ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อดัชนี ราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและ
สานักงานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดวงหทัย สุมงั คละกุล

การศึกษาค้นคว้าด้วยตน
เองเป็ นส่วนหนึ่ งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเงิน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปี การศึกษา 2553
ลิขสิทธ์ ิ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ชื่อผู้ศึกษา
ปริญญา
สาขาวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ปี การศึกษา

ปจั จัย ทางเศรษฐกิจทีม่ ผี ลต่อดัชนีราคา
หลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและ
สานักงานทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
นางสาวดวงหทัย สุมงั คละกุล
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
การเงิน
อาจารย์ลศิ รา เตชะเสริมสุขกูล
2553

บทคัดย่อ
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ไทย ซึ่งประกอบด้วย ดัชนีความเชื่ อมันผู
่ บ้ ริโภค (CCI) อัตราแลกเปลีย่ นสกุลเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ (EXC) ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) อัตราดอกเบีย้ ลูกค้ารายใหญ่ชนดี
ั ้ (MLR) ดัชนี
การลงทุนภาคเอกชน (PII) โดยได้ทาการศึกษาเป็นราย เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2548 ถึง
31 ธันวาคม 2552 โดยใช้วธิ กี ำลังสองน้อยทีส่ ุด
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ั ้ (MLR) ณ
ระดับนัยสาคัญ 95% ส่วนดัชนีความเชือ่ มันผู
่ บ้ ริโภค (CCI) ไม่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปจั จุบนั ภาวะเศรษฐกิจมีอทิ ธิพลในระดับสูงต่อผลการประกอบการของธุรกิจ จาก
การศึกษาของ Brown and Ball (Brown and Ball, 1976 หน้า 55-77 อ้างถึงใน จิรตั น์ สังข์แก้ว,
2542 หน้า 454) แสดงให้เห็นว่าประมาณร้อยละ 30-40 ของความผันผวนของกาไรรายปีของ
กิจการ สามารถอธิบายได้ดว้ ยอิทธิพลของสภาวะเศรษฐกิจ การเปลีย่ นแปลงสภาวะ
อุตสาหกรรมส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงของกาไรของกิจการประมาณร้อยละ 10-15 ความผันแปร
ทีเ่ หลือราวครึง่ หนึ่งเป็นผลจากความผันแปรของปจั จัยภายในกิจการเอง ดังนัน้ แม้ความสามารถ
ในการหากาไรของกิจการเป็นปจั จัยสาคัญทีเ่ ป็นตัวกาหนดราคาหลักทรัพย์ แต่ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อ
ความสามารถในการหากาไรได้แก่ภาวะเศรษฐกิจ นักลงทุนต้องทราบว่าภาวะเศรษฐกิจในช่วง
ปจั จุบนั กาลังก้าวไปในทิศทางใด และมีปจั จัยอะไรบ้างทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อภาวการณ์ทก่ี าลัง
เป็นอยู่ ตลอดจนมีการคาดการณ์แนวโน้มทีจ่ ะเป็นไปได้ในอนาคต นักลงทุนจะต้องมี
ความสามารถมองให้ออกว่าอุตสาหกรรมใดมีแนวโน้มทีด่ ใี นสภาพเศรษฐกิจ และคานึงถึงโอกาส
ความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมนัน้ ๆ
ของใช้ในครัวเรือน เป็นสิง่ ทีม่ นุษย์เราออกแบบและประดิษฐ์ขน้ึ มาเพื่อใช้สอยและ
อานว ยความสะดวกภายในบ้าน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยในการ
ดารงชีวติ ภายใต้กจิ กรรมต่างๆ โดย (บุญศักดิ ์ สมบุญรอด, 2544) ได้กล่าวไว้วา่ อุปกรณ์ตกแต่ง
บ้านและเครื่องใช้ในบ้าน หมายถึง เครื่องตกแต่งบ้านพักอาศัย มีประโยชน์ใช้สอย มีความ
สะดวกสบายในการดารงชีวติ แต่ในปจั จุบนั อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและของใช้ในบ้านยิง่ มีบทบาท
ยิง่ ขึน้ ทุกขณะ สนองความสุขทางกายและใจอันจะมีผลต่อคุณภาพชีวติ และประสิทธิภาพในการ
ทางานโดยตรง
ผลิตภัณฑ์หลักในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและของใช้ในครัวเรือน คือ
เฟอร์นิเจอร์ แนวโน้มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของไทยมีความได้เปรียบในด้านวัตถุดบิ ทีม่ อี ยู่

2

ภายในประเทศ ประกอบกับการทีค่ นไทยมีความประณีตในงานฝีมอื รวมถึงภาครัฐพยายาม
ส่งเสริมการพัฒนาด้านออกแบบมากขึน้ ทาให้เฟอร์นิเจอร์ของไทย ทีผ่ ลิตจากไม้ ยางพารา
เหล็ก หนัง ไม้เนื้อแข็ง หรือแม้แต่กระทังการท
่
าเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวา ซึ่งได้รบั ความนิยม
ทัง้ ตลาดในประเทศและต่างประเทศมากขึน้
ในปีน้ี เศรษฐกิจโลกกาลังฟื้ นตัว โดยเฉพาะในตลาดหลัก ของสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไทย
เห็นได้จากการส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของไทยในเดือน มกราคม 2553 ทีม่ มี ูลค่าถึง 87 ล้าน
ดอลลาห์สหรัฐ ส่วนภาพรวมการส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไทยตลอดปี 2553 ตัง้ เป้าหมายไว้ท่ี
1,050 ล้านดอลลาห์สหรัฐ ขยายตัวเพิม่ ขึน้ 5% โดยประเทศทีน่ าเข้าเ ฟอร์นิเจอร์ไทยสูงสุด 3
อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปนุ่ และ อังกฤษ (กรุงเทพธุรกิจ , 2553) อีกทัง้ ความต้องการ
สินค้าเฟอร์นิเจอร์ในตลาดใหม่ อย่างจีน อินเดีย รัสเซีย หรือ แอฟริกาใต้ ทีป่ ระชากรมีแนวโน้ม
กาลังซื้อสูงขึน้ และโครงการก่อสร้างทีอ่ ยู่อาศัยและโรงงานอุ ตสาหกรรม รวมถึงการบูรณะ
อาคารสถานทีข่ องประเทศดังกล่าวก็ยงั มีแนวโน้มขยายตัวมากขึน้
ทาให้ส่งผลดีต่อความ
ต้องการใช้เฟอร์นิเจอร์ไม่น้อย
อุปกรณ์สานักงาน จัดเป็นสินค้าทีม่ บี ทบาทสาคัญต่อพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจ
เนื่องจากเป็นเครื่องมือชิน้ สาคัญในการศึกษาเรียนรู้ และการทางาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ปจั จุบนั ทีส่ งั คมและเศรษฐกิจมีการพัฒนาก้าวหน้ามากยิง่ ขึน้

อุปกรณ์สานักงาน
10%

ออฟฟิ ศ ซัพพลาย
50%

40%

ออฟฟิ ศ แมชชีน
ออฟฟิ ศ เฟอร์นิเจอร์

ภาพที่ 1 แสดงส่วนแบ่งการตลาดของสินค้าอุปกรณ์สานักงาน
ทีม่ า : สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
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จากภาพที่ 1 แสดงส่วนแบ่ง สินค้าอุปกรณ์สานักงาน โดยแบ่ง สัดส่วนการตลาดดังนี้ ออฟฟิ ศ
ซัพพลาย ได้แก่ สินค้าประเภท ปากกา กระดาษ คิดเป็นสัดส่วนตลาด 50% ออฟฟิ ศ แมชชีน
ได้แก่ แฟกซ์ และเครื่องถ่ายเอกสาร คิดเป็นสัดส่วนตลาด 40% ออฟฟิ ศ เฟอร์นิเจอร์ คิดเป็น
สัดส่วนตลาด 10%
ตลาดอุปกรณ์สานักงาน ถือว่าเป็นตลาดค่อนข้างใหญ่ โดยเฉพาะตลาดในประเทศ
เนื่องจากการมุ่งเน้นพัฒนาสังคมไทยไปสู่สงั คมแห่งภูมปิ ญั ญาและการเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนา
ทางด้านการศึกษา สินค้าอุปกรณ์สานักงานจึงยังเป็นทีต่ อ้ งการของตลาดต่อไป นอกจาก
แนวโน้มทางด้านการพัฒนาทางการศึกษาของประเทศแล้ว ปจั จุบนั สินค้าอุปกรณ์สานักงาน ยัง
เป็นสินค้าแฟชันด้
่ วย โดยเฉพาะในหมู่ผบู้ ริโภควัยรุ่น โดยจะเห็นได้จาก การพัฒนารูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา ทัง้ ในรูปของตัวสินค้าและรูปลักษณ์ของบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อสนองต่อความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคทีเ่ น้นความแปลกใหม่และทันสมัยมากขึน้
เนื่องจาก อุปกรณ์ทใ่ี ช้สาหรั บการศึกษาและการประกอบอาชีพ จัดเป็นสินค้าประเภท
สินค้าจาเป็นทีท่ ุกคนทีอ่ ยู่ในวัยศึกษาและทางานต้องอุปโภค เนื่องจากการทีเ่ ป็นสินค้าสิน้ เปลือง
ใช้แล้วหมดไป ทาให้ทผ่ี า่ นมาตลาดของสินค้าประเภทเครื่องใช้สานักงานยังสามารถขยายตัว
และมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง สาหรับทิศทางตลาดอุปกรณ์สานักงาน ปี 2553 คาดว่าจะ
เติบโตประมาณ 10-15% โดยปจั จุบนั มีมูลค่ารวมประมาณ 150,000 ล้านบาท เติบโตต่อเนื่อง
เฉลีย่ มากกว่า 10% ต่อปี( ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย, 2553)
จากทีก่ ล่าวมา ตลาดของใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์สานักงานยังสามารถขยายตัวและมี
แนวโ น้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุน้ผี ู้ ศึกษา จึงเลือกทาการวิเคราะห์ถงึ ป ั จจัย ทาง
เศรษฐกิจทีม่ ผี ลต่อดัชนีหมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงานเพื่อ ใช้เป็นแนวทางประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และเป็นการลดความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการลงทุนได้
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาปจั จัยทางเศรษฐกิจทีม่ ผี ลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือน
และสานักงานทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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สมมติ ฐานของการศึกษา
การศึกษานี้มสี มมติฐานว่ามีปจั จัยดังต่อไปนี้ คือ ดัชนีความเชือ่ มันผู
่ บ้ ริโภค อัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค อัตราดอกเบีย้ ลูกค้ารายใหญ่
ชัน้ ดี ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน อย่างน้อย 1 ปจั จัย ทีม่ ผี ลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้
ในครัวเรือนและสานักงาน
ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้ ได้ทาการศึกษาโดยใช้ดชั นีราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ในห มวดของใช้
ในครัวเรือนและสานักงานทีจ่ ดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์เป็นรายเดือน โดยช่วงเวลา ทีใ่ ช้ใน
การศึกษา เริม่ จาก เดือน มกราคม 2548 – เดือน ธันวาคม 2552 รวม 60 เดือน
คานิ ยามศัพท์
ดัชนี ราคาหลักทรัพย์ หมายถึง ดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET index)
เป็นดัชนี เปรียบเทียบมูลค่าตลาด ในวันปจั จุบนั ของหลักทรัพย์ทเ่ี ป็นหุน้ สามัญ กับมูลค่าตลาด
หลักทรัพย์ในวันฐานของหลักทรัพย์ ทีเ่ ป็นหลักทรัพย์ทจ่ี ดทะเบียนและหลักทรัพย์รบั อนุญาตใน
ตลาดหลักทรัพย์กบั มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ในวันฐาน คือวันที่ 30 เมษายน 2518 ซึ่งเป็น
วันทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเริม่ เปิดดาเนินการครัง้ แรก
ดัชนี ราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน (Household Index)
หมายถึง เครื่องมือทางสถิตทิ แ่ี สดงการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือน
และสานักงาน ทีท่ าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท ย โดยดัชนีจะแสดงถึงการ
เคลื่อนไหวของระดับราคาซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละวันทาการเปรียบเทียบกับราคาซื้อขายใน
วันฐาน ซึ่งนักลงทุนจะใช้ดชั นีราคาหลักทรัพย์เป็นปจั จัยหนึ่งในการวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลง
ของราคาหลักทรัพย์ ถ้าดัชนีมคี ่าสูงขึน้ แสดงว่าราคาหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ ในหมวดของใช้ใน
ครัวเรือนและสานักงานสูงขึน้ เมื่อเทียบกับราคาหลักทรัพย์ในหมวดของใช้ในครัวเรือนและ
สานักงานในวันฐานและวันทีผ่ า่ นมา ในทางตรงข้าม ถ้าดัชนีลดลงแสดงว่าหลักทรัพย์ส่วนใหญ่
ในหมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงานลดลง ผูล้ งทุนสามารถใช้การเคลื่อนไหวของดัชนีราคา
หลักทรัพย์หมวดต่างๆประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์หมวดนัน้ ๆ
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ดัชนี ความเชื่อมันผู
่ บ้ ริ โภค (Consumer Confidence Index) เป็นดัชนีรายเดือนที่
จัดทาขึน้ มาเพื่อใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยทางเศรษฐกิจล่วงหน้า (Early warning indicator) โดย
การวัดหรือประเมินความรูส้ กึ ของผูบ้ ริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจ การจ้างงาน และรายได้ทงั ้ ใน
ปจั จุบนั และอนาคต เพื่อให้ทราบถึงความมันใจของผู
่
บ้ ริโภคต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและ
ภาวะค่าครองชีพของผูบ้ ริโภค ทีจ่ ะนาไปเป็นข้อมูลทีช่ ว่ ยให้รฐั บาลทราบถึงปญั หาและสามารถ
แก้ไขได้ใกล้เคียงความเป็นจริงได้มากทีส่ ุด
อัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราสกุลบาทต่อดอลล าร์สหรัฐ (Exchange Rate) หมายถึง
จานวนของเงินตราสกุลบาททีจ่ ะต้องถูกจ่ายไปหรือเสียไป เพื่อแลกกับ 1 หน่วยของเงินตราสกุล
ดอลลาห์สหรัฐ
ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค (Consumer Price Index) หมายถึง ปจั จัยทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
สะท้อนออกมาในรูปของอัตราเงินเฟ้อ โดยอัตราเงินเฟ้อเป็นตัววัดระดับราคาสินค้าและบริการ
ภายในประเทศ ซึ่งถ้าหากอัตราเงินเฟ้อในประเทศเพิม่ สูงขึน้ จะมีผลกระทบต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รายได้ของผูบ้ ริโภคและกาลังซื้อของผูบ้ ริโภค ซึ่งรายได้และกาลังซื้อนัน้ มี
ผลโดยตรงกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
อัตราดอกเบีย้ ลูกค้ารายใหญ่ชนั ้ ดี (Minimum Loan Rate) หมายถึง อัตราดอกเบีย้
เงินกูแ้ บบมีระยะเวลาทีธ่ นาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชนดี
ั้
ดัชนี การลงทุนภาคเอกชน (Private Investment Index) หมายถึง ดัชนีทช่ี ท้ี ศิ
ทางการลงทุนภาคเอกชน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ พืน้ ทีร่ บั อนุญาตก่อสร้างในเขต
เทศบาล ปริมาณจาหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ มูลค่าการนาเข้าสินค้าทุน ณ ราคาคงที่ ปริมาณ
จาหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ มูลค่าการจาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศ ณ ราคาคงที่
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
ทราบถึงปจั จัยต่างๆทีม่ ผี ลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ใน

ครัวเรือนและ
สานักงานทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ เป็นประโยชน์ประกอบการตัดสินใจลงทุนแก่
นักลงทุนทีส่ นใจลงทุนในหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงานทีจ่ ดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์

บทที่ 2
แนวคิดทางทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาปจั จัยทางเศรษฐกิจทีม่ ผี ลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือน
และสานักงาน ผูศ้ กึ ษาจะศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎี
ส่วนที่ 2 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนแล ะ
สานักงาน
ส่วนที่ 3 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ส่วนที่ 1 แนวคิ ดและทฤษฎี
ในการศึกษาปจั จัยทางเศรษฐกิจทีม่ ผี ลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือน
และสานักงานทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ควรมีความรูพ้ น้ื ฐานเพื่อนามา
ประกอบการสร้างเครื่องมือ รวมทัง้ สนับสนุนผลการศึกษา โดยแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องมี
ดังนี้
แนวคิ ดการวิ เคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพืน้ ฐาน (Fundamental Analysis) (ทีม่ า:
ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2548 หน้า 241)
การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปจั จัยพืน้ ฐาน เป็นแนวคิดทีม่ ุ่งวิเคราะห์ปจั จัยทีเ่ ป็น
ตัวกาหนดราคาหลักทรัพย์ อัตราผลตอบแทน และความเสีย่ งจากการลงทุน ปจั จัยพืน้ ฐานต่างๆ
ดังกล่าว ได้แก่ ปจั จัยภาวะด้านเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ปจั จัยด้านภาวะอุตสาหกรรมที่
เกีย่ วข้อง และป ั จจัยทีเ่ กีย่ วกับผลการดาเนินงาน รวมทัง้ ฐานะทางการเงินของบริษทั ผูอ้ อก
หลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์หลักทรัพย์ตามแนวคิดการวิเคราะห์ปจั จัยพืน้ ฐาน คือ
การกาหนดมูลค่าทีแ่ ท้จริงของหลักทรัพย์ เพื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหลักทรัพย์และ
ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
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หากพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ต่ากว่ามูลค่าทีแ่ ท้จริงทีค่ านวณได้หรือทีเ่ รียกว่า
ราคาตลาดต่ากว่าทีค่ วรจะเป็น (Underprice) นักลงทุนควรซื้อหลักทรัพย์นนั ้ เพราะ ย่อม
หมายถึงการจะได้รบั อัตราผลตอบแทนในระดับทีส่ ูงกว่าทีผ่ ลู้ งทุนต้องการ
หากพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ดงั กล่าวสูงกว่ามูลค่าทีแ่ ท้จริงทีค่ านวณได้หรือที่
เรียกว่า ราคาตลาดสูงกว่าทีค่ วรจะเป็น (Overprice) ก็ไม่ควรซื้อหลักทรัพย์นนั ้ หรือหากถือ
หลักทรัพย์นนั ้ อยู่กค็ วรขายหลักทรัพย์นนั ้ ไป หากผูล้ งทุนเกิดไปซื้อหลักทรัพย์ทม่ี รี าคาตลาดสูง
กว่าทีค่ วรจะเป็นย่อมทาให้ผลู้ งทุนจะได้รบั อัตราผลตอบแทนต่ากว่าระดับอัตราผลตอบแทนทีผ่ ู้
ลงทุนต้องการ
ตามเหตุผลทางทฤษฎีทใ่ี ช้สนับสนุนการวิเคราะห์ปจั จัยพืน้ ฐานมีรากฐานจาก
แนวความคิดทีว่ า่ ราคาตลาดหลักทรัพย์จะปรับตัวเข้าหามูลค่าทีแ่ ท้จริง (Intrinsic Value) ของ
หลักทรัพย์นนั ้ กล่าวคือ เมื่อผูล้ งทุนพบว่าราคาตลาดต่ากว่าทีค่ วรจะเป็น
(Underprice) ก็
ตัดสินใจซื้อ หาก ผูล้ งทุนหลายๆคนเห็นเช่นนี้ การซื้อจะเป็นการกระตุน้ ให้ราคาตลาดของ
หลักทรัพย์ปรับตัวสูงขัน้ จนกระทังราคาตลาดเข้
่
าหามูลค่าทีแ่ ท้จริงซึ่งเป็นราคาดุลยภาพ ซึ่ง
เป็นราคาทีท่ าให้ผลู้ งทุนได้รบั อัตราผลตอบแทนเท่ากับอัตราผลตอบแทนทีต่ อ้ งการ และกลับกัน
หากผูล้ งทุนพบว่าราคา ตลาดสูงกว่าทีค่ วรจะเป็น (Overprice) ก็ตดั สินใจขาย การขายของผู้
ลงทุนต่างๆ เป็นการกระตุน้ ให้ราคาตลาดของหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง จนกระทังราคาตลาดเข้
่
า
หามูลค่าทีแ่ ท้จริงซึ่งเป็นราคาดุลยภาพ อันเป็นราคาทีท่ าให้ผลู้ งทุนได้รบั อัตราผลตอบแทน
เท่ากับอัตราผลตอบแทนทีต่ อ้ งการเช่นกัน
ขัน้ ตอนการวิ เคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพืน้ ฐาน
การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปจั จัยพืน้ ฐานเริม่ จากการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจมายัง
สภาพอุตสาหกรรม ตลอดถึงผลการดาเนินงานของบริษทั โดยรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของบริษทั มาวิเคราะห์แต่ละส่วนเพื่อนา ไปสู่การคาดการณ์ผลการดาเนินงานใน
อนาคตของบริษทั และทาให้นกั ลงทุนสามารถกาหนดค่าตัวแปรทีใ่ ช้ในการประเมินหามูลค่าที่
แท้จริงของหลักทรัพย์ อันประกอบด้วยกระแสเงินสดรับจากการลงทุนและความเสีย่ งได้ โดยใน
แต่ละขัน้ ตอนของการวิเคาะห์มกี รอบแนวความคิด ดังนี้
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การวิ เคราะห์เศรษฐกิ จแบบพืน้ ฐาน (Economic Analysis)
การวิเคราะห์ตวั แปรทางเศรษฐกิจ เป็นการวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์แนวโน้มภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคต ทัง้ แนวโน้มระยะสัน้ ในช่วง 1 ปีขา้ งหน้าและแนวโน้มระยะยาวตัง้ แต่ 2 ปี
ถึง 5 ปีขน้ึ ไป ว่าสถานการณ์ใดบ้างทีจ่ ะกระทบต่อราคาหุน้ และการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน
โดยผูว้ เิ คราะห์จาเป็นต้องดูทงั ้ สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ และสภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ
เนื่องจากสถานการณ์การเงินในปจั จุบนั มีการเปิดเสรีมากขึน้ ดังนัน้ สถานการณ์เศรษฐกิจใน
ประเทศอื่นก็สามารถส่งผลกระทบต่อตลาดการเงิน และการลงทุนในประเทศได้เช่นเดียวกัน
เครื่องมือทีช่ ว่ ยให้นกั ลงทุนทราบว่า ณ ขณะปจั จุบนั เศรษฐกิจของประเทศ หรือ
เศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงใด ซึ่งปกติวฏั จักรเศรษฐกิจจะแบ่งเป็น 4 ช่วงได้แก่
เศรษฐกิ จรุ่งเรือง (Peak) เป็นจุดสูงสุดของวัฏ จักร ระบบเศรษฐกิจมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทัง้ การผลิตและการบริโภค
เศรษฐกิ จหดตัว (Contraction) เป็นช่วงทีก่ จิ กรรมทางเศรษฐกิจเริม่ ลดลง
GDP ต่าลง การผลิตและการจ้างงานลดลง รายได้ครัวเรือนลดลง
เศรษฐกิ จตา่ สุด (Recession) ช่วงเวลานี้การว่างงานสูง ความต้องการสินค้า
โดยรวมลดลง สินค้าทีผ่ ลิตขึน้ มาไม่สามารถขายได้
เศรษฐกิ จขยายตัว (Recovery) เป็นช่วงทีก่ ารผลิตและการจ้างงานเริม่ เพิม่ ขึน้
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือนสูงขึน้ ทิศทางการลงทุนมีแนวโน้มดีขน้ึ
ปจั จัยทางเศรษฐกิจทีส่ ่งผลต่อการลงทุนนัน้ มีทงั ้ ด้านบวกและด้านลบ เช่น หาก
เศรษฐกิจมีการขยายตัวได้ดี ผลประกอบการของบริษทั ต่างๆ ก็จะดีไปด้วย ในทางตรงกันข้าม
หากเศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัว ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการใช้จ่ายหรือความเชือ่ มันของ
่
ผูบ้ ริโภคจะชะลอตามไปด้วย ซึ่งส่งผลให้บริษทั ต่างๆ ขายสินค้าได้น้อยลงผลประกอบการจึง
ตกต่าลงไปด้วย โดยปจั จัยทางเศรษฐกิจทีผ่ ลู้ งทุนควรคานึง ได้แก่
ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เป็น
เครื่องมือวัดสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จากการเก็บรวบรวมข้อมูล มูลค่าของผลผลิต
สินค้าและบริการทัง้ หมดทีผ่ ลิตขึน้ ในประเทศ โดยไม่สนว่าปจั จัยการผลิตนัน้ จะเป็นของประเทศ
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ใดก็ตาม ถ้า GDP ลดลง หมายความว่า มูลค่าของผลผลิตสินค้าและบริการทัง้ หมดทีผ่ ลิตขึน้ ใน
ประเทศปีนนั ้ ลดลง แสดงว่าเศรษฐกิจในปีนนั ้ มีแนวโน้มแย่ลง
ผลผลิ ตอุตสาหกรรม (Industrial Production) เป็นมูลค่าผลผลิตของ
อุตสาหกรรมมวลรวม โดยจาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ต่างๆ โดยปกติผลผลิตอุตสาหกรรม
มักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับวัฏจักรเศรษฐกิจ กล่าวคือถ้าผลผลิตอุตสาหกรรม
เพิม่ ขึน้ หมายความว่ามูลค่าผลิตผลทางด้านอุตสาหกรรมในปีนนั ้ มากขึน้ ซึ่งแสดงว่าเศรษฐกิจ
ในปีนนั ้ จะมีแนวโน้มขยายตัว แต่ถา้ ผลผลิตอุตสาหกรรมลดลง แสดงว่ามูล ค่าผลิตผลทางด้าน
อุตสาหกรรมในปีนนั ้ น้อยลง แสดงว่าเศรษฐกิจในปีนนั ้ มีแนวโน้มหดตัว
ดัชนี ราคาผูผ้ ลิ ต (Producer Price Index: PPI) เป็นดัชนีทแ่ี สดงการ
เปลีย่ นแปลงราคาสินค้าจากผูผ้ ลิต โดยจาแนกเป็นราคากลุ่มผลิตภัณฑ์ และราคาในแต่ละช่วง
ของการผลิต ตัง้ แต่วตั ถุดบิ ไปจนถึงสินค้าสาเร็จรูป ถ้าดัชนีราคาผูผ้ ลิตเพิม่ ขึน้ แสดงว่าราคา
สินค้าประเภทวัตถุดบิ มีการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้ระดับราคาสินค้าโดยทัวไปที
่ จ่ าหน่าย
แก่ผบู้ ริโภคจะมีการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ด้วย ถ้าดัชนีราคาผูผ้ ลิตลดลง แสดงว่าราคาสินค้าประเภท
วัตถุดบิ มีการปรับตัวลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ระดับราคาสินค้าโดยทัวไปที
่ จ่ าหน่ายแก่ผบู้ ริโภคจะมี
การปรับตัวลดลงด้วย
อัตราดอกเบีย้ (Interest Rate) อัตราดอกเบีย้ ทีน่ กั ลงทุนควรนามาพิจารณา
ควรเป็นอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ คลื่อนไหวเปลีย่ นแปลง และสามารถสะท้อนสภาพคล่องของตลาดเงิน
ได้ดี เช่น อัตราดอกเบีย้ ในตลาดซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาล (Repurchase Rate) ในช่วงทีอ่ ตั รา
ดอกเบีย้ มีการปรับตัวเพิม่ ขึน้ จะส่งผลให้ตน้ ทุนในการกูย้ มื ของกิจการส่วนใหญ่เพิม่ ขึน้ ซึ่งแสดง
ถึงภาระทางการเงินทีม่ ากขึน้ ในขณะทีถ่ า้ อัตราดอกเบีย้ มีการปรับตัวลดลง จะส่งผลให้ตน้ ทุนใน
การกูย้ มื ของบริษทั ส่วนใหญ่ลดลง ทาให้ภาระทางการเงินของบริษทั ต่าลง และในช่วงนี้บริษทั
ส่วนใหญ่จะทาการกูย้ มื มากขึน้ เพื่อนาเงินไปลงทุน
อัตราเงิ นเฟ้ อ (Inflation Rate) เป็นภาวการณ์ทร่ี ะดับราคาสินค้า และบริการ
โดยทัวไปเพิ
่
ม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยการวัดอัตราเงิ นเฟ้อ นักลงทุนสามารถหาได้จากอัตราการ
เปลีย่ นแปลงของดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (Consumer Price Index: CPI) กล่าวคือ ช่วงทีภ่ าวะเงิน
เฟ้อเพิม่ ขึน้ เป็นช่วงทีด่ ชั นีราคาผูบ้ ริโภคมีการปรับตัวเพิม่ ขึน้ แสดงว่าราคาสินค้าทีผ่ บู้ ริโภค
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ต้องจ่ายมีการปรับตัวสูงขึน้ ช่วงทีภ่ าวะเงินเฟ้อลดลง เป็นช่วงทีด่ ชั นีราคาผูบ้ ริโภคมีการปรับตัว
ลดลง แสดงว่าราคาสินค้าทีผ่ บู้ ริโภคต้องจ่ายมีการปรับตัวลดลง
การวิ เคราะห์อตุ สาหกรรม (Industry Analysis)
การวิเคราะห์อุตสาหกรรมเน้นการวิเคราะห์วงจรอุตสาหกรรม (Industry Life Cycle)
สภาพการแข่งขั นในอุตสาหกรรม ตลอด จนอนาคตของอุตสาหกรรมว่าจะมีแนวโน้มอัตราการ
เจริญเติบโตอย่างไร ซึ่งขึน้ อยู่กบั ปจั จัยหลายอย่างด้วยกัน เช่น นโยบายของรัฐบาลทีจ่ ะทาให้
การสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรค โครงสร้างการเปลีย่ นแปลงของระบบภาษีของภาครัฐ โครงสร้าง
ของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท เป็นต้น
วงจรการขยายตัวของอุตสาหกรรม เป็นการพิจารณาวัฏจักรชีวติ ของอุตสาหกรรม
หนึ่งๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงคือ
1. ระยะเริม่ พัฒนา (Inititial Development Stage) เป็นระยะทีอ่ ุตสาหกรรมเพิง่ เริม่ ก่อตัง้
และมีผผู้ ลิตเพียงไม่กร่ี าย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม้ให้ลูกค้า
ยอมรับและเป็นทีร่ จู้ กั ในช่วงนี้ยอดขายของธุรกิจจะเจริฐเติบโตค่อนข้างช้าและมีกาไรค่อนข้าง
ต่า เนื่องจากเป็นช่วงทีธ่ ุรกิจมีค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการวิจยั พัฒนาหรือการแนะนาสินค้า
ค่อนข้างมาก ซึ่งส่งผลให้ โอกาสทีน่ กั ลงทุนจะได้รบั ผลตอบแทนในรูปของเงินปนั ผลจากการ
ลงทุนในบริษทั เหล่านี้มไี ม่มากนัก
2. ระยะเจริญเติบโต (Growth) ในระยะนี้สนิ ค้าเริม่ เป็นทีย่ อมรับของตลาด ยอดขายและผล
กาไรเพิม่ ขึน้ ในอัตราสูงขึน้ ทาให้เริม่ มีคู่แข่งเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้มากขึน้ แต่ผลกาไรทีบ่ ริ ษทั
ได้รบั จานวนมากนัน้ จะต้องนาไปลงทุนต่อเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ตลาดทีม่ ากขึน้ ซึ่งนักลงทุนทีล่ งทุนในบริษทั เหล่านี้จะมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนในรูปของเงิน
ปนั ผลมากขึน้ แต่จะได้รบั ใรอัตราทีน่ ้อยอยู่ เนื่องจากบริษทั จะต้องสารองเงินบางส่วนเพื่ อใช้ใน
การลงทุนต่อ
3. ระยะขยายตัว (Expansion) เป็นระยะทีอ่ ตั ราการขยายตัวของยอดขายและกาไรยัง
เป็นไปในทางบวก แต่เป็นอัตราทีล่ ดลงเมื่อเทียบกับระยะทีส่ อง เนื่องจากในระยะนี้มจี านวนคู่
แข่งขันเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดทีม่ ากขึน้ อุตสาหกรรมทีอ่ ยู่ในระยะนี้มคี วามสามารถที่ จะ
จ่ายปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้มากขึน้
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4. ระยะอิม่ ตัวหรือเสื่อมถอย (Maturity or Decline) ระยะนี้เป็นระยะทีค่ วามต้องการสินค้า
เริม่ ถึงจุดอิม่ ตัว ทาให้เริม่ มีบริษทั ต่างๆ ออกจากอุตสาหกรรมนี้ไป ถ้าบริษทั ทีย่ งั คงอยู่ไม่มกี าร
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆ ก็จะทาให้เข้าสู่ระยะเสื่อมถอยในทีส่ ุด
การวิ เคราะห์บริ ษทั (Company Analysis)
การวิเคราะห์บริษทั เป็นขัน้ สุดท้ายของการวิเคราะห์ เน้นการวิเคราะห์ประเภทของ
บริษทั และประเภทของหลักทรัพย์ โดยวิเคราะห์ทงั ้ เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) อัน
ได้แก่ การวิเคราะห์กลยุ ทธ์การบริหารงานของบริษทั วิเคาะห์นโยบายผลิตภัณฑ์ ส่วนแบ่ง
การตลาดของบริษทั โครงการขยายโรงงานของบริษทั เป็นต้น และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
(Quantitative Analysis) ได้แก่ การวิเคราะห์จากงบแสดงฐานะการเงินของธุรกิจทัง้ ในปจั จุบนั
และอดีต เพื่อนามาประมาณการกาไรต่อหุ้นและราคาหุน้ ในอนาคตได้
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ภาพรวมการวิ เคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพืน้ ฐาน
การวิ เคราะห์เศรษฐกิ จ
องค์ประกอบ ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจมหาภาคและวัฎจักร
เศรษฐกิจโดยใช้ตวั ชีว้ ดั ต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ผลผลิต
อุตสาหกรรม ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค ดัชนีราคาผูผ้ ลิต อัตราการว่างงาน
อัตรา
ดอกเบี้ย และดัชนีการบริโภคภาคเอกชน นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ได้แก่
นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน และภาพรวมเศรษฐกิจ ตลอดจนความมังคั
่ ง่
ทางการเมือง และความสงบสุขของประเทศ

การวิ เคราะห์อตุ สาหกรรม
องค์ประกอบ ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ ได้แ ก่ วัฎจักรธุรกิจ วงจรการขยายตัวของ
อุตสาหกรรม โครงสร้างการแข่งขันของอุตสาหกรรม ผลกระทบของข้อตกลง
ระหว่างประเทศ และการเปลีย่ นแปลงของกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

การวิ เคราะห์บริ ษทั
องค์ประกอบทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ ได้แ ก่ ประเภทของบริษทั ลักษณะของบริษทั
เชิงคุณภาพ เช่น ขนาดของบริษทั อัตราการเติบโต นโยบายการบริหาร ผลการ
ดาเนินงานและสถานะของบริษทั ในเชิงปริมาณ เป็นต้น

ประเมินอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ ง

เปรียบเทียบ
เเเทียบบ

ประเมินหามูลค่าทีแ่ ท้จริงของหลักทรัพย์

ตัดสินใจซือ้ หรือขายหลักทรัพย์

การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์

ราคาตลาดของหลักทรัพย์
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แนวคิ ดด้านผลตอบแทนจากการลงทุน (ทีม่ า : สถาบันพัฒนาความรูต้ ลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,2548)
นักลงทุนทัวไปมั
่ กจะมีการคาดการณ์ถงึ ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลตอบแทน และความเสีง่
ทีจ่ ะได้รบั เป็นเป้าหมายหลักอยู่เสมอ ไม่วา่ จะเป็นนักลงทุนท้องถิน่ หรือนักลงทุนชาว
ต่างประเทศก็ตาม ในความเป็นจริงผลตอบแทนและความเสีย่ งมักจะผันแปรตามกัน
ผลตอบแทนใดสูงความเสีย่ งก็จะสูงด้วย (High risk-High return) แต่ในบางตลาดอาจจะมีความ
เสีย่ งต่าแต่ให้ผลตอบแทนสูง ในขณะทีบ่ างตลาดทัง้ ความเสีย่ งและผลตอบแทนจะสูง ซึ่งเป็น
เพราะปจั จัยภายนอกทีเ่ ข้ามากระทบต่อการลงทุน
อัตราผลตอบแทน (Rate of Return) คือ ผลประโยชน์ทผ่ี ลู้ งทุนได้รบั จากการลงทุนใน
หลักทรัพย์นนั ้ ซึ่งผลตอบแทนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
กาไรส่วนทุน (Capital Gain) หรือกาไรจากการเพิม่ ขึน้ ของราคาหลักทรัพย์
ผลตอบแทนจากกาไรส่วนทุนนี้จะได้รบั มาจากการขายหลักทรัพย์ในราคาทีส่ ูงกว่าต้นทุนทีไ่ ด้
ซื้อมา แต่ถา้ หากการขายหลักทรัพย์ในราคาทีต่ ่ากว่าต้นทุนทีซ่ ้อื มา จะเรียกว่าขาดทุนส่วทุน
เงินปนั ผล (Dividend) เป็นเงินทีไ่ ด้รบั จากการทีผ่ ลู้ งทุนถือหลักทรัพย์ไว้จนครบ
กาหนดแล้วบริษทั ผูอ้ อกหุน้ จ่ายให้ การจ่ายปนั ผลอาจจะจ่ายให้กบั ผูล้ งทุนในรูปของเงินสดหรือ
หุน้ ก็ได้แล้วแต่กรณี
สาหรับการลงทุนในต่างประเทศ จะต้องคานึงถึงผลกาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
ซึ่งถ้าหากเงินสกุลท้องถิน่ แข็งค่าขึน้ จะทาให้มกี าไรจากอัตราแลกเปลีย่ น แต่ถา้ หากเงินสกุล
ท้องถิน่ อ่อนค่าลง จะทาให้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
ทฤษฎีอปุ สงค์และทฤษฎีอปุ ทาน (ทีม่ า : วันรักษ์ มิง่ มณีนาคิน: 2538)
ทฤษฎีอุปสงค์และทฤษฎีอุปทาน กล่าวคือ อุปทานเป็นความต้องการขายสินค้าในขณะ
ใดขณะหนึ่งโดยขึน้ อยู่กบั ราคาสินค้าชนิดใดชนิดนัน้ ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และกาหนดปจั จัย
ทีจ่ ะมากระทบปริมาณขายอื่นๆคงที่ ซึ่งลักษณะความสัมพันธ์ของอุปทานของหลักทรัพย์ก ั บ
ราคาหลักทรัพย์นนั ้ ๆ ก็จะเป็นเช่นเดียวกันคือ มีลกั ษณะทอดขึน้ จากซ้ายไปขวา และเมื่อนา
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อุปทานสาหรับหลักทรัพย์นนั ้ ๆในตลาดมารวมเข้าด้วยกันทัง้ หมด ก็จะได้เป็นอุปทานรวม
สาหรับหลักทรัพย์นนั ้ ๆ
ราคาหลักทรัพย์เฉลีย่
S
P*
P
S
0

ปริมาณหลักทรัพย์
Q

Q*

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะของเส้นอุปทานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณหลักทรัพย์
และราคาหลักทรัพย์เฉลีย่
จากภาพที่ 2 เส้น SS หมายถึง เส้นอุปทานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
หลักทรัพย์และราคาหลักทรัพย์เฉลีย่ ณ ระดับราคา OP จะมีผเู้ สนอซื้อและขายหลักทรัพย์ จน
ทาให้ปริมา ณของหลักทรัพย์อยู่ระดับ OQ แต่เมื่อระดับราคาหลักทรัพย์เฉลีย่ เพิม่ สูงขึน้ เป็น
OP* จะทาให้ปริมาณของหลักทรัพย์เปลีย่ นเป็น OQ*
ราคาหลักทรัพย์เฉลีย่
D
P*
P
D
0

Q*

ปริมาณหลักทรัพย์

Q

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะของเส้นอุปสงค์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณหลักทรัพย์
และราคาหลักทรัพย์เฉลีย่
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จากภาพที่ 3 เส้น DD หมายถึง เส้นอุปสงค์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
หลักทรัพย์และราคาหลักทรัพย์เฉลีย่ ณ ระดับราคา OP จะมีผเู้ สนอซื้อและขายหลักทรัพย์ จน
ทาให้ปริมาณของหลักทรัพย์อยู่ ณ ระดับ OQ แต่เมื่อระดับราคาหลักทรัพย์เพิม่ สูงขึน้ เป็น OP*
จะทาให้ปริมาณของหลักทรัพย์เฉลีย่ เปลีย่ นเป็น OQ*
ทฤษฎีอุปสงค์ของหลักทรัพย์นนั ้ เหมือนกับทฤษฎีอุปสงค์ทวไป
ั ่ กล่าวคือ เกิดขึน้ จาก
การทีบ่ ุคคลมีความต้องการในสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งเพราะคิดว่าสินค้าชนิดนัน้ มีอรรถประโยชน์
แก่ตนแต่เมื่อได้รบั สินค้าชนิดนัน้ แล้วอรรถประโยชน์กจ็ ะลดลงเรื่อยๆ ในทานองเดียวกันอุปสงค์
ในหลักทรัพย์กเ็ กิดจากสาเหตุทเ่ี หมือนกับอุปสงค์ในสินค้า ในตลาดหลักทรัพย์จะทาการซื้อขาย
โดยวิธกี ารและการตัดสินใจทีแ่ ตกต่างกัน ซึ่งแนวความคิดทางทฤษฎีอุปสงค์ดงั กล่าวทาให้ได้
ลักษณะความสัมพันธ์ของราคาหลักทรัพย์กบั ป ริมาณของหลักทรัพย์นนั ้ เป็นไปในทิศทางตรง
ข้ามกันและเมื่อนาอุปสงค์หลักทรัพย์นนั ้ ๆ ในตลาดรวมกันทัง้ หมดจะได้เป็นอุปสงค์สาหรับ
หลักทรัพย์นนั ้ ๆ
ราคาหลักทรัพย์เฉลีย่
D

S

P**
P*
P
S

D
ปริมาณหลักทรัพย์

0

Q

ภาพที่ 4 แสดงการกาหนดราคาของหลักทรัพย์
จากภาพที่ 4 เส้น DD หมายถึง เส้นอุปสงค์ของหลักทรัพย์ และ เส้น SS หมายถึง เส้น
อุปทานของหลักทรัพย์ อุปสงค์และอุปทานของหลักทรัพย์จะเป็นตัวกาหนดราคาหลักทรัพย์โดย
ราคาจะเกิดขึน้ ณ จุดตัดของเส้นอุปสงค์และอุปทานของหลักทรัพย์นนั ้ และราคานี้จะเป็นราคาที่
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เหมาะสมทีเ่ กิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์กนั ในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่ง ณ จุดนี้จะแสดงถึงปริมาณ
อุปสงค์ (เสนอซื้อ) เท่ากับปริมาณอุปทาน (เสนอขาย) ด้วย
ราคาดุลยภาพของหลักทรัพย์เท่ากับ OP ปริมาณการซื้อขาย OQ จะเห็นได้วา่ ณ
ระดับราคาหลักทรัพย์เท่ากับ OP* มีการเสนอขายมากกว่าการเสนอหลักทรัพย์ ก่อให้เกิด
อุปทานส่วนเกินในหลักทรัพย์นนั ้ และในทางตรงกันข้าม ณ ระดับราคาหลักทรัพย์ OP* มีการ
เสนอขายน้อยกว่าการเสนอซื้อก่อใมห้เกิดการขาดอุปทานหรืออุปสงค์ส่วนเกินในหลักทรัพย์นั น้
ดังนัน้ ณ ระดับราคาหลักทรัพย์ OP** และ OP* จะไม่เกิดสมดุลกันระหว่างจานวนซื้อและ
จานวนเสนอขายหลักทรัพย์ทาให้ระดับราคาหลักทรัพย์มกี ารปรับตัวไปเรื่อยๆ เพื่อลดอุปทาน
ส่วนเกินหรือเพิม่ อุปทานส่วนขาดจนในทีส่ ุดราคาหลักทรัพย์กจ็ ะถูกผลักดันให้กลับเข้าสู่ความ
สมดุลอีกครัง้ หนึ่ง คือ OP
การเปลีย่ นแปลงของราคาหลักทรัพย์จะเกิดขึน้ ได้ต่อเมื่ออุปสงค์หรืออุปทาน
เปลีย่ นแปลงไป แต่การเปลีย่ นแปลงทางด้านอุปทานของหลักทรัพย์จะมีโอกาสเกิดขึน้ ได้น้อย
เนื่องจากหลักทรัพย์เป็นแต่เพียงสินค้าทีต่ อ้ งการลงทุนโดยมุ่งหวังผลตอบแทนเท่านัน้
หลักท รัพย์ไม่ได้เป็นสินค้าทีจ่ าเป็นต่อชีวติ การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จึงเกิดจากการ
เปลีย่ นแปลงทางด้านอุปสงค์เป็นส่วนใหญ่เท่านัน้ ดังนัน้ ในการวิเคราะห์จะวิเคราะห์เฉพาะ
ปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่ออุปสงค์ของหลักทรัพย์เท่านัน้
ทฤษฎีการเงิ นเชิ งพฤติ กรรม (Behavioral Finance) (John Nofsinger: 2003 อ้างถึงใน
พรชัย รัตนนนทชัยสุข,2548)
เป็นการศึกษาผลทางจิตวิทยาของมนุษย์ (Behavioral Biases) มาอธิบายผลทีม่ ตี ่อการ
ตัดสินใจของนักลงทุนทางการเงินในแต่ละช่วงเวลาและผลกระทบต่อเนื่องทีม่ ตี ่อราคา
หลักทรัพย์และตลาดทุนทาให้ราคาหลักทรัพย์และตลาดทุนเบีย่ งเบนไปจากราคาทีส่ มเหตสมผล
(Rationality) พร้อมทัง้ อธิบายสาเหตุดา้ นจิตวิทยาทีท่ าให้ตลาดทุนไร้ประสิทธิภาพ เช่น
พฤติกรรมตอบสนองมากเกินไปหรือน้อยเกินไป (Over-react and Under-react) พฤติกรรมแห่
ตามกัน (Herding effect) และพฤติกรรมการซื้อขายทีไ่ ม่อา้ งอิ งปจั จัยพืน้ ฐาน (Noise trading)
เป็นต้น ดังนัน้ การศึกษา Behavioral Finance จะทาให้นกั ลงทุนเข้าใจถึงพฤติกรรมการลงทุนที่
ไม่สมเหตุสมผล ซึ่งจะช่วยปรับปรุงและพัฒนาวิธกี ารลงทุนของนักลงทุนให้ดยี งิ่ ขึน้ ได้พฤติกรรม
ต่างๆ สรุปได้ดงั นี้
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Herd instinct คือ พฤติกรรมทีช่ อบเลียนแบบผูอ้ ่นื เหตุผลคือนักลงทุนกลัวว่าผูอ้ ่นื จะรู้
มากกว่าหรือมีขา่ วสารมากกว่า ผลทีต่ ามมาคือ ถูกกระตุน้ ให้ทาในสิง่ ที่ คนอื่นกาลังทา คือ นัก
ลงทุนซื้อแต่หุน้ ทีค่ นอื่นกาลังซื้ออยู่ และรูส้ กึ เสียใจน้อยกว่าหากขาดทุนจากการลงทุน ในหุน้ ที่
คนส่วนใหญ๋มอี ยู่ เมื่อเทียบกับการขาดทุนจากหุน้ ทีไ่ ม่เป็นทีร่ จู้ กั หรือไม่เป็นทีน่ ิยม
Familiarity คือ พฤติกรรมทีน่ กั ลงทุนเลือกลงทุนในสิง้ ทีต่ นมีความคุน้ เคยโดยใช้
ความตุน้ เคยเป็นทางลัดในการตัดสินใจลงทุน เช่น ลงทุนในหุน้ ของบริษทั ทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั โดยทัวไป
่
ลงทุนในบริษทั ทีต่ นทางานอยู่ ลงทุนในบริษทั ทีต่ นเองซื้อสินค้าและบริการ หรือกระทังลงทุ
่ นใน
บริษทั ทีค่ นรูจ้ กั บอกว่าดี เป็นต้น การลงทุนในสิง่ ทีน่ กั ลงทุนคุน้ เคยย่อมดีกว่าลงทุนในสิง่ ที่ ไม่
รูจ้ กั แต่การใช้ความคุ่นเคยเป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจ อาจทาให้นกั ลงทุนขาดความ
รอบคอบในการตัดสินใจลงทุน ขา ดการติดตามการเปลีย่ นแปลงของสิง่ ทีล่ งทุนและประเมิน
ความเสีย่ งจากการลงทุนนต่าเกินไป
House money คือ พฤติกรรมทีน่ กั ลงทุนนากาไรทีไ่ ด้จากการลงทุนครัง้ ก่อนมาลงทุน
ต่อในสินทรัพย์ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงมากขึน้ เพราะถือว่าผลกาไรทีไ่ ด้มาจากการลงทุนก่อนหน้า
ไม่ใช่เงินทุนขอ งตนแต่เป็นเงินทีไ่ ด้เปล่า (Free money) พฤติกรรมดังกล่าวทาให้นกั ลงทุน
ยอมรับความเสีย่ งมากขึน้ โดยรูต้ วั ซึ่งแท้จริงแล้วกาไรทีไ่ ด้มาไม่ใช่ของฟรีแต่ได้มาเพราะแบกรับ
ความเสีย่ งจากการลงทุนครัง้ ก่อน
Try to break even คือ เมื่อเกิดผลขาดทุนจากการลงทุน นักลงทุนอาจต้อ งกการได้
เงินทุนกลับมาโดยเร็ว จึงพยายามลงทุนเสีย่ งมากขึน้ เพื่อคาดหวังผลกาไรทีม่ าชดเชยผลขาดทุน
ทีเ่ กิดขึน้ โดยเร็วทีส่ ุด ซึ่งอาจอยู่ในลักษณะการลงทุนในสินทรัพย์ทม่ี คี วามเสีย่ งสูงขึน้ หรือเพิม่
เงินทุนลงไปในการลงทุนเดิมทีม่ อี ยู่ (ซื้อถัวเฉลี
่ ย่ ต้นทุน ) หากภาวะการลง ทุนยังเป็นไปทิศทาง
เดิมการเพิม่ ความเสีย่ งรังแต่จะเกิดผลขาดทุนมากขึน้ นักลงทุนควรตัดสินใจลงทุนโดยยึดการ
คาดการณ์โดยใช้เหตุผลากกว่าอารมณ์ เพราะนักลงทุนไม่อาจกาหนดความเป็นไปของตลาดได้
ทาได้เพียงปรับการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะตลาด
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ส่วนที่ 2 ภาวะเศรษฐกิ จและอุตสาหกรรมของหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและ
สานักงาน
ภาวะเศรษฐกิ จไทยปี 2548-2552 (ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย )
เศรษฐกิจไทยในปี 2548 ชะลอตัวลงจากปี 2547 โดยในปีน้ี เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับ
ปจั จัยลบหลายประการ ทัง้ จากปญั หาภัยแล้ง เหตุการณ์ภยั ธรรมชาติ สึนามิ สถานการณ์ความ
ไม่สงบในภาคใต้ การระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกรอบใหม่ รวมถึง ราคาน้ ามันใน
ตลาดโลกทีป่ รับตัวสูงขึน้
และบางส่วนจากการส่งออกทีป่ รับตัวดีขน้ึ ในช่วงครึง่ หลังของปี
สาหรับการบริโภคภาคเอกชนในปี 2548 ขยายตัวร้อยละ 4.0 ชะลอตัวลงจากปี2547 โดยเฉพาะ
การบริโภคสินค้าในกลุ่มสินค้าคงทน เนื่องจากผูบ้ ริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึน้
ด้านการค้าระหว่างประเทศ การส่งออกในปี 2548 ขยายตัวร้อยละ 15.0 ชะลอลงจาก
ร้อยละ 21.6ในปีก่อน ขณะทีก่ ารนาเข้าขยายตัวในอัตราทีส่ ูงใกล้เคียงกับปีก่อนโดยอยู่ทร่ี อ้ ยละ
26.0 เป็นผลจากการนาเข้าทีข่ ยายตัวสูงขึน้ มากในช่วงครึง่ ปีเนื่ องจากเป็นผลกระทบต่อเนื่อง
จากเหตุการณ์สนึ ามิทส่ี ่งผลกระทบต่อรายรับจากการท่องเทีย่ ว
เศรษฐกิจไทยในปี 2549 ปรับตัวดีขน้ึ เล็กน้อยจากปี 2548 ในปีน้ี เศรษฐกิจไทยได้แรง
ขับเคลื่อนจากการส่งออกซึ่งขยายตั วสูง แม้วา่ อุปสงค์ในประเทศซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนทีส่ าคัญ
เมื่อปีก่อนจะชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องโดยเป็นผลมาจากปจั จัยลบหลายประการ ได้แก่ ราคา
น้ ามันโลก สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ ภาวะน้ าท่วมรุนแรงยาวนาน และความไม่แน่นอน
ทางการเมือง
ด้านอุปโภคบริโภคภาคเอกชนในปี 2549 ขยายตัวร้อยละ 3.1 ชะลอลงจากร้อยละ 4.3
ในปีก่อน เนื่องจากผูบ้ ริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึน้ ในภาวะทีร่ าคาน้ ามันอัตราเงินเฟ้อ และ
อัตราดอกเบีย้ ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงทัง้ นี้ ความมันใจของภาคเอกชนยั
่
งได้รบั ผลกระทบจาก
ภาวะอุทกภัยและปญั หาความไม่แน่นอนทางการเมืองด้วยเช่นกัน
ด้านการค้าระหว่างประเทศ การส่งออกในปี 2549 ขยายตัวร้อยละ 17.4 เร่งขึน้ จาก
ร้อยละ 15.0 ในปีก่อน ขณะทีก่ ารนาเข้าขยายตัวในอัตราทีช่ ะลอลงโดยอยู่ทร่ี อ้ ยละ 7.0 ตามการ
ชะลอตัวของอุปสงค์ในประเทศ ส่งผลให้ดุลการค้ากลับมาเกินดุล ส่วนดุลบริการ รายได้และเงิน
โอนเกินดุล เนื่องจากรายรับจากการท่องเทีย่ วกลับมาขยายตัวดี ค่าเงินบาทเฉลีย่ ทัง้ ปี 2549 อยู่
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ที่ 37.93 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึน้ เมื่อเทียบกับค่าเฉลีย่ ในปี ก่อนที่ 40.29 บาท และเมื่อ
พิจารณาดัชนีค่าเงินบาททีแ่ ท้จริง ซึ่งสะท้อนความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของการ
ส่งออกก็อยู่ในทิศทางแข็งค่าขึน้
และแข็งค่าขึน้ อย่างรวดเร็วในช่วงปลายปี
โดยมีปจั จัย
ภายในประเทศสนับสนุ นทีส่ าคัญได้แก่ ดุลบัญชีเดินสะพัดทีเ่ กินดุลอยู่ในระดับสูงและเงินทุนไหล
เข้าจานวนมากเพื่อการลงทุนทางตรงและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และตลาดพันธบัตร
เศรษฐกิจไทยในปี 2550 โดยรวมยังคงขยายตัวดีทร่ี อ้ ยละ 4.8 โดยมีแรงขับเคลื่อน
สาคัญมาจากภาคการส่งออก ซึ่งสอดคล้องกับผลผลิตอุตสาหกรรมทีเ่ ร่งตัวขึน้ โดยเฉพาะหมวด
ทีผ่ ลิตเพื่อการส่งออก ขณะทีอ่ ุปสงค์ในประเทศชะลอลงเมื่อเทียบกับปี 2549 ทัง้ การบริโภคและ
การลงทุนสาหรับอุปสงค์รวมภาคเอกชน
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนในปี 2550 ขยายตัวร้อยละ 1.4 ชะลอลงจากร้อยละ 3.2
ในปี 2549 ตามความเชือ่ มันของผู
่
บ้ ริโภค สำหรับค่ำเงินบำทต่อดอลลำร์ สหรัฐ เฉลี่ย ทัง้ ปีอยู่ท่ี
34.56 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึน้ เมื่อเทียบกับค่าเฉลีย่ 37.93 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ ในปี
2549 จากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐและการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนื่อง
ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2551 เศรษฐกิจไทยในปี 2551 ขยายตัวร้อยละ 2.6 ชะลอลงจาก
ร้อยละ 4.9 ในปีก่อน จากการส่งออกสุทธิทล่ี ดลงเป็นสาคัญ โดยมีปจั จัยลบทัง้ การ ชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกและความไม่สงบทาง การเมืองภายในประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การส่งออก
การผลิตภาคอุตสาหกรรมและ การท่องเทีย่ ว
ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.5 โดยการส่งออกขยายตัว ร้อยละ
16.8 และการนาเข้าขยายตัวร้อยละ 26.4 ทัง้ นี้ การส่งออกและการนาเข้าขยายตัวดีต่อเนื่อง
สาหรับค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เฉลีย่ ทัง้ ปีอยู่ท่ี 33.38 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึน้ จาก
ปีก่อนร้อยละ 3.5 โดยในช่วง ครึง่ แรกของปีค่าเงินบาทแข็งค่าขึน้ จากการ เกินดุ ลบัญชี
เดินสะพัดเป็นสาคัญ โดย ณ สิน้ ปี 2551 ค่าเงินบาทอยู่ทร่ี ะดับ 34.93 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
เศรษฐกิจไทยในปี 2552 หดตัวร้อยละ 2.3 จากปีก่อน นับเป็นครัง้ แรกในรอบ 10 ปี
เนื่องจากวิกฤตการเงินโลก ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศหลัก ทาให้การ
ส่งออกของไทยลดลงมาก ส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อการผลิตอุตสาหกรรม ความเชือ่ มันของ
่
ภาคเอกชน ตลอดจนการบริโภคและการลงทุนในประเทศ เศรษฐกิจไทยหดตัวมากทีส่ ุดใน
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ไตรมาสแรกและเริม่ ฟื้ นตัวในช่วงครึง่ หลังของปี 2552 ตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกประกอบ
กับการดาเนินนโยบายการเงินการคลังทีผ่ อ่ นคลาย ส่งผลให้ความเชือ่ มันของผู
่
ผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค
ปรับตัวดีขน้ึ เป็นลาดับ อย่างไรก็ดกี ารลงทุนภาคเอกชน แม้จะเริม่ ฟื้ นตัวแต่ยงั คงอยู่ในระดับต่า
การบริโภคภาคเอกชน ปี 2552 หดตัวร้อยละ 1.1 ตามการหดตัว ของภาวะเศรษฐกิจ
ไทย และความเชือ่ มันของผู
่
้ บริโภคทีป่ รับลดลง โดยการส่งออกในปี 2552 มีมูลค่า 150.9
พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ หดตัวร้อยละ 13.9 จากปีก่อน การนาเข้ามีมูลค่า 131.5 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ หดตัวร้อยละ 24.9 จากปีก่อน สาหรับค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเฉลีย่ อ่อนค่าลงมาอยู่ท่ี
ระดับ 34.32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจากค่าเฉลีย่ ที่ 33.38 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในปี 2551
ภาวะหมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน ปี 2551 – ดือนกรกฎาคม 2553
เฟอร์นิเจอร์และชิ้ นส่วน (ทีม่ า : สานักส่งเสริมการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก)
มูลค่า ล้าน($)
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ภาพที่ 5 แสดงมูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิน้ ส่วน
จากภาพที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ในปี 2551 การส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิน้ ส่วน มีมูลค่า
1,244.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.82 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2550 คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 93.49 ของเป้าหมายการส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ปี 2551 และคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 0.7 ของมูลค่าการส่งออกรวมของประเทศไทย
การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไทยต้องประสบปญั หาจากหลายปจั จัยทีม่ คี วามไม่แน่นอนและ
เป็นผลกระทบต่อการส่งออก เช่น ราคาและปริมาณวัตถุดบิ ค่าสาธารณูปโภค การชะลอตัวทาง
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เศรษฐกิจของประเทศทีเ่ ป็นตลาดส่งออกหลักและการแข่งขันอย่างรุนแรงในตลา ดต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกในช่วงปลายปี 2551 ส่งผลให้มูลค่าการ
ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไทยในตลาดหลัก เช่น ญี่ปนุ่ สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรตกต่าลง
มาก ผูป้ ระกอบการไทยอาศัยความได้เปรียบทีม่ ที งั ้ ด้านวัตถุดบิ ทีห่ ลากหลาย คุณภาพฝีมอื
แรงงาน คุณภาพสินค้าทีด่ ี รวมทัง้ กลยุทธ์การเจาะตลาดเฉพาะ Niche Market การรับงาน
ลักษณะ Contract Project การส่งเสริมภาพลักษณ์แก่เฟอร์นิเจอร์ไม้ของไทยในด้านการรักษา
สิง่ แวดล้อม การพัฒนาตร าสินค้าไทยให้เป็นทีร่ ู้ จักในตลาดโลกแทนการรับจ้างผลิต การสร้าง
ความแตกต่างให้กบั สินค้าและเพิม่ คุณภาพในด้านความปราณีต รูปแบบทีโ่ ดดเด่น สอดคล้อง
กับไลฟ์สไตล์ของตลาดต่างประเทศ รวมถึงการให้บริ การทีด่ ี และส่งมอบสินค้าตรงตามเวลา
และใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี (FTA) ทีไ่ ทยมีกบั ต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อินเดีย
และอาเซียน ตลาดหลัก คือ ญี่ ปุน่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย มาเลเซีย คิด
เป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 61.11 ส่วนตลาดทีม่ อี ตั ราการขยายตัวสูง คือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ร้อยละ 48.38 เวียดนาม ร้อยละ 38.81 ออสเตรเลีย ร้อยละ 33.19 มาเลเซีย ร้อยละ 24.45
ในปี 2552 การส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ้ นส่วน มี มูลค่า 1,002.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 19.48 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2552 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
87.51 ของเป้าหมายการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ปี 2552 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.7 ของมูลค่า
การส่งออกรวมของประเทศไทย
ในปี 2552 ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกทีต่ กต่าและวิกฤตการณ์ทางการเมืองใน
ประเทศไทย ทาให้มูลค่าการส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไทยในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือน
ธันวาคม 2552 ในตลาดต่างประเทศ 20 อันดับแรกเกือบทัง้ หมดมีอตั ราการขยายตัวทีล่ ดลงเมื่อ
เทียบกับการส่งออกในช่วงเวล าเดียวกันปี 2551 มีเพียงประเทศจีนทีม่ อี ตั ราการขยายตัวที่
เพิม่ ขึน้ แต่เป็นมูลค่าการส่งออกทีไ่ ม่มากนัก อย่างไรก็ดี ผูป้ ระกอบการไทยยังมีความคาดหวังที่
จะสร้างยอดขายในตลาดต่างประเทศ โดยการหาตลาดใหม่ทย่ี งั กาลังซื้อและมีความต้องการ
สินค้า เช่น จีน อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รัสเซีย ผูป้ ระกอบการไทยอาศัยความได้เปรียบที่
มีทงั ้ ด้านวัตถุดบิ ทีห่ ลากหลาย คุณภาพฝีมอื แรงงาน คุณภาพสินค้าทีด่ ี รวมทัง้ กลยุทธ์การเจาะ
ตลาดเฉพาะ Niche Market การรับงานลักษณะ Contract Project การส่งเสริมภาพลักษณ์แก่
เฟอร์นิเจอร์ไม้ของไทยในด้านการรักษ าสิง่ แวดล้อม การพัฒนาตร าสินค้าไทยให้เป็นทีร่ ู้ จักใน
ตลาดโลกแทนการรับจ้างผลิต การสร้างความแตกต่างให้กบั สินค้าและเพิม่ คุณภาพในด้านความ
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ปราณีต รูปแบบทีโ่ ดดเด่น สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของตลาดต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการที่
ดี และส่งมอบสินค้าตรงตามเวลา และใช้ประโยชน์ จากการเปิดการค้าเสรี (FTA) ทีไ่ ทยมีกบั
ต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อินเดีย และอาเซียน ตลาดหลัก คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปนุ่ สหราช
อาณาจักร ออสเตรเลีย เยอรมนี คิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 63.25 ส่วนตลาดทีย่ งั มีอตั ราการ
ขยายตัว คือ จีน ร้อยละ 173.16
ในปี 2553 ในเดือนมกราคม ถึง เดือนกรกฎาคม ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การ
ส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิน้ ส่วน การส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิน้ ส่วน มีมูลค่า 655.39 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ อัตราการขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 23.07 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2552 คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 58.41 ของเป้าหมายการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ปี 2553 และคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 0.6 ของมูลค่าการส่งออกรวมของประเทศ
ในต้นปี 2553 การฟื้ นตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก ทาให้มูลค่าการส่งออกสินค้า
เฟอร์นิเจอร์และชิน้ ส่วนของไทยขยายตัวมากขึน้ อย่างต่อเนื่องทุกเดือนนับแต่ตน้ ปี ในเดือน
มกราคม ถึง เดือน กรกฎาคม 2553 การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของไทยไปตลาดต่างประเทศ 20
อันดับแรก เกือบทัง้ หมด มีอตั ราการขยายตัวทีเ่ พิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับการส่งออกในช่วงเวลา
เดียวกันในปี 2552 ยกเว้นประเทศญี่ปนุ่ และอิตาลี ทีม่ อี ตั ราการขยายตัวทีล่ ดลงร้อยละ 0.19
และ 1.54 ตามลาดับ การขยายตลาดในต่างประเทศ มีตลาดใหม่ทม่ี กี าลังซื้อและมีความต้องการ
สินค้า เช่น จีน อินเดีย รัสซัย และสหรัฐเอมิเรตส์ ผูป้ ระกอบการไทยอาศัยความได้เปรียบทีม่ ที งั ้
ด้านวัตถุดบิ ทีห่ ลากหลาย คุณภาพฝีมอื แรงงาน คุณภาพสินค้าทีด่ ี รวมทัง้ กลยุทธ์การเจาะตลาด
เฉพาะ Niche Market การรั บงานลักษณะ Contract Project การส่งเสริมภาพลักษณ์แก่
เฟอร์นิเจอร์ไม้ของไทยในด้านการรักษาสิง่ แวดล้อม การพัฒนาตร าสินค้าไทยให้เป็นทีร่ ู้ จักใน
ตลาดโลกแทนการรับจ้างผลิต การสร้างความแตกต่างให้กบั สินค้าและเพิม่ คุณภาพในด้านความ
ปราณีต รูปแบบทีโ่ ดดเด่น สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของตลาดต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการที่
ดี และส่งมอบสินค้าตรงตามเวลา และใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี (FTA) ทีไ่ ทยมีกบั
ต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อินเดีย และอาเซียน
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ตารางที่ 1 แสดงมูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิน้ ส่วนจาแนกรายประเทศ
มูลค่า : ล้าน USD
ประเทศ

2551

2552

อัตราขยายตัว : ร้อยละ
2553

2551

2552

(ม.ค.-ก.ค.)

2553
(ม.ค.-ก.ค.)

1.สหรัฐอเมริกา

245.25

219.30

153.59

-25.37

-10.58

31.66

2.ญีป่ ่นุ

252.79

217.63

120.35

-10.87

-13.91

-0.19

3.สหราชอาณาจักร

139.56

115.44

62.65

-9.85

-17.29

2.38

4.ออสเตรเลีย

88.99

57.10

39.33

33.19

-35.83

38.11

5.อินโดนีเซีย

28.00

17.17

49.76

-0.77

-38.69

107.44

6.มาเลเซีย

33.90

21.73

15.92

24.45

-35.90

40.02

7.เนเธอร์แลนด์

31.16

23.18

15.80

23.85

-25.61

24.99

8.อินเดีย

24.53

18.72

15.66

26.44

-23.68

98.74

9.เยอรมนี

24.38

24.22

13.51

7.06

-0.68

3.43

10.อิตาลี

31.47

23.51

12.64

2.28

-25.29

-1.54

รวม 10 ประเทศ

900.01

737.79

469.22

-8.85

-18.00

19.02

อื่นๆ

344.37

264.04

186.16

12.41

-23.33

34.62

1244.39

1002.01

655.39

-3.82

-19.48

23.07

มูลค่ารวม

ทีม่ า : สานักส่งเสริมการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ตลาดหลัก คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปนุ่ สหราชอาณาจักร
ออสเตรเลีย มาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 59.79 ส่วนตลาดทีม่ กี ารขยายตัวดี (ม.ค.-ก.ค.
53) คือ อินโดนีเซีย ร้อยละ 107.44 แอฟริกาใต้ ร้อ ยละ 99.38 อินเดีย ร้อยละ 98.74 เกาหลีใต้
ร้อยละ92.54 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ร้อยละ 77.34
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เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและในครัว (ทีม่ า : สานักส่งเสริมการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก)
มูลค่า ล้าน ($)
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ภาพที่ 6 แสดงมูลค่าการส่งออกเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและในครัว
จากภาพที่ 6 แสดงให้เห็นว่า ในปี 2551 การส่งออกเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารมีมูลค่า
728.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.99 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.68 ของเป้าหมายการ
ส่งออกเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและในครัว การส่งออกในปี 2551 อัตราการขยายตัวการส่งออก
สินค้าเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและในครัวปี 2551 เกินเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ คือ ร้อยละ 5 ตลาดหลัก
ส่วนใหญ่ในขณะนี้ คือตลาดในสหภาพยุโรป เช่น ฝรังเศส
่ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และตลาดใน
ตะวันออกกลาง มีการประชาสัมพันธ์สนิ ค้าเน้น Design Quality และ Commitment ภาคเอกชน
เสนอให้เน้น Country Image ช่วงเวลาการจัดงาน BIG&BIH ยังควรอิงกับงาน Canton Fair
ประเทศจีน แต่อย่างไรก็ตามงาน BIG&BIH จะต้องมีจุดขายของตนเอง ซึ่งจะเห็นได้วา่ ผูเ้ ข้าร่วม
งานแม้จะมีจานวนไม่มากเท่ากับของประเทศจีน แต่เป็นบริษทั ผูผ้ ลิต /ผูส้ ่งออกตัวจริงเกือบร้อย
ละ 100 ดังนัน้ งานลักษณะ Boutique Fair สถานการณ์การเมืองของประเทศไทยทีย่ งั ไม่มี
เสถียรภาพในขณะนี้ ทาให้นกั ธุรกิจต่างประเทศเกิดความไม่มนใจที
ั ่ จ่ ะสังซื
่ ้อสินค้าจากประเทศ
ไทยหากลูกค้าชะลอการสังซื
่ ้อจะมีปญั หาเรื่องต้นทุนการเก็บสินค้า เนื่องจากสินค้าเครื่องใช้บน
โต๊ะอาหารและในครัวเรือนเป็นสินค้าที่ ใช้พน้ื ที่ จึงเป็นผลให้ตน้ ทนสูงขึน้ ตลาดหลัก คือ
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปนุ่ ฝรั ่งเศส รวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.76 ส่วนตลาด
ใหม่ทม่ี อี ตั ราการขยายตัวสูง คือ สิงคโปร์ ร้อยละ 78.99 จีน ร้อยละ 72.77 มาเลเซีย ร้อยละ
55.96 กัมพูชา ร้อยละ 52.21 อินเดีย ร้อยละ 51.35
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อุปสรรคปญั หา
การแข่งขันในตลาดเพิม่ ความรุนแรงมากขึน้ โดยเฉพาะการแข่งขันในด้านราคา
และรูปแบบ อัตราภาษีนาเข้าวัตถุดบิ บางประเภทสูง เช่น แผ่นสแตนเลส ส่วนประกอบและ
ผลิตภัณฑ์สแตนเลส แร่ Ingot ทีน่ ามาหลอมเป็นอลูมเิ นียมขาว สี สารเคลือบ เป็นต้น




ขาดแคลนบุคลากรทีม่ คี วามรูด้ า้ นเทคโนโลยีระดับสูงและด้านการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ


ค่าจ้างแรงงานและค่าสาธารณูปโภคสูง



อัตราแลกเปลีย่ นเงินบาททีแ่ ข็งค่าขึน้



ต้นทุนจากการขอใบรับรองสินค้าในระดับสากลสูง

ในปี 2552 การส่งออกเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารมีมูลค่า 605.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง
ร้อยละ 16.86 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.14 ของเป้าหมายการส่งออกเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและ
ในครัว
การส่งออกในปี 2552 อัตราการขยายตัวการส่งออกสินค้าเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและใน
ครัวปี 2552 ต่ากว่าเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ เนื่องจากได้รบั ผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศร ษฐกิจโลก
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา
ในปี 2553 เดือนมกราคม ถึง เดือนกรกฎาคม ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการ
ส่งออกเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและในครัว มีมูลค่า 391.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
15.49 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.93 ของเป้าหมายการส่งออกเครื่องใช้บนโต๊ะอาหา รและในครัว
เป้าหมายการส่งออกปี 2553 คาดว่าจะมีมูลค่า 665 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
แนวโน้มการส่งออกในปี 2553 คาดว่าการส่งออกสินค้าเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและใน
ครัวมีอตั ราการขยายตัวร้อยละ 10 เมื่อทียบกับปี 2552 เนื่องมาจาก สภาวะเศรษฐกิจโลกฟื้ นตัว
ประกอบกับลูกค้าหันมาสั ่ งซื้อสินค้าเพิม่ มากขึน้ และผูป้ ระกอบการไทยมีความได้เปรียบด้าน
รูปแบบสินค้าทีโ่ ดดเด่นมีดไี ซน์และส่งมอบสินค้าตรงตามเวลา และการใช้ประโยชน์จากการเปิด
เสรีทางการค้า (FTA) ทีไ่ ทยมีกบั ต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อินเดีย อาเซียน
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ตารางที่ 2 แสดงมูลค่าการส่งออกเครือ่ งใช้บนโต๊ะอาหารและในครัวจาแนกรายประเทศ
มูลค่า : ล้าน USD
ประเทศ

2551

2552

อัตราขยายตัว : ร้อยละ
2553

2551

2552

(ม.ค.-ก.ค.)
1.สหรัฐอเมริกา

2553
(ม.ค.-ก.ค.)

269.20

204.45

139.48

4.17

-24.05

27.12

2.สหราชอาณาจักร

48.10

39.65

25.21

-3.57

-16.95

12.64

3.ญีป่ ุ่น

39.70

34.26

23.16

-10.96

-13.70

8.60

4.เยอรมนี

23.75

25.54

16.29

14.92

7.55

10.28

5.เวียดนาม

15.31

17.30

12.40

-1.52

13.00

23.68

6.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

22.95

16.15

11.88

44.42

-29.62

38.34

7.ออสเตรเลีย

20.18

19.26

11.59

4.01

4.53

11.91

8.ฝรังเศส
่

25.59

17.05

11.18

-0.06

-33.37

19.43

9.เนเธอร์แลนด์

17.54

18.42

9.47

26.31

5.01

-21.79

10.จีน

10.35

14.90

8.34

38.96

43.97

13.09

รวม 10 ประเทศ

492.65

407.27

269.00

4.52

-17.33

19.02

อื่นๆ

235.63

198.23

122.93

10.41

-15.57

8.44

มูลค่ารวม

728.28

605.51

391.93

6.36

-16.86

15.49

ทีม่ า : สานักส่งเสริมการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ตลาดหลัก คือ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปนุ่
รวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.93 ส่วนตลาดใหม่ทม่ี อี ตั ราการขยายตัวสูง คือ สิงคโปร์ ร้อยละ
63.04 เดนมาร์ก ร้อยละ 60.23 ไต้หวัน ร้อยละ 56.89
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เครื่องเขียนและเครื่องใช้สานักงาน (ทีม่ า : สานักส่งเสริมการส่งออก กรมส่งเสริมการ
ส่งออก)
มูลค่าการส่งออกในปี 2551 มีมูลค่า 75.56 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับ
มูลค่าการส่งออกในช่วงเดียวกันของปี 2550 มีอตั ราส่วนขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.36 ของมูลค่า
การส่งออกสินค้าในกลุ่มเครื่องเขียนและเครื่องใช้สานักงาน การส่งออกโดยรวมในปี 51 มีมูลค่า
การส่งออกเพิม่ ขึน้ จากปี 50 เนื่องจากประเทศคู่แข่งประสบ ปญั หาส่งผลให้ลูกค้าหันกลับมา
สังซื
่ ้อสินค้าจากผูป้ ระกอบการไทยเพิม่ มากขึน้ ตลาดหลัก ที่มอี ตั ราการขยายตัวลดลง ได้แก่
สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ เยอรมนี ซึ่งมีอตั ราการขยายตัวลดลงร้อยละ
23.90, 5.23, 2.82
ตามลาดับ ส่วนตลาดใหม่ทม่ี อี ตั ราการขยายตัวสูง ได้แก่ ชิลี ออสเตรเลีย เวียดนาม ซึ่งมีอตั รา
การ ขยายตัวร้อยละ 82.24, 49.79, 35.79 ตามลาดับ
มูลค่าการส่งออก ในปี 2552 มีมูลค่า 84.32 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับ
มูลค่าการส่งออกในช่วงเดียวกันของปี 2551 มีอตั ราการขยายตัว ลดลงร้อยละ 4.56 อัตราการ
ขยายตัวของสินค้าเครื่องเขียนและเครื่องใช้สานักงานไทย ลดลง เนื่องจากผลก ระทบจาก
สถานการณ์เศรษฐกิจตกต่า ของตลาด โลก และการชะลอการสังซื
่ ้อ ตลาดหลัก ที่มอี ตั ราการ
ขยายตัวลดลง ได้แก่ ญี่ปนุ่ สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีอตั ราการขยายตัวลดลงร้อยละ 24.82, 17.26
ส่วนตลาดใหม่ ทม่ี ีอตั ราการขยายตัวสูง ได้แก่ ฟิ ลปิ ปินส์ ฮ่องกง อินโดนีเซีย ซึ่งมีอตั รา การ
ขยายตัวร้อยละ 184.32, 148.80, 91.37 ตามลาดับ
ในปี 2553 เดือนมกราคม ถึง เดือนกรกฎาคม ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการ
ส่งออกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สานักงาน มีมูลค่าการส่งออก มีมูลค่า 60.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าการส่งออกในช่วงเดียวกันของปี 2552 มีอตั ราการขยายตัวเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 25.80
สถานการณ์อตั ราการขยายตัวของสินค้าเครื่องเขียนและเครื่องใช้สานักงานไทย เริม่ มี
อัตราการขยายตัวทีด่ ขี น้ึ เนื่องจากเศรษฐกิจของตลาดโลกเริม่ ฟื้ นตัว ภาวะการส่งออกเครื่อง
เขียนและเครื่องใช้สานักงาน ตลาดหลัก คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปนุ่ และเยอรมนี ส่วนตลาดใหม่ทม่ี ี
อัตราการขยายตัวสูง ได้แก่ จีน ฟิ ลปิ ปินส์ ชิลี ซึ่งมีอตั ราการขยายตัวร้อยละ 446.40, 389.94,
347.84 ตามลาดับ
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ข้อมูลพืน้ ฐานบริ ษทั (ทีม่ า : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
บริษทั ในหมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงานทีท่ าการจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 9 บริษทั ดังนี้
1. CEI

บริษทั คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

2. DTCI

บริษทั ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส่ ์ จากัด (มหาชน)

3. FANCY

บริษทั แฟนซีวดู๊ อินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

4. IFEC

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อสี ท์ วิศวการ จากัด (มหาชน)

5. KYE

บริษทั กันยงอีเลคทริค จากัด (มหาชน)

6. MODERN บริษทั โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
7. OGC

บริษทั โอเชียนกลาส กัด (มหาชน)

8. SIAM

บริษทั สยามสตีลอินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)

9. SITHAI

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั คอมพาสส์อีสต์ อิ นดัสตรี้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย ) จากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั ้ ง
เป็นบริษทั จากัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และดาเนินการในลักษณะบริษทั
จากัด ในเดือนสิงหาคม 2530 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 45 ล้านบาท พร้อมทัง้ ดาเนินการสร้าง
โรงงานแห่งแรกทีน่ ิคมอุตสาหกรรมบางปูและได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2530 บริษทั ฯ ได้ดาเนินธุรกิจเพิม่ ทุนจดทะเบียนมาโดย
ตลอด จนกระทังป
่ จั จุบนั บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 188.3 ล้านบาท ได้จดทะเบียนแปรสภาพ
เป็นบริษทั มหาชนจากัด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2536 และได้นาหุน้ สามัญของบริษทั จด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (CEI) ในอดีตเคยเป็น
ผูผ้ ลิตพัดลมโคมไฟติดเพดานส่งออกทัง้ ในและต่างประเทศ ในปจั จุบนั ได้นาเข้าชิน้ ส่วนพัดลม
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เพื่อประกอบและจาหน่ายในประเทศไทย พัดลมของบริษทั ฯ เน้นความสวยงามเพื่อสามารถใช้
เป็นเครื่องประดับและตกแต่งทีพ่ กั อาศัย ตลอดจนอาคา รสานักงาน สาหรับการจาหน่ายใน
ประเทศบริษทั ฯ ส่งออกผ่านตัวแทนชือ่ บริษทั คัลมิเนท แอรี่ จากัด โดยใช้เครื่องหมายการค้า
Sunlight ในปี 2540 บริษทั ได้ร่วมทุนกับบริษทั ฮันเตอร์ แฟน จากัด ผูผ้ ลิตพัดลมรายใหญ่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลจากการทีไ่ ด้มกี ารร่วมทุนทาให้บริษทั มียอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ เมื่อวันที่
23 สิงหาคม 2545 บริษทั ฮันเตอร์ แฟน จากัด สิน้ สุดการเป็นบริษทั ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกันก็
ตาม แต่บริษทั ฮันเตอร์ แฟน จากัดยังคงเป็นบริษทั คู่คา้ ตามปกติธุรกิจ และได้มกี ารทาสัญญา
ซื้อขายผลิตภัณฑ์พดั ลมโคมไฟติดเพดานฉบับใหม่เป็นระยะเ วลา 3 ปี (สัญญาสิน้ สุดเดือน
ตุลาคม 2548) ปจั จุบนั บริษทั ฮันเตอร์ แฟน จากัด ได้ยกเลิกคาสังซื
่ ้อตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2548
ในเดือนมกราคม 2547 บริษทั ฯ ได้เข้าลงทุนในบริษทั AIR BREEZE CO., LTD. ในประเทศ
สาธารณประชาชนจีน โดยผ่านบริษทั VANGUARD CORPORATION ตัง้ อยู่ทห่ี มู่เกาะเคย์แมน
โดยถือหุน้ ร้อยละ 100 มูลค่าเงินลงทุน 3,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา สาเหตุทเ่ี ข้าไปลงทุนใน
ประเทศสาธารณประชาชนจีน เพราะบริษทั ฯ ต้องการสร้างฐานการผลิตสินค้าระดับตลาดล่าง
เนื่องจากสินค้าระดับนี้จะมีการแข่งขันทางด้านราคากันอย่างรุนแรง ซึ่งในประเทศสาธารณ
ประชาชนจีน มีอตั ราค่าแรงทีต่ ่ากว่าในประเทศไทย ผลประกอบการของบริษทั AIR BREEZE
ยังมีผลประกอบการไม่ดนี กั เนื่องจากบริษทั ย่อยดังกล่าวยังหาลูกค้าได้ไม่มากพอ แต่ในอนาคต
บริษทั เชือ่ ว่าผลประกอบของบริษทั ย่อยจะมีแนวโน้มดียงิ่ ขึน้
ช่องทางการขายก็มพี วก Home Pro, Home Work, ลูกค้าขายส่งในภูมภิ าคต่าง ๆ และ
ลูกค้ากลุ่มตกแต่งบ้านทัวไป
่ เพื่อสามารถเจาะตลาดในทุกระดับ รวมทัง้ ตลาดในกลุ่มโครงการ
หมู่บา้ นจัดสรร โรงแรมและรีสอร์ท การส่งเสริมการขาย ในปจั จุบนั บริษทั ในระยะเวลาทีผ่ า่ นมา
บริษทั ฯ ได้ทาการอัดฉีดช่วยเหลือบ ริษทั ตัวแทนให้สามารถสร้างตลาดและขยายฐานลูกค้า
เพิม่ ขึน้ ไปอีก โดยมีการลงโฆษณาในหนังสือประเภทแต่งบ้าน เช่น นิตยสาร Decoration Guide
และ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทีเ่ กีย่ วกับบ้าน และร่วมกับห้างสรรพสินค้า เพื่อเปิดตัวสินค้าให้
เป็นทีร่ จู้ กั แก่ผบู้ ริโภคโดยตรง การใช้พดั ลมนี้ให้แรงลมธรรมชาติ ทาให้การถ่ายเทอากาศในห้อง
แอร์ดขี น้ึ ความเย็นกระจายได้ทวถึ
ั ่ ง และช่วยประหยัดไฟฟ้าด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายทีบ่ ริษทั ตัวแทนทาต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้มากเป็นอันดับหนึ่ง
โครงการในอนาคต ณ ขณะนี้ บริษทั ฯ
ยัง คงหาธุรกิจใหม่เพื่อการลงทุนทีไ่ ด้
ผลตอบแทนสูงและความเสีย่ งต่าในการดาเนินธุรกิจในอนาคต เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงทีส่ ุด ซึ่ง
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ในเดือนสิงหาคม 2552 บริษทั ฯได้เข้าลงทุนในบริษทั แหล่งน้ าสยาม จากัด ในสัดส่วนร้อยละ10
โดยซื้อเงินลงทุนดังกล่าวจากผูถ้ อื หุน้ เดิมในราคา 49.95 บาท จานวน 450,000 หุน้ โดยมีราคา
ตามบัญชีหนุ้ ละ 100 บาท บริษทั ฯ จ่ายชาระเงินค่าหุน้ แล้วจานวน 33.75 ล้านบาท คงเหลือ
16.20 ล้านบาท กาหนดจ่ายชาระภายในเดือนกันยายน 2552 และใบหุน้ ทัง้ จานวนดังกล่าวได้
โอนมายังบริษทั แล้วในเดือนสิงหาคม 2552
บริ ษทั ดี.ที.ซี.อิ นดัสตรี่ส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส่ ์ จากัด (มหาชน) ก่อตัง้ ขึน้ ในกรุงเทพมหานครในปี พ .ศ 2503
โดย Por Anavil (ไทย) และ Julian Deeley (British) ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท บริษทั
เริม่ พัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยปี พ.ศ 2536 ได้จดทะเบียนเป็น บริษทั มหาชน ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษทั ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส่ ์ จากัด (มหาชน) ให้บริการลูกค้าทัวโลก
่
ทัง้ บริษทั เครื่องเขียน
Office Supply ร้านค้าปลีกทัวไปและมี
่
ศกั ยภาพในการผลิตสินค้าระดับพรีเมีย่ ม อีกทัง้ บริษทั ฯ
มุ่งมันให้
่ บริการด้านต้นทุนทีต่ ่าเน้นสินค้าทีม่ คี ุ ณภาพสูง โดยออกแบบให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการความคุม้ ค่าในราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน ทุกผลิตภัณฑ์
ใหม่ของบริษทั จะสารวจตลาดโดยการวิจยั ตลาดอย่างละเอียดและเป็นการผลิตแบบ
“To a
price”
บมจ.ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส่ ์ เป็นบริษทั จดทะเบียนที่ ดาเนิน ธุรกิจประเภทโรงงานอุตสาหกรรมทา
การผลิตสินค้าประเภทเครื่องเขียน ได้แก่ ปากกาลูกลื่น ปากกาเคมี ดินสอดา ดินสอสี แท่น
ประทับตรา ถาดใส่เครื่องเขียน ยางลบ แฟ้มเอกสาร เป็นต้น เริม่ ต้นก่อการมาตัง้ แต่ปี พ .ศ.
2506 ในระยะเริม่ แรกได้เป็นผูน้ าเข้าสินค้าห ลัก คือ ผลิตภัณฑ์ปากกาลูกลื่น BIC ซึ่งผลิตใน
ประเทศฝรังเศสมาจั
่
ดจาหน่าย
ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ได้ทาการก่อตัง้ บริษทั ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส่ ์ จากัด เพื่อทาการผลิต
ปากกาลูกลื่นขึน้ เองเพื่อจาหน่ายให้แก่ผบู้ ริโภคโดยบริษทั ได้ใ ช้ความพยายามในการ คิดค้น
สร้างสรรค์ผลผลิ ตทีม่ คี ุณภาพมาตรฐาน จนได้รบั ความนิยมความเชือ่ ถือจากผูบ้ ริโภคจานวน
มาก และการพัฒนารูปแบ บผลิตภัณฑ์ปากกาลูกลื่น รูปแบบใหม่ๆ มาผลิต ให้มคี ุณภาพดีได้
โดยริเริม่ ทาตัวด้ามปากกา ทาไส้ปากกาและหัวปากกาจากการคิดทาแม่พมิ พ์ขน้ึ ผลิตเองจนครบ
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วงจรซึ่งเป็นการ ผลิต ในประเทศไ ทยได้แต่ผเู้ ดียว ได้สร้างสมทรัพย์สนิ ทางปญั ญาขึน้ มาด้วย
คุณธรรมและได้รกั ษาระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สนิ ค้าให้มคี ุณภาพดี มีระยะเวลาใช้งานได้
นาน สวยงาม คุ้มค่า อีกทัง้ บริษทั ยัง ได้สร้างสมชือ่ เสียงและความนิยมในสินค้า
ซึ่งใช้
เครื่องหมายการค้า LANCER, CANDY, CLASSMATE เป็นต้นเช่น LANCER SPIRAL 825,
LANCER CLIC 878, CANDY COMPACT 383 มีชอ่ื เสียงแพร่หลายทัง้ ภายในประเทศ และใน
ต่างประเทศ บริษทั ได้พทิ กั ษ์และสงวนสิท ธิใ์ นลิขสิทธิและสิ
์ ทธิบตั รทีบ่ ริษทั และบริวารได้
สร้างสรรค์ขน้ึ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้กบั ทางราชการทัง้ ภายในและในต่า งประเทศ โดยถือเป็น
หลักการทีส่ าคัญตลอดมา ในปี 2550 บมจ.ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส่ ์ ประกอบธุรกิจทัง้ ในส่วนของการ
ผลิตสินค้าจาหน่ายในประเทศและเป็นผูส้ ่งออกไปจาหน่ายต่างประเทศ
บริ ษทั แฟนซีวดู๊ อิ นดัสตรีส จากัด (มหาชน)
เป็นบริษทั ร่วมทุนระหว่างนักธุรกิจไทยและไต้หวันด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาทเมื่อ
ปี 2516 บริษทั แฟนซีวดู๊ อินดัสตรีส จากัด (มหาชน) ได้ก่อกาเนิดเพื่อดาเนินธุรกิจผูผ้ ลิตและ
จาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้โอ๊คแดง ไม้ประดู่ ไม้สกั รวมถึงเครื่องใช้ประเภทต่างๆ ในครัวเรือน โดย
มีสานักงานและโรงงานอยู่เลขที่ 257 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ ์ ตาบลปากคลองบางปลากด อาเภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-8157060 โทรสาร 02-8157069 ต่อมาปี
2528 – 2529 บริษทั ฯ จึงเริม่ ผลิตและจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ต่อมาปี 2537 บริษทั ฯ
ได้นาหุน้ เข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
เมื่อปี 2545 และเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ เมื่อปี 2546 ทาให้ปจั จุบนั บริษทั มีทุนจดทะเบียน 470
ล้านบาท ชาระเต็มมูลค่า 470 ล้านบาท โดยมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตและจาหน่า ยเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราประเภทถอด
ประกอบได้ (Knock Down Furniture) และประเภททีจ่ าหน่ายให้กบั โรงงานเพื่อนาไปผลิตต่อ
(Original Equipment Manufacturer : OEM) เพื่อส่งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศ ได้แก่
สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ เยอรมัน ญี่ปนุ่ เป็นต้น นอกจากนี้ย ั
งได้ผา่ นการรับรอง
มาตรฐานระบบการทางาน ISO 9001 จากบริษทั Bureau Veritas Certification (Thailand)
Ltd. และได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ใน
ส่วนของโรงงานสาขาทีจ่ งั หวัดสุราษฎร์ธานีจะผลิตเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ชดุ ใช้ในห้องนอน เช่ น
เตียงนอน ตูเ้ สือ้ ผ้า ตูเ้ อนกประสงค์ในห้องนอน โต๊ะข้างเตียงนอน และไม้พน้ื เป็นต้น
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บริษทั ย่อย แฟนซีวดู้ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ซึ่งเป็นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ได้ถอื หุน้ อยู่
ร้อยละ 99.99 ตัง้ อยู่ทอ่ี าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท ชาระ
เต็มมูลค่าโดยบริษทั ย่อยประกอบธุรกิจโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา ผลิตไม้ประสานพร้อม
ชิน้ ส่วนเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราส่งขายให้กบั บริษทั ปจั จุบนั มีกาลังการผลิตเต็มโครงการ
ด้วยโต๊ะเลื่อยไม้แปรรูปจานวน 160 ตัว ติดตัง้ ทีส่ ุราษฎร์ธานีและทีส่ าขาจังหวัดพังงา นอกจากนี้
ยังมีเตาอบไม้แปรรูปจานวน 148 เตา เฉพาะทีโ่ รงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยในเชิงธุรกิจ
นอกจากจะขายผลผลิตให้กบั บริษทั โดยตรงแล้วปจั จุบนั บริษทั ย่อยบางครัง้ จะส่งไม้ยางพารา
แปรรูปอบแห้งขายให้ลูกค้าของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน ฮ่องกง เวียดนาม และ ไต้หวันได้
อีกทางหนึ่งด้วย
บริ ษทั อิ นเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิ ศวการ จากัด (มหาชน)
บริษทั ฯ เริม่ จดทะเบียน ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อ ปี 2520 ภายใต้ชอ่ื “ บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อสี ท์
วิศวกิจ จากัด ” และด้วยทุนจดทะเบียน 0.5 ล้านบาท เป็นหุน้ สามัญ 5,000 หุน้ มูลค่าตราไว้
หุน้ ละ 100 บาท และต่อมาปี 2523 บริษทั ฯ ได้เปลีย่ นชือ่ บริษทั เป็น “ บริษทั อินเตอร์ ฟาร์
อีสท์ วิศวการ จากัด ” และเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 1 ล้านบาท หลังจากนัน้ บริษทั ฯ ได้มกี าร
ขยายและเติบโตขึน้ เป็นลาดับ ดังนี้
ปี 2533 เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาทตาม
ปี 2537 ได้เข้าจดทะเบียนแปรสภาพจากบริษทั จากัดเป็นบริษทั มหาชน และเปิดการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ในขณะเดียวกันบริษทั ฯ ยังได้รบั การแต่งตัง้ จาก บริษทั เอ็น
อี ซี (ประเทศไทย) แต่งตัง้ เป็นตัวแทนจาหน่ายระบบตูส้ าขาโทรศัพท์ ยีห่ อ้ NEC
ปี 254 9 บริษทั ได้เปลีย่ นกลุ่มและหม วดธุรกิจ เป็นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
(Consumer Products) หมวดของใช้ครัวเรือนและสานักงาน (Home & Office Products)
ในปีเดียวกัน บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
(Annual General Meeting) และบริษทั ฯ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ มีความ
มุ่งมันที
่ จ่ ะพยายามปรับปรุงมาเรื่อยๆ จนถึง ในปี 2551 บริษทั ฯ ได้รบั ผลในระดับคะแนน
“ดีเยีย่ ม”
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ปี 2551 วันที่ 9 เมษายน 2551 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 407,792,810 บาท เป็นหุน้
สามัญ 407,792,810 หุน้ มูลค่า หุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาทและช่วงปลายปี 2551 บริษทั ได้รบั
เครื่องหมาย ISO 9001:2000 (Quality Management System) ต่อมาปี 2552 ได้ทาการ
อัพเกรด ISO 9001:2000 เป็น ISO 9001:2008 (Quality Management System)
ปี 2552 บริษทั ได้รบั เครื่องหมาย ISO 14001:2004 (Environment Management
System) และในปีเดียวกันบริษทั ฯ ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพจัดประชุมผูถ้ อื หุน้
ประจาปี (Annual General Meeting) ซึ่งนับว่าเป็ นปีท่ี 4 ของโครงการดังกล่าว สาหรับปี 2552
สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย เป็นผูท้ าการประเมิน โดยแจ้งผลการประเมินต่อบ ริษทั ฯ ว่า ได้รบั
คะแนนอยู่ในระดับ “ดีเยีย่ ม ” และตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย ได้ร่วมกันประเมินบริษทั จดทะเบียนในเรื่องการกากับดูแลกิจการ ประจาปี
2552 นัน้
บริษทั ฯ ได้รบั ผลการประเมินในเรื่องดังกล่าวอยู่ในระดับ “ดีมาก” เช่นเดียวกันกับปีก่อน
ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้ดาเนินงานมาเกือบ 30 ปีและยังคงมุ่งมันที
่ จ่ ะให้มกี ารนาเสนอสินค้า
และบริการโดยยึดหลัก“การให้บริการหลังการขายทีม่ ุ่งตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ”
บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจเป็นผูจ้ ดั จาหน่าย (Distributor) และใ ห้เช่าเครื่องใช้สานักงาน
อิเลคทรอนิกส์ นันคื
่ อ เครื่องถ่ายเอกสาร ยีห่ อ้ โคนิกา้
และบริษทั ยังเป็นตัวแทนจาหน่าย
(Dealer) ของเครื่องพิมพ์สาเนาอัตโนมัติ ยีห่ อ้ Risograph และตูช้ มุ สายโทรศัพท์ (PABX) ยีห่ อ้
NEC โดยโครงสร้างรายได้หลักมาจากการขายเครื่องถ่ายเอกสารวัสดุสน้ิ เปลือง,อะไหล่และการ
ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังมีรายได้จากการซ่อมบารุงเครื่องเก่า โดยบริษทั
มุ่งเน้นถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นหลักสาคัญ โดยได้พฒ
ั นากระบวนการขันตอนและการ
้
ให้บริการและตรวจสอบคุณภาพ (Total Quality Management) อย่างต่อเนื่ องเพื่อให้มนใจว่
ั่ า
ผลิตภัณฑ์ทุกชิน้ ทีจ่ ะส่งถึงมือลูกค้ามีความพร้อมสมบูรณ์ทงั ้ ประสิทธิภาพและคุณภาพ
บริ ษทั กันยงอีเลคทริ ค จากัด (มหาชน)
บริษทั ฯ เป็นผูผ้ ลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ได้แก่ ตูเ้ ย็น พัดลม พั ดลมระบาย
ั ๊ ้ า บริษทั ฯ ได้รบั ความร่วมมือและช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยีการพัฒนา
อากาศและเครื่องปมน
ออกแบบและการผลิตจากบริษทั มิตซูบชิ ิ อีเลคทริก คอร์ปอเรชั ่น ประเทศญี่ปนุ่ โดยเน้นการ
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ผลิตผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพ ความปลอดภัย และใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย เพื่อให้สนิ ค้าสามารถ
ตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาดได้
ผลิตภัณฑ์ตเู้ ย็น เป็นผลิตภัณฑ์หลักในการผลิตและจาหน่ายของบริษทั ฯ บริษทั ฯได้นา
แนวความคิดสาหรับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตเู้ ย็นทีต่ อบสนองต่อทุกๆ ไลฟ์สไตล์ ดังนี้ Unique
Design การออกรูปลักษณ์ภาพนอกทีโ่ ดดเด่น สวยงาม สร้างความแต กต่างอย่างชัดเจน สวย
สง่า โดดเด่นพร้อมสีสนั สวยงาม เสมือนเฟอร์นิเจอร์ชน้ิ งามเข้ากับการตกแต่งภายในบ้านได้
อย่างลงตัว Easy to Use ความสะดวกสบายในการใช้งาน การออกแบบทีล่ งตัวภายในตูเ้ ย็น
สาหรับความสะดวกในการใช้ตเู้ ย็นในขนาดต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นตูเ้ ย็น 1 ประตู 2 ประตู 3 ประตู
หรือตูเ้ ย็นรุ่นใหม่ Smart Freezer Healthy Technology เทคโนโลยีการถนอมอาหารเพื่อ
สุขภาพทีด่ ี การออกแบบสร้างพืน้ ทีแ่ ห่งความสะอาดด้วยเทคโนโลยี ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้มกี าร
ผลิตตูเ้ ย็นในประเภทต่างๆ เช่น ตูเ้ ย็น 1 ประตู 2 ประตู 3 ประตู และตูแ้ ช่แข็ง เป็นต้ น ซึ่งมี
สายการผลิตของขนาดของตูเ้ ย็นในแต่ละประเภททีต่ รงกับความต้องการของตลาดทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ นอกจากนัน้ ยังได้มกี ารพัฒนารุ่นใหม่ ๆ เช่น ตูเ้ ย็น 2 และ 3 ประตู ทีม่ ชี อ่ งแช่
แข็งด้านล่าง (Smart Freezer) ทีม่ คี วามแตกต่างของทางเลือกของความต้องการใช้ของผูซ้ ้อื
ผลิตภัณฑ์พดั ลมและพัดลมระบายอากาศ บริษทั ฯ ได้มกี ารผลิต พัดลม เป็นผลิตภัณฑ์
แรกของบริษทั ฯ ตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ บริษทั ฯ เมื่อปี พ .ศ.2507 และในปี พ .ศ.2509 บริษทั ฯ ก็ได้มี
การเริม่ การผลิตพัดลมระบายอากาศ บริษทั ฯ ได้เน้นการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้
มีระบบการกระจายลมเหมาะกับการใช้งาน มีมอเตอร์ไฟฟ้าทีม่ คี วามทนทานและปลอดภัยมีการ
ออกแบบให้มรี ูปลักษณ์สสี นั เหมาะกับยุคสมัย รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย และข้อกาหนดด้านประหยัดพลังงานและการใช้ช้ิ นส่วนและวัตถุดบิ ทีค่ านึงต่อ
ผลกระทบของสิง่ แวดล้อมตามข้อกาหนด RoHS บริษทั ฯ ได้มกี ารพัฒนา พัดลมในแบบต่างๆ
เพื่อทีใ่ ห้เหมาะกับการใช้งาน ปจั จุบนั ได้มกี ารผลิตในแบบต่างๆ เช่น พัดลมแบบตัง้ โต๊ะ แบบตัง้
พืน้ แบบตัง้ พืน้ กึง่ ตัง้ โต๊ะ แบบติดผนัง แบบโคจร และแบบติดตัง้ เพดาน ซึ่งแต่ละแบบจะมีรุ่นทีม่ ี
ขนาดใบพัดตามความเหมาะสม รวมถึงการพัฒนามอเตอร์พดั ลมแบบปิดทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง
ป้องกันสิง่ แปลกปลอม มีความทนทานต่อการใช้งาน พัดลมระบายอากาศ บริษทั ฯ ได้มกี ารผลิต
ในหลายแบบ เพื่อทีใ่ ห้เหมาะสมกับการใช้งานและการติดตัง้ กับสถานที่ อาคาร บ้ านเรือน หรือ
ห้องต่างๆ เช่น พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง แบบติดกระจก แบบฝงั ฝ้าไม่ตอ้ งใช้ท่อ ระบาย
อากาศ และแบบต่อท่อฝงั ฝ้า ซึ่งการพัฒนาพัดลมระบายอากาศจะคานึงถึงการระบายอากาศทีม่ ี
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แรงดันสูง ความสะดวกในการติดตัง้ ใช้งาน มีการออกแบบใบพัดพิเศษโดยยึดหลัก
Aerodynamics ทีค่ วบคุมการเคลื่อนไหว การปรวนแปรและการหมุนวนของอากาศให้เกิดน้อย
ทีส่ ุด ช่วยลดเสียงรบกวน นอกจากนัน้ การพัฒนาพัดลมระบายอาก าศให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภั ย ข้อกาหนดในด้านการประหยัดพลังงาน และการใช้วสั ดุ วัตถุดบิ ทีค่ านึงถึง
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ั ้ ้ า บริษทั ฯ ได้มกี ารผลิตเครื่องปมน
ั ๊ ้ า ทีม่ แี รงดันสูบน้ าและส่งน้ าสู ง ซึ่งได้นา
เครื่องปมน
ั ๊ ้ าจากประเทศญี่ปนุ่ มาผลิตและผลิต
การออกแบบและการพัฒนาเทคโนโลยีของเครื่องปมน
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และใช้ชน้ิ ส่วนและวัตถุดบิ ทีค่ านึงต่อ
ั ๊ ้ าในแบบ
ผลกระทบของสิง่ แวดล้อมตามข้อกาหนด RoHS บริษทั ฯ ได้มกี ารผลิตเครื่องปมน
ั ๊ ้ าแบบสูบน้ าจากบ่อน้ า หรือถังพักน้ า
ต่างๆ ให้เหมาะกับการใช้งานของผูใ้ ช้ เช่น เครื่องปมน
ั ๊ ้า
แบบทางานอัตโนมัตติ ามจังหวะการเปิด- ปิดก๊อกน้ า และบริษทั ฯ ได้มกี ารพัฒนา เครื่องปมน
แบบทางานอัตโนมัตแิ รงดันคงที่ (Constant Pressure Pump) และล่าสุดบริษทั ฯ ได้มกี าร
ั ๊ ้ าแบบอินเวอร์เตอร์ ทีม่ รี ะบบการควบคุมการทางานซึ่ง
พัฒนาการผลิตรุ่นใหม่ คือ เครื่องปมน
ั ๊ ้ ามีแบบ
ประหยัดพลังงาน (ควบคุมการใช้พลังงานสัมพันธ์กบั ปริมาณการใช้)นอกจากเครื่องปมน
ต่างๆ ให้เลือกแล้ว แต่ละแบบบริษทั ฯ ยังได้มกี ารผลิตแยกรุ่นตามขนาดและกาลังเครื่อง เพื่อให้
เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน
บริ ษทั โมเดอร์นฟอร์มกรุป๊ จากัด (มหาชน)
บริษทั โ มเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จากัด (มหาชน ) เป็นผูผ้ ลิตและจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์
สานักงาน เฟอร์นิเจอร์บา้ น เฟอร์นิเจอร์ ครัว เฟอร์นิเจอร์นอกอาคาร เฟอร์นิเจอร์หอ้ งน้ า และ
นาเข้าวัสดุอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการประกอบเฟอร์นิเจอร์ และตกแต่งบ้าน โดยมีการเติบโตและพัฒนา
อย่างต่อเนื่องมากว่า 30 ปี
โดยเริม่ ต้นในฐานะผูน้ าเข้าวัสดุอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ และตกแต่งภายใน
(Furniture
Fittings) ภายใต้บริ ษัท โฮมเดคคอเรตีฟโปรดักส์ จากัด ในปี 2521 จากประสบการณ์ในการ
ดาเนินธุรกิจของโฮมเดคคอเรตีฟโปรดักส์ Modernform Home Decorative นาไปสู่การทาธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์ภายในประเทศ โดยก่อตัง้ บริษทั โมเดอร์นฟอร์มเฟอร์นิเจอร์ จากัด ขึน้ เพื่อผลิตและ
จัดจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์สา นักงาน Modernform Workplace ในปี 2523 และมีการพัฒนาธุรกิจ
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อย่างต่อเนื่องและขยายตัวอย่างรวดเร็วไปสู่ตลาดเฟอร์นิเจอร์บา้ น
Living และเฟอร์นิเจอร์ครัว Modernform Kitchen ในเวลาต่อมา

Modernform Exclusive

กลุ่มโมเดอร์นฟอร์มได้ขยายตัว อย่างรวดเร็วจนมีธุรกิจ 9 บริษทั ต่อมาในปี 2533 ได้
รวมธุรกิจทัง้ หมดเข้าด้วยกันภายใต้ บริษทั โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จากัด และเพิม่ ทุนจดทะเบียน
จาก 8 ล้านบาท เป็น 255 ล้านบาท โดยมีคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหารชุด
เดียว และมีโชว์รูมต่าง ๆ ของบริษทั เองในการจัดจาหน่ายสินค้าทุกแบรนด์ และ เข้าเป็นบริษทั
จดทะเบียนรับอนุญาตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2535 โดยเพิม่ ทุนจดทะเบียนอีก
เป็น 600 ล้านบาท และ 892 ล้านบาทในปจั จุบนั มีเป้าหมายให้เป็นบริษทั ทีผ่ ลิตและจาหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ครบวงจรสาหรับลูกค้าระดับกลางและสูง พร้อมชูฐานะผูส้ ร้างสรรค์นวัตกรรมแห่ ง
เฟอร์นิเจอร์เป็นแนวรุกเพื่ อตอบสนองความต้องการทีห่ ลากหลาย โดยเพิม่ ผลิตภัณฑ์ทงั ้ การ
นาเข้าเฟอร์นิเจอร์จากต่างประเทศ Casabella by Modernform สาหรับผูน้ ิยมสินค้าดีไซน์และ
คุณภาพระดับสูง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยออกสินค้าใหม่ๆ ทัง้
SOHO by Modernform (Smart Office Home Office) Life by Modernform เฟอร์นิเจอร์บา้ นที่
โดดเด่นด้วยดีไซน์ Xteria by Modernform เฟอร์นิเจอร์นอกอาคาร bathique by Modernform
ผลิตภัณฑ์หอ้ งน้ าระดับพรีเมีย่ ม และ readydor by Modernform ระบบประตูสาเร็จรูป เป็นต้น
นอกจากนี้ บ ริษทั ยังมุ่งเน้นในการเป็นผูน้ าเข้าวัสดุอุปกรณ์สาหรับการตกแต่งภายใน
และสาหรับเฟอร์นิเจอร์ โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใหม่ๆ และเครื่องมือ ช่าง stanley ทีท่ นั สมัย
และเน้นประโยชน์ใช้สอย รวมทัง้ วัสดุปพู น้ื ไม่วา่ จะเป็นพรมแผ่น Interface หินสังเคราะห์
Verona Stone และผลิตภัณฑ์ภายในห้องน้ า เป็นต้น
ปจั จุบนั นอกเหนือจากการจัดจาหน่ายผ่านโชว์รูมในพืน้ ทีศ่ นู ย์การค้าหรื
อห้าง
สรรพสินค้าต่างๆ แล้ ว โมเดอร์นฟอร์มยังเพิม่ ช่องทางการตลาดโดยการสร้างโชว์รูมทีเ่ ป็น
Shopping Gallery ของตนเองทีถ่ นนศรีนครินทร์ โฮมเวิรค์ พัทยา โฮมเวิรค์ ภูเก็ต และคริสตัล
ดีไซน์เซ็นเตอร์ และการขยายระบบ Contract Sales ทีเ่ ป็นการทาสัญญาโดยตรงกับกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการเจ้าของธุรกิจ เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ในอัตราส่วน 30:70
นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นสร้างแบรนด์ Modernform ให้เป็นมากกว่าเฟอร์นิเจอร์ เพื่อเสริม
ธุรกิจให้มคี วามเข้มแข็งยิง่ ขึน้ ด้วยวิธกี ารหลากหลาย ทัง้ เน้นหาธุรกิจใหม่ สินค้าใหม่ๆ ไอเดีย
ใหม่ๆ เพื่อสร้าง ความแตกต่าง เพิม่ มูลค่าในสินค้า และการร่วมมือกับพันธมิตรทัง้ ในประเทศ
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และต่างประเทศทัง้ เป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้า หรือจาหน่ายภายใต้ลขิ สิทธิ ์ หรื อร่ว มมือกันผลิต
สร้างแบรนด์ใหม่ อาทิเช่น ได้จดั ตัง้ บริษทั โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จากัด ขึน้ ในปี 2548
เพื่อผลิต นาเข้า และจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์และสินค้าเพื่อสุขภาพ ร่วมลงทุนใน บริษทั เอกซ์ทเี รีย
จากัด ในปี 2550 เพื่อผลิตและจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์นอกอาคาร Xteria by Modernform และ
ออกแบบงานสถาปตั ยกรรมและภูมทิ ศั น์ เป็นพันธมิตรกับสุขภัณฑ์ Cotto ภายใต้แบรนด์ Cotto
Modernform เพื่อพัฒนาและออกแบบเฟอร์นิเจอร์หอ้ งน้ า และในปี 2552 บริษทั ได้เป็นตัวแทน
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ Stanley ซึ่งเป็นผูน้ าด้านเครื่องมือช่างจากสหรัฐอเมริกา เพิม่ ผลิตภัณฑ์
ใหม่ Bathique by Modernform ห้องน้ ามีดไี ซน์ระดับพรีเมีย่ ม มีรูปแบบหลากหลาย และล่าสุด
ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ readydor by Modernform ระบบประตูสาเร็จรูปหลายรูปแบบ จากความ
ล้าหน้าของนวัตกรรม เป็นต้น รวมทัง้ การเปิดโชว์รูมที่ CDC (Crystal Design Centre) ทีม่ พี น้ื ที่
กว่า 2,000 ตร.ม. ตกแต่งให้เป็น Concept Store ซึ่งเป็นโชว์รูมเพื่อเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Location) ในการสร้างแบรนด์โมเดอร์นฟอร์มจับกลุ่ม เป้าหมาย Designer พร้อมกับการสร้าง
ยอดขายเพิม่ เติม
บริ ษทั โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน)
บริษทั โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน ) (“บริษทั ”) ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อ พ .ศ. 2522 ด้วยทุน
จดทะเบียน 100,000,000 บาท ปจั จุบนั มีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท เป็นทุนชาระแล้ว
213,307,150 บาท บริษทั ดาเนินธุรกิจหลักในการผลิตภาชนะเครื่องแก้วสาหรับใช้บนโต๊ะ
อาหารออกจาหน่ายในประเทศและ ส่งออกต่ างประเทศ โดยได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในปี 2523 โรงงานผลิตเครื่องแก้วมีพน้ื ที่ 82-2-11.5 ไร่
ตัง้ อยู่ทน่ี ิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อแรกเริม่ มีกาลังผลิตประมาณ 33 ล้าน
ชิน้ ต่อปี บริษทั มีพฒ
ั นาการทีส่ าคัญเกีย่ วกับการขยายธุรกิจและการบริหารงาน ดังนี้
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ปี 2530 ได้รบั เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากสานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ 603-2529 และได้รบั รางวัลโรงงานดีเด่นในนิคมอุตสาหกรรมบาง
ปู จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปี 2536 แปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนจากัด และเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปีเดียวกันบริษทั ได้ร่วมทุนกับบริษทั ซาซากิกลาส จากัด จัดตัง้
บริษทั โอเชียน ซาซากิกลาส จากัดเพื่อผลิตแก้วก้านสาหรับเครื่องดื่ มประเภทไวน์ ด้วยทุนจด
ทะเบียน 250 ล้านบาท โดยบริษทั มีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 90
ปี 2540 ซื้อหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั โอเชียน ซาซากิกลาส จากัด จานวน 10 ล้านหุน้ ทา
ให้บริษทั มีสดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยร้อยละ 92.86
ปี 2541 บริษทั และบริษทั ย่อย เปลีย่ นเชือ้ เพลิงจากก๊าซแอลพีจี และน้ ามันเตา มาเป็น
ก๊าซธรรมชาติ และประสบความสาเร็จในการพัฒนาเทคนิคการพิมพ์แบบ "สีส่ "ี ซึ่งสามารถพิมพ์
รูปเสมือนจริงลงบนแก้ว
ปี 2544 ได้รบั การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001
ปี 2545 ได้รบั รองมาตรฐาน มอก.18001
ปี 2547 เพื่อ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และลดต้นทุนในการดาเนินงาน
บริษทั ได้รบั โอนกิจการทัง้ หมดของ บริษทั โอเชียน ซาซากิกลาส จากัด โดยรับซื้อหุน้ ของ
บริษทั โอเชียน ซาซากิกลาส จากัด จานวน 2.50 ล้านหุน้ จากบริษทั โตโย ซาซากิกลาส จากัด
และได้ออกหุน้ สามัญของบริษทั จานวน 630,715 หุน้ เพื่อขายให้กบั บริษทั โตโย ซาซากิกลาส
จากัด
ปี 2548 ดาเนินการขยายกาลังการผลิต เป็น 150 ล้านชิน้ ต่อปี และสินค้ารุ่น "Time
Series" ได้รบั รางวัล G-Mark Award จากประเทศญี่ปนุ่
ปี 2549 เริม่ ดาเนินการขยายกาลังการผลิตเป็น 166 ล้านชิน้ ต่อปี โดยอนุมตั กิ ารล งทุน
เพิม่ เตาหลอมหนึ่งเตาพร้อมสายการผลิตสองชุด เพื่อผลิตเครื่องแก้วคริสตัลปลอดสารตะกัว่
(Crystalline) จาหน่ายทัง้ ในประเทศและส่งออก ในปีเดียวกัน บริษทั จัดตัง้ บริษทั ย่อยคือ Ocean
Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. ขึน้ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยทุ นจด

39

ทะเบียน 150,000 เหรียญสหรัฐ โดยบริษทั ถือเงินลงทุนร้อยละ 100 ทัง้ นี้เพื่อเป็นช่องทางการ
ขยายธุรกิจและดาเนินกิจกรรมทางการตลาดในประเทศจีน
ปี 2550 เริม่ ดาเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องแก้วคริสตัลลีน (Crystalline) ซึ่งเป็น
เครื่องแก้วคริสตัลปลอดสารตะกัว่
ปี 2551 ดาเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องแก้วคริสตัลลีนและติดตัง้ เครื่องจักรชุด
แรกแล้วเสร็จในไตรมาสทีส่ าม และเริม่ ดาเนินการผลิตในไตรมาสทีส่ ่ี
ปี 2552 เปิดตัวตราสินค้าใหม่ชอ่ื Lucaris สาหรับเครื่องแก้วคริสตัลลีน วางตลาดใน
ระดับพรีเมียมในไตรมาสทีส่ ่ี
บริษทั กาหนดวิสยั ทัศน์ไว้วา่ “โอเชียนกลาสจะเป็นหนึ่งในผูน้ าตลาดโลกด้วยนวัตกรรม
ความเป็นเลิศขององค์กรและการบริหารจัดการ พร้อมทัง้ มุ่งสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า โดย
บริษทั เจริญเติบโตและมีผลกาไรต่อเนื่อง” และกาหนดเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจในระยะยาว
โดยให้ความสาคัญกับผลตอบแทนทางด้านการเงิน พร้อมไปกับเสริมความแข็งแกร่งของตรา
สินค้าในตลาดหลัก และมุ่งสู่การเป็นองค์กรทีม่ กี ารบริหารอย่างมีคุณภาพทัวทั
่ ง้ องค์กร
บริ ษทั สยามสตีลอิ นเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
บริษทั สยามสตีลอินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ .ศ.2496 โดย
กลุ่มคุณานันทกุล และกลุ่มครุจติ ร ประกอบกิจการผลิต
และจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ภายใต้
เครื่องหมายการค้า “LUCKY” “KINGDOM” “OKAMURA” “CHITOSE” และ “PILOT” และ
อาคารสาเร็จรูปอเนกประสงค์ “LUCKY” Hi-Tech Building System”
พ.ศ. 2534 ได้เข้าถือหุน้ ในบริษทั สยามโอคามูระสตีล จากัด และบริษทั สยามชิโตเซะ
จากัด ซึ่งเป็นบริษทั ผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออกเป็นหลัก โดยบริษทั ฯถือหุน้ ร้อยละ 40 ของ
ทุน จดทะเบียน ซึ่งมีผลให้บริษทั ฯสามารถขยายตลาดเฟอร์นิเ
จอร์ทงั ้ ในประเทศและ
ต่างประเทศได้อย่างครบวงจร
พ.ศ. 2535 บริษทั ฯได้รบั อนุมตั ใิ ห้เป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
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พ.ศ. 2539 ได้ร่วมทุนกับ OKAMURA CORPORATION ประเทศญี่ปนุ่ จัดตัง้ บริษทั ชือ่
บริษทั สยามโอคามูระอินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด เพื่อดาเนินธุรกิจการจัดจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ให้แก่ลูกค้าโครงการเป็นหลัก โดยบริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุน จดทะเบียน
บริษทั ฯ เป็นผูผ้ ลิตและจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์เหล็กภายใต้เครื่องหมายการค้า “LUCKY”
“KINGDOM” “OKAMURA” “CHITOSE” และ “PILOT” และเฟอร์นิเจอร์ไม้ ทัง้ แบบลอยตัว และ
แบบbuilt-in ภายใต้เครื่องหมายการค้า “KINGDOM” รวมทัง้ ยังมีบริการรับตกแต่งภายใน เพื่อ
ใช้ในสถาน ทีต่ ่างๆ รวมทัง้ ในอาคารสานักงานและบ้านพักอาศัย รวมทัง้ ผลิตอาคารสาเร็จรูป
อเนกประสงค์ “Lucky” Hi-Tech Building System สาหรับบริษทั ย่อย คือ บริษทั สยาม โอคามู
ระอินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด และบริษทั ศรีเจริญอินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ดาเนินธุรกิจที่
เกีย่ วเนื่องกับการจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ “LUCKY” “KINGDOM” “OKAMURA” และ “CHITOSE”
“PILOT” ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
บริ ษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จากัด (มหาชน) “บริษทั ฯ” ดาเนินธุรกิจครัง้ แรกภายใต้ชอ่ื
“หจก.อุตสา หกรรมศรีไทยพลาสติก ” โดยมีนายสุมติ ร เลิศสุมติ รกุล เป็นผูก้ ่อตัง้ เมื่อวันที่ 1
สิงหาคม พ.ศ. 2506 ทาธุรกิจผลิตและจาหน่ายของใช้พลาสติกในครัวเรือน
ในปี พ.ศ. 2515 ได้เปลีย่ นชือ่ กิจการเป็น “หจก.อุตสาหกรรมศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ” และ
ปรับทีมบริหารโดยนามืออาชีพ คือ นายสนัน่ อังอุบลกุล เข้ามาเป็นผูจ้ ดั การโรงงาน และได้เพิม่
ประเภทธุรกิจอีกประเภทหนึ่งคือ ผลิตเครื่องใช้เมลามีนบนโต๊ะอาหาร
ในปี พ.ศ. 2522 ได้เปลีย่ นกิจการจากห้างหุน้ ส่วนจากัดเป็นบริษทั จากัด ในชือ่ “บริษทั
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จากัด” กิจการได้ขยายตัวเติบโตขึน้ ตามลาดับ
บริษทั ฯได้เข้าเป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่
2
ตุลาคม พ .ศ. 2534 โดยเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 170 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท และได้
เปลีย่ นเป็นบริษทั มหาชนจากัด เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2536
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บริษทั ฯเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 470 ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ .ศ. 2537 และ
เพิม่ ทุนจดทะเบียนอีกครัง้ เป็น 500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2539 โดยมีหนุ้ ทีเ่ รียก
ชาระมูลค่าครบแล้วจานวน 400 ล้านบาท
ในเดือนกรกฎาคม ปี พ .ศ. 2540 จากผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในภาคพืน้ เอเชีย
แปซิฟิค บริษทั ฯจึงได้ปรับโครงสร้างหนี้ โดยเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2543 บริษทั ฯได้แปลง
หนี้ส่วนหนึ่งเป็นทุนตามแผนฟื้ นฟูกจิ การ เป็นเหตุให้ทุนชาระแล้วของบริษทั ฯเพิม่ ขึน้ จาก 400
ล้านบาท เป็น 2,857 ล้านบาท หนี้ทไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากแผนฟื้ นฟูกจิ การอีกจานวนหนึ่งถูก
แปลงสภาพเป็นหุน้ กูม้ ปี ระกันอัตราดอกเบีย้ ลอยตัว (FRN) จานวน 84.2 ล้านเหรียญดอลล่าร์
สหรัฐ ฯ ซึ่งบริษทั ฯทยอยผ่อนชาระตามกาหนดและชาระคืนก่อนกาหนด และเนื่องจากการ
ดาเนินการตามแผนฟื้ นฟูได้สาเร็จลุล่วงไปเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว บริษทั ฯจึงได้ขอออกจากแผน
ฟื้ นฟู ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้มคี าสังให้
่ ยก เลิกการฟื้ นฟูกจิ การของบริษทั ฯเมื่อวันที่
15
กรกฎาคม พ .ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย พ .ศ. 2483 มาตรา 90/70 ซึ่งมีผลให้
อานาจการบริหารงานกลับคืนสู่ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ
บริษทั ฯได้มกี ารปรับโครงสร้างใหม่ทางธุรกิจ ซึ่งโครงสร้างใหม่จะประกอบด้วยสาย
ธุรกิจพลาสติกโด ยมีกลุ่มสินค้าหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ในครัวเรือน สายธุรกิจซื้อมาขายไป และสายงานสนับสนุน โดยเริม่ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2549 จากแผนงาน Re-engineering และแผนงานกิจกรรมและธุรกิจใหม่ทบ่ี ริษทั ฯ
กาหนดขึน้ ในปลายปี พ .ศ. 2550 ด้วยวัตถุประสงค์หลักทีต่ อ้ งการผลักดันให้บริษทั ฯสามารถ
เติบโตได้อย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น และมุ่งสู่ความเป็นบริษทั ระดับสากล
ทาให้บริษทั ฯมีการ
ปรับเปลีย่ นวิธกี ารบริหารงานในหลายๆ ด้าน เพื่อช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในการผลิต และส่งผล
ให้ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมของบริษทั ฯมีศกั ยภาพในการแข่งขันและมีกาไรเพิม่ มากขึน้
นอกจากนี้ การเน้นการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตทีท่ นั สมัย ตลอดจนแม่พมิ พ์
ใหม่ๆ อยู่เสมอ ก็เป็นการสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิม่ ให้แก่สนิ ค้าของบริษทั ฯ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั ส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้โครงสร้างเดียวกันกับ
โครงสร้างธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ได้แก่ สายธุรกิจพลาสติกซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เพื่องาน
อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน และสายธุรกิจซื้อมาขายไป เนื่องจากกลุ่ม
บริษทั ได้วางกลยุ ทธ์ให้การทาธุรกิจมีลกั ษณะครบวงจร ลดการพึง่ พาธุรกิจนอกกลุ่ม
เพื่อ
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เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มบริษทั ให้มากขึน้ สาหรับกลุ่มบริษทั ย่อยทีท่ าธุรกิจ
แม่พมิ พ์ซ่งึ ถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของสายธุรกิจพลาสติก และกลุ่มบริษทั ในเครืออื่นๆ ทีท่ าธุรกิจ
นอกเหนือจากธุรกิจหลักทัง้ สองของบริษทั ฯ จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มสายธุรกิจอื่น
บริษทั ฯได้ประกาศวิสยั ทัศน์ ภารกิจหลักและทิศทางธุรกิจระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2555
เพื่อให้ผบู้ ริหารในระดับต่างๆ ตลอดจนพนักงานทุกระดับในองค์กรได้รบั ทราบ มีความเข้าใจ
ร่วมกัน และประสานงานกัน เพื่อร่วมกันช่ วยผลักดันให้บริษทั ฯสามารถบรรลุในเป้าหมายที่
มุ่งหวังและก้าวไปในทิศ ทางธุรกิจทีก่ าหนดไว้อย่างมันคง
่
นอกจากนี้ บริษทั ฯยังได้เผยแพร่
วิสยั ทัศน์ ภารกิจ และทิศทางธุรกิจดังกล่าวต่อสาธารณชน คู่คา้ และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มของ
บริษทั ฯได้รบั ทราบ เพื่อเพิม่ ความเชือ่ มั ่ นในทิศทางและอนาคตของบริษทั ฯ และดาเนินธุรกิจ
ร่วมกันกับบริษทั ฯได้อย่างมันใจ
่
ส่วนที่ 3 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ทศพร ศรีสมโพธิ (2553) ได้ศกึ ษาถึง “ปจั จัยทางเศรษฐกิจทีม่ ผี ลต่อราคาหลัก ทรัพย์
กลุ่มสินค้าปลีก” โดยการศึกษาปจั จัยทางเศรษฐกิจทีม่ ผี ลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มค้าปลีก โดย
ปจั จัยทางเศรษฐกิจทีน่ ามาศึกษา คือ ผลิตภัณฑ์มวลประชาชาติ (GDP) อัตราเงินเฟ้อ (INF)
อัตราแลกเปลีย่ น (EX) ดัชนีความเชือ่ มันผู
่ บ้ ริโภค (CCI) ซึ่งใช้ขอ้ มูลทุตยภูมทิ เ่ี ป็นรายเดือน
ตัง้ แต่ปี เดือน พฤษภาคม 2548 ถึง เดือนธันวาคม 2552 จานวน 56 เดือน โดยวิธกี ารสร้า ง
สมการเส้นตรงเชิงถดถอย ด้วยวิธกี าลังสองน้อยทีส่ ุด
จากการศึกษาพบว่า ดัชนีความเชือ่ มันผู
่ บ้ ริโภค (CCI) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GDP) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย์ ส่วนอัตราแล กเปลีย่ น (EX) มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาหลักทรัพย์ โดยทดสอบ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05
นภัสสร จันทบุญ (2550) ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงินเพื่อศึกษา
แนวโน้มการลงทุนในธุรกิจกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย” โดยศึกษาแนวโน้มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ได้แก่ ด้านสภาพคล่อง ด้าน
ความสามารถในการทากาไร และจัดลาดับธุรกิจทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการดาเนินงานทีด่ แี ละมีแนว
โน้วทีน่ ่าลงทุน โดยใช้ขอ้ มูลย้อนหลง 3 ปี ตัง้ แต่ปี 2547-2549
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จากการศึกษาพบว่า ด้านสภาพคล่องกลุ่มบริษทั ที่ มีแนวโน้มประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานทีใ่ ช้ได้ คือ กลุ่มบริษทั ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ด้านความสาม ารถในการทากาไร
กลุ่มบริษทั ทีม่ แี นวโน้มประสิทธิภาพในการดาเนินงานทีใ่ ช้ได้ คือ กลุ่มบริษทั ขนาดกลาง และ
ด้านผลการเปรียบเทียบข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินเพื่อจัดลาดับธุรกิจในกลุ่มสินค้าอุปโภค
บริโภค ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการดาเนินงานดีทส่ี ุดและมีแนวโน้มทีน่ ่าจะลงทุน พบว่า กลุ่มบริษทั
ขนาดเล็ก ได้แก่ บริษทั แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จากัด (มหาชน ) บริษทั ซี .พี.แอล.กรุ๊ พ
จากัด (มหาชน ) บริษทั อินเตอร์ฟาร์อสี ท์ วิศวกร จากัด (มหาชน ) บริษทั ซันวูด๊ อินดัสทรีส์
จากัด (มหาชน ) กลุ่มบริษทั ขนาดกลาง ได้แก่ บริษทั โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จากัด (มหาชน )
บริษทั ยูเนี่ยนฟุทแวร์ จากัด (มหาชน) บริษทั ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) กลุ่มบริษทั ขนาด
ใหญ่ ได้แก่ บริษทั แฟนซีวดู๊ อินดัสตรีส จากัด (มหาชน) บริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จากัด
(มหาชน) บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จากัด (มหาชน) บริษทั สหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน)
พิ พฒ
ั น์ พึงพอใจ (2546) ศึกษาเรื่อง “ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ” โดยศึกษาถึงปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อดัชนีราคา โดยได้ศกึ ษาปจั จัย 8 ตัว คือ ดัชนี
การลงทุนภาคเอกชน อัตราดอกเบีย้ เงินกูเ้ งิน อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ อัตราราคา
กาไรสุทธิต่อหุน้ ดัชนีราคาหลักทรัพย์เดือนทีผ่ า่ นมา ดัชนีฮงเส็
ั ่ ง ดัชนีดาวน์โจน ดัชนีนิเกอิ โดย
ใช้สมการถดถอยเชิงซ้อนทาการทดสอบความสัมพันธ์ และทาการประมาณผลโดยใช้วธิ กี าลัง
สองน้อยทีส่ ุดกับปจั จัยต่างๆ
จากผลการศึกษาพบว่า ปจั จัยทีมอี ทิ ธิพลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างมีระดับนัยสาคัญทีร่ ะดับความเชือ่ มั ่ นร้อยละ 95 คือ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน อัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ อัตราราคากาไรสุทธิต่อหุน้ ดัชนีราคาหลักทรัพย์เดือนทีผ่ า่ นมา
ดัชนีฮงเส็
ั ่ ง ดัชนีดาวน์โจน ดัชนีนิเกอิ
กนกกาญจน์ ทวีอภิ รดี เจริ ญ (2541) ได้ทาการศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อราคาหุน้
หมวดอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ขอ้ มูลรายเดือน ตัง้ แต่ เดือนมกราค ม 2536 ถึง เดือนธันวาคม
2539 รวม 48 ตัวอย่าง ปจั จัยทีน่ ามาศึกษา ได้แก่ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ปริมาณสินเชือ่
ของสถาบันการเงิน อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ อัตราเงินเฟ้อ กาไรสุทธิ อัตราดอกเบีย้ ระหว่างธนาคาร
และดัชนีดาวโจนส์
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จากการ ศึกษาพบว่า ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ ราคาหุ้ นหมวดอสังหาริมทรัพย์อย่างมี
นัยสาคัญ ทีร่ ะดับความ เชือ่ มันร้
่ อยละ 91 ในทางบวกกับดัชนีราคาหุน้ หมวดอสังหาริมทรัพย์
ได้แก่ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ดัชนีดาวโจนส์และอัตราเงินเฟ้อ ในขณะทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ เงินกู้
และอัตราดอกเบีย้ ระหว่างธนาคารมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคาหุน้ กลุ่ม
อสังหาริมทัพย์
ชาคริ ต วงษ์ไทย (2540) ได้ศกึ ษาวิจยั ทีม่ ผี ลกระทบต่ออุปสงค์การส่งออกเฟอร์นิเจอร์
ไทยไปตลาดญี่ปนุ่ รวมทัง้ การคาดคะเนหรือประมาณการส่งออ กในระยะสัน้ เพื่อประโยชน์ต่อ
การส่งเสริมให้กบั ผูป้ ระกอบการและเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจและแนวทางในการวางแผน
จากการศึกษา พบว่า ปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการส่งออก ได้แก่ รายได้เฉลีย่ ต่อหัวข้อ
ของประเทศญี่ปนุ่ ราคาเปรียบเทียบ และอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเ ทศ โดยมีค่าความ
ยืดหยุ่นของปจั จัยดังกล่าวเท่ากับ 8.6627 – 1.4285 และ 1.2033 ตามลาดับ สาหรับการ
คาดคะเนอุปสงค์การส่งออก มีปริมาณการส่งออกเพิม่ ขึน้ จาก 97,209,597 ตัน ในปี 2539 เป็น
355,117,756 ตัน ในปี 2543
สุวิมล ชุติจิรนาท (2540) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ”ปจั จัย ทีม่ ผี ลต่อดัชนีราคา หลักทรัพย์
ไทย ” มีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึกษาปจั จัยทางเศรษฐกิจทีม่ ผี ลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์
โดยรวม นอกจากนี้ยงั ได้ศกึ ษาความยืดหยุ่นของดัชนีราคาหลักทรัพย์ต่อปจั จัยต่างๆ ทาง
เศรษฐกิจด้วย โดยใช้ขอ้ มูลทุตยภูมริ ายเดือนและทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิ งปริมาณ ด้วยการ
สร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน และใช้วธิ กี าลังสองน้อยทีส่ ุด เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนี
ราคากับปจั จัยทางเศรษฐกิจ
ผลการศึกษาปรากฏว่า ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค อัตราดอกเบีย้ ดัชนีฮงเส็
ั ่ ง อัตราส่วนราคา
ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ และดัชนีราคาหลักทรัพย์ในเดือนที่ ผ่านมา เป็นปจั จัยสาคัญทีม่ ผี ลต่อการ
เปลีย่ นแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์โดยรวมอย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการศึกษา
การศึกษาปจั จัย ทางเศรษฐกิจ ทีม่ ผี ลต่อดัชนี ราคาหลักทรัพย์ หมวดของใช้ในครัวเรือน
สานักงาน เพื่อทราบถึง ความสัมพันธ์ของดัชนี ราคาหลักทรัพย์ หมวดของใช้ในครัวเรือน และ
สานักงาน กับ ปจั จัย 5 ปจั จัยดังนี้ 1. ดัชนีความเชือ่ มันผู
่ บ้ ริโภค (CCI) 2. อัตรา แลกเปลีย่ น
เงินตราสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXC) 3. ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) 4. อัตราดอกเบีย้ ลูกค้า
รายใหญ่ชนั ้ ดี (MLR) และ 5. ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) โดยการประมวลข้อมูลทางสถิติ
และนาค่าสถิตขิ องตัวแปรผ่านรูปแบบจาลองสมการถดถอยพหุคูณ และนามาทดสอบสมมติฐาน
รวมถึงวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติ เพื่อแปรผลข้อมูลการศึกษา ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้กาหนดแนวทางในการวิจยั
ดังมีรายละเอียดในเรื่องของ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั เครื่องมือทีใ่ ช้ในการ
วิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการนาเสนอข้อมูล ดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาในครัง้ นี้ ใช้ขอ้ มูลจากแหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็นข้อมูล
เชิงปริมาณ โดยประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แก่ ดัชนีความเชือ่ มันผู
่ บ้ ริโภค อัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราสกุลบาทต่อดอลล าร์สหรัฐ ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค อัตราดอกเบีย้ ลูกค้ารายใหญ่ชนดี
ั ้ และ
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ทัง้ นี้ชว่ งเวลาทีใ่ ช้ในการศึกษา ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2548 ถึง เดือน
ธันวาคม 2552 รวม 60 เดือน โดยหลักทรัพย์ทอ่ี ยู่ใน หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน
(HHOLD) ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
แบบจาลองทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้า จะสร้างความสัมพันธ์ของปจั จัยทางเศรษฐกิจทีม่ ี
ผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ หมวด ของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน ด้วยวิธกี ารสร้า งสมการ
ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regressions) ด้วยวิธกี าลังสองน้อย ที่สุด (Ordinary Lest Squares:
OLS) โดยมีแบบจาลองดังนี้
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แบบจาลองทีใ่ ช้ในการศึกษา
Y

=

a + b1 CCI + b2 EXC + b3 CPI + b4 MLR + b5 PII

Y

หมายถึง ดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน

a

หมายถึง ค่าคงที่

b

หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ ์ของตัวแปรอิสระ

CCI

หมายถึง ดัชนีความเชือ่ มันผู
่ บ้ ริโภค (หน่วย: จุด)

โดยที่

EXC หมายถึง อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
CPI

หมายถึง ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (หน่วย: จุด)

MLR หมายถึง อัตราดอกเบีย้ ลูกค้ารายใหญ่ชนดี
ั ้ (หน่วย: ร้อยละ)
PII

หมายถึง ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (หน่วย: จุด)

ตัวแปรในการศึกษา
สาหรับตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ มีดงั นี้
ตัวแปรตาม (Y) คือ ดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน
ตัวแปรอิสระ ทีน่ ามาใช้ในการวิจยั โดยเก็บข้อมูลตัง้ แต่ เดือนมกราคม 2548 ถึง เดือน
ธันวาคม 2552 ประกอบด้วย
ดัชนี ความเชื่อมันผู
่ บ้ ริ โภค (CCI) เป็นการวัดหรือประเมินความรูส้ กึ ของผูบ้ ริโภคต่อ
ภาวะเศรษฐกิจ การจ้างงานและรายได้ทงั ้ ในปจั จุบนั และอนาคต เพื่อให้ทราบถึงความมั ่นใจของ
ผูบ้ ริโภคต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและภาวะค่าครองชีพของผูบ้ ริโภค ถ้าหากค่าดัชนีความ
เชือ่ มันผู
่ บ้ ริโภคสูงขึน้ นัน้ แสดงถึงผูบ้ ริโภคมี ความมันใจในระบบเศรษฐกิ
่
จ ส่งผลให้ผบู้ ริโภค
ออกมาซื้อสินค้าและบริการมากขึน้ ทาให้ภาคธุรกิจมีกาไรจากการขายสินค้าและบริการทีม่ าก
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ขึน้ รวมถึงอุตสาหกรรมของใช้ในครัวเรือนและสานักงานด้วย เมื่อบริษทั ฯมีกาไรสูงขึน้ ส่งผลให้
ราคาหลักทรัพย์สูงขึน้ ด้วย ดังนัน้ ดัชนีความเ ชือ่ มันผู
่ บ้ ริโภค จึงมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันกับดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน
อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราสกุลบา ท ต่อดอลล าร์สหรัฐ
(EXC) เป็นตัวแปรทีส่ ะท้อนภาวะเศรษฐกิจได้อกี ตัวหนึ่ง โดยหากอัตราแลกเปลีย่ นเพิม่ ขึน้
(ค่าเงินบาทลดลง) จะเป็นผลดีต่อภาคธุรกิจส่งออกสินค้าและบริการไปยังต่างประเทศ เนื่องจาก
มีราคาเปรียบเทียบถูกลง เมื่อผูส้ ่งออกมีรายได้เพิม่ ขึน้ จากค่าเงิน บาททีอ่ ่อนตัวลงดังกล่าวและ
เพิม่ เงินเข้าสู่ประเทศมากขึน้ เป็นการอัดฉีดเงินเข้า สู่ระบบเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง ซึ่งย่อมเป็น
ผลดีกบั ภาคธุรกิจต่างๆในประเทศโดยสืบเนื่องมาจากการทีม่ เี งินอัดฉีดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจ
ทาให้เศรษฐกิจเกิดการขยายตัวและมีผลต่ออภาคการลงทุนต่างๆรวมถึงอุตสาหกรรมของใช้ใน
ครัวเรือนและสานักงานด้วย ดังนัน้ อัตราการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราสกุลบาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐจึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือน
และสานักงาน
ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค (CPI) ดัชนีผบู้ ริโภคเป็นดัชนีทอ่ี ธิบายถึงระดับราคาของสินค้า
บริโภคและบริการ ในระยะเวลาต่างๆ เมื่อเทียบกับระยะเวล าใดเวลาหนึ่ง ดัชนีชนิดนี้ใช้เป็น
เครื่องวัดอานาจซื้อของเงินตราของประชาชน หรือของผูบ้ ริโภค ถ้าหากดัชนีผบู้ ริโภคมีค่าสูงขึน้
หมายถึง ภาวะทีร่ าคาสินค้าและบริการสูงขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้ตน้ ทุนการผลิตสินค้าปรับตัวสูงขึน้
อันจะทาให้กาไรของกิจการลด ลง ราคาหลักทรัพย์ลด ต่าลง และจะทาให้อตั ราผลตอบแทนที่
แท้จริงของของผูล้ งทุนลดลง ดังนัน้ ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคจึงมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน
อัตราดอกเบีย้ ลูกค้ารายใหญ่ชนั ้ ดี (MLR) คือ ต้นทุนทางการเงินของบริษทั ถ้าอัตรา
ดอกเบีย้ เงินกูย้ มื สูงขึน้ ทาให้ตน้ ทุนทางการเงินของบริษทั สูงขึน้ กาไรทีไ่ ด้รบั จะน้อยลง ส่งผล
ให้ราคาหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง ดังนัน้ อัตราดอกเบีย้ เงินกูร้ ายใหญ่ชนดี
ั้
จึงมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงข้ามกับดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน
ดัชนี การลงทุนภาคเอกชน (PII) คือ สิง่ ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรืออาจกล่าวได้วา่ อัตราการลงทุนจะเป็นไปตามความสามารถของระบบ
เศรษฐกิจ คือ เมื่อใดก็ตามทีเ่ ศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตมีการขยายตัวอย่างต่อ เนื่อง การ
ลงทุนก็ตอ้ งขยายตัวตามไม่วา่ จะเป็นภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม จนถึงการลงทุนในหลักทรัพย์
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ย่อมเพิม่ ขึน้ ด้วย เพราะธุรกิจต่างๆย่อมสามารถทากาไรจากการดาเนินงานได้มากขึน้ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจก็จะเพิม่ ขึน้ ซึ่งค่าดัชนีการลงทุนภาคเอกชนจะเป็นตัวบ่งบอก คือ ห ากมี
ทิศทางเพิม่ ขึน้ แสดงให้เห็นว่าสภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังเอือ้ อานวยต่อการลงทุนและ
ผูบ้ ริโภคมีรายได้ทจ่ี ะสามารถบริโภคเพิม่ ขึน้ จึงเกิดการขยายตัวในภาคการผลิตหรือเพิม่ การ
ลงทุนนันเอง
่
ซึ่งรวมถึงการลงทุนโดยผ่านตลาดหลักทรัพย์ทาให้ดชั นีราคาหลักทรัพย์ปรับตัว
สูงขึน้ และหากค่าดัชนีการลงทุนภาคเอกชนมีการเคลื่อนไหวในทิศทางทีป่ รับลดลง แสดงให้เห็น
ปริมาณการลงทุนชะลอตัวลง ซึ่งรวมถึงการลงทุนโดยผ่านตลาดหลักทรัพย์ดว้ ยทาให้ดชั นีราคา
หลักทรัพย์ปรับตัวลดลง จึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ หมวดของใช้
ในครัวเรือนและสานักงาน

ตัวแปรที่มีผลต่อดัชนี ราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน
ลาดับ

ตัวแปร

สัญลักษณ์

ทิ ศทางความสัมพันธ์

1

ดัชนีความเชือ่ มันผู
่ บ้ ริโภค

CCI

+

2

อัตราแลกเปลีย่ นระหว่างเงินบาทกับ
เงินดอลลาร์สหรัฐ

EXC

+

3

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค

CPI

-

4

อัตราดอกเบีย้ ลูกค้ารายใหญ่ชนดี
ั้

MLR

-

5

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน

PII

+

การเก็บรวบรวมข้อมูล
สาหรับข้อมูลทีใ่ ช้จะเป็นข้อมูลอนุกรมแบบทุตยิ ภูมิ (Secondary Time Series Data)
โดยรวบรวมข้อมูลย้อนหลังแบบรายเดือน โดยช่วงเวลาทีใ่ ช้ในการศึกษา เริม่ จากเดือนมกราคม
2548 ถึง เดือนธันวาคม 2552 รวม 60 เดือน โดยแหล่งทีม่ าของข้อมูลแสดงไว้ในตารางดังนี้
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ตารางที่ 3 แหล่งทีม่ าของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล
ดัชนีความเชือ่ มันผู
่ บ้ ริโภค

หน่ วยงาน

Web Address

ธนาคารแห่งประเทศไทย

www.bot.or.th

สานักดัชนีเศรษฐกิจ
การค้า
setsmart

www.price.moc.go.th

Settrade stockwave

www.settrade.com
www.stockwave.in.th

อัตราแลกเปลีย่ นระหว่างเงินบาท
กับเงินดอลลาร์สหรัฐ
อัตราดอกเบีย้ ลูกค้ารายใหญ่ชนั ้ ดี
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค
ดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้
ในครัวเรือนและสานักงาน
ข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

และ kasikornresearch

www.setsmart.com

www.kasikornresearch.com

ทีม่ า : ผูศ้ กึ ษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยศึกษาและวิเคราะห์จากผลการ
คานวณในรูปของสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression)
ขัน้ ตอนในการวิ เคราะห์
ขัน้ ที่ 1 รวบรวมข้อมูลดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน (Y)
ขัน้ ที่ 2 พิจารณาความสัมพันธ์วา่ ตัวแปรอิสระใดบ้างทีม่ คี วามสัมพันธ์ กับตัวแปรตาม
ในทีน่ ้คี อื 5 ตัว โดยตัวแปรอิสระ X’s ต้องไม่ มคี วามสัมพันธ์กนั ระหว่างตัวแปร กรณีตวั แปร
อิสระ X’s มีความสัมพันธ์กนั จะเรียกว่าเกิดปญั หา Multicollinearity ซึ่งตรวจสอบโดยใช้วธิ ี
Correlation Matrix หากค่าสัมประสิทธ์ความสัมพันธ์คู่ใดมีค่ามากกว่า 0.81 จะถือว่าเกิดปญั หา
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Multicollinearity ซึ่งหมายความว่าผลทีไ่ ด้แม้วา่ จะยังคง Unbiased แต่กไ็ ม่มปี ระสิทธิภาพ ถ้ามี
ปญั หา Multicollinearity ให้ใช้ VIF และ Tolerance ในการพิจารณาเลือกตัวแปรเข้าสมการ
ขัน้ ที่ 3 การสร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดังสมการ
Y = C + b1X1 + b2X2 + b3X3 + … + bnXn + e
ขัน้ ที่ 4 ใช้สถิตทิ ดสอบ F เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง Y กับ X1…, Xn โดยมี
สมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานในการทดลอง
Ho: ไม่มตี วั แปรอิสระใด ๆ ทีม่ ผี ลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือน
และสานักงาน
H1: มีตวั แปรอิสระ อย่างน้อย 1 ตัวแปรมีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ใน
ครัวเรือนและสานักงาน อย่างมีนยั สาคัญ ณ ระดับความเชือ่ มันที
่ ่ 95%
ขัน้ ที่ 5 ทาการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระครัง้ ละ 1 ตัว
จานวน k ครัง้ โดยใช้ สถิตทิ ดสอบ t
สมมติฐานในการทดลอง
Ho:

ตัวแปรตามไม่ขน้ึ กับตัวแปรอิสระตัวที่ i: i = 1, 2, 3, …, k

H1:

ตัวแปรตามขึน้ กับตัวแปรอิสระตัวที่ i

ขัน้ ที่ 6 หาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละตัวโดยใช้ R2 (R Square) โดย
ถ้า R2 มีค่าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรอิสระชุดนัน้ มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามมาก
ถ้า R2 มีค่าใกล้ 0 แสดงว่าตัวแปรอิสระชุดนัน้ มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามน้อยหรือไม่
มีความสัมพันธ์เลย
ขัน้ ที่ 7 ตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ซึ่งจะประกอบด้วย
เงื่อนไขดังนี้
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ค่าความคลาดเคลื่อนที่ i และ j ต้องเป็นอิสระกัน Et และ Et ต้องเป็นอิสระกัน i , j = 1,
2 … n, i j เป็นการตรวจสอบว่าเกิดปญั หา Autocorrelation หรือไม่ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการ
ทดสอบ คือ ค่า Durbin-Watson ซึ่งมี
สมมติฐาน คือ Ho: r = 0 ไม่เกิดปญั หา Autocorrelation
ตัวสถิตใิ ช้ทดสอบ Durbin – d โดยที่
d

=

หรือ

d

2 (1 -)

=

ฉะนัน้ d จึงมีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 4
r
r
r

= -1 perfect negative correlation d = 4
= 0 no autocorrelation d = 2
= +1 perfect positive correlation d = 0

Durbin-Watson ได้สร้างการแจกแจงของค่าสถิติ d ให้อยู่ระหว่าง DL กับ DU ซึ่ง
สามารถทีจ่ ะหาค่า d ได้จากการเปิดตาราง Durbin-Watson และสามารถสรุปผล ดังนี้
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ถ้า
0 < d < DL
DL < d < D U
4-DL< d < 4
ถ้า
4-DU < d < 4-DL
DU < d < 4-DL

สมมติฐานหลัก (Null hypothesis)
No positive autocorrelation
No positive autocorrelation
No negative autocorrelation
สมมติฐานหลัก (Null hypothesis)
No negative autocorrelation
No positive or negative auto

การตัดสินใจ
Reject
ไม่สามารถสรุปได้
Reject
การตัดสินใจ
ไม่สามารถสรุปได้
Accept

ผล
Auto +
Auto ผล
No auto

การนาเสนอข้อมูล
การศึกษาครัง้ นี้ จะเสนอข้อมูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติ โดยจะนาเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบของสมการ ตารางและการบรรยาย
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในบทนี้จะกล่าวถึง ผลการวิเคราะห์ปจั จัยทางเศรษฐกิจทีม่ ผี ลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์
หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงานทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จาก
การใช้สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) โดยเก็บข้อมูลรายเดือน ตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึง 31 ธันวาคม 2552 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง ดัชนีราคา
หลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือน และสานักงาน กับปจั จัยต่างๆ ได้แก่ ดัชนีความเชือ่ มัน่
ผูบ้ ริโภค(CCI) อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราสกุลบาทต่อดอลล าร์สหรัฐ (EXC) ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค
(CPI) อัตราดอกเบีย้ ลูกค้ารายใหญ่ชนดี
ั ้ (MLR) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII)
ผลการวิเคราะห์ทน่ี าเสนอจะหาสมการทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด
โดย ทดสอบปญั หา
Multicollinearity ด้วยการทา Correlation matrix หลังจากนัน้ หาความน่าเชือ่ ถือ ทางสถิตขิ อง
สมการถดถอยเชิงซ้อน โดยพิจารณาค่าต่างๆ เช่น ค่านัยสาคัญทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปและทดสอบปญั หา Autocorrelation ด้วยค่า Durbin-Watson (D.W.) จากนัน้ ตรวจสอบ
สมมติฐานทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ตารางที่ 4 วิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของตัวแปร
Mean

Median

Maximum Minimum

Std. Dev.

HHOLD

14.47750 15.18500 18.33000

9.290000

2.417261

CCI

18.19000 16.65000 51.50000

7.800000

8.710109

CPI

100.8087 101.4000 109.5000

90.10000

5.076797

EXC

35.47750 34.83000 41.63000

29.70000

3.354314

MLR

6.973833 7.130000 8.000000

5.750000

0.695260

PII

168.9042 169.6100 183.5100

149.8500

8.342648
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จากตารางที่ 4 ดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรื อนและสานักงาน มีค่าเฉลีย่
14.4775 จุด มัธยฐาน 15.185 จุด ค่าสูงสุด 18.33 จุด ค่าต่าสุด 9.29 จุด และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน 2.417261 จุด
ส่วนตัวแปรอิสระ ได้แก่ ดัชนีความเชือ่ มันผู
่ บ้ ริโภค (CCI) มีค่าเฉลีย่ 18.19 จุด มัธย
ฐาน 16.65 จุด ค่าสูงสุด 51.5 จุด ค่าต่าสุด 7.8 จุด และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 8.710109 จุด
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) มีค่าเฉลีย่ 100.8087 จุด มัธยฐาน 101.4 จุด ค่าสูงสุด 109.5 จุด
ค่าต่าสุด 90.1 จุด และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 5.076797 จุด อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราสกุลบาท
ต่อดอลล าร์สหรัฐ (EXC) มีค่าเฉลีย่ 35.4775 จุด มัธยฐาน 34.83 จุด ค่าสูงสุด 41.63 จุด
ค่าต่าสุด 29.7 จุด และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 3.354314 จุด อัตราดอกเบีย้ ลูกค้ารายใหญ่ชนดี
ั้
(MLR) มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ 6.973833 มัธยฐานร้อยละ 7.13 ค่าสูงสุดร้อยละ 8.00 ค่าต่าสุดร้อยละ
5.75 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานร้อยละ 0.69526 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) มีค่าเฉลีย่
168.9042 จุด มัธยฐาน 169.61 จุด ค่าสูงสุด 183.51 จุด ค่าต่าสุด 149.85 จุด และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน 8.342648 จุด
การทดสอบปัญหา Multicollinearity โดยการใช้ Correlation Matrix
ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ
CCI

CPI

EXC

MLR

PII

CCI

1.000000

-0.211911

0.413050

-0.301260

-0.292231

CPI

-0.211911

1.000000

-0.078175

0.537068

0.094473

EXC

0.413050

-0.078175

1.000000

-0.302836

-0.008618

MLR

-0.301260

0.537068

-0.302836

1.000000

-0.440263

PII

-0.292231

0.094473

-0.008618

-0.440263

1.000000

จากตารางที่ 5 การทดสอบ Correlation Matrix แสดงให้เห็นได้วา่ ตัวแปรตามและตัว
แปรอิสระไม่มคี วามสัมพันธ์กนั เองเกินกว่า 0.8 ดังนัน้ ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระทีใ่ ช้ใน
การศึกษาครัง้ นี้ไม่เกิดปญั หา Multicollinearity
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การสร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยการนาตัวแปร
ทัง้ 5 ตัวแปร ทีผ่ า่ นการทดสอบปญั หา Multicollinearity มาสร้างเป็นสมการได้ดงั นี้
HHOLD = 23.40199 + 0.029400CCI – 0.117969CPI – 0.287691EXC – 1.380091MLR + 0.131815PII
(1.113154) (-2.465402)* (-4.760061)** (-3.101786)** (4.230544)**

หมายเหตุ

โดยมีค่า

ค่าในวงเล็บ

หมายถึง

ค่า t-Statistic

*

หมายถึง

ระดับนัยสาคัญ 0.05

**

หมายถึง

ระดับนัยสาคัญ 0.01

F-Statistic

= 25.79815 (sig. = 0.00000)

R-Squared

= 0.704903

Adjusted R-Squared = 0.677579
Durbin-Watson

= 0.986061

N

= 60

จากข้อมูลสรุปได้วา่ การใช้สถิตทิ ดสอบ F-Stat ในการตรวจสอบความน่าเชือ่ ถือของทัง้
สมการ ผลการคานวณจะได้ค่า F = 25.79815 และได้ค่านัยสาคัญทางสถิติ = 0.000000 ซึ่งค่า
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 95% จึงส่งผลให้ปฏิเสธสมมติฐาน H0 : ไม่มตี วั แปรอิสระใดๆ ทีม่ ผี ล
ต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน แต่จะยอมรับสมมติฐานรอง H1 :
มีตวั แปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวแปรมีผลต่อดัชนีรา คาหลักทรัพย์หมว ดของใช้ในครัวเรือนและ
สานักงาน อย่างมีนยั สาคัญ ณ ระดับความเชือ่ มัน่ 95% หลังจากนัน้ ใช้ t-Stat ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระทีละคู่ โดยตัวแปรตาม คือ ดัชนีราคาหลักทรัพย์
หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน และตัวแปรอิสระได้แก่ปจั จัยต่างๆ
จากการทดสอบปญั หา Autocorrelation โดยใช้สถิตทิ ดสอบของ Durbin-Watson จาก
การเปิดตาราง Durbin-Watson ทีม่ คี ่า N = 60 และค่า K = 6 จะได้ค่า DL = 1.372 DU = 1.808
ดังนัน้ ค่า Durbin-Watson ทีจ่ ะไม่เกิดปญั หา Autocorrelation ต้องอยู่ในช่วง 1.808 – 2.192
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โดยค่า Durbin-Watson ทีไ่ ด้จากการคานวณมีค่า 0.986061 จะพบว่า ค่า Durbin-Watson อยู่
ในช่วง 0 < d < d1 ดังนัน้ จึงเกิดปญั หา Autocorrelation
แก้ไขปัญหา Autocorrelation โดยการเพิ่ ม Autoregressive ลาดับที่ 1 หรือที่เรียกว่า
ar(1) เข้าไปในสมการทีจ่ ะใช้ในการทา Multiple Regressions โดยผลลัพท์ทไ่ี ด้นามาเขียนเป็น
สมการได้ดงั นี้
HHOLD = 24.30426 + 0.001350CCI – 0.119841CPI – 0.237737EXC – 1.316636MLR + 0.1171865PII
(0.035856) (-2.455843)* (-2.332338)* (-2.200711)* (3.292749)**

หมายเหตุ

โดยมีค่า

ค่าในวงเล็บ

หมายถึง

ค่า t-Statistic

*

หมายถึง

ระดับนัยสาคัญ 0.05

**

หมายถึง

ระดับนัยสาคัญ 0.01

F-Statistic

= 30.57543 (sig. = 0.00000)

R-Squared

= 0.779149

Adjusted R-Squared = 0.753666
Durbin-Watson

= 1.996311

N

= 59

จากข้อมูลสรุปได้วา่ การใช้สถิตทิ ดสอบ F-Stat ในการตรวจสอบความน่าเชือ่ ถือของทัง้
สมการ ผลการคานวณจะได้ค่า F = 30.57543 และได้ค่านัยสาคัญทางสถิติ = 0.000000 ซึ่งค่า
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 95% จึงส่งผลให้ปฏิเสธสมมติฐาน H0 : ไม่มตี วั แปรอิสระใดๆ ทีม่ ผี ล
ต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน แต่จะยอมรับสมมติฐานรอง H1 :
มีตวั แปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวแปรมีผลต่อดัชนีรา คาหลักทรัพย์หมว ดของใช้ในครัวเรือนและ
สานักงาน อย่างมีนยั สาคัญ ณ ระดับความเชือ่ มัน่ 95% หลังจากนัน้ ใช้ t-Stat ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระทีละคู่ โดยตัวแปรตาม คือ ดัชนีราคาหลักทรัพย์
หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน และตัวแปรอิสระได้แก่ปจั จัยต่างๆ
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จากการทดสอบปญั หา Autocorrelation โดยใช้สถิตทิ ดสอบของ Durbin-Watson จาก
การเปิดตาราง Durbin-Watson ทีม่ คี ่า N = 60 และค่า K = 6 จะได้ค่า DL = 1.372 DU = 1.808
ดังนัน้ ค่า Durbin-Watson ทีจ่ ะไม่เกิดปญั หา Autocorrelation ต้องอยู่ในช่วง 1.808 - 2.192
โดยค่า Durbin-Watson ทีไ่ ด้จากการคานวณมีค่า 1.996311 อยู่ในช่วงทีไ่ ม่เกิดปญั หา
Autocorrelation
จากข้อมูลต่าง ๆ ทีค่ านวณมาได้ สามารถสรุปได้วา่ ตัวแปรต่าง ๆ ทีอ่ ยู่ในสมการ
สามารถอธิบายถึงปจั จัยทีส่ ่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและ
สานักงาน ได้รอ้ ยละ 77.91 โดยมีตวั แปรทีผ่ า่ นระดับนัยสาคัญ 0.01 มี 1 ตัวแปร คือ ดัชนี การ
ลงทุนภาคเอกชน (PII) ซึ่งตัวแปรมีความสัมพันธ์กบั ดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ใน
ครัวเรือนและสานักงาน ในทิศทางเดียวกัน และตัวแปรทีผ่ า่ นระดับนัยสาคัญ 0.05 มี 3 ตัวแปร
คือ ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) ซึ่งตัวแปรมีความสัมพันธ์กบั ดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ใน
ครัวเรือนและสานัก งาน ในทิศทาง ตรงกันข้าม อัตราแลกเปลีย่ นเงิน ตราสกุล บาทต่อดอลล าร์
สหรัฐ (EXC) ซึ่งตัวแปรมีความสัมพันธ์กบั ดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและ
สานักงาน ในทิศทาง เดียวกัน อัตราดอกเบีย้ ลูกค้ารายใหญ่ชนดี
ั้
(MLR) ซึ่งตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กบั ดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน ในทิศทางตรงกัน
ข้าม ส่วนตัวแปรทีไ่ ม่มนี ยั สาคัญทัง้ หมด 1 ตัวแปร ได้แก่ ดัชนีความเชือ่ มันผู
่ บ้ ริโภค (CCI) โดย
สามารถอธิบายค่าสัมประสิทธิของตั
์ วแปรได้ดงั นี้
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) มีค่าสัมประสิทธิ ์ เท่ากับ 0.1172 สามารถอธิบายได้วา่
หากดัชนีการลงทุนภาคเอกชนเปลีย่ นแปลงไป 1 จุด จะทาให้ดชั นีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้
ในครัวเรือนและสานักงาน เปลีย่ นแปลงไป 0.1172 จุด ในทิศทางเดียวกัน และดัชนีราคา
ผูบ้ ริโภค (CPI) มีค่าสัมประสิทธิ ์ เท่ากับ -0.1198 สามารถอธิบายได้วา่ หากดัชนี ราคาผูบ้ ริโภค
เปลีย่ นแปลงไป 1 จุด จะทาให้ดชั นีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน
เปลีย่ นแปลงไป 0.1198 จุด ในทิศทางตรงกันข้าม อัตราดอกเบีย้ ลูกค้ารายใหญ่ชนดี
ั ้ (MLR) มี
ค่าสัมประสิทธิ ์ เท่ากับ -1.3167 สามารถอธิบายได้วา่ หาก อัตราดอกเบีย้ ลูกค้ารายใหญ่ชนดี
ั้
เปลีย่ นแปลงไปร้อยละ 1 จะทาให้ดชั นีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน
เปลีย่ นแปลงไป ร้อยละ 1.3167 ในทิศทาง ตรงกันข้าม ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ส่วน
อัตราแลกเปลีย่ น เงินตราสกุล บาทต่อดอลล าร์สหรัฐ (EXC) มีค่าสัมประสิทธิ ์ เท่ากับ -0.2378
สามารถอธิบายได้วา่ หาก อัตราแลกเปลีย่ นเงิน ตราสกุล บาทต่อดอลล าร์สหรัฐ เปลีย่ นแปลงไป
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1 จุด จะทาให้ดชั นีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน เปลีย่ นแปลงไป
0.2378 ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษ าปจั จัยทางเศรษฐกิจทีม่ ผี ลต่อ ดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ใน
ครัวเรือนและสานักงานทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สาหรับช่วงเวลาตัง้ แต่
1 มกราคม 2548 ถึง 31 ธันวาม 2552 ทัง้ หมดเป็นจานวน 60 ชุดข้อมูล โดยการใช้วธิ กี าหนด
รูปแบบสมการถดถอยเชิงเส้น (Multi Regression) และแปรผลการวิจยั โดยการพิสูจน์สมมติฐาน
ทีไ่ ด้กาหนดตามหลักทางสถิติ เพื่อนาผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้อย่างเกิด ประโยชน์จากผลการ
วิเคราะห์สามารถสรุปผลได้ดงั นี้
สรุปผลการศึกษา
ตารางที่ 6 สรุปค่าสัมประสิทธิของตั
์ วแปรอิสระทีม่ ผี ลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของ
ใช้ในครัวเรือนและสานักงาน
ตัวแปร

ค่าสัมประสิ ทธิ์

สมมติ ฐาน

CCI

0.035856

-

CPI

-2.455843*

√

EXC

-2.332338*

X

MLR
PII

-2.200711*
3.292749**

√
√

หมายเหตุ
* หมายถึง ตัวแปรทีม่ รี ะดับนัยสาคัญที่ 95%
** หมายถึง ตัวแปรทีม่ รี ะดับนัยสาคัญ ที่ 99%
√ หมายถึง ทิศทางความสัมพันธ์เป็นไปตามสมมติฐาน
× หมายถึง ทิศทางความสัมพันธ์ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
- หมายถึง ตัวแปรทีไ่ ม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ
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โดยมีค่า :

F-Statistic =30.57543 (Sig = 0.00000)
Durbin- Watson = 1.996311
แบบจาลองของสมการนี้จงึ ไม่เกิดปญั หา Autocorrelation ทาให้สามารถอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามได้
จากการศึกษาสรุปได้วา่ ตัวแปรอิสระทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แก่
ดัชนีความเชือ่ มัน่
ผูบ้ ริโภค (CCI) อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราสกุลบาทต่อดอลล าร์สหรัฐ (Exchange Rate) ดัชนี
ราคาผูบ้ ริโภค (CPI) อัตราดอกเบีย้ ลูกค้ารายใหญ่ชนดี
ั ้ (MLR) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII)
อย่างน้อย 1 ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อ ดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงานทีจ่ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถอธิบายสมการได้ 77.91% ส่วนทีเ่ หลือ
22.09% เป็นอิทธิพลจากปจั จัยอื่น โดยมีตวั แปรอิสระ คือ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) มี
อิทธิพลต่อ ดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงานทีจ่ ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างมีนยั สาคัญที่ 99% และอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราสกุลบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ (Exchange Rate) ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) อัตราดอกเบีย้ ลูกค้ารายใหญ่ชนดี
ั้
(MLR) มีอทิ ธิพลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงานทีจ่ ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างมีนยั สาคัญที่ 95% ส่วนดัชนีความเชือ่ มันผู
่ บ้ ริโภค
(CCI) ไม่มอี ทิ ธิพลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงานทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมีนยั สาคัญ
อภิ ปรายผล
ตัวแปรอิ สระที่มีอิทธิ พลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติและมีความสัมพันธ์
เป็ นไปตามสมติ ฐานที่ตงั ้ ไว้
ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค (CPI) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ หมวดของใช้ใน
ครัวเรือนและสานักงาน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานและเป็นไปตามทฤษฎีแนวคิดการวิเคราะห์
หลักทรัพย์โดยใช้ปจั จัยพืน้ ฐาน ทีก่ ล่าวไว้วา่ ถ้าหากดัชนีผบู้ ริโภคมีค่าสูงขึน้ หมายถึง ภาวะที่
ราคาสินค้าและบริการสูงขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้ตน้ ทุนการผลิตสินค้าปรับตัวสูงขึน้ อันจะทาให้กาไร
ของกิจการลดง ราคาหลักทรัพย์ลดต่าลง และ ส่งผลให้อตั ราผลตอบแทน ทีน่ กั ลงทุนคาดหวัง
สูงขึน้ ทาให้นกั ลงทุนสนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลดลงเนื่องจากอานาจซื้อในมือของ
ประชาชนมีน้อยลงซึ่งจะกระทบต่อการลงทุนของนักลงทุน
ผลการศึกษาได้สอดคล้องกับ
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งานวิจยั ของ สุวมิ ล ชุตจิ ริ นาถ (2540) ทีก่ ล่าวว่าดัชนีราคาผูบ้ ริโภคกับ ดัชนีราคาหลักทรัพย์
หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม เนื่องจากต้นทุน
ของสินค้าและบริการสูงขึน้ ต้นทุนการผลิต เช่น วัตถุดบิ ค่าจ้าง ค่าแรง มีการปรับราคาสูงขึน้
ทาให้ผผู้ ลิตต้องปรับราคาให้สูงขึน้ ด้วย โดยผูบ้ ริโภคทัวไปจะมี
่
พฤติกรรมการตอบสนองการซื้อ
สินค้าลดลง ผูผ้ ลิตก็ลดการผลิตลดลงตามความต้องการของผูบ้ ริโภค ทาให้บริษทั มีผล
ประกอบการต่าลง
ดัชนี การลงทุนภาคเอกชน (PII) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับหมวดของใช้ใน
ครัวเรือนและสานักงาน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้และตรงตามกับทฤษฎีแนวคิดการ
วิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปจั จัยพืน้ ฐานทีบ่ อกถึง สภาวะแวดล้อมการลงทุน การวิเคราะห์
เศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งสภาวะต่างๆเหล่านี้จะสะท้อนอยู่ ในดัชนีการลงทุนภาคเอกชน โดยถ้า
เศรษฐกิจซบเซาส่งผลต่อการชะลอตัวของนักลงทุนในหุน้ ทาให้ราคาหุน้ ในตลาดส่วนใหญ่มี
ราคาลดต่าลง ราคาหลักทรัพย์หมวด ของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน มีการเปลีย่ นแปลงตาม
การลงทุนของภาคเอกชน ซึ่งผลการศึกษาได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิพฒ
ั น์ พึงพอใจ(2546)
ทีก่ ล่าวดัชนีการลงทุนภาคเอกชนเป็นดัชนีทส่ี ะท้อนภาวะการลงทุนของภาคเอกชน เมื่อค่าของ
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนมีค่าสูงขึน้ ย่อมแสดงว่ามีการลงทุนของภาคเอกชนในปริมาณทีม่ าก
ขึน้ ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ ทาให้นกั ลงทุน มีความเชือ่ มันในการลงทุ
่
นในตลาด
หลักทรัพย์มากขึน้
อัตราดอกเบีย้ ลูกค้ารายใหญ่ชนั ้ ดี (MLR) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ
หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ตรงตามงา นวิจยั ของ
กนกกาญจน์ ทวีอภิรดีเจริญ (2541 ) และตรงตามทฤษฎีแนวคิ ดวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้
ปจั จัยพืน้ ฐาน ในส่วนของการวิเคราะห์เศรษฐกิจพืน้ ฐาน ทีก่ ล่าวว่า ในช่วงทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ มีการ
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จะส่งผลให้ตน้ ทุนในการกูย้ มื ของกิจการส่วนใหญ่เพิม่ ขึน้ ซึ่งแสดงถึงภาระทาง
การเงินทีม่ ากขึน้ กาไรทีไ่ ด้รบั จะลดลง ในขณะทีถ่ า้ อัตราดอกเบีย้ มีการปรับตัวลดลง จะส่งผลให้
ต้นทุนในการกูย้ มื ของบริษทั ส่วนใหญ่ลดลง ทาให้ภาระทางการเงินของบริษทั ต่าลง กาไรของ
บริษทั ก็จะมากขึน้ และนักลงทุนส่วนใหญ่จะสนใจลงทุนในบริษทั ทีม่ ผี ลประกอบการดี เมื่อ
อุปสงค์ของหลักทรัพย์สูงขึน้ ก็จะทาให้ราคาหลักทรัพย์สูงขึน้ ด้วย เป็นไปตามทฤษฎีอุปสงค์และ
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ทฤษฎีอุปทาน ดังนัน้ อัตราดอกเบีย้ เงินกูร้ ายใหญ่ชนดี
ั ้ จึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับ
ดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน
ตัวแปรอิ สระที่มีอิทธิ พลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติแต่มีความสัมพันธ์ไม่
เป็ นไปตามสมติ ฐานที่ตงั ้ ไว้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราสกุลบาทต่อดอลล าร์สหรัฐ (Exchange Rate) โดยอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จะมีความสัมพันธ์กบั ดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของ
ใช้ในครัวเรือนและสานักงานในทิศทางเดียวกัน เพราะธุรกิจในหมวดของใช้ในครัวเรือนและ
สานักงานส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจส่งออกสินค้า (ดังแสดงมูลค่าการส่งออกในบทที่ 2) ดังนัน้ จึงมี
รายรับทีเ่ ป็นเงินสกุลต่างประเทศ ถ้าอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างบาทต่อดอลลาร์สหรัฐมีค่า
เพิม่ ขึน้ คือ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินบาท จะทาให้ธุรกิจ มีกาไรจากการเปลีย่ นเงิน
สกุลดอลลาร์สหรัฐมาเป็นเงินบาท แต่ผลการศึกษาครัง้ นี้ ขัดแย้งกับสมมติฐาน มีสาเหตุมาจาก
ในช่วงทีท่ าการศึกษานัน้ เกิดวิกฤติเศรษฐกิจทางการเงิน Sub Prime การซื้อขายหลักทรัพย์มี
ความผันผวนสูง และตามทฤษฎีการเงินเชิงพฤติกรรม (Behavioral Finance) กล่าวถึงเรื่อง
พฤติกรรมการลงทุน Herd instinct จะอธิบายว่าพฤติกรรมของนักลงทุนส่วนหนึ่งชอบเลียนแบบ
ผูอ้ ่นื ในการซื้อขายหรือการซื้อแบบแห่ตามกัน จึงทาให้ราคาไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
เนื่องจากผูล้ งทุน ณ เวลานัน้ อยู่ในภาวะทีต่ ่นื ตระหนกต่อข่าวสารต่างๆ ทีเ่ ข้ามาในช่วงวิกฤติ
เศรษฐกิจ จึงรูส้ กึ ปลอดภัยกว่าเมื่อซื้อหุน้ แบบเดียวกับผูอ้ ่นื อีกทัง้ หลักทรัพย์หมวดของใช้ใน
ครัวเรือนและสานักงานไม่ได้เป็นทีส่ นใจของนักลงทุนมากนักซึ่งดูได้จากปริมาณการซื้อขาย (ดัง
ภาพที่ 7) เมื่ออุปสงค์ของหลักทรัพย์ลดลง ก็ส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ลดลงด้วย จึงสรุปได้วา่
อัตราแลกเปลีย่ นเงินสกุลบาทต่อดอลล าร์สหรัฐมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ
หลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน ซึ่งตรงกับงานวิจยั ของ วรากร ประเสริฐ สม
(2552)
ดัชนี ความเชื่อมันผู
่ บ้ ริ โภค (CCI) ไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ต่อดัชนีราคา
หลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน อย่างมีนยั สาคัญ เนื่องจากว่า ในช่วงเวลาที่
ทาการศึกษานัน้ (พ.ศ. 2549 – 2552) ได้มปี ญั หาขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ รวมถึง
ปญั หาวิกฤติเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และผูล้ งทุนส่วนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นนักลงทุน
รายย่อย การซื้อขายหลักทรัพย์มคี วามผันผวนสูง สอดคล้องตามทฤษฎีการเงินเชิงพฤติกรรม
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(Behavioral Finance) กล่าวถึงเรื่องพฤติกรรมต่างๆ เช่น Herd instinct ซึ่งอธิบายว่าพฤติกรรม
ของนักลงทุนส่วนหนึ่งชอบเลียนแบบผูอ้ ่นื ในการซื้อขายหรือการซื้อแบบแห่ตามกัน จึงทาให้
ราคาไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเนื่องจากผูล้ งทุน ณ เวลานัน้ อยู่ในภาวะทีต่ ่นื ตระหนกต่อ
ข่าวสารต่างๆ ทีเ่ ข้ามาในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจจึงรู้ สึกปลอดภัยกว่าเมื่อซื้อหุน้ แบบเดียวกับผูอ้ ่นื
และหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงานไม่ได้เป็นทีส่ นใจของนักลงทุน ส่งผลให้
ดัชนีความเชือ่ มันผู
่ บ้ ริโภค (CCI) ไม่มนี ยั สาคัญเพียงพอต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ใน
ครัวเรือนและสานักงาน
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครังนี
้ ้
เนื่องจากการศึกษาในครัง้ นี้ ได้เลือกใช้ระยะเวลาในการศึกษา ตัง้ แต่ปี 2548 ถึง ปี
2552 ซึ่งในขณะนัน้ เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทยต่างตกอยู่ภายใต้ผลกระทบของ
วิกฤติ Sub Prime ซึ่งก่อให้เกิดปญั หาทางการเงิน โดยปญั หาเริม่ มาจ ากประเทศสหรัฐอเมริกา
และขยายวงกว้ างไปยังประเทศอื่นๆ ทัวโลก
่
ส่งผลให้ดชั นีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยลดลงต่าสุดในรอบ 5 ปี ในวันที่ 27 ตุลาคม 2551 โดยปิดทีร่ ะดับ 387.43 จุด ซึ่งเป็น
สัญญาณทีช่ ดั เจนของความรุนแรงของปญั หา Sub Prime ดังนัน้ การศึกษาในช่วงทีภ่ าว ะ
เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนเช่นนี้ ทาให้ผลการศึกษาอาจจะคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครังต่
้ อไป
การศึกษาปจั จัยทางเศรษฐกิจทีม่ ผี ลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือน
และสานักงานทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครัง้ นี้นนั ้ ผูท้ าการศึกษาจะขอ
เสนอข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การศึกษาครัง้ นี้ ได้นาเฉพาะปจั จัยทางเศรษฐกิจ ปจั จัยทางจิตวิทยา และปจั จัยด้าน
ภาวะอุต สาหกรรม มาทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กบั ดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ใน
ครัวเรือนและสานักงานเท่านัน้ ซึ่งในสภาพของความเป็นจริงยังมีปจั จัยอื่นๆ เช่น ปจั จัยทาง
การเมือง ปจั จัยต่างประเทศ ทีส่ ่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือน
และสานักงานมาร่วมพิจารณาด้วย
2. การศึกษาครัง้ นี้เป็นการวิเคราะห์โดยให้ความสาคัญกับตัวแปรอิสระและตัวแปรทีเ่ ป็น
ข้อมูลเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว ดังนัน้ จึงควรนาข้อมูลเชิงคุณภาพและปจั จัยอื่นๆ มาทาการ
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วิเคราะห์ดว้ ย ซึ่งอาจจะส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน
เพื่อลดความคาดเคลื่อนให้น้อยลง
3. การศึกษาครัง้ นี้ใช้ขอ้ มูลเป็นรายเดือน ซึ่งอาจทาให้เห็นผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อดัชนีราคา
หลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงานไม่ชดั เจนมากนัก แนวทางการศึกษาครัง้
ต่อไป จึงควรใช้ขอ้ มูลรายวัน หรือรายสัปดาห์ มาหาความสัมพันธ์ระหว่า งปจั จัยต่างๆ กับดัชนี
ราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน เพื่อจะได้ผ ลการศึกษาทีม่ คี วามถูกต้อง
มากขึน้
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ตารางข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
DATE

HHOLD

CCI

EXC

CPI

MLR

PII

ม.ค.-48

16.1

45.6

38.54

90.1

5.75

160.08

ก.พ.-48

17.03

51.5

38.23

90.6

5.75

160.76

มี.ค.-48

17.87

41

39.11

92.1

5.75

169.9

เม.ย.-48

16.56

24.5

39.43

92.6

5.75

171.72

พ.ค.-48

15.99

27.9

40.62

94.4

5.75

168.75

มิ.ย.-48

15.21

23.7

41.31

95

5.75

171.14

ก.ค.-48

15.2

13.2

41.63

96

6.25

169.11

ส.ค.-48

14.92

22.6

41.43

95.3

6.25

166.31

ก.ย.-48

14.59

13.8

41.02

102.5

6.5

177.4

ต.ค.-48

14.17

19.7

40.76

103.2

6.5

179.81

พ.ย.-48

14.92

24.8

41.22

105.6

6.5

179.07

ธ.ค.-48

15.54

29.4

41.02

107.9

6.75

177.78

ม.ค.-49

14.04

26.3

38.92

109.5

7

177.88

ก.พ.-49

12.74

25.8

39.06

106.4

7

177.06

มี.ค.-49

12.25

17.6

38.87

105.1

7.5

177.28

เม.ย.-49

9.29

14.7

37.52

103.8

7.75

173.44

พ.ค.-49

9.38

12.3

38.1

102.1

7.75

168.75

มิ.ย.-49

9.84

12.8

38.1

102.1

7.75

160.12

ก.ค.-49

9.89

13.5

37.85

103.1

7.75

154.66

ส.ค.-49

9.55

15.2

37.57

103.6

8

151.17

ก.ย.-49

9.53

18

37.55

104.6

8

150.31

69

ตารางข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ (ต่อ)
ต.ค.-49

9.83

27.8

36.68

104.3

8

149.85

พ.ย.-49

9.97

29.8

35.88

104.7

8

150.63

ธ.ค.-49

10.25

26.9

35.42

104.7

8

152.4

ม.ค.-50

10.18

24

34.65

105.1

8

154.26

ก.พ.-50

13.49

23.7

33.85

105.5

8

159.21

มี.ค.-50

16.3

17.8

32.25

105.8

7.75

162.07

เม.ย.-50

14.97

17.7

32.75

105.7

7.5

165.88

พ.ค.-50

16.19

17.9

32.8

106.29

7.25

169.61

มิ.ย.-50

15.9

16.7

31.6

106.88

7.25

173.33

ก.ค.-50

15.61

13.3

29.7

107.13

7.13

178.58

ส.ค.-50

15.59

14.7

32.32

98.5

7.13

175.31

ก.ย.-50

15.46

15.2

31.8

100.3

7.13

169.45

ต.ค.-50

14.99

16.6

31.6

95.6

7.13

168.51

พ.ย.-50

16.19

13.5

30.62

97.9

7.13

169.13

ธ.ค.-50

14.66

18.3

29.9

95.7

7.13

169.61

ม.ค.-51

15.78

16.7

31

98.3

7.13

172.63

ก.พ.-51

15.07

18

30.9

100.3

7.13

171.61

มี.ค.-51

11.89

17.9

31.36

105.3

7.13

157.18

เม.ย.-51

15.98

12.2

31.64

98.7

7.13

169.88

พ.ค.-51

14.87

9.4

32.48

101.2

7.13

173.99

มิ.ย.-51

14.76

8.6

33.38

95.2

7.5

166.24

ก.ค.-51

17.22

7.8

33.49

98.5

7.5

168.96

ส.ค.-51

14.75

9.9

34.19

101.7

7.5

175.35

ก.ย.-51

16.25

11.5

33.8

98.4

7.5

175.12

70

ตารางข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ (ต่อ)
ต.ค.-51
พ.ย.-51

15.17
16.82

11.7
10.1

35.03
35.44

100.3
107.87

7.5
7.5

169.33
181.1

ธ.ค.-51

16.26

10.2

34.71

98.6

7

167.82

ม.ค.-52

15.43

13.1

34.95

101.6

6.75

173.52

ก.พ.-52

14.47

13

36.14

95.4

6.75

167.95

มี.ค.-52

16.42

10.1

35.46

98.3

6.5

169.48

เม.ย.-52

16.34

10.6

35.25

92.9

6.5

171.32

พ.ค.-52

15.84

11.5

34.29

98.4

6.25

173.57

มิ.ย.-52

14.14

10.8

34.04

100.3

6.25

169.83

ก.ค.-52

15.21

10.1

34

109.1

6.25

178.14

ส.ค.-52

17.43

10.2

34.01

108.15

6.25

183.51

ก.ย.-52

18.33

14.8

33.41

91.4

6.25

169.09

ต.ค.-52

15.23

18

33.44

96.6

6.25

172.15

พ.ย.-52

15.81

16.7

33.22

98.5

6.25

166.64

ธ.ค.-52

14.99

20.7

33.34

103.8

6.25

179.51

กาหนดให้
สานักงาน

HHOLD

ดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและ

CCI

ดัชนีความเชือ่ มันผู
่ บ้ ริโภค

EXC

อัตราแลกเปลีย่ นเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

CPI

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค

MLR

อัตราดอกเบีย้ ลูกค้ารายใหญ่ชนดี
ั้

PII

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน

ภาคผนวก ข
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบในรูปของสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression)

72

ตารางที่ 8 ผลการทดสอบในรูปของสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression)
แก้ปญั หา Durbin-Watson โดยใส่ Function AR(1)

73

ภาคผนวก ค
การแปลผลข้อมูล

74

ข้อมูลการซื้อขาย
0%
5%

18%

ARGO
16%

CONSUMP (HHOLD)
FINCIAL

9%
18%

11%

INDUS
PROPCON

23%

RESOURC
SERVICE
TECH

ภาพที่ 7 แสดงข้อมูลการซื้อขายหุน้ แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม (ทีม่ า: ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย )

ประวัติผ้ศู ึกษา
นางสาวดวงหทัย สุมงั คละกุล เกิดวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2525 จังหวัด พระนครศรี
อยุธยา สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบญ
ั ชีบ ั ณฑิต จากคณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชีเพื่อ
การจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในปี พ .ศ.2547 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
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