาเปรียบเทียบมา ดังนั้น ผลกระทบของการปฏิเสธอันเป็นหลักเกณฑ์ในข้อ
ที่ 6 ตามแนวปฏิบัติที่ ผู้เขียนเสนอให้จัดทาขึ้นนี้จึงหมายถึงผลกระทบของการปฏิเสธที่เกิด ขึ้นต่อ
กระบวนการการแข่งขันในตลาด มิใช่เป็นเพียงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเพียงผู้ประกอบธุรกิจรายใดราย
หนึ่ง กล่าวคือ พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่ จะเป็นความผิดตามมาตรา 57(4) นี้ต้อง
ส่งผลให้ราคาสิน ค้าเพิ่มขึ้น ปริมาณสินค้าลดลง คุณภาพสินค้าถูกทาลายหรือลดแรงจูงใจในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ลง เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ถ้อยคาที่ผู้เขียนเสนอให้เพิ่มเติมไว้ในมาตรา 57 วรรคหนึ่งนั้น
ใช้ถ้อยคาว่า “แนวโน้ม” ดังนั้น ผลกระทบของการปฏิเสธในที่นี้จึงไม่ได้หมายความว่าต้องมี ความ
เสียหายเกิดขึ้นต่อการแข่งขัน แล้วเท่านั้น เพียงแต่การปฏิเสธมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่ อ การ
แข่งขันหรือมีแนวโน้มที่จะขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรม การปฏิเสธเช่นว่านั้น ก็เป็นความผิด ตาม
มาตรา 57(4) ได้แล้ ว อาจกล่ าวได้ว่า บทบั ญ ญัติ ต ามมาตรา 57 นี้เป็นมาตรการป้ อ งกั นมิ ใ ห้ เ กิ ด
แนวโน้ มในการสร้ าง รั กษา และขยายอานาจเหนือตลาดของผู้ ประกอบธุรกิ จในทางมิช อบด้ ว ย
กฎหมายไว้เป็นการล่วงหน้า แต่ในการพิจารณาว่าสถานการณ์อย่างใดถึงจะถือว่ามีแนวโน้ม ที่จะ
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ขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรมขึ้นนั้นค่อนข้างเป็นนามธรรมและยากมากในทางปฏิบัติ ผู้เขียนจึงขอ
เสนอให้นาแนวทางที่ใช้ในการพิจารณาถึงแนวโน้มที่จะขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรมของกฎหมาย
การแข่งขันทางการค้าของต่างประเทศมาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาตามแนวปฏิบัติที่ผู้เขียนเสนอ
ให้จัดทา โดยมีแนวทางดังนี้
a. แนวทางการพิจารณาตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของประเทศ
สหรัฐอเมริกามีอยู่ว่า มีการนาเอาพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวมาใช้เพื่อให้ ได้ม าซึ่ง
อานาจตลาด (acquire market power) หรือไม่ ถ้ามีการกระทาเช่นนั้นแม้อานาจตลาดที่ได้รับมาจะ
ไม่สูงถึงขนาดเป็นการผูกขาดแต่ก็ถือว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดอันตรายต่อการแข่งขันขึ้นแล้ว ดังตัวอย่าง
เรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่เจ้าหน้าที่ FTC ท่านหนึ่งยกตัวอย่างไว้ว่า การที่บริษัท A ซึ่งมีส่วนแบ่ง
ตลาดร้ อยละ 30 อยู่ ในตลาดไอศกรีม ได้ทาข้อตกลงกับห้ า งสรรพสิ น ค้า แห่ งหนึ่ ง ให้ ห้ างนาเอา
ไอศกรีมของบริษัท B และบริษัท C ออกไปจากชั้นวางสินค้า ถ้าหากพฤติกรรมเช่นนี้ทาให้บริษัท A
ได้มาซึ่งอานาจตลาด FTC ก็สามารถวินิจฉัยว่าพฤติกรรมของบริษัท A เป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่
เป็นธรรมตามมาตรา 5 แห่ง FTC Act ได้
b. แนวทางการพิจารณาตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของประเทศ
ญี่ปุ่น ให้พิจารณาว่าพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบเป็นการปิดกั้นผู้
ประกอบธุร กิจ รายอื่น (foreclosure effect) หรือไม่ กล่ าวคือ การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวที่
เกิดขึ้นมีแนวโน้มที่จะก่อให้ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ในตลาดที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบธุรกิจที่ดาเนิน
ธุรกิจอยู่ในฐานะคู่แข่งขันถูกกาจัดออกไปจากตลาด และหรือโอกาสในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบ
ธุรกิจเหล่านั้นถูกทาให้ลดลงหรือไม่ ตัวอย่างเช่น การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวดังกล่าวก่อให้เกิด
อุปสรรคในการหาคู่ค้ารายอื่นได้อย่างสะดวก และทาให้ค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบ
ธุรกิจเหล่านั้นเพิ่มสูงขึ้น และหรือลดความจูงใจที่จะเข้ามาแข่งขันในตลาดหรือลดความจูงใจในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ถ้ามีผลกระทบเหล่านี้เกิดขึ้นก็แสดงว่าพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวนั้นมีแนวโน้มที่จะขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรมอันเข้าข่ายเป็นความผิดตามบทบัญญัติเรื่อง
พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศญี่ปุ่นแล้ว ซึ่งแนวทางการพิจารณาของประเทศญี่ปุ่น
นั้นมีความคล้ายคลึงกับแนวทางการพิจารณาตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของสาธารณรั ฐ
เกาหลี ที่พิจารณาจากการหาคู่ค้ารายใหม่ โอกาสในการดาเนินธุรกิจหรืออุปสรรคต่อการเข้าสู่ตลาด
เช่นเดียวกัน
c. ส่วนมาตรา 20 แห่ง GWB ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีวัตถุประสงค์
มุ่งคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจฝั่งอุปทานที่มีขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้คงมีอยู่ในตลาด ถ้ายัง
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มีผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ฝั่งอุปทานดาเนินธุรกิจอยู่เป็นจานวนมากในตลาดก็ย่อมแสดงให้เห็นว่าใน
เบื้องต้นการแข่งขันยังคงได้รับการคุ้มครองอยู่ ฉะนั้น แนวทางการพิจารณาของสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีจึงมีว่าถ้าหากผู้ประกอบธุรกิจ SMEs เช่นนั้นถูกกาจัดหรือถูกกีดกันให้ออกไปจากตลาดหรือ
ได้รับอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจตามปกติในตลาดก็ย่อมแสดงถึงแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อการ
แข่งขันแล้ว
นอกจากหลักเกณฑ์ข้างต้นที่ ผู้เขียนเสนอให้เป็นหลั กเกณฑ์กลางส าหรับ
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว ทั้งการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวโดยแท้และโดยปริยาย
แล้ว ผู้เขียนยังขอเสนอหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการกดดันราคาตาม
มาตรา 57(4) แห่ งพระราชบั ญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ประกอบกับ ประกาศของ
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ที่ผู้เขียนเสนอแนะให้ออกประกาศไว้ด้วย และเนื่องจากการ
กดดันราคาเป็นพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวจนถึงขนาดที่
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ของบางประเทศจัดว่าการกดดันราคาเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่าย
เดียวประเภทหนึ่ง ฉะนั้นหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของพฤติกรรมการกดดันราคาจึง
คล้ายคลึงกับหลักเกณฑ์ของเรื่องการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว โดยจะพิจารณาจากสภาพตลาด
สภาพของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้กดดันราคาและคู่แข่งของผู้กดดันราคา สภาพของสินค้าหรือบริการ
ที่ถูกกดดันราคา ลักษณะของการกดดันราคา และผลกระทบของการกดดันราคาเช่นเดียวกัน ดังนั้น
จึงสามารถนาเอาหลักเกณฑ์กลางดังกล่าวมาใช้พิจารณาความผิ ดของการกดดันราคาได้ด้วย แต่
สาหรับการกดดันราคานั้นมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดเป็นการเฉพาะอยู่ว่า
(1) ถ้าหากส่วนต่างระหว่างราคาสินค้าปลายน้าหรือราคาขายปลีก (retail
price) ที่ผู้ กดดัน ราคาจ าหน่ ายให้ กับลู กค้า และราคาสิ นค้าต้นน้าหรือราคาขายส่ ง (wholesale
price) ที่ผู้กดดันราคาจาหน่ายให้กับผู้ที่ถูกกดดันราคาเป็นลบ (negative difference) หรือกล่าวได้
ว่าเป็นการตั้งราคาสินค้าขายส่งสูงกว่าราคาสินค้าขายปลีก การตั้งราคาเช่นนี้ย่อมเป็นการกดดันราคา
อย่างไม่เป็นธรรม
(2) หรือแม้ส่วนต่างระหว่างราคาสินค้าขายปลีก และสินค้าขายส่งจะเป็น
บวก (positive difference) กล่าวคือ ราคาสินค้าขายส่งถูกกว่าราคาสินค้าขายปลีกก็ตาม แต่ก็ยัง
จะต้องพิจารณาต่อว่าส่วนต่างที่เป็นบวกนั้นเพียงพอสาหรับ ผู้ที่ถูกกดดันราคาจะนาเอาไปชดเชย
ค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือแปรรูปสินค้า (product-specific cost) ให้ออกมาเป็นสินค้าขายปลีกเพื่อ
จาหน่ายในตลาดปลายน้าให้กับลูกค้าได้หรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอก็จัดว่าเป็นกดดันราคาอย่างไม่เป็นธรรม
เช่นกัน
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ที่การตั้งราคาในลั กษณะนี้ มีความเสี่ ยงอย่างยิ่งที่จะเป็นการกดดันราคา
อย่างไม่เป็นธรรม เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกกดดันราคาจะไม่สามารถแข่งขันทางด้านราคากับผู้
กดดันราคาได้เลย เพราะคงไม่มีผู้ประกอบธุรกิจรายใดที่จาหน่ายสินค้าปลายน้าให้กับผู้บริโภคในราคา
ที่ต่ากว่าราคาสินค้าวัตถุดิบต้นน้าที่ตนซื้อมาแล้วยังสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ และการตั้งราคา
เช่นนี้จะส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะเข้ามาแข่งขันหมดแรงจูงใจที่จะเข้ามาแข่งขันในตลาด
ในท้ายที่สุดแล้วระดับของการแข่งขันในตลาดที่ถูกกดดันราคาก็ย่อมลดลง
เมื่อได้เสนอหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของการปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวครบทุกข้อแล้ว ผู้เขียนยังขอเสนอการนาเอาหลักเกณฑ์ เหล่านี้มาปรับใช้ด้วย ดังนี้
ผู้เขียนเสนอให้สั นนิ ษฐานไว้เป็ นการเบื้องต้นว่าการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ ายเดียวทุกประเภท เป็น
พฤติกรรมที่สามารถกระทาได้โดยชอบ จนกว่าจะมีการประเมินตามหลักเกณฑ์ตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 6
แล้วพบว่าการปฏิเสธนั้นมีลักษณะเป็นการปฏิเสธอย่างไม่เป็นธรรม อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น และมีแนวโน้มขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรม ถึงจะเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ
ฝ่ายเดียวที่มีความผิดตามมาตรา 57(4) และหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความผิดของการปฏิเสธไม่
ทาธุร กิจ ฝ่ ายเดีย วทั้ง 6 ข้อนั้ น หลั กเกณฑ์ข้อที่ 6 หรือ ผลกระทบของการปฏิเสธที่เกิดขึ้นหรือมี
แนวโน้มจะเกิดขึ้นต่อกระบวนการการแข่งขันเป็นหลักเกณฑ์ที่มีน้าหนักมากที่สุดซึ่งเป็นปัจจัยชี้ขาดว่า
การปฏิเสธที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นความผิด ตามมาตรา 57(4) หรือไม่ กล่าวคือ แม้จะมีการประเมินตาม
หลักเกณฑ์เหล่านี้แล้วพบว่าเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่ มีข้อเท็จจริงเข้ากับหลักเกณฑ์ในข้อ
1 2 3 4 หรือ 5 แต่ถ้าการปฏิเสธนั้นมิได้ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ ต่อการแข่งขัน หรือไม่มีแนวโน้มว่า
จะก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ ต่อการแข่งขันเลย การปฏิเสธเช่นนั้นก็ย่อมไม่เป็นความผิดตามมาตรา
57(4) แต่อย่างใด
5.2.3.2 แนวทางในการจั ด ท าแนวปฏิ บั ติ ด้ า นข้ อ ต่ อ สู้ ส าหรั บ พฤติ ก รรมการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว
หากผู้ ป ระกอบธุรกิจที่เป็นฝ่ ายปฏิเสธไม่ทาธุรกิจสามารถยกข้อต่อสู้ที่มี
เหตุผลอันสมควร การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจนั้นย่อมเป็นการปฏิเสธอย่างเป็นธรรม และไม่ทาให้ผู้ปฏิเสธมี
ความผิดตามมาตรา 57(4) รวมถึงมาตรา 57 อนุมาตราอื่นแต่อย่างใด ในการจัดทาแนวปฏิบัติด้านข้อ
ต่อสู้สาหรับพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวตามมาตรา 57(4) ประกอบกับประกาศของ
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ผู้เขียนเห็นว่าควรมีหลักเกณฑ์สาคัญที่จะนามาประเมินความ
เป็นธรรมดังต่อไปนี้
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(1) ข้ อ ต่ อ สู้ เ รื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพหรื อ ส่ ง เสริ ม การแข่ ง ขั น (defense of
efficiency)
อย่างที่ทราบแล้วว่ามาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์มุ่งคุ้มครองการแข่งขัน หากพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่
เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพหรือส่งเสริมการแข่งขัน คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าก็ไม่ควรที่จะไป
วินิจฉัยว่าการปฏิเสธเช่นนั้นเป็นความผิดตามมาตรา 57(4) มิฉะนั้นจะเป็นการที่คณะกรรมการการ
แข่งขันทางการค้าเข้าไปยับยั้งพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพหรือส่งเสริมการแข่งขันเสียเอง เป็นผลให้ผู้
ประกอบธุรกิจไม่กล้าลงทุนทาพฤติ กรรมที่มีประสิทธิภาพหรือส่งเสริมการแข่งขันแต่กลับถูกลงโทษ
เช่นนั้นอีก กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่ามาตรา 57 นี้จะลงโทษเฉพาะพฤติกรรมที่ปราศจากประสิทธิภาพและ
ต่อต้านการแข่งขันเท่านั้น
หากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวส่งเสริมประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ หรือ
ส่งเสริมการแข่งขัน เช่น ส่งผลให้เกิดการประหยัดต่อขนาด ความสะดวกในการผลิตสินค้า ลดต้นทุน
การขนส่ง ส่งเสริมให้มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ส่งเสริมประสิทธิภาพในการ
ดาเนินธุรกิจ และส่งเสริมการแข่งขันให้สินค้ามีราคาถูกลง คุณภาพของสินค้าพัฒนาขึ้น บริการมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น เกิดสินค้าชนิดใหม่ ๆ ขึ้น ข้อเท็จจริงเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้เห็นถึงการแข่งขันที่
เสรีและเป็นธรรม และมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้าก็ควรพิจารณาว่าพฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่ส่งเสริมให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้น ไม่
เป็นความผิดตามมาตรา 57(4)
และในการที่จะพิจารณาว่าประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นหรือไม่นั้น ต้องปรากฏ
ว่า 1) ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียว และไม่สามารถเพิ่มขึ้น
ได้ด้วยวิธีอื่นซึ่งไม่เป็นการขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดแล้ว 2) ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นนั้น
จะต้องส่งผลให้ราคาสินค้าถูกลง คุณภาพของสินค้าเพิ่มมากขึ้น เกิดสินค้าชนิดใหม่ขึ้น หรือผลดีต่อผู้
ปฏิเสธด้านอื่น ๆ
ตัวอย่างสถานการณ์ที่พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวให้ผลเป็น
การส่งเสริมการแข่งขันในตลาด เช่น
a. สถานการณ์ที่ผู้ปฏิเสธต้องการสร้างชื่อเสี ยงในด้านคุณภาพให้กับสินค้า
ใหม่: ในบางกรณีเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ว่าสินค้าตัวใหม่มีคุณภาพสูง ผู้ผลิตจาเป็นต้องใช้กล
ยุทธ์ในการจาหน่ายสินค้าตัวใหม่นั้นให้กับผู้ค้าปลีกที่มีชื่อเสียงในด้านการจาหน่ายสินค้าคุณภาพสูง
ในกรณีเช่นนี้ หากผู้ผลิตอนุญาตให้ผู้จัดจาหน่ายขายสินค้าตัวใหม่ของตนให้กับผู้ค้าปลีกที่มีชื่อเสียงใน
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ด้านการจาหน่ายสินค้าคุณภาพสูงเท่านั้น แต่จะไม่อนุญาตให้ผู้จัดจาหน่ายขายสินค้าให้กับผู้ค้าปลีกที่
ไม่มีชื่อเสียง ถือได้ว่าการกระทาของผู้ผลิตเช่นนั้นให้ผลเป็นการส่งเสริมการแข่งขัน
b. สถานการณ์ ที่ ผู้ ป ฏิ เ สธต้ อ งการสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข องสิ น ค้ า : ใน
สถานการณ์ที่ผู้ผลิตพยายามที่จะสร้างการขายที่สม่าเสมอ และหรือพยายามที่จะสร้างมาตรฐานด้าน
คุณภาพของการขายเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงต่อลูกค้าให้กับสินค้าของตนหรือที่เรียกว่าเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้า ในกรณีที่ผู้ผลิตมีความประสงค์เช่นนี้ การที่ผู้ผลิตยินยอมให้ผู้จัดจาหน่าย
จาหน่ายสินค้าให้กับผู้ค้าปลีกที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือวิธีการขายที่ผู้ผลิตกาหนดไว้ได้เท่านั้น
โดยห้ามผู้จัดจาหน่ายจาหน่ายสินค้าให้กับผู้ค้าปลีกที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือวิธีการขายที่
ผู้ผลิตกาหนดได้อย่างเด็ดขาด ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้า และให้ผลเป็น
การส่งเสริมการแข่งขัน
นอกจากนั้น แม้พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้ นจะมี
ประสิทธิภาพหรือส่งเสริมการแข่งขัน แต่เมื่อพิจารณาอีกด้านหนึ่งแล้วพฤติกรรมการปฏิเสธดังกล่าว
อาจให้ผลกระทบที่เป็นการต่อต้านการแข่งขันในเวลาเดียวกัน ดังนั้นจึงต้องมีการชั่งน้าหนักก่อนว่า
การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นนั้นให้ ประสิทธิภ าพและสนับสนุนการแข่ งขัน หรือส่งผล
กระทบเป็นการต่อต้านการแข่งขันมากกว่ากัน ถ้าให้ประสิทธิภาพและสนับสนุนการแข่งขันมากกว่าก็
จะถือว่าเป็นการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 57(4) แห่งพระราชบัญญัติ
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
(2) ข้ อ ต่ อ สู้ เ รื่ อ งผลประโยชน์ ข องผู้ บ ริ โ ภค (defense of assurance of
consumer interests)
เมื่อบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ในการคุ้มครองการแข่งขันได้แล้ว ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือผลประโยชน์ของผู้บริโภคย่อม
ได้รับการคุ้มครองตามไปด้วย กล่าวคือ เมื่อการแข่งขันได้รับการคุ้มครอง ผู้ประกอบธุรกิจก็สามารถ
แข่งขันกันได้อย่างเสรีในตลาด เป็นผลให้สินค้ามีราคาถูกลง ปริมาณสินค้ามีมากขึ้น นวัตกรรมใหม่ ๆ
มีมากขึ้น เป็นต้น ในท้ายที่สุดแล้วผลประโยชน์เหล่านั้นก็จะตกอยู่กับตัวผู้บริโภคเอง โดยสภาพแล้ว
การคุ้มครองการแข่งขันและการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภคนั้นเป็นสิ่งที่สอดคล้องกัน ดังนั้น
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าควรรับฟังข้อต่อสู้ในเรื่องผลประโยชน์ของผู้บริโภคด้วย หาก
พฤติกรรมการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้น ผู้ปฏิเสธสามารถชี้ให้เห็นได้ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมเพื่อ รับรองผลประโยชน์โดยทั่วไปของผู้บริโภค ทั้งในด้าน
ความปลอดภัย สุขภาพ และเหตุผลด้านอื่น ๆ การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวเช่นนั้นก็จะถูกพิจารณา
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ว่ามีแนวโน้มส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม จึงไม่เป็นการปฏิเสธอย่างไม่เป็นธรรมตามมาตรา 57(4)
แต่อย่างใด
(3) ข้ อ ต่ อ สู้ เ รื่ อ งความจ าเป็ น ในการประกอบธุ ร กิ จ (valid business
justifications)
เป็ น เรื่ อ งปกติ ข องการประกอบธุ ร กิ จ ที่ ใ นบางครั้ ง ย่ อ มมี เ หตุ ที่ ท าให้ ไ ม่
สามารถทาธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นได้ หรือมีผู้ประกอบธุรกิจบางประเภทที่โดยสภาพแล้ว
ไม่มีผู้ประกอบธุรกิจรายใดอยากจะร่วมทาธุรกิจด้วย ฉะนั้นบทบัญญัติเรื่องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่
เป็ น ธรรมตามมาตรา 57(4) นี้ ก็ไม่ควรที่จะไปแทรกแซงบั งคับ ให้ เ ขาต้ อ งทาธุร กิจ กันโดยการไป
กาหนดให้การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจเช่นนั้นเป็นความผิดตามมาตรานี้ ดังนั้ นคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้าจึงต้องรับฟังข้อต่อสู้ในเรื่องความจาเป็นในการประกอบธุรกิจด้วย แม้การปฏิเสธไม่ทา
ธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นจะส่งผลเป็นการจากัดการแข่งขัน แต่ถ้าหากผู้ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจที่ถูกฟ้องร้อง
นั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าการปฏิเสธของตนทาขึ้นโดยมีเหตุผลและมีความจาเป็นในการประกอบธุรกิจ ก็
จะไม่ถูกจัดว่าเป็น การปฏิเสธอย่างไม่เป็นธรรมตามมาตรา 57(4) แต่อย่างใด ซึ่งข้อต่อสู้เรื่องความ
จาเป็นในการประกอบธุรกิจมีตัวอย่างดังนี้
(3.1) ผู้ปฏิเสธไม่สามารถทาธุรกิจได้เนื่องจากมีความเป็นไปไม่ได้อย่างแน่
แท้ในข้อกฎหมาย (legal impossibility)
ในกรณีที่ผู้ปฏิเสธไม่สามารถร่วมทาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นได้อัน
เนื่องมาจากมีข้อกฎหมายบางประการบัญญัติห้ามไว้โดยตรงหรือโดยอ้อม จึงเป็นไปไม่ได้โดยสภาพที่
จะบังคับให้ผู้ปฏิเสธต้องทาธุรกิจร่วมกับผู้ใด แต่ผู้ปฏิเสธต้องพิสูจน์ให้ได้ชัดแจ้งว่าความเป็นไปไม่ได้ใน
ข้อกฎหมายนั้นต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ไม่ใช่เป็นเพียงอุปสรรคในทางกฎหมายที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว
(3.2) ผู้ปฏิเสธมีสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถจาหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบธุรกิจอีก
ฝ่ายได้ตามปริมาณที่ต้องการเนื่องมาจากสินค้าที่สารองไว้มีไม่เพียงพอ หรือความสามารถในการผลิต
มีไม่เพียงพอ การปฏิเสธในกรณีเช่นนี้ถือว่าเกิดขึ้นเพราะความจาเป็นในการประกอบธุรกิจแล้ว
(3.3) ผู้ถูกปฏิเสธขาดความน่าเชื่อถือ
ในกรณีที่ผู้ถูกปฏิเสธนั้นขาดความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ เช่น ใกล้
ล้มละลาย หรือมีความผิดพลาดในการประกอบธุรกิจ หรือหากผู้ปฏิเสธยอมทาธุรกิจด้วยแล้วจะทาให้
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ผู้ปฏิเสธต้องประสบกับ สภาวการณ์ล้มละลายเสียเอง การปฏิเสธในกรณีเช่นนี้ถือว่าเกิดขึ้นเพราะ
ความจาเป็นในการประกอบธุรกิจ
(3.4) ข้อต่อสู้เรื่องสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น (Essential Facilities)
หากการปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการปฏิเสธไม่จาหน่าย
หรือไม่ให้เข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น ผู้ปฏิเสธสามารถยกข้อต่อสู้เหล่านี้ขึ้นเพื่ออ้างได้ว่า
การปฏิเสธของตนนั้นเกิดขึ้นเพราะความจาเป็นในการประกอบธุรกิจ
a. หากผู้ประกอบธุรกิจยอมให้เข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นแล้วจะ
เกิดปัญหาเรื่องผลตอบแทนที่เป็นธรรมสาหรับการลงทุนสร้างสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นขึ้นเป็น
อย่างมาก เช่น เมื่อยอมให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นของตนแล้วจะ
ทาให้ตนไม่ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมจากการที่ ตนต้องลงทุนสร้างสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น
นั้นขึ้นมา อย่างไรก็ตาม หากมีการให้ใช้หรือให้เข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกเช่นนั้นแล้วทาให้การ
แข่งขัน ในตลาดเพิ่ม มากขึ้น จนทาให้ ได้รั บก าไรลดลง ในกรณีเช่นนี้ไม่อ าจถื อ ได้ว่ ามี ปัญหาเรื่ อ ง
ผลตอบแทนที่เป็นธรรม
b. ไม่ ส ามารถให้ ใ ช้ห รือ ให้ เข้ า ถึ ง สิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ จ าเป็ นนั้น ได้
เนื่องจากจะต้องจัดหาให้กับผู้ใช้ที่มีจานวนมากเกินไป
c. หากมีการให้ ใช้ห รือให้ เข้าถึงสิ่ งอานวยความสะดวกที่จาเป็น นั้น แล้ ว
คุณภาพของการให้บริการอาจลดลงเป็นอย่างมาก
d. การให้ใช้หรือให้เข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นนั้นเป็นไปไม่ได้
ในทางเทคนิคเนื่องมาจากผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางเทคนิคนั้นได้
e. มีข้อกังวลว่าการให้ใช้หรือให้เข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นนั้น
อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยต่อชีวิตหรือต่อร่างกายของลูกค้าผู้ใช้บริการ
(4) ข้อต่อสู้ประการอื่น ๆ
ข้อต่อสู้ประการอื่น ๆ ที่กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของต่างประเทศ
มักจะยอมรับฟัง และตัดสินให้การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจฝ่ายเดียวไม่เป็นความผิดต่อกฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้า มีตัวอย่างเช่น การปฏิเสธไม่ทาธุรกิจ ต่อผู้ที่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือการ
ปฏิเสธไม่ทาธุรกิจหรือการเลิกสัญญาโดยอาศัยสิทธิที่มีอยู่ในสัญญา เป็นต้น

รายการอ้างอิง
Ahmann, V. Redeeming competitor's coupons in Germany – a deliberate obstruction?
[Online].
Available
from:
https://unitedkingdom.taylorwessing.com/en/insights/brands-update-redeemingcompetitors-coupons-in-germany-a-deliberate-obstruction [30 July 2017. 29
September 2016]
Alison, J. A dominant firm's duty to deal: EC and US antitrust law compare. In Edited
by Marsden, P., Handbook of Research in Trans-Atlantic Antitrust. Cheltenham:
Edward Elgar, 2008.
American Bar Association. Understanding Antitrust Laws, Competition, the Economy,
and Their Impact on Our Everyday Lives [Online].
Available from:
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/images/public_education/less
on_plans/High%20School/AntitrustLaw_booklet_STUDENT.pdf [10 July 2017.
2010]
Anan Chantara-Opakorn. Thailand’s Competition Law and Its Implications on
International Mergers and Acquisitions. Wisconsin International Law Journal 18,
3 (2000): 592-609.
Asian Legal Information Institute. Revocation of a Corrective Order - Supreme Court
Decision 97Nu19427 (Pasteur Milk) [2000] KRSC 16 (9 June 2000) [Online].
Available from:
http://www.asianlii.org/kr/cases/KRSC/2000/16.html [6
November 2017. 2 February 2014]
Azcuenaga, M. L. Essential Facilities and Regulation: Court or Agency Jurisdiction?: The
Cutting Edge of Antitrust: Exclusionary practices. Washington D.C.: American Bar
Association National Institute, 5 October 1989.
Bauer, J. P. Per Se Illegality of Concerted Refusals to Deal: A Rule Ripe for
Reexamination. Columbia Law Review 79 (1979): 685-717.
Bellis, V. B. Germany: German Federal Court Of Justice Clarifies Conditions For Invoking
"Legal Impossibility" As Justification For Refusal To Grant Access To An Essential
Facility
[Online].
Available
from:

433
http://www.mondaq.com/germany/x/230882/Antitrust+Competition/German+
Federal+Court+Of+Justice+Clarifies+Conditions+For+Invoking+Legal+Impossibi
lity+As+Justification+For+Refusal+To+Grant+Access+To+An+Essential+Facility
[20 June 2017. 9 April 2013]
Böge, U. Dominant Firm Behavior under German Competition Law. In Edited by Hawk,
B. E., Annual Proceedings if the Fordham Corporate Law Institute International
Antitrust Law & Policy. New York: Juris Publishing, 2004.
Bundeskartellamt. Germany: Access to Essential Facilities granted on the PuttgardenRødby Ferry Route [Online].
Available from:
http://ec.europa.eu/competition/ecn/brief/02_2010/de_ferry.pdf [20 June
2017. 2010]
———. "ICN Unilateral Conduct Working Group Questionnaire: Objectives of unilateral
conduct laws." International competition network, 16 November 2006.
———. "International Competition Network Unilateral Conduct Working Group
Questionnaire: Refusal to Deal." International Competition Network, 4
November 2009.
Bürger, C., and Kehmann, S. German Competition Laws Amended The 8th Amendment
of the German Act against Restraints of Competition [Online]. Available from:
https://www.goerg.de/en/news/legal_updates/german_competition_laws_ame
nded_the_8th_amendment_of_the_german_act_against_restraints_of_compet
ition.39748.html [16 June 2017. 5 July 2013]
Crocioni, P., and Veljanovski, C. Price Squeezes, Foreclosure, and Competition Law:
Principles and Guidelines. Journal of Network Industries 4 (2003): 28-60.
DeMasi, K. A., and Clarke, J. J. Section 5 of the FTC Act and the End of Antitrust
Modesty
[Online].
Available
from:
https://www.cravath.com/files/Uploads/Documents/Publications/3233999_1.p
df [15 February 2017. 25 June 2010]
Elhauge, E. Defining Better Monopolization Standards. Stanford Law Review 56, 2
(2003): 253-344.

434
European Commission. "International Competition Network Unilateral Conduct Working
Group Questionnaire: Refusal to Deal." International Competition Network, 4
November 2009.
Federal Ministry of Justice in cooperation with juris GmbH. Germany Act Against Unfair
Competition (version published on March 3, 2010) [Online]. Available from:
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=229700 [14 September 2017.
2010]
Federal Trade Commission and U.S. Department of Justice Antitrust Division.
"International Competition Network Unilateral Conduct Working Group
Questionnaire: Objectives of Unilateral Conduct Laws." International
Competition Network, 2006.
———. "International Competition Network Unilateral Conduct Working Group
Questionnaire: Refusal to Deal." International Competition Network, 30
November 2009
Florian Wagner-von Papp. "ASCOLA Conference 2015 TOKYO: Unilateral conduct by
non dominant firms: A comparative reappraisal." Academic Society for
Competition Law, 23 May 2015.
Folz, C. H. Amendment to the German Act against Unfair Competition (UCA) [Online].
Available
from:
https://www.goerg.de/en/news/legal_updates/german_competition_laws_ame
nded_the_8th_amendment_of_the_german_act_against_restraints_of_compet
ition.39748.html [16 June 2017. 2 February 2016]
Fox, E. M. Is there Life in Aspen After Trinko? The Silent Revolution of Section 2 of the
Sherman Act. Antitrust Law Journal 73, 1 (2005): 153-169.
Fredriksson, S. When the refusal to deal becomes an abuse of a dominant position A
study of how article 82 EC Treaty limits the freedom of action for undertakings
in a dominant position. Master thesis, Faculty of law Lund University. 2001.
Fumio Sensui, Takashi Yanagawa, Takeshi Shinagawa, Tomohiko Kimura, Shintaro Ueda,
and Yutaka Kawasaki. "Competition Policy Research Center Fiscal Report:
Competition Policy in the Network Industries – Comparative Legal Studies of

435
Margin Squeeze Regulation across Japan, USA and EU and Economic Analysis."
Japan, 2012.
Hawaii Legislative Reference Bureau. Hawaii Antitrust Act: Boycotts [Online]. Available
from: http://lrbhawaii.info/lrbrpts/61/antitrstact.pdf [10 December 2017.
August 1961]
Heidenreich, J. P. The New German Act Against Unfair Competition [Online]. Available
from: http://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=349 [17 June 2017. 22
November 2013]
International Monetary Fund. List of countries by GDP (nominal) [Online]. Available
from: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx
[5 September 2017. 18 April 2017]
Japan Fair Trade Commission. "ICN Unilateral Conduct WG Questionnaire: Objectives of
Unilateral Conduct Laws." International Competition Network, 2006.
———. "International Competition Network Unilateral Conduct Working Group
Questionnaire: Refusal to Deal." International Competition Network, 11
November 2009.
———. JFTC warns Konami Corporation against unfair trade practices through sublincense
agreements
[Online].
Available
from:
http://www.jftc.go.jp/en/pressreleases/yearly_2003/apr/individual_000389.htm
l [27 May 2017. 22 Aprill 2003]
Jr., H. S. H. Competition Laws Outside the United States: Chapter 7. Illinois: American
Bar Association, 2001.
Jullien, B., Rey, P., and Saavedra, C. "Institute of Industrial Economics: The Economics
of Margin Squeeze." 2013.
Korea Fair Trade Commission. Annual report concerns the competition laws and
policies of Korea: Case Korea Telecommunications [Online]. Available from:
https://www.oecd.org/korea/2488909.pdf [27 July 2017. 2001]
———. Case Annex To ICN Unilateral Conduct Working Group Report on the Analysis
of Refusal to Deal with a Rival Under Unilateral Conduct Laws [Online].
Available
from:

436
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc611.pdf
[6 June 2017. April 2010]
———. "ICN Unilateral Conduct WG Response for the Questionnaire: Objectives of
unilateral conduct laws." International Competition Network, 2006.
———. "International Competition Network Unilateral Conduct Working Group
Questionnaire: Refusal to Deal." International Competition Network, 4
November 2009.
Lidgard, H. H. Application of Article 82 EC to Abusive Exclusionary Conduct - Refusal
to Supply or to License. Europarättslig Tidskrift 4 (29 December 2009): 694712.
Lopatka, J. E., and Page, W. H. Bargaining and Monopolization: In Search of the
'Boundary of Section 2 Liability' between Aspen and Trinko. Antitrust Law
Journal 72, 1 (2005): 115-152.
Min-Ho Lee, and Karen Yookyung Choi. Korea: Abuse of Market Dominance [Online].
19
April
2011.
Available
from:
http://www.shinkim.com/upload_files/data/GCR_2009_MHL.pdf [31 March
2017. 2009]
Naoko Teranishi. International Competition Network Unilateral Conduct Working
Groups (Istanbul Turkey): Refusal to Deal in Japan [Online]. Available from:
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc1057.pdf
[15 March 2017. 13 November 2015]
Nipon Poapongsakorn. The New Competition Law in Thailand: Lessons for Institution
Building. Review of Industrial Organization 43, 2: 185-204.
Office of Trade Competition Commission Thailand. Trade Competition Act B.E. 2560
[Online].
Available from:
http://otcc.dit.go.th/wpcontent/uploads/2017/09/2.OTCC-Presentation-Eng.pdf [27 November 2017. 21
September 2017]
Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD Policy Roundtables
2007: Guidance to Business on Monopolisation and Abuse of Dominance.
Organisation for Economic Co-operation and Development, 17 June 2008.

437
———. OECD Policy Roundtables 2007: Refusal to Deal. Organisation for Economic
Co-operation and Development, 3 September 2009.
———. OECD Policy Roundtables 2009: Margin Squeeze. Organisation for Economic
Co-operation and Development, 9 September 2010.
Ping Lin, and Hiroshi Ohashi. Treatments of Monopolization in Japan and China. In
Edited by Blair, R. D. and Sokol, D. D., The Oxford Handbook of International
Antitrust Economics Volume 2. New York: Oxford University Press, 2015.
Sale Kwon. Facts That Shed Light on Intent of Single-Firm Refusals to Deal:
Comparative Review of the United States and the Republic of Korea
Jurisprudence. Asian-Pacific Law & Policy Journal 15, 2 (2014): 84-148.
Salop, S. C., and Scheffman, D. T. "Bureau Of Economics Federal Trade Commission:
Raising Rivals Costs Working Paper No.81." Washington, DC, 1983.
Schöler, K. Patents and Standards: The Antitrust Objection as a Defense in Patent
Infringement Proceedings. In Edited by Nack, R., Patents and Technological
Progress in a Globalized World. Munich Germany: Springer, 2009.
Schwartz, S. Unilateral Refusals to Sell Production Facilities: Should Courts "Shake" the
Invisible Hand? Fordham Law Review 49, 5 (1981): 847 - 873.
Shapiro, C. Exclusionary Conduct: Testimony Before the Antitrust Modernization
Commission
[Online].
Available
from:
http://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/amcexclusion.pdf [28 October 2017.
29 September 2005]
Snook, I., and Markesinis, B. S. Translated German Cases: Rossignol [Online]. Available
from:
https://law.utexas.edu/transnational/foreign-lawtranslations/german/case.php?id=1488 [27 June 2017.
Stothers, C. Refusal to supply as abuse of a dominant position: essential facilities in
the European Union. European Competition Law Review 22, 7 (2001): 256-262.
US Antitrust Modernization Commission. "Report and Recommendations." United
States: US Antitrust Modernization Commission, April 2007.

438
Wright, J. D. Section 5 Recast: Defining the Federal Trade Commission’s Unfair
Methods of Competition Authority. New York City: Executive Committee
Meeting of the New York State Bar Association’s Antitrust Section, 19 June 2013.
เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็น
ธรรมของประเทศต่างๆ เพื่อการพัฒนาแนวปฏิบัติตามมาตรา 29 ตามกฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้าตามโครงการส่ ง เสริมระบบการแข่ง ขัน ทางการค้ าที่ เกื้ อหนุ นต่ อการส่ ง ออก.
กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, สิงหาคม 2544.
นันทินี สุนทรพิมล. การปรับใช้หลักสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นกับการเชื่อมต่อโครงข่า ยใน
กิจการโทรคมนาคมของไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 2556.
วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์. หลักและแนวความคิดเกี่ยวกับ “วิธีการทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรม” ตาม
กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้าของประเทศญี่ปุ่น. วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26, 3 (กุมภาพันธ์ 2551): 263-290.
ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์. คาอธิบายนิติกรรม สัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 20. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์วิญญูชน,
2559.
ศักดา ธนิตกุล. คาอธิบายและกรณีศึกษาพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ .ศ.2542. พิมพ์
ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์วิญญูชน, 2553.
สานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า: ประมวลเรื่องร้องเรียนปี 2542 ตามพระราชบัญญัติ
ก า ร แ ข่ ง ขั น ท า ง ก า ร ค้ า พ . ศ . 2542. [อ อ น ไ ล น์ ] . 2559. แ ห ล่ ง ที่ ม า :
http://otcc.dit.go.th/wp-content/uploads/2015/04/2542.pdf [เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ 5
พฤษภาคม 2560]
สานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า: ประมวลเรื่องร้อ งเรียนปี 2543 ตามพระราชบัญญัติ
ก า ร แ ข่ ง ขั น ท า ง ก า ร ค้ า พ . ศ . 2542. [อ อ น ไ ล น์ ] . 2559. แ ห ล่ ง ที่ ม า :
http://otcc.dit.go.th/wp-content/uploads/2015/04/2543.pdf [เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ 5
พฤษภาคม 2560]
สานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า: ประมวลเรื่องร้องเรียนปี 2546 ตามพระราชบัญญัติ
ก า ร แ ข่ ง ขั น ท า ง ก า ร ค้ า พ . ศ . 2542. [อ อ น ไ ล น์ ] . 2559. แ ห ล่ ง ที่ ม า :
http://otcc.dit.go.th/wp-content/uploads/2015/04/2546.pdf [เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ 5
พฤษภาคม 2560]

439
สานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า: ประมวลเรื่องร้องเรียนปี 2550 ตามพระราชบัญญัติ
ก า ร แ ข่ ง ขั น ท า ง ก า ร ค้ า พ . ศ . 2542. [Online]. 2559. Available from:
http://otcc.dit.go.th/wp-content/uploads/2015/04/2550.pdf [5 พฤษภาคม 2560.
สานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า: สถิติเรื่องร้องเรียน. [ออนไลน์]. 2559. แหล่งที่มา:
http://otcc.dit.go.th/?page_id=61 [เข้าถึงเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2560]
สุธีร์ ศุภนิตย์. หลักการและกฎเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ .ศ.2542. พิมพ์
ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.
อนันต์ จันทรโอภากร. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า. วารสารนิติศาสตร์
29, 3 (2542): 336-371.

ภาคผนวก

441

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ประวัติผู้เ ขียนวิทยา นิพ นธ์

นายเอกชน เกษมถาวรศิล ป์ เกิดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2535 ที่จังหวัด
กรุงเทพมหานคร สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และระดับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรติ
นิ ย มอั น ดั บ 1) จากคณะนิ ติ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ในปี ก ารศึ ก ษา 2556 ได้ รั บ
ประกาศนียบัตรจากส านั กฝึ กอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ รุ่นที่ 42 สอบไล่ได้ตาม
หลักสูตรของสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 67 ปีการศึกษา 2557 และ
ได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2558

