
ไม่แข่ง ยิ่งแพ้:
อ ำนำจตลำดกับกำรยกระดับศักยภำพของธุรกิจ

ทศพล อภัยทำน

อำชว์ ปวีณวัฒน์

ชำนนทร์ บรรเทิงหรรษำ

กฤษฎ์เลิศ สัมพันธำรักษ์

สัมมนำวิชำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย  ประจ ำปี 2562



ควำมส ำคัญของกำรแข่งขัน

2



มองโครงสร้ำงภำคธุรกิจและกำรแข่งขันผ่ำน
ข้อมูลจุลภำค

3

• ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย

• ฐำนข้อมูล 3 ฐำน

- ข้อมูลงบกำรเงิน รำยบริษัท

- ข้อมูลผู้ถือหุ้น ระดับบริษัท-ผู้ถอืหุน้

- ข้อมูลกำรส่งออก รำยใบขน



ข้อมูลงบกำรเงิน

4

ข้อมูลงบกำรเงินของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในประเทศไทย ทั้งบริษัทจ ำกัด

และบริษัทมหำชน จ ำกัด

• รำยปี 2549-2559 ระดับบรษิัท

• บริษัทจ ำนวนกว่ำ 750,000 รำย

• กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์



กำรผลิตของภำคธุรกิจไทยมีกำรกระจุกตัวสูง

5

ที่มำ: Banternghansa, Paweenawat, and Samphantharak (2019)

Lorenz Curve (2549 vs. 2559)

บริษัทที่ใหญ่ที่สุด 5% มีสัดส่วน

รำยรับ 85% ของรำยรับทั้งหมด



กำรผลิตของภำคธุรกิจไทยมีกำรกระจุกตัวสูง

6

อุตสำหกรรมทีม่ีดัชนี HHI สูงสุด 10 อันดับแรก

หมำยเหต:ุ ข้อมูลปี 2559; อุตสำหกรรมในระดบั 4-digit ISIC 



“ภำคธุรกิจสูงวัย”

7

พลวัตของธุรกิจไทยลดลง อำยุเฉลี่ยของบริษัทไทยสูงขึ้น



ข้อมูลผู้ถือหุ้น

8

ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษทัจดทะเบียนทั้งหมดในประเทศไทย

• ข้อมูลรำยบริษัท-ผู้ถอืหุน้ ในปี 2560

• กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์

• กลุ่มทุน = กลุ่มบริษัทที่มีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกันผ่ำนกำรถือหุน้



โครงสร้ำงของกลุ่มทุน

9

บริษัท ข

บริษัท ค

บริษัท จบริษัท ง บริษัท ฉ

บริษัท ก

กำรถือหุ้นแบบพีระมิด

บริษัท ค บริษัท ง

บริษัท จ

บริษัท ก บริษัท ข

หมำยเหตุ: กำรสร้ำงเครือข่ำยบริษัท ใช้ cut-off 20%

กำรถือหุ้นไขว้

(Cross shareholding)



ตัวอย่ำงของกลุ่มทุนไทย

10

ขนำดของวงกลมแทนมูลค่ำสินทรัพย์
สีของวงกลมแทนอุตสำหกรรม
เส้นตำมเข็มนำฬิกำจำกบริษัทแม่ไปยงับริษทัลูก



กลุ่มทุนไทยมีควำมหลำกหลำย

11

ภำคธุรกิจไทยมีกลุ่มทุนประมำณ 
6,000 กลุ่ม



กำรกระจำยตัวของอุตสำหกรรมภำยในกลุ่มทุน

12

กำรกระจำยตัวของอตุสำหกรรม

ภำยในกลุ่มทุนมีควำมหลำกหลำย



13

ท ำไมเรำจึงควรให้ควำมส ำคัญกับกลุ่มทุน?



ควำมส ำคัญของกลุ่มทุน

14

หมำยเหต:ุ ข้อมูลปี 2559

60% ของผลก ำไร46% ของยอดขำย5% ของบรษิทั



บริษัทในกลุ่มทุนมีขนำดใหญ่

15

เล็ก ใหญ่
ขนำดของบริษัท

บริษัททั่วไป บริษัทในกลุ่มทุน

• บริษัทในกลุ่มทุนส่วนมำกอยู่ใน
กลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 10%
ของประเทศ

• บริษัทที่ใหญ่ที่สุด 10% ของ
ประเทศ กว่ำครึ่งเป็นบริษัทใน
กลุ่มทุน



ผลของกลุ่มทุนต่อกำรกระจุกตัว

16

HHI = (0.322 + 0.242 + 0.152 + 0.132 + 0.102 + 0.062)1/2

= 0.462

Simple HHI

32%

24%

15%

13%

10%

6%

Network-adjusted HHI

HHI = (0.322 + 0.392 + 0.232 + 0.062)1/2

= 0.558

32%

39%

23%

6%

Boundary of the Firm



ผลของกลุ่มทุนต่อกำรกระจุกตัว

17
หมำยเหต:ุ ข้อมูลปี 2559

อุตสำหกรรมทีก่ลุม่ทุนมีผลต่อกำรกระจุกตัวมำกที่สุด 10 อันดับแรก



ข้อมูลกำรส่งออก

18

ข้อมูลกำรส่งออก

• ประเภทของสินค้ำ ประเทศปลำยทำง และมูลค่ำสินค้ำ

• ครอบคลุมกำรส่งออกทั้งหมด

• รวมเป็นรำยปี ระหว่ำง 2549-2559

• กรมศุลกำกร กระทรวงกำรคลัง



กำรส่งออกของภำคธุรกิจไทยมีกำรกระจุกตัวสูง

19

6%

ที่มำ: Apaitan, Disyatat & Samphantharak (2019)

กำรส่งออกมีมูลค่ำประมำณ 70% ของ 

GDP แต่มีเพียง 6% ของบริษัททั้งหมด

ส่งออก



ผู้ส่งออกส่วนน้อยส่งออกสินค้ำที่มีควำม
ซับซ้อนสูง

20

ในกลุ่มบริษัทที่ส่งออก มีเพียง 15%

ที่ส่งออกสินค้ำที่มีควำมซับซ้อนสูง

ที่มำ: Ananchotikul, Apaitan & Disyatat (2017)

ควำมซับซ้อนของผลิตภัณฑ์
ต ำ่ สูง

15%



21

สรุป: ภำคธุรกิจไทยมีกำรกระจุกตัวสูง



กำรกระจุกตัวใน 2 รูปแบบ

22

กำรกระจุกตัวที่ดี (Superstar Firms)*

• บริษัทที่มีผลิตภำพสูง มีควำมสำมำรถใน

กำรขยำยส่วนแบ่งตลำด โดยไม่

จ ำเป็นต้องใช้กำรกีดกันคู่แข่ง

กำรกระจุกตัวที่ไม่ดี

• บริษัทที่มีอ ำนำจตลำดสูง มีส่วนแบ่ง

ตลำดมำกจำกกำรกีดกันผู้เล่นรำยใหม่ ๆ

หมำยเหต:ุ ตัวอย่ำงงำนวิจัยที่พูดถึง Superstar firms เช่น Autor et al. (2017)



23

เรำจะวัดอ ำนำจตลำดได้อย่ำงไร?



กำรวัดอ ำนำจตลำด

24

ที่ผ่ำนมำ นิยมใช้ดัชนีที่แสดงถึง

กำรกระจุกตัว เช่น HHI หรือ 

Concentration Ratio เป็นตัวชี้วัด

อ ำนำจตลำด  อย่ำงไรก็ดี...

กำรกระจุกตัวหรือจ ำนวนบริษัทอำจ

ไม่ได้สะท้อนกำรขำดกำรแข่งขัน

เสมอไป



กำรวัดอ ำนำจตลำด

25

ที่ผ่ำนมำ นิยมใช้ดัชนีที่แสดงถึง

กำรกระจุกตัว เช่น HHI หรือ 

Concentration Ratio เป็นตัวชี้วัด

อ ำนำจตลำด  อย่ำงไรก็ดี...

กำรกระจุกตัวหรือจ ำนวนบริษัทอำจ

ไม่ได้สะท้อนกำรขำดกำรแข่งขัน

เสมอไป

- ขอบเขตของตลำด



กำรวัดอ ำนำจตลำด

26

vs.

vs.

ที่ผ่ำนมำ นิยมใช้ดัชนีที่แสดงถึง

กำรกระจุกตัว เช่น HHI หรือ 

Concentration Ratio เป็นตัวชี้วัด

อ ำนำจตลำด  อย่ำงไรก็ดี...

กำรกระจุกตัวหรือจ ำนวนบริษัทอำจ

ไม่ได้สะท้อนกำรขำดกำรแข่งขัน

เสมอไป

- ขอบเขตของตลำด

- อุตสำหกรรมที่มีกำรกระจุกตัวสูงอำจ

มีกำรแข่งขันสูงก็ได้



กำรวัดอ ำนำจตลำด

27

นิยำมของอ ำนำจตลำด คือ ควำมสำมำรถของบริษัทในกำรก ำหนดรำคำ

สินค้ำหรือบริกำรของตนเอง 

ในงำนวิจัยนี้ เรำใช้ Markup หรือ สัดส่วนระหว่ำงรำคำขำยและต้นทุน

กำรผลิตหน่วยสุดท้ำย เป็นตัวสะท้อนถึงอ ำนำจตลำด โดยใช้วิธีของ 

De Loecker and Eeckhout (2017) ในกำรวัด Markup

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑢𝑝 =
𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡



28

บริษัทที่มีอ ำนำจตลำดสูงอยู่ใน

อุตสำหกรรมใดบ้ำง?



อุตสำหกรรมของบริษัทที่มีอ ำนำจตลำดสูงสุด 5% 

29

หมำยเหต:ุ ข้อมูลปี 2559 ประเภทอุตสำหกรรมแบง่ตำม ISIC 2 หลัก; ถ่วงน ้ำหนักด้วยรำยรับ



30

แนวโน้มของอ ำนำจตลำดในภำคธุรกิจไทย

เป็นอย่ำงไร?



อ ำนำจตลำดของบริษัทเพิ่มขึ้น

31

หมำยเหต:ุ ค่ำเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักด้วยต้นทุน

Average Markup (2549 = 1.00)



กำรเพิ่มขึ้นของอ ำนำจตลำดมำจำกบริษัทเดิม

32

หมำยเหต:ุ ค ำนวณจำกวิธีกำร Decomposition ของ Haltiwanger (1997)

ภำยในบริษัท (within firms)

บริษัทเดิมมีอ ำนำจตลำดเพิ่มข้ึน

ระหว่ำงบริษัท (between firms)

บริษัทเดิมที่มอี ำนำจตลำดสูงมีส่วนแบ่ง
ตลำดเพิ่มข้ึน

เข้ำ-ออกจำกตลำด (entry & exit)

บริษัทที่เข้ำมำใหม่ (ออก) มีอ ำนำจ
ตลำดสูง (ต ่ำ) กว่ำค่ำเฉลี่ย



บริษัทที่มีอ ำนำจตลำดสูงยิ่งมีอ ำนำจตลำดเพิ่มขึ้น

33

อ ำนำจตลำดของบริษัท (2549 = 1.00)

หมำยเหต:ุ High-markup firm หมำยถึง บริษัทที่มี Markup เท่ำกับเปอร์เซนไทลท์ี ่90
Median firm หมำยถึงบริษัทที่ม ีMarkup เท่ำกับค่ำมัธยฐำน

อ ำนำจตลำดของ High-markup 

firm เพิ่มขึ้นมำกกว่ำอ ำนำจตลำด

ของ Median firm กว่ำเท่ำตัว



34

ปัจจัยใดบ้ำงที่มีควำมสัมพันธ์กับ

อ ำนำจตลำด?



บริษัทอำยุมำกมีอ ำนำจตลำดสูงกว่ำ

35

บริษัทที่มีอำยุมำกมี Markup สูงกว่ำ

บริษัทอำยุน้อย

Markup และอำยุของบริษัท

หมำยเหต:ุ ค ำนวณจำกสัมประสิทธิ์จำกสมกำรถดถอย



บริษัทในกลุ่มทุนมีอ ำนำจตลำดสูงกว่ำ

36

บริษัทในกลุ่มทุนมี Markup สูงกว่ำ

บริษัทอื่น ๆ โดยเฉลี่ย 4.7 pp.

บริษัทในกลุ่มทุน เทียบกับ บริษัทอื่น ๆ

หมำยเหต:ุ ค ำนวณจำกสมกำรถดถอยเชิงเส้น หมำยเหต:ุ ค ำนวณจำกสัมประสิทธิ์จำกสมกำรถดถอย



บริษัทในกลุ่มทุนที่มีกำรกระจุกตัวของอุตสำหกรรมสูง
มีอ ำนำจตลำดสูงกว่ำ

37

จ ำนวนบริษัทในกลุ่มทุนที่เพิ่มขึ้น 10% มี

ควำมสัมพันธ์กับ Markup ที่สูงขึ้น 0.11 pp.

รำยรับรวมของกลุ่มทุนที่เพิ่มขึ้น 10% มี

ควำมสัมพันธ์กับ Markup ที่สูงขึ้น 0.03 pp.

จ ำนวนอุตสำหกรรมในกลุ่มทุนที่เพิ่มขึ้น 10% 

มีควำมสัมพันธ์กับ Markup ที่ลดลง 0.17 

pp.

Median network เทียบกับ 90th percentile

หมำยเหต:ุ ค ำนวณจำกสัมประสิทธิ์จำกสมกำรถดถอยและควำมแตกต่ำงระหว่ำงค่ำมัธยฐำน
และเปอรเ์ซนไทลท์ี่ 90 ของ จ ำนวนบริษัท รำยรับรวม และจ ำนวนอตุสำหกรรม
ระหว่ำงกลุ่มทนุ

หมำยเหต:ุ ค ำนวณจำกสมกำรถดถอยเชิงเส้น
รำยรับรวมของกลุม่ทนุ ไม่รวมรำยรับของบรษิทั เพ่ือหลีกเลี่ยง
กำรนับซ ้ำในสมกำรถดถอย



38

อ ำนำจตลำดมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ

อย่ำงไร?



ผลของอ ำนำจตลำดต่อผลิตภำพ

39

บริษัทที่มีอ ำนำจตลำดมำก มีอัตรำกำร

เติบโตของผลิตภำพต ่ำกว่ำบริษัทที่มี

อ ำนำจตลำดน้อย

หมำยเหต:ุ ค ำนวณจำกค่ำสัมประสทิธิ์ของสมกำรถดถอยเชิงเส้น

อัตรำกำรเติบโตของผลิตภำพ



ผลของอ ำนำจตลำดต่อกำรส่งออก

40

ผลของ Markup ที่เพิ่มข้ึน 1 pp. ต่อ

ควำมน่ำจะเป็นในกำร

ส่งออก -0.08%

ส่งออกติดต่อกันอย่ำงน้อย 2 ปี -0.10%

ส่งออกติดต่อกันอย่ำงน้อย 3 ปี -0.13%

หมำยเหต:ุ ค ำนวณจำกสมกำรถดถอย Logistic หมำยเหต:ุ ค ำนวณจำก Marginal effect จำกสมกำรถดถอย Logistic และควำมแตกต่ำงของ 
Markup ระหว่ำง High-markup firm และ Median firm ในปี 2559
High-markup firm หมำยถึง บริษัทที่มี Markup เท่ำกับเปอร์เซนไทลท์ี ่90
Median firm หมำยถึงบริษัทที่ม ีMarkup เท่ำกับค่ำมัธยฐำน

High-markup firm เทียบกับ Median firm



ผลของอ ำนำจตลำดต่อกำรส่งออก

41

ผลของ Markup ที่เพิ่มขึ้น 1 pp. ต่อ

จ ำนวนผลิตภัณฑ์ -0.051

จ ำนวนประเทศปลำยทำง -0.028

High-markup firm เทียบกับ Median firm

หมำยเหต:ุ ค ำนวณจำกสมกำรถดถอยเชิงเส้น หมำยเหต:ุ ค ำนวณจำกสัมประสทิธิจ์ำกสมกำรถดถอยเชิงเส้น และควำมแตกต่ำงของ Markup 
ระหว่ำง High-markup firm และ Median firm ในปี 2559
High-markup firm หมำยถึง บริษัทที่มี Markup เท่ำกับเปอร์เซนไทลท์ี ่90
Median firm หมำยถึงบริษัทที่ม ีMarkup เท่ำกับค่ำมัธยฐำน



ผลของอ ำนำจตลำดต่อกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
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ผลของ Markup ที่เพิ่มขึ้น 1 pp. ต่อ

ควำมน่ำจะเป็นในกำร

ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนขึ้น -0.07%

High-markup firm เทียบกับ Median firm

หมำยเหต:ุ ค ำนวณจำกสมกำรถดถอย Logistic หมำยเหต:ุ ค ำนวณจำก Marginal effect จำกสมกำรถดถอย Logistic และควำมแตกต่ำงของ 
Markup ระหว่ำง High-markup firm และ Median firm ในปี 2559
High-markup firm หมำยถึง บริษัทที่มี Markup เท่ำกับเปอร์เซนไทลท์ี ่90
Median firm หมำยถึงบริษัทที่ม ีMarkup เท่ำกับค่ำมัธยฐำน



ผลของอ ำนำจตลำดต่อกำรลงทุน
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บริษัทที่มีอ ำนำจตลำดมำก มีระดับกำร

ลงทุนต ่ำกว่ำบริษัทที่มีอ ำนำจตลำดน้อย

หมำยเหต:ุ ค ำนวณจำกค่ำสัมประสทิธิ์ของสมกำรถดถอยเชิงเส้น

อัตรำกำรลงทุน



สรุป: ผลกระทบของอ ำนำจตลำด
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บริษัทที่มีอ ำนำจตลำดสูง

• มีอัตรำกำรเติบโตของผลิตภำพต ่ำ

• มีแนวโน้มที่จะส่งออกและโอกำสที่จะอยู่รอดในตลำดต่ำงประเทศต ่ำ

• มีจ ำนวนผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกและจ ำนวนประเทศปลำยทำงน้อย

• มีแนวโน้มที่จะพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ต ่ำ

• มีอัตรำกำรลงทุนต ่ำ
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ไม่แข่ง ยิ่งแพ้

ถ้ำไม่อยำกแพ้ จะต้องท ำอย่ำงไร?



ไม่แข่ง ยิ่งแพ้
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• กำรส่งเสริมกำรแข่งขันเป็นสิ่งจ ำเปน็ในกำรยกระดับผลิตภำพกำรผลิตและ

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

• งำนวิจัยชิ้นนี้ร่วมตอบโจทย์ที่ส ำคัญนี้ ผ่ำนกำร

- น ำวิธีกำรวัดอ ำนำจตลำดแบบใหม่มำใช้กับภำคธุรกิจในไทยเปน็ครั้งแรก

- ย ้ำให้เห็นถึงควำมจ ำเป็นในกำรท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทของกลุ่มทุน

ต่อกำรแข่งขันในภำคธุรกิจ



Disclaimer
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กำรน ำเสนอนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน และไม่จ ำเป็นต้อง

สอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนำคำรแห่งประเทศไทย


