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การศกึษาเรืองนีมวีตัถุประสงคเ์พอื 1) ศึกษาสภาพทวัไปของตลาดหลักทรพัย์ใน

อาเซยีน 5 2) ศกึษาความสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรพัยไ์ทยในอาเซยีน 5 และ 3) 

กําหนดกลยุทธใ์นการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรพัยไ์ทย 

วธิกีารศกึษาแบ่งเป็น 3 ส่วน คอื ส่วนแรก เป็นการศกึษาสภาพทวัไปของตลาด

หลักทรัพย์ในอาเซียน 5 ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of 

Thailand: SET) ตลาดหลกัทรพัย์เบอร์ซามาเลเซยี (Bursa Malaysia: BM) ตลาดหลกัทรพัย์

สงิคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) ตลาดหลกัทรพัย์อินโดนีเซีย  (Indonesia Stock 

Exchange: IDX) และตลาดหลกัทรพัยฟิ์ลปิปินส์ (Philippine Stock Exchange: PSE) ซงึจะ

ครอบคลมุในเรอืงต่าง ๆ ได้แก่ ความเป็นมาและข้อมูลทวัไป การดําเนินงานทีสําคญั และ

สถานการณ์ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2555 ของตลาดหลักทรพัย์ในอาเซยีน 5 ส่วนทสีองศึกษา

ความสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรพัย์ไทยในอาเซยีน 5 ก่อนการเปิดประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีนดว้ยแบบจาํลองระบบเพชรและสว่นทสีามเมอืทราบถงึจดุแขง็ จดุออ่น โอกาส

และอุปสรรคของตลาดหลักทรพัยไ์ทย ซงึจะนําผลการศกึษามาวเิคราะห์เพอืกําหนดแผนกล

ยุทธ์ในการพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรพัย์ไทยทงัแผนระยะสนัและ

แผนระยะยาว ผลการศึกษาความสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรพัย์ไทยในกลุ ่ม

ประเทศอาเซยีน 5 พบว่าตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปรแ์ละตลาดหลกัทรพัย์มาเลเซยีมขีดี

ความสามารถในการแข่งขนัทีสงูกว่าตลาดหลกัทรพัยไ์ทยในทุกด า้น ถงึแม้ว ่าตลาด

หลกัทรพัยส์งิคโปรจ์ะมอีุปสรรคทางทรพัยากรเมอืเทยีบกบัตลาดหลกัทรพัย์ไทยแต่ก็ม ี

ความสามารถในการจดัสรรทรพัยากรทมีอียู่จํากัดร่วมกับนโยบายการเปิดเสรีทางการคา้ลงทุน 

ทําใหต้ลาดหลกัทรพัย์สงิคโปรเ์ป็นศูนยก์ลางการลงทุนในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก เช่นเดยีวกบั

ตลาดหลกัทรพัย์มาเลเซยีทีมกีารเตบิโตในอุตสาหกรรมการเงนิอสิลาม ธุรกจิพลงังานและ



(4) 

ปาลม์นํามนัเข้ามาสนับสนุน ซึงเมอืศกึษาในทุกปจัจยัจะพบว่าตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทยจําเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งพฒันาในทุกปจัจยัตามแบบจาํลองระบบเพชรเพอืยกระดบั

ความสามารถในการแข่งขนั 

ด้านการกําหนดกลยุทธ์เพอืพฒันาความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลกัทรพัย์

ไทย ผู้วจิยัไดว้เิคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT analysis) โดยมกีารจดัรูปแบบลําดบัขัน (The 

Analytic Hierarchy Process: AHP) และสอบถามกลุม่ผูเ้ชยีวชาญในสายงานตลาดทุนสําหรบั

การกําหนดกลยุทธ์เพือพฒันาความสามารถในการแข่งข ันของตลาดหลกัทร ัพย์ไทย ซึง

ผูเ้ชยีวชาญเห็นวา่ประเดน็ดา้นจุดอ่อนมคีวามสําคญัมากทสีดุในการพฒันาศกัยภาพการแข่งขนั

ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยโดยมนํีาหนักเท่ากบั 0.294 รองมาคอื จดุแข็ง (Ws: 

0.267) และอุปสรรค (WT: 0.261) ทมีรีะดบัทใีกลเ้คยีงกนั ขณะทโีอกาสมลีาํดบัคะแนนตําสุด 

(Wo: 0.178) โดยในปจัจยัยอ่ยทไีดนํ้าหนกัคะแนนรวม (Global Priority) สูงสุด 5 อนัดบัแรก คอื 

(1) พฤตกิรรมการซอืขายของนักลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ไทย  (W2: 0.0303), (2) ตลาด

หลกัทรพัยไ์ทยยงัมขีนาดเลก็ (W1:0.0288), (3) การเขา้ถงึตลาดหลกัทรพัยข์องธรุกจิในประเทศ

ยงัตาํ (W3: 0.0273), (4) คุณภาพของแรงงานและการศกึษาทางด้านการเงนิ (T4: 0.0261) และ 

(5) กฎระเบยีบเกยีวกบัการลงทุนในตลาดทนุ (T3: 0.0193) และเมอืคํานวณนําหนักเพอืกําหนด

กลยทุธใ์น TOWS Matrix พบว่ากลยุทธเ์ชงิรบั (WT strategy) ไดร้บันําหนักสูงสดุเท่ากบั 0.077 

อันดับถัดมาคอืกลยุทธ์พลกิฟืน (ST strategy) เท่ากับ 0.068 กลยุทธ์การแตกตัว (WO 

strategy) เท่ากบั 0.052 และกลยุทธรุ์กราน (SO strategy) เท่ากบั 0.048 ดงันันกลยุทธ์ในการ

พฒันาตลาดหลกัทรพัยใ์ห้เกดิประสทิธภิาพสูงสุดและสามารถแข่งขันกบัตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

อนืได้ ประกอบด้วย การควบคุมและตรวจสอบพฤติกรรมการซอืขายของนักลงทุนบญัชบีรษิัท

หลกัทรัพย์ การขยายฐานนักลงทุนสถาบนั การพฒันาคุณภาพแรงงานและการศึกษาด้าน

แรงงาน และ การปรบัปรงุกฎระเบยีบเกยีวกบัการลงทนุ 
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This study is purposing to study on three issues of the Stock Exchange 

Markets in Southeast Asian Countries, which they are general circumstances of stock 

markets in ASEAN, the capacity of competitiveness of the Stock Exchange of 

Thailand (SET), and the future strategy for improving the SET capacity in 

competiveness. The study method is distinguished in to three parts. First, the 

circumstance of 5 stock markets in South East Asia that they are Stock Exchange of 

Thailand (SET), Bursa Malaysia (BM), Singapore Exchange (SGX), Indonesia Stock 

Exchange (IDX), and the Philippines Stock Exchange (PSE) are clarified and 

explained as the general information. Second, Stock Exchange of Thailand (SET) 

capacity of competitiveness is studied before ASEAN Economic Cooperation in 2015 

by using Diamond Model. Third, Strength, Weakness, Opportunity, and threat, which 

were found in the second part, are brought to create the development strategies for 

Stock Exchange of Thailand (SET) capacity in both short and long run of competition.  

As a result of the study found that Bursa Malaysia (BM) and Singapore 

Exchange (SGX) have better capacity in competition than Stock Exchange of 

Thailand (SET) in all factors. Even through Singapore Exchange (SGX) has high 

limited resource; it has high efficiency to allocate its limited resources as worth as it is 

able  to  do.  Moreover,  the  Free  Trade  Policy  causes  Singapore  Exchange  (SGX)  has  

become to the central of investment in Pacific Region. As well as Singapore Exchange 

(SGX), Bursa Malaysia (BM) is the center of Islamic Financing Source, Energy 

Business, and Palm Oil as the most important supportive factor. By all of the studied 



(6) 

factors can identify that Stock Exchange of Thailand (SET) needs to be improved in 

its ability according to the Diamond Model. Additionally, this study also identify the 

relationship between capacity of competitiveness with the other 5 stock markets in 

ASEAN by using Fixed Effect Least-Squares dummy variable (LSDV) Model (FEM) 

found five affected factors to the Stock Exchange of Thailand (SET). Five factors are 

production sector, internal demand, industrial cooperation, strategies and structure of 

competiveness, and government’s action. At the end, the SWOT analysis was 

performed by The Analytic Hierarchy Process: AHP and experts interview found that 

a weak point factor is the most important in the development of capacity. Strength 

was  ranked  as  the  second,  and  it  is  scored  almost  as  same  as  Threats  Point.  

Opportunity is the fourth important scored. Finally, the global priorities are market 

regulation, investor behavior, scale of the market, stock market accessibility, and 

quality of the labor and education that all of them the Stock Exchange of Thailand 

(SET) trouble. 
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บทที 1 

 

บทนํา 

 

ในบทนํานี จะอธบิายเกยีวกบัความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา วตัถุประสงคข์อง

การศึกษา ประโยชน์ทีได้รบัจากการศกึษา ขอบเขตของการศกึษาและนิยามศัพท์ โดยมี

รายละเอยีด ดงัต่อไปนี 

 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
 

กระแสโลกาภวิฒัน์ทเีกดิขนึอนัเนืองมาจากการพฒันาของเทคโนโลยสีารสนเทศและ

เครอืข่ายการแลกเปลยีนข้อมูลทรีวดเร็ว ทําให้แต่ละประเทศมคีวามเชอืมโยงทางเศรษฐกิจ 

สงัคมและวฒันธรรม มกีารคา้สนิคา้บรกิารระหว่างประเทศ และการหมุนเวยีนทางการเงนิเพมิ

มากขนึ เพอืเพมิอํานาจในการต่อรองในเวทีเศรษฐกิจโลกและเกอืกูลกนัระหว่างประเทศทอียู่

ในภูมภิาคเดยีวกนั จงึทําให้เกดิแนวคดิการรวมตัวทางเศรษฐกิจ กรณขีองอาเซยีนก็ถอืเป็น

การร่วมมอืกนัระหว่าง 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ซงึก่อตงัเมอืปี พ.ศ. 

2510 (ค.ศ. 1967) เริมแรกมีประเทศสมาชิกทงัหมด 6 ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย 

มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปรแ์ละไทย ต่อมาภายหลงัได้มอีกี 4 ประเทศ CLMV เข ้าร่วม ได้แก ่

กมัพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ซงึจากการก่อตังนีได้เรมิมกีารเปิดเขตการคา้เสรอีาเซยีน 

(Asean Free Trade Area: AFTA) ในปีพ.ศ. 2536 และปี พ.ศ. 2552  อาเซยีนได้มุ่งเดนิหน้า

สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (Asean Economic Community: AEC) เพอืเป็นการ

สรา้งตลาดเดยีวกนัและเป็นฐานการผลติของภูมภิาค (สทุธพินัธ์ จริาธวิฒัน์, 2554) ในทนีีการ

เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือเป็นเสาหลักหนึงของการเ ป็นประชาคมอาเซียน

นอกเหนือจากประชาคมความมนัคงอาเซยีน (ASEAN Security Community) และประชาคม

สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (ASEAN Socio-Culture Community) โดยการจดัตงัประชาคม

อาเซยีนมวีตัถปุระสงคห์ลกัคอืเพอืสรา้งสนัติภาพในภูมภิาค อันนําไปสู่การเจรญิก้าวหน้าทาง

เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม 

การรวมตัวกัน เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ ถูกเ ร่ง รัด เนือ งมาจาก
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สภาพแวดลอ้มด้านเศรษฐกจิการคา้ การลงทุน นอกภูมภิาคทเีกดิขนึอย่างรวดเร็วทางประเทศ

การสรา้งอาเซยีนใหเ้ป็นภูมภิาคทมีขีดีความสามารถในการแข่งขนัสูง การพฒันาทางเศรษฐกิจ

อย่างเท่าเทยีมกนัระหว่างสมาชกิอาเซยีนและการเชอืมโยงเศรษฐกจิอาเซยีนกับเศรษฐกจิโลก

(ภาพท  ี1.1) จากผลการผูกพนัใน AEC Blueprint ส่งผลให้ประเทศสมาชิกเรมิมกีารลดหรอื

ยกเลกิมาตรการกดีกนัทางดา้นภาษแีละไม่ใช่ภาษ ีรวมถงึการกําหนดกฎระเบยีบอนืๆ รายย่อย

เพอืเออืประโยชน์ในการรวมกลุ่ม และจากการประเมนิผลการดําเนินงานตาม AEC Blueprint 

ระยะที1 และ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2554 (ASEAN Studies Centre at ISEAS and the 

Konrad Adenauer Stiftung, 2012) พบว่าประเทศในกลุ่มสมาชกิสามารถปฎิบตั ิตามแผน

ดําเนินการได้เฉลยีรอ้ยละ 67.5 ตามแผนการดําเนินงาน โดยด้านทมีกีารพฒันาสูงสุดคอืการ

เชอืมโยงเศรษฐกจิอาเซยีนกบัเศรษฐกจิโลก สามารถดําเนินได้รอ้ยละ 85.7 และดา้นทมีรีะดบั

การพฒันาน้อยทสีดุคอืการเป็นตลาดและฐานการผลติเดยีวกัน สามารถดาํเนินการคดิเป็นรอ้ยละ 

65.9 ตามแผนการดําเนินงานซงึยงัถอืเป็นก้าวแรกในการพฒันาสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีนในอกีสามปีข้างหน้า โดยในปี พ.ศ. 2556 ทางสํานักงานเลขาธกิารอาเซยีนได้มกีาร

ประสานกบัประเทศสมาชกิเพอืดําเนินการตามแผนปฏบิตักิารขอ้อนืๆ ตอ่ไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 1.1  AEC Blueprint 

แหล่งทีมา: สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2554. 

 

 จากการปรบัตวัของแตล่ะประเทศเขา้สูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนจะส่งผลดตีอ่

ประเทศสมาชกิ ดงันี (ศูนยส์ง่เสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทุน, 2555) 

 

เป็นตลาดและฐานผลติเดยีวกนั 

 

มขีดีความสามารถในการแขง่ขนัสูง 

มกีารพฒันาการทางเศรษฐกจิ 

ทเีทา่เทยีมกนั 

บรูณาการเขา้กบัเศรษฐกจิโลกได้

อยา่งสมบูรณ์ 

เน้นการเคลอืนยา้ยสนิคา้ การบรกิาร การลงทุน เงนิทุน 

และแรงงานมฝีีมอืระหว่างกนัอย่างเสร ี

การพฒันาโครงสรา้งพนืฐานต่างๆ ระบบการคา้ทแีขง่ขนั

อยา่งเป็นธรรม การคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา เป็นตน้ 

ส่งเสริมการม ีส่วนร่วมและการขยาย SMEs ให้ความ

ชว่ยเหลอืแก่สมาชกิใหม่ (CLMV) เพอืลดชอ่งวา่งการพฒันา 

กาํหนดท่าทแีละประสานนโยบายเศรษฐกจิอาเซยีนต่อ

ประเทศนอกภมูภิาคร่วมกนั (จดัทํา FTA และ CEP) 
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1) การรวมกนัสง่ผลใหเ้กดิเป็นตลาดแรงงานและผูบ้รโิภคทมีขีนาดใหญ่ขนึ  

2) ทรพัยากรธรรมชาติทสีมบรูณ์ของภูมภิาคสามารถนํามาใช้ประโยชน์เพมิเติม

พรอ้มทงันํามาสนับสนุนซงึกนัและกนัภายในภมูภิาคได ้ 

3) การลดมาตรการกดีกนัทางการค้า ทงัมาตรการภาษแีละไมใ่ช่ภาษ ีทําให้สนิคา้และ

บรกิารของประเทศสมาชิกทมีคีวามได้เปรยีบเชงิแข่งขัน (Competitive Advantage) มโีอกาส

ขยายตลาดไดม้ากยงิขนึ  

4) การเปิดประเทศมากยงิขนึในกลุม่ CLMV ทําให้เกดิผลทางบวกต่อเศรษฐกิจการ

ลงทุนทงัของประเทศนันและประเทศอนืในภูมภิาค  

5) เกิดการปรับตัวของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ในภูมิภาคในด้านการเพิม

ประสทิธภิาพการผลติ การลดต้นทนุ และประหยดัจากขนาด 

การเปลยีนแปลงเพอืเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนจะสง่ผลกระทบต่อความ

ความตอ้งการระดมทุนจากระบบธนาคารพาณชิย์ ตลาดตราสารหนีและตลาดทุนของภูมภิาค 

เพอืนํามาพฒันาในโครงสรา้งพนืฐาน ระบบสาธารณูปโภค เสน้ทางคมนาคม รวมถงึมกีารลงทุน

ในภูมิภาคอาเซียนเพมิมากขึนจากการเปิดประเทศในกลุ่ม CLMV และการเติบโตของ

อุตสาหกรรมทมีคีวามได้เปรยีบเชิงแข่งขนัซงึจะส่งผลให้มกีารขยายตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม

การเงนิ  

ทางดา้นตลาดทุนในภูมภิาคอาเซยีนจงึไดม้คีวามพยายามเสรมิสรา้งความแข็งแกร่งใน

การพฒันาโดยมกีารวางแผนเชือมโยงระหว่างตลาดหลกัทรพัย์ในอาเซียน 7 แห่ง (ASEAN 

Exchange Linkage) ไดแ้ก่ ไทย มาเลเซยี อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์โฮจมินิต ์และฮานอย 

ทําใหเ้กดิการระดมทุนและลงทุนแบบขา้มชาตใินภูมภิาคงา่ยขนึ พร้อมทงัยงัเพมิความน่าสนใจ

ให้กับตลาดหลักทร ัพย์ในอาเซยีนจากมุมมองของนักลงทุนทวัโลก เพราะเมอืรวมตลาด

หลกัทรพัยท์งั 7 แห่งเข้าด้วยกนัจะส่งผลให้มจีาํนวนบริษัทหลกัทรพัย์ทจีดทะเบยีนรวม 3,613 

แห่ง คดิเป็นมูลค่าตลาดหลกัทรพัย์รวม 1,980.37 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯหรอืมมีูลคา่สูงเป็น

อนัดบั 8 ของโลก (ภาพท ี1.2) 
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ภาพที 1.2  มลูคา่ตลาดหลกัทรพัยข์อง ASEAN Exchange (หน่วย: ล้านดอลลารส์หรฐัฯ) 

แหล่งทีมา: World Fedaration of Exchange, 2012. 

 

จากแผนการดําเนินงานการรวมกลุ่ม ASEAN Exchange ส่งผลให้ตลาดหลกัทรพัย์แต่

ละประเทศจําเป็นต้องขจดัข้อผูกขาดและการกีดกนัต่างๆ อาทิ การเปิดเสรใีบอนุญาตและ

ค่าธรรมเนียมการซอืขายหลกัทรพัย์ การปฎริปูกฎหมายเกียวกบัการลงทุนในตลาดทุน การแปร

รูปตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึมกํีาหนดแผนดําเนินการพฒันาตลาดหลกัทรพัย์ของแต่ละประเทศ

เพอืให้สามารถแข่งขนัทงัในกลุ่ม ASEAN Exchange และเป็นการพฒันา ASEAN Exchange 

ใหส้ามารถแข่งขนักบัตลาดหลกัทรพัยท์วัโลกได้ 

ดังนันจงึเป็นเรืองทน่ีาสนใจในการศกึษาถึงความสามารถในการแข่งขันของตลาด

หลกัทรพัยไ์ทยในกลุม่อาเซยีน ซงึถอืเป็นหนึงในมาตรการปฎริปูตลาดทุนไทยของแผนพฒันา

ตลาดทุน ปี พ.ศ. 2552 ทตี้องการยกเลกิการผูกขาดและยกระดบัความสามารถในการแข่งขัน

ของตลาดหลกัทรพัยไ์ทย โดยจะทําการศกึษาตลาดหลกัทรพัย์ใน 5 ประเทศ (อาเซยีน 5) ไดแ้ก่ 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand: SET) ตลาดหลกัทรพัยเ์บอร์

ซา มาเลเซยี (Bursa Malaysia: BM) ตลาดหลกัทรพัย์สงิคโ์ปร์ (Singapore Exchange: SGX) 

ตลาดหลกัทรพัย์อนิโดนีเซยี (Indonesia Stock Exchange: IDX) และตลาดหลักทรัพย์

ฟิลปิปินส ์(Philippine Stock Exchange: PSE) ซงึเป็นตลาดหลกัทรพัย์ทเีข้าร่วมโครงการ 

ASEAN Exchange Linkage และเป็นตลาดหลกัทรพัย์ทมีศีกัยภาพในระดับภูมภิาค โดย

การศกึษาครงันีก็เพอืนําผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเป็นแนวทางให้ตลาดหลกัทรัพย์และ

NYSE Euronext (US)

13,150,137

36%

NASDAQ OMX

4,486,683 

12%

Tokyo SE Group

3,315,348

9%

London SE Group

3,307,187

9%

NYSE Euronext 

(Euroupe)

2,479,866

7%

Hongkong 

Exchange

2,408,091

7%

Shanghai 

SE

2,282,493

6%

ASEAN 

Exchange

1,980,365

5%

TMX group

1,910,352 

5%

Australian SE

1,293,123 

4%
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หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชนทเีกยีวข้อง นํามาใช้ในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรใ์นการ

ยกระดบัพฒันาความสามารถในระยะยาว 

 

1.2 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

1) เพอืศกึษาสภาพทวัไปของตลาดหลกัทรพัยใ์นอาเซยีน 5  

2) เพอืศกึษาความสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรพัย์ไทยในอาเซยีน 5 

3) เพือ กําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของตลาด

หลกัทรพัยไ์ทย 

 

1.3 ประโยชน์ทีได้รบัจากการศึกษา 
 

1) ทราบถงึสภาพทวัไปของตลาดหลกัทรพัยใ์นอาเซยีน 5 

2) ทราบถงึความสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรพัยไ์ทยในอาเซยีน 5 

3) เพอืเป็นแนวทางใหก้บัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนทเีกยีวขอ้งเพอืนํามากําหนด

นโยบายและยุทธศาสตรใ์นการยกระดบัและพฒันาขดีความสามารถในการ

แข่งขนัดา้นตา่งๆ ของตลาดหลกัทรพัยไ์ทยในระยะยาว 

4) เพอืเป็นแนวทางหรอืหลกัฐานอา้งองิใหแ้กผู่ท้สีนใจเกยีวกบัตลาดหลกัทรพัยใ์น

อาเซยีน 5 เพอืทําการศกึษาต่อไปในอนาคต 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 

การศกึษาในครงันีไดแ้บง่เป็น 3สว่นคอื 

ส่วนที 1 ศึกษาสภาพทวัไปของตลาดหลกัทรพัย์ในอาเซยีน 5 ไดแ้ก่ ตลาดหลกั 

ทรพัย์แห่งประเทศไทย  (Stock Exchange of Thailand: SET) ตลาดหลกัทรพัย์เบอร์ซา

มาเลเซยี (Bursa Malaysia: BM) ตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) 

ตลาดหลกัทรพัย์อินโดนีเซีย (Indonesia Stock Exchange: IDX) และตลาดหลักทรัพย์

ฟิลปิปินส ์(Philippine Stock Exchange: PSE) ซงึจะครอบคลุมในเรอืงต่าง ๆ ได้แก่ ความ

เป็นมาและขอ้มูลทวัไป การดําเนินงานทสีาํคญั และสถานการณ์ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2555 ของ

ตลาดหลกัทรพัย์ 

ส่วนที 2 ศกึษาความสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรพัยไ์ทยในอาเซยีน 5

ก่อนการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนใน ปี พ.ศ. 2558 ดว้ยแบบจําลองระบบเพชร 
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ส่วนที 3 เมอืทราบถงึจุดแขง็ จดุอ่อน โอกาสและอุปสรรคของตลาดหลกัทรพัย์ไทย 

จะนําผลการศกึษามาวเิคราะห์เพอืกําหนดแผนกลยุทธ์ในการพฒันาขีดความสามารถในการ

แข่งขนัของตลาดหลกัทรพัยไ์ทยทงัแผนระยะสนัและแผนระยะยาว 

 

1.5 นิยามศพัท ์

 

ASEAN Capital Market Forum (ACMF) คอื เวทีความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน

กํากบัดูแลดา้นตลาดทุนอาเซยีน 10 ประเทศ ซงึจดัตงัขนึในปี ค.ศ. 2004 โดยรบันโยบายและ

เรมิรายงานความคบืหน้าการดําเนินงานในดา้นต่างๆ ทเีกยีวกับการเชอืมโยงตลาดทนุอาเซยีน

ต่อการประชุมรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัอาเซยีน (ASEAN Finance Ministers’ Meeting 

หรอื AFMM) เป็นประจําทุกปีตงัแต่ปี ค.ศ. 2008 เป็นตน้มา 

International Financial Standard (IFRS) คอื มาตรฐานการบนัทึกบญัชแีละการ

จดัทํางบการเงนิทเีป็นสากล เพอืเออือํานวยความสะดวกในการเปรยีบเทยีบงบการเงนิและฐานะ

ทางการเงนิของบรษิทัให้เป็นไปอย่างถูกตอ้งภายใตม้าตรฐานเดยีวกัน 

International Organization of Securities Commission (IOSCO) คอื เวทคีวาม

ร่วมมอืดา้นนโยบายของหน่วยงานกํากบัดูแลตลาดทุนจากประเทศต่างๆ ทวัโลก ณ สนิปี ค.ศ. 

2011 มสีมาชกิทงัหมด 115 ประเทศ IOSCO เป็นผู้กําหนดมาตรฐานการกํากบัดูแลตลาดทุนที

เป็นทยีอมรบัในระดบัสากลรวมถงึเป็นเวทแีลกเปลยีนประสบการณ์ดา้นการกํากบัดูแลระหวา่ง

สมาชกิ ทงัในระดบัภูมภิาค และระดบัสากลเพอืส่งเสรมิการพฒันาโครงสร้างและการกํากับดูแล

ตลาดทุนให้ไดม้าตรฐาน นอกจากนี IOSCO ยงัสง่เสรมิการคุม้ครองผูล้งทุนผ่านกระบวนการ

แลกเปลยีนข้อมูลเพอืวตัถุประสงค์ในด้านการตรวจสอบและบงัคับใช้กฎหมายผ่านข้อตกลง 

IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and 

Cooperation and the Exchange of Information (MMoU) 

ความสามารถในการแข่งขนั (Competitive Advantage) ตามนิยามของ Porter 

(1990) หมายถงึ ความสามารถในการใช้ทุนมนุษย์ ทุนกายภาพ และมูลค่าเพมิกบัสนิคา้และ

บริการ (Value Creation) และการเพมิประสิทธภิาพ (Efficiency) ในกระบวนการผลติ ซงึ

รวมกันเรียกว่า ผลิตภาพการผลิต  (Productivity) ซึงถ ือ เป็นป จัจยัสําคัญในการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขนัโดยภาครฐัและเอกชนจะมบีทบาทแตกต่างกนั แต่ตอ้งประสาน

สมัพนัธใ์นการสรา้งผลติภาพการผลติในระบบเศรษฐกจิ 

ตลาดทนุ (Capital market) คอื แหล่งในการระดมเงนิออมระยะยาว (เกนิ 1 ปี) เพอื

ทาํการจดัสรรใหก้บัผูท้ตีอ้งการเงนิทนุระยะยาว นําไปใช้ในวตัถุประสงคต์่าง ๆ เช่น การขยาย

ธุรกจิของผู้ประกอบกิจการเอกชน หรอืการลงทุนในดา้นการสาธารณูปโภคของภาครฐับาล เป็น
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ต้น โดยผูท้ตี้องการระดมเงนิทุนจะออกตราสารทางการเงนิ หรอืหลกัทรพัยใ์นตลาดทุน ซึง

ประกอบด้วย หุน้สามญั, หุน้บุรมิสทิธ ,ิ หุน้กู้, พนัธบตัรรฐับาล, หน่วยลงทุนของกองทุนรวม, 

หรอืใบสําคญัแสดงสทิธ ิเพอืขายให้กับบุคคลภายนอก หรอืประชาชนโดยทวัไปใน ตลาดแรก 

(Primary Market) 

ตลาดรองหรือตลาดหลกัทรพัย ์(Secondary or Trading Market) คอื แหล่งกลาง 

สําหรบัการซอืขายเปลยีนมอืความเป็นเจา้ของหลกัทรพัย์ทไีดผ้่านการจองซือในตลาดแรก

มาแล้ว เป็นการสร้างความมนัใจให้แก่ผูซ้อืหลกัทรพัย์ในตลาดแรกว่า เขาจะสามารถขาย

หลกัทรพัยนั์นเพอืเปลยีนกลบัคนืเป็นเงนิสดไดเ้มอืตอ้งการ โดยถกูจดัตงัขนึมา เพอืทาํหน้าทใีน

การสง่เสรมิการระดมเงนิออม และจดัสรรเงนิทุนในตลาดทุน อนัเป็นประโยชน์ต่อการเสรมิสรา้ง

การพฒันาระบบเศรษฐกจิของประเทศในระยะยาว 

ตลาดแรก (Primary Market) คอื ตลาดทีทําการซอืขายตราสารทนํีาออกจําหน่าย

ในครงัแรก ซงึการซอืขายทําให้ผูอ้อกตราสารได้รบัเงนิไปใช้ตามวตัถุประสงค ์โดยทวัไปแลว้

ตลาดแรกของตราสารทางการเงนิทังพนัธบตัร หุ้นกู้ และหุ้นสามญั คือ สถาบันการเงนิที

ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ์และบรษิทัหลกัทรพัย ์สถาบนัการเงนิ

จะเป็นหน่วยงานททีําหน้าทจีาํหน่ายตราสารและเก็บรวบรวมเงนิเพอืนําส่งให้แก่ผู ้ออกตราสาร

เพอืนําไปใช้จา่ยในโครงการตามทกํีาหนด  

ผู้ลงทุนสถาบนั คอื  ผู้ลงทุนทีเป็นสถาบันการเงินหร ือผู้ลงทุนม ืออาชีพทีมี

ประสบการณ์ และมคีวามเข้าใจในสนิคา้ทางการเงนิ รวมถงึผู้ลงทุนทเีป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิติ

บคุคลทมีคีวามมงัคงั ซงึสามารถแสวงหาคําแนะนําด้านการลงทุนจากผูเ้ชยีวชาญได ้ผูล้งทุน

เหลา่นีจงึอาจต้องการความคุ้มครองน้อยกว่าผูล้งทุนทวัไป ทงันี คําจํากัดความของผู้ลงทุน

สถาบนัอาจแตกต่างกนัได้แต่ละประเทศ แต่ในงานศกึษาครงันี หมายถงึ บรษิทัเพอืการลงทุน 

บรษิทัประกนัภยั และกองทนุสาํรองเลยีงชพี เป็นหลกั 

บริษัทหลกัทรพัย  ์(Securities company) คอื บรษิัททไีด้รับอนุญาตให้เป็นผู้

ประกอบธุรกิจหลกัทรพัย์ประเภทต่างๆ อาทิ การเป็นนายหน้าซอืขายหลกัทรพัย์ การจดั

จําหน่ายหลกัทรพัย์ การจดัการกองทุนรวม เป็นตน้ 

สมาพันธต์ลาดหลกัทรพัยน์านาชาติ (World Federation Exchange: WFE) คอื 

หน่วยงานททีําหน้าทเีป็นศูนยก์ลางข้อมลูของอุตสาหกรรมหลกัทรพัย ์(ตลาดหลกัทรพัย์) มกีาร

รวบรวมข้อมูลด้านการซือขายหุ้นและอนุพนัธ์ของตลาดหลกัทรพัย์สมาชิกกว่า 58 แห่ง 

นอกจากนันยงัทําหน้าทใีห้คําแนะนําแก่ตลาดหลกัทรพัยส์มาชกิในการจดัทํากลยทุธ ์และพฒันา

องคก์าร 

เสถียรภาพของตลาดหลกัทรพัย ์(Stability for stock market) หมายถงึ ตลาด

หลกัทรพัยท์มีสีภาพคลอ่งในการซอืขาย มคีวามผนัผวนในระดบัทเีหมาะสม ราคาหลกัทรพัย์
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สามารถสะทอ้นราคาตลาดไดอ้ย่างรวดเรว็อย่างมปีระสทิธิภาพ และมตี้นทุนของเงนิทุนตาํ ใน

งานศึกษาครังนี พจิารณาจาก ค่าความเบ้ของอัตราผลตอบแทนดัชนีตลาดหลกัทรัพย์ 

(Skewness of market return index) ความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนดชันีตลาดหลกัทรพัย์

และอตัราแลกเปลยีน อตัราส่วนกําไรต่อราคา อตัราเงนิปนัผลตอบแทนเฉลยี 
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บทที 2 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 
เนือหาสาระในบทนี ประกอบด้วย 1) แนวคดิทฤษฎีทเีกียวข้อง ซงึได้ทบทวนเกยีวกบั

ทฤษฎกีารคา้ระหว่างประเทศ (Theory of International Trade) ความได้เปรยีบในการแข่งขนั

ของประเทศตามแนวคิดของ  Porter (1990) การกําหนดกลยุทธ์จากการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ (SWOT Analysis) กระบวนการลําดบัขนัเชงิวเิคราะห์ (The 

Analytic Hierarchy Process: AHP) และ 2) งานวจิยัทเีกยีวข้อง ซึงได้ทบทวนงานศกึษาทมีี

ลกัษณะสอดคลอ้งกบังานวจิยัในครงันี มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีทีเกยีวข้อง 

 

2.1.1 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (Theory of International Trade) 

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศเรมิต้นจากแนวคดิของ Adam Smith (1876) 

อ้างถงึใน Amith (2010) ทกีล่าวว่าประเทศจะไดเ้ปรยีบโดยสมบูรณ์ (Absolute Advantage) 

ตอ้งสามารถผลติสนิคา้ชนิดหนึงได้มากกว่าอีกประเทศหนึงด้วยปจัจยัการผลติทเีท่ากนั ซึงใน

ทนีีหมายถงึปจัจยัแรงงานเพยีงอย่างเดยีว โดยแรงงานทใีช้ต้องมปีระสทิธภิาพในการผลติสนิคา้

เท่ากนัทุกหน่วย และการวดัมูลค่าเป็นไปตามทฤษฎมีูลคา่แรงงาน (พรพรรณ  ชนืประเสรฐิสขุ, 

2546) ซงึกท็ําให้ประเทศทีมคีวามได้เปรยีบด้านต้นทุนจะทําการส่งออกสนิคา้และจะนําเข้า

สนิคา้จากอีกประเทศหนึงเมอืต้นทุนการผลติสูงกว่า ลกัษณะแนวคดินี Adam Smith กล่าวว่า

เป็นรปูแบบเกมบวก (Positive Sum Game) เพราะทงัสองประเทศจะไดร้บัประโยชน์จากการทํา

การคา้ระหว่างกนั แตกต่างจากแนวคดิพาณิชย์นิยมในทศวรรษที 16 ทเีชอืว่าความมงัคงัของ

ประเทศจะเกดิจากการส่งออกสนิคา้ไปยงัต่างประเทศให้ไดม้ากทสีดุและจาํกดัการนําเข้า ส่งผล

ให้นโยบายการค้าในช่วงสมยันันจะมภีาครัฐเข้ามาเกยีวข้องเพอืแทรกแซงการนําเข้าและมี

ลกัษณะเศรษฐกจิแบบชาตนิิยม ทําให้มปีระเทศทไีดป้ระโยชน์และมอีีกประเทศทเีสยีประโยชน์

หรอืเรยีกวา่รูปแบบเกมศูนย์ (Zero Sum Game) ซงึศกึษาได้จากเศรษฐกจิองักฤษในช่วงปี 

ค.ศ. 1711-1776 ท ีDavid Hume นักคดิประจกัษ์นิยมชาวองักฤษได้วพิากษ์วจิารณ์ไว้ว่าการที

ทองคําไหลเข้ามาภายในประเทศจากการส่งออกทีเพิมขึน ส่งผลให้ระดับราคาส ินค้า
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ภายในประเทศปรบัตวัสูงขนึ ก็ทําให้ราคาสนิค้าส่งออกขององักฤษปรบัตวัสูงขนึเช่นกนัในทสีุด

ต่างประเทศเรมิซอืสนิคา้ของอังกฤษลดลงรวมทงัคนภายในองักฤษเองกห็ันไปซอืสนิคา้จาก

ต่างประเทศมากขึนทําให้องักฤษประสบปญัหาขาดดุลการค้าและทองคาํเรมิไหลออกนอก

ประเทศ ดงันัน David Hume จงึสนับสนุนว่าควรส่งเสรมิการคา้ระหวา่งประเทศมากขนึแทนที

จะมกีารกีดกนัทางการคา้ ช่วงนันนักเศรษฐศาสตรจ์งึเรมิหนัมาสนใจในบทบาทของการคา้

ระหว่างประเทศมากขนึจนพฒันาเป็นทฤษฎีความได้เปรยีบโดยสมบูรณ์ (Theory of Absolute 

Advantage) ของ Adam Smith ในช่วงทศวรรษท ี17 (Amith, 2010) 

อย่างไรกต็ามทฤษฎคีวามได้เปรยีบโดยสมบูรณ์ ยงัไม่สามารถอธิบายได้ว่า

เหตใุดประเทศหนึงทมีคีวามไดเ้ปรยีบโดยสมบรูณ์ในการผลติสนิคา้ทุกประเภท กบัอกีประเทศ

หนึงทไีม่มคีวามได้เปรยีบโดยสมบูรณ์ในการผลติสนิค้าเลยเหตุใดในความเป็นจรงิทังสอง

ประเทศยงัมกีารคา้ระหว่างกนั David Ricado นักเศรษฐศาสตร์สํานักคลาสสคิจงึนํามาพฒันา

โดยพจิารณาถงึต้นทุนค่าเสยีโอกาส (Opportunity Cost) ในการผลติสนิค้าซงึเปรยีบเทยีบเป็น

อตัราการได้เปรยีบและอตัราการเสยีเปรยีบในการผลติสนิคา้ของประเทศทงัสอง หรือเรียกว่า

ทฤษฎคีวามไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบ (Theory of Comparative Advantage) โดยจุดเด่นของ

ทฤษฎนีีคอืสามารถอธบิายถงึขอบเขตของอตัราแลกเปลยีนสนิคา้ระหวา่งสองประเทศไดช้ดัเจน

และกระชบัผ่านเสน้ความเป็นไปไดใ้นการผลติ (Production Possibolity Curve: PPC) ทาํให้

เห็นว่าจากการคา้ระหว่างกันนันทงัสองประเทศจะได้รบัผลประโยชน์ทงัคูใ่นรูปแบบเกมบวก

(Salvatore, 2002 อา้งถงึใน.Amith, 2010) ซงึองคก์ารการค้าโลก (World Trade Organization: 

WTO) ได้นําแนวคดินีมาประยุกต์ใช้เพอืกําหนดกฎระเบยีบและนโยบายในการค้าระหว่าง

ประเทศเช่นกนั (Root, 2001 อา้งถงึใน Amith, 2010) 

จากแนวคดิการคา้ระหวา่งประเทศทผีา่นมาจะพจิารณาต้นทุนโดยยดึทฤษฎี

มูลคา่แรงงานและกําหนดใหป้จัจยัแรงงานเป็นปจัจยัการผลติเพยีงอยา่งเดยีว และจากขอ้สรปุวา่

ทงัสองประเทศจะคา้ขายกต็่อเมอือตัราแลกเปลยีนสนิคา้ภายในและราคาเปรยีบเทยีบของสอง

ประเทศแตกต่างกนัหรอืมาจากเสน้ความเป็นไปได้ในการผลติของสองประเทศมรูีปร่างที

แตกต่างกนั ก็ไม่ได้รบัการอธบิายว่าเพราะเหตุใดจงึมคีวามแตกต่างกนั ซงึยงัถอืเป็นข้อจาํกดัใน

การนํามาใช้จรงิ ต่อมานักเศรษฐศาสตร์สาํนักนีโอคลาสสคิ Heckscher-Ohlin ไดต้อบคาํถาม

ดงักล่าวโดยระบุว่าทรัพยากรการผลติในแต่ละประเทศ (Factor Endowments) ถอืเป็นปจัจยั

สาํคญัทใีห้เสน้ความเป็นไปไดใ้นการผลติของแต่ละประเทศแตกต่างกัน (วนัรกัษ์ มงิมณนีาคนิ, 

2548) จงึเกิดเป็นทฤษฎีการค้าเฮคเชอร์-โอห์ลิน (Heckscher-Ohlin Theorem) ซึงศึกษา

สดัสว่นการใช้ปจัจยัการผลติเป็นตวัแยกสนิคา้ภายใต้การคา้เสร ีโดยกําหนดให้ปจัจยัผลติม  ี2 

ชนดิ คอื ปจัจยัแรงงาน และ ปจัจยัทุน กล่าวคอืประเทศทมีคีวามอุดมสมบูรณ์ในแรงงานเมอื

เทยีบกับปจัจยัผลติอนืๆ กเ็หมาะสมทีจะทําการส่งออกสนิค้าทเีน้นการใช้แรงงาน (Labour-

Intensive) หรอืประเทศนันมคีวามอุดมสมบูรณ์ในปจัจยัอนืๆ กเ็หมาะสมทจีะสง่ออกสนิคา้ทเีน้น
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ปจัจยัดงักล่าวเป็นสําคญัหลงัจากทมีกีารเผยแพร่ทฤษฎนีี ในปี ค.ศ. 1953 Wassily W. 

Leontief ไดท้ดสอบทฤษฎดีงักล่าวโดยใช้ตารางปจัจยัการผลติ-ผลผลติ (Input-Output table)

เพอือธบิายวา่ในการผลติสนิคา้จาํเป็นต้องใช้ปจัจยัการผลติอะไรบ้างและปจัจยัใดเป็นสดัส่วน

สาํคญั โดยทําการศึกษาจากกลุ่มอุตสาหกรรมทมีกีารสง่ออกและกลุ่มอุตสาหกรรมทดแทนการ

นําเข้าในประเทศสหรฐัอเมรกิาทงัหมด 50 กลุ่ม ซงึจากข้อสรุปของ Wassily W. Leontief ได้

สรุปว่าประเทศสหรฐัอเมรกิาควรส่งออกสนิคา้ทเีน้นการใช้แรงงานและนําเขา้สนิคา้ทใีชป้จัจยัทนุ 

ซงึขัดแย้งจากทฤษฎกีารคา้เฮคเชอร์-โอห์ลนิทสีรปุว่าประเทศสหรฐัอเมรกิานันมคีวามอุดม

สมบูรณใ์นปจัจยัทุน จงึเรยีกการศกึษาครงันีว่า The Leontief Paradox และถอืเป็นประเด็นที

ไดร้บัความสนใจเป็นอย่างมากในวงการเศรษฐศาสตรช์่วงทศวรรษท ี1960 – 1970 (วนัรกัษ์ มงิ

มณนีาคนิ, 2548) เพราะในการศกึษาของ Wassily W. Leontief ได้นําไปสูก่ารศกึษาความ

แตกต่างของทุนมนุษย์ (Human Capital) ซงึในส่วนของทฤษฎีการคา้เฮคเชอร์-โอห์ลนิได้

กําหนดแรงงานทุกคนมคุีณสมบตัเิหมอืนกนัทุกประการ แตใ่นความเป็นจรงินันแรงงานแต่ละคน 

แต่ละกลุ่มสาขาอาชพีก็มีคุณสมบัตทิีแตกต่างกัน อันเกดิมาจาก ค่าตอบแทน การศึกษา 

ประสบการณ์ เป็นตน้ ซงึในประเด็นนนีักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นว่าการศกึษาของ Wassily 

W. Leontief ควรนําแรงงานทมีทีกัษะรวมในกลุ่มปจัจยัทุนจะช่วยลดผลของข้อขัดแย้งจาก

การศกึษาได้ (Kervis, 1956; Kenen, 1965; Keesing, 1966; Baldwin, 1971; Bowen, 1985 

อ้างถงึใน Amith, 2010) นอกจากนันก็ได้มกีารนําทฤษฎีวงจรผลติภณัฑ์ (The product cycle 

theory) และทฤษฎชี่องวา่งทางเทคโนโลย ี(The technology gap theory) เขา้มาพจิารณาซงึถอื

เป็นสว่นขยายของพนืฐานทฤษฎกีารคา้เฮคเชอร-์โอหล์นิและไม่ไดล้ดความถูกต้องของทฤษฎใีน

การอธบิายทศิทางการค้าระหว่างประเทศ (Gurber, Metha & Vernon, 1976; Gold, 1981 อ้าง

ถงึใน Amith, 2010) 

ทฤษฎกีารคา้เฮคเชอร-์โอหล์นิ ยงัถอืเป็นทฤษฎทีสีามารถอธบิายการคา้ของ

โลกสว่นใหญ่ได ้แต่อย่างไรกต็ามกย็งัมขีอ้จํากัดในการอธบิายการค้าในกลุ่มสนิคา้ชนิดเดยีวกนั 

(Intra-Industry trade) ซงึมกัจะเป็นสนิคา้อุตสาหกรรม ได้แก่ รถยนต์ คอมพวิเตอร ์เครอืงมอื

การสอืสาร เป็นตน้ เพราะประเทศหนึงอาจมทีงัการส่งออกและนําเขา้สนิคา้นัน จากการผ่อน

คลายนโยบายการคา้และการแข่งขันระหว่างประเทศทีทวคีวามรุนแรงมากขึน ส่งผลให้

โครงสรา้งการผลติไดเ้ปลยีนแปลงไปเป็นรูปแบบประหยดัต่อขนาด (Economies of scale) จงึ

เกดิการพฒันาแนวคดิการคา้ระหว่างประเทศเป็น ทฤษฎกีารคา้แนวใหม่ (New Trade Theory) 

โดยเรมิตน้จาก (Krugman, 1979 อา้งถงึใน Amith, 2010) ซงึมขี้อสมมตทิสีาํคญั 2 ประการ คอื 

(1) ผูบ้รโิภคสนิคา้ในประเทศต่างมรีสนิยมในการใชส้นิคา้ทมีคีวามแตกต่างกนั แมว้่าเป็นสนิค้า

ประเภทเดยีวกนั (Differentiated products) (2) ฝ่ายผู้ผลติสนิคา้มกัจะได้เปรยีบคู่แข่งถา้ผลติ

สนิคา้ได้จาํนวนมาก ซงึการประหยดัต่อขนาดนันเกดิจากการเรยีนรูส้ะสมทมีาจากประสบการณ์ 

นวตักรรมใหมท่เีกดิขนึทําให้ค่าผลติเฉลยีต่อหน่วยลดลงได้ในระยะยาว (Internal and external 
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economics of scale) ฟงัก์ชันการผลติจะมกีารเปลยีนแปลงจากรูปแบบเดมิทเีป็นผลผลติต่อ

ขนาดคงท ี(Constant return to scale) มาเป็นผลผลติต่อขนาดทเีพมิขนึ (Increasing return to 

scale) ดังนันลักษณะของตลาดสินค้าจะเ ป็นแบบกึงแข่ งขันกึงผูกขาด  (Monopolistic 

competition) ซงึตา่งจากทฤษฎกีารคา้ระหว่างประเทศดงัเดมิทสีมมตใิหต้ลาดสนิคา้ทมีกีารคา้

ระหว่างประเทศเป็นตลาดแข่งขนัสมบูรณ์จงึมผีู้ผลติทจีะได้รบักําไรสว่นเกนิจากการผูกขาดไว้

ตลอดจนการประหยดัจากขนาดการผลติททีําให้ค่าผลติเฉลยีต่อหน่วยสนิค้าลดลงแต่อย่างไรก็

ตามสมมตฐิานของลกัษณะตลาดทวี่าเป็นรูปแบบกงึแข่งขนักงึผูกขาด นันไม่ได้เก ิดขนึจรงิใน

ปจัจุบนั เพราะทุกวนันีธุรกิจมกีารรวมกลุ่มอุตสาหกรรมกนัมากขนึ  สง่ผลใหล้กัษณะการแข่งขนั

เป็นรูปแบบผู้ขายน้อยรายเสียมากกว่า (Oligopolistic competition) (Yoffie, 1995 อ้างถงึใน 

Amith, 2010) ดงันันการพฒันาแนวคดิการคา้แนวใหม่จงึแยกออกเป็น 2 กระแสหลกั ได้แก่ (1) 

กระแสทอีาศยัทฤษฎเีกยีวกบัตลาดกงึแขง่ขนักงึผูกขาด ในความหมายของ Camberlin และ (2) 

กระแสทอียู่ในกรอบวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ทมีกีารแข่งขันระหว่างผู้ผลิตน้อยราย  (ตรีณ  

พงศม์ฌพฒัน์ ,2532) 

อย่างไรก็ตามทฤษฎีการค้าแนวใหม่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ในหลาย

ประเด็น ได้แก่ การสนับสนุนให้ภาครฐัเข้ามาแทรกแซงเพอืสรา้งความเชยีวชาญและปกป้อง

อุตสาหกรรมภายในประเทศ ซงึจะเปลยีนรูปแบบการแข่งขนัจากผู้ขายน้อยรายทสีร้างผลกําไร

ใหก้บัธุรกจิต่างชาติไหลสูธุ่รกิจภายในประเทศแทน (Krugman อ้างถงึใน Amith, 2010) จาก

แนวคดินีก่อใหเ้กดิขอ้วพิากษ์วจิารณ์ถงึการกลบัไปสนับสนุนแนวคดิพาณิชย์นิยม นอกจากนัน

ทฤษฎกีารคา้แนวใหมย่งัขาดขอ้สรุปทชีดัเจนในปจัจยัทสี่งผลต่อการสร้างประโยชน์ในการค้า

ระหวา่งประเทศตรงข้ามกบัทฤษฎคีวามได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบทสีามารถอธิบายถงึทิศทาง

และผลกําไรจากการคา้ระหวา่งประเทศทอีอกมาในรูปราคา (Price factor) รวมถึงระบุว่าปจัจยั

การผลติด้านแรงงานหรอืทุนทสีร้างความได้เปรยีบในการการค้าระหวา่งประเทศได้ (Porter      

, 1990 อ้างถงึใน Amith, 2010) จากประเดน็นีทําให้นักเศรษฐศาสตรห์ลายท่านทําการศกึษา

และพฒันาถงึปจัจยัทไีม่ใช่ราคา (Non-price factor) ทสีรา้งความได้เปรยีบในการคา้ระหว่าง

ประเทศจงึเกดิเป็นแนวคดิใหม่ๆ เรอืยมารวมถงึทฤษฎคีวามได้เปรยีบเชงิแข่งขันของประเทศ 

(Nation competitive advantage theory) นําเสนอโดย Michael e.Porter ทไีดก้ลา่วถงึสงิสาํคญั

ในการเสรมิสรา้งความสามารถในการแข่งขนัก็คอื “ผลติภาพ” (Productivity) ซงึเป็นมูลคา่ของ

สนิคา้และบริการทีผลติขึนต่อหน่วยของแรงงานและทุนของประเทศขึนอยู่กับคุณภาพและ

คณุลกัษณะของผลติภณัฑ์รวมทงัประสทิธภิาพในการใช้ปจัจยัการผลติเหล่านันด้วยผลติภาพ

เป็นปจัจยัสาํคญัทกํีาหนดมาตรฐานความเป็นอยู่ของประเทศในระยะยาวเนืองจากเป็นรากฐาน

สาํคญัทสี่งผลต่อการยกระดบัรายได้ของประชาชน คุณภาพชวีติทงัดา้นสุขภาพความปลอดภยั

โอกาสทเีท่าเทยีมกนัและการมสีภาพแวดลอ้มทดี ี(สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ

สงัคมแห่งชาต,ิ 2545) 
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2.1.2 ความได้เปรียบในการแข่งขนัของประเทศตามแนวคิด Porter 

Porter (1990) ให้ความสําคญัในการเพมิความสามารถในการแข่งขันทเีน้น

การพฒันาความเข้มแข็งในระดบัจุลภาค คอื ระดับธุรกจิและ ระดับมหภาคได้แก่ เศรษฐกจิ

การเมอืง และ กฎหมายทมีเีสถยีรภาพและเหมาะสมเออืต่อการดําเนินงานของภาคธุรกจิ โดย

ไดเ้สนอแนวคดิทสีาํคญัเพอืทาํการวเิคราะหโ์ครงสรา้งอุตสาหกรรมและบทบาทของประเทศใน

การสง่เสรมิข้อไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัของธุรกจิระหว่างประเทศ รวมถงึเครอืงมอืในการพฒันา

ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกจิในทนีีจะกล่าวถงึทฤษฎคีวามได้เปรยีบในเชงิแข่งขนัของ

ประเทศ (Nation competitive advantage theory) ทรีะบุปจัจยัเออืต่อความสําเร ็จ 4 ประการ

โดย Porter ไดเ้รยีกว่า โมเดลระบบเพชร (Diamond Model) มปีจัจยัดงันี  

1) ปจัจยัการผลติในประเทศ (Factor Conditions) 

2) อุปสงคใ์นประเทศ (Demand Conditions) 

3) อุตสาหกรรมทเีกียวเนืองและสนับสนุนกนั (Related and Supporting 

Industries) 

4) ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งและสภาพการแข่งขนั (Firm Strategy, Structure, 

and Rivalry) 

โดยความสมัพนัธ์ของปจัจยัแวดลอ้มทงั 4 ประการจะมผีลสนับสนุนซงึกนั

และกนั นอกจากนันยงัมอีีก 2 ปจัจยัภายนอก ได้แก่ เหตุสุดวสิัย (Chance) และรฐับาล 

(Government) ทจีะสง่ผลบวกและผลลบต่อปจัจยัทงั 4 ขา้งตน้ แสดงดงัภาพท ี2.1 
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ภาพที 2.1  แนวคดิระบบเพชร (Diamond Model) 

แหล่งทีมา: Porter, 1990. 

 

1) ปจัจยัดา้นการผลติ  

ปจัจ ัยการผลิตแบ่งออกเป็นป จัจัยพืนฐานและปจัจยัขันสูง โดย

ปจัจยัพนืฐาน หมายถงึ ทรพัยากรธรรมชาต ิภูมอิากาศ ตําแหน่งทตีงั แรงงานทไีม่ชํานาญ

(Unskilled) และกงึชํานาญ (Semiskilled) รวมทงัแหล่งจดัหาเงนิทุนประเภทหนี สําหรบัปจัจยั

ขนัสงู ได้แก่ โครงสร้างพนืฐานทางโทรคมนาคมสมยัใหม่ บุคลากรทไีด้รบัการศกึษาหรอืการ

ฝึกอบรมเฉพาะทางซงึมกัเป็นบุคลากรทมีกีารศกึษาสูงมากกว่าระดบัปรญิญาตร ีเป็นต้น  

ปจัจยัพนืฐานจะเป็นสาเหตุเรมิแรกททีาํใหข้อ้ไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัตํา 

ในขณะทปีจัจยัขนัสูงมกัเป็นข้อไดเ้ปรยีบในการรักษาความสามารถการแข่งขันในระยะยาวซงึ

ตอ้งอาศยัการลงทุนสะสมเป็นเวลานานก่อใหเ้กดินวตักรรม ในการพฒันาความสามารถในการ

แข่งขนัหรอืขอ้ไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัของประเทศ จงึตอ้งยกระดบัและเพมิจาํนวนปจัจยัการ

ผลติพนืฐานสูป่จัจยัขนัสงู นอกจากนันมาตรฐานในการแบ่งระหว่างปจัจยัทวัไปกบัปจัจยัเฉพาะ

ทางก็ถูกยกสงู ไปพรอ้มกบัความเจรญิก้าวหน้าของประเทศ ดังนัน ปจัจยัพนืฐานในปจัจุบนัจะ

กลายเป็นปจัจยัขนัสงูในอนาคต 

กลยุทธ์ โครงสร้าง 

และสภาพการแขง่ขนั 

อตุสาหกรรมทีเกยีวเนือง

และสนบัสนนุ 

ปัจจยัการผลติ อปุสงค์ 

เหตสุดุวสิยั 

 

รัฐบาล 
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ในบางกรณข้ีอไดเ้ปรยีบดา้นปจัจยัการผลติก็เกิดจากข้อเสยีเปรยีบด้าน

ปจัจยัการผลติได ้ผลกค็อืจะช่วยสรา้งแรงกดดนัในการแกไ้ขปญัหาส่งผลใหเ้ทคโนโลยทีีมกัจะใช้

นําไปสูข้่อไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั ดงันันจงึไม่ใช่ความอดุมสมบูรณ์ของปจัจยัการผลติ แต่การ

ขาดแคลนและแรงกดดนันันทเีป็นเหตุปจัจยัทแีทจ้รงิของขอ้ไดเ้ปรยีบดา้นการแขง่ขนัทยีงัยนื 

2) อุปสงคภ์ายในประเทศ  

อุปสงคใ์นประเทศมีผลต่อรูปแบบทีบรษิัทมองและตอบสนองความ

ตอ้งการของผูซ้อืเป็นหลกั ประเทศจะมข้ีอไดเ้ปรยีบดา้นการแข่งขนัในอุตสาหกรรมนันเกดิจากผู้

ซอืในประเทศเป็นผู้สร้างแรงกดดันให้บรษิัทต่างๆ ในประเทศนันมกีารพฒันานวัตกรรมที

รวดเรว็กว่า เพอืใหไ้ดข้้อเปรยีบทางด้านการแข่งขนัสูงกว่าประเทศอืน ข้อแตกต่างระหว่าง

ลกัษณะของอปุสงคใ์นประเทศของประเทศต่างๆ จะก่อใหเ้กดิความแตกต่างระหว่างประเทศใน

ดา้นขอ้ไดเ้ปรยีบดา้นการแข่งขนัของประเทศ ดงันันจงึสามารถแสดงให้เห็นถงึความสาํคญัต่อ

การเสรมิสรา้งรกัษาข้อไดเ้ปรยีบดา้นการแข่งขนัของบรษัิทและของประเทศ อปุสงคใ์นประเทศมี

ลกัษณะ 3 ข้อทมีคีวามสําคญัต่อการเสรมิสร้างและรกัษาข้อได้เปรยีบทางการแข่งขันของ

ประเทศ  

(1) สว่นผสมของอุปสงคใ์นประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนัตลาด

บางส่วนมอีุปสงคใ์นประเทศทคีลา้ยคลงึกบัตลาดโลก บรษิัทหรอืผู้ประกอบการผลติจงึมักจะมี

ขอ้ไดเ้ปรยีบดา้นการแข่งขนัระหว่างประเทศในตลาดส่วนทคีล้ายคลงึกบัอุปสงค์โลก ถ้าตลาด

ส่วนนันเป็นสว่นทมีคีวามสําคญัมากต่อตลาดในประเทศของอุตสาหกรรม และมคีวามสําคญั

มากกว่าตลาดส่วนเดยีวกนัของอุตสาหกรรมในประเทศนนั 

(2) ผูซ้อืทรีูจ้รงิในสนิคา้หรอืบรกิารจะตงัมาตรฐานทสีงูเวลาเลอืกซอื

สนิคา้และบรกิารซงึเท่ากบัเป็นแรงกดดนัให้บรษิัทตอ้งพฒันาข้อได้เปรยีบด้านการแข่งขนัใน

อุตสาหกรรมทีมผีู้ซือในประเทศทรูี้จรงิ ดังนันประเทศจะมีข้อได้เปรยีบด้านการแข่งขันใน

อุตสาหกรรมทมีผีู้ซอืในประเทศทรีู ้จรงิกว่าผู้ซือในต่างประเทศ คําว่าผู้ซอืในทนีีหมายถึงทงัผู้

อุปโภคบรโิภค ช่องทางการจดัจําหน่าย หรอืผู้ซอืทเีป็นบรษิทั สถาบนั องคก์ร และโรงงานตา่งๆ  

(3) อุปสงคใ์นประเทศเกดิก่อนประเทศอนื อุตสาหกรรมทเีกดิขนึเพอื

ตอบสนองอุปสงคใ์นประเทศนันจะได้เปรยีบดา้นการแข่งขนัระหว่างประเทศ ถา้อุปสงคต์่อสนิคา้

และบรกิารนันเกดิขนึในประเทศนันก่อนประเทศอนื ในบางกรณีผูซ้อืในประเทศทรู้ีจรงิกว่าผูซ้อื

ในต่างประเทศก็อาจก่อให้เกดิอุปสงคป์ระเทศทลีว่งหน้าและลําหน้าอุปสงคใ์นต่างประเทศ 

ในทางตรงกนัขา้ม หากอุปสงคน์นัไม่ได้กลายเป็นสากล อุตสาหกรรมในประเทศสําหรบัอุปสงค์

นันกจ็ะเป็นข้อเสยีเปรยีบระหว่างประเทศไดห้รอืถา้อุปสงคใ์นประเทศตอบสนองอย่างล่าช้าต่อ

ความตอ้งการใหม่ทเีป็นสากล ประเทศนันก็จะเสยีเปรยีบดา้นการแข่งขันระหว่างประเทศใน

อุตสาหกรรมนัน 
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ทงันีขนาดของอุปสงค์ในประเทศมีความสําคญัมาก คอืตลาดใหญ่มี

โอกาสสงูกวา่ตลาดเลก็ทจีะลดตน้ทุนตอ่หน่วยทเีกดิจากการผลติครงัละมาก ๆ  (Economies of 

scale) หรือลดต้นทุนต่อหน่วยจากการสะสมความชํานาญทไีด้จากการผลิตหลายๆ ครงั 

(Learning Curve) แต่ขนาดอุปสงคใ์นประเทศอาจไม่สาํคญัในบางกรณ ีถา้ประเทศเลก็ทอีุปสงค์

ในประเทศนันมขีนาดเลก็เกินไป อาจเพมิขนาดด้วยการส่งออก อย่างไรก็ตามตลาดใหญ่มี

ความสําคญัและจะไม่ช่วยส่งเสรมิให้เกดิข้อได้เปรยีบด้านการแข่งขนัของประเทศ ถ้าขาดซึง

ลกัษณะทดีขีองอปุสงคใ์นประเทศ 

3) อุตสาหกรรมทเีกยีวเนืองและสนับสนุนกนั 

สาเหตุททีําให้ประเทศมอีุตสาหกรรมทเีกยีวเนืองและสนับสนุนมขี้อ

ไดเ้ปรยีบดา้นการแข่งขนัระหว่างประเทศ คอื 

(1) มช่ีองทางทรีวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ และบางครงัหมายถงึมสีทิธิ

พเิศษมากกว่าผู้อนืในต่างประเทศ ในการเขา้ถงึวตัถดุบิหรอืชนิสว่นทดีทีสีดุ 

(2) มคีวามร่วมมอืกันอยู่ตลอดเวลาระหว่างบรษิทัผูใ้ช้กบับรษิัทผูผ้ลติ

วตัถดุบิ 

(3) มคีวามร่วมมอืกนัอยู่ตลอดเวลาในกระบวนการนวตักรรม และ

กระบวนการยกระดบัและเพมิขอ้ได้เปรยีบดา้นการแข่งขนัจากการร่วมมอืระหว่างบรษิัทและซัพ

พลายเออร ์ซงึเป็นการชว่ยกนัแกไ้ขปญัหาหรอืแลกเปลยีนการวจิยัพฒันาระหว่างกนั จะนําไปสู่

ผลลพัธ์ทมีปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลไดอ้ย่างรวดเรว็ 

เพอืทําใหอุ้ตสาหกรรมนันมขีอ้ไดเ้ปรยีบดา้นการแข่งขนั อุตสาหกรรม

ในประเทศใดประเทศหนึงไม่จําเป็นต้องมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันครบสําหรับทุก

อุตสาหกรรมสนับสนุน วตัถุดบิหรอืชนิสว่นทสีามารถซอืหามาไดจ้ากต่างประเทศจะไม่ส่งผลต่อ

ขอ้ไดเ้ปรยีบดา้นการแข่งขนัของประเทศ และถ้าอุตสาหกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมหนึงตงัอยู่

ในประเทศเดียวกนั จะมโีอกาสสูงทจีะประสบความสําเร็จระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมนัน 

และมีความได้เปรียบทางการแข่งขันระหว่างประเทศกบัอุตสาหกรรมทเีป็นอุตสาหกรรม

สนับสนุนต่ออุตสาหกรรมนนัในประเทศอนืๆ 

4) กลยุทธ์ โครงสรา้ง และสภาพการแข่งขนัของประเทศ  

ประเทศมกัจะประสบความสําเร็จระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมทมีขี้อ

ได้เปรียบด้วยการแข่งขนัทสีอดคลอ้งกับระบบจดัการ อันหมายถึงการเลอืกใช้กลยุทธ์และ

โครงสรา้งของบรษิัททสีะท้อนลกัษณะเฉพาะทางนวตักรรมของประเทศนัน เช่น บรษิัทอติาลี

เป็นผูนํ้าโลกในอุตสาหกรรมแตกย่อย (Fragmented industries) อย่างเช่น เฟอร์นิเจอร์ รองเทา้ 

ผ้าขนสัตว์ เป็นต้น ทีจะลดต้นทุนจากการผลติจํานวนมาก ๆ (Economy of scale) โดย

หลกีเลยีงสนิคา้มาตรฐานและเขา้ครอบครองในตลาดเลก็ ดว้ยเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของสนิคา้ 
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สภาพการแข่งขนัระหว่างประเทศเป็นตวักําหนดในระบบเพชรทบีง่ชวี่า 

หากอตุสาหกรรมนันมกีารแข่งขนัภายในประเทศทสีงูมาก เนืองจากแรงกดดนักนัและกนัใหม้ ี

การพฒันาและนวตักรรม ซึงการแข่งขนัในระดับเข้มข้นมกัจะกดดันให้เกดิการส่งออกเพอื

แสวงหาตลาดเพมิเตมิ เพอืก่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบดา้นตน้ทนุทลีดลงเมอืมกีารผลติครงัละมาก ๆ 

นอกจากตัวกําหนดทังสใีนระบบเพชรแล้ว ยังมบีทบาทภายนอกทีมี

บทบาทต่อปจัจยัทมีผีลตอ่ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศอกี 2 ประการ คอื 

เหตุสุดวสิัย หมายถึงการเปลยีนแปลงครงัสําคัญทีอยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของบรษิัทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม เช่น สงิประดษิฐ์ใหม ่การเปลยีนแปลงเทคโนโลยคีรงั

สาํคญั การเปลยีนแปลงทางราคาปจัจยัการผลติทสีาํคญั การเปลยีนแปลงทางตลาดการเงนิโลก

หรืออัตราแลกเปลียนครังสําคัญ การเพิมสูงขึนมากอย่างกะทันหันของอุปสงค์โลกหรือ

อุตสาหกรรมในแถบหนงึของโลก การตดัสนิใจทางการเมอืงโดยรฐับาลประเทศอนื และสงคราม

เป็นตน้  เหตุสดุวสิยันันมคีวามสาํคญัต่อการกําหนดขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัของประเทศ

เพราะก่อใหเ้กดิการเปลยีนแปลงในโครงสรา้งอุตสาหกรรมในโมเดลระบบเพชรหรอืปจัจยัทมีผีล

ต่อความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัของอุตสาหกรรม 

รฐับาลเป็นสถาบนัทมีผีลต่อและไดร้บัผลจากการเปลยีนแปลงของปจัจยั

ทงั 4 ดา้นขา้งตน้ อาท ิเช่น ปจัจยัการผลติภายในประเทศจะได้รบัผลกระทบจากนโยบายของ

รัฐด้านตลาดหลักทรัพย์ ด้านการศึกษา ด้านเงนิช่วยเหลือของรัฐบาล เป็นต้น อุปสงค์

ภายในประเทศไดร้บัผลกระทบจากนโยบายรฐับาลดา้นมาตรฐานสนิคา้และดา้นอนืๆทเีกยีวขอ้ง

กบัความต้องการของผูบ้รโิภค เป็นตน้ รฐับาลสามารถสง่เสรมิหรอืขดัขวางการเสรมิสร้างรกัษา

ขอ้ไดเ้ปรยีบดา้นการแข่งขนัของประเทศ แต่รฐับาลไมม่คีวามสามารถจะสรา้งข้อได้เปรยีบด้าน

การแข่งขนัของประเทศไดโ้ดยตรง ภาคธุรกจิเอกชนมบีทบาทในการการสรา้งข้อได้เปรยีบด้าน

การแขง่ขนัของประเทศ 

 

2.1.3 การวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 

  การวเิคราะห์ SWOT เป็นเครอืงมอืทนํีาข้อมลูเกยีวกบัจดุแข็ง จดุอ่อนและ

โอกาส-อุปสรรค ทไีด้ร ับจากการวิเคราะห์องค์การและสภาพแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ในการ

พจิารณาและตดัสนิใจหาทางเลอืกเชงิกลยุทธ์ได้ (ทศพร ศริสิมัพนัธ์, 2539) กรอบของการ

วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มพจิารณาจากสองกรณี หลกั คอื การวเิคราะหส์ถานการณ์ภายในองคก์ร 

และสถานการณ์ภายนอกองค์กร โดยจะนําจุดแข็งและจุดอ่อนภายในองคก์ารมาวเิคราะห์

เปรียบเทียบกับโอกาสและภยั/อุปสรรคภายนอกเพอืดูว่าองคก์รกําลงัเผชญิกับสถานการณ์

เช่นใด และภายใตส้ถานการณ์เช่นนันองคก์ารควรทําอย่างไรในเชงิกลยุทธ์ (นันทยิา หุตานุวตัร 

และณรงค ์หุตานุวตัร, 2542) แสดงดงัภาพท ี2.2 
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ภาพที 2.2  กรอบแนวคดิการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม 

แหล่งทีมา: นันทยิา หุตานุวตัรและณรงค ์หุตานุวตัร, 2542. 

 

1) การวิเคราะห์สถานการณ์ในการดําเนินงาน เป็นการศึกษาสภาพ

องคก์ารทแีสดงใหเ้หน็ถงึขดีสมรรถนะขององคก์ารในด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้างและระบบการ

จดัการ กระบวนงานและเทคโนโลย ีบุคลากร การเงนิการตลาด เป็นตน้ ซงึพจิารณาว่าปจัจยัใด

เป็นจดุแขง็ทช่ีวยใหอ้งคก์ารสรา้งความไดเ้ปรยีบหรอืปจัจยัใดเป็นจุดอ่อนขององคก์ารทยีงัมขีดี

ความสามารถไม่เพยีงพอ ด้อยกว่าคู่แข่ง รวมทังเป็นการสรา้งความเสยีเปรยีบในการแข่งขนั 

โดยทวัไปสามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัปจัจยั 4 ประการ คอื (1) ผลการดําเนินงานทีผ่านมาของ

องคก์ารในอดตี (2) คูแ่ข่งทสีําคญัทงัในประเทศคู่คา้และในระดบัโลก (3) การเปรยีบเทยีบกบั

ปจัจยัแห่งความสําเร ็จของแต่ละประเภทอุตสาหกรรม และ (4) การเปรยีบเทยีบกบัวงจรชวีติ

ขององคก์ารว่าการเปลยีนแปลงในขดีความสามารถด้านต่างๆ สอดรบักบัความสําเร็จของ

องคก์ารในช่วงชวีติขององคก์ารหรอืไม ่(ทศพร ศริสิมัพนัธ์, 2539) 

(1) จุดแข็ง คอื ขอ้ไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั หรอืเป็นสงิทมีอียู่และสามารถ

ทําได้ดีกว่าคู่แข่งขนั เป็นการใช้ทรพัยากรและความสามารถในการผลติขององค์กรซึงเป็น

ปจัจยัพนืฐานในการพฒันาความได้เปรยีบในการแข่งขนั เช่นการคุ้มครองสทิธบิตัร การมตีรา

สนิคา้ทมีชีอืเสยีงทรีูจ้กัด ีการมคีวามไดเ้ปรยีบจากเทคโนโลยตี่างๆ คณุภาพสนิคา้และบรกิารที

ดกีว่าคู่แข่งขนั เป็นตน้ 

(2) จุดอ่อน คือ ข้อเส ียเปรียบของผลิตภัณฑ์ในการแข่งข ันหรือสิงที

องคก์ารและสามารถทาํได้แยก่ว่าคูแ่ข่งขนั โดยการขาดหายไปของจุดแข็ง ก็เป็นการแสดง

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

(Environment Scan) 

 

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในองค์กร 

(Internal Analysis) 

 

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกองค์กร 

(External Analysis) 

จุดแข็ง 

(Strengths) 

จดุอ่อน 

(Weaknesses) 

โอกาส 

(Opportunities) 

อปุสรรค 

(Threats) 
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จดุอ่อนทเีกดิขนึในองค์การ เข่นการไม่ได้รบัการคุม้ครองทางสทิธิบตัร การมตีราสนิคา้ทมี ี

ชอืเสยีงไม่ด ีการเสยีเปรยีบด้านเทคโนโลยแีละงานวจิยัต่างๆ คุณภาพของสนิคา้ทบีกพร่อง 

ตน้ทุนต่อหน่วยสงูกว่าคู่แข่งขนั เป็นตน้ 

2) การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกองค์การ  เป็นการศึกษาการ

เปลยีนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกทสีง่ผลกระทบต่อองคก์ารแต่ละแห่งแตกต่างกนั ซงึ

การเปลยีนแปลงทก่ีอให้เกดิโอกาสแก่องคก์ารบางแห่งอาจเป็นข้อจํากดัสําหรบับางองคก์ารก็

เป็นได้ ในการวเิคราะหป์จัจยัภายนอก (Edward, 1994 อ้างถงึใน พรพรรณ ชนืประเสรฐิกุล, 

2546) ได้พจิารณาจากปจัจยั 9 ประการ ได้แก่ การเมอืง เศรษฐกจิ นิเวศวิทยา การแข่งขัน 

กฎหมาย โครงสร้างพนืฐาน สงัคม เทคโนโลย ีและประชากร 

(1) โอกาส คอื โอกาสทางการตลาดและความเป็นไปได้ของผลติภณัฑ์ 

เป็นการวเิคราะห์สภาวะแวดลอ้มภายนอกทสีามารถแสดงให้เห็นถึงโอกาสใหม่ๆ สําหรบัการ

เตบิโตและการทาํกําไรขององคก์ารได ้เช่น ความตอ้งการของลกูคา้ทเีกดิขนึใหมแ่ละไมส่ามารถ

เป็นจรงิ การเกดิขนึใหม่และเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆ การผ่อนกฎการคา้ต่างๆทเีกยีวข้อง 

สามารถใหบ้รกิารกลุม่ลกูคา้ไดม้ากขนึ หรอืขยายตลาดสูภ่มูศิาสตรใ์หมเ่ป็นตน้ 

(2) อุปสรรค คอื อุปสรรคททีําให้สูญเสยีโอกาสทางการแข่งขัน เป็นการ

เปลยีนแปลงจากสภาพแวดลอ้มภายนอกททีําให้เกดิการคุกคาม เป็นอุปสรรคขนึภายในองคก์าร 

เช่นการเปลยีนรสนิยมของผูบ้รโิภคในสนิคา้ขององคก์าร การปรากฎตวัของสนิคา้ทดแทน การมี

กฎเกณฑใ์หม่ๆ  เกดิขนึ การลดลงของความเจรญิเตบิโตของตลาด การเขา้มาของคู่แข่งใหม่ทมี ี

ศกัยภาพ เป็นตน้ 

การวเิคราะห ์SWOT ขององคก์ารสามารถกําหนดกลยุทธ์จากสถานการณ์ที

ตอ้งเผชญิ โดยนําข้อมลู จดุแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค มาวเิคราะห์ในรูปแบบสมัพนัธ์กนั

แบบแมตรกิซ ์ซงึเรยีกว่า SWOT Matrix หรอื TOWS Matrix สาํหรบัการกําหนดกลยุทธ์แสดง

ดงัตารางท ี2.1 
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ตารางที 2.1  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมเพอืกําหนดกลยุทธอ์งค์การ (TOWS Matrix) 

 
          ปัจจยัภายนอก 

ปัจจยัภายใน 
โอกาส อุปสรรค 

จดุแขง็ 

กลยุทธ์เชิงรกุ 

 (โอกาส,จดุแขง็) 

สถานการณ์ทีพงึปรารถนาของ

องคก์รมากทีสุดเนืองจากมจุีดแขง็และ

สภาพแวดล้อมทีเอือแก่องค์การ การ

กาํหนดกลยุทธ์จงึออกมาในลกัษณะเชงิ

รุก (Aggressive Strategy)เพือดึงจุด

แขง็มาเสริมโอกาสทีเปิดให้เพ ือสร้าง

ประโยชน์แกอ่งคก์ารมากทสีดุ 

กลยุทธ์การแตกตวั  

(อปุสรรค,จดุแขง็) 

สถานการณ์ภายนอกทไีม่เอือต่อ

องค์การ แต่องค์การมีจุดแข ็งหลาย

ประการ ด ังนันการกําหนดกลยุทธ์จึง

ออกมาในลกัษณะการแตกตวัหรอืกระจาย

กจิการ (Diversification Strategy) เพือใช้

ประโยชน์จากจุดแขง็ทีมีอยู่ในการสร้าง

โอกาสระยะยาวสําหรับผลิตภัณฑ์หรือ

ตลาดดา้นอืนๆ แทน 

จุดอ่อน 

กลยทุธก์ารพลิกฟืนสถานการณ์  

(โอกาส,จดุอ่อน) 

สถานการณ์ทีอ งค์ก ารมีข้อ

ไดเ้ปรียบจากโอกาสแต่ตดิขดัทีปญัหา

ภายในองคก์าร ดงันันจึงเป็นกลยุทธ์

พลกิตวั (Turnaround-oriented Strategy)

เพือขจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายใน

องค์การให้พร้อมฉกฉวยโอกาสทีกาํลัง

เปิดให้ 

กลยทุธก์ารป้องกนัตวั  

(อปุสรรค,จดุอ่อน) 

สถาน การ ณ์ทีเ ลวร้ ายทีสุ ด ของ

องค์ก าร  เนืองจากเผชิญป ัญหาจาก

ภายนอกและมีปญัหาภายในองค์การ 

ดงันันกลยุทธ์ขององคก์ารทดีทีสีดุคอืการ

ตงัรบั (Defensive Strategy) เพอืลดหรอื

หลีกเล ียง อุปสรรค ทีคาดว่าจะเกดิข ึน

ตลอดจนหามาตรการททํีาให้องค์การเกดิ

ความสูญเส ียน้ อยทีสุด รวมทังแก้ไข

ปญัหาภายในองคก์ารต่างๆ ได ้

 

การวเิคราะห์ SWOT เป็นเครอืงมอืทใีช้ในการพฒันากลยุทธแ์ละนโยบาย

ขององค์การ พรอ้มทงัยงัสามารถช่วยในการตดัสนิใจภายในองค์การได้ด้วย ซงึการวเิคราะห์ 

SWOT นจีะมองทงัความเป็นไปไดด้า้นบวกและดา้นลบ ช่วยให้สามารถเพมิความได้เปรยีบใน

การแข่งขนัและลดจุดอ่อนขององค์การ เพอืเข ้ายึดครองโอกาสและต่อต้านอุปสรรคทเีข้ามาสู่

องคก์ารไดเ้ช่นกนั อย่างไรกต็ามการวเิคราะหใ์ห้เกดิประสทิธภิาพ ตอ้งมคีวามยดืหยุน่และมกีาร

วเิคราะหส์มาํเสมอเนืองจากสถานการณ์ในปจัจุบนัมกีารเปลยีนแปลงตลอดเวลา ทางด้านการ

กําหนดนําหนักในแตล่ะปจัจยัเพอืนําไปสูก่ลยุทธต์าม TOWS Matrix  
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2.1.4 กระบวนการลาํดบัขนัเชิงวิเคราะห์ (TheAnalytic HierarchyProcess: 

AHP) 

กระบวนการลําดบัขนัเชงิวเิคราะห์ (The Analytic Hierarchy Process: 

AHP) ถูกพฒันาโดย T.Saaty (T.Saaty, 1997; 1980; 1988; 1995 อ้างถงึใน Kasperczyk 

et.al, 2005) โดยถือเป็นหนึงในแนวทางการศกึษาทีรู้จกัตามกฎการตดัสนิใจแบบหลาย

หลกัเกณฑ์ (Multi-criteria decision making: MCDM) ซงึจะช่วยให้ผูว้เิคราะหป์ระเมนินําหนัก

ของหลกัเกณฑเ์พอืกําหนดทางเลอืกทเีหมาะสมสามารถนํามาใช้ในการวเิคราะห์เชงิคุณภาพได้ 

อาทกิารพฒันาผลติภัณฑ์ การตัดสินใจเลอืกซอืสินคา้ หรือการกําหนดกลยุทธ์หรือนโยบาย

องคก์รเป็นตน้ 

การศึกษาจะอยู่ในลักษณะการเปรียบเทียบเป็นคู่ข้อวินิจฉัย (Pairwise 

Comparison) แต่ละหลกัเกณฑแ์ละเกณฑ์ย่อยตามลาํดบั จนถงึทางเลอืกซงึจะเป็นระดบัตําสุด

ของการจดัลาํดบัขนั ผลจากการเปรยีบเทยีบนําหนักในแต่ละคู่เรยีบรอ้ยแลว้จะสามารถคํานวณ

นําหนักของหลกัเกณฑอ์อกเป็นตวัเลข เพอืแสดงให้ผู้วเิคราะหเ์หน็ถึงความสําคญัของแต่ละ

หลกัเกณฑ์ไดอ้ย่างชดัเจน ซงึจากงานของ Malczewski (1999) (อุดมศักดิ สงวนศิริธรรม        

, 2552) ไดก้ล่าวว่ากระบวนการลาํดบัขนัเชงิวเิคราะห์หรอื AHP นันจะค่อนขา้งมคีวามยดืหยุ่น 

จดัทําได้งา่ย ทําใหเ้ราทราบความสําคญัของแต่ละปจัจยัได้อย่างชดัเจน และผู้วเิคราะห์สามารถ

ตรวจสอบความไม่สอดคลอ้งของปจัจยัได ้เพอืให้มนัใจได้วา่การจดัลําดบัความสําคญันันเป็นไป

ตามหลกัของเหตุและผลโดยเมอืเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจดว้ยวธิตี่าง ๆ ดงัตารางท ี2.2 พบว่า

วธี ีAHP เป็นทางเลือกทดีีทสีุดในการตัดสนิใจเพราะทําได้ง่าย มคีวามยดืหยุ่น มีทฤษฎทีาง

คณติศาสตรร์องรบั มคีวามน่าเชอืถอืและความแมน่ยาํสงู 
 

ตารางที 2.2  ประเดน็สําคญัของวธิกีารสําหรบัใช้คา่ถ่วงนําหนักเกณฑ์การตดัสนิใจ 

 

ลกัษณะพิเศษ Ranking Rating 
Pairwise 

Comparison 

Trade-off 

Analysis 

จาํนวนทีพิจารณา n N n(n-1)/2 <N 

ค่าคาํตอบ เรยีงตามลําดบั ค่าเป็นช่วง อตัราสว่น ค่าเป็นช่วง 

การคิดเป็นลาํดบัขนั อาจเป็นได ้ อาจเป็นได ้ ใช ้ ใช ้

ทฤษฎีพืนฐาน ไมม่ ี ไม่ม ี Statistical/heuristic Axiomatic/deductive 

ความยากง่าย งา่ยมาก งา่ยมาก งา่ย ยาก 

ความน่าเชือถือ ตาํ มาก มาก ปานกลาง 

ความแม่นยาํ ค่าโดยประมาณ ไมแ่มน่ยํา แมน่ยาํ แมน่ยาํ 

โปรแกรมสนับสนุน Spreadsheets Spreadsheets Expert Choice(EC) Logical Decision (DC) 

 

แหล่งทีมา: อุดมศกัด ิสงวนศริธิรรม, 2552. 
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การคํานวณหานําหนักของแต่ละหลกัเกณฑใ์นเมตรกิซ์สามารถหาค่าได ้โดย

ใช้วธิคํีานวณไอแกนเวคเตอร์ (Eigenvector) ของแต่ละเมตริกซ์และเวคเตอรจ์ะถูกถ่วงด้วย

นําหนักของหลกัเกณฑท์สีงูกว่า ขนัตอนนีจะถูกทําไปเรอืยๆ จากบนไปล่างตามโครงสรา้งลําดบั

ขนัในทสีดุกจ็ะไดท้างเลอืกทเีหมาะสมทสีดุจงึสามารถสรุปขอ้ดแีละขอ้เสยีของกระบวนการลาํดบั

ขนัเชงิวเิคราะห์ ดงันี 

ขอ้ดขีองรูปแบบการวเิคราะห์เชงิลําดบัขนั คอื งา่ยในการประมวลผลและเป็น

การนําหลกัคณติศาสตรม์าประยุกตว์เิคราะห์เสมอืนรูปแบบความคดิของมนุษย ์ทําให้สะดวกใน

การทําความเข้าใจ สามารถใช้กับการตดัสนิใจคนเดยีวและสามารถใช้ได้ดกีบัการตดัสนิใจทมีผีู้

ตดัสนิใจเป็นกลุ่มเพราะสามารถช่วยอภปิรายหาวตัถุประสงคร์วมและทางเลอืกทไีด้และสามารถ

ใชง้านได้กบัปญัหาทมีคีวามสลบัซับซ้อน (Sirikrai and Tang, 2006) พรอ้มทงักระบวนนีมี

ขันตอนดําเนินการไม่ยุ่งยากสับสน และมีความยดืหยุ่นสูงในการปรบัเปลียนนําหนักและ

ความสําคญัหรอืเกณฑ์การตดัสนิใจต่างๆ ได ้สามารถใช้งานไดก้บัการวเิคราะห์ปญัหาทเีป็น

ปจัจยัทตีค่ีาเป็นเงนิไดแ้ละตค่ีาเป็นเงนิไม่ไดม้คีวามน่าเชอืถอืและแม่นยาํสงู นอกจากนนัรูปแบบ

การวเิคราะห์เชงิลําดบัขนัยงัได้มผีู้เชยีวชาญพยายามพฒันาโปรแกรมเชิงพาณิชย์เพือรองรบั

การตดัสนิใจของการวเิคราะห์แบบลําดบัขนั ทเีรยีกว่า Expert choice ทําให้มกีารนํามาใช้อย่าง

แพรห่ลายขนึ 

ในส่วนของขอ้เสยี พบว่ารูปแบบการเปรยีบเทยีบเป็นคู่ก่อใหเ้กดิการจาํกดัจาก

จาํนวนความตอ้งการทจีะนํามาพจิารณาเพราะหากกระบวนการมรีะดับขนัทีซบัซ้อน ก็อาจทําให้

ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจ ทตี้องใช้ระยะเวลามากขนึ และมกีารเปรยีบเทยีบเป็นคู่หลาย

ขันตอน นอกจากนันรูปแบบการตัดสินใจเชิงลําดับขันไม่สามารถอธิบายถึงปจัจยัทีม ี

ความสมัพนัธก์นัลกัษณะของโครงสรา้งปญัหาทไีมไ่ดเ้ป็นแบบลําดับขนัและอาจพบปญัหาเรอืง 

Multiplicative variant ได้ (Belton, 1986; Belton and Gear, 1997 อา้งถงึใน Kasperczyk et.al, 

2005; Gorener, 2012) 

รูปแบบของกระบวนการลําดบัขนัเชงิวเิคราะหจ์ะอยู่บนหลกัพนืฐานสามประการของการ

วเิคราะหแ์บบตรรกศาสตร ์(การหาเหตผุล) ซงึประกอบด้วย 

1) หลักการของการสร้างการแยกออก (Decomposition) ปญัหาลําดับขันเป็นสร้าง

รูปแบบของปญัหาให้เป็นโครงสร้างลําดบัขนัทมีคีวามสมัพนัธเ์ชอืมโยงกนัระหว่างชนั โดยแต่ละ

ปจัจยัทอียู่ในระดบัชันเดยีวกันจะเป็นอิสระต่อกัน องคป์ระกอบหลกัของโครงสร้างลําดับชนั

ประกอบด้วย ระดบัชนัของวตัถุประสงค์ ปจัจยัทีใช้เป็นเกณฑก์ารตดัสนิใจและแนวทางเลอืก

ต่างๆ ของปญัหาตามลําดบั 

2) หลกัการใชดุ้ลยพนิิจเชงิเปรยีบเทยีบ เป็นส่วนของการเปรียบเทียบความสําคญัของ

ปจัจยัในกระบวนการลาํดบัขนัเชงิวเิคราะห ์ผูต้ดัสนิใจจะตอ้งเปรยีบเทยีบปจัจยัทอียู่ในระดบัขนั
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กนัเป็นคู่ๆ โดยจะคํานึงถงึระดบัความสาํคญัของปจัจยั ภายใต้ปจัจยัในระดบัขนัทสีงูกว่า และ

ประยุกต์ให้อยู่ในรูปแบบของเมตรกิซ์รวมทงัใช้ทฤษฎไีอเกนเวคเตอร ์(Eigenvector) มาช่วยใน

การตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้มลู 

3) หลกัการวเิคราะหค์วามสาํคญัก่อนหลงั หลงัจากได้ค่านําหนักของปจัจยัต่างๆ ทเีป็น

ผลการเปรยีบเทยีบความสาํคญัของปจัจยัคู่ๆ ในระดบัชนัเดยีวกนั ค่านําหนักของแต่ละปจัจยัใน

แต่ละดับขันเชิงว ิเคราะห์หาค่านําหนักรวมปจัจยั โดยคํานึงถึงปจัจยัทีเหนือกว่าและการ

วเิคราะหจ์ะเรมิตน้จากระดบัทหีนึงซงึเป็นวตัถปุระสงคข์องปญัหาลงไปสู่ระดบัตาํสุดซงึเป็นแนว

ทางเลอืกปญัหา 

 

2.2 งานวิจยัทีเกียวข้อง 

 

 จากการศึกษาถึงความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลกัทรพัย์ไทยในอาเซยีน 5 

ผูว้จิยัไดท้ําการศึกษางานทเีกยีวขอ้งโดยตรงพบว่ายงัมผีูท้าํการศกึษาในเรืองนีโดยตรงในอดตี 

ค่อนขา้งน้อย ดงันนัจงึไดแ้ยกงานวจิยัทเีกียวข้องในการศึกษาเป็น 3 ประเดน็ คอืงานศกึษาที

เกยีวกบัความสามารถในการแข่งขนังานศกึษาทเีกยีวกบัการพฒันาของตลาดหลกัทรพัยแ์ละ

งานศกึษาทเีกยีวกบัการจดัทํากลยทุธ ์มรีายละเอยีดดงันี 

 

2.2.1 งานศึกษาทีเกียวกบัความสามารถในการแข่งขนั 

การศกึษาความสามารถในการแข่งขนั สามารถแบ่งลกัษณะการวเิคราะห์เป็น 2 

รปูแบบคอื การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณซงึจะนําดชันีทางเศรษฐศาสตรม์าวเิคราะห์ความไดเ้ปรยีบ

ในการแข่งขันของอุตสาหกรรม และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ในส่วนของการวิเคราะหเ์ชิง

ปรมิาณไดศ้กึษาจากงานการเสรมิสรา้งความสามารถในการแข่งขนั (ณัฎฐพงศ์ ทองภกัดี และ

คณะ, 2542 อ้างถงึในพรพรรณ ชนืประเสรฐิกลุ, 2546) ซงึรวบรวมวธิีการวดัความได้เปรยีบ

โดยเปรยีบเทยีบดว้ยดชันีต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดงัตารางท ี2.3 
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ตารางที 2.3  วธิกีารวเิคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัโดยดชันีทางเศรษฐศาสตร ์

 

วิธีการศึกษา รายละเอียด ขอ้จาํกดั 

ดั ช นี ค ว า ม ไ ด้ เ ป รี ย บ โ ด ย

เปรียบเทียบทีปรากฎ 

(Revealed Comparative 

Advantage:RCA) 

เพอืศกึษาศกัยภาพการแขง่ขนั

ในตลาดโลกของประเทศผูส่้งออก

เมือเปรียบเทียบกับศักยภาพของ

โลกในสนิคา้แต่ละชนิด ซึงเป็นการ

เปรยีบเทยีบความเชยีวชาญเฉพาะ

อย่าง 

สะดวกในการพจิารณาถงึความ

ไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบและงา่ยใน

การคาํนวณแต่ RCA ยงัไม่แสดงถงึ

ความได้เปรยีบโดยเปรยีบเทียบที

แท้จร ิงหากมีการแทรกแซงทาง

การคา้ทเีกดิจากรฐับาล 

แบบจาํลองส่วนแบ่งตลาดที

คงที 

(Constant Market Share 

Model: CMS) 

เพอืศกึษาถงึการขยายตวัการ

ส่งออกว่าไดผ้ลดหีรอืไม่ ทาํใหท้ราบ

ถงึสาเหตุและส่วนแบ่งของตลาดผู้

ส่งออกทีเปลยีนแปลงไปว่าเกดิจาก

ปจัจยัใด 

มกีารตงัขอ้สมมตทิีว่าส่วนแบ่ง

ในการส่งออกของประเทศต่างๆ ที

พจิารณาต้องไม่มกีารเปลยีนแปลง 

แตใ่นสภาพความเป็นจรงิโครงสร้าง

การค้า โลกมีการ เปลียนแปลง

ตลอดเวลา 

การวิเคราะหอ์ตัราการคุ้มครอง

ทีแท้จริง  

(Effective Rate of Protection: 

ERP) 

เพื อ ศ ึกษ า ถึ งผลของ กา ร

คุ้มครองอุตสาหกรรมทีมีผลต่อ

มูลค่าเพิม เป็นการเปรียบเทยีบ

มูลค่าเพมิต่อหน่วยในกจิกรรมทาง

เศรษฐกจิ 

มีการตงัข้อสมมตทิีไม่ตรงกับ

สภาพความเป็นจรงิในปจัจุบัน อาท ิ

ลักษณะตลาดเป็นตลาดแข่งข ัน

สมบู ร ณ์ทีม ีก ารจ้า งง าน เต็มท ี

ดุลการชาํระเงนิระหว่างประเทศอยู่

ในภาวะสมดุล ราคาถกูกาํหนดจาก

อุปสงค์และอุปทานในกรณีประเทศ

เล็ก และความสัมพันธ์ในการผลิต

สนิค้าและปจัจยัการผลิตขนักลางมี

ลกัษณะคงท ีเป็นต้น 

 

จากการวิเคราะหเ์ชงิปรมิาณ มกัมขี้อจํากดัในการวิเคราะห์ททีําให้ผลสรุปไม่

เป็นไปตามสถานการณ์จรงิ และปจัจบุนังานศกึษาถงึความสามารถในการแข่งขนัส่วนใหญจ่ะ

เน้นการวเิคราะหเ์ชงิคณุภาพมากกวา่ เนืองจากสามารถปรบัใหท้นักบัสถานการณ์โลกทเีกดิขนึ

และมกีารเปลยีนแปลงตลอดเวลาได้ โดยมกีารนําแนวคดิทางดา้นเศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ 

เศรษฐศาสตรอ์ุตสาหกรรมมารองรบัทําให้ผลงานออกมามคีวามน่าเชอืถอืและเหมาะสม  

งานศกึษาเชงิคณุภาพทเีกียวข้องกบัความสามารถการแข่งขนัของประเทศที

สาํคญัจดัทําโดยสองสถาบนัทมีชีอืเสยีงคอื สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: 

WEF) และสถาบนัการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management 
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Development: IMD) โดยทงัสองสถาบนัมวีธิีและเกณฑ์ในการชวีัดทแีตกต่างกนั สามารถสรุป

การศกึษาทเีกยีวกบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยในกลุ่มอาเซยีน 5 ไดด้งันี 

สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ได้จดัอันดับ

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศต่างๆ ทวัโลก 133 ประเทศ ประกอบด้วยเกณฑ์ชวีดั 

12 เสาหลกั 117 ปจัจยั เน้นปจัจยัการประกอบธุรกจิเป็นหลกั โดยแหล่งข้อมูลมาจากการสํารวจ 

81 ปจัจยั และข้อมลูเชงิสถติจิํานวน 36 ปจัจยั  WEF จดัอนัดบัและแบง่ศกัยภาพในการแข่งขนั

ของประเทศเป็น 3 ระดับ โดยพจิารณาจากผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากร 

(GDP per capita) เป็นหลกั ได้แก่ (1) กลุ่มประเทศทขีับเคลอืนด้วยปจัจยัพนืฐาน (Factor 

driven) คอื ประเทศทมีผีลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศต่อประชากรตํากว่า 2,000 ดอลลาร์

สหรฐัฯ (2) กลุ่มประเทศทขีับเคลอืนด้วยการเพมิประสทิธภิาพการลงทุนและการปรบัปรุง

คณุภาพผลติภณัฑ์ (Efficiency driven) คอืมผีลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากร

ประมาณ 3,000 – 8,999 ดอลลารส์หรฐัฯ โดยประเทศไทยถูกจดัอนัดบัการพฒันาให้อยู่ในกลุ่ม

นีและ (3) กลุ่มประเทศทขีบัเคลอืนดว้ยนวตักรรม (Innovation driven) ซงึมผีลติภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศต่อประชากรมากกว่า 17,000 ดอลลาร์สหรฐัฯ 

จากการจดัอนัดบัของสภาเศรษฐกิจโลกในปี ค.ศ. 2011 ไทยอยู่ในอันดบัท ี39 

จาก 133 ประเทศ ซงึประเทศไทยมกีารพฒันา จากคณุภาพระบบการศกึษา ประสทิธภิาพของ

ตลาดสนิคา้และแรงงาน ความซบัซอ้นของตลาดการเงนิทเีพมิขนึ และอยู่ในช่วงจดัเตรยีมความ

พรอ้มดา้นเทคโนโลย ี(ภาพท ี2.3) โดยไทยนันมจุีดแขง็จาก (1) ขนาดตลาดภายในประเทศ ซงึ

ในช่วง 20 ปี ทผีา่นมานัน มรีะดบัรายได้ต่อประชากร (GDP per capita) สูงกว่าค่าเฉลยี

ประเทศกําลงัพฒันาในเอเชยีโดยตลอด (2) ระบบโครงสร้างพนืฐานทมีปีระสทิธิภาพ อาท ิ

คุณภาพของระบบถนน คณุภาพของท่าอากาศยาน เป็นต้น (3) ประสทิธิภาพของตลาดสนิค้า

และแรงงาน ระบบสหภาพแรงงานทเีข้มแข็ง (4) การพฒันาของตลาดการเงนิ อาทิ ความ

สะดวกในการเข้าถงึแหล่งเงนิทุน การทบีรษิัทจะเพมิทุนในตลาดหลกัทรพัย์ และความง่ายใน

การเขา้ถงึสนิเชือ (5) ความซับซ้อนของธุรกิจทีเกิดจากการพัฒนาระบบคลัสเตอร์ มีการ

เชอืมโยงระหว่างธุรกจิ และปรมิาณของซพัพลายเออรภ์ายในประเทศทเีพมิขนึ ขณะทจีุดอ่อน

ของไทยยงัเป็น (1) การขาดเสถียรภาพของรฐับาล ปญัหาการคอรปัชนั (2) แรงงานทไีด้รบั

การศกึษามไีม่เพยีงพอ (3) การตงักําแพงภาษี และภาวะเงนิเฟ้อภายในประเทศ 
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ภาพที 2.3  ระดบัของการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศในกลุ่มอาเซยีน 5 ปี ค.ศ.2011 

แหล่งทีมา:  World Economic Forum, 2011. 

 

สถาบนัการจดัการนานาชาติ (International Institute for Management 

Development: IMD) ไดจ้ดัอนัดับความสามารถในการแข่งขนัเน้นในปจัจยัโครงสร้างของ 59 

ประเทศทวัโลก ประกอบดว้ยเกณฑ์ชวีดักว่า 331 ปจัจยั โดยขอ้มลูทนํีามาใชใ้นการจดัอนัดบัมา

จากข้อมูลการสํารวจ 116 ปจัจยั และข้อมูลเชงิสถติจิาํนวน 215 ปจัจยั ซงึการจดัอนัดบัของ 

IMD แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลกัและใหนํ้าหนักในแตล่ะกลุ่มเท่ากนัคอืรอ้ยละ 25 ประกอบดว้ย (1) 

ศกัยภาพของเศรษฐกจิ (Economic Performance) (2) ประสทิธภิาพของภาครฐั (Government 

Efficiency) (3) ประสทิธิภาพของภาคเอกชน (Business Efficiency) และ (4) โครงสร้างพนืฐาน

(Infrastructure) 

ใน ปี ค.ศ. 2011 ประเทศไทยถูกจดัใหอ้ยู่ในอนัดบัท ี 27 จาก 59 โดยมจีุดอ่อน

และจุดแขง็แสดงดงัตารางท ี2.4 และจากภาพรวมแลว้ IMD ใหข้้อสรุปว่าปจัจยัทปีระเทศไทย

จําเป็นตอ้งปรบัเพอืสรา้งความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ การนําความรู้และความคดิในเชงิ

สร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในเชิงปฏบิตัิ การเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขยีว การแก้ไขปญัหาสนิค้าโภค

ภณัฑท์ปีรบัตัวสูงขนึ การลงทุนโครงสร้างพนืฐานทสีําคญักบัประชาชน การแก้ไขปญัหาการ

ขาดแรงงานในภาคผลติ และการสรา้งความสามคัคใีนคนไทยและแก้ไขปญัหาความไม่สงบใน

ชายแดน ขณะทกีารจดัอนัดบัความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศอนืๆ ในอาเซยีน 5 พบว่า

§ สถาบนั  

§ โครงสรา้งพนืฐาน  

§ เสถยีรภาพของเศรษฐกจิมหภาค  

§ สุขภาพและการศกึษาขนัพนืฐาน 

 

ขบัเคลอืนดว้ยปจัจยัพืนฐาน 

ขบัเคลอืนดว้ยการเพิม

ประสทิธภิาพการลงทุน 

 

ขบัเคลอืนดว้ยนวตักรรม 

§ การศกึษาระดบัสงูและการฝึกอบรม 

§ ประสทิธภิาพของตลาดสนิคา้ 

§ ประสทิธภิาพของตลาดแรงงาน 

§ ความเชยีวชาญและความน่าเชอืถือในตลาดสนิคา้ 

§ ความเชยีวชาญและความน่าเชอืถือในตลาดเงนิ 

§ การเตรยีมพรอ้มดา้นเทคโนโลย ี

§ ประสทิธภิาพความนา่เชอืถือของธรุกจิ 

§ นวตักรรม 

 

Transition 1-2 

 

Transition 2-3 

1 

2 

3 

 

 

อินโดนีเซีย (46) 
ไทย(39) 

มาเลเซีย (21) 
 

 

สิงคโปร ์(2) 

 

ฟิลิปปินส ์(75) 

 

 

 

ระดบัการพฒันา เกณฑ์ในการจดัอนัดบัความสามารถการแข่งขนั                                                               
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ประเทศสงิคโปรแ์ละมาเลเซียมคีวามสามารถในการแข่งขนัทสีูงกว่าประเทศไทยโดยอยู่ใน

อนัดบัท ี3 และอนัดบัท ี16 ตามลําดบั ขณะทอีนิโดนีเซยีและฟิลปิปินสย์งัมคีวามสามารถในการ

แข่งขนัทตํีากว่าอยู่ในอนัดบัท ี37 และอนัดบัท ี41 ตามลําดบัโดยการจดัอนัดบัของแตล่ะประเทศ

ตามกลุม่ของ IMD  

 
 

ตารางที 2.4  จุดแขง็และจดุออ่นของประเทศไทยจากการศกึษาของ IMD ปี ค.ศ. 2011 

 

กลุ่ม จดุแขง็ จดุอ่อน 

1) ศกัยภาพของเศรษฐกิจ การค้าและการส่งออกทีขยายตัว 

อัตราการเตบิโตของอุตสาหกรรม

การท่องเทยีว 

ผลมาจากเงนิเฟ้อทปีรบัตวัสงูขนึ 

แล ะ กา ร ลง ทุ น โ ด ย ตร ง จ า ก

ตา่งชาตทิลีดลง  

2) ประสิทธิภาพของภาครฐั กฎหมายเกยีวกบัแรงงาน การออก

นโยบายเพือสรา้งแรงจงูใจในการ

การลงทุน  

น โ ย บ า ย ก า ร เ ม ื อ ง ที ข า ด

เสถยีรภาพ การตงักําแพงภาษ ี

ปญัหาความเหลือมลําของการ

กระจายรายได ้

3) ประสิทธิภาพของ

ภาคเอกชน 

การตอบสนองต่อความพงึพอใจ

ของลกูคา้มากขนึ การมวีฒันธรรม

ทีเ ป็นสากล ความโป ร่งใสขอ ง

สถาบันการเง ิน  และอัตราการ

เตบิโตของดชันีตลาดหลกัทรพัย์ท ี

เพมิขนึ  

ผลติภาพแรงงานเฉลยีต่อคนตาํ 

ความเสยีงในการลงทุนสูง และ

ทักษ ะ ทาง ด้าน ก าร เ งิน ขอ ง

ประชากรตาํ  

 

4) โครงสรา้งพนืฐาน ต้นทุนดา้นเครอืขา่ย

โทรศพัทไ์รส้ายภายในประเทศและ

ต้นทุนดา้นไฟฟ้าของอุตสาหกรรม

ถูก ขณะทอีตัราส่วนการพงึพา

(Dependency ratio) กม็ค่ีาทตีาํ 

(อตัราส่วนของประชากรทไีม่ได้

ทาํงานเชงิเศรษฐกจิ ต่อประชากร

ททีาํงานเชงิเศรษฐกจิ) 

สาธารณสุขการแพทย์ไม่ทัวถึง 

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมี

ประสทิธภิาพตํา ดชันีการพฒันา

มนุษย์(Human development 

Index)มีค่าตาํ (ดัชนีการว ัดและ

เปรยีบเทยีบ ความยากจน การรู้

หนังสอื การศึกษา อายุขัย การ

คลอดบุตร และปจัจัยอืน ๆ ของ

ประเทศต่าง ๆ ทวัโลก) 

 

แหล่งทีมา: International Institute for Management Development, 2011. 
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ความแตกต่างระหว่างการจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของ WEF

และ IMD คอื ทาง WEF ได้เน้นปจัจยัด้านการประกอบธุรกจิเป็นปจัจยัพนืฐานในการศกึษา 

ขณะท ีIMD จะเน้นปจัจยัโครงสรา้งของประเทศในการศกึษาถงึขดีความสามารถในการแข่งขนั

และทงัสองสถาบนัมกีารนําข้อมูลจากการสํารวจทศันคตมิาใชใ้นการจดัอนัดบั โดย WEF ใช้

ข้อมูลจากการสํารวจคดิเป็นรอ้ยละ 69 ของปจัจยัทงัหมด ขณะที IMD คดิเป็นร้อยละ 35 ซงึ

อาจจะส่งผลให้การจดัอันดบันันมลีกัษณะอคตไิด้ (Bias) เพราะผู้ให้ข้อมูลมคีวามเข้าใจใน

คําถามทแีตกต่างกนั และจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามน้อยเกินไปอาจไม่อยูใ่นระดบัทเีป็นตวัแทน

ของกลุม่ประเทศได้ (สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิสงัคมแห่งชาต ,ิ 2554) 

นอกจากนันผู้ศึกษาได้ทําการทบทวนเอกสารทางวชิาการอืนๆ เพือ

พิจารณาปจัจัยทีส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในโมเดลระบบเพชร โดยงานที

ทําการศกึษา ได้แก่ การศกึษาความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยและความท้าทาย

ของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ธชัวรรณ  กนิษฐพ์งศ์, 2553) ซงึนําข้อมูลจากรายงานการจดั

อนัดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัประเทศของสภาเศรษฐกจิโลก (WEF) แบ่งเป็น 12 ด้าน

จาํนวน 111 ปจัจยั เพอืเปรยีบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย สงิคโปรแ์ละ

มาเลเซยีพบว่าสงิคโปรม์ขีดีความสามารถในการแข่งขนัสูงกว่ามาเลเซียและไทยเกอืบทุกด้าน

ทงัทสีงิคโปร์มศีักยภาพของทรพัยากรธรรมชาติด้อยกว่ามาเลเซียและไทยมากแต่สงิคโปร์

สามารถใช้นโยบายการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละการเปิดประเทศอย่างมยีุทธศาสตรเ์พอื

ยกระดับขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ในด้านของ

มาเลเซยีมขีดีความสามารถในการแข่งขนัสูงเป็นอนัดบั 2 ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

(รองจากสงิคโปร)์ โดยมคีวามโดดเด่นในการพฒันาตลาดเงนิการพฒันาธุรกจิและนวตักรรม

ใหม่ๆ รวมถงึการปรบัปรุงระเบยีบและนโยบายภาครฐัด้านต่างๆ สําหรบัประเทศไทยมีขดี

ความสามารถในการแข่งขนัตําสุดจากทงั 3 ประเทศในทุกด้าน ซงึงานศกึษานีสอดคล้องกบั

การศึกษาความสามารถในการแข่งขนัของไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน 6 (สงิคโปร ์

มาเลเซยี อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินสแ์ละ เวยีดนาม) หลงัวกิฤตกิารณ์เงนิ ปี ค.ศ. 1997 ของ Panpat 

Muengmor (2011) ทศีกึษาจากขอ้มลูเชงิปรมิาณเพอืขจดัปญัหาความอคตใินการจดัอนัดบัและ

ทําการวเิคราะหด์ว้ยโมเดลระบบเพชร พบว่าในช่วง 10 ปีทผ่ีานมาความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศไทยเมอืเปรยีบเทยีบกบัประเทศอนือยู่ในอนัดบัที 3 และมคีะแนนเฉลยีทใีกล้เคยีง

กบัมาเลเซยี โดยสงิคโปรน์นัมคีวามสามารถในการแข่งขนัมากกว่าประเทศไทยทุกด้าน ขณะที

เวยีดนามถอืเป็นประเทศทน่ีาจบัตามองเนืองจากมอีตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิทสีงูขนึอย่าง

ต่อเนือง เช่นเดยีวกบัอนิโดนีเซยีถงึแมว่้าจะมคีวามสามารถในการแข่งขนัตามหลงัเวยีดนามมา

กต็ามแต่ก็เป็นประเทศทมีอีุปสงคภ์ายในประเทศและทรพัยากรแรงงานมากทสีุดเช่นกัน ซงึจะ

สง่ผลต่อภาคการผลติ การเกษตรและการบรกิาร โดยสรุปแลว้ Panpat  Muengmor กล่าววา่

หากไทยตอ้งการพฒันาความสามารถในการแขง่ขนันันจําเป็นตอ้งมกีารลงทุนปจัจยัเฉพาะทาง
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มากยงิขนึ มกีารพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การสนับสนุนงานวจิยัและพฒันา ซงึจะเป็น

แรงผลกัดนัให้เกดิการเพมิมูลคา่ของสนิคา้และบรกิารและเป็นการเพมิขดีความสามารถในการ

แข่งขนัใหม้ากยงิขนึ 

งานศกึษาขา้งตน้จะเป็นการศึกษาความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

เพอืแสดงให้เห็นถงึปจัจยัทเีออืต่อการประกอบธุรกจิ หรอื อุตสาหกรรมภายในประเทศ ขณะที

การศกึษาความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมการเงนิ จากงานศกึษาของ Bai et al. 

(2008) ทไีด้ทําการศกึษาความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมการเงนิในเขตบรหิาร

พเิศษฮ่องกง ผลการวิเคราะห์ปจัจยัทงั 4 ด้านตามโมเดลระบบเพชรพบว่า (1) ด้าน

ปจัจยัพนืฐาน คุณภาพการศึกษาและคุณภาพชวีติของคนฮ่องกงอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยงัขาด

แรงงานภาคการเงนิทมีฝีีมอืและจากคา่ครองชพีทสีงูอาจสง่ผลใหเ้กดิแรงงานทมีฝีีมอืเคลอืนยา้ย

ออกได ้(2) ปจัจยัดา้นยุทธศาสตร์ โครงสร้างและการแข่งขนัพบว่าฮ่องกงมกีฎระเบยีบทางธรุกจิ

ทมีเีสถยีรภาพทําให้การเขา้มาลงทุนเป็นไปได้งา่ย (3) ปจัจยัดา้นอุตสาหกรรมต่อเนืองและการ

สนับสนุน ฮ่องกงมคีวามได้เปรยีบในการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมการขนส่งโลจิ

สตกิส ์และความไดเ้ปรยีบในภูมภิาคในอตุสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์และ (4) ปจัจยัดา้นอุปสงค์

ภายในประเทศ ประชากรภายในประเทศมอีตัราการออมสูงและระดบัอุปสงคก์็มคีวามเชอืมโยง

กบัเศรษฐกิจจนีเป็นสําคญั เมอืนําผลทไีด้มาวเิคราะห์สามารถกําหนดแผนนโยบายโดย แผน

ระยะสนั (2-3 ปี) คอื (1) การสรา้งความร่วมมอืทางธุรกิจเพอืพฒันาอุตสาหกรรมการเงนิ (2) 

สนับสนุนให้บริษทัต่างชาตเิขา้มาระดมทุนผ่านตลาดหลกัทรพัยฮ่์องกงเพมิขนึและ (3) ดงึดูดนัก

ลงทนุตา่งชาตแิละจนีโดยการสรา้งผลติภณัฑท์มีคีวามซบัซอ้น ขณะทแีผนระยะยาว (3-5 ปี) คอื 

(1) พฒันาตลาดตราสารหนี (2) พฒันากฎระเบยีบพรอ้มทงัสร้างความร่วมมอืในกลุ่มธุรกิจ 

ซงึจากการศกึษางานวจิยัทเีกยีวขอ้งยงัไม่มงีานศกึษาใดททีําการวเิคราะห์

ความสามารถในการแข่งขนัเฉพาะตลาดหลักทรพัย์โดยศกึษาจากแบบจําลองระบบเพชร มี

เพยีงงานศกึษาของธนาคารโลก (World Bank, 2006) ทจีดัทําดชันีทสี่งผลต่อการพฒันาของ

ตลาดการเงนิโดยแบง่เป็นภาคธนาคารและตลาดทุนซงึประกอบดว้ยตลาดตราสารหนีและตลาด

ตราสารทนุ ซงึเป็นงานวจิยัทใีกลเ้คยีงกบังานศกึษาครงันี 

 

2.2.2 งานศึกษาทีเกียวกบัการพฒันาของตลาดหลกัทรพัย ์

ธนาคารโลก (World Bank) ไดจ้ดัทําดชันีชวีดัระดบัการพฒันาของตลาดการเงนิ 

(Financial Sector Development Indicators: FSDI) เพอืประเมนิผลในภาพรวมของตลาด

การเงนินอกจากรูปแบบปกตทิเีราจะวดัเพยีงขนาดของตลาดการเงนิ ซงึอาจไม่สะท้อนสภาพที

แท้จรงิเพราะภาคการเงนินนัถอืวา่มคีวามสําคญักบัระบบเศรษฐกจิ ทงัเป็นปจัจยัสนับสนุนธุรกจิ

ภายในประเทศ การลงทุน เป็นมุมมองของเศรษฐกิจของประเทศและมติทิางสงัคมหากเรา
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เพกิเฉยความเสยีงทางการเงนิอาจก่อร่างออกมาในรูปของวกิฤตทิางการเงนิ ภาวะเศรษฐกจิ

ตกตํา และการใชจ่้ายงบประมาณของประเทศ  

ดงันันในงานศึกษาของธนาคารโลก จึงเห็นว่าควรมกีารจดัทําดัชนีชีวัดเชิง

เปรยีบเทยีบเพอืเป็นการมองภาพรวมภาคการเงนิของประเทศ แสดงลําดบัการพฒันาของแต่ละ

ประเทศทชีดัเจน และจดัทําเป็นฐานขอ้มูลรวม มคีํานิยามทเีป็นสากลและชดัเจน 

ขอ้มูลในงานศึกษาของธนาคารโลกได้แบ่งออกเป็นฐานข้อมลูระดบันานาชาต ิ

และฐานขอ้มลูระดบัชาต ิซงึเกบ็มาจากฐานข้อมลูทอ้งถนิของแต่ละประเทศ อาท ิธนาคารเพอื

การชําระหนีระหว่างประเทศ (BIS), องคก์รอสิระดา้นระบบการเงนิรายย่อยหรอืไมโครไฟแนนซ ์

(CGAP), กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (IMF), องคก์รความร่วมมอืและพฒันาทางเศรษฐกจิ 

(OECD) เป็นตน้ โดยตวัแปรครอบคลุมภาคการเงนิทสีําคญัแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คอื ภาคธนาคาร

(Banking Sector) ตลาดทุน (Capital Market) โครงสรา้งสถาบนั (Institutional) และภาคธุรกจิ 

(Corporate Sector) ซงึกจ็ดัหมวดหมู่ 4 มติ ิคอื ขนาด (Size) การเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน (Access) 

ประสทิธภิาพ (Efficiency) และเสถยีรภาพ (Stability) ซงึในการวเิคราะหผ์ลกจ็ะทําใหต้คีวามได้

ใน 2 ทศิทางคอื กลุ่มของภาคการเงนิหรอืแยกตามมติทิสีาํคญั แสดงดงัภาพท  ี2.4 

 

 
 

ภาพที 2.4  TheFramework for FSDI 

แหล่งทีมา: World Bank,2006. 

 

โดยการแปรผลจากงานศึกษาจะออกเป็นรูปแบบระดับประเทศ ภูมภิาค หรอื

ขา้มชาต ิอธบิายในรปูอตัราสว่น การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิสถติใินแตล่ะมติ ิและมกีารให้นําหนักแต่

ละปจัจยัด้วยผู้เชียวชาญ ซึงการจัดทําคะแนนชีวดัจะคล้ายคลงึกับรายงานการจดัอันดับ

ความสามารถในการแข่งขนัของโลก (World Competitiveness Report) และการจดัอนัดับ

เครดติเรตตงิของเอเจนซตี่างๆ (Credit Rating Agencies) อาท ิFitch rating, JP Morgan, 

Standard & Poor’s เป็นตน้  
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ผลทีได้รบัจากงานศึกษาสามารถนํามากําหนดกลยุทธ์ระดบัชาตแิละระดับ

ภูมภิาคได้ โดยเป็นการสรา้งความตระหนักถงึภาพรวมในแต่ละปจัจยัช่วยใหม้กีารจดัทํากลยุทธ์

อย่างมปีระสทิธภิาพและจดัการกบัความเสยีงสรา้งเสถยีรภาพใหแ้ก่เศรษฐกิจในประเทศ และ

เป็นการระบคุวามเสยีงไดอ้ยา่งตรงจุด เช่นเดยีวกนัเราก็สามารถมองเห็นโอกาสไดช้ัดเจน ซงึ

ปจัจุบนัสดัส่วนของประเทศกําลงัพฒันาถือเป็นร้อยละ 80 ของประเทศทังโลก ทําใหแ้ต่ละ

ประเทศเหน็ลาํดบัแนวทางในการพฒันาต่อไป โดยในตารางท ี2.5 แสดงปจัจยัย่อยในภาคตลาด

ทุน ดา้นโครงสรา้งสถาบนัและภาคครวัเรอืน - ภาคธุรกจิ 

นอกจากงานศึกษาของธนาคารโลก งานศึกษา Performance of Indian 

Capital Market – An Empirical Analysis ของ Miahra et al. (2011) ไดว้เิคราะหส์มรรถนะของ

ตลาดหลกัทรพัยโ์ดยผ่านปจัจยั 5 ประการ ได้แก ่(1) ขนาดของตลาดหลกัทรพัย์พจิารณาจาก

ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (2) สภาพคล่องของตลาดหลกัทรพัย์ พจิารณาจากมูลค่าการซอื

ขายต่อผลติภณัฑป์ระชาชาตเิบอืงตน้ (3) อตัราการหมุนเวยีนในการซอืขาย (Turnover ratio) 

พจิาณาจากปรมิาณการซอืขายหลกัทรพัยต์่อจาํนวนหลกัทรพัยท์จีดทะเบยีน (4) ความผนัผวน

ของตลาดหลกัทรพัยพ์จิารณาจากการเคลอืนไหวของอตัราผลตอบแทนดัชนีตลาดหลกัทรพัย์

ตามแบบจําลองGarch และ (5) ประสทิธิภาพของตลาดหลกัทรพัย์พจิาณาจากความสมัพนัธ์

ระหว่างขอ้มูลและราคาหลกัทรพัย์โดยทดสอบความนิง (ADF Unit Root Test) ซึงผลสรุปของ

การศกึษาพบว่า วกิฤตกิารณท์างการเงนิใน ปี ค.ศ. 2009 สง่ผลกระทบต่อสมรรถนะของตลาด

หลกัทรพัย์ในประเทศอนิเดยีเป็นอย่างมาก และตลาดหลกัทรพัย์อนิเดยีไมม่ปีระสทิธภิาพใน

ระดบัตาํแสดงให้เห็นว่านักลงทุนสามารถหาโอกาสในการสร้างผลกําไรส่วนเกนิได้ขณะทีงาน

ศกึษาของ Butler and Malaikah (1992) ได้ศึกษาประสทิธ ิภาพของตลาดหลกัทรพัย์เกดิใหม่

โดยใช้ Autocorrelation test และ Runtest ในการทดสอบซงึแตกต่างจากงานศกึษาของ Miahra 

et al. (2011) โดยเปรยีบเทยีบระหวา่งประเทศคูเวตและซาอุดิอาราเบยี ททีงัสองประเทศนันมี

กลไกตลาดหลกัทรพัย์ทแีตกต่างกัน คอืประเทศคูเวตนันถือเป็นศูนย์กลางทางการคา้จงึ

ได้เปรยีบทางการแข่งขนัในตลาดหลกัทรพัย์ ขณะทีซาอุดอิาระเบยีนันบรษิัทโบรกเกอรถ์ูก

ผูกขาดด้วยธนาคารทังหมดแต่ก็มีกฎหมายไม่อนุญาตให้เป็นเจา้ของหุน้ได้ ด ังนันตลาด

หลกัทรพัยจ์งึขาดผูท้ําตลาด (Market Maker) ผลสรุปของการศกึษาพบว่า ตลาดหลกัทรพัย์ใน

ซาอุดิอาระเบียมคีวามผันผวนสูงกว่าคูเวต และ Bid Ask Spread ของนักลงทุนใน

ซาอุดิอาระเบยีก็สูงกว่าร้อยละ 10 โดยตลาดหลกัทรัพย์ซาอุดิอาระเบยีขาดประสทิธิภาพใน

ตน้ทุนการทําธุรกรรม การบรหิารงาน จากการจดัสรรทไีม่มปีระสทิธภิาพนันจะสง่ผลกระทบต่อ

การออม การลงทุน และการเตบิโตของเศรษฐกิจภายในประเทศได้ 
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Dimension Size Access Efficiency Stability 

Equity 

-Market capitalization to GDP -Concentration of top 10 firms  
  based on:  Mkt. cap. , Volume 
-Closely held shares in top 10 firms 
 

-Synchronicity/Comovement measure 
based on: Daily stock returns 
                Daily Mkt. index return 
                Exchange rate 
-Detectable private information trading 
 based on: Daily stock returns 

 Daily Volume data 
 -Liquidity/transaction costs 
  based on: Daily stock price  
-Turnover ratio 

-Skewness of market return index  
  based on: Daily market return index 
- Vulnerability to earnings manipulation  
based on: Receivables 
                Sales 
                Cost assets 
                Current assets 
                Property, plant and equipment(net) 
                Depreciation 
                Long term debt 
                Current liabilities 
                Total assets 
                Selling, general and administrative expense 

Income before  extraordinary items 
Net cash flows 

- Durations (measuring equity risk) 
based on: Book value of equity 

Earning 
Sales 
Market capitalization 
Autocorrelation coefficient for     return 

on equity 
Long-run growth rate in sales/book value 

Institution 

 

-Securities Laws Characteristics 
-Disclosure Index 
-Burden of Proof Index 
-Supervisor Characteristics Index 

 

-Investigative Powers Index 
-Orders Index 
-Criminal Index 
-Clearing and Settlement 

 

-Settlement efficiency index 
-Capital Market Infrastructure Risk Ratings 
-Safekeeping Benchmark 
-Operational Risk Benchmark 

 

-Supervision and regulation 
-Level of Compliance with IOSCO Principles 
-Taxes and Fees 
-Dividends and capital gains taxes 

Households 

 

-Proportion of financially served    
-Access to transactions and payment service     
-Access to loan and credit services 

Corporate 
sector 

 

-Performance  (Return on Equity/Assets, EBIT margin, Sales Growth, Capacity intensity) 
-Dividend policy  (Dividend payout ratio, Dividend yield) 
-Growth opportunities  (P/E ratio, Tobin’q, Capital expenditures to the book value of assets ratio) 
-Financing constraints  (External financing, Rajan-Zingales index, Kaplan- Zingales index) 
-Liquidity  (Current ratio, Quick ratio, Cash to total assets ratio, interest coverage ratio) 
-Capital Structure  (detailed breakdown of the capital structure over time) 
-Cross-Listing activity  (cross-listing, number of ADRs, type, effective date) 
-Corporate bonds  (issue date, duration, spread, currency, type ) 
-Industry Structure  (industrial classification, operations diversification) 
-Ownership  (closely held shares) 
-Auditing  (auditor is one of the Big-5 accounting firms) 

ตารางที 2.5  Snapshot of select data to be utilized for Financial Sector Development Indicator project 

แหล่งทีมา:  World bank, 2006. 
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2.2.3 งานศึกษาทีเกียวกบัการจดัทาํกลยุทธ ์

Nejad (2011) ได้ประยุกต์การวเิคราะห์เชงิปรมิาณ (Technique for Order 

Preference by Similarity to Ideal Solution: TOPSIS) และ (Quantitative Strategic Planning 

Matrix: QSPM) ในการวเิคราะห์กลยุทธ์ของตลาดหลกัทรัพย์อ ิหร่านโดยเก็บข้อมูลจากการ

สมัภาษณ์ผูเ้ชยีวชาญในตลาดหลกัทรพัยแ์ละผูจ้ดัการสถาบนัลงทนุ โดยศกึษาสภาพแวดลอ้มและ

กําหนดกลยุทธต์ามแนวกรอบ SWOT model ผลการศกึษาพบวา่ตลาดหลกัทรพัยอ์หิร่านสามารถ

คาํนวณคะแนนปจัจยัภายในเท่ากบั 2.55 แสดงว่าปจัจยัภายในมผีลต่อการพฒันาตลาดมากกว่า

ปจัจยัภายนอกทมีคีะแนนเท่ากบั 2.34 คะแนน ทําให้ตําแหน่งของกลยุทธ์ตลาดหลกัทรพัย์อยู่ใน

กลุ่ม ST Strategies ซงึเป็นกลุม่ทจีดัทํากลยุทธ์ทีนําจุดแข็ง (S) มาตงัรบักบัอุปสรรค (T) ทจีะ

เกดิขนึหรอืกลยุทธพ์ลกิฟืน โดย Nejad ไดก้าํหนดมาทงัสนิ 4 กลยุทธ์คอื (1) พฒันากฎระเบยีบที

เกยีวกบัสง่เสรมิการลงทนุ (2) การพฒันาเครอืงทางการเงนิ (ออปชนั) (3) สร้างความเข้มแข็งโดย

เพมิอํานาจใหแ้ก่กลุม่ผูกํ้ากบัดแูลหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (4) ออกกฎหมายในการกํากบั

ดูแลนโยบายการลงทุน และจากวิธ  ีTOPSIS และ QSPM กลยุทธ์ทเีหมาะสมในการรบัมอืกับ

อุปสรรคทจีะเกดิขนึคอื การพฒันากฎระเบยีบทเีกยีวกับการส่งเสรมิการลงทุน และเพอืให้ตลาด

หลกัทรพัยม์ปีระสทิธิภาพยงิขนึควรมกีารศกึษาการจดัทํากลยุทธ์ของประเทศอนืๆ พจิารณาถงึ

ระดบัการพฒันาของตลาดหลกัทรพัยแ์ละเครอืงมอืทางการเงนิ และหากอนาคตตลาดหลกัทรพัย์

อหิร่านมปีจัจยัภายนอกเปลยีนไปสง่ผลใหค้ะแนนปจัจยัภายนอกมากกวา่ 2.5 คะแนน อาจเน้นกล

ยุทธ์เชงิรุกมากยิงขึน (Aggressive Strategies) อาท ิการพฒันาตลาดฟิวเจอรส์ ตลาดพนัธบตัร

อสิลาม (ซุกุก) เป็นตน้  

ขณะทงีานศกึษาทเีกยีวกบัการจดัทาํกลยทุธท์ใีชเ้ครอืงมอือนื ไดศ้กึษาจากงานของ 

Rochman (2011) ซงึทาํการวเิคราะหค์วามสามารถในการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมเกษตรจากการ

นํานาโนเทคโนโลยมีาพฒันา ดว้ยเครอืงมอื SWOT- AHP Method ซงึเป็นการนํากระบวนการคดิ

วิเคราะห์เชิงลําดบัชนั (The Analytic Hierarchy Process: AHP) มาประยุกต์กับการวเิคราะห์จดุ

แข็ง จดุอ่อน โอกาสและอุปสรรค โดยเลอืกศึกษาอุตสาหกรรมเกษตรทีมศีักยภาพด้านนาโน

เทคโนโลย ีไดแ้ก่ (1) อุตสาหกรรมปุ๋ ย (2) อตุสาหกรรมสารกําจดัศตัรูพชื (3) อุตสาหกรรมอาหาร 

(4) อตุสาหกรรมยาสมนุไพร และ (5) อตุสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์ซงึจะทําการสมัภาษณผู์้เชยีวชาญ

และกาํหนดปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอกทสี่งผลกระทบตอ่อุตสาหกรรม (SWOT factor) ก่อน

จะจดัทาํโครงสรา้งระดบัขนัความสาํคญัแตล่ะปจัจยัทสีง่ผลตอ่อุตสาหกรรมและสอบถามในรูปแบบ 

SWOT , SWOT-AHP เพอืประมวลผลขอ้มลูนําหนักแต่ละปจัจยั และเปรยีบเทยีบระหวา่ง 2 วธิคีอื 

SWOT และ SWOT-AHP โดยผลการศกึษาพบว่าปจัจยัภายในมอีทิธิพลมากกว่าปจัจยัภายนอก

(Internal = 0.67, External=0.33) แต่หากตดัสนิใจโดยการวเิคราะหผ์ลด้วย SWOT อย่างเดยีว

พบว่าการพฒันาอุตสาหกรรมยาสมุนไพรจะมีความสําคญัมากทสีุด แต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับ 

SWOT-AHP จะเหน็วา่อตุสาหกรรมอาหารก็มรีะดบัความสําคญัไม่แพก้นั ดงันันในการพฒันาขดี
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ความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมเกษตรจากการนํานาโนมาพฒันาควรจะเน้นที 2 

อุตสาหกรรมนี เป็นหลกั  

นอกจากนันยังมบีางงานศึกษาทีนําแบบจาํลองระบบเพชรและการวเิคราะหเ์ชิง

ลําดบัขนัมาวเิคราะหร์่วมกนั เพอืกําหนดกลยุทธโ์ดยตรง อาท ิ  Lin (2007) ได้นํา Fuzzy AHP 

มาประยกุตใ์ชก้บัแบบจาํลองระบบเพชรเพอืศกึษาความไดเ้ปรยีบเชงิแข่งขนัของการเลอืกทตีงั

โรงพยาบาลในประเทศไต้หวนั โดยสถานทตีงัประกอบดว้ย Taiping city ทเีป็นเมอืงทใีหญ่ทสีุด

ในประเทศ Dali City เมอืงทมีปีระชากรมากทสีุด และ Taichung City เป็นเมอืงทกํีาลงัพฒันา

และถอืเป็นเมอืงพาณชิยท์มีบีทบาทสําคญัของประเทศ โดยขนัตอนการศึกษาประกอบด้วย (1) 

การระบุตัวแปร/ปจัจยัทสี่งผลต่อการคดัเลอืกโรงพยาบาลทเีหมาะสมและสร้างเป็นรูปแบบ

โครงสรา้งลาํดบัขนั ในทนีีงานศกึษาได้ตงัเป้าหมายสมัภาษณ์ผู้บรหิารโรงพยาบาลและบุคคล

เกยีวทขี้องจาํนวน 17 ราย (2) สมัภาษณ์บุคคลทีมสี่วนเกยีวข้อง ซงึได้ 13 รายโดยรูปแบบ

สมัภาษณ์จะเป็นการวนิิจฉัยเปรยีบเทยีบเป็นคู่ (3) วเิคราะหผ์ลโดยพจิารณาจากคะแนนททีํา

การสมัภาษณ์ ซงึก็พบว่าTaichung Cityเป็นเมอืงทเีหมาะสมมากทสีุด ขณะทงีานศกึษาของ 

Gankhuyag and Ser-od (2009) ไดศ้กึษาความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมผ้าแคช

เมยีร ์(Cashmere) ประเทศมองโกเลยี ซงึงานศกึษานีไดจ้าํกดัขอบเขตของทฤษฎคีวามสามารถ

ในการแข่งขนัโดยใช้แบบจําลองระบบเพชร โดยขนัตอนในงานศึกษาของ Gankhuyag and 

Ser-od (2009) มลีกัษณะเช่นเดยีวกับ Lin et al.(2007) 

การศกึษาครงันีผู้วจิยัได้ทําการวเิคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของตลาด

หลักทรัพย์ด้วยแบบจําลองระบบเพชรในเบืองต้น เพือทราบถึงตําแหน่งในการพัฒนา

ความสามารถในการแขง่ขนัของแต่ละตลาดหลกัทรพัย ์ลาํดบัถดัมาจะเป็นการสอบถามผูเ้ชยีวชาญ 

ในรูปแบบการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทส่ีงผลกระทบต่อตลาดหลกัทรพัย์ไทยโดยตรง (SWOT 

analysis) และมกีารประยุกต์แนวคดิการวเิคราะห์เชงิลําดบัขัน (Analytic hierarchy process: 

AHP) โดยมกีารวางกรอบเบอืงตน้จากการวเิคราะหต์ามแบบจาํลองระบบเพชร ก่อนนํามากําหนด

นําหนักความสําคญัถงึปจัจยัทสี่งผลต่อการพฒันาตลาดหลกัทรพัย์ไทย ทําให้การวเิคราะห์ทจีาก

เดมิเป็นรูปแบบเชงิคณุภาพ มาตคีวามออกมาเป็นตัวเลขได้ เพมิความแม่นยําให้กับการตดัสนิใจ

ในการกําหนดกลยุทธม์ากยงิขนึ  



 

บทที 3 
 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 
 

เนอืหาสาระในบทนี ประกอบด้วย กลุ่มตวัอย่างในการศกึษา การเกบ็รวบรวมข้อมลูและ

การวเิคราะห์ขอ้มูล และกรอบแนวคดิในการศกึษา ซงึมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี 

 

3.1 กลุม่ตวัอย่างในการศึกษา 
กลุม่ตวัอย่างทนํีามาใชใ้นการศกึษา คอื ตลาดหลกัทรพัยใ์นกลุม่ประเทศอาเซยีน 5 

ประกอบดว้ยตลาดหลกัทรพัย ์ดงันี 

1) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand: SET) 

2) ตลาดหลกัทรพัย์เบอรซ์ามาเลเซยี (Bursa Malaysia: BM)  

3) ตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์(Singapore Exchange: SGX)  

4) ตลาดหลกัทรพัยอ์นิโดนีเซยี (Indonesia Stock Exchange: IDX) 

5) ตลาดหลกัทรพัย์ฟิลปิปินส ์(Philippine Stock Exchange: PSE) 

 

3.2 การเกบ็รวบรวมและวิเคราะหข์อ้มลู 
 

การศึกษาได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ซึงค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 

วทิยานพินธแ์ละผลงานวจิยัทเีกยีวขอ้ง ตลอดจนขอ้มลูเชงิสถติแิบง่เป็น 2 สว่นคอื  

(1) ขอ้มลูดา้นปจัจยัมหภาคสงัเคราะห์จากรายงานการจดัอนัดบัขดีความสามารถใน

การแข่งขนัของประเทศปีพ.ศ. 2555 ซงึจดัทําโดยสถาบนัสภาเศรษฐกจิโลก (World Economic 

Forum: WEF) และสถาบนัการจดัการนานาชาติ (International Institute for Management 

Development: IMD)  

(2) ขอ้มลูตลาดหลกัทรพัยแ์ต่ละแหง่ ผูว้จิยัไดร้วบรวมจากฐานขอ้มลูตลาดหลกัทรพัย์

แต่ละแหง่ ฐานขอ้มูลของสหพนัธต์ลาดหลกัทรพัยน์านาชาตแิละฐานขอ้มลู DataStream ระหวา่งปี 

พ.ศ. 2550-2555 โดยวธิีการศึกษาเป็นการวเิคราะห์เชิงพรรณนาถงึสภาพทวัไปของตลาด

หลักทรพัย์ทัง 5 แห่งการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน เพอืนํามาศึกษาถงึจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของตลาดหลกัทรพัย์ไทยและนํามาตดัสนิใจกําหนดกลยุทธท์เีหมาะ 
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สมภายใตก้ระบวนการจดัลาํดบัขนัเชงิวเิคราะห์ (The Analytic Hierarchy Process: AHP) 

วธิกีารศกึษาไดแ้บ่งการวเิคราะห์ข้อมลูออกเป็น 3 สว่น คอื 

ส่วนที 1  สภาพทวัไปของตลาดหลกัทรพัยใ์นกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซยีน 5  

ส่วนที 2  วเิคราะห์ความสามารถในการแข่งขนั 

ส่วนที 3 การกําหนดกลยุทธ์ในการพฒันาตลาดหลกัทรพัยไ์ทย 

 

3.2.1 สภาพทวัไปของตลาดหลกัทรพัยใ์นกลุม่ประเทศสมาชิกอาเซียน 5  

ทําการศึกษาข้อมูลทวัไปหรอืข้อมูลเบอืงต้นของตลาดหลกัทร ัพย์ในกลุ่ม

ประเทศอาเซยีน 5 ทเีกยีวกบั ความเป็นมาของตลาดหลกัทรพัย์ การดําเนินงานทสีําคญัของ

ตลาดหลกัทรพัย์ สถานการณ์และข้อมลูทางสถติขิองตลาดหลกัทรพัย์ทสีําคญัระหว่างปี พ.ศ. 

2550–2555 ของตลาดหลกัทรพัยท์งั 5 ประเทศ เพอืสามารถนําขอ้มลูเหลา่นไีปทําการวเิคราะห์

ความสามารถในการแข่งขนั  

 

3.2.2. วิเคราะหค์วามสามารถในการแขง่ขนั 

การวเิคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัจะวเิคราะห์โดยใช้แบบจําลอง

ระบบเพชรของ Michael E. Porter มาประยุกต์เป็นหลกั ซงึจะมกีารวเิคราะห์ตามองคป์ระกอบ

ทงั 4 ประการได้แก่ ปจัจยัด้านการผลติ ปจัจยัอุปสงค ์ความสมัพนัธแ์ละความรว่มมอืกนัในกลุ่ม

อุตสาหกรรม และ กลยุทธ์องค์การโครงสร้างและการแข่งขนั ซงึมปีจัจยัภายนอกคอื บทบาท

ของภาครฐัเขา้มากระทบ โดยจะนําขอ้มูลทุตยิภูมทิทีํารวบรวมแหล่งข้อมูลต่างๆ มาจดัอนัดับมี

วธิกีารคํานวณคะแนน Stone and Ranchhod (2006) ดงันี 

 

 

 

กําหนดให ้ 

CA       คอื คะแนนในปจัจยั A ของประเทศนัน 

Value คอื มลูคา่ของปจัจยั A ของประเทศนัน 

Min (Minimum) คอื มลูค่าของปจัจยั A ทตีําทสีดุในกลุ่มการศกึษาทงัหมด  

Max (Maximum) คอื มลูคา่ของปจัจยั A ทสีูงทสีุดในกลุม่การศกึษาทงัหมด 

10 คอื ระดับคะแนนเตม็ของการจดัอนัดบั 

จากวธิีการคํานวณคะแนนข้างต้น จะทําให้สามารถหาผลรวมคะแนนซงึ

แสดงถึงความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์แต่ละแห่งในกลุ่มประเทศที

 

CA,I  = (ValueA,i – MinA) 

(MaxA – MinA)/10  
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ทําการศกึษาได้ ตวัอย่าง หากจะคํานวณคะแนนของตลาดหลกัทรพัย์ไทยในดัชนีชวีดัมูลค่า

ตลาดหลกัทรพัย์ซงึอยู่ในปจัจยัอุปสงค ์ถ้าใน 5 ประเทศนัน สงิคโปร์มมีูลค่าตลาดหลกัทรพัย์

สงูสุดเท่ากบั 549.39 พนัล้านดอลลารส์หรฐัฯ และ ฟิลปิปินส์มมีูลค่าตลาดหลกัทรพัย์ทตีําทสีุด

เท่ากบั 132.2 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ โดยทไีทยมมีลูค่าตลาดหลกัทรพัยเ์ทา่กบั 235.5 พนัล้าน

ดอลลารส์หรฐัฯ ผลจากการคํานวณคะแนนดังวิธขี้างตน้ตลาดหลกัทรพัย์ไทยจะมคีะแนนจาก

ดชันีชวีดัมลูคา่ตลาดหลกัทรพัยเ์ท่ากบั 2.5 คะแนนจาก 10 คะแนน โดยสงิคโปร์มคีะแนนสูงสุด

เท่ากบั 10 คะแนนและฟิลปิปินสม์คีะแนนตาํสดุเท่ากับ 0 คะแนน ซงึรายละเอยีดดชันีชวีดัในแต่

ละปจัจยัตามแบบจาํลองระบบเพชรแสดงดงัภาคผนวก ก 

นอกจากนันผูว้จิยัได้ทําการศกึษาเพมิเตมิถงึ ผลกระทบของดชันีชวีดัตาม

แบบจาํลองระบบเพชรทีส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน 5 โดยใช้แบบวธิีการทางสถิติ คอื Fixed Effect Least-Squares dummy 

variable (LSDV) Model (FEM) ซงึเป็นโมเดลในการประมาณสมการขอ้มูลลกัษณะ Panel 

Data นอกเหนือจากรูปแบบ Pooled Model และ Random Effects Model โดยจากหลายงาน

ศกึษา อาท ิการศกึษาความสามารถการแข่งขนัของประเทศ อนิโดนีเซียและมาเลเซยีหลงัวกิฤติ

เศรษฐกจิ ปี ค.ศ. 2009 (Setyawan, 2012) การศกึษาผลของการลงทุนในเทคโนโลยสีารสนเทศ

ทมีผีลต่อการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและพาณชิย์อเิล็กทรอนิกสใ์นกลุ่มอาเซียน (ศริขิวญั  

เจรญิวริยิะกุล, 2551) พบว่ารูปแบบการศกึษา Fixed Effects Model มคีวามเหมาะสมมากทสีุด

เพราะ จํานวนตวัแปรในงานศึกษาทน้ีอยและโมเดลก็ได้มกีารนําปจัจยัทแีตกต่างกนัระหว่าง

ขอ้มูลภาคตดัขวางมาพจิารณา โดยรูปแบบจดุตดั (Intercept term) ทแีตกตา่งกนันันกแ็สดงถงึ

คณุลกัษณะพเิศษทไีม่เหมอืนกนัของแต่ละประเทศ ซงึการประมาณการโดย Fixed effects 

model แบ่งไดห้ลายวธิ ีตามการตงัสมมตฐิานในจดุตดัและความชนั แสดงดงันี 

1) จดุตดั (Intercept term) แตกต่างกนัตามข้อมูลภาคตดัขวางแต่ความ

ชนั (Slope) คงทโีดยการประมาณสมการจะใชค่้าตวัแปรหุ่นในจดุตดัแตล่ะขอ้มลูภาคตดัขวางซงึ

ก็คือตลาดหลกัทรพัย์ทงั 5 แห่ง ได้แก่ SGX, BM, SET, PSE และ IDX โดยสามารถแสดง

รปูแบบสมการไดด้งันี 

                          Yit = a1 + a2D2i + a3D3i + a4D4i + a5D5i + b1X1it + b2X2it + eit 

โดยกําหนดให ้ 

a1= ถา้ไม่มกีารใสต่วัแปรหุ่น ตวัแปรเท่ากบั PSE 

D2i = 1 ถ้าตวัแปรนนัเป็นตวัแปรของ SET, 0= ไม่ใช ่

D3i = 1 ถ้าตวัแปรนนัเป็นตวัแปรของ SGX, 0= ไมใ่ช่ 

D4i = 1 ถ้าตวัแปรนนัเป็นตวัแปรของ BM, 0= ไม่ใช่ 

D5i = 1 ถ้าตวัแปรนนัเป็นตวัแปรของ IDX, 0 = ไม่ใช ่
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โดยถ้ามกีารพจิารณาของช่วงเวลา (Time effect) โดยใส่ตวัแปรหุ่น 10 

ช่วงเวลา ระหว่างปี พ.ศ. 2545 – 2554 

                          Yit = l1 + l1D45 + l2D46 +…+ l9D53 + l10D54+ eit 

โดยกําหนดให ้

D45i  =  1 ถา้ตวัแปรนันอยู่ในปี พ.ศ. 2545,=0 หากไมใ่ช่ 

D46i  =  1 ถา้ตวัแปรนันอยู่ในปี พ.ศ. 2546,=0 หากไมใ่ช่ 

       ,,                    ,,                                     ,, 

       ,,                    ,,                                     ,, 

D54i  =  1 ถา้ตวัแปรนันอยู่ในปี พ.ศ. 2554,=0 หากไมใ่ช่ 

2) จุดตดั (Intercept term) แตกต่างกนัในแต่ละขอ้มูลภาคตดัขวาง (แต่ละ

ตลาดหลกัทรพัย์) และแต่ละช่วงเวลาแต่ความชัน (Slope) คงท ีโดยสมการทปีระมาณค่า

สามารถทําไดโ้ดยการรวม 2 สมการข้างต้น 

Yit = a1 + a2D2i + a3D3i + a4D4i + a5D5i +l0+l1D45 + … + l10D54 + b1X1it + b2X2it + eit 

3) จดุตัด (Intercept) และความชัน (Slope) แตกต่างกันในแต่ละช่วง

ข้อมลูภาคตัดขวาง (All Coefficient Vary Across Individuals) สามารถเขยีนเป็นรูปสมการได้

ดงันี 

Yit = a1 + a2D2i + a3D3i + a4D4i + a5D5i + b1X1it + b2X2it+ g1(D2iX1it) +g2(D2iX2it) 

+ g3(D3iX1it) +g4(D3iX2it) + g5(D4iX1it) +g6(D4iX2it) + g7(D5iX1it) +g8(D5iX2it) + eit 

 

3.2.3. การกาํหนดกลยุทธใ์นการพฒันาตลาดหลกัทรพัยไ์ทย 

การวเิคราะห์ปจัจยัสภาพแวดลอ้มโดยใช ้SWOT Analysis ซงึนําผลจาก

การศึกษาความสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรพัย์ไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน 5 

ขา้งตน้ ประกอบการสอบถามผูเ้ชยีวชาญในสายงานตลาดหลกัทรพัยจ์ากหน่วยงานต่างๆ อาท ิ

บรษิทัหลกัทรพัย ์บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม สมาคมบรษิทัหลกัทรพัย ์สํานักงาน

กํากับหลกัทร ัพย์และตลาดหลกัทร ัพย์ (กลต.) และสถาบนัศึกษา เพอืกําหนดปจัจยัทีมี

ความสําคญัและแนะแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ของตลาดหลักทรพัย์ไทย โดยนํา

กระบวนการจดัลําดบัขนัเชงิวเิคราะห์ (The Analytic Hierarchy Process: AHP) มาประยุกต ์

และจดัสรุปในรปู TOWS Matrix เพอืกําหนดกลยุทธ์ในการพฒันาขีดความสามารถในการ

แข่งขันของตลาดหลกัทรพัย์ไทยทสีําคญั โดยขนัตอนในการศึกษาโดยการประยุกต์ SWOT-

AHP หรอื A’WOT (Kangas et al., 2001) มรีายละเอยีดดงันี 
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1) การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม ศึกษาปจัจยัทเีป็นสภาพแวดลอ้มภายใน

และสภาพแวดลอ้มภายนอกของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

2) คดัเลอืกปจัจยัทีส่งผลกระทบและสร้างแบบจําลองการตัดสินใจเชิง

ลําดบัขนั แบ่งเป็นการวเิคราะหลํ์าดบัขนั คอื เป้าหมาย เกณฑ์ และเกณฑ์ย่อย (ภาพท ี3.1) 
 

 
เป้าหมาย 
 

 

เกณฑ ์
 

เกณฑย่์อย 

 

ภาพที 3.1  โครงสรา้งเชงิลําดบัในการวเิคราะห์ SWOT-AHP 

แหล่งทีมา: Kangas et al., 2001. 
 

3) การคํานวณลําดับหาความสําคัญในแต่ละระดับชันจะพิจารณา

เปรยีบเทยีบความสําคญัของเกณฑต์่าง ๆ ณ ระดบัชนัเดยีวกนั โดยการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบ

เกณฑท์ลีะคู่ (Pairwise Comparison) โดยมรีะดบัความสําคญัแสดงดังตารางที 3.1 และทําการ

เปรยีบเทยีบในตารางเมตรกิซ์ อาท ิS1 (แถว) มคีวามสําคญักว่า S2 (สดมภ์) เท่ากบั 5 เราจะ

กรอกขอ้มลูส่วนนีเขา้ไปขณะทพีนืทแีรงเงาจะเป็นสดัสว่นการจบัคู่เช่นกนั แต่เป็นค่าทางตรงกนั

ขา้ม แสดงดงัภาพท ี3.2  
 

ตารางที 3.1  ระดบัความสาํคญัและค่าแสดงเป็นตวัเลขของกระบวนการลําดบัขนัเชิงวิเคราะห ์

 

ระดบัความสาํคญั 

(Preference Level) 

ค่าแสดงเป็นตวัเลข 

(Numerical Value) 

เท่ากนั (Equally Preferred) 

เท่ากนัถงึปานกลาง (Equally to Moderately Preferred) 

ปานกลาง (Moderately Preferred) 

ปานกลางถงึค่อนขา้งมาก (Moderately to Strongly Preferred) 

ค่อนขา้งมาก (Strongly Preferred) 

ค่อนขา้งมากถงึมากกว่า (Strongly to Very Strongly Preferred) 

มากกว่า (Very Strongly Preferred) 

มากกว่าถงึมากทสีุด (Very Strongly to Extremely Preferred) 

มากทสีุด (Extremely Preferred) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม 
(SWOT analysis) 

จุดแขง็ 
(strengths) 

จดุอ่อน 
(weaknesses) 

โอกาส 
(Opportunities) 

อุปสรรค 
(Threats) 



40 

จดุแข็ง S1 S2 S3 

S1 1 5 3 

S2 1/5 1 1/4 

S3 1/3 4 1 

ผลรวมสดมภ ์ 1.53 10 4.25 

 

ภาพที 3.2  การเปรยีบเทยีบเป็นคู่วนิิจฉยั 

 

มกีารปรบัใหผ้ลรวมของแต่ละสดมภ์เท่ากบั 1 และหาผลรวมแถวหารด้วยจาํนวน

ตวัเลอืก (เกณฑจ์ดุแขง็ย่อย) ซงีในกรณนีีเกณฑย์อ่ยคอื 3 (ภาพท ี3.3) 

 

จุดแขง็ S1 S2 S3 

(ผลรวมแถว/ 

จาํนวนทางเลือก) 

*100% 

S1 0.652 0.500 0.706 62% 

S2 0.130 0.100 0.059 10% 

S3 0.217 0.400 0.235 28% 

ผลรวมสดมภ ์ 1 1 1 100% 

 

ภาพที 3.3  ตวัอย่างการคํานวณผลรวมเกณฑ์การตดัสนิใจ 

 

จากผลการคาํนวณพบว่า ภายใตป้จัจยัจดุแขง็ นําหนักความสาํคญัของปจัจยัย่อยเราให้

ความสําคญักบั S1 มากทีสุด (ร้อยละ 62) รองมาคอื S3 อนัดบัสอง (ร้อยละ 28) และสุดท้าย 

S2 (ร้อยละ 10) หลงัจากนันจะมกีารวเิคราะห์ปจัจยัการตดัสนิใจย่อยใน จุดอ่อน โอกาสและ

อุปสรรค และในเกณฑห์ลกัต่อไป  

4) การวิเคราะห์หาค่า นําหนักของปจัจัย ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Consistency Index: C.I.) และคา่อตัราส่วนความสอดคลอ้ง (Consistency Ratio: C.R.) เพอื

เป็นการทดสอบว่าผลของการเปรยีบเทยีบรายคู่ทไีดด้าํเนนิมาในสว่นทแีลว้นันมคีวามสอดคลอ้ง

กนัของเหตุผลหรอืไม่ เราจะทําการคาํนวณค่าความสอดคล้องของเหตุผล โดยมขีนัตอนดงัตอ่ไป 

ขนัตอนที 1 การคาํนวณคา่ lmax ซงึกค็อืคา่ทคํีานวณได้จากการนําเอาผลรวมของคา่

วนิิจฉัยของแต่ละปจัจยัในแถวแต่ละแถวมาคณูด้วยผลรวมค่าเฉลยีในแถวนอนแต่ละแถว แล้ว

นําเอาผลคณูทไีดม้ารวมกัน ผลลพัธ์ทไีดจ้ะเท่ากบัจาํนวนปจัจยัทงัหมดทถีูกนํามาเปรยีบเทยีบ

ซงึในกรณทีกีารวนิิจฉยัในปจัจยันันมคีวามสอดคลอ้งกนัอย่างสมบูรณ์ จะทําให ้lmax = n 
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ขนัตอนที 2 คํานวณหาค่าดชันีวดัความสอดคลอ้ง (Consistency Index: C.I.) คาํนวณ 

                 ดงัน ี       

C.I. =  (lmax-n)/(n-1) 

                         โดย 

l=  
( 	 )	

 = 
∑ /

 

                             k = ผลรวมของนําหนักความสาํคญัของปจัจยั (Weighted sum) 

 r = นําหนักความสาํคญัของปจัจยันัน (Criteria weights) 

ขนัตอนที 3 หาคา่ดชันีความสอดคลอ้งเชงิสุม่ (Random Consistency Index: R.I.)

แสดงดงั ตารางท ี3.2  

 

ตารางที 3.2  ค่าของดชันีความสอดคลอ้งตามขนาดของเมตรกิซ ์

 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

R.I. 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 

 

ขันตอนที 4 คํานวณหาค่าความสอดคลอ้งกันของเหตุผล คือการหาอัตราส่วน

เปรยีบเทยีบระหว่างค่า C.I. ทคีํานวณได้จากตารางเมตรกิซ์ กบัค่า R.I. ทไีด้จากการสุ่ม

ตวัอย่างจากตารางค่า C.R. หาไดจ้ากสูตรดงัน ี

C.R. = C.I./R.I 

ถา้ผลจากการคํานวณไดค้่า C.R.≤ 0.10 หรอื ร้อยละ 10 ถอืว่าการเปรยีบเทยีบรายคู่

นันมคีวามสอดคลอ้งกนัของเหตุผลอยู่ในเกณฑ์ทยีอมรบัได้ แต่หากค่า C.R.> 0.10 จะถือว่าอยู่

ในเกณฑ์ทีไม่สามารถยอมรับได้ ผู้ตดัสนิใจจะต้องทบทวนการวินิจฉัยและการจดัอันดับ

ความสาํคญัในการเปรยีบเทยีบรายคูใ่หมอ่กีครงั 

5) วิเคราะห์ข้อสรุปและนํามากําหนดกลยุทธ์ ด้วย TOWS matrix ซงึ

โดยทวัไปจะสามารถกําหนดกลยุทธ์ออกเป็น 4 ด้าน คอื กลยุทธ์รุกราน (SO) เป็นการนําจดุ

แข็งมาสรา้งโอกาส, กลยุทธ์แตกตวั (WO) เป็นการนําเอาโอกาสมาลดจดุอ่อน, กลยุทธ์พลกิฟืน 

(ST) เป็นกลยุทธใ์นการนําจุดแขง็มาลดอปุสรรคทเีกดิขนึ และกลยทุธป้์องกัน (WT) เป็นวธิกีาร

ในการลดจดุอ่อนและหลกีเลยีงอุปสรรคทเีกิดขนึ โดยผู้วจิยัได้นําหนักของปจัจยัหลกัจากการ

คาํนวณ SWOT- AHP มาพจิารณาเพอืเรยีงลําดบัของความสําคญัของตําแหน่งกลยุทธ์ และ

จดัทําเป็นแผนยุทธศาสตรเ์พอืพฒันาตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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กรอบแนวคิดของการศึกษาความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลกัทรัพย์ไทยใน

อาเซยีน 5 แสดงดงัภาพท ี3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.4  กรอบแนวคดิของการศึกษาความสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรพัย์ไทย 

การศกึษาสภาพทวัไปของตลาดหลกัทรพัยใ์นกลุม่ประเทศอาเซยีน 5  

การวเิคราะหค์วามสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรพัย์ไทยในกลุ่มประเทศ

อาเซยีน 5 ตามแบบจาํลองระบบเพชร 

 

กาํหนดแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ เพือพ ัฒนาความสามารถในการแขง่ขนัของ

ตลาดหลกัทรพัยไ์ทย ดว้ยการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกพร้อม

ทงัตดัสนิใจเลือกกลยุทธ์ทีเหมาะสม (SWOT-AHP Method) 
 

กลยุทธ์เพอืการพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนัของตลาดหลักทรพัยไ์ทย 



 

บทที 4 

 

ผลการศึกษา 

 

 สาํหรบับทที 4 ประกอบด้วยเนือหา 3 ส่วนคอื ส่วนที 1 สภาพทัวไปของตลาด

หลกัทรพัยใ์นอาเซยีน 5 กลา่วถงึ ความเป็นมาของตลาดหลกัทรพัย์ การดําเนินงานทสีําคญัของ

ตลาดหลกัทรพัย์ สถานการณ์และข้อมลูทางสถติขิองตลาดหลกัทรพัยท์สีําคญัระหว่าง ปี พ.ศ. 

2550 – 2555 ของตลาดหลกัทรพัยท์งั 5 ประเทศ ส่วนที 2 การวเิคราะห์ความสามารถในการ

แข่งขนัของตลาดหลกัทรพัยไ์ทยในอาเซยีน 5 ตามแนวคดิระบบเพชร (Diamond Model) โดย

พจิารณาจากสภาวะแวดลอ้มของตลาดหลกัทรพัย์ใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) ปจัจยัด้านการผลติ (2) 

อุปสงคภ์ายในประเทศ (3) ความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืกนัในกลุ่มอุตสาหกรรม และ (4) กล

ยุทธอ์งคก์าร โครงสรา้งและการแข่งขนั และพจิารณาถงึบทบาทของภาครฐั ซงึเป็นปจัจยัทมีผีล

และไดร้บัผลกระทบจากปจัจยัแวดลอ้มทงัสดีา้นขา้งตน้ และส่วนที 3 การกาํหนดกลยุทธใ์นการ

พฒันาตลาดหลกัทรพัยไ์ทยดว้ยกระบวนการจดัลาํดบัขนัเชงิวเิคราะห์ (The Analytic Hierarchy 

Process: AHP) 

 

4.1 สภาพทวัไปของตลาดหลกัทรพัยใ์นอาเซียน 5 

 

4.1.1 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand: SET) 

4.1.1.1  ความเป็นมาของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเรมิการซอืขายเมอืวนัที 30 เมษายน 

พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) โดยมสีถานภาพเป็นนิตบุิคคลซงึถกูจดัตงัขนึตามพระราชบญัญตัติลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พ.ศ . 2517 (ค.ศ. 1974) วัตถุประสงค์ของการจดัตงัตลาด

หลักทรพัย์แห่งประเทศไทยเพอืทําหน้าทเีป็นตลาดหรอืศูนย์กลางซอืขายหลกัทรพัย์ และ

ใหบ้รกิารทเีกยีวขอ้งโดยไมนํ่าผลกําไรมาแบง่ปนัและมรีายไดห้ลกัจากคา่ธรรมเนียมการซอืขาย

หลกัทรพัย ์จากบรษิทัจดทะเบยีน จากเงนิลงทุน งานทะเบยีนหุ้น และค่าบรกิารข้อมูล ปจัจบุนั

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ได้ดําเนินการภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) โดยทําหน้าทเีป็นศนูย์กลางการซอืขายหลกัทรพัย์จด

ทะเบยีน และพฒันาระบบต่างๆ ทจํีาเป็นเพอือํานวยความสะดวกในการซือขายหลกัทรพัย์

ดําเนินธุรกจิใดๆ ทเีกียวข้องกบัการซอืขายหลกัทรพัย์ เช่นการทําหน้าทเีป็นสาํนกัหักบญัช ี
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(Clearing House) ศูนย์รับฝากหลักทรพัย์นายทะเบยีนหลกัทรพัย์ หรือกิจกรรมอืนๆ ที

เกยีวขอ้งและการดาํเนนิธุรกจิอนืๆที ได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัยโ์ดยการดําเนินของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอยู่ภายใต้การกํากับ

ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหล ักทร ัพย์และตลาดหล ักทรัพย์ (ก.ล.ต . )  

กระทรวงการคลงั (ภาพท ี4.1) 

 

 

 

ภาพที 4.1  การกาํกบัดแูลตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

แหล่งทีมา: ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย, 2556. 

 

ผลติภณัฑใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย แบง่เป็น 3 กลุ่มหลกั คอื ตรา

สารทุน (Securities product) ตราสารหนี (Fixed income) และตราสารอนุพนัธ์ (Derivatives) 

ในส่วนของตราสารทุนนักลงทุนสามารถซอืขายหลกัทรพัยไ์ดจ้ากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทย (The Stock Exchange of Thailand: SET) และตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for 

Alternative Investment: MAI) โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจะเป็นแหล่งจดทะเบยีน

ของบรษิทัขนาดใหญ่ ทมีทีุนชําระ (Initial Public Offering: IPO) มากกว่า 300 ลา้นบาทขึนไป

ในขณะทตีลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอจะเป็นแหลง่จดทะเบยีนของธุรกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อม (Small Medium Enterprise: SME) ทมีทุีนชําระหรอื IPO ตงัแต่ 20 ลา้นบาทขึนไป โดย

ตราสารทุนทมีกีารซอืขายกนัในตลาดหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่ 

- หุ้นสามญั (Ordinary shares) 

- หุน้บุรมิสทิธ ิ(Preference shares)* 
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- ใบสาํคญัแสดงสทิธทิเีกดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิ  

(Depository Receipts: DRs)* 

- ใบสําคญัแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทเีกดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิไทย (Non-

voting Depository Receipts: NVDRs) 

- กองทุนรวม อทีเีอฟ (Exchange Traded Funds)  

- ใบสําคญัแสดงสทิธใินการซอืหลกัทรพัยห์รอืวอแรนท ์(Warrants) 

- ใบสําคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Structured warrants/Derivatives Warrants) 

- ใบสําคญัแสดงสทิธใินการจองซอืหุน้เพมิทุนทโีอนสทิธไิด ้(Transferable 

Subscription Rishts: TSRs) 

- หน่วยลงทุน (Unit trusts) 

หมายเหต:ุ * ไมม่กีารซอืขายในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ  

 โครงสร้างของกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแบ่ง

ออกเป็น 8 กลุ่มหลกั ประกอบดว้ย 

(1) กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (.AGRO) 

(2) กลุม่สนิคา้อปุโภคและบรโิภค (.CONSUMP) 

(3) กลุ่มธุรกิจการเงนิและธนาคาร (.FINCIAL) 

(4) กลุ่มสนิคา้อุตสาหกรรมยานยนต ์(.INDUS) 

(5) กลุ่มอสงัหารมิทรพัย์และวสัดุก่อสรา้ง (.PROPCON) 

(6) กลุ่มทรพัยากร พลงังานและสาธารณูปโภค (.RESOURC) 

(7) กลุม่ธุรกจิบรกิารและพาณิชย ์(.SERVICE) 

(8) กลุ่มเทคโนโลยแีละชนิสว่นอเิลก็ทรอนิกส ์(.TECH) 

 เวลาทําการซือขายตราสารทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิด

ใหบ้รกิารในวนัจนัทร ์- ศุกร ์เวลา 9.30 - 17.00 น. โดยมพีกัระหว่างวนัในเวล 12.30 - 14.00 

น. นักลงทุนสามารถซอืขายผ่านบรษิัทผูเ้ป็นนายหน้าซอืขายหลกัทรพัย์ ปจัจบุนั มจีํานวน 31 

แห่งจากสมาชกิของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 38 แห่ง และเป็นบรษิัททเีปิดทําการซอื

ขายผ่านอนิเตอรเ์น็ต 26 บรษิทั 

4.1.1.2 การดาํเนนิงานทสีาํคญัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ใน ปี พ.ศ. 2550-2555 

1) ด้านองค์การและการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ (Corporate & Strategy 

Development) เพอืดงึดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุน ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยมกีาร

พฒันาความรว่มมอืระหว่างตลาดหลกัทรพัย์ 7 แห่ง ได้แก่ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร์ ตลาดหลกัทรพัย์มาเลเซีย ตลาดหลกัทรพัย์อินโดนีเซีย ตลาด

หลกัทรพัยฟิ์ลปิปินส ์ตลาดหลกัทรพัย์โฮจมินิท์และตลาดหลกัทรพัย์ฮานอย เพอืเป็นตลาด
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หลกัทรพัยแ์ห่งอาเซยีน (ASEAN Exchange) โดยลงนามร่วมกนัในปี พ.ศ. 2552 มเีป้าหมายที

จะเพมิสภาพคล่องของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยด์ว้ยการสง่เสรมิการทําธุรกรรมข้ามตลาดการเพมิ

ช่องทางการเข้าถึงตลาดหลกัทรัพย์อาเซียนให้สะดวกและง่ายขนึ และการออกผลิตภัณฑ์ที

อ้างองิหลกัทรพัยใ์นอาเซียนซงึเป็นการเพมิความน่าสนใจและดงึดูดการลงทุนมายงัภูมภิาค

อาเซยีน โดยในปี พ.ศ. 2555 ไดม้กีารนําร่องเชอืมโยงการซอืขายระหว่างตลาดหลกัทรพัย์ทงั 3 

แห่ง ได้แก่ ตลาดหลกัทรัพย์สงิคโปร์ ตลาดหลกัทรพัย์มาเลเซียและตลาดหลักทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย 

2) สนิคา้และบรกิารกรณกีารจดัทําดชันีและกองทุนอทีเีอฟ (Product 

and Services) เพอืเพมิความหลากหลายของผลติภณัฑ์ทมีมีาตรฐานสากล ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยได้มกีารสร้างความร่วมมอืกับ FTSE Group เพอืเป็นการยกระดบัดชันีของ

ตลาดทุนไทยใหม้สีตูรการคาํนวณทเีป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคลอ้งกับความต้องการ

ของผู้ลงทุนทังในและต่างประเทศให้มากขนึรวมทงัเพอืรองรบัการสร้างสรรคน์วตักรรมทาง

การเงนิใหม่ๆ โดยมกีารออกดชันีทแีบง่ตามขนาดตลาด และดชันีทสีอดคลอ้งกบัศาสนาอสิลาม 

ซงึปจัจบุนัได้มกีารจดัทําทงัหมด 7 ดชันี ได้แก่ 

- FTSE SET Large Cap (FSTHL)  

- FTSE SET Mid Cap (FSTHM) 

- FTSE SET Small Cap (FSTHS) 

- FTSESET All-Share (FSTHAX) 

- FTSE SET Mid/Small Cap (FSTHMS)  

- FTSE SET Fledgling (FSTHF)  

- FTSE SET Shariah Index  

นอกจากนันตลาดหลกัทรพัย์ได้มกีารเปิดขาย Exchange Trade Fund 

(ETF) เป็นครงัแรก ในปี พ.ศ. 2550 โดยเรมิจากกองทุนเปิดไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อทีีเอฟ (TDEX) 

และต่อมาไดม้กีารพฒันาผลติภณัฑ ์ETF โดยเปิดขายกองทุนทอี้างองิหุน้ต่างชาต ิและทองคํา 

รวมทงัสนิ 11 กองทุน มปีรมิาณการซอืขาย ณ สนิปี พ.ศ. 2555 รวมทงัหมด 1.79 พนัลา้นหุน้ 

หรอื มูลค่าการซอืขายรวม 14.02 พนัล้านบาท   

3) ความรว่มมอืระหวา่งตลาดหลกัทรพัย ์(Alliance) นอกเหนอืจากการ

พฒันา ASEAN exchangeตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้พฒันาความร่วมมอืกับตลาด

หลกัทรพัย์อนื ๆ ในด้านการจดทะเบยีนควบระหว่างสองตลาด (Dual listing) โดยในปี พ.ศ. 

2550 ไดเ้รมิมกีารเชอืมโยงระบบรบัฝากหลกัทรพัยก์บัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์สงิคโปร ์เพอืเป็น

พนืฐานในการจดทะเบียนควบและบรษิทัแรกทเีข้าจดทะเบยีนระหว่าง 2 ตลาดคอื บรษิัทโทเทลิ 

แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชนั จาํกัด (มหาชน) หรอื DTAC ซงึเดมิจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
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สงิคโปร ์และในปี พ.ศ. 2553 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยไดม้กีารลงนามความร่วมมอืกบั

ตลาดหลกัทรพัย์ฮานอย (Hanoi Stock Exchange: HNX) เพอืสรา้งความรว่มมอืในการพฒันา

ระบบจดทะเบยีนแบบ Dual listing ด้านการส่งเสรมิการจดัตงัตลาดหลกัทรพัย์ มกีารลงนาม

ความร่วมมอืเพอืสนับสนุนการก่อตังตลาดหลกัทรพัย์ลาว (Lao Securities Exchange: LSX) 

โดยสนับสนุนขอ้มูลดา้นกฎระเบยีบ การดําเนินงานของตลาดหลกัทรพัย์ฯ รวมทงัส่งเสรมิด้าน

การให้ความรูค้วามเข้าใจดา้นตลาดทุน และความร่วมมอือนื ๆ เพอืเพมิโอกาสทางธุรกจิใหแ้ก่ผู้

ทเีกยีวข้องในตลาดทุนของทงัสองประเทศ โดยตลาดหลกัทรพัยล์าวไดเ้รมิเปิดให้บรกิารในปี  

พ.ศ. 2553 รวมถงึตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้มกีารลงนามกับตลาดหลกัทรพัย์แหล่ง

อนืๆ อาท ิไตห้วนั ปากสีถาน และเกาหล ีเพอืสรา้งความร่วมมอืในการพฒันาตลาดทุนร่วมกนั 

4.1.1.3 สถานการณ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ใน ปี พ.ศ. 2550-2555 

 ภาพรวมดัชนีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ปรบัตวั

สงูขนึอย่างต่อเนอืงจาก สนิปี พ.ศ 2550 ปิดทรีะดบั 858.1 จดุ มาทรีะดบั 1,298.87 จดุ เมอืสนิ

เดอืนตุลาคมปี พ.ศ. 2555 โดยปรบัตวัเพมิขนึรอ้ยละ 51.36  เช่นเดยีวกบัมลูค่าหลกัทรพัยต์าม

ราคาตลาดทขียายเพมิขนึรอ้ยละ 65.33 จากมลูคา่รวม 6.67 ลา้นลา้นบาท ณ สนิปี พ.ศ. 2550 

เป็น 11.83 ลา้นลา้นบาท ณ สนิเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2555 (ตารางท ี4.1) ซงึดัชนีตลาด

หลกัทรพัยฯ์มกีารปรบัตัวตามสถานการณ์สําคญัทงัในและต่างประเทศ โดยมรีายละเอยีดที

สาํคญัในแตล่ะปี ดงันี  

ปี พ.ศ. 2550 อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงชะลอตัว

จากมาตรการสํารองร้อยละ 30 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซงึประกาศใช้เมอื 19 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2549 ได้สรา้งความกังวลต่อนักลงทุนและส่งผลต่อตลาดทุนของประเทศในช่วงต้นปี 

รวมทงัปญัหาความไมส่งบทางการเมอืง ขณะทสีภาวะเศรษฐกิจโลกช่วงนันกม็ปีญัหา โดยเกดิ

ปญัหาสนิเชืออสงัหาริมทรพัย์ประเภทด้อยมาตรฐาน (Sunprime Loan) ในสหรฐัฯทําให้

เศรษฐกจิสหรฐัฯเข้าสู่ช่วงชะลอตวัและกระทบต่อประเทศอนืๆ ทวัโลก แต่ก็ส่งผลดตี่อตลาด

หลกัทรพัยใ์นภูมภิาคเอเชยี ทําใหม้เีงนิทุนไหลเขา้จากต่างประเทศเป็นจาํนวนมาก โดย ดชันี 

SET Index ณ สนิปี พ.ศ. 2550 ปิดทรีะดบั 858.10 จุด เพมิขนึจาก 679.84 จุด ณ สนิปี พ.ศ. 

2549 หรอืร้อยละ 26 โดยดชันีตําสุดอยู่ที 616.75 จุดในเดอืนมกราคม และปรบัตัวสูงสุดท ี

915.03 จุด ในเดอืนตุลาคม เช่นเดยีวกบัมูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดทเีพมิขนึร้อยละ 31 

จากมลูค่ารวม 5.08 ลา้นลา้นบาท ณ สนิปี พ.ศ. 2549 เพมิเป็นเป็น 6.67 ลา้นลา้นบาท ณ สนิปี 

พ.ศ. 2550 มูลค่าการซอืขายเพมิขนึร้อยละ 6 จาก 3.96 ล้านลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 

4.19 ล้านล้านบาทในปี พ.ศ. 2550 และคดิเป็นมูลค่าการซอืขายเฉลยีวนัละ 17,097 ล้านบาท 

โดยสดัสว่นมูลคา่ซอืขายแยกตามนักลงทุนสูงสุดเป็นกลุม่ผูล้งทุนรายย่อยรอ้ยละ 53.4 รองลงมา

คอื ผู้ลงทุนต่างประเทศ บญัชีบรษิัทหลกัทรพัย์และนักลงทุนสถาบนั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  
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32.4 , 7.3 และ 6.9 ตามลาํดบั อตัราเงนิปนัผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัย์ไทยอยู่ทรีอ้ยละ 

4.30 (ลดลงจากปี พ.ศ. 2549 รอ้ยละ 21.75) ในขณะทอีตัราส่วนราคาต่อกําไรสทุธเิพมิขนึรอ้ย

ละ 56 จากปี พ.ศ. 2549 เป็น 6.10 เท่า ในส่วนของการระดมทุนมบีรษิัทใหม่ทเีข้าจดทะเบยีน

กบัตลาดหลกัทรพัย ์13 บรษิทั โดยหนึงในบรษิทัทเีขา้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัทจีดทะเบยีนควบ

สองตลาด (Dual Listing) คอื บมจ. โทเทลิ แอ็คแซส็ คอมมนูิเคชนั (DTAC) ทจีดทะเบยีนควบ

ระหว่างตลาดหลกัทรพัย์ไทยและตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร์รวมทงัสินมบีรษิัททจีดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 523 บรษิทั (ตารางท ี4.1) 

ปี พ.ศ. 2551 ท่ามกลางวกิฤตกิารเงนิส ่งผลกระทบต่อตลาดทุนทัว

โลก และปญัหาความไม่สงบภายในประเทศทีมกีารก่อ ชุมนุมประทว้งเพอืขบัไล่รฐับาลที

สนามบนิสุวรรณภูม ิทําให้ดัชนี SET Index ปรบัตวัลดลงปิดทรีะดบั 449.96 จดุ ลดลงร้อย

ละ 48 จาก สนิปี พ.ศ. 2550 โดยดชันีสูงสุดของปีอยู่ที 884.19 จดุในเดอืนพฤษภาคมและตาํ

ทสีุด 384.15 จดุในเดอืนตุลาคม เช่นเดยีวกบัมูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดทีลดลงร้อยละ 

46 เป็น 3.59 ล้านล้านบาท ณ สนิปี พ.ศ. 2551 ขณะเดยีวกนัมูลค่าการซอืขายลดลงรอ้ยละ 

6.80 เป็น 3.98 ลา้นลา้นบาทและคดิเป็นมูลคา่การซอืขายเฉลยีวนัละ 16,118 ลา้นบาท โดย

สดัสว่นมูลค่าการซอืขายแยกตามกลุม่นักลงทุนสูงสุดเป็นกลุ่มผู้ลงทุนรายย่อยร ้อยละ 54 

รองลงมาคอื ผู้ลงทุนต่างประเทศ บัญชีบรษิัทหลกัทรพัย์และนักลงทุนสถาบนั คดิเป็นสดัส่วน

ร้อยละ 29.1, 9.8 และ 7 ตามลําดับซงึกลุ่มผู้ลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบนัภายในประเทศ

และบญัชีบรษิัทหลกัทรพัย์ มสีดัส่วนซอืขายสงูขนึ ขณะทสีดัส่วนผู้ลงทุนต่างชาตลิดลงจากปี 

พ.ศ. 2550 ในส่วนของอตัราเงนิปนัผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัย์ไทยอยู่ทรีอ้ยละ 3.17 

(ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2550 ร้อยละ 26.01) ขณะทีอตัราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิเพมิขึนร้อยละ 

139.34 จาก ปี พ.ศ. 2550 เป็น 14.60 เท่า การระดมทุนมบีรษิัทใหม่ทีเข้าจดทะเบยีนกับ

ตลาดหลกัทรพัย์ 12 บรษิัทรวมทงัสนิมบีรษิัททีจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 525 บรษิทั

(ตารางท ี4.1) 

ปี พ.ศ. 2552 มกีารปรับตวัดขีนึโดยปจัจยัสําคญันันมาจากการฟืนตัว

ของเศรษฐกจิและดชันีผลประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีนทปีรบัตวัดขีนึจากจดุตําสุดในไตร

มาสท ี4 ของ ปี พ.ศ. 2551 โดย ณ สนิปี พ.ศ. 2552 ดชันี SET Index ปิดท ี734.54 จุดเพมิขนึ

ร้อยละ 63.25 จาก ณ สนิปี พ.ศ. 2551 โดยมจีดุตําสุดที 411.27 จุดในเดอืนมนีาคมปรบัตวั

สงูสดุท ี751.86 จุดในเดอืนตุลาคม เช่นเดยีวกบัมูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดทขียายเพมิขนึ

รอ้ยละ 64.67 จาก ณ สนิปี พ.ศ. 2552 โดยมูลค่ารวม 5.91 ลา้นล้านบาท  ขณะเดียวกันมูลค่า

การซอืขายเพมิขนึรอ้ยละ 10.68 เป็น 4.43 ลา้นลา้นบาทและคดิเป็นมูลคา่การซอืขายเฉลยีวนั

ละ 18,226 ลา้นบาท โดยสดัสว่นมูลค่าการซอืขายแยกตามกลุ่มนักลงทุนสูงสุดเป็นกลุ่มผู้ลงทุน

รายย่อยรอ้ยละ 61 รองลงมาคอื ผูล้งทุนต่างประเทศ บญัชีบรษิัทหลกัทรพัย์และนักลงทุน

สถาบนั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 19.4, 12.9 และ 6.7 ตามลาํดบัซงึกลุ่มผูล้งทุนรายย่อย และบญัชี
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บรษิัทหลกัทรพัย ์มสีดัสว่นซือขายสูงขึน ขณะทสีดัส่วนผูล้งทุนต่างชาตแิละผู้ลงทุนสถาบนั

ภายในประเทศมสีดัส่วนลดลงจากปี พ.ศ. 2551 ในส่วนของอตัราเงนิปนัผลตอบแทนของตลาด

หลกัทรพัยไ์ทยอยูท่รีอ้ยละ 6.85 (เพมิขนึจากปี พ.ศ. 2551 รอ้ยละ 116.09) ในขณะทอีตัราส่วน

ราคาต่อกําไรสุทธลิดลงรอ้ยละ 55.48 จากปี พ.ศ 2551 เป็น 6.50 เท่าจากการฟืนตัวของ

เศรษฐกจิและภาวะตลาดหลกัทรพัยใ์นช่วงไตรมาส 2 ของปีก็สง่ทําให้มบีรษิัทมาจดทะเบยีนใน

ตลาดแรก (IPO) เพมิมากขนึโดยในช่วงครงึปีหลงัมบีริษัทจดทะเบยีน 17 บรษิทั รวมทงัสนิมี

บรษิทัทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 535 บรษิทั (ตารางท ี4.1) 

ปี พ.ศ. 2553 ปรมิาณธุรกรรมในตลาดหลกัทรพัยข์องไทยเพมิขนึสงูมาก 

แมว้า่ในช่วง 5 เดอืนแรกของดชันี SET Index จะเคลอืนไหวในกรอบแคบเนืองจากปญัหาการ

ชุมนุมทางการเมอืง แต่ด้วยความเชอืมนัของนักลงทุนและเงนิลงทุนจากต่างประเทศทไีหลเข้ามา

ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนือง ทําใหใ้นช่วงครงึปีหลงั ดชันีตลาดหลกัทรพัย์

ไทย (SET index) จงึปรบัตัวเพมิขนึถงึร้อยละ 40.60 จากสนิปี พ.ศ. 2552 ซงึสงูเป็นอนัดบั 2 

ของเอเชยีโดย ปิดท ี1,032.76 จุด (ขณะทอีนัดบัหนึงคอือนิโดนีเซยีปรบัตวัเพมิขนึรอ้ยละ 46.13) 

ในส่วนของมูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดรวมมมีูลค่ารวมสงูสดุนับตงัแต่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เปิด

ดําเนินการมา โดยมมีูลค่ารวมสูงสุดเท่ากบั 8.57 ลา้นลา้นบาท ในวนัท ี8 พฤศจกิายน พ.ศ. 

2553 ซงึคดิเป็นสดัสว่นต่อผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาตภิายในประเทศถงึรอ้ยละ 86.48 และมี

มลูคา่หลกัทรพัย์ตามราคาตลาดในสนิปี พ.ศ. 2553 เท่ากบั 8.39 ลา้นล้านบาท ขณะเดยีวกนั

มลูคา่การซอืขายเพมิขนึรอ้ยละ 58.69 เป็น 7.03 ลา้นล้านบาทและคดิเป็นมูลคา่การซอืขายเฉลยี

วันละ 29,006 ลา้นบาท โดยสดัส่วนมูลค่าการซอืขายแยกตามกลุ่มนักลงทุนสูงสุดเป็นกลุม่ผู้

ลงทุนรายย่อยรอ้ยละ 62 รองลงมาคอื ผูล้งทุนต่างประเทศ บญัชบีรษิทัหลกัทรพัย์และนักลงทุน

สถาบนั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 18.40, 12 และ 7.6 ตามลาํดบัซงึกลุ่มผูล้งทนุรายย่อย และผูล้งทนุ

สถาบนัรายย่อยมสีดัส่วนซอืขายสูงขนึ ขณะทสีดัสว่นผูล้งทุนต่างชาตแิละบญัชบีรษิทัหลกัทรพัย์

มสีดัสว่นลดลงจากปี พ.ศ. 2552 อตัราเงนิปนัผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัย์ไทยอยู่ทรี้อยละ 

3.03(เพมิขนึจากปี พ.ศ. 2552 รอ้ยละ 65.77) ในขณะทอีตัราสว่นราคาต่อกําไรสทุธเิพมิขนึรอ้ย

ละ 183.07 จากปี พ.ศ. 2552 เป็น 18.40 เท่า ในส่วนของการระดมทุนมจํีานวนบรษิทัจดทะเบยีน

เขา้ใหม ่12 บรษิทั (รวมบรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลดงิส ์จาํกัด (มหาชน) ทเีข้าจดทะเบยีนทางอ้อม) 

รวมทงัสนิมบีรษิทัทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 541 บรษิทั (ตารางท ี4.1) 

ปี พ.ศ. 2554 ตลาดหลกัทรพัย์ไทยไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์สาํคญั

หลายๆ อย่างเหตุการณ์ อาท ิปญัหาวกิฤตเิศรษฐกจิในยุโรปและสหรฐัอเมรกิา ปญัหาการ

จราจลในตะวนัออกกลาง รวมถงึภยัสนึามใินญปีุ่น สง่ผลใหเ้กดิการปรบัตวัลดลงของดชันีตลาด

หลกัทรพัยจ์ากสนิปี พ.ศ. 2553 ถงึร้อยละ 20.41 โดยปิดทรีะดับ 1,025.32 จุด นอกจากนัน

ผลกระทบจากเหตุการณส์ําคญัภายในประเทศ อาท ิความไม่แน่นอนก่อนการเลอืกตงัในเดือน

กรกฎาคมและปญัหาอุทกภยัในเดอืนตุลาคม ส่งผลให้ดัชนีค่อนข้างมคีวามผนัผวน คือ เพมิ
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สงูสุดในรอบ 15 ปี คอื สูงสุดเท่ากบั 1,144.14 จดุ ในเดอืนสงิหาคม และตําสุดท ี855.45 จุด ใน

เดอืนตุลาคม มูลค่าการซอืขายหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดอยู่ทรีะดบั 8.49 ลา้นลา้นบาท หรอื

เพมิขนึรอ้ยละ 0.88 จากสนิปี พ.ศ. 2553 ขณะเดยีวกนัมูลค่าการซอืขายเพมิขนึรอ้ยละ 34.28 

เป็น 9.44 ลา้นล้านบาทและคดิเป็นมูลคา่การซอืขายเฉลยีวนัละ 29,473 ลา้นบาท โดยสดัสว่น

มูลคา่การซอืขายแยกตามกลุม่นักลงทุนสงูสุดเป็นกลุ่มผูล้งทุนรายย่อยร้อยละ 55.26 รองลงมา

คอื ผู้ลงทุนต่างประเทศ บญัชีบรษิัทหลกัทรพัย์และนักลงทุนสถาบนั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

22.78, 13.19 และ 8.77 ตามลําดับซงึผูล้งทุนต่างชาต ินักลงทุนสถาบนัภายในประเทศและ

บญัชบีรษิทัหลกัทรพัย์มสีดัส่วนซือขายสูงขนึ ขณะทสีดัส่วนผู้ลงทุนรายย่อยลดลงจากปี พ.ศ. 

2553 ในส่วนอตัราเงนิปนัผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยไ์ทยอยู่ท ีร้อยละ 2.63 (ลดลงจากปี 

2553 ร้อยละ 13.20) ในขณะทีอัตราส่วนราคาต่อกําไรสทุธิลดลงรอ้ยละ 19.02 จากปี พ.ศ. 

2553 เป็น 14.90 เท่า และมบีรษิัทเข ้าจดทะเบยีนเพมิขนึ 10 บรษิทัรวมทงัสนิมบีรษิทัทจีด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 545 บรษิทั (ตารางท ี4.1) 

เดอืนตุลาคม ปี พ.ศ. 2555 ดชันี SET index เคลอืนไหวผันผวนใน

ทศิทางขาขนึตามสภาพคล่องในระบบการเงนิโลกทเีพมิสูงขนึจากการเข้าซอืพนัธบตัรใหม่ของ

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) อย่างต่อเนืองและการคาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรใน

สหรฐัฯจะลดลงตามนโยบายขยายปริมาณเงนิของธนาคารกลางสหรฐัฯ (FED) อย่างไม่ม ี

กําหนดประกอบกับการปรับระดับของ SET จากกลุม่ Secondary Market มาเป็นกลุ่ม 

Advanced Emerging Market สง่ผลให้ไดร้บัความสนใจจากนักลงทุนต่างชาตมิากขนึทําให้ดชันี

ปรบัตวัมาท ี1,298.87 จุดในช่วงสนิเดอืนตุลาคม ปี พ.ศ. 2555 เพมิขนึร้อยละ 26.68 เทยีบกบั

สนิปี พ.ศ. 2554 โดยตําสุด 1,036 จดุ ในเดอืนมกราคมและสูงสุด 1,311.35 จดุในเดอืนตุลาคม

มลูคา่การซอืขายหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดเท่ากบั 11.83 ลา้นลา้นบาทเพมิขนึรอ้ยละ 29.36 

และมมีูลคา่การซอืขายเท่ากบั 6.23 ลา้นล้านบาท คดิเป็นมลูค่าการซอืขายเฉลยีวนัละ 31,382 

ลา้นบาท โดยสดัสว่นมูลค่าการซอืขายแยกตามกลุ่มนักลงทุนสูงสุดเป็นกลุ่มผู้ลงทนุรายย่อยรอ้ย

ละ 55 รองลงมาคอื ผูล้งทุนต่างประเทศ บญัชบีรษิัทหลกัทรพัย์และนักลงทุนสถาบนั คดิเป็น

สดัสว่นรอ้ยละ 24, 13 และ 8  ตามลาํดบัซงึผูล้งทนุตา่งชาตทิมีสีดัสว่นซอืขายสงูขนึขณะท ีกลุม่

ผูล้งทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบนัภายในประเทศและบญัชบีรษิทัหลกัทรพัย์มสีดัสว่นลดลงเมอื

เทยีบกบัสนิปี พ.ศ. 2554 ดา้นการระดมทุนมบีรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์พมิขนึ 

11 บรษิทัรวมทงัสนิมบีรษิทัทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์551 บรษิทั (ตารางท ี4.1) 

 

 

 

 



 51    

ตารางที 4.1  ขอ้มูลสถติทิสีาํคญัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย                                                 
หน่วย: ลา้นบาท 

ข้อมูลสถิติ 2550 2551 2552 2553 2554 (ต.ค) 2555 

การซือขายหลกัทรพัย์ 

ปรมิาณการซอืขายหลกัทรพัย์ 

(ล้านหุน้) 
82,414  91,495 206,353    237,069       367,626 156,372 

มลูค่าการซอืขายหลกัทรพัย ์ 4,188,776.73 3,981,230 4,428,979 7,033,947 9,443,776.36 6,228,626.64 

มลูค่าการซอืขายเฉลยีต่อวนั 17,097.05 16,118 18,226 29,006 29,473 31,382 

สดัส่วนมลูคา่การซอืขายแยกตามกลุ่มนักลงทุน (%) 

บญัชบีรษิทัหลกัทรพัย ์ 7.3 9.8 12.9 12 13.19 13 

นกัลงทนุสถาบนัภายในประเทศ 6.9 7.0 6,7 7.6 8.77 8 

ผูล้งทนุต่างประเทศ 32.4 29.1 19.4 18.40 22.78 24 

ผูล้งทนุรายยอ่ย 53.4 54.0 61.0 62.0 55.26 55 

บริษทัจดทะเบยีน (SET,mai) 

จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีน  523 525 535 541 545 551 

จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนเขา้ใหม ่ 13 12 17 12 10 11 

มลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคา

ตลาดรวม 

6,674,337 3,590,376 5,912,231 8,389,812 8,485,006. 11,831,448 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรพัย์(จุด) 

ปิด 858.10 449.96 734.54 1,032.76 1,025.32 1,298.87 

สงูสดุ(เดอืน) 915.03(ต.ค.) 884.19(พ.ค) 751.86(ต.ค) 1049.79(พย.) 1,144.14(ส.ค.) 1,311.35(ต.ค.) 

ตําสุด(เดอืน) 616.75(ม.ค.) 384.15(ต.ค.) 411.27(ม.ีค) 685.89(ก.พ.) 855.45(ต.ค) 1,036(ม.ค.) 

อตัราสว่นเงนิปนัผลตอบแทนเฉลีย 4.30  3.17  6.85  3.03  2.63  3.82 

อตัราส่วนราคาปิดตอ่กาํไร / หุ้น  6.10  14.60  6.50  18.40  14.90  12 

อตัราส่วนราคาปิด/มูลค่าหุ้น     1.69           2.05            1.07        1.65              2.08  2.12 

อตัราส่วนหมนุเวียนการซือขาย 66.6 83.70 62.50 80.09 80.18 76 

 

4.1.2 ตลาดหลกัทรพัยสิ์งคโปร ์(Singapore Exchange Limited: SGX) 

4.1.2.1   ความเป็นมาของตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร ์

ตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปรเ์ป็นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งแรกในเอเชยี-แปซฟิิกที

ทาํการแปรรปู (Demutualised) และเป็นตลาดหลกัทรพัย์ทมีกีารซอืขายทงัตราสารทุนและตรา

สารอนุพนัธ์อย่างครบวงจร โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ ก่อตงัขนึเมอืวนัที  1 

ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) หลงัจากควบรวมระหว่าง Stock Exchange of Singapore 

(SES) และ Singapore InternationalMonetary Exchange (SIMEX) โดยวนัท ี23 พฤศจกิายน 

ปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศสงิคโปรไ์ด้มกีารจดทะเบยีนเข้าใน

ตลาดหลกัทรพัยเ์อง และตอ่มาตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศสงิคโปรไ์ดค้วบรวมกบัตลาดสนิคา้
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ล่วงหน้า (Singapore Commodity Exchange: SICOM) ในปี พ.ศ. 2551(ค.ศ. 2008) เพอืเป็น

การพฒันาผลติภณัฑแ์ละเพมิศกัยภาพในการแขง่ขนัให้กบัธรุกจิ ดา้นการดําเนินงานของตลาด

หลักทรัพย์ส ิงคโปร์อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศสิงคโปร์ (Monetary 

Authority of Singapore: MAS)  

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร์ (SGX) แบ่งออกเป็น 

5 กลุ่ม คอื ตราสารทุน (Securities Product) ตราสารหนี (Fixed Income) ตราสารอนุพนัธ์ 

(Derivatives) กลุ่มโภคภณัฑ ์(Commodities) และ Asian Clear ซงึเป็นศูนยก์ลางการรบัชําระ

ราคานอกตลาดของสนิคา้โภคภณัฑแ์ละอนุพนัธ์  

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มตราสารทุนมีการซือขายใน Mainboard, Catalist 

board และ Global Quote โดย Mainboard ถอืเป็นกระดานหลกัในการซอืขายหลกัทรพัย์ของ 

SGX โดยบรษิัททีเข้าจดทะเบียนต้องผ่านหลักเกณฑ์ทีค่อนข้างเข้มงวด รวมทังมมูีลค่า

หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดมากกว่า 300 ลา้นดอลลารส์งิคโปร ์กําไรก่อนภาษี มากกว่า 30 ล้าน

ดอลลาร์สงิคโปรต์่อปี และมกีารบันทกึข้อมูลทางบญัชีอย่างน้อย  3 ปียอ้นหลงั ขณะท  ีCatalist 

board ถอืเป็นกระดานรองในการซอืขายหลกัทรพัย์มหีลกัเกณฑ์ทยีดืหยุ่นกว่า โดยบริษัททจีด

ทะเบยีนใน SGX จะอยู่ภายใต้การดูแลของ Sponsor-supervised market -ขณะท ีGlobal 

Quote ซงึเป็นการเชอืมโยงการซอืขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศจะขนึอยู่กบัขอ้ตกลงระหว่าง

ตลาดหลกัทรพัย์แต่ละแห่ง 

ผลติภณัฑต์ราสารทนุททีําการซอืขาย ไดแ้ก่ 

- หุน้สามญั (Ordinary shares) 

- หุน้บุรมิสทิธ ิ(Preference shares) 

- ใบสําคัญแสดงสทิธ ิทเีกิดจากหลกัทร ัพย์อ้างอิงสากล(Global Depository 

Receipts: GDRs) 

- ใบสําคญัแสดงสทิธทิเีกดิจากหลกัทรพัย์อา้งอิงประเทศสหรฐัอเมรกิา 

(American  Depository Receipts: ADRs) 

- ใบสําคญัแสดงสทิธใินการซอืหลกัทรพัย์หรอืวอแรนท ์(Warrants) 

- ใบสําคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Structured warrants/Derivatives Warrants) 

- กองทุนเพอืลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ (Real Estate Investment Trust: 

REIT) 

- กองทุนรวม อีทเีอฟ (Exchange Traded Fund: ETFs) 

- Exchange Traded Notes: ETNs 

- กองทุนธรุกจิ (Business trusts) 

- Stapled Securities 

- Certificates 



 53    

โครงสรา้งกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร์แบ่งออกเป็น 13 กลุ่ม

หลกัประกอบด้วย     

 1) กลุ่มอุตสาหกรรมรวม (Multi Industry)  

2) กลุ่มธุรกจิการผลติ (Manufacturing)  

3) กลุ่มธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์ (Hotel and Resort) 

4) กลุ่มธุรกจิก่อสร้าง (Construction)  

5) กลุ่มธุรกิจการขนส่งคลงัและการสอืสาร 

 (Transport Storage and Communications)  

6) กลุ่มธุรกจิพาณชิย ์(Commerce)  

7) กลุ่มธุรกจิการเงนิ (Finance)  

8) กลุ่มธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ (Properties)  

9) ธุรกจิบรกิาร (Services)  

10) กลุม่ธุรกิจเกษตร (Agriculture) 

11) กลุ่มธุรกจิถ่านหนิ (Mining) 

12) กลุ่มธุรกจิสาธารณูปโภค (Electricity Gas and Water) 

13) กลุ่มหลกัทรพัยใ์นสกุลเงนิต่างชาต ิ(Shares in Foreign Currencies) 

การซือขายตราสารทุนในตลาดหลกัทรพัย์สิงคโปร์ได้เปิดให้บริการในวนั  

จนัทร ์-ศุกร ์เวลา 9.30 - 17.00 น. ไมม่พีกัระหว่างวนั (เทยีบกบัเวลาประเทศไทยเท่ากับ 8.00-

16.00 น.) โดยนักลงทนุสามารถซอืขายผ่านบรษิทัผูเ้ป็นนายหน้าซอืขายหลกัทรพัย ์ในปี พ.ศ. 

2554 มจีาํนวน 30 แห่ง (ขอ้มูลจาก เว็บไซตต์ลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร)์ 

4.1.2.2 การดําเนินงานทสีาํคญัของตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปรใ์น  

ปี พ.ศ. 2550-2555 

1) ด้านองค์การและการพฒันาเชิงกลยุทธ์ (Corporate & Strategy 

Development) ตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร์ได้มกีารควบรวมกิจการกับตลาดล่วงหน้าสงิคโปร์ 

(Singapore Commodities Exchange: SICOM) ใน ปี พ.ศ. 2551 เพอืเป็นกลไกทมีสี่วนทําให้

อุตสาหกรรมหลกัทรพัยม์คีวามเข้มแขง็มากยงิขนึจากความสามารถในการเพมิมูลค่าของกจิการ

และเป็นการเพมิอํานาจดา้นการตลาดอนัจะทําใหต้ลาดหลกัทรพัย์สงิคโปรเ์พมิศกัยภาพการ

แข่งขนัไดร้วมทงัเป็นการลดต้นทนุในการบรหิารจดัการองคก์ารและการเงนิของธรุกจิใหส้ามารถ

ใช้ทรพัยากรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและ ปี พ.ศ. 2552 ตลาดหลกัทรพัย์สงิคโ์ปรไ์ดล้งนามความ

รว่มมอืกบั Chi-X Global เพอืพฒันาตลาดหลกัทรพัยท์างเลอืก (Alternative Trading System:  

ATS) สําหรบัเป็นแหล่งระดมทุนของนักลงทุนรายใหญ่ในภูมภิาคเอเชยี แปซฟิิก โดยใช้ชอืว่า 

Exchange - Backed Dark Pool ซงึถอืเป็นตลาดแรกในภมูภิาคและคาดว่าจะดงึดูดเงนิจากนัก

ลงทุนสถาบนัทมีคีวามต้องการตน้ทุนซอืขายทตีํา มคีวามสะดวกและรวดเร็วมคีวามยืดหยุ่นสูง 
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และลดการรวัไหลของข้อมูลการซอืขายได้ โดยได้เปิดทําการซอืขายครงัแรกในปี พ.ศ. 2553 

นอกจากนันตลาดหลักทรัพย์สงิคโปร์ได้มีการปรับโครงสรา้งองค์การโดยแยกตามกลุ่ม

ผลติภณัฑแ์ละนักลงทุนเพอืให้สอดคลอ้งกบัการขยายตวัของอุตสาหกรรมหลกัทรพัยใ์นภูมภิาค

อาเซยีน รวมทงัมกีารเปิดสาํนักงานขายใหม่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ และ ชคิาโก 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา เพอืขยายฐานนักลงทุนในทวปียุโรปใหเ้ข้ามาลงทุนในเอเชยีเพมิมาก

ยงิขนึ  

2) ดา้นสนิคา้และบรกิารกรณกีารจดัทําดชันีและกองทุนอทีเีอฟ (Product 

& Service) ตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร์ มกีารสร้างความร่วมมอืกับ FTSE Group โดยปจัจุบนัมี

การพฒันาดชันทีงัสนิ 11 ชุด ได้แก่  

- FTSE ST All Share Index  

- Straits Times Index (STI) 

- STI Dividend Index 

- FTSE STMid Cap  

- FTSE ST Small Cap 

- FTSE ST Fledging 

- FTSE ST China Top Index 

- FTSE ST China 

- FTSE ST All-Share Industry Indices  

(มกีารแบ่งดชันีเป็น 10 กลุ่มหลกั 19 กลุ่มย่อย และ 39 กลุ่มธุรกจิ) 

- FTSE ST Catalist Index   

- FTSE ST Maritime Index  

นอกจากนันในปี พ.ศ. 2553 ตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปรไ์ดม้กีารพฒันา

กระดานซอืขายโดยรว่มมอืกบั NASDAQ OMX  จดัตงั Global Quote ทําใหน้ักลงทุนในเอเชยี

สามารถซอืหลกัทรพัย์ในตลาด NASDAQ OMX ในเวลาของตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปรไ์ด ้โดย

เรมิเปิดการซอืขาย ADRs 15 ตวัแรกในเดอืนธนัวาคม ปี พ.ศ. 2554 โดย ADRs สว่นใหญ่เป็น

บรษิทัชนันําใน เอเชยี ยุโรป และออสเตรเลยีมมีูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดไม่น้อยกว่า 1 

พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ในส่วนของกองทุน ETF ปจัจบุนัตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปรเ์ปิดขาย ETF 

ทงัหมด 82 กองทุน แบ่งเป็น 5 ประเภท ประกอบดว้ย  

(1) กองทุนETF ทอีา้งองิดชันีหรอืหลกัทรพัยท์งัในและต่างประเทศ 

34 กองทุน (Single Country Exposure) 

(2) กองทุน ETF ทอีา้งองิดชันีหรอืหลกัทรพัยใ์นภูมภิาค 25 กองทุน  

(3) กองทุน ETF ทอีา้งองิสนิคา้โภคภณัฑ ์(Commodities) 6 กองทุน  
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(4) กองทุน ETF ทอีา้งองิตราสารหนี (Fixed Income) 11 กองทุน  

(5) กองทุน ETF ทอีา้งองิตลาดเงนิ (Money market) 6 กองทุน   

ณ สนิปี พ.ศ. 2555 มปีรมิาณการซอืขายเท่ากับ 383 ล้านหุ้น และมี

มลูคา่การซอืขายเทา่กบั 5.17 พนัลา้นดอลลารส์งิคโปร ์

3) ความร่วมมอืระหว่างตลาดหลกัทรพัย ์(Alliance) นอกจากความร่วมมอื

กนัในภูมภิาคเพอืจดัตงัตลาดหลกัทรพัย์อาเซียน ตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร์ได้ลงนามกับตลาด

หลกัทรพัย ์หน่วยงาน องคก์ารต่างๆ เพอืสรา้งความร่วมมอืในการพฒันาตลาดทุน อาท ิความ

ร่วมมอืกบัตลาดหลกัทรพัย์นอรเ์วย์ (Oslo Stock Exchange: OSE) ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศอนิเดยี (National Stock Exchange: NSE) เพอืพฒันาระบบสง่มอบหลกัทรพัยแ์ละการ

รบัชําระ สําหรบัการจดทะเบยีนรูปแบบ Dual Listing และมกีารติดต่อกับหน่วยของรฐัใน

เทศบาลฉงซงิ และมณฑลชางดง ในสาธารณรฐัประชาชนจนีเพอืสนับสนุนให้บรษิทัเขา้มาจด

ทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์ส ิงคโปร์ และได้มีการทําข้อตกลงร่วมกันกบัตลาดหลกัทรัพย์

ลอนดอน (London Stock Exchange: LSE) เพอืเชอืมโยงการซอืขายระหว่างกนับนกระดาน 

Global Quote ของ SGX และ International Board ของ LSE ซงึจะเป็นการเพมิโอกาสในการ

ลงทุนใหก้บัทงัสองตลาด  

4.1.2.3 สถานการณ์ของตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร์ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2555 

ภาพรวมดชันี Straits Times คอ่นขา้งทรงตวัและปรบัตวัลดลงจาก สนิปี 

พ.ศ. 2550 ปิดทีระดบั 3482.3 จุด มาทรีะดับ 3038.37 จุด เมอืสนิเดือนตุลาคมปี พ.ศ. 2555 

โดยปรบัตัวลดลงร้อยละ 12.75 ขณะทมีูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดทขียายเพมิขนึร้อยละ 

8.88 จากมลูค่ารวม 773.3 พนัลา้นดอลลารส์งิคโปร ์สนิปี พ.ศ. 2550 เป็น 842 พนัล้านดอลลาร์

สงิคโปรซ์งึดชัน ีStraits Times มกีารปรบัตวัตามสถานการณ์สาํคญัทงัในและต่างประเทศ โดยมี

รายละเอยีดทสีาํคญัในแตล่ะปีดงันี 

ปี พ.ศ. 2550 จากเศรษฐกิจในภูมภิาคเอเชียแข็งแกร่งขนึและปญัหา

เศรษฐกจิในสหรฐัอเมริกาทําใหก้ารลงทุนไหลเข้ามาในภูมภิาคเอเชีย ซงึก็เป็นปจัจยับวกให้

ตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร์มกีารเจรญิเตบิโต แม้เศรษฐกิจภายในประเทศจะมกีารชะลอตวับา้ง

จากการส่งออกทลีดลง อตัราเงนิเฟ้อทเีพมิสงูขนึ โดยดชันี Straits Times ณ สนิปี พ.ศ. 2550 

ปิดทรีะดบั 3482.3 จุด เพมิขนึจาก 2,985.83 จุด ณ สนิปี พ.ศ. 2549 หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 16.63 

โดยดัชนีตําสุดอยู่ที 2961.15 จุดในเดอืนมกราคมและปรบัตวัสูงสุดที 3875.77 จุด ในเดอืน

ตุลาคม เช่นเดยีวกบัมูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดทขียายเพมิขนึรอ้ยละ 65.90 จากมลูค่า 
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รวม 466.1พนัลา้นดอลลารส์งิคโปร ์ณ สนิปีพ.ศ.2549 เพมิเป็น 773.3 พนัลา้นดอลลาร์สงิคโปร ์

ณ สนิปี พ.ศ. 2550 มูลค่าการซือขายหลกัทรพัย์เพมิขนึร้อยละ 56.89 จาก 254.9 พนัล้าน

ดอลลาร์สงิคโปร์ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 399.90 ล้านดอลลารส์งิคโปร์ในปี พ.ศ. 2550 คดิเป็น

มลูคา่ซอืขายเฉลยีวนัละ 2.19 พนัล้านดอลลารส์งิคโปร ์ในสว่นของอตัราเงนิปนัผลตอบแทนอยู่

ทรี้อยละ 2.37 (ลดลงจากปี พ.ศ. 2549 ร้อยละ 16.25) ในขณะทอีตัราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิ

ลดลงรอ้ยละ1.38 จากปี พ.ศ. 2549 เป็น14.30 เท่า ในส่วนของการระดมทุนมบีรษิัทใหม่ทเีข้า

จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย์มทีงัหมด 49 บรษิัท เป็นบรษิัทภายในประเทศ 14 บรษิัทและ

เป็นบรษิัทต่างชาติ 35 บริษัทรวมทงัสนิมบีริษทัทีจดทะเบียนในปี พ.ศ. 2550 เท่ากับ 722 

บรษิัท (เป็นบรษิัทภายในประเทศ 467 บรษิัทและบรษิัทต่างประเทศ 255 บรษิัท ) (ตารางท ี

4.2) 

ปี พ.ศ. 2551 จากวกิฤตกิารเงนิทสีง่ผลกระทบต่อตลาดทนุทวัโลกและการ

ขยายตวัของเศรษฐกจิภายในประเทศสงิคโปร์ทชีะลอตัวลงเมอืเทียบกับปี พ.ศ. 2550 โดยมี

อตัราการขยายตัวของผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ร้อยละ 5.4 ส่งผลให้ดัชนี Straits 

Times ปรบัตวัลดลงปิดทรีะดบั 1761.56 จดุ ลดลงรอ้ยละ 49.41 โดยดัชนีสูงสุดของปีอยู่ที 

3461.22 จุดในเดอืนมกราคมและตําทสีุด 1600.28 จดุในเดือนตุลาคม เช่นเดยีวกับมูลคา่

หลกัทรพัย์ตามราคาตลาดทลีดลงรอ้ยละ 14.91 เป็น 658 ลา้นลา้นบาท ณ สนิปี พ.ศ. 2551 

ขณะทมีลูคา่การซอืขายปรบัตวัสงูขนึรอ้ยละ 33.28 เป็น 533 พนัลา้นดอลลาร์สงิคโปร์คดิเป็น

มูลคา่การซอืขายเฉลยีต่อวนั 1.5 พนัล้านดอลลารส์งิคโปร ์ในสว่นของอตัราเงนิปนัผลตอบแทน

ของตลาดในปี พ.ศ. 2551 อยูท่รีอ้ยละ 2.32  (ลดลงจากปี พ.ศ. 2550 ร้อยละ 2.11) ในขณะที

อตัราส่วนราคาต่อกําไรสุทธลิดลงร้อยละ 12.59 จากปี พ.ศ. 2550 เป็น 12.50 เท่า ในส่วนของ

การระดมทุนมีบริษัทใหม่ทีเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรพัย์ 67 บริษัทเป็นบรษิัท

ภายในประเทศ 18 บรษิทั และเป็นบรษิทัต่างชาต ิ49 บรษิทั รวมทงัสนิมบีรษิทัทจีดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัย์ 762 บรษิทั (เป็นบรษิทัภายในประเทศ 464 บรษิทัและบรษิทัตา่งประเทศ 298 

บรษิทั) (ตารางท ี4.2) 

ปี พ.ศ. 2552 ดชันีตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปรม์กีารปรบัตวัดีขนึ โดยปจัจยั

สาํคญันนัมาจากการฟืนตวัของเศรษฐกจิสหรฐัอเมรกิา ขณะทเีศรษฐกจิญปีุ่นและกลุ่มประเทศยู

โรเรมิมสีญัญาณทรงตวั เช่นเดียวกับเศรษฐกิจภายในประเทศสงิคโปร์ทมีกีารขยายตัวของ

เศรษฐกจิสูงขนึ ทงัภาคก่อสรา้ง ภาคบรกิารและอุตสาหกรรม รวมทงัการสง่ออกทเีพมิขนึ สง่ผล

ให้ดชันี Straits Times ปิดที 2897.67 จุดเพมิขนึรอ้ยละ 64.49 จากสนิปี พ.ศ. 2551 โดยมจีดุ

ตําสุดที 1456.95 ในเดือนมีนาคมและสูงสุดที 2879.76 จุดในเดอืนธันวาคม ขณะทีมูลค่า

หลกัทรพัยต์ามราคาตลาด มกีารปรบัตวัลดลงร้อยละ 6.84 จาก ณ สนิปี พ.ศ. 2552 โดยมมีลูค่า

รวม 613 พนัลา้นดอลลารส์งิคโปร ์ขณะเดยีวกนัมูลคา่การซอืขายกไ็ดป้รบัตวัลดลงรอ้ยละ 41.97 

เป็น 309.3 พนัลา้นดอลลารส์งิคโปรแ์ละคดิเป็นมูลคา่การซอืขายเฉลยีวนัละ 1.2 พนัลา้นดอลลาร์
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สงิคโปร์ ทางดา้นอตัราส่วนทางการเงนิเบืองต้น พบว่า อตัราเงนิปนัผลตอบแทนของตลาด

หลักทรัพย์ส ิงคโปร์อยู่ทรี้อยละ 5.30 (เพมิขึนจากปี พ.ศ. 2551 ร้อยละ 128.44) ในขณะที

อตัราสว่นราคาตอ่กําไรสทุธลิดลงรอ้ยละ 58.40 จากปี พ.ศ. 2551 เป็น 5.20 เทา่ และมบีรษิทัจด

ทะเบยีนในตลาดลดลงเมอืเทยีบกบัปี พ.ศ. 2551 โดยมบีริษทัจดทะบยีนใหม่เท่ากับ 19 บรษิัท 

เป็นบรษิทัภายในประเทศ 9 บรษิทัและเป็นบรษิทัต่างชาติ 10 บรษิทั รวมทงัสนิมบีรษิทัทจีด

ทะเบียนในตลาดหลกัทร ัพย์ 752 บริษัท (บริษัทภายในประเทศ 453 บริษัทและบรษิัท

ต่างประเทศ 299 บรษิทั) (ตารางท ี4.2) 

ปี พ.ศ. 2553 ดชันีตลาดหลกัทรพัย์มกีารปรบัตวัดีขนึต่อเนือง โดยปจัจยั

สาํคญันนัมาจากการฟืนตวัของเศรษฐกจิโลก รวมทงัการขยายตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศ

ทขียายตวัเพมิขนึรอ้ยละ 12.5 โดยดชันี Straits Times ปิดท ี3190.04 จุด เพมิขนึรอ้ยละ 10.09 

จากสนิปี พ.ศ. 2552 โดยมจีดุตาํสดุท ี2650.61 จดุในเดอืนพฤษภาคมและจุดสูงสุดท ี3313.61 

จุดในเด ือนพฤศจกิายน ขณะทมีูลค่าหลักทรพัย์ตามราคาตลาดทปีรบัตวัสูงขนึร้อยละ 27.41 

จากสนิปี พ.ศ. 2552 เป็น 781 พนัลา้นดอลลาร์สงิคโปร์ เช่นเดยีวกนัมูลค่าการซอืขายได้

ปรบัตวัเพมิขนึรอ้ยละ 25.06 เป็น 386.8 พนัลา้นดอลลาร์สงิคโปร์และคดิเป็นมูลค่าการซอืขาย

เฉลยีวนัละ 1.54 พนัล้านดอลลารส์ิงคโปร์ อัตราเงนิปนัผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัย์

สงิคโปรอ์ยูท่รีอ้ยละ 2.85 (ลดลงจากปี พ.ศ. 2552 ร้อยละ 46.23) ในขณะทอีตัราส่วนราคาต่อ

กําไรสุทธเิพมิขนึร้อยละ 280.77 จากปี พ.ศ. 2552 เป็น 19.80 เท่าและมบีรษิัทมาจดทะเบยีน 

เพมิขนึเมอืเทยีบกบัปี พ.ศ. 2552 เท่ากบั 36 บรษิัทโดยเป็นบรษิัทภายในประเทศ 17 บรษิัท

และเป็นบรษิัทต่างชาติ 19 บรษิัท รวมทังสินมบีรษิัททจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 778 

บรษิัท (เป็นบรษิัทภายในประเทศ 461 บริษัทและบรษิัทต่างประเทศ 317 บรษิัท) (ตารางท ี

4.2) 

ปี พ.ศ. 2554 ดชันีตลาดหลกัทรพัย์มีการปรบัตวัลดลงเมอืเทยีบกบัปี 

พ.ศ. 2553 โดยในช่วงต้นปีเศรษฐกจิสหรฐัฯชะลอตัวลงจากการบรโิภคทลีดลงเป็นสําคญัและ

ภยัพบิตัทิเีกดิในญปีุ่นส่งผลให้เศรษฐกจิหดตวัมากและในไตรมาส 3 ปญัหาหนีสาธารณะใน

ยุโรปเร ิมแสดงสัญญาณชัดเจนส่งผลให้เศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงซบเซา ส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกจิภายในประเทศ โดยดชันี Straits Timesปิดที 2646.35 จุดลดลงรอ้ยละ 17.04 จาก

สนิปี พ.ศ. 2553 โดยจุดสูงสุดท ี 3279.7 จุดในเด ือนมกราคม และลดระดับมาที 2528.71 จดุ 

ตําสุดในเดือนตุลาคม ขณะทีมูลค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดทีปรับตวัสงูขนึร้อยละ 14.34 

จากสนิปี พ.ศ. 2553 โดยมูลคา่รวม 893 พนัล้านดอลลาร์สงิคโปร์ เช่นเด ียวกันมูลค่าการซอื

ขายได้ปรบัตัวเพมิขนึร้อยละ 5.69 เป็น 408.8 พนัล้านดอลลาร์สงิคโปร์คดิเป็นมูลค่าการซอื

ขายเฉลยีวันละ 1.62 พนัลา้นดอลลารส์งิคโปรอ์ตัราเงนิปนัผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัย์

อยู่ทรี้อยละ 2.60  (ลดลงจากปี พ.ศ. 2553 ร้อยละ 8.77) ในขณะทีอตัราส่วนราคาต่อกําไร

สทุธลิดลงร้อยละ 27.27 จากปี พ.ศ. 2553 เป็น 14.40 เท่า และมบีรษิัทมาจดทะเบยีนในตลาด
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แรก ลดลงเมือเทียบกบัปี พ.ศ. 2553 เท่ากับ 24 บรษิัทโดยเป็นบรษิัทภายในประเทศ 10 

บรษิัทและเป็นบริษัทต่างชาต  ิ14 บรษิทัรวมทงัสนิมบีรษิทัทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 

773 บรษิทั (เป็นบรษิทัภายในประเทศ 462 บรษิทัและบรษิัทต่างประเทศ 311 บรษิัท) (ตาราง

ท ี4.2) 

ปี พ.ศ. 2555 ดชันี Straits Times มกีารเคลอืนไหวผนัผวนในทศิทางขา

ขนึตามสภาพคล่องในระบบการเงนิโลกทเีพมิสูงขนึทําให้ดชันีปรบัตวัมาที 3038.37 จุดในช่วง

สนิเดอืนตุลาคม ปี พ.ศ. 2555 เพมิขนึรอ้ยละ 14.81 เทยีบกบัสนิปี พ.ศ. 2554 โดยมจีดุตาํสดุท ี

2688.36 จุดในเดอืนมกราคมและจุดสูงสุดท  ี3107.87 จุดในเดอืนตุลาคม ขณะทมีลูค่าการซือ

ขายหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดเท่ากับ 842 พนัล้านดอลลาร์สงิคโปร์ลดลงรอ้ยละ 5.71 และมี

มลูค่าการซือขาย 331.1 พนัล้านดอลลารส์งิคโปรค์ดิเป็นมูลค่าการซอืขายเฉลยีวนัละ 1.32 

พนัลา้นดอลลารส์งิคโปรแ์ละอัตราเงนิตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยอ์ยู่ทรีอ้ยละ 3.09 (เพมิขนึ

รอ้ยละ 18.88) ในขณะทรีาคาต่อกาํไรสทุธลิดลงรอ้ยละ 46.53 เป็น 7.7 เท่า (ตารางท ี4.2 ) 

 

ตารางที 4.2  ขอ้มูลสถติทิสีาํคญัของตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร ์                      
หน่วย: พนัลา้นดอลลารส์งิคโปร์ 

ข้อมูล 2550 2551 2552 2553 2554 (ต.ค) 2555 

การซอืขายหลกัทรพัย์ 

ปรมิาณการซอืขายหลกัทรพัย์(ลา้นหุน้) 82,202       96,560  121,290  156,902 111,112  84,195 

มูลคา่การซอืขายหลกัทรพัย ์ 399.9 533 309.3 386.8 408.8 331.1 

มูลคา่การซอืขายเฉลยีต่อวนั 2.19 1.5 1.2 1.54 1.62 1.32 

บรษิทัจดทะเบยีน 

จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีน  722 762 752 778 773 N/A 

-บรษิทัภายในประเทศ 467 464 453 461 462 N/A 

-บรษิทัต่างชาต ิ 255 298 299 317 311 N/A 

จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนเขา้ใหม ่ 49 67 19 36 24 N/A 

-บรษิทัภายในประเทศ 14 18 9 17 10 N/A 

-บรษิทัต่างชาต ิ 35 49 10 19 14 N/A 

มลูคา่หลักทรพัยต์ามราคาตลาดรวม  773.3 658 613 781 893 842 

ดชันรีาคาหุน้ตลาดหลกัทรพัย์(STI ) 

ปิด 3482.3 1761.56 2897.62 3190.04 2646.35 3038.37 

สูงสุด(เดอืน) 3875.77(ต.ค.) 3461.22(ม.ค.) 2879.76(ธ.ค.) 3313.61(พ.ย.) 3279.7(ม.ค.) 3107.87(ต.ค.) 

ตําสุด(เดอืน) 2961.15(ม.ค.) 1600.28(ต.ค.) 1456.95(ม.ีค.) 2650.61(พ.ค.) 2528.71(ตค) 2688.36(ม.ค.) 

อตัราสว่นเงนิปนัผลตอบแทนเฉลยี (%) 2.37  2.32  5.30  2.85  2.60  3.09 

อตัราสว่นราคาปิดตอ่กาํไรต่อหุน้ (เท่า) 14.30  12.50  5.20  19.80  14.40  7.7 

อตัราสว่นราคาปิดต่อมลูค่าหุ้นตามบญัช(ีเท่า)          1.61            1.85            0.96             1.40             1.43  1.22 

อตัราสว่นหมนุเวยีนซอืขายหลกัทรพัย ์(%) 77.60 48.90 46.10 47.20 45.91 48 
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4.1.3 ตลาดหลกัทรพัยม์าเลเซีย (Bursa Malaysia Berhad: BM)  

4.1.3.1  ความเป็นมาของตลาดหลกัทรัพยม์าเลเซยี 

ตลาดหลกัทรพัย์มาเลเซยี (Bursa MalaysiaBerhad) หรอือดตีรู้จกัใน

ชอื Kuala Lumpur Stock Exchange โดยได้ก่อตงัขนึใน ปี พ.ศ. 2473 (ค.ศ.1930) จากความ

ร่วมมอืระหวา่ง Singapore Stockbrokers Association และ Malaysia Stockbrokers Association 

หลงัจากนันในปี พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1937) ไดม้กีารแยกตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศสงิคโปรแ์ละ

มาเลเซยีออกจากกนั เนืองจากมกีารเปลยีนแปลงระบบสกุลเงนิ ตลาดหลกัทรพัย์มาเลเซยีได้

แปรรูป (Demutualization) และเปลยีนชอือกีครงัเป็น Bursa Malaysia เมอืปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 

2004) โดยมวีตัถปุระสงคเ์พอืเพมิศกัยภาพในการแขง่ขนัของตลาดหลกัทรพัยใ์นระดบัภูมภิาค

และระดบัโลกและในวนัท ี18 มนีาคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) ตลาดหลกัทรพัย์มาเลเซยีได้เข ้า

จดทะเบยีนใน Main Board ของตลาดหลกัทรพัยเ์อง ภายใตส้ญัลกัษณ์ Bursa (1818) โดย

ตลาดหลกัทรพัย์อยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของ “Securities Commission” ททีําหน้าทใีนการ

กํากบัดูแลสถาบนัทางการเงนิทเีกยีวขอ้งกบัตลาดทุน เช่น บรษิทัหลกัทรพัย์ บรษิัทหลกัทรพัย์

จดัการกองทุน เป็นตน้ นอกจากนี Securities Commission ยงัมหีน้าทใีนการกํากบัดูแลอตัรา

แลกเปลยีน การอนุมตัใินการออกตราสารหนีของบรษิทัวางกฎระเบยีบทงัหมดทเีกยีวขอ้งกบั

ตลาดทุน รวมถงึกฎระเบยีบต่างๆ ในการควบรวมกจิการ 

ตลาดหลกัทรพัย์มาเลเซยีแบง่ผลติภณัฑเ์ป็น 4 กลุ่มหลกั คอื  

(1) ตราสารทุน (Securities Products)  

(2) ตราสารอนุพนัธ์ (Derivatives Products) 

(3) หุ้นอิสลาม (Islamic Offerings)  

(4) กลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อยอืน ๆ ได้แก่ (4.1) ตราสารหนี (Bond 

Market) ทมีรีูปแบบการซอืขายอเิลก็ทรอนิกส ์ทงัหุน้กู้และพนัธบตัรรฐับาล (4.2) Off Shore 

Market ทมีกีารซอืขาย Non-Ringgit Securities และ Sukuk Listing (4.3) กองทุนปิด (Close-

end Funds) ทมีชีอืว่า icapital.biz Berhad (เป็นกองทุนปิดเดยีวใน BM เปิดซอืขายใน 19 

ตุลาคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ.2005) บรหิารโดย Capital Dynamics Asset Management Sdn Bhd)  

ในส่วนตราสารทุนสามารถซอืขายใน Main Market ซงึถือเป็น

กระดานซอืขายหลกัจะมหีลกัเกณฑท์างด้านผลกําไรและมูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดทีจด

ทะเบยีนทคี่อนข้างเข้มงวดขณะที ACE Market ถอืเป็นกระดานซอืขายรอง บริษัททเีข้าจด

ทะเบยีนจาํเป็นต้องม ี Sponsor ในการควบคุมดูแลเช่นเดียวกบั Catalist Board ของตลาด

หลกัทรพัย์สงิคโปรโ์ดยACE มาจาก “A” คอื การเข้าถงึ (Access) “C” คอื ความแน่นอน 

(Certainty) และ “E” คอื ประสทิธภิาพ (Efficiency) ผลติภณัฑห์ลกัทรพัยท์ทีาํการซอืขาย ไดแ้ก่ 

- หุน้สามญั (Ordinary shares) 

- หุ้นบุรมิสทิธ ิ(Preference shares) 
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- กองทุนรวม อทีเีอฟ (Exchange Traded Funds: ETFs) 

- ใบสาํคญัแสดงสทิธใินการซอืหลกัทรพัย์หรอืวอแรนท ์

(Warrants) 

- ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Structured warrants/Derivatives 

Warrants) 

- ใบสําคัญแสดงสทิธใินการจองซอืหุ้นเพมิทุนทโีอนสทิธิได้ 

(Warrants/Transferable Subscription Rights:TSRs) 

- กองทุนเพอืลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์  

(Real Estate Investment Trust: REIT) 

- Property Trust 

- Certificates Bull and Bear Certificates (CBBCs) 

โครงสรา้งกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรพัย์มาเลเซยีในการซอืขายตราสาร

ทุนจะแบ่งตามตลาด  

Main Marketแบ่งเป็น 11 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1) กลุ่มธุรกจิก่อสร้าง (Construction) 

2) กลุ่มสนิคา้อุปโภคและบรโิภค (Consumer Product)  

3) กลุ่มธุรกิจการเงนิ (Finance)  

4) กลุ่มธุรกิจโรงแรม (Hotels)  

5) กลุ่มสนิคา้อตุสาหกรรม (Industrial Products) 

6) กลุ่มธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส ์(IPC)  

7) กลุ่มธุรกจิเหมอืงแร่ (Mining) 

8) กลุ่มเกษตรกรรม (Plantation)  

9) กลุ่มธุรกจิอสงัหาริมทรพัย์ (Properties)  

10) กลุ่มธุรกิจเทคโนโลย ี(Technology) 

11) กลุ่มธุรกิจการคา้และบรกิาร (Trading/Service) 

ACE Market แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 

1) กลุ่มสนิคา้อุปโภคและบรโิภค (Consumer Product) 

2) กลุ่มธุรกิจการเงนิ (Finance) 

3) กลุ่มสนิคา้อตุสาหกรรม (Industrial Products) 

4) กลุ่มธุรกจิเทคโนโลย  ี(Technology) 

5) กลุ่มธุรกจิการคา้และบรกิาร (Trading/Service) 

การซอืขายตราสารทุนในตลาดหลกัทรพัยม์าเลเซยีเปิดใหบ้รกิารในวนัจันทร์ – 

ศุกร ์เวลา 8.30- 17.00 น. พกัระหวา่งวนัเวลา 12.30- 14.00 น. (เทยีบกบัเวลาประเทศไทยเท่ากบั 
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7.30-16.00 น.) โดยนักลงทุนสามารถซอืขายผ่านบรษิทัผู้เป็นนายหน้าซอืขายหลกัทรพัย ์ใน ปี 

พ.ศ. 2554 มจีาํนวน 35 แห่ง (ขอ้มลูจาก เวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรพัยม์าเลเซยี) 

4.1.3.2 การดาํเนินงานทสีาํคญัของตลาดหลกัทรพัยม์าเลเซยี 

ใน ปี พ.ศ. 2550-2555 

1) ดา้นองคก์ารและการพฒันาเชงิกลยทุธ์ (Corporate & Strategy 

Development) นอกจากแผนการเพมิจํานวนนกัลงทุนโดยการเชอืมโยงกบัตลาดหลกัทรพัยใ์น

กลุ่มอาเซยีน (Asean Linkage) ตลาดหลกัทรพัย์มาเลเซยีมคีวามต้องการเป็นศูนย์กลางทาง

การเงนิของศาสนาอสิลาม โดยปี พ.ศ. 2555 ตลาดหลกัทรพัย์มาเลเซีย มหุีน้ทจีดทะเบยีนใน 

Main Market เป็นหลกัทรพัย์ชาลอิะห์ถงึ 825 หลกัทรพัย์ หรอืร้อยละ 89 ของหลกัทรพัย์ทจีด

ทะเบยีนทงัหมดครอบคลุมทุกกลุม่อุตสาหกรรม (ขอ้มลูวนัท ี25 มถิุนายน พ.ศ. 2555) รวมถงึมี

แผนการจดัตงักระดานซอืขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศทผี่านการคดัเลอืกตามศาสนาอสิลาม มี

การปรบัปรุงกฎระเบยีบ อาท ิกําหนดกฎระเบยีบในการอนุญาตขายชอรต์ตามหลกัศาสนา การ

จดัตังคณะทํางานเพอืส่งเสริมการกํากบัดูแลการลงทุนตามหลกัศาสนาอิสลาม (Sharish 

Committee) เป็นต้น และมแีผนพฒันาผลติภัณฑ์ทีสอดคล้องกับศาสนาอสิลาม (Exchange 

Traded Instruments) ให้เพมิมากขนึ ซงึตอนนีก็มกีารซอืขายกองทุนอทีเีอฟ (iETFs) และ

กองทุนลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (iREITs) ทสีอดคลอ้งกบัศาสนาอสิลาม ในการส่วนของการ

ดํ า เ นินงานภ าย ในอ งค์ก ารห ลังจ ากทีตล าดหลักทรัพย์ มาเ ลเ ซีย ได้มีก ารป ฎิรู ป 

(Demutualization) ในปี พ.ศ. 2547 ส่งผลให้รูปแบบโครงสรา้งองคก์ารเปลียนแปลงไปใน

รูปแบบมหาชนมากยิงขนึ และจากสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรมหลกัทรพัย์ทวัโลกทมีกีาร

แข่งขนักนัสงู ตลาดหลกัทรพัยม์าเลเซยีมแีนวคดิทจีะควบรวมกับตลาดหลกัทรพัย์แหล่งอนื เพอื

เพมิประสทิธภิาพในการดําเนินงานและเพมิอาํนาจในการแข่งขนัให้กบัตลาดหลกัทรพัย ์อาท ิใน

ปี พ.ศ. 2552 ตลาดหลกัทรพัย์ฯมกีารพจิารณาเสนอขายหุ้นให้กบัตลาดหลกัทรพัย์นิวยอร์ก 

(NYSE Euronext) ซงึถอืเป็นกลุม่ตลาดทุนทมีขีนาดใหญ่ทสีุดโลก และในปี พ.ศ. 2554 ตลาด

หลกัทรพัย์ได้อยู่ระหว่างการเจรจากบัตลาดหลกัทรพัย์ลอนดอน (London Stock Exchange: 

LSE) เพอืพฒันาสนิคา้และแพลทฟอรม์การซอืขายรวมถงึการควบรวมกจิการกนัในอนาคต  

2) ดา้นสนิคา้และบรกิาร (กรณีการจดัทําดชันีและกองทุนอทีีเอฟ) 

(Product & Service) ตลาดหลกัทรพัย์มาเลเซยีได้พฒันาดชันีร่วมมอืกับ FTSE Group โดย

ปจัจบุนัมกีารพฒันาดชันีทงัสนิ14 ชุด (ข้อมูลวนัท ี27 มกราคม พ.ศ. 2555) แบ่งเป็นกลุ่มตาม

มลูคา่หลกัทรพัย์ตามราคาตลาดรวม กลุม่หลกัทรพัย์อสิลาม และกลุม่หลกัทรพัย์ในธุรกิจปาลม์

นํามนั ได้แก่  

- FTSE Bursa Malaysia KLCI 

- FTSE Bursa Malaysia Mid 70 Index 

- FTSE Bursa Malaysia Top 100 Index 
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- FTSE Bursa Malaysia Small Cap Index 

- FTSE Bursa Malaysia EMAS Index 

- FTSE Bursa Malaysia EMAS Industry Indices 

- FTSE Bursa Malaysia Fledgling Index 

- FTSE Bursa Malaysia EMAS Shariah Index 

- FTSE Bursa Malaysia Small Cap Shariah Index 

- FTSE Bursa Malaysia Hijrah Shariah Index 

- FTSE Bursa Malaysia Palm Oil Plantation Index 

- FTSE Bursa Malaysia Asian Palm Oil Plantation Index - 

USD (gross and net of tax) 

- FTSE Bursa Malaysia Asian Palm Oil Plantation Index 

– MYR (gross and net of tax)  

- FTSE Bursa Malaysia ACE Index  

ในสว่นของกองทุน ETF ตลาดหลกัทรพัย์มาเลเซยีมกีองทุนที

จดทะเบยีนทงัสนิ 5 กองทนุ โดยเป็นกองทุนอทีเีอฟ ทอี้างองิดชันีหุน้ 4 กองทุน ได้แก่ FTSE 

Bursa Malaysia KLCI (FBM KLCI etf), MyETF Dow Jones Islamic Market Malaysia 

Titans 25 (MyETF-DJIM25), CIMB FTSE Asean 40 ETF Malaysia (0822EA) และ CIMB 

FTSE CHINA 25 (0823EA) และมกีองทุนอทีเีอฟทอีา้งองิดชันตีราสารหนี 1 กองทุน คอื ABF 

Malaysia Bond Index Fund (ABFMY1) ณ สนิปี พ.ศ. 2555 มปีรมิาณการซอืขายในกองทุนอี

ทเีอฟ เท่ากบั 149.4 พนัล้านหุ้นและมมีูลค่าการซอืขายเท่ากบั 156.26 พนัล้านรงิกติ (ข้อมูล

วนัท ี27 มกราคม พ.ศ. 2556) 

3) ดา้นความร่วมมอืระหวา่งตลาดหลกัทรพัย์ (Alliance) ในช่วง 5 

ปีทผี่านมาตลาดหลกัทรพัยม์าเลเซยีได้ลงนามความร่วมมอืกบัตลาดหลกัทรพัย์อกีหลายแห่ง 

อาท ิตลาดหลกัทรพัยบ์าร์เรน (Bahrain Financial Exchange: BSE) และ ตลาดหลกัทรพัย์ลกั

เซมเบรกิ (Luxembourg Stock Exchange: BdL) ซงึถอืเป็นศูนย์กลางหลกัทรพัย์อสิลามใน

ภูมภิาคยุโรป เพอืทจีะส่งเสรมิการลงทุนผลติภณัฑท์างการเงนิทสีอดคลอ้งกบัหลกัทรพัย์อสิลาม

ร่วมกนั รวมถงึการพฒันาแพลทฟอรม์และเกณฑก์ารซอืขายอนืๆ อกีดว้ย 

 

4.1.3.3 สถานการณ์ของตลาดหลกัทรพัยม์าเลเซยีระหว่าง 

ปี พ.ศ. 2550-2555  

ภาพรวมดชันี KLSE Index มแีนวโน้มปรบัตวัเพมิขนึอย่างต่อเนือง 

จากปี พ.ศ. 2550 ปิดทีระดบั 1,445.03 จุด เป็น 1,673.07 จุด เมอืสนิเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 

2555 ปรบัตวัเพมิขนึรอ้ยละ 17.79 เชน่เดยีวกบัมูลคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดทขียายเพมิขนึ
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รอ้ยละ 28.67 จากปี พ.ศ. 2550 ทมีมีูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดเท่ากับ 1,106 พนัลา้นรงิ

กติ เพมิขนึเป็น 1,423 พนัล้านรงิกติ ซงึดชันี KLSE Index มกีารปรบัตวัตามสถานการณ์สําคญั

ทงัในและต่างประเทศ โดยมรีายละเอยีดทสีําคญัในแต่ละปี ดงันี 

ปี พ.ศ. 2550 ตลาดหลกัทรพัย์มาเลเซยีไดร้บัผลกระทบจากความ

ผนัผวนของตลาดหลกัทรพัยจ์นีช่วงเดอืนกุมภาพนัธแ์ละปญัหาซบัไพรมใ์นสหรฐัอเมรกิาในช่วง

เดอืนสงิหาคม แต่อย่างไรกต็ามนกัลงทุนยงัให้ความสนใจมาลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์มาเลเซยี 

จากนโยบายในการสนับสนุนตลาดของรฐับาลและภาคอสังหารมิทรพัยท์ขียายตัวขนึอย่าง

รวดเรว็ นอกจากนันมาเลเซยีไดม้โีครงการลงทุนระบบสาธารณูปโภคเพมิขนึ รวมทงัในปีนีได้มี

กจิการหลายแห่งควบรวมประสบความสําเร็จ โดยดชันี KLSE ณ สนิปี พ.ศ. 2550 ปิดทีระดบั 

1,445.03 จุด เพมิขนึจาก 1096.24 จดุ ณ สนิปี พ.ศ. 2549 หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 31.82 โดยดชันี

ตาํสดุอยูท่ ี1106.06 จุดในเดอืนมกราคมและขยบัตวัสงูสดุอยู่ท ี1147.04 จุด ในเดอืนธนัวาคม 

เช่นเดยีวกบัมูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดทขียายเพมิขนึร้อยละ 30.27 จากมูลค่ารวม 849 

พนัลา้นรงิกติ ณ สนิปี พ.ศ. 2549 เพมิเป็น 1,106 พนัลา้นรงิกติ ณ สนิปี พ.ศ. 2550 มูลค่าการ

ซอืขายหลกัทรพัย์เพมิขนึร้อยละ 109.35 จาก 278 พนัล้านรงิกติในปี พ.ศ. 2549 เป็น 582 

พนัลา้นรงิกติในปี พ.ศ. 2550 คดิเป็นมูลคา่การซอืขายเฉลยีต่อวนัเท่ากบั 2.35 พนัลา้นรงิกติ 

สดัสว่นมูลค่าการซอืขายแยกตามนักลงทุนพบว่าเป็นนักลงทุนภายในประเทศรอ้ยละ 63 และนัก

ลงทุนต่างชาตริอ้ยละ 37 โดยเมอืแยกเป็นกลุ่มนักลงทุนสถาบนัและนักลงทุนรายย่อยพบว่ามี

สดัส่วนนักลงทุนสถาบนัรอ้ยละ 63 และนักลงทุนรายย่อยร้อยละ 37 ในส่วนของอตัราเงนิปนั

ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัย์มาเลเซียอยู่ทรี้อยละ 3.20 (ลดลงจากปี พ.ศ. 2549 รอ้ยละ 

13.74) ในขณะทอีัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิเพมิขึนร้อยละ 53.51 จากปี พ.ศ. 2549 เป็น 

17.20 เท่า ในส่วนของการระดมทุนมบีรษิทัใหม่ทีเขา้จดทะเบยีนกับตลาดหลกัทรพัย์มทีงัหมด 

26 บรษิัท เป็นบริษัทภายในประเทศทงัหมดรวมทังสนิมบีรษิัททจีดทะเบยีนในปี พ.ศ. 2550 

เท่ากบั 986 บรษิัท (เป็นบรษิัทภายในประเทศ 983 บรษิัทและบรษิัทต่างประเทศ 3 บรษิัท) 

(ตารางท ี4.3) 

ปี พ.ศ. 2551 ปญัหาซบัไพรม์ในสหรฐัอเมรกิาได้ทวคีวามรุนแรงและส่งผล

กระทบต่อระบบสนิเชอืและสภาพคลอ่งของธนาคารทวัโลก ประเทศมาเลเซยีได้รบัผลกระทบ

จากปรมิาณการส่งออกทลีดลง ปรมิาณเงนิลงทุนต่างชาติโดยตรงได้ลดลง แม้ปริมาณการ

บรโิภคภายในประเทศจะสงูขนึก็ตามสง่ผลใหด้ชันี KLSE ปรบัตวัลดลงปิดทรีะดบั 876.75 จุด 

ลดลงรอ้ยละ 39.33 โดยดชันีสูงสุดของปีอยู่ที 1516.22 จุดในเดอืนมกราคมและตําทสุีด 829.41 

จุดในเดอืนตุลาคม เช่นเดยีวกบัมูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดทลีดลงร้อยละ 39.96 เป็น 664 

ลา้นรงิกติ ณ สนิปี พ.ศ. 2551 โดยมูลคา่การซอืขายลดลงรอ้ยละ 46.22 เป็น 313 พนัลา้นรงิกิ

ตคดิเป็นมูลคา่การซอืขายเฉลยีต่อวนั 1.28 พนัล้านรงิกติ สดัส่วนมลูค่าการซอืขายแยกตามนัก

ลงทุนพบวา่มนีักลงทุนต่างชาตเิพมิขนึ เป็นรอ้ยละ 42 ขณะทสีดัส่วนมูลค่าการซอืขายของนัก
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ลงทุนภายในประเทศลดลงเป็นร้อยละ 58 จากปี พ.ศ. 2550 โดยเมอืแยกเป็นกลุ่มนักลงทุน

สถาบนัและรายย่อยในปี พ.ศ. 2551 ก็มสีดัส่วนของนักลงทุนสถาบนัเพมิขนึเป็นร้อยละ 76 และ

นักลงทุนรายย่อยรอ้ยละ 24 ในส่วนของอตัราเงนิปนัผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัย์มาเลเซยี

ในปี พ.ศ. 2551 อยู่ทรี ้อยละ 2.90 (ลดลงจากปี พ.ศ. 2550 ร้อยละ 9.38) ในขณะทอีตัราส่วน

ราคาต่อกําไรสุทธลิดลงร้อยละ 21.51 จากปี พ.ศ. 2550 เป็น 13.50 เท่า ในส่วนของการระดม

ทุนมบีรษิัทใหมท่เีข้าจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย์ 23 บรษิัทเป็นบรษิทัภายในประเทศ

ทังหมด รวมทังส ินมีบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 976 บริษัท ( เป็นบริษัท

ภายในประเทศ 972 บรษิทัและบรษิทัต่างประเทศ 4 บรษิทั) (ตารางท ี4.3) 

ปี พ.ศ. 2552 ดชันีตลาดหลกัทรพัยม์กีารปรบัตวัทดีขีนึจากการฟืนตวัของ

เศรษฐกจิโลกและการกระตุน้เศรษฐกจิของรฐับาลสง่ผลใหด้ชันี KLSEกลบัมาเป็นบวกโดยปิดท ี

1,272.78จุดเพมิขนึรอ้ยละ 45.17 จาก ณ สนิปี พ.ศ. 2551 โดยมจีดุตําสุดท ี838.39 จุดในเดอืน

มนีาคมและปรบัตวัสงูสดุท ี1279.78 จุดในเดอืนพฤศจกิายนเช่นเดยีวกบัมลูค่าหลกัทรพัยต์าม

ราคาตลาดทีปรบัตวัสูงขนึรอ้ยละ 50.45 จาก ณ สนิปี พ.ศ. 2552 เป็น 999 พนัลา้นรงิกติ 

ขณะทมีลูคา่การซอืขายไดป้รบัตวัลดลงรอ้ยละ 3.19 เป็น 303 พนัลา้นรงิกติ คดิเป็นมลูค่าการ

ซอืขายเฉลยีวนัละ 1.22 พนัลา้นรงิกติ สดัส่วนมูลค่าการซอืขายแยกตามนักลงทุนพบว่ามนัีก

ลงทุนต่างชาตลิดลงจากปี พ.ศ. 2551 เป็นรอ้ยละ 26 ขณะทสีดัส่วนมูลค่าการซอืขายนักลงทุน

ภายในประเทศเพมิขนึเป็นรอ้ยละ 74 จากปี พ.ศ. 2551 โดยเมอืแยกเป็นกลุ่มนักลงทุนสถาบนั

และรายย่อยในปี พ.ศ. 2552 พบว่านักลงทุนสถาบนัมสีดัส่วนทลีดลงเป็นรอ้ยละ 67 และนัก

ลงทุนรายย่อยรอ้ยละ 33  ในส่วนของอตัราเงนิปนัผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัย์มาเลเซยีอยู่

ทรีอ้ยละ 5.34 (เพมิขนึจากปี พ.ศ. 2551 รอ้ยละ 84.14) ในขณะทอีตัราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิ

ลดลงร้อยละ 25.93 จากปี พ.ศ. 2551 เป็น 10 เท่าและมบีรษิทัมาจดทะเบยีน.ใหมปี่ พ.ศ. 2552 

เทา่กบั 14 บรษิทัโดยเป็นบรษิทัภายในประเทศทงัหมด รวมทงัสนิมบีรษิทัทจีดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรัพย์  บริษัทเป็นบรษิัทภายในประเทศ 952 บรษิัทและบรษิัทต่างประเทศ 7 บริษัท 

(ตารางท ี4.3) 

ปี พ.ศ. 2553 ดชันีตลาดหลกัทรพัย์มาเลเซยีได้มกีารปรบัตวัสูงขนึจากการทุ่ม

งบประมาณของรฐับาลเพอืกระตุ้นเศรษฐกจิ อาท ิการสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชน (Re 

Invigorating Private Investment) การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ (Intensifying Human Capital 

Development) รวมถงึการพฒันาคณุภาพชวีติและการสรา้งความเขม้แขง็ใหภ้าคขนสง่สาธารณะ 

ทําให้ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศขยายตวัสงูขนึ นอกจากนัน FTSE ไดป้รบัอนัดบัความ

น่าเชอืของตลาดหลกัทรพัยม์าเลเซยีเป็น Advance Emerging Market ใน FTSE Global Index

ส่งผลให้ดชันี KLSE ปิดที 1,518.91 จุด เพมิขนึร้อยละ 19.34 จากสนิปี พ.ศ. 2552 โดยมจีดุ

ตําสุดที 1,072.69 จุดในเดอืนกุมภาพันธ ์และปรบัต ัวมาจุดสูงสุดที 1,528.01 จุดในเดือน

พฤศจกิายน เช่นเดยีวกบัมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดทปีรบัตวัสงูขนึรอ้ยละ 19.34 จากสนิปี 
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พ.ศ. 2552 เป็น 1,275 พนัล้านรงิกติ ขณะเดยีวกนัมูลค่าการซอืขายได้ปรบัตวัเพมิขนึร้อยละ 

28.71 เป็น 390 พนัลา้นรงิกติและคดิเป็นมลูคา่การซอืขายเฉลยีวนัละ 1.57 พนัลา้นรงิกติ เมอื

พจิารณามูลค่าการซอืขายแยกตามกลุ่มนักลงทุนพบว่าสดัส่วนของนักลงทุนต่างชาติเพมิขนึ

เลก็น้อยจากปี พ.ศ. 2553 เป็นรอ้ยละ 27 และนักลงทุนภายในประเทศรอ้ยละ 73 โดยเมอืแยก

เป็นนักลงทุนสถาบนัและนักลงทุนรายย่อยพบว่ามสีดัสว่นของนักลงทุนสถาบนัเพมิขนึเป็นรอ้ย

ละ 73 และนกัลงทุนรายย่อยรอ้ยละ 27 ในส่วนของอตัราเงนิปนัผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัย์

มาเลเซยีอยู่ทรีอ้ยละ 2.82 (ลดลงจากปี พ.ศ. 2552 ร้อยละ 47.19) ในขณะทอีตัราส่วนราคาต่อ

กําไรสทุธเิพมิขนึรอ้ยละ 103 จากปี พ.ศ. 2552 เป็น 20.30 เท่าและมบีรษิัทมาจดทะเบยีนใหม่

เท่ากบั 29 บรษิัทโดยเป็นบรษิัทภายในประเทศ 26 บรษิัทและเป็นบรษิัทต่างชาต ิ3 บรษิัท

รวมทงัสนิมบีรษิทัทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 956 บรษิทั (เป็นบรษิทัภายในประเทศ 948 

บรษิทัและบรษิัทต่างประเทศ 8 บรษิทั) (ตารางท ี4.3) 

ปี พ.ศ. 2554 สถานการณ์เศรษฐกจิในหลายประเทศได้สง่ผลกระทบต่อตลาด

หลกัทรพัยม์าเลเซยีไมว่า่ปญัหาหนียูโรโซน การขาดดุลงบประมาณของสหรฐัอเมรกิา นโยบาย

การพฒันาในกลุม่ตะวนัออกกลางและแอฟรกิาเหนือ (MENA) แผ่นดนิไหวในญีปุ่น แต่ภูมภิาค

เอเชยีเองกม็เีศรษฐกจิทขียายตวัจากปจัจยัพนืฐาน รวมถงึปจัจยัภายในประเทศอย่างการผ่อน

คลายนโยบายทางการเงนิ นโยบายการสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน รวมถงึการกระตุ้น

ให้เกดิการบรโิภคภายในประเทศให้เพมิขนึ สง่ผลให้ดชันี KLSE ปิดท ี1,530.73 จุดเพมิขึนรอ้ย

ละ 0.78 จากสนิปี พ.ศ. 2553 โดยมจีุดสูงสุดท ี1,594.74 จุดในเดอืนกรกฎาคมและจุดตําสุดท ี

1,331.8 จุดในเดอืนกนัยายน เช่นเดยีวกบัมูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดทปีรบัตวัสูงขนึร้อย

ละ 0.78 จากสนิปี พ.ศ. 2553 เป็น 1,285 พนัล้านรงิกิต ขณะเดยีวกนัมูลค่าการซอืขายได้

ปรบัตวัเพมิขนึรอ้ยละ 12.31เป็น 438 พนัล้านรงิกิตและคิดเป็นมูลค่าการซอืขายเฉลยีวนัละ 

1.79 พนัลา้นรงิกติ เมอืพจิารณามูลค่าการซอืขายแยกตามกลุ่มนักลงทุนพบว่าสดัส่วนของนัก

ลงทุนต่างชาตลิดลงมาเท่าปี พ.ศ. 2552 เท่ากบัร้อยละ 26 ขณะทีนักลงทุนภายในประเทศ

เท่ากบัรอ้ยละ 74 โดยเมอืแยกเป็นกลุม่นักลงทุนสถาบนัและรายย่อยกพ็บว่าสดัส่วนของนักลง

สถาบนัไดป้รบัตวัสงูขนึตงัแตปี่ พ.ศ. 2552 โดยในปี พ.ศ. 2554 เท่ากบัรอ้ยละ 74 และนกัลงทุน

รายย่อยเท่ากบั 26 ในส่วนของอตัราเงนิปนัผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัย์อยู่ทรี ้อยละ 2.86  

(เพมิขึนจากปี พ.ศ. 2553 ร้อยละ 1.42) ในขณะทีอัตราสว่นราคาต่อกําไรสุทธิลดลงร้อยละ 

18.23 จากปี พ.ศ. 2553 เป็น 16.60 เท่า และมบีรษิทัมาจดทะเบยีนใหม่เท่ากบั 28 บรษิทัโดย

เป็นบรษิทัภายในประเทศทงัหมด รวมแลว้มบีรษิัททจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 940 บรษิทั

(เป็นบรษิทัภายในประเทศ 932 บรษิทัและบรษิัทต่างประเทศ 8 บรษิทั) (ตารางท ี4.3) 

เดอืนตุลาคม ปี พ.ศ. 2555 ดชัน ีKLSE ปรบัตวัมาท ี1,673.07 จุด เพมิขนึรอ้ย

ละ 9.30 เทยีบกบัสนิปี พ.ศ. 2554 โดยมจีดุตําสดุท ี1,504.22 จดุในเดอืนมกราคม และปรบัตัว

มาสูงสุดที 1,674.67 จดุในเดือนตุลาคม โดยมีมูลค่าการซอืขายหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด
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เทา่กบั 325.71พนัล้านรงิกติมลูค่าการซอืขายรวมเท่ากับ 326 คดิเป็นมลูคา่การซอืขายเฉลยีวนั

ละ 1.57 พนัลา้นรงิกิตเมอืพจิารณามลูค่าการซอืขายแยกตามกลุ่มนักลงทุนพบว่าสดัส่วนของ

นักลงทุนต่างชาตลิดลงเป็นรอ้ยละ 22 ขณะทนัีกลงทุนภายในประเทศเท่ากบัรอ้ยละ 78 โดยเมอื

แยกเป็นกลุม่นักลงทุนสถาบนัและรายย่อยกพ็บว่าสดัสว่นของนักลงสถาบนัได้ปรบัตวัสงูขนึ

เท่ากบัร้อยละ 78 และนักลงทุนรายย่อยเท่ากบั 22 ในส่วนของอตัราเงนิปนัผลตอบแทนของ

ตลาดหลกัทรพัย์อยู่ทรีอ้ยละ 3.24 (เพมิขนึจากปี พ.ศ. 2553 รอ้ยละ 13.29) ในขณะทอีตัราส่วน

ราคาต่อกําไรสุทธลิดลงร้อยละ 4.2 จากปี พ.ศ. 2554 เป็น 15.9 เท่า และมบีรษิัทจดทะเบยีน

ทงัสนิ 921 บรษิทั (ตารางท ี4.3) 

 

ตารางที 4.3  ขอ้มลูสถติทิสีาํคญัของตลาดหลกัทรพัยม์าเลเซยี 
หน่วย: พนัลา้นรงิกติ 

ข้อมูลสถิติ 2550 2551 2552 2553 2554 (ต.ค) 2555 

การซือขายหลกัทรพัย ์

ปรมิาณการซือขายหลกัทรพัย(์ลา้นหุน้)  35,665 53,546        49,019      60,988      58,883 40,357 

มูลค่าการซือขายหลกัทรพัย ์ 582 313 303 390 438 326 

มูลค่าการซือขายเฉลยีต่อวนั 2.35 1.28 1.22 1.57 1.79 1.57 

สดัส่วนผูถื้อหุ้น-Share Ownership (%) 

    นักลงทุนหุ้นต่างชาติ 27 22 21 22 23 24 

    นักลงทุนภายในประเทศ 73 78 79 78 77 76 

สดัส่วนการซือขาย Mkt Demography by Trading Value (%) 

    นักลงทุนหุ้นต่างชาติ 37 42 26 27 26 22 

    นักลงทนุภายในประเทศ 63 58 74 73 74 78 

สดัส่วนการซือขาย Mkt Demography by Trading Value (%) 

    นักลงทุนสถาบนั 63 76 67 73 74 78 

    นกัลงทนุรายย่อย 37 24 33 27 26 22 

จาํนวนบริษทัจดทะเบียน  986 976 959 956 940 921 

    บรษิทัต่างชาต ิ 983 972 952 948 932 N/A 

    บรษิทัภายในประเทศ 3 4 7 8 8 N/A 

    จาํนวน REITs 13 13 12 14 15 N/A. 

    บรษิทัทจีดทะเบยีนใหม่(รวม REITs) 26 23 14 29 28 N/A. 

จาํนวน ETFs 2 3 3 5 5 5 

ETFs ทจีดทะเบยีนใหม่ 1 1 0 2 0 0 

จาํนวน Structure Warrants 120 48 137 225 304 N/A. 

 Structure Warrantsทีจดทะเบยีนใหม่ 154 81 124 204 363 N/A. 

มลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดรวม  1,106 664 999 1,275 1,285 1,423 

ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัย(์KLSE Index) 

ปิด 1,445.03 876.75 1,272.78 1,518.91 1,530.73 1673.07 



 67    

ตารางที  4.3 (ต่อ) 

 

ข้อมูลสถิติ 2550 2551 2552 2553 2554 (ต.ค)2555 

สูงสดุ(เดอืน)  1147.04(ธค) 1516.22(มค) 1279.95(พย) 1528.01(พย) 1594.74(กค) 1674.67 (ตค) 

ตําสุด(เดอืน) 1106.06(มค) 829.4(ตค) 838.3(มคี) 1072.6(กพ) 1331.8(กย) 1504.22(มค) 

อตัราสว่นเงนิปนัผลตอบแทนเฉลยี  (%) 3.20  2.90  5.34  2.82  2.86  3.24 

อตัราส่วนราคาปิดต่อกําไรตอ่หุ้น (เท่า) 17.20  13.50  10.00  20.30  16.60  15.9 

อตัราสว่นราคาปิดต่อมูลค่าหุน้ตามบญัชี 1.72 2.29 1.32 1.82 2.12 2.01 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการซอืขายหลกัทรพัย ์ 57.1 20.3 23.9 28.09 32.94 27 

 

4.1.4 ตลาดหลกัทรพัยฟิ์ลิปปินส ์(Philippine Stock Exchange: PSE) 

4.1.4.1 ความเป็นมาของตลาดหลกัทรพัยฟิ์ลปิปินส ์

 ตลาดหลกัทรพัย์ฟิลปิปินสก์่อตงัขนึในปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ.1992) โดย

การรวมตวักนัระหว่างตลาดหลกัทรพัย์มานิลา (The Manila Stock Exchange: MSE) และ

ตลาดหลกัทรพัย์มาคาต  ิ(The Makati Stock Exchange: MkSE) อยู่ภายใตก้ารกํากบัดูแลของ

สาํนักงานกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (The Securities and Exchange Commission 

: SEC) โดยตลาดหลกัทรพัยฟิ์ลปิปินสไ์ม่ได้ทําหน้าทเีป็นผู้ให้บรกิารซอืหรอืขายหลกัทรพัย์

โดยตรง แต่ทําหน้าทเีป็นศูนยก์ลางในการให้บรกิารต่างๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการซอืขายหลกัทรพัย์

และคอยกํากบัดูแลการซอืขายหลกัทรพัย์ให้เป็นไปโดยสะดวก รวดเรว็ ถูกต้อง โปร่งใส และ

เป็นธรรมต่อผู้ทีเกยีวข้องทุกฝ่าย ตลาดหลกัทรพัย์ฟิลปิปินส์เป็นนิติบคุคลทีมสีถานะเป็น

องคก์ารกํากบัดูแลตวัเอง (Self Regulatory Organization: SRO) โดยในปี พ.ศ. 2544 (ค.ศ.

2001) ตลาดหลกัทรพัยฟิ์ลปิปินสไ์ดทํ้าการแปรรูปเป็นรูปแบบบรษิทัมหาชน (Demutualization) 

และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์เองในวนัที 15 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ.2003) 

ภายใตส้ญัลกัษณ์ PSE 

ผลติภณัฑต์ลาดหลกัทรพัยฟิ์ลปิปินสแ์บง่เป็น 2 กลุ่มหลกั คอื ตราสาร

ทุน (Securities Products) และตราสารหนี (Fixed Income) โดยการซอืขายตราสารทุนทําได้ใน 

3 กระดานคอื (1) กระดานหลกั (Main Board) เป็นแหลง่ระดมทุนของบรษิทัทมีกีารแสดงผล

ประกอบการ 3 ปีมทีุนชําระและ IPO มากกวา่ 500 ลา้นเปโซ (2) กระดานรอง (Second Board)

เป็นแหล่งระดมทุนของบรษิทัทมีศีกัยภาพและอตัราการเติบโตทสีูง โดยมผีลประกอบการ 1 ปี

และทนุชําระหรอื IPO มากกว่า 250 ลา้นเปโซ และ (3) กระดานสําหรบัธุรกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SME Board) เป็นธุรกจิ SME ทเีข้าจดทะเบยีนโดยได้รบัการพจิารณาจากทาง

ตลาดหลกัทรพัย์ฯว่าผู้ประกอบการมศีกัยภาพและประสทิธภิาพในการบรหิารงานธุรกจิมโีอกาส

ทจีะเตบิโตสรา้งผลกําไร และไม่ไดม้ผีลประโยชน์ทบัซ้อนกบัส่วนอนืโดยผลติภณัฑห์ลกัทรพัยท์ี

ทําการซอืขาย ได้แก่ 
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- หุ้นสามญั (Ordinary shares) 

- หุน้บุรมิสทิธ ิ(Preference shares) 

- ใบสําคญัแสดงสทิธทิเีกดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิ (Depository Receipts: DRs) 

- ใบสําคญัแสดงสทิธใินการซอืหลกัทรพัยห์รอืวอแรนท ์(Warrants) 

- ใบสําคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Structured warrants/Derivatives Warrants) 

โครงสรา้งกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรพัย์ฟิลปิปินสม์ทีงัหมด  6 กลุ่ม 

ประกอบดว้ย 

1) กลุ่มธุรกจิการเงนิ (Financial)  

2) กลุม่ธุรกจิโฮลดงิ (Holding Firm)  

3) กลุ่มธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ (Property)  

4) กลุ่มธุรกิจบรกิาร (Service) 

5) กลุ่มธุรกจิเหมอืงแรแ่ละนํามนั (Mining and Oil) 

6) กลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial) 

การซอืขายตราสารทุนในตลาดหลกัทรพัยฟิ์ลปิปินสเ์ปิดใหบ้รกิารในวนัจนัทร์ – 

ศุกร ์เวลา 9.30- 15.30 น พกัระหว่างวนัเวลา 12.00- 13.30 น. (เทยีบกบัเวลาประเทศไทย

เท่ากับ 8.30-14.30 น.) โดยนักลงทุนสามารถซือขายผ่านบรษิัทผู้เป็นนายหน้าซือขาย

หลกัทรพัยใ์นปี พ.ศ. 2554 มจีํานวน 184 แห่ง 

4.1.4.2 การดําเนินงานทสีาํคญัของตลาดหลกัทรพัยฟิ์ลปิปินส ์

ใน ปี พ.ศ. 2550-2555 

1) ดา้นองคก์ารและการพฒันาเชงิกลยุทธ์ (Corporate & Strategy 

Development) ตลาดหลกัทรพัย์ฟิลปิปินสย์งัอยู่ในช่วงปรบัตวัหลงัการ Demutualization และ

เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์เมอืปีพ.ศ. 2547เพราะในปี พ.ศ. 2552 ตลาดหลกัทรพัย์ยงั

ไม่สามารถปฎบิตัิตาม Securities Regulation Code ได้เนืองจากยงัมกีารผูกขาดผูถ้อืหุน้ใน

ตลาดหลกัทรพัย์อยู่ถงึรอ้ยละ 42.27 ซงึตามกฎระเบยีบแลว้หา้มมบีคุคลใดถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 20

และยงัมกีารปรบัเปลยีนผูบ้รหิารใหมใ่นปีพ.ศ.2553  

2) ด้านสินค้าและบรกิารกรณีการจดัทําดชันีและกองทุนอีทเีอฟ 

(Product & Service) ตลาดหลกัทรพัย์ฟิลปิปินสไ์ม่ได้จดัทําดชันีกบั FTSE Group อย่างเป็น

ทางการแต่ได้มกีารนําหลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์ฟิลปิปินสม์าคํานวณใน  FTSE/ASEAN 

และFTSE/ASEAN 40 ในส่วนของตลาดหลกัทรพัย์ฟิลปิปินส์ได้มกีารคํานวณดชันีตลาด

หลกัทรพัยเ์องแบ่งเป็น (1) ดชันี PSEi (2) ดชันีรายกลุม่อุตสาหกรรมจํานวน 6 ชุด และ (3) 

ดชันีทงักลุ่มตลาดหลกัทรพัย ์(All Shares Index) โดยดชันหีลกัของตลาดหลกัทรพัยค์อื PSEi  
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เป็นดัชนีทใีช้แสดงระดบัและความเคลอืนไหวของราคาหุ้นสามญั 30 ตวัทมีมีูลค่าตามราคา

ตลาด (Market Capitalization) สงูและมกีารซอืขายทมีสีภาพคล่องสงูอย่างสมําเสมอ ในสว่น

ของกองทุน ETF ตลาดหลกัทรพัย์ฯยงัอยู่ในช่วงวางแผนเพอืพฒันาผลติภณัฑ ์รวมถงึระบบการ

บรกิารยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยมคีวามมุง่หวงัจะเพมิมลูคา่การซอืขายในตลาดหลกัทรพัย์

ให้เทยีบเคยีงกบัในกลุ่มอาเซยีน 5 ปจัจบุนัตลาดหลกัทรพัยฟิ์ลปิปินสม์มีลูคา่การซอืขายเฉลยี

ต่อวนัตําทสีดุเมอืเทยีบกบัภายในกลุม่อาเซยีน 5 และยงัมจีํานวนผลติภณัฑ์น้อย 

3) ความร่วมมือระหว่างตลาดหลกัทรพัย์ (Alliance) ในช่วง 5 ปี ที

ผ่านมาตลาดหลกัทรพัย์ฟิลปิปินส์ได้ลงนามความร่วมมอืกับตลาดหลกัทรพัย์หลายแห่ง

นอกเหนือจากความร่วมมอืในภมูภิาค โดยมุ่งหวงัพฒันาการซอืขายผลติภณัฑใ์หม่และพฒันา

เชงิเทคโนโลยีระบบการซือขายหลักทรัพย์ การเชือมต่อและการบรหิารข้อมูล อาท ิตลาด

หลกัทรพัย์นิวยอรก์ (New York Stock Exchange: NYSE) ตลาดหลกัทรพัย์เซนิเจนิ 

(Shenzhen Stock Exchange: SZSE) ตลาดหลกัทรพัย์เกาหล ี(Korea Exchange: KRX) และ

ตลาดหลกัทรพัย์โฮจมินิท์ (HoChiMinhCity Stock Exchange: HoSE) 

4.1.4.3 สถานการณ์ของตลาดหลกัทรพัยฟิ์ลปิปินสร์ะหว่างปี พ.ศ. 2550-2555  

ภาพรวมดชัน ีPSE Index (PSEi) ในช่วง 5 ปีทผ่ีานมามแีนวโน้มเพมิ

อย่างต่อเนือง โดยมอีตัราการขยายตวัสูงในช่วงปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 เช่นเดยีวกบั

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งอนืในภูมภิาค มเีพียงปี พ.ศ. 2551 ทดีัชนีปรับตวัลดลงตามสภาวะ

เศรษฐกจิโลกทซีบเซา หลงัจากนันก็มกีารปรบัตวัทดีขีนึอย่างต่อเนือง อนัเป็นผลมาจากตวัเลข

พนืฐานทางเศรษฐกจิของฟิลปิปินสท์ปีรบัตวัดขีนึ และ ปีพ.ศ. 2553 ตลาดหลกัทรพัย์ฟิลปิปินส์

ไดเ้ปลยีนระบบซอืขายหลกัทรพัยจ์ากระบบ MakTrade system ทใีชม้าตงัแตปี่ พ.ศ. 2533 เป็น

ระบบ New Trading System (NTS) ซงึช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ผูซ้อื-ขาย มากยงิขนึ 

สถานการณ์ของตลาดหลกัทรพัยใ์นแต่ละปีมรีายละเอยีดดงันี  

ปี พ.ศ. 2550 ตลาดหลกัทรพัยไ์ดม้กีารขยายตวัสอดคลอ้งกบัผลติภณัฑ์

มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ทีปรับตัวเพ ิมขึนร้อยละ 13 จากการขยายตัวของ

ภาคอุตสาหกรรมและบรกิารทแีข็งแกร่ง การบรโิภคของประชาชนทสีูงขนึ และจากการเลอืน

ลาํดบัเครดติของ S&P Moody’s Investor ไดป้รบัสถานะจาก Stable เป็น Positive และธนาคาร

กลางของประเทศฟิลปิปินสไ์ดม้กีารลดอตัราดอกเบยีกู้ยมืจากรอ้ยละ 7.5 เป็นรอ้ยละ 5.25 เพอื

กระตุน้เศรษฐกจิโดยดชันี PSEi ณ สนิปี พ.ศ. 2550 ปิดทรีะดบั 3,621.60 จดุ เพมิขนึจาก  

2982.54 จุด ณ สนิปี พ.ศ. 2549 หรอืเพมิขนึร้อยละ 21.4 โดยดชันีตําสุดอยู่ท ี2884.34 จดุใน

เดอืนสงิหาคมและปรบัตวัสงูสุดอยู่ท ี 3873.5 จดุ ในเดอืนตุลาคมเช่นเดยีวกบัมูลค่าหลกัทรพัย์

ตามราคาตลาดทขียายเพมิขนึรอ้ยละ 11.2 จากมลูค่ารวม 7,172.87 พนัล้านเปโซ ณ สนิปี พ.ศ. 

2549 เพมิเป็น 7,977 พนัลา้นเปโซ ณ สนิปี พ.ศ. 2550 มลูคา่การซอืขายหลกัทรพัยเ์พมิขนึรอ้ย

ละ 136.6  เป็น 1,338.25 พนัล้านเปโซ คดิเป็นมูลค่าการซือขายเฉลยีต่อวันเท่ากบั 5.48 
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พนัลา้นเปโซ ขณะทสีดัส่วนมูลค่าการซอืขายแยกตามกลุ่มนักลงทุนเป็นนักลงทุนภายในประเทศ

ร้อยละ 51.24 และนักลงทุนต่างชาติ รอ้ยละ 48.76 ในส่วนของอตัราเงนิปนัผลตอบแทนของ

ตลาดหลกัทรพัยฟิ์ลปิปินสอ์ยู่ทรีอ้ยละ 2.01 (เพมิขนึจากปี พ.ศ. 2549 ร้อยละ 3.09) ในขณะที

อตัราส่วนราคาต่อกําไรสทุธเิพมิขนึรอ้ยละ 41.38 จากปี พ.ศ. 2549 เป็น 13.70 เท่า ในส่วนของ

การระดมทุนมบีรษิทัใหม่ทเีขา้จดทะเบยีนกับตลาดหลกัทรพัย์มทีงัหมด  11 บรษิัท เป็นบรษิัท

ภายในประเทศทงัหมดรวมทงัสนิมบีรษิทัทจีดทะเบยีนในปี พ.ศ. 2550 เทา่กบั 244 บรษิทั (เป็น

บรษิทัภายในประเทศ 242 บรษิทัและบรษิทัต่างประเทศ 2 บรษิทั) (ตารางท ี4.4) 

ปี พ.ศ. 2551 ปญัหาเศรษฐกจิโลกซบเซาและราคานํามนัดบิทีดีดตวั

สงูขนึ สง่ผลใหเ้ศรษฐกจิฟิลปิปินสช์ะลอตวัรอ้ยละ 4.6 และจากอตัราเงนิเฟ้อทปีรบัตวัสูงขนึ ก็ทํา

ใหธุ้รกจิภายในประเทศชะลอตวัเช่นกนัและการบรโิภคภายในประเทศลดลง สง่ใหกํ้าไรของบรษิทั

ทจีดทะเบยีนตลาดหลกัทรพัยล์ดลงร้อยละ 19.8 เมอืเทยีบกบัปี พ.ศ. 2550 โดยดชันี PSEi 

ปรบัตวัลดลงปิดทรีะดบั 1,872.5 จุด ลดลงจาก 3,621.60 จดุ ณ สนิปี พ.ศ. 2550 หรอืลดลงร้อยละ 

48.29 โดยดชันีสูงสุดของปีอยู่ที 3617.20 จุดในเดอืนมกราคมและตําทสุีด 1,704.41 จุด ในเดือน

ตลุาคม เช่นเดยีวกบัมูลคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดทลีดลงรอ้ยละ 48.95 เป็น 4,072 พนัล้านเป

โซ ณ สนิปี พ.ศ. 2551 โดยมูลค่าการซอืขายลดลงรอ้ยละ 43.92  เป็น 763.90 พนัล้านเปโซ คดิ

เป็นมูลคา่การซอืขายเฉลยีต่อวนัเท่ากบั 3.11 พนัล้านเปโซ ขณะทสีดัส่วนมูลค่าการซอืขายแยก

ตามกลุ่มนักลงทุนใกลเ้คยีงกบัปี พ.ศ. 2550 มาโดยเป็นนักลงทุนภายในประเทศร้อยละ 51.29 และ

นักลงทุนต่างชาติ ร้อยละ 48.71 ในส่วนของอัตราเงนิปนัผลตอบแทนของตลาดหลกัทร ัพย์

ฟิลปิปินสใ์นปี พ.ศ. 2551 อยู่ทรี ้อยละ 3.15 (เพมิขึนจากปี 2550 ร้อยละ 56.72) ในขณะที

อตัราสว่นราคาต่อกําไรสุทธิลดลงร้อยละ 9.49 จากปี พ.ศ. 2550 เป็น 12.40 เท่า ในส่วนของการ

ระดมทุนมบีรษิทัใหมท่เีข้าจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย์ 2 บรษิทัเป็นบรษิทัภายในประเทศ

ทังหมด รวมทังส ินมีบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 246 บริษัท ( เป็นบริษัท

ภายในประเทศ 244 บรษิทัและบรษิทัตา่งประเทศ 2 บรษิทั) (ตารางท ี4.4) 

ปี พ.ศ. 2552 หลงัจากวิกฤติทางการเงนิในปี พ.ศ. 2551 ในปีนีตลาด

หลกัทรพัยฟิ์ลปิปินสป์รบัตวัดขีนึจากผลประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีนทดีโีดยใน 9 เดอืนแรก

มผีลกําไรเพมิขนึร้อยละ 60.8 และมกีารลงทุนภายในประเทศเพมิมากขนึ แมว่้าปญัหาเศรษฐกจิ

สหรฐัอเมรกิาจะสง่ผลกระทบเศรษฐกจิทวัโลกก็ตาม แต่ดชัน ีPSEi กป็รบัตวัเพมิขนึ ณ สนิปีปิดท ี

3,052.68จุด เพมิขนึร้อยละ 63 จาก ณ สนิปี พ.ศ. 2551 โดยมจีดุตําสุดท ี1,759.33 จุดในเดือน

มนีาคมและขยบัมาสงูจุดสดุท ี3119.36 จดุในเดอืนธนัวาคม โดยมลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดที

ปรบัตวัสงูขนึรอ้ยละ 48.13 จากปี พ.ศ. 2551 เป็น 6,032.22 พนัล้านเปโซ เช่นเดยีวกนัมูลค่าการ

ซอืขายไดป้รบัตวัเพมิขนึรอ้ยละ 30.14 เป็น 994.15 พนัล้านเปโซและคิดเป็นมูลค่าการซอืขาย

เฉลยีวนัละ 4.11 พนัลา้นเปโซ ขณะทสีดัส่วนมูลค่าการซอืขายแยกตามกลุ่มนักลงทุนมนัีกลงทุน

ภายในประเทศเพมิขนึเป็นรอ้ยละ 67.63 และนกัลงทุนตา่งชาต ิรอ้ยละ 32.37 ในสว่นของอตัราเงนิ
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ปนัผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัย์ฟิลปิปินสอ์ยู่ทร้ีอยละ 2.95(ลดลงจากปี พ.ศ. 2551 ร้อยละ 

6.35) ในขณะทอีตัราสว่นราคาต่อกําไรสทุธเิพมิขนึรอ้ยละ 28,23 จากปี พ.ศ. 2551 เป็น 15.90 

เท่าและมบีรษิัทมาจดทะเบยีนใหม่ปี พ.ศ. 25523 บรษัิทโดยเป็นบรษิทัภายในประเทศทงัหมด 

รวมทงัสนิมบีรษิทัทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 248 บรษิัท (เป็นบรษิัทภายในประเทศ 246 

บรษิทัและบรษิทัต่างประเทศ 2 บรษิทั) (ตารางท ี4.4) 

ปี พ.ศ. 2553 ดัชนี PSEi มกีารปรับตัวทีดขีึนและถือเป็น Best 

Performance Index ในเอเชยีรองมาจากตลาดหลกัทรพัย์อินโดนีเซียซงึมอีัตราการขยายตัวของ

ดชันีรอ้ยละ 46.1 ตลาดหลกัทรพัย์ไทย รอ้ยละ 40.6 และตลาดหลกัทรพัย์ฟิลิปปินส์ รอ้ยละ 37.6

โดยPSEi ปิดท ี4,201.14 จุด เพมิขนึร้อยละ 37.62 จากสนิปี พ.ศ. 2552 มจุีดตําสดุท ี2,797.61 

จดุในเดอืนกมุภาพนัธเ์นืองจากประเทศฟิลปิปินสม์กีารเลอืกตงัประธานาธบิดใีหม ่ส่งผลต่อความ

เชอืมนัของนักลงทุน แต่เมอืการเลอืกตงัเป็นผลสําเรจ็ความเชอืมนัของนักลงทุนก็กลบัมาอีกครงั 

และในปีนผีลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศขยายตัวสูงขนึร้อยละ 7.3 ถือเป็นประวตักิารณ์หลงั

วกิฤตกิารเงนิในปี พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976) เป็นผลมาจากภาคการส่งออกทเีพมิสูงขนึส่งผลดีต่อ

ตลาดหลกัทรพัยใ์หด้ชันีปรบัตวัสงูขนึและสงูสดุที 4,397.3  จุด ในเดอืนพฤศจกิายนเช่นเดยีวกบั

มูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดทปีรับตวัสูงขนึรอ้ยละ 46.98 จากสนิปี พ.ศ. 2552 เป็น 8,866 

พนัลา้นเปโซ มลูคา่การซอืขายไดป้รบัตวัเพมิขนึรอ้ยละ 28.71 เป็น 1207 พนัลา้นเปโซและคดิเป็น

มลูคา่การซอืขายเฉลยีวนัละ 4.95 พนัล้านเปโซ ขณะทสีดัส่วนมลูค่าการซอืขายแยกตามกลุ่มนัก

ลงทุนมนัีกลงทุนภายในประเทศลดลงเป็นรอ้ยละ 61.94 และนักลงทุนต่างชาติเป็นร้อยละ 38.06 

ในสว่นของอตัราเงนิปนัผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัย์มาเลเซยีอยู่ทรีอ้ยละ 2.57 (ลดลงจากปี 

พ.ศ. 2552 รอ้ยละ 12.88) ในขณะทอีตัราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิเพมิขนึร้อยละ 8.81 จากปี พ.ศ. 

2552 เป็น 17.30 เท่าและมบีรษิทัมาจดทะเบยีนใหม่เท่ากบั 5 บรษิทัเป็นบรษิทัภายในประเทศ

ทังหมด รวมทังส ินมีบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 253 บริษัท ( เป็นบริษัท

ภายในประเทศ 251 บรษิทัและบรษิทัตา่งประเทศ 2 บรษิทั) (ตารางท ี4.4) 

ปี พ.ศ. 2554 อตัราเงนิเฟ้อในประเทศยงัปรบัตวัสงูขนึอย่างต่อเนืองเป็น

ร้อยละ 4.8 จากร้อยละ 3.8 ในปี พ.ศ. 2553 และอัตราการขยายตวัของผลติภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศไดล้ดลงเช่นเดยีวกบัผลประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีนทลีดลงรอ้ยละ 10.3 เมอื

เทยีบกบัสนิปี พ.ศ. 2553  แต่สถาบนัจดัอนัดบัเครดติทางการเงนิ Moody และ S&P ไดป้รบัอนัดบั

พนัธบตัรรฐับาลฟิลิปปินสเ์ป็น Ba2 จาก BB+ โดยมองว่าเศรษฐกจิของประเทศฟิลิปปินส์มี

เสถยีรภาพเพมิมากขนึ ส่งผลให้เกิดมุมมองเชิงบวกแก่นักลงทุน โดยดชันี PSEi ปิดที 4,371.96 

จดุเพมิขนึรอ้ยละ 4.07 จากสนิปี พ.ศ. 2553 โดยมจีดุสูงสุดท ี4,550.53 จุดในเดอืนสงิหาคมและ

จดุตาํสดุท ี3,721.22 จุดในเดอืนกนัยายน เช่นเดยีวกับมูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดทปีรบัตวั

สงูขนึรอ้ยละ 4.07 จากสนิปี พ.ศ. 2553 เป็น 8,696.96 พนัล้านเปโซ เช่นเดยีวกบัมูลค่าการซอื

ขายไดป้รบัตวัเพมิขนึรอ้ยละ 17.82เป็น 1,422.59 พนัลา้นเปโซ และคดิเป็นมูลค่าการซอืขายเฉลยี
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วนัละ 5.71 พนัล้านเปโซ ขณะทสีดัส่วนมูลค่าการซอืขายแยกตามกลุ่มนักลงทุนมนัีกลงทุน

ภายในประเทศเพมิขนึเป็นรอ้ยละ 62.21 และนักลงทุนต่างชาตเิป็นรอ้ยละ 37.79 ในส่วนของอตัรา

เงนิปนัผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัย์อยู่ทรีอ้ยละ 2.38 (ลดลงจากปี พ.ศ. 2553 รอ้ยละ 7.39 ) 

ในขณะทอีตัราสว่นราคาตอ่กําไรสทุธเิพมิขนึรอ้ยละ 28.32 จากปี พ.ศ. 2553 เป็น 22.20 เท่า และ

มบีรษิทัจดทะเบยีนใหมเ่ท่ากบั 6 บรษิทัโดยเป็นบรษิทัภายในประเทศทงัหมด รวมแลว้มบีรษิทัที

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์  253 บรษิทั (เป็นบรษิทัภายในประเทศ 251 บรษิทัและบรษิัท

ตา่งประเทศ 2 บรษิทั) (ตารางท ี4.4) 

ปี พ.ศ. 2555 ดชันี PSEiปรบัตวัสงูขนึมาที  5,383.22 จดุในชว่งสนิ

เดอืนตุลาคม ปี พ.ศ. 2555 โดยมจีดุตาํสดุท ี4,372.97 จุดในเดอืนมกราคมและปรบัตวัสงูสดุท ี

5443.74 จุดในเดอืนตุลาคม มมูีลค่าการซอืขายหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดเท่ากบั 9,172.04 

มูลคา่การซอืขายรวมเท่ากบั 1,211.38 พนัล้านเปโซ คดิเป็นมูลค่าการซอืขายเฉลยีวนัละ 7.12 

พนัล้านเปโซ ในส่วนของอัตราเงนิปนัผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัย์อยู่ทรี้อยละ 2.38  

(เท่ากบัปี พ.ศ. 2553) ในขณะทอีตัราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิเพมิขนึรอ้ยละ 4.95 จากปี พ.ศ. 

2553 เป็น 23.30 เท่า (ตารางท ี4.4) 

 

ตารางที 4.4  ขอ้มูลสถติทิสีาํคญัของตลาดหลกัทรพัย์ฟิลปิปินส ์
หน่วย: พนัลา้นเปโซ 

ขอ้มูลสถิติ 2550 2551 2552 2553 2554 (ต.ค)2555 

การซอืขายหลกัทรพัย ์

ปรมิาณการซือขายหลกัทรพัย(์ลา้น

หุ้น) 

38,393  69,808 60,895 88,398  77,157     49,578 

มูลค่าการซือขายหลกัทรพัย ์ 1,338,25 763.90 994.15 1,207.38 1,422.59 1,211.38 

มูลค่าการซือขายเฉลียต่อวนั 5.48 3.11 4.11 4.95 5.71 7.12 

สดัส่วนนักลงทุน (%) 

    ผูล้งทุนในประเทศ 51.24 51.29 67.63 61.94 62.21 N/A 

    ผูล้งทุนต่างประเทศ 48.76 48.71 32.37 38.06 37.79 N/A 

จํานวนบรษิัทจดทะเบียน  244 246 248 253 253 256 

    บรษิทัภายในประเทศ 242 244 246 251 251 254 

    บรษิทัตา่งประเทศ 2 2 2 2 2 2 

จํานวนบรษิทัจดทะเบยีนใหม่ 11 2 3 5 6 3 

    บรษิทัภายในประเทศ 11 2 3 5 6 3 

    บริษทัต่างประเทศ 0 0 0 0 0 0 

มลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดรวม 7,976.84 4,072.16 6,032.22 8,866.11 8,696.96 9,172.04 

ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัย ์(PSE Index:PSEi) 

ปิด 3,621.60 1,872.85 3,052.68 4,201.14 4,371.96 5383.22 

สูงสุด(เดอืน) 3873.5(ต.ค.) 3617.29(ม.ค.) 3119.96(ธ.ค.) 4397.3(พ.ย.) 4550.53(ส.ค) 5443.74(ต.ค.) 
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ตารางที 4.4  (ต่อ) 
 

ขอ้มูลสถิติ 2550 2551 2552 2553 2554 (ต.ค)2555 

ตําสดุ(เดือน) 2884.34(ส.ค.) 1704.41(ต.ค.) 1759.33(ม.ีค) 2797.61(ก.พ.) 3721.22(ก.ย) 4372.97(ม.ค.) 

อตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทนเฉลยี 2.01  3.15  2.95  2.57  2.38  2.38 

อตัราส่วนราคาปิดต่อกําไรต่อหุน้  13.70  12.40  15.90  17.30  22.20  23.3 

อตัราส่วนราคาปิดต่อมลูคา่หุน้ตามบญัชี 1.96  2.18  1.16 1.55  2.29  2.4 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการซอืขายหลกัทรพัย ์ 33.01 32 19.2 14.14 16.58 17 
 

4.1.5 ตลาดหลกัทรพัยอิ์นโดนีเซีย (Indonesia Stock Exchange: IDX) 

4.1.5.1 ความเป็นมาของตลาดหลกัทรพัยอ์นิโดนีเซยี 

ตลาดหลกัทรพัย์ของประเทศอินโดนเีซยีแห่งแรกก่อตงัในปี พ.ศ. 2455 

(ค.ศ. 1912) ในชอืตลาดหลกัทรพัย์จารก์าตา (Jarkatar Stock Exchange: JSX) ซงึเป็นช่วง

ก่อนทปีระเทศอนิโดนีเซยีจะได้รบัเอกราชจากประเทศเนเธอรแ์ลนดต์ลาดหลกัทรพัยจ์าการต์ามี

การเจรญิเตบิโตทคีอ่นขา้งชา้ อนัมผีลมาจากสงครามโลกครงัที 1 และสงครามโลกครงัท ี2 ททีํา

ใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ ปิดตวัลงและการขาดความรูค้วามเข้าใจของประชาชนทาํให้มกีารระดมทุน

และลงทุนผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์ตําส่วนใหญ่นิยมนําเงนิไปฝากธนาคารแทนทจีะมาลงทุนใน

ตลาดหลกัทรพัย์ ดงันันในปี พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) รฐับาลได้มกีารจดัตงักฎระเบยีบการ

ควบคุมสถาบนัการเงนิและตลาดทุน เพอืสง่เสรมิการลงทุนโดยกําหนดกฎระเบยีบทเีออืใหม้นัีก

ลงทุนต่างชาตเิข้ามาลงทุนเพมิมากขนึและในปี พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) ได้มกีารจดัตงัตลาด

หลกัทรพัยส์รุาบายนั (Surabaya Stock Exchange: SSE) ขนึเพอืขยายช่องทางการลงทุนใน

ตลาดหลกั  ทรพัยแ์ต่กไ็ดม้กีารควบรวมตลาดหลกัทรพัยท์งัสองแห่งเขา้ดว้ยกนัในปี พ.ศ. 2550 

(ค.ศ. 2007) และก่อตงัเป็นตลาดหลกัทรพัยอ์นิโดนีเซยีในปจัจบุนั อยู่ภายใตก้ารกํากบัดูแลของ 

BAPEPAM–LK ซึงเป็นองค์การภายใต้กระทรวงการคลงั โดยมีวตัถุประสงค์เพ ือเพ ิม

ประสทิธภิาพในการดําเนินงานของตลาดหลกัทรพัย์ และจํานวนบรษิัททจีดทะเบยีน รวมทงัมี

การจดัทําแผนงานปรบัปรุงโครงสร้างพนืฐานทีเอือต่อการดําเนินงานของตลาดหลกัทรพัย์ 

รองรบัการเปลยีนแปลงจากสภาวะการแข่งขนัของตลาดหลกัทรพัยท์วัโลก ให้ตลาดหลกัทรพัย์

อนิโดนีเซยีเป็นอกีทางเลอืกหนึงสําหรบันักลงทนุ 

ผลติภณัฑต์ลาดหลกัทรพัยอ์นิโดนีเซยีแบง่เป็น 4 กลุ่มหลกั คอื (1) ตราสารทุน 

(Securities Products) (2) ตราสารหนี/หุ้นอสิลาม (Bond and Sukuk) (3) กองทุนรวม (Mutual 

Fund) และ (4) ตราสารอนุพนัธ์ (Derivatives Products) โดยผลติภณัฑ์ตราสารทุนสามารถซอื

ขายได้ใน กระดานหลกั (Main Board) และกระดานรอง (Development Board) โดยกระดาน

หลกับรษิทัทเีข้าจดทะเบยีนตอ้งมผีลการดําเนินงาน และรายงานงบการเงนิมากกว่า 3 ปี และ

บรษิทัมสีนิทรพัยม์ากกว่า 1 ลา้นล้านรูเปีย ขณะทีกระดานรอง (Develop Board) บรษิัททเีข้า
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จดทะเบยีนมผีลการดําเนินงานและรายงานงบการเงนิมากกว่า 1 ปี และบรษิัทมสีนิทรพัย์

มากกวา่ 5 พนัล้านรเูปีย  ผลติภณัฑห์ลกัทรพัยท์มีกีารซอืขาย ไดแ้ก่ (ขอ้มลูวนัท ี26 ม.ค.56) 

- หุ้นสามญั (Ordinary shares) 

- หุน้บุรมิสทิธ ิ(Preference shares) 

- ใบสาํคญัแสดงสทิธทิเีกดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

(Depository Receipts: DRs) 

- ใบสาํคญัแสดงสทิธใินการซอืหลกัทรพัย์หรอืวอแรนท ์(Warrants) 

- กองทุนรวม อทีเีอฟ (Exchange Traded Funds: ETFs) 

- Rights Certificate 

โครงสรา้งกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรพัย์อนิโดนีเซยีมทีงัหมด 9 กลุ่ม 

ประกอบดว้ย 

1) กลุ่มเกษตรกรรม (Agricultures)  

2) กลุ่มธุรกจิเหมอืงแร่ (Mining)  

3) กลุ่มสนิคา้อุปโภคและบรโิภค (Consumer Product) 

4) กลุ่มอุตสาหกรรมเบด็เตลด็ (Miscellaneous Industries)  

5) กลุ่มธุรกจิโครงสรา้งพนืฐาน (Infrastructure)  

6) กลุ่มธุรกจิการคา้ (Trade)  

7) กลุ่มธุรกจิการเงนิ (Finance)  

8) กลุ่มอุตสาหกรรมพนืฐาน (Basic Industries)  

9) กลุ่มธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์(Property) 

การซอืขายตราสารทุนในตลาดหลกัทรัพย์อินโดนีเซยีเปิดให้บรกิารใน  

วนัจนัทร ์- ศุกร ์เวลา 9.10 -16.00 น.แต่จะมชี่วงเวลาพกัระหวา่งวนัจนัทร ์- พฤหสับด ีระหว่าง

เวลา12.00 - 13.30 น. ขณะทวีนัศกุรพ์กัระหวา่งเวลา 11.30 - 14.00 น. (เวลาเทา่กบัประเทศ

ไทย) โดยนักลงทุนสามารถซอืขายผ่านบรษิทัผูเ้ป็นนายหน้าซอืขายหลกัทรพัย ์ในปี พ.ศ. 2556 

มจํีานวน 112 แห่ง 

4.1.4.2 การดําเนินงานทสีาํคญัของตลาดหลกัทรพัยอ์นิโดนีเซยี 

ใน ปี พ.ศ. 2550-2555 

1) ด้านองค์การและการพฒันาเชิงกลยุทธ์ (Corporate & Strategy 

Development) ปีพ.ศ. 2550 ตลาดหลกัทรพัย์อนิโดนีเซยีได้ก่อตงัขนึจากการควบรวมระหว่าง

ตลาดหลกัทรพัย์จาการ์ต้าและตลาดหลกัทรพัย์สุราบายัน ซงึก็ส่งผลให้มมีูลค่าการซอืขายใน

ตลาดหลกัทรพัยเ์พมิสูงขนึและดชันี JCI ไดท้าํ New High ท ี2,830.26 ในรอบ 30 ปีแต่ปลาย ปี

พ.ศ.2552 จากการตนืกลวัของนักลงทุน ทําใหม้แีรงเทขายเป็นจํานวนมากจนต้องหยุดการซอื
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ขายถึง 3 ครังในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ทางตลาดหลกัทรัพยจ์งึได้มกีารปรบัลด Daily 

Trading Limit เพอืลดความผนัผวนในตลาดหลกัทรพัย์ 

2) ด้านสินคา้และบริการกรณีการจดัทําดัชนีและกองทุนอีทีเอฟ 

(Product & Service) ตลาดหลกัทรพัย์อนิโดนีเซยียงัไมไ่ดจ้ดัทาํดชันีกบั FTSE Group อย่าง

เป็นทางการ  แต่บริษัททีจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียก็ได้มาคํานวณใน 

FTSE/ASEAN และดชันี FTSE/ASEAN 40 ในส่วนของตลาดหลกัทรพัยเ์องได้มกีารคาํนวณ

ดชันีเองประกอบด้วย Jakarta Composite Index (JCI) ทคีรอบคลุมตลาดหลกัทรพัยร์วม, The 

LQ45 Indexเป็นการนํา45 บรษิทัทมีมีูลคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดรวมทสีูงสุด ครอบคลุมถึง 

70 เปอรเ์ซ็นตข์องมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดทงัหมด นอกจากนันไดม้กีารคาํนวณดชันี

อนืๆ อาท ิ IDX30, MBX, KOMPAS100, LQ45, DBX, JII, IEFINDO25, INFOBANK15, 

BISNIS-27, SRI- KEHATI, ISSI และ การคํานวณดชันีรายกลุ่มอุตสาหกรรมทงั 10 กลุ่ม ใน

สว่นของกองทุน อีทเีอฟ ตลาดหลกัทรพัย์อินโดนีเซยีอยู่ในช่วงกําลงัพฒันาผลติภณัฑ์ โดยมี

กองทุนอทีเีอฟจาํนวน 1 กองทุน คอื ETF (LQ45 Index) เป็นกองทุนอทีีเอฟ ทอี้างองิกองทุน

รวม (Mutual Fund) ทลีงทุนในหลกัทรพัยใ์นกลุ่ม LQ45 (ขอ้มลูวนัท ี28 มกราคม 2556)  

3) ความร่วมมอืระหว่างตลาดหลักทรัพย์ (Alliance) นอกจากความ

ร่วมมือกันในภูมภิาคเพอืจดัตงัตลาดหลกัทรัพยอ์าเซียน ในปี พ.ศ . 2552 ศูนย์ร ับฝาก

หลกัทรพัยอ์นิโดนีเซยีได้มกีารลงนามความร่วมมอืกนักบัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัยไ์ทยเพอืพฒันา

งานรบัฝากหลกัทรพัย ์สง่เสรมิการแลกเปลยีนขอ้มูลและประสบการณ์ของบุคลากรระหวา่งกนั 

4.1.4.3 สถานการณ์ของตลาดหลกัทรพัยอ์นิโดนีเซยีระหว่าง 

ปี พ.ศ. 2550-2555  

ภาพรวมดัชนี Jarkata Composite Index (JCI) มแีนวโน้มเพมิขนึ

อย่างต่อเนืองในช่วง 5 ปี โดย ณ สนิปี พ.ศ. 2550 ดชันี JCI ปิดทรีะดบั 2,745.83 จุด และ

ปรบัตวัเพมิขึนมาท ี4,316.69 จดุ ณ สนิเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2555 เพมิขนึร้อยละ 57.21 มี

เพยีงปี พ.ศ. 2551 ทดีชันี JCIปรบัตวัลดลงตามภาวะเศรษฐกจิโลก มาปิดทรีะดบั 1,355.41 จุด 

ลดลงรอ้ยละ 50.64 เมอืเทยีบกบัปี พ.ศ. 2550และหลงัจากปี พ.ศ. 2551 ดชันีตลาดหลกัทรพัย์

มกีารปรบัตวัสงูขนึเช่นเดยีวกับมูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาด โดยสนิปี พ.ศ. 2550 เท่ากบั 

1,988,326 พนัล้านรเูปีย มาเป็น 4,027,750 พนัล้านรูเปีย หรอืเพมิขนึร้อยละ 102.57 อนัเป็น

ผลมาจากการฟืนตวัจากภาวะเศรษฐกิจทวัโลก และมกีารลงทุนในประเทศอนิโดนีเซยีเพมิขนึ

รวมถงึสภาวการณข์องเศรษฐกจิและการเมอืงภายในประเทศทมีเีสถยีรภาพมากขนึ โดยในแต่

ละปีมรีายละเอยีดทสีาํคญัดงันี  

ปี พ.ศ . 2550 ภาพรวมรัฐบาลประสบความสําเร็จในการรักษา

เสถยีรภาพ โดยมกีารขยายตวัของผลติภณัฑม์วลรวมรอ้ยละ 6.30 เมอืเทยีบกบัปี พ.ศ. 2549 

ซงึก็ส่งผลให้ดชันีปรบัตัวสูงขนึ นอกจากนนัยังได้ปจัจยับวกจากอตัราเงนิเฟ้อทปีรบัตวัลดลง
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ร้อยละ 6.59 อตัราแลกเปลยีนทมีคีวามผนัผวนตําและดอกเบยีกู้ยมืทลีดลงก็ได้ส่งผลให้ดัชนี 

JCI ณ สนิปี พ.ศ. 2550 ปิดทรีะดบั 2,745.83 จุด เพมิขนึจาก  1,805.52  จดุ ณ สนิปี พ.ศ. 

2549 หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 52.1 โดยมจีุดตําสุดอยู่ที 1,678.04 จุดในเดอืนมกราคม และปรบัตวั

สงูสุดอยู่ท ี 2,810.96 จุด ในเดอืนธนัวาคมเชน่เดยีวกบัมลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดทขียาย

เพมิขึนร้อยละ 59.2 จากมูลค่ารวม 1,249.1 ลา้นล้านรูเปีย ณ สนิปี พ.ศ. 2549 เพมิเป็น 

1,988.3 ลา้นลา้นรเูปีย ณ สนิปี พ.ศ. 2550 มูลค่าการซอืขายหลกัทรัพย์เพมิขนึร้อยละ 135.6 

เป็น 1,050.2 ลา้นลา้นรเูปีย ขณะทมีลูคา่การซอืขายเฉลยีต่อวนัเทา่กบั 4,269 พนัล้านรูเปีย ใน

ปี พ.ศ . 2550 สัดส่วนมูลค่าการซือขายแยกตามกลุ่มนักลงทุนพบว่าเป็ นนักลงทุน

ภายในประเทศร้อยละ 78 ขณะทีนักลงทุนต่างชาติร้อยละ 22 ในส่วนของอ ัตราเงินปนั

ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยอ์นิโดนีเซยีอยู่ทรีอ้ยละ 2.69 (ลดลงจากปี พ.ศ. 2549 ร้อยละ 

18.24) ในขณะทอีตัราสว่นราคาตอ่กําไรสทุธเิพมิขนึรอ้ยละ 27.41 จากปี พ.ศ. 2549 เป็น 17.2 

เท่า ในสว่นของการระดมทุนมบีรษิทัใหมท่เีขา้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยท์งัหมด22 บรษิทั 

รวมทงัสนิมบีรษิทัทจีดทะเบยีนในปี พ.ศ. 2550 เท่ากบั 383 บรษิทั (ตารางท ี4.5) 

ปี พ.ศ. 2551 ตลาดหลกัทรพัย์ได้ทํา New High ตงัแต่เปิดตลาด

หลักทรัพย์มาในเดือนมกราคมเท่ากับ 2,830.26 จุด จากความเชือมันของนักลงทุนและ

เศรษฐกจิของอนิโดนีเซยีทเีตบิโตอย่างต่อเนือง แตจ่ากวกิฤตทิางการเงนิของสหรฐัอเมรกิาก็ได้

สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิทวัโลกรวมถงึตลาดหลกัทรพัย์อนิโดนีเซยีส่งผลให้หยุดการซอืขายถึง 

3 วนัในช่วงวนัท ี8-10 ตุลาคม เกดิจากการตนืกลวัของนักลงทุนทําใหม้แีรงเทขายเป็นจาํนวน

มากและถอืเป็นจดุตําของตลาดในปีนีด้วยเท่ากับ 1,111.39 จดุ โดยในสนิปี ดชันี JCI ปรบัตวั

ลดลงปิดทีระดับ 1,355.41 จุด ลดลงจากปี พ.ศ. 2550 ร้อยละ 50.64 เช่นเดยีวกบัมูลค่า

หลกัทรพัย์ตามราคาตลาดทลีดลงร้อยละ 45.86 เป็น 1,076.49 ล้านล้านรูเปีย ณ สนิปี พ.ศ. 

2551 ขณะทมีลูคา่การซอืขายเพมิขนึรอ้ยละ 1.37 เป็น 1,064.53 ลา้นล้านรูเปีย คดิเป็นมูลค่า

การซอืขายเฉลยีต่อวนัเท่ากบั 3,283 พนัลา้นเปโซสดัส่วนการซอืขายแยกตามกลุม่นักลงทุน

พบว่าสดัสว่นนักลงทุนภายในประเทศลดลงเมอืเทยีบกบัปี พ.ศ. 2550 โดยมสีดัสว่นการซอืขาย

ทรีอ้ยละ 61 ขณะทนัีกลงทุนต่างชาตร้ิอยละ 39 ในส่วนของอตัราเงนิปนัผลตอบแทนของตลาด

หลกัทรพัยฟิ์ลปิปินสใ์นปี พ.ศ. 2551 อยู่ทรีอ้ยละ 2.34 (ลดลงจากปี พ.ศ. 2550 ร้อยละ 13.01) 

ในขณะทอีตัราส่วนราคาต่อกําไรสทุธเิพมิขนึรอ้ยละ 27.33 จากปี พ.ศ. 2550 เป็น 21.9 เท่า ใน

สว่นของการระดมทุนมบีรษิทัใหมท่เีขา้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย์ 18 รวมทงัสนิมบีรษิทัที

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์396 บรษิทั (ตารางท ี4.5) 

ปี พ.ศ. 2552 ขณะทีเศรษฐกิจโลกยังซบเซา ตลาดหลักทรัพย์

อนิโดนีเซยีถอืเป็นตลาดหลกัทรพัยท์ ีComposite Index โตขนึเป็นอนัดับ 2 ในเอเชยีแปซฟิิก 

อนัเป็นผลมาจากสถานการณ์ทางการเมอืงทมีเีสถยีรภาพมากยงิขนึ และจากมาตรการของ

ตลาดหลกัทรพัย์ในการกําหนดช่วงความถใีนการซือขายเพอืลดการตนืกลวัของนักลงทุนใน
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ตลาดเป็นการสรา้งความเชอืมนัใหแ้ก่นักลงทุน ส่งผลให้ดชันี JCI ปิดที 2,534.36 จุดเพมิขึน

ร้อยละ 86.98 จาก ณ สินปี พ.ศ. 2551 โดยมีจดุตําสุดท ี1,256.11 จุดในเดือนมนีาคมและ

ปรบัตวัสงูสดุท ี2,534.36 จุดในเดอืนธนัวาคม เช่นเดียวกบัมูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดที

ปรบัตวัสงูขนึรอ้ยละ 87.59 จากปี พ.ศ. 2551 เป็น 2,019.37 ลา้นล้านรเูปีย ขณะทมีูลคา่การซอื

ขายไดป้รบัตวัลดลงรอ้ยละ 8.40เป็น 975.14 ลา้นล้านรูเปียและคดิเป็นมูลค่าการซอืขายเฉลยี

วันละ 4,046 พนัล้านรูเปีย สดัส่วนการซือขายแยกตามกลุ่มนักลงทุนพบว่าเป็นนักลงทุน

ภายในประเทศเพมิขนึเมอืเทยีบกบัปี พ.ศ. 2551 โดยมสีดัส่วนการซอืขายทรี้อยละ 70 ขณะที

นักลงทุนต่างชาติร้อยละ 30 ในส่วนของอัตราเงนิปนัผลตอบแทนของตลาดหลักทรพัย์

อนิโดนีเซยีอยู่ทรีอ้ยละ 5.15 (เพมิขนึจากปี พ.ศ. 2551 รอ้ยละ 120.09) ในขณะทอีตัราส่วน

ราคาต่อกําไรสุทธ ิลดลงร้อยละ 58.45 จากปี พ.ศ. 2551 เป็น 9.1 เท่าและมบีริษัทมาจด

ทะเบยีน.ใหม่ปี พ.ศ. 2552 เท่ากับ 13 บริษัทรวมทงัสินมบีริษัททจีดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์398 บรษิทั (ตารางท ี4.5) 

ปี พ.ศ. 2553 ดัชนีได้ทํา New High ใหม่อกีครงัในวนัท ี9 ธันวาคมท ี

3,786.1 อนัเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกจิทฟืีนตวัสอดคลอ้งกบัอตัราเงนิเฟ้อทเีพมิขนึรอ้ยละ 2.78 

ขณะทผีลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศขยายตวัจากรอ้ยละ 4.6 ในปี พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 6.1 

สง่ผลใหด้ชันี JCI ปิดที 3,703.51 จุด เพมิขนึร้อยละ 46.13 จากสนิปี พ.ศ. 2552 เช่นเดยีวกบั

มลูคา่หลกัทรพัย์ตามราคาตลาดทปีรบัตวัสงูขนึรอ้ยละ 60.80 จากสนิปี พ.ศ. 2552 เป็น 3,247.1 

ลา้นลา้นรเูปีย และมูลคา่การซอืขายไดเ้พมิขนึรอ้ยละ 20.62 เป็น 1,176.24 ลา้นล้านรูเปีย คดิเป็น

มลูคา่การซอืขายเฉลยีวนัละ 5,432 พนัลา้นรเูปีย สดัสว่นการซอืขายแยกตามกลุ่มนักลงทุนพบว่า

เป็นนักลงทนุภายในประเทศลดลงเมอืเทยีบกบัปี พ.ศ. 2552 โดยมสีดัส่วนการซอืขายทรี้อยละ 68 

ขณะทนัีกลงทุนต่างชาตริอ้ยละ 32 ในส่วนของอตัราเงนิปนัผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัย์

อนิโดนีเซยีอยูท่ร้ีอยละ 2.18 (ลดลงจากปี พ.ศ. 2552 ร้อยละ 57.67) ในขณะทอีตัราส่วนราคาต่อ

กําไรสุทธเิพมิขนึร้อยละ 108.79 จากปี พ.ศ. 2552 เป็น 19 เทา่ และมบีรษิทัมาจดทะเบยีน.ใหมใ่น

ปี พ.ศ. 2553 เท่ากบั 23 บรษิทัรวมทงัสนิมบีรษิทัทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 420 บรษิทั 

(ตารางท ี4.5) 

ปี พ.ศ. 2554 ตลาดหลกัทรพัย์มคีวามผนัผวนสูงจากภาวะเศรษฐกจิโลกที

เข้ามากระทบ อาทิ ปญัหาวิกฤติเศรษฐกิจในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ปญัหาการจราจลใน

ตะวนัออกกลาง รวมถงึภยัสนึามใินญปีุ่น แต่จากเศรษฐกจิพนืฐานทแีขง็แกร่ง ส่งผลให้ดชันี JCI 

ปิดท ี3,821.99 จดุเพมิขนึรอ้ยละ 32 จากสนิปี พ.ศ. 2553 โดยมจีดุสูงสุดท ี4,193.44 จุดในเดือน

สงิหาคมและจุดตาํสดุท ี3,269.4 จุดในเดอืนตลุาคม เช่นเดยีวกบัมลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดที

ปรบัตวัสงูขนึรอ้ยละ 8.94 จากสนิปี พ.ศ. 2553 เป็น 3,537.29 ลา้นลา้นรเูปีย เช่นเดยีวกบัมลูคา่การ

ซอืขายไดป้รบัตวัเพมิขนึรอ้ยละ 4.01 เป็น 1,223.44 ลา้นลา้นรเูปียและคดิเป็นมูลค่าการซอืขาย

เฉลยีวนัละ 4,873 พนัล้านรเูปีย อตัราเงนิปนัผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัย์อยู่ทรีอ้ยละ 2.13  
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(ลดลงจากปี พ.ศ. 2553 ร้อยละ 2.29 ) ในขณะทอีตัราสว่นราคาต่อกําไรสทุธเิพมิขนึรอ้ยละ 0.53 

จากปี พ.ศ. 2553 เป็น 19.1 เท่า และมบีรษิทัจดทะเบยีนใหม่เทา่กบั 25 บรษิทัรวมทงัสนิมบีรษิทัที

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์440 บรษิทั (ตารางท ี4.5) 

ปี พ.ศ. 2555 ดชันี JCI มกีารเคลอืนไหวผนัผวนในทศิทางขาขนึทําให้

ดชันปีรบัตวัมาท ี4,316.69 จดุในช่วงสนิเดือนตุลาคม ปีพ.ศ.2555 โดยมจีดุตําสดุท ี3,654.58 จุด

เดอืนมถินุายนและปรบัตวัสงูสดุท ี4,375.17 จุดในเดอืนพฤศจกิายน เชน่เดยีวกบัมลูคา่หลกัทรพัย์

ตามราคาเทา่กบั 4,027.75 ลา้นลา้นรเูปียและมมีลูคา่การซอืขายรวมเทา่กบั 918.10 ลา้นล้านรเูปีย 

คดิเป็นมลูคา่การซอืขายเฉลยีวนัละ 4.41 พนัลา้นรเูปีย สดัส่วนการซอืขายแยกตามกลุม่นักลงทุน

พบว่าเป็นนักลงทุนภายในประเทศลดลงเมอืเทยีบกบัปี พ.ศ. 2554 โดยมสีดัส่วนการซือขายที

รอ้ยละ 57 ขณะทนัีกลงทุนต่างชาตริ้อยละ 43 ในส่วนของอตัราเงนิปนัผลตอบแทนของตลาด

หลกัทรพัยอ์ยู่ทรีอ้ยละ 2.28  (เพมิขนึจากปี พ.ศ. 2554 รอ้ยละ 7.04 ) ในขณะทอีตัราสว่นราคาต่อ

กําไรสทุธลิดลงรอ้ยละ 14.14 จากปี พ.ศ. 2554 เป็น 16.4 เท่า และมบีรษิัททจีดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย ์454 บรษิทั (ตารางท ี4.5) 
 

ตารางที 4.5  ขอ้มูลสถติทิสีําคญัของตลาดหลกัทรพัยอ์นิโดนีเซยี                     
หน่วย: พนัลา้นรเูปีย   

 

 

หมายเหต:ุ  ขอ้มูลเดอืนตุลาคม 2555 เป็นไตรมาสท ี3 

ข้อมูลสถิติ 2550 2551 2552 2553 2554 (ต.ค) 2555 

การซอืขายหลกัทรพัย์ 

ปรมิาณการซือขายหลกัทรพัย(์ลา้นหุน้)  171,389   402,509  312,662   595,312   229,399  107,250  

มลูคา่การซือขายหลกัทรพัย ์ 1,050,154 1,064,528 975,135 1,176,237 1,223,441 918,070 

มลูคา่การซอืขายเฉลยีตอ่วนั 4,269 3,283 4,046 5,432 4,873 4,405* 

สดัสว่นนกัลงทุน (%) 

    นักลงทนุภายในประเทศ 78 61 70 68 65 57 

    นักลงทนุต่างชาต ิ 22 39 30 32 35 43 

จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีน  383 396 398 420 440 454 

จาํนวนบรษิทัทจีดทะเบียนใหม่ 22 18 13 23 25 14 

มลูคา่หลกัทรพัย์ตามราคาตลาดรวม  1,988,326 1,076,491 2,019,375 3,247,087 3,537,294 4,027,750 

ดชันรีาคาหุน้ตลาดหลกัทรพัย์

(Jakarta Composite Index: JCI) 

     
 

ปิด 2745.83 1355.41 2534.36 3703.51 3821.99 4316.69 

สูงสุด(เดอืน) 2810.96(ธ.ค) 2830.26(ม.ค) 2534.36(ธ.ค) 3786.1(ธ.ค) 4193.44(ส.ค) 4375.17(พ.ย) 

ตําสุด(เดอืน) 1678.04(ม.ค) 1111.39(ต.ค) 1256.11(ม.ีค) 2475.57(ก.พ) 3269.45(ต.ค) 3654.58(ม.ิย) 

อตัราสว่นเงนิปนัผลตอบแทนเฉลยี  2.69 2.34 5.15 2.18 2.13 2.28 

อตัราสว่นราคาปิดตอ่ราคาตอ่หุน้  17.2 21.9 9.1 19 19.1 16.4 

อตัราสว่นราคาปิดมลูคา่หุน้ตามบญัช ี 2.94 3.88 1.89 2.99 3.3 3.79 

อตัราสว่นหมนุเวยีนหุน้ 66.5 38.9 48.9 28.9 27.04 28.49 

จาํนวนบรษิทัทจีดทะเบียนใหม่ 22 18 13 23 25 14 
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4.2 การวิเคราะหค์วามสามารถในการแขง่ขนัของตลาดหลกัทรพัยข์องไทยในอาเซียน5 

 

การวเิคราะหค์วามสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรพัย์ไทยในอาเซยีน 5 ตาม

แนวคดิระบบเพชร (Diamond Model) พจิารณาจากสภาวะแวดลอ้มของตลาดหลกัทรพัย์ทงั 4 

ดา้น ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นการผลติ ปจัจยัอปุสงคภ์ายในประเทศ ความสมัพนัธ์และความร่วมมอืกัน

ในกลุม่อุตสาหกรรม กลยุทธ์องคก์าร โครงสร้างและการแข่งขนั และพจิารณาจากบทบาทของ

ภาครฐั ซงึเป็นปจัจยัทมีผีลและไดร้บัผลกระทบจากปจัจยัแวดลอ้มทงัสดีา้นขา้งตน้ โดยปจัจยัแต่

ละดา้นมปีจัจยัยอ่ยทเีกยีวขอ้ง ดงันี 

4.2.1 ปัจจยัการผลิต (Factor condition)  

ปจัจยัด้านการผลติในทีนีกล่าวถึงปจัจยัขันพนืฐานได้แก่ คุณภาพโครงสร้าง

พนืฐานรวม การเขา้ถงึระบบสารสนเทศ ขณะทปีจัจยัขนัสูงพจิารณาจากนวตักรรม ทกัษะของ

แรงงานในภาคการเงนิ โครงสรา้งและประสทิธภิาพตลาดการเงนิ ซงึแต่ละปจัจยัประกอบดว้ย

ดชันีชวีดัยอ่ยซงึมรีายละเอยีดดงันี 

4.2.1.1  ปจัจยัขนัพนืฐาน 

คณุภาพของโครงสรา้งพนืฐานรวมหมายถงึคณุภาพของระบบขนสง่ ระบบ

โทรคมนาคม และระบบไฟฟ้าต่อจํานวนประชากร (World Economic Forum, 2012) พบว่าไทยมี

คะแนนอยู่ในระดบัท ี3 โดยสงิคโปร์มรีะดับคะแนนในปจัจยันีสูงสุด ขณะทปีจัจยัย่อยดา้นระบบ

สารสนเทศได้พิจารณาจากการพฒันาเทคโนโลยีระหว่างองค์การ ระบบการเชือมโยงทาง

เทคโนโลย ีการสอืสารภายในองคก์าร ไทยมคีะแนนอยู่ในระดบัตํา โดยไทยยงัมอีุปสรรคในเรอืง

ระบบการเชือมโยงทางเทคโนโลยีภายในองค์การ ได้แก่  ระบบคอมพวิเตอร์ โทรศัพท์และ

อนิเตอร์เน็ต และการพฒันาเทคโนโลยรีะหว่างองค์การก็ยังมปีระสทิธิภาพทตีําอยู่ ขณะทีการ

ลงทุนด้านการสอืสารและโทรคมนาคมพบว่าประเทศไทยมสีดัส่วนการลงทุนอยู่ในระดบัปานกลาง

เมอืเทยีบกบัประเทศอนื (ภาพท ี4.2) 
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ภาพที 4.2  อนัดบัโครงสร้างพนืฐานรวมและระบบสารสนเทศ 

แหล่งทีมา: World Economic Forum, 2012 ; International Institute for Management 

Development, 2012. 

 

4.2.1.2  ปจัจยัขนัสงู 

1) การพฒันาด้านนวตักรรม 

กล่าวถงึความสามารถดา้นนวตักรรมทงั (1) ระดับเทคโนโลยขีอง

บรษิทัอนัเกดิจากการวจิยัและพฒันาภายในบรษิทั (2) งบประมาณด้านการวจิยัและพฒันาของ

ภาคเอกชน (3) ความร่วมมอืดา้นวจิยัและพฒันาระหว่างสถาบนัการศกึษาและภาคอุตสาหกรรม 

(4) คุณภาพของสถาบนัวทิยาศาสตร์และการวจิยั และ (5) ความสามารถด้านนวตักรรมซงึ

สงิคโปรม์คีะแนนในภาพรวมสงูสดุ รองลงมาคอืมาเลเซยี (ยกเวน้ความสามารถดา้นนวตักรรมที

มาเลเซยีมคีะแนนสูงสุด) อนิโดนีเซยี ขณะทไีทยและฟิลปิปินสม์รีะดบัคะแนนทใีกลเ้คยีงกนั แม้

ไทยจะได้รบัการจดัอนัดบัในบางปจัจยัทสีงูกวา่แต่กย็งัมอุีปสรรคทางดา้นงบประมาณการวจิยัที

ยงัมสีนับสนุนไม่มากนักและคุณภาพของสถาบนัการสอนด้านบรหิารจดัการทยีงัอยู่ในระดับตํา 

(ภาพท ี4.3) 
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ภาพที 4.3  นวตักรรมภายในประเทศ  

แหล่งทีมา: World Economic Forum, 2012 ; International Institute for Management 

Development, 2012. 

 

2) ประสทิธภิาพตลาดแรงงานภาคการเงนิ 

พจิารณาจาก คุณภาพของสถาบนัการเรยีนการสอนด้านบรหิาร

จดัการ ความสามารถด้านภาษา ทกัษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ทกัษะดา้นการเงนิ อตัราสมอง

ไหล และอัตราค่าจา้งพบว่า สงิคโปร์มีปจัจัยเออืด้านคุณภาพแรงงานทางภาคการเงนิทีมี

ประสทิธภิาพไดม้ากทสีดุ รองลงมาคอื มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์อนิโดนีเซยี และไทย ซงึไทยมรีะดบั

คะแนนตาํทสีดุเกอืบทุกด้านยกเวน้ ระดบัค่าจ้างพนักงานสนิเชือธนาคาร (ตวัแทนระดบัรายได้

อาชพีทางดา้นการเงนิ) ทสีูงเป็นอนัดบัสอง เป็นอุปสรรคในการแข่งขนัดา้นคุณภาพแรงงานและ

การขยายกลุม่นักลงทนุภายในประเทศ (ภาพท ี4.4 และ 4.5) 
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ภาพที 4.4  ประสทิธภิาพแรงงานภาคการเงนิ 

แหล่งทีมา: World Economic Forum, 2012; International Institute for Management 

Development, 2012. 

 

 
 

ภาพที 4.5  ระดบัค่าจ้างพนักงานสนิเชอืธนาคาร(ดอลลารส์หรฐัฯ) 

แหล่งทีมา: International Institute for Management Development, 2012. 

 

3) โครงสรา้งพนืฐานตลาดการเงนิ 

ระบบการเงนิแบ่งตามการระดมทุนทสีาํคญัได้ 3 ประเภทคอื การ

ระดมทุนโดยการขอสนิเชอืผ่านธนาคาร การระดมทุนโดยการออกตราสารหนี และการระดมทุน

โดยการออกตราสารทุน โดยระบบการขอสนิเชอืผ่านธนาคารเป็นระบบทมีกีารพฒันามากทสีดุ
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ในภูมภิาคอาเซยีน (Asian Development Bank, 2012) แต่เมอืพจิารณาสดัส่วนการระดมทุน

จากการขยายตวัของสนิทรพัยเ์มอืเทยีบกบัเศรษฐกจิจรงิในปี พ.ศ . 2553 พบว่าในกลุม่ประเทศ

อาเซยีน 5 มกีารขยายตวัของสนิทรพัย์ในภาคตราสารทุนตอ่จดีพีเีพมิสงูขนึอย่างเหน็ไดช้ดัจาก

ค่าเฉลยีในอดตีเช่นเดยีวกบัภาคตราสารหน ีขณะทภีาคธนาคารมแีนวโน้มการขยายตัวทลีดลง 

(ภาพท ี4.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ก) เฉลยีปี พ.ศ. 2547 - 2552                        (ข) ปี พ.ศ. 2553 

 

ภาพที 4.6  โครงสรา้งตลาดการเงนิเทยีบกบัผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศเบอืงตน้ 

แหล่งทีมา: Asian Development Bank, 2012. 

 

สดัสว่นของสนิทรพัยภ์าคการเงนิในกลุ่มอาเซยีน 5 พบว่าสงิคโปรม์ ี

สนิทรพัย์รวมในภาคการเงนิสงูสุดเท่ากบั 1,408 พนัล้านดอลลาร์สหรฐัฯ รองลงมาคอืมาเลเซยี 

อนิโดนีเซยี ไทย และ ฟิลปิปินสท์มีสีนิทรพัยร์วมในภาคการเงนิเท่ากบั 1,151 1,060 1,054 และ 

415 ลา้นดอลลาร์สหรฐัฯ ตามลําดบั โดยไทยและอนิโดนีเซยีมกีารระดมทุนผ่านภาคการธนาคาร

คดิเป็นครงึหนึงของสนิทรพัยภ์าคการเงนิทงัหมด ขณะทสีงิคโปร์เป็นประเทศเดยีวในกลุ่ม

อาเซยีน 5 ทมีสีดัสว่นของสนิทรพัยใ์นภาคตราสารทุนสูงสุดกว่าภาคธนาคาร หรอืร้อยละ 46 จาก

สนิทรพัย์รวมทงัหมด ในสว่นของมาเลเซยีและฟิลปิปินสม์สีดัส่วนของสนิทรพัย์ภาคธนาคารและ

ตราสารทุนในระดบัใกลเ้คยีงกนัอยูท่ร้ีอยละ 36 และ 38 ในส่วนของภาคตราสารหนีในอาเซยีน5 

แม้มกีารเตบิโตแต่ยงัมบีทบาทน้อยเมอืเทยีบกบัภาคธนาคารและตลาดทุน (ภาพท ี4.7) 
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ภาพที 4.7  สดัสว่นสนิทรพัย์ภาคการเงนิในกลุ่มอาเซยีน 5 ปี พ.ศ. 2553 

แหล่งทีมา: Asian Development Bank, 2012. 

 

ดา้นประสทิธภิาพในตลาดการเงนิ (ภาพที 4.8) พบว่า สงิคโปร์มี

ความสามารถในการแข่งขันกว่าประเทศอืน ทุกๆ ด้าน รองลงมาคือ มาเลเซีย ขณะที

ประสทิธภิาพทางการเงนิของไทยภาพรวมแลว้อยู่ในอนัดบั 3 และไทยยงัมอีุปสรรคคอืความ

สะดวกในการเขา้ถงึแหล่งทุน ซงึเป็นผลจากกระบวนการทางกฎหมายในการทําธุรกจิของไทยที

ยงัมคีวามลา่ชา้มขีนัตอนทยีงัไมเ่ป็นสากล ขณะทฟิีลปิปินสแ์ละอนิโดนีเซยีนันยงัจําเป็นตอ้งมี

การพฒันาประสทิธิภาพของตลาดการเงนิในทุกปจัจยัเพอืสร้างบรรยากาศในการลงทุน

ภายในประเทศ  

 

 

 
 

ภาพที 4.8  ประสทิธภิาพตลาดการเงนิของอาเซยีน 5  

แหล่งทีมา: World Economic Forum, 2012 ; International Institute for Management 

Development , 2012. 
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4.2.2 อุปสงค์ในประเทศ(Demand condition) 

อปุสงคใ์นประเทศจะแบง่ออกเป็น 2 ปจัจยัย่อยคอื (1) ขนาดและอัตราการเตบิโต

ของอุปสงค์โดยพจิารณาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ มลูค่าและอัตราการเติบโตของตลาด

หลักทรัพย์ (2) ความซบัซ้อนของอุปสงค์ พจิารณาจากจํานวนบรษิัททีจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ละความหลากหลายของผลติภณัฑใ์นตลาดหลกัทรพัย์ มรีายละเอยีดดงันี 

4.2.2.1  ขนาดและอตัราการเตบิโตของอุปสงค์ 

1) การเตบิโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศกลุ่มอาเซยีน 5  

การเตบิโตของเศรษฐกจิภายในอาเซยีน 5 ในช่วง 15 ปี ทผี่านจะ

พบว่าเศรษฐกิจมอีัตราการขยายตวัอย่างต่อเนือง หลงัวกิฤติทางการเงนิ ปี พ.ศ . 2540 ไทย

ไดร้บัผลกระทบรนุแรงมากทสีดุรองลงมาจากอนิโดนีเซยี หลงัจากนันรฐับาลในแต่ละประเทศก็

ไดด้าํเนนิการแกไ้ขนโยบายการเงนิและการคลงัเพอืใหเ้ศรษฐกจิฟืนตวัอกีครงั และในช่วง 4-5 ปี 

ทผีา่นมา กไ็ดเ้กดิวกิฤตทิางเศรษฐกจิขนึอกีครงัในทวปียโุรปและสหรฐัอเมรกิา สง่ผลใหป้ระเทศ

ในเอเชยีเรมิมบีทบาทในเวทโีลกมากขนึ โดยใน ปี พ.ศ. 2553 สงิคโปรม์อีตัราการเตบิโตของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเบอืงต้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์คิดเป็นร้อยละ 14.76 ขณะที

ประเทศอนืๆ ในอาเซยีน 5 จะมอีตัราการเตบิโตอยู่รอ้ยละ 6-7 และผลการคาดการณ์การเตบิโต

ทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซยีน 5 (กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ, IMF) มองว่าในปี 

พ.ศ. 2555 นันประเทศในกลุ่มอาเซยีน 5 จะมอีตัราการเติบโตอยู่รอ้ยละ 4-6 ซงึสงูกว่าอตัรา

การเตบิโตเศรษฐกจิของโลกทอียูร่อ้ยละ 3.16 (ภาพท ี4.9) 

 

 
 

ภาพที 4.9  อตัราการขยายตวัของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศเบอืงตน้ ปี พ.ศ. 2540-2555 

แหล่งทีมา: International Monetary Fund, 2012. 

หมายเหต:ุ ปีพ.ศ.2555 ขอ้มลูจากการพยากรณ์ 
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2) มูลค่าและอตัราการเตบิโตของตลาดหลกัทรพัย์ 

มูลค่าตลาดหลกัทรัพย์ในช่วง 5 ปี มแีนวโน้มทีสงูขนึโดย ปี พ.ศ. 2555 

มูลคา่ตลาดหลกัทรพัยข์องไทยอยู่ในอนัดบั 4 ตลาดหลกัทรพัย์ของสงิคโปรม์มีลูค่าสูงสุดเท่ากบั 

765.08 พนัลา้นดอลลาร์สหรฐัฯ รองลงมาคอืมาเลเซยีเท่ากับ 466.59 พนัล้านดอลลารส์หรฐัฯ 

อนิโดนีเซยีเทา่กบั 428.22 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ไทยเทา่กบั 389.76 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 

และฟิลปิปินสเ์ท่ากบั 229.32 พนัล้านดอลลาร์สหรฐัฯ และเมอืเปรยีบเทยีบอัตราการขยายตวั

ของตลาดหลกัทรัพย์ในปี พ.ศ . 2555 พบว่าไทยมมีูลค่าการเติบโตสูงสุดคดิเป็นร้อยละ45 

(ประเทศกลุ่มอาเซยีนขยายตวัเฉลยีรอ้ยละ 23.75) (ภาพท ี4.10) 

 

 

 

ภาพที 4.10 มูลค่าตลาดหลกัทรพัยร์ะหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2555(ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ) 

แหล่งทีมา: World Federal Exchange, 2012. 

 

3) การซอืขายสะสมหลกัทรพัยใ์นกลุม่อาเซยีน 5 

เช่นเดยีวกนัมูลคา่การซอืขายสะสมตงัแต่ ปี พ.ศ. 2550 มสีดัสว่นทเีพมิขนึ

อย่างต่อเนืองเป็นผลมาจากมกีารลงทุนผ่านตลาดทุนและการลงทุนจากต่างชาติทีไหลเข้าสู่

ประเทศทมีากขนึ โดยในปี พ.ศ. 2555 พบว่าสงิคโปร์มมีูลค่าการซอืขายสะสมจากต้นปีสูงสุด

เท่ากบั 207.56 พนัล้านดอลลารส์หรฐัฯ รองลงมาคอืไทย มาเลเซยี อนิโดนีเซยี และ ฟิลปิปินส ์

มมีูลคา่การซอืขายสะสมเท่ากับ 150.37, 91.27, 75.06 และ 22.35 พนัล้านดอลลารส์หรฐัฯ 

(ภาพท ี4.11) 
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ภาพที 4.11  มลูคา่การซอืขายสะสมในตลาดหลกัทรพัยร์ะหวา่ง ปีพ.ศ. 2550-2555  

(พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ) 

แหล่งทีมา: Turnover by value (available at market level only), 2012. 

 

 ด้านปริมาณการซอืขายในช่วง ปี พ.ศ. 2550-2555 ตลาดหลกัทรพัย์ไทยมี

ปรมิาณการซอืขายสะสมสงูเป็นอนัดบั 2 รองมาจากตลาดหลกัทรพัยอ์นิโดนีเซยีและขยบัสูงขนึ

ในปี พ.ศ. 2555 ทําใหต้ลาดหลกัทรพัย์ไทยมปีรมิาณการซอืขายหลกัทรพัยส์ูงสุดในกลุม่ประเทศ

อาเซยีน 5 โดยในปี พ.ศ. 2555 ตลาดหลกัทรพัย์ไทยมปีรมิาณการซือขายเท่ากับ 222.75 

พนัลา้นหุน้ (ภาพท ี4.12) 

 

 
 

ภาพที 4.12  ปรมิาณการซอืขายในตลาดหลกัทรพัยร์ะหว่างปี พ.ศ. 2550-2555  

(พนัล้านหุ้น) 

แหล่งทีมา: Turnover by volume, 2012. 
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การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่อประชากร ปี พ.ศ. 2553 พบว่าโดยเฉลีย

สงิคโปรม์กีารลงทุนในตลาดหลกัทรพัยต์่อคนสงูสดุเท่ากบั 55,576 ดอลลารส์หรฐัฯซงึสงูทสีดุใน

อาเซยีน5 ขณะทนีักลงทุนของไทยและมาเลเซยีมกีารลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ทใีกล้เคยีงกนั

เทา่กบั 3,233 และ 3,154 ดอลลาร์สหรฐัฯตอ่ประชากรตามลําดบั ในขณะทนัีกลงทุนอนิโดนเีซยี

และฟิลปิปินส ์มกีารลงทุนในตลาดทุนน้อยมากเท่ากบั 553 และ 290 ดอลลาร์สหรฐัฯต่อ

ประชากร (ภาพท ี4.13) 

 

 

 

 

ภาพที 4.13  การลงทุนในตลาดทุนต่อประชากร ปี พ.ศ. 2553 (ดอลลาร์สหรฐัฯต่อประชากร) 

แหล่งทีมา: International Institute for Management Development, 2012. 

 

ด้านสภาพคล่องพบว่าตลาดหลกัทรพัย์ไทยมสีภาพคล่องสงูสดุโดยมสีดัส่วน

มลูค่าการซือขายหลกัทรพัยต่์อมูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดหรอือัตราการหมุนของหุ้น 

(Turnover Velocity of domestic shares) อยู่ทรีะดบัรอ้ยละ 80 ขณะทตีลาดหลกัทรพัย์แห่งอนื

มสีภาพคล่องอยู่ระดบัรอ้ยละ 20 - 40 (ภาพท ี4.14) อนัเป็นผลมาจากโครงสรา้งนักลงทนุไทยที

แตกต่างกบัประเทศอนืๆ ในภูมภิาคโดยมสีดัส่วนของนักลงทุนรายย่อยถงึร้อยละ 59 ขณะที

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งอนืมสีดัสว่นของนักลงทุนสถาบนัภายในประเทศและนักลงทุนต่างชาตเิป็น

สว่นใหญ่ ทําให้ตลาดหลกัทรพัย์มคีวามคกึคกัและลดปญัหาการไหลออกของเงนิลงทุนจาก

ต่างชาต ิแต่เมอืพจิารณาในกลุ่มนักลงทุนสถาบนัก็พบว่าตลาดหลกัทรพัยไ์ทยมสีดัส่วนน้อยหรอื

คดิเป็นรอ้ยละ 8 ของโครงสร้างนักลงทุนทงัหมด ซึงก็อาจส่งผลใหต้ลาดหลกัทรพัยข์าดสมดุล

และเสถยีรภาพทางราคาไดเ้ช่นกนั (ตารางท ี4.6) 
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ภาพที 4.14  Turnover Velocity ระหว่าง ปี พ.ศ. 2550-2555 

แหล่งทีมา: World Federal of Exchange, 2555. 

 

ตารางที 4.6  โครงสรา้งนักลงทุนในตลาดหลกัทรพัยก์ลุ่มประเทศอาเซยีน 5 

 

ประเภทนักลงทุน SET BM IDX PSE 

นกัลงทุนรายย่อย (Retail) 59 14 

57 63 นกัลงทุนสถาบันภายในประเทศ (Local Institute) 8 36 

บญัชบีรษิทัหลกัทรพัย ์(Prop Trade) 11 3 

นกัลงทุนต่างชาต ิ(Foreign) 22 47 43 38 

รวม 100 100 100 100 

 
แหลง่ทีมา:  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย, 2555. 

หมายเหตุ:  ไมม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร์ (SGX) 

ตลาดหลกัทรพัยอ์นิโดนีเซยีและฟิลปิปินสแ์บ่งประเภทนักลงทนุเป็นตา่งชาตแิละภายในประเทศ 

 

4.2.2.2   ความซบัซ้อนของอุปสงคภ์ายในประเทศ 

1) ผลติภณัฑใ์นตลาดหลกัทรพัย ์

ผลิตภณัฑ์ทีมใีนตลาดหลกัทรพัย์กลุ่มประเทศอาเซียน 5 แบ่ง

ออกเป็น 3 สว่นทสีําคญัได้แก่ ผลติภณัฑต์ราสารทุน ผลติภณัฑต์ราสารอนุพนัธ์ และผลติภณัฑ์

ตราสารหนี พบว่ามสีงิคโปร ์ไทยและมาเลเซยีมผีลติภณัฑค่์อนขา้งหลากหลายเมอืเทยีบกบั

อนิโดนีเซียทผีลติภัณฑ์ตราสารอนุพนัธ์มเีพยีงไม่กีประเภทและฟิล ิปปินส์ซึงยังไม่มกีาร

ผลติภณัฑใ์นกลุ่มตราสารอนุพนัธ ์ซงึความหลากหลายของผลติภณัฑเ์ป็นตวัสนับสนุนการ

พฒันาของตลาดหลกัทรพัยแ์ละแสดงถงึความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของนัก

ลงทุนสาํหรบัเป็นทางเลอืกในการลงทุนและกระจายความเสยีง (ตารางท4ี.7) 
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ตารางที 4.7  ความหลากหลายของผลติภณัฑก์ารเงนิในตลาดหลกัทรพัย์อาเซยีน 5 

 

 
SGX SET BM IDX PSE 

Equity Products  
Equity P P P P P 
REITs P P P P P 
Warrants P P P P P 

Foreign Equity P P P 
Rights P P P P 
ETF P P P P 
Depository Receipts P P  P P 
Derivatives Products  
Index Futures P P P P 
Index Options P P P P 

 Single Stock Futures P P P P 
 Commodity Futures P P P 

  Currency Futures P P  
Currency Options P  
Interest Rate Futures P P P 
Interest rate Options P  
Bond Products P P P P P 
Total No. of Products 16 13 12 10 6 

 

แหล่งทีมา: กฤษฎา  อุทยานิ และคณะ, 2552. 

 

2) บรษิทัทจีดทะเบยีน 

จํานวนบรษิัททจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ใน ปี พ.ศ. 2555 

พบว่าตลาดหลกัทรพัย์ไทยมบีรษิัทจดทะเบยีนเท่ากับ 551 บรษิัท อยู่ในอนัดบั 3 รองมาจาก

ตลาดหลกัทรพัย์มาเลเซยี สงิคโปร ์ทมีบีรษิทัจดทะเบยีน  921 และ 776 บรษิัท ขณะทตีลาด

หลกัทรพัยอ์นิโดนีเซยี ฟิลปิปินสม์บีรษิทัจดทะเบยีนทตีํากว่าเท่ากบั 454 และ 256 บรษิัท โดย 

5 ปีทผ่ีานมาตลาดหลกัทรพัยไ์ทยยงัมบีรษิทัเขา้จดทะเบยีนใหม่ในแต่ละปีคอ่นขา้งน้อยและไม่

อนุญาตให้บรษิัทต่างชาตเิข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ได้โดยตรง เนืองจากข้อจํากัด

ทางดา้นกฎหมาย มเีพยีงตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร ์มาเลเซยี ฟิลปิปินสท์อีนุญาต โดยตลาด

หลกัทรพัยส์งิคโปรม์สีดัสว่นการจดทะเบยีนบรษิทัต่างชาตสิงูสดุคดิเป็น รอ้ยละ 40 ของบรษิทัที

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยท์งัหมด แสดงดงัภาพท ี4.15 
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(ก) บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยก์ลุม่ประเทศอาเซยีน 5 

 
 

(ข) สดัสว่นบรษิทัทจีดทะเบยีน ปี พ.ศ. 2555 

 

ภาพที 4.15  จํานวนบรษิทัทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยอ์าเซยีน 5 

แหล่งทีมา: World Federal of Exchange, 2012. 

 

4.2.3 ความสมัพนัธ์และความร่วมมือในกลุม่อตุสาหกรรม (Related and   

Supporting Industries) 

การดําเนินงานทสีง่ผลต่อการพฒันาธรุกจิในประเทศถอืเป็นปจัจยัทสีาํคญัในการ

สนับสนุนให้บรษิทัทดีมีปีระสทิธภิาพเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ในทีนีไดพ้จิารณาปจัจยั

ของ WEF และ IMD ทเีกียวกบัธุรกจิทสีนับสนุนตลาดหลกัทรัพย์ ได้แก่ การบรกิารด้าน

กฎหมาย การบญัช ีบรษิทัทปีรกึษา การกํากบักจิการทดีี โดยแบ่งเป็นปจัจยัดงันี (1) การมอบ

อาํนาจการตดัสนิใจในภาคธุรกจิ (2) ความสามารถของธุรกจิในการระดมทุนผ่านการร่วมทุน (3) 
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ธรรมาภบิาลในการบรหิารธุรกจิ (4) ความน่าเชอืถอืของผูบ้รหิารธุรกิจ (5) การตรวจสอบทาง

บญัชแีละ (6) ประสทิธิภาพของคณะกรรมการบริหาร พบว่าสงิคโปร์มปีจัจยัทีเอือต่อการ

ประกอบธุรกจิภายในประเทศทกุๆ ปจัจยัมเีพยีงดา้นประสทิธภิาพของคณะกรรมการบรหิารที

มาเลเซยีไดร้บัการจดัอนัดบัทสีงูกว่า ขณะทไีทย ฟิลปิปินส์และอนิโดนีเซยี มอี ันดบัทคี่อนข้าง

ห่างจากสงิคโปรแ์ละมาเลเซยี (ภาพท ี4.16) 

 

 

 
 

ภาพที 4.16  ปจัจยัทสีนับสนุนตลาดหลกัทรพัย ์

แหล่งทีมา: World Economic Forum, 2012 ; International Institute for Management 

Development, 2012. 

 

4.2.4 กลยุทธอ์งคก์าร โครงสรา้งและการแข่งขนั (Strategy, Structure and 

Rivalry) 

4.2.4.1 กลยทุธอ์งคก์าร 

1) ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

มกีารวางกลยุทธ์ (แผนพฒันาตลาดทุนไทย, 2555) เพอืเพมิขดี

ความสามารถในการแข่งขนัและวางรากฐานในการปฎรูิปองค์การเป็นรูปแบบมหาชน รองรบั

การเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนใน ปี พ.ศ. 2558 ในการนไีดส้รา้งจดุยนืใหป้ระเทศไทยเป็น

ศนูยก์ลางทางการเงนิในระดบัอนุภูมภิาคอินโดจนี เป็นแหลง่ระดมทุนในการสรา้งโครงสรา้ง

พนืฐานระหว่างประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมการขนส่ง ไดแ้ก่ ระบบราง ท่าอากาศยานหรอื

สนามบนิ ถนนหรอืทางพเิศษ เป็นต้น อุตสาหกรรมพลงังานทดแทน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย ์โรงไฟฟ้าพลงัลม เป็นตน้ นอกจากนัน ยงัมกีารส่งเสรมิให้ก่อตงัธุรกิจร่วมทุนและ
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ธุรกจิ Holding company เพอืสร้างความแข็งแกร่งให้กบัธุรกจิในกลุม่อุตสาหกรรมทีมศีักยภาพ

ในการเตบิโตสงู โดยแนวทางการพฒันาไดดํ้าเนินการผ่าน 8 กลยทุธท์สีาํคญั ดงันี  

กลยทุธ์ 1 ยกเลกิการผูกขาดและการยกระดบัความสามารในการ

แข่งขนัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มาตรการทสีาํคญั คอื การปฎริูปตลาดหลกัทรพัย์และ

ปรบัสถานะเป็นบรษิัทมหาชน รวมทงันําเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซงึจะส่งผลให้

โครงสรา้งการถอืหุ้นและการกํากบัดูแลเป็นแบบองคก์ารธุรกจิทชีดัเจน  

กลยุทธ์ 2 การเปิดเสรแีละเพมิประสทิธภิาพของสถาบันตวักลาง 

มาตรการทสีาํคญั คอื การให้บรษิทัหลกัทรพัย์และบริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนสามารถทํา

ธุรกิจไดเ้ตม็รูปแบบโดยสามารถจดัโครงสรา้งธุรกจิได้ตามต้องการ การเปิดเสรใีบอนุญาต

หลกัทรพัย์ การเปิดเสรีค่าธรรมเนียมการซอืขายหลกัทรพัย ์และการดําเนินงานด้านmutual 

recognition เพอืรองรบัการทาํธรุกจิขา้มชาติ 

กลยุทธ์ 3 การปฎริูปกฎหมายสาํหรบัพฒันาตลาดทุน มาตรการ

ทสีําคญั คอื การออกกฎหมายทสี่งเสรมิการควบรวมกจิการและปรบัโครงสร้างของบรษิัทจด

ทะเบยีนให้มคีวามสะดวกมากขนึ และมกีารเพมิมาตรการบงัคบัทางกฎหมายสําหรบัธุรกรรมที

เกยีวกบัหลกัทรพัยท์ผีดิกฎหมาย การดําเนินคดแีบบกลุ่ม (Class Action) 

กลยุทธ์ 4 การปรบัปรุงระบบภาษี มาตรการทสีําคญั คอื การ

เสนอแก้ไขปรงัปรงุกฎหมายภาษีต่อรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีหรอืหน่วยงานทีเกยีวข้องในด้าน

ต่างๆ ได้แก่ การควบรวมกจิการ การลงทุนตราสารหนี การลงทุนผ่านตวักลาง การจดัภาษี

ซําซ้อน การโอนยา้ยเงนิออมในระบบการออมระยะยาว กองทุนการออมแห่งชาต ิการลงทุนใน

กรมธรรมป์ระกันชวีติแบบบํานาญ การลงทุนในตราสารการเงนิทีออกเพอืระดมทุนตามหลกั

ศาสนาอิสลาม การส่งเสรมิธุรกจิการยืมและให้ยมืหลักทรพัยข์องธนาคารแห่งประเทศ การ

สง่เสรมิธรุกจิเงนิร่วมทุน เป็นตน้  

กลยุทธ์ 5 การพฒันาผลติภณัฑท์างการเงนิ เพอืใหต้ลาดทนุไทย

มผีลติภณัฑท์างการเงนิทมีคีวามลกึและความหลากหลาย มเีครอืงมอืบรหิารความเสยีงครบถว้น 

ทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเครอืงมอืการออมทหีลากหลายมากขึน และช่วยลดภาระการ

ระดมทุนของภาครฐั โดยมมีาตรการทสีาํคญั ได้แก่ การจดัทําโครงการการระดมทุนเพอืพฒันา

โครงสรา้งพนืฐานของประเทศผ่านกองทุนโครงสรา้งพนืฐาน ส่งเสรมิการออกกรมธรรมป์ระกัน

ชวีติแบบบํานาญ (Annuity Product) เพอืเพมิทางเลอืกรูปแบบการออมเงนิระยะยาว ออก

กฎเกณฑเ์พอืรองรบัการระดมทุนทสีอดคลอ้งกบัหลกัศาสนาอสิลาม(ซุกุก) เป็นต้น 

กลยุทธ์ 6 การจดัตงักองทุนการออมแห่งชาติ เพอืให้ประชาชน

ทวัประเทศจะมคีวามมนัคงทางการเงนิใหว้ยัเกษยีณมากขนึ สรา้งระบบการออมระยะยาวใหแ้ก่

ประเทศ และตลาดทุนไทยไดร้บัประโยชน์จากปรมิาณเงนิลงทุนทเีพมิขนึ   
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กลยทุธ ์7 การสรา้งวฒันธรรมการลงทุนผ่านการออมระยะยาว

ให้เกิดขนึ มาตรการทสีําคัญคือผลกัดนัให้นายจา้งรายใหม่จดัตงักองทุนสํารองเลยีงชพีและ

นายจา้งทมีกีองทนุสาํรองเลยีงชพีแลว้จดัใหม้นีโยบายการลงทนุมากกวา่หนึงแบบเพอืให้สมาชกิ

มโีอกาสเลอืกแผนการลงทุน และผลกัดนัให้ กบข.จดัให้มนีโยบายการลงทุนมากกว่าหนึงแบบ

สาํหรบัสมาชกิ  

กลยุทธ์ 8 การพฒันาตราสารหนีใหม้คีวามลกึ และเป็นเครอืงมอื

ในการบรหิารสภาพคลอ่งทมีปีระสทิธภิาพ เพอืใหร้ฐับาลมช่ีองทางในการบรหิารจดัการเงนิคง

คลงัมากขนึ ซงึจะช่วยลดต้นทุนการเงนิของรฐับาลและสามารถกําหนดแผนการออกพนัธบตัรได้

ชดัเจนมากขนึ มาตรการทีสําคญั คือ แก้ไขกฎหมายทีเกียวข้องกบัเงนิคงคลงั กําหนดให้

ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นแกนนําในการพฒันา private repo และ ธุรกรรม SBL (Securities 

borrowing and lending) เพอืเพมิการบรหิารสภาพคล่องทางการเงนิ  

2) ตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์

มจุีดยนืทจีะเป็นศูนยก์ลางทางการเงนิในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก

และระดบัโลก จงึมกีารกําหนดกลยุทธ์เพอืดงึดูดผูป้ระกอบการต่างชาตใิหเ้ข้ามาตงัสํานกังาน

และประกอบธรุกจิภายในประเทศ อาท ิการกําหนดกฎระเบยีบทเีออืตอ่การจดทะเบยีน การเปิด

ศูนยก์ลางในการส่งคําสงัซอืในลอนดอนและชิคาโกเพอืขยายฐานนักลงทุนต่างชาต ิและ การ

เพมิบรกิารซอืขายในรูปแบบ 2 สกุลเงนิ (Dual currency Trading) สําหรบัผลติภณัฑ ์ETF และ

หลกัทรพัย์บรษิัท Hutchison port holding trust เพอืเพมิทางเลอืกใหแ้ก่นักลงทุนได้ซอืขาย

หลกัทรพัยใ์นสกุลตามความต้องการ เป็นตน้ นอกจากนันทางธนาคารกลางแห่งประเทศสงิคโปร ์

(Monetary Authority of Singapore - MAS) ได้กําหนดแนวทางการพฒันาตลาดทุนภายใต ้

พรบ.ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละสญัญาล่วงหน้า (The Securities and Future Act: SFA) และ พรบ. 

ทปีรกึษาทางการเงนิ (The Financial Adviser Act: FAA) เพอืควบคมุและเสรมิสรา้งการพฒันา

ระบบตลาดทุนทดีแีบ่งออกเป็น 4 ดา้น คอื ผูอ้อกหลกัทรพัย์ นักลงทุน ตวักลางและโครงสร้าง

พนืฐาน มรีายละเอยีดดงันี (สาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั, 2555) 

(1)  ผูอ้อกหลกัทรพัย์:เปิดเผยขอ้มลูทมีปีระสทิธภิาพ ช่วยในการ

คาดการณ์ราคาอนาคตได ้โดยการเปิดเผยข้อมูลต้องดําเนินการอย่างต่อเนืองและสามารถ

เขา้ถงึขอ้มูลได้อย่างไม่เลอืกปฎบิตั ิ

(2)  นักลงทุน:ปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุน อาทิ ความ

เขม้งวดต่อการเปิดเผยของผูอ้อกตราสาร, ความโปร่งใสถูกต้องชดัเจน ตามทธีนาคารกลางแห่ง

ประเทศสงิคโปร ์(MAS) กําหนดมกีารนําเสนอเอกสารจดุเด่นของผลติภณัฑ ์(Product Highlight 

Sheet) ควบคูเ่อกสารหนังสอืชชีวน, มกีารประเมนิความรู้ของนักลงทุนก่อนลงทุนในหลกัทรพัย์

ทมีคีวามซบัซอ้น, มกีารจดัโครงการ Money Sense เพอืสง่เสรมิความรู้ควบคู่แก่นักลงทุน และ
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มกีารจดัตงัหน่วยงานอสิระ FIDRec (Financial Industry Disputes Resolution Centre) ในการ

ระงบัขอ้ผดิพลาดของนักลงทุน 

(3)  ตวักลาง: เป็นตัวกลางทมีคีวามมนัคง ให้การกํากับดูแลโดย

แยกเงนิทุนสนิทรพัย์ของลูกค้ากับส่วนกลาง เพอืคุ้มครองนักลงทุน ซึงในสว่นนีจะมธีนาคาร

กลางสงิคโปร ์(MAS) และ Commercial Affairs Department ทําหน้าทคีอยกํากบัดูแลตวักลาง

ให้ปฎบิตัติามหลกัเกณฑท์กํีาหนด  

(4) โครงสร้างพนืฐาน: จดัให้ระบบและโครงสร้างพนืฐานมคีวาม

เหมาะสม มเีสถยีรภาพและประสทิธภิาพ นอกจากนันมกีารปรบัปรุงตลาดอนุพนัธ์นอกตลาดซอื

ขายใหโ้ปร่งใสและลดความเสยีง  

3) ตลาดหลกัทรพัย์มาเลเซยี  

มจุีดยนืทจีะเป็นศูนยท์างการเงนิของศาสนาอสิลามโลก โดยในปี 

พ.ศ. 2558 ตลาดหลกัทรพัย์มาเลเซยีมหีุน้จดทะเบยีนในกระดานหลกัทเีป็นหลกัทรพัยช์าลอีะห์

ถงึ 825 หลกัทรพัยห์รอืคดิเป็นรอ้ยละ 89 ของหลกัทรพัย์ทจีดทะเบยีนในกระดานหลกัทงัหมด 

ซงึครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม นอกจากนนั ตลาดหลกัทรพัย์ได้มแีผนในการจดัตงักระดาน

การซอืขายหลกัทรพัย์ทผี่านการคดัเลอืกตามหลกัศาสนาอสิลาม โดยทางธนาคารกลางมาเลเซยี

ได้จดัตงัหน่วยงาน The Malaysia International Islamic Financial Centre (MIFC) เพอืออก

กฎระเบยีบและกํากับดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามหลกัศาสนาอสิลาม ในส่วนของแนวทางการ

พฒันาได้ดําเนินการผ่าน 5 กลยุทธ์ทสีาํคญั ดงัน ี

กลยุทธ์ 1 การยกระดบัและพฒันารูปแบบของทุนในตลาดทุน

มาตรการทสีาํคญัในการดําเนิน คอื เพมิการมสี่วนร่วมในภาคเอกชนให้เกดิการลงทุนแบบร่วม

ทุน (Venture Capital) และกองทนุสว่นบคุคล (Private Equity) เพมิความเข้มแข็งของหน่วยงาน

ศูนยก์ลางของตลาดหลกัทรพัยใ์นการสนับสนุนธรุกจิ SME ขยายการเขา้ถงึของตลาดตราสารหนี

และมกีารสนับสนุนเงนิเพอืการลงทุนสาํหรบัโครงการทรีบัผดิชอบตอ่สงัคม 

กลยุทธ์ 2 เพมิประสทิธภิาพและขอบเขตของตวักลางมาตรการที

สาํคญัคอื เพมิประสทิธภิาพในการเป็นตวักลางทางการออมของภาครฐั เพมิความหลากหลาย

และมลูค่าเพมิของตวักลางในการออมของเอกชน และขยายขอบเขตในการให้บรกิารของตวักลาง 

กลยุทธ์ 3 เพมิสภาพคล่องให้ตลาดทุน มาตรการทสีําคัญคือ 

สง่เสรมิใหม้กีารออมในตลาดทุน สง่เสรมิการเรยีนรู้ดา้นตลาดทุนเพอืเพมิประสทิธภิาพในการหา

มูลคา่หลกัทรพัย์ ป้องกนัความเสยีงในการลงทุนโดยเฉพาะตราสารอนุพนัธร์วมถงึการประกนั

ความเสยีงข้ามตลาด รวมถงึมกีารพฒันาระบบซอืขายอเิลก็ทรอนิกส์ในการขยายฐานนักลงทุน

รายยอ่ย 

กลยุทธ์ 4 ทําให้ตลาดทุนเป็นสากลเพิมความสามารถของ

ตวักลางให้เป็นสากล มาตรการทีสําคัญคอื การตงัสาขานอกประเทศ การควบรวมกบัตลาด
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หลกัทรพัยต์่างชาต ิหุน้ส่วนเชงิกลยุทธก์ับต่างชาตขิยายตลาดสูร่ะดบัโลก โดยเพมิผลติภณัฑท์าง

ศาสนาอสิลาม 

กลยุทธ์ 5 เพมิความแข็งแกร่งของโครงสร้างพนืฐานทางด้าน

ข่าวสารมาตรการทสีาํคญัคอืสรา้งความสามารถในการตอบสนองความต้องการในอนาคต สร้าง

สงัคมแห่งการเรยีนรูเ้พมิความแข็งแกร่งของโครงสร้างพนืฐานด้านข้อมูลข่าวสารเพอืสนับสนุน

การเปลยีนแปลงสงิแวดลอ้มทแีนบแน่นกบัเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์ 

4) ตลาดหลกัทรพัย์ฟิลปิปินส ์

มขีนาดมูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) 

เลก็ทสีดุเมอืเทยีบกบักลุม่อาเซยีน 5 และยงัอยู่ในช่วงปรบัตวัหลงัมกีารปฎริปูองค์การ และจาก

แผนพฒันาอตุสาหกรรมการเงนิทตีอ้งการใหร้ะบบเงนิเป็นตวัขบัเคลอืนการเตบิโตของเศรษฐกิจ 

เพมิรายไดต้่อหวัแก่ประชากร และลดจํานวนประชากรทอียู่ในภาวะยากจน กลยุทธ์ในการเพมิ

ขดีความสามารถในการแขง่ขนั จงึดําเนินการผ่าน 4 กลยุทธส์าํคญั คอื (Roel A. Refran, 2012) 

กลยุทธ์ 1 สนับสนุนใหจ้ดัตงัสถาบนัการเงนิและมกีารออมใน

ภูมภิาคของประเทศ มาตรการทสีาํคญัคอื สรา้งกฎระเบยีบทําให้การดําเนินงานในระบบการเงนิ

เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ สง่เสรมิให้มผีลติภณัฑแ์ละบรกิารทางเลอืกเพมิขนึโดยมวีตัถุประสงค์

เพอืช่วยเหลอืคนยากจน ผู้หญิงและคนพกิาร อาทิ Micro Insurance, Credit Fund Program 

(CSF) และ Micro housing รวมถงึการพฒันาสถาบนัการเงนิทไีมใ่ช่ธนาคาร  

กลยุทธ์ 2 พฒันาปจัจยัแวดลอ้มเพอืใหเ้กดิการระดมทุนในระยะ

ยาว มาตรการทสีําคญัคอื การจดัระบบการซอืขาย Repo การพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารให้มี

ความหลากหลายเพอืดงึดูดเมด็เงนิเขา้สูต่ลาดหลกัทรพัย ์สรา้งสภาพคล่องในตลาดหลกัทรพัย์ 

โดยแบ่งแนวทางการดําเนินงานออกเป็น 3 ส่วน (1) การพฒันาระบบการซือขายผ่าน

อนิเตอร์เน็ต การเพมิจาํนวนบรษิัทจดทะเบยีน ทงัในกระดานแรก กระดานรองและกระดาน 

SMEs นอกจากนันยงัไดม้ ี(2) การเตรยีมแผนพฒันาตลาดตราสารอนุพนัธเ์พอืใหเ้ป็นเครอืงมอื

สําหรบันักลงทุนในการป้องกันความเสยีง และ (3) สร้างความร่วมมอืกับกลุ่มทางการเงนิใน

ภมูภิาคอาเซยีนเพอืพฒันาตลาดหลกัทรพัยอ์าเซยีน ASEAN Exchange 

กลยุทธ์ 3 ระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจและองคก์ารทเีข ้มแข็ง 

จากในช่วง 2-3 ปีทผี่านมาเศรษฐกจิของประเทศฟิลปิปินสม์กีารขยายตวัอย่างต่อเนอืง สง่ผลให้

มกีารลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์เพมิขึน มาตรการทีสําคญัทีจะดําเนินการคือ การปรับปรุง

กฎระเบยีบในการซอืขายหลกัทรพัยเ์พอืสง่เสรมิการลงทุน และการพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร

ใหม้คีวามหลากหลายมากยงิขนึ อาท ิการจดัตงักองทุนเปิด ETF การกูแ้ละให้กูห้ลกัทรพัย์ 

(Securities Borrowing and Lending: SBL) และการลงทุนผ่านกองทุนสว่นบุคคลและการลงทุน

หลงัเกษยีณอายุ (Personal Equity and Retirement Account: PERA) เป็นตน้ โดยมี

วตัถุประสงคเ์พอืดงึดูดใหม้กีารลงทุนผ่านตลาดหลกัทรพัยม์ากยงิขนึ  



 97    

กลยุทธ์ 4 พฒันาหลกัธรรมาภิบาล มาตรการทีสําคญัคอื 

สนับสนุนการทํางานของธนาคารกลางฟิลปิปินส์ (Banko Sentral ng Pilipinas: BSP) สํานัก 

งานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

ส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกันภยัและ Capital Dividend Account (CDA) การปรบัระบบ

กฎหมายภายในประเทศและต่างประเทศใหส้อดคลอ้งกนั รวมถงึมกีารปรบัระบบกองทุนป้องกนั

ความเสยีง (Risk Based Capital Adequacy: RBCA) ในส่วนของตลาดหลกัทรพัย์ได้มกีารมอบ

รางวลั PSE Bell Awards ให้แก่บรษิัททจีดทะเบยีนเพอืส่งเสรมิให้บรษิัทปฏบิตัติามหลกัธรร

มาภบิาลซงึเป็นกฎระเบยีบทีเป็นมาตรฐานสากล (CG Standard) และอยู่ภายใต้การควบคุม 

ดูแลของตลาดหลกัทรพัยแ์ละสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซงึ

สง่ผลใหม้กีารเฝ้าระวงัและตรวจสอบบรษิทัทจีดทะเบยีนตลาดหลกัทรพัย์สมาํเสมอ ทําให้ตลาด

ดําเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

กลยุทธ์ 5 การสรา้งกรอบกฎหมายทเีขม้แขง็เพอืสนับสนุนให้

เกดิการพฒันาในตลาดการเงนิ มาตรการทีสําคญัคอื จดัตงัหน่วยงานเพอืทําหน้าทกีํากับดูแล

ผลติภณัฑก์ารเงนิทมีคีวามซับซ้อน การปรบัปรุงกฎระเบยีบเพอืส่งเสริมให้เกดิการลงทุนมาก

ขนึ อาท ิกฎหมายเกยีวกบัอตัราภาษี ค่าธรรมเนียม มกีารขยายฐานนักลงทุนโดยส่งเสรมิให้

ประชาชนมคีวามรู้ทางการเงนิ รวมถึงการจดัตงักรอบนโยบายทางการเงนิทีสนับสนุนกับ

แผนพฒันาเศรษฐกจิของรฐับาล คอื การลดความยากจนและสนับสนุนการเงนิแก่ภาค (Micro, 

Small and Medium Enterprises: MSMEs) และอุตสาหกรรมการเงนิ 
5) ตลาดหลกัทรพัยอ์นิโดนีเซยี 

ดว้ยประเทศอนิโดนเีซยีถอืเป็นประเทศทมีชีาวมสุลมิมากทสีดุใน

โลก มจุีดยนืในการเป็นศูนย์กลางทางการเงนิตามหลักอิสลาม แต่เนืองจากตลาดหลกัทรพัย์

อนิโดนีเซยีได้มกีารปฎริูปองคก์ารในปี พ.ศ. 2550 จากการควบรวมระหว่างตลาดหลกัทรพัย์จาร์

กาต้าและตลาดหลักทรัพย์สุราบายัน ทําให้แผนแม่บทในการพฒันาตลาดทุนของตลาด

หลักทรัพย์อินโดนีเซียระหว่าง ปี พ.ศ. 2552 - 2557 เน้นให้ความสําคญักบัการปรบัปรุง

ปจัจยัพนืฐานเพอืเออืให้เกดิการระดมทุนในตลาดหลกัทรพัย์มากขนึ ซงึดําเนินการผ่าน 5 กล

ยทุธท์สีาํคญั ดงันี  

กลยุทธ์ 1 การเข้าถงึแหล่งเงนิทุนได้ง่ายและมีประสทิธ ิภาพ

มาตรการทสีาํคญัคอื การลดขอ้จาํกดัในการเขา้ถงึแหลง่เงนิทุน เพมิความสามารถในการเข้าถงึ

แหล่งเงนิทุนทไีม่ใช่ธนาคาร มคีวามเป็นมอือาชพี สนับสนุนสถาบนัและผู้รบัประกันการจําหน่าย 

Underwriter ในการเสนอขายหุน้ 
กลยุทธ์ 2 สรา้งบรรยากาศดงึดูดการลงทุนและบรหิารความเสยีง

ทไีว้ใจได้ มาตรการทสีาํคญัคอื การเปิดเผยข้อมูลทีมคีุณภาพและกระจายข้อมูลทดี ีสนับสนุน

การกระจายเครอืงมอืทดีใีนตลาดทุนและแนวทางการบรกิารทมีใิช่ภาคธนาคาร มกีารพฒันา
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ตลาดทุนตามหลกัชาลอีะฮ ์สนับสนุนช่องทางการตลาดทมีปีระสทิธิภาพสําหรบัผลติภณัฑ์และ

บรกิารทางด้านประกันภยัและการลงทุนผ่านชอ่งทางอนิเตอรเ์น็ต การพฒันาระบบคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคและลกูค้ารวมถงึการพฒันาตลาดรองสาํหรบัตราสารหนีและซูกุก พฒันากลไกการ

กํากบัดูแล 

กลยุทธ์ 3 ดงึกลุ่มบรษิทัในอุตสาหกรรมทมีเีสถยีรภาพและสภาพ

คล่องเข้าสู่ตลาด มาตรการทีสําคัญคอื พฒันาคุณภาพของผู้เล่นในตลาด สนับสนุนการ

ดําเนินงานตามหลักกจิการทดี ีมกีารพฒันาศกัยภาพของการบรหิารจดัการความเสยีงทดีขีึน

พฒันาศกัยภาพในการกํากบัดูแลแก่ผูเ้ล่นในตลาดทดีขีนึรวมทงัพฒันาฐานนักลงทุนในประเทศ

ขณะทใีหม้บีาํนาญและประกนัภยั 

กลยุทธ ์4 กรอบการกํากบัดูแลทโีปร่งใสและเป็นธรรม ด้วยหลกั

กฎหมายทีแน่นอน มาตรการทสีําคัญคอื พฒันาการบงัคับใช้กฎหมายทมีปีระสทิธภิาพ การ

ผสานการกาํกบัดแูลของอนิโดนีเซยีใหเ้ขา้กบัมาตรฐานสากล ร่างการกํากบัดูแลบนพนืฐานของ

ความจาํเป็นและการพฒันาของอุตสาหกรรม พฒันาความโปร่งใสของข้อมลูทางการเงนิทไีดจ้าก

ตลาดทุนและตลาดการเงนิทมีใิช่ธนาคาร 

กลยุทธ์ 5 โครงสรา้งพนืฐานทมีมีาตรฐานสากลน่าเชอืถอืไวใ้จได้ 

มาตรการทสีาํคญัคอืบรูณาการระบบตลาดทุนทสีาํคญั (ระบบการซอืขายหลกัทรพัย ์ระบบหกับญัช ี

(Clearing) และหลกัประกนั (Guarantee) และศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยก์ลาง พฒันาระบบการซอืขาย

ทมีปีระสทิธภิาพและพฒันาระบบขอ้มูลทน่ีาเชอืถอืโดยการใชเ้ทคโนโลย ีเช่น Data warehousing 

4.2.4.2 โครงสรา้งตลาดหลกัทรพัย์ 

1) มูลคา่หลกัทรพัย์ตามราคาตลาดเมอืเทียบกับภาคเศรษฐกจิจริง 

(Market Capitalization to GDP) พบว่าตลาดหลกัทรพัยไ์ทยอยู่ในอันดบัท ี3 ของตลาดหลกั 

ทรัพย์ในกลุ่มอาเซียน 5 หรือเท่ากับร้อยละ 77.67 โดยมขีนาดเล็กกว่าตลาดหลักทรัพย์

มาเลเซียและสงิคโปร์ทมี ีสดัส่วนถึงร้อยละ 137.21 และ 128.63 ตามลําดบั ขณะทีตลาด

หลกัทรพัยฟิ์ลปิปินสแ์ละอนิโดนีเซยีมลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดเมอืเทยีบกบัผลติภณัฑม์วล

รวมภายในประเทศเท่ากบัร้อยละ 73.58 และ 46.07 ตามลําดบั แต่เมอืเทยีบอัตราการขยายตัว

เฉลยีระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2555 พบว่าตลาดหลกัทรพัย์ฟิลปิปินสม์อีัตราการขยายตวัสูงสุด

เท่ากบัรอ้ยละ 19.68 รองมาคอื ตลาดหลกัทรัพย์อินโดนีเซีย ร้อยละ 16.68 สงิคโปร์ มาเลเซยี

และไทย รอ้ยละ 11.21, 6.33และ 5.44 ตามลําดบั (ภาพท ี4.17) 
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(ก) Market Cap./GDP ปี พ.ศ. 2546-2555               (ข)  อตัราการขยายตวั 

 

ภาพที 4.17  มูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศเบอืงตน้ 

แหล่งทีมา: World Bank, 2555. 

 

2) การกํากบัดูแลกิจการทีด ี(CGWatch) จากรายงานการประเมนิ

การกํากบัดูแลกจิการปี พ.ศ. 2555 (CGWatch) ในภาพรวมพบว่าตลาดหลกัทรพัย์ไทยมอีันดบั

เพมิขนึจากเดมิอยู่ในอนัดบั 3 (58 คะแนน) รองมาจากตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร์ (69 คะแนน) 

และตลาดหลกัทรัพย์ฮ่องกง (66 คะแนน) ขณะทีประเทศมาเลเซยีถูกจดัอยู่ในอนัดบั 4 (55 

คะแนน) ตลาดหลกัทรพัย์ฟิลปิปินสจ์ดัอยู่ในอนัดับ 10 (41 คะแนน) และตลาดหลกัทรพัย์

อนิโดนีเซยีอยู่ในอนัดบัท ี11 (37 คะแนน) ซงึเมอืเทยีบกบัรายงานประเมนิผลการกํากบัดูแล

กิจการในปี พ.ศ. 2553 พบว่าเกือบทุกตลาดหลกัทรพัย์มคีะแนนทีเพมิขึน มีเพยีงตลาด

หลกัทรพัยอ์นิโดนีเซยีทผีลคะแนนลดลงถงึ 3 อนัดบัมาอยู่อนัดบัสดุท้ายของเอเชยี ซงึจะเหน็วา่

ตลาดหลกัทรพัย์ในกลุ่มอาเซยีน 5 นันได้รบัการจดัอนัดบัใน CG ทคีอ่นข้างแตกต่างกนัมาก 

และเมอืพจิารณาแยกย่อยใน 5 หมวดพบวา่ตลาดหลกัทรพัยไ์ทยมปีระเด็นทีพฒันาขนึและควร

ปรบัปรงุดงันี (ตารางท ี4.8,ภาพท ี4.18) 

(1) หมวดหลกัเกณฑก์ารกํากบัดูแลกจิการและการปฎบิตั ิ(CG 

Rules & Practices) ตลาดหลกัทรพัยไ์ทยมคีะแนนเฉลยีทสูีงขนึจากปี พ.ศ. 2553 โดยจดุทตีลด

หลกัทรพัยไ์ทยสามารถพฒันามาคอื บรษิทัจดทะเบยีนสว่นใหญ่รวมทงั SMEs สามารถส่งงบ

การเงนิทผ่ีานผูส้อบบญัชไีดภ้ายใน 60 วนั ผ่านมาตรฐานทางบญัช ีIFRS นอกจากนันในการจดั

ประชุมประจาํปีผูถ้อืหุน้ บรษิทัจดทะเบยีนไดม้กีารจดสง่เอกสารถงึผู้ถอืหุ้น การลงคะแนนเสยีง

และจดัทํารายงานได้ตรงตามมาตรฐานละเอยีด ครบถ้วน แต่จุดทจีาํเป็นต้องปรับปรุงคอืการ

เปิดเผยขอ้มลูทไีมใ่ช่ทางการเงนิบางสว่นยงัไมไ่ด้มาตรฐานเช่น การวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ 
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(MD&A), รายงานการกํากับดูแลกจิการบริษัทจดทะเบยีน (CG report) และรายงานความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR report) 

(2) หมวดการบังคับใช้กฎหมาย  (Enforcement) ตลาด

หลกัทรพัยไ์ทยมคีะแนนเฉลยีทสีงูขนึเช่นกนัจากการที ก.ล.ต.ได้มกีารออกหลกัเกณฑ์กําหนด

ลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน การกระตุน้ใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยไป

ใช้สทิธใินวาระทอีาจมคีวามขดัแยง้ทางประโยชน์ และการทสีมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทยในการ

ประเมนิคณุภาพการจดัประชุมประจําปีผู้ถอืหุน้ และการเป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้ในการตงัคําถามใน

ทปีระชุมผู้ถอืหุ้น แต่ในขณะเดียวกันในสว่นของภาครฐั ผูป้ระเมนิยงัคงมขี้อสงัเกตเกยีวกับ

ประสทิธภิาพของกระบวนการยุตธิรรมอนัเนืองมาจากจํานวนคดทีเีสรจ็สนิในชนัศาลมจํีานวนไม่

มากเมอืเทยีบกบัจํานวนท ีก.ล.ต. กล่าวโทษไป ซงึจะต้องมกีารปรบัปรงุ 

(3) ห ม ว ด บ ร ร ย า ก า ศ ด้ า น ก า ร เ มื อ ง แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย 

(Political&regulatory environmentory) คะแนนในสว่นนีตลาดหลกัทรพัยไ์ทยยงัไดเ้ทา่เดมิและ

มรีะดบัคะแนนทตีํากว่าค่าเฉลยีของตลาดหลกัทรพัย์ทงั 11 แห่ง โดยผูป้ระเมนิมคีวามเห็นวา่

ช่วงเวลา 2 ปีทผ่ีานมาการแก้ไขกฎหมายไมม่คีวามคบืหน้า และแนะนําให ้ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ควรปรบัปรุงการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ให้ค้นหาได้

สะดวกยงิขนึ  

(4) หมวดวา่ดว้ยการจดัทาํบญัชแีละการตรวจสอบ (IGAAP) เป็น

หมวดทตีลาดหลกัทรพัยไ์ทยได้คะแนนดขีนึมากจากการท ีก.ล.ต. แสดงบทบาทด้านการกํากบั

ดแูลอย่างเข้มงวดในการยกระดบัการควบคุมคณุภาพงานสอบบญัชีจนเป็นทยีอมรบัในหลาย

ภูมภิาคทังอเมริกาและยุโรป รวมทังได้ทําการประเมนิคุณภาพสํานักงานสอบบัญชีตาม

มาตรฐานสากลเสรจ็แลว้เป็นสว่นใหญ่ 

(5) หมวดวฒันธรรมธรรมาภบิาล (CG Culture) ตลาดหลกั 

ทรพัยไ์ทยไดค้ะแนนทดีขีนึโดยผูป้ระเมนิมคีวามเหน็วา่วฒันธรรมหรอืบรรยากาศธรรมาภบิาล

ของไทยดขีนึ อนัเป็นผลมาจากการทํางานของหลายภาคส่วน เช่น สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย (IOD) ทไีดจ้ดัอบรมความรูใ้ห้แก่กรรมการบรษิทัอย่างต่อเนืองและโดดเดน่ 

สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทยทไีด้รณรงคใ์ห้บรษิัทจดทะเบยีนมกีารกํากบัดูแลกิจการทดีผี่าน

กิจกรรมต่าง ๆ ในหมวดนีทีผู้ประเมินเห็นความก้าวหน้ามากทีสุดคือ การรวมตัวของ

ภาคเอกชนจดัตงัเครอืข่ายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั ซงึมผีูเ้ข้ารว่มแนวคดินีจาํนวนมาก อย่างไรกด็ ีผู้

ประเมนิยงัคงไม่มนัใจว่าการดําเนินการของภาคเอกชนจะแก้ไขปญัหาคอรร์ปัชนัไดจ้รงิ 
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ตารางที 4.8  รายงานการประเมนิการกํากบัดูแลกิจการทดี ีปี พ.ศ. 2555 

หน่วย: รอ้ยละ 

Country Total 
CG 

Rules& Practices 
Enforcement 

Political & 

Regulatory 
IGAAP CG Culture 

1.Sinapore 69 68 64 73 87 54 

2.Hong Kong 66 62 68 71 75 53 

3.Thailand 58 62 44 54 80 50 

4.Japan 55 45 57 52 70 53 

4.Malaysia 55 52 39 63 80 38 

6.Taiwan 53 50 35 56 77 46 

7.India 51 49 42 56 63 43 

8.Korea 49 43 39 56 75 34 

9.China 45 43 33 46 70 30 

10.Philippines 41 35 25 44 73 29 

11.Indonesia 37 35 22 33 62 33 

 

แหล่งทีมา: Asian Coporate Governace Association, 2012. 

 

 
 

ภาพที 4.18  รายงานการประเมนิการกํากบัดูแลกิจการ (CG) ของตลาดหลกัทรพัยไ์ทย 

 ปี พ.ศ. 2553 / 2555 

แหล่งทีมา: Asian Coporate Governace Association, 2012. 

 

และในปีพ.ศ. 2555 กลต.ในกลุม่ประเทศอาเซยีนไดเ้รมิมกีารประเมนิผล ASEAN CG 

scorecard เพอืรองรบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเชอืมโยงระหว่างกลุ่มตลาด

หลกัทรพัย์ (ASEAN Exchange) พบว่าไทยได้รบัคะแนนสูงสุด เป็นอนัดับ 1 ของกลุ่ม ด้วย

คะแนนถงึ 67.66 รองมาคอื มาเลเซยีและสงิคโปร ์62 และ 56 คะแนน โดยรูปแบบการประเมนิ

จะมคีวามแตกต่างกบั ASIA สามารถแบ่งเป็น 5 ประเดน็คอื  

(1) สทิธปิระโยชน์ผูถ้อืหุน้ (Rights of shareholder)  

       62% 
       56% 

       44% 42% 

       54% 

73% 
80% 

50% 49% 
55% 58% 
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(2) การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทียมกนั (Equitable treatment of shareholder) 

(3) บทบาทของผูม้สี่วนได้สว่นเสยี (Role of stakeholder)  

(4) การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส (Disclosure and transparency)  

(5) ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the board) 

โดยไทยมจีุดแขง็ในหมวดสทิธปิระโยชน์ของผู้ถอืหุ้น โดยพยายามไม่ให้ผู้ถอืหุ้น

เสยีผลประโยชน์จากการลงทุน และอีกหมวดคอืการเปิดเผยข้อมูลดขีึน มคีวามเป็นระบบมาก

ยงิขนึขณะทปีจัจยัทจีําเป็นต้องมกีารปรับปรุงคอื หมวดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีพบว่าแต่ละ

บรษิทัมคีะแนนทแีตกต่างกนัค่อนข้างมาก โดยผูม้สี่วนได้สว่นเสยีในทนีกี่ลาวถงึ ลูกคา้ ผูบ้รหิาร 

เจา้หนี  พนักงานของบรษิทั และสงัคม ซงึการลงทุนส่วนใหญ่ยงัไม่คํานึงถงึสงัคมเท่าทคีวร เช่น

การลงทุนแลว้เกดินําเสยี เป็นอกีตวัอย่างทกีระทบในแง่การทํางาน อีกจดุอ่อนทสีําคญัคอื การ

ทําหน้าทขีองกรรมการผู้บรหิาร ทบีรษิทัจดทะเบยีนควรใหค้วามสาํคญัมากยงิขนึ 

 

 
 

ภาพที 4.19  ASEAN CG scorecard 

แหล่งทีมา: Asian Development Bank, 2012. 
 

 

3) เกณฑก์ารลงทนุและเสถยีรภาพของตลาดหลกัทรพัย ์

งานศกึษาครงันพีจิารณาถงึอตัราผลตอบแทนและความเสยีง นอกจากนัน

ยงัรวมอตัราสว่นกําไรต่อราคา อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นตามบญัชี อัตราปนัผลตอบแทน

เฉลยี พบว่าตลาดหลกัทรพัยไ์ทยมผีลตอบแทนจากเงนิปนัผลทสีูงสุดและมอีตัราส่วนราคาปิด

ตอ่กําไรต่อหุน้ อตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าหุ้นตามบญัช ีอยู่ในระดบัราคาทเีหมาะสมกลา่วคอื 

เมอืเปรยีบเทยีบกบัการเตบิโตของดชันีตลาดหลกัทรพัยใ์นชว่งปีพ.ศ. 2550-2555 ทมีอีตัราการ

ขยายตวัทดีกี็พบว่าตลาดหลกัทรพัย์ไทยมคี่า P/E ratio to Growth ratio ทตีํากว่า 1 (0.3804) 

เชน่เดยีวกบัตลาดหลกัทรพัยอ์นิโดนีเซยี (0.2580) ขณะทอีตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุน้ตาม

0
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บญัชพีจิารณาจากคา่ P/BV ทตีาํ ความเสยีงจากการลงทุน (Coefficient of variation: CV) หรอื

ความเสยีงต่อหน่วยการลงทุนและความผนัผวนของอตัราแลกเปลยีนกอ็ยู่ในระดบัตําเช่นกนั 

(ตารางท4ี.9) 

 

ตารางที 4.9  ขอ้มูลสถติทิสีาํคญัระหว่าง ปีพ.ศ.2550-2555 

 

Factor Singapore 
(SGX) 

Thailand 
 (SET) 

Malaysia  
(BM) 

Philippines  
(PSE) 

Indonesia 
 (IDX) 

Simple average return  0.056(5) 0.183(2) 0.073(4) 0.172(3) 0.197(1) 
Geometric average return  0.019(5) 0.102(1) 0.032(4) 0.094(3) 0.095(2) 
Standard Deviation: SD  0.067(3) 0.075(4) 0.043(1) 0.064(2) 0.077(5) 
Coefficient of variation: CV  3.526(5) 0.735(2) 1.344(4) 0.681(1) 0.81(3) 
Exchange rate Volatility  0.017(1) 0.020(3) 0.019(2) 0.020(3) 0.027(4) 
Skewness of market return index  -0.26(1) -0.49(2) -1.41(5) -0.81(4) -0.58(3) 
Price to book value per share  1.41(1) 1.78(2) 1.88(3) 1.92(4) 3.13(5) 
Price Earnings Ratio  12.32(2) 12.08(1) 15.58(3) 17.47(5) 16.70(4) 
Dividend yield  3.09(3) 3.97(1) 3.39(2) 2.57(5) 2.64(4) 

 

แหล่งทีมา: Fundamental Statistic, 2013. 

 

4.2.4.3 การแขง่ขนั 

1) ระดับการเปิดเสรแีละความมเีสถยีรภาพทางการเงนิของประเทศใน

กลุ่มอาเซยีน 5 จากข้อสรุปงานศกึษาของ Michael Drexler (2012) ทศีึกษาความมเีสถยีรภาพ

ของระบบการเงนิแต่ละประเทศทวัโลกใน The Financial Development Report 2012 พจิารณา

จากประเด็นทสีําคญั 3 ประการ คอื ความมเีสถยีรภาพของระบบสกุลเงนิ การบรหิารงานของ

ธนาคารกลางและความเสยีงทจีะเกดิปญัหาหนีสาธารณะของประเทศ ซงึจะทําให้ทราบถงึความมี

อสิระและความมศีกัยภาพของภาคการเงนิทสี่งผลต่อการพฒันาระบบการเงนิของประเทศต่อไป

โดยงานศกึษาไดแ้บง่ระดบัขนัการพฒันาเป็นกลุ่มประเทศทมีกีารเปิดเสรทีางการเงนิในระดบัตาํ 

(Conservative) กลุ่มประเทศทอียู่ในช่วงเปลยีนถ่าย (Transition) และกลุ่มประเทศทเีปิดเสรทีาง

เงนิ (Liberal) กพ็บวา่ประเทศอนิโดนีเซยียงัถอืเป็นประเทศทมีกีารเปิดเสรทีางการเงนิในระดบัตํา

อนัเป็นผลมาจากการแทรกแซงของภาครฐัในตลาดการเงนิมาก แมจ้ะมีวตัถุประสงค์เพอืให้เกิด

เสถียรภาพแต่ก็ส่งผลให้ระบบการพฒันาของตลาดการเงนิยังอยู่ในกรอบ ส่วนของประเทศไทย 

ฟิลปิปินส ์และมาเลเซยี ถอืเป็นประเทศทีอยู่ในช่วงเปลียนถ่ายเข้าสู่ระบบการเงนิทีเสรมีาก อัน

เกิดจากนโยบายการบรหิารของภาครัฐ และอัตราการขยายตวัของเศรษฐกิจทีช่วยสนับสนุน 

ขณะทปีระเทศสงิคโปรอ์ยู่ในกลุ่มประเทศทมีกีารเปิดเสรทีางการเงนิสูง โดยมาจากการไหลเวยีน

ของเงนิลงทุนต่างชาตผ่ิานการคา้และการสง่ออก และนโยบายการเงนิและการคลงัของรฐับาลทมีี
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ประสทิธภิาพก็เป็นปจัจยัสนับสนุนใหร้ะบบการเงนิของประเทศสงิคโปรม์กีารพฒันาและเปิดเสรี

มากทสีดุในกลุม่อาเซยีน 5 (ภาพท ี4.20) 

 

 
 

ภาพที 4.20  ระดับการเปิดเสรแีละความมเีสถยีรภาพของการเงนิ 

แหล่งทีมา: World economic forum, 2012. 

 

2) มูลค่าของตลาดหลักทร ัพย์ทีเป็นสมาชิกของสหพันธ์ตลาด

หลกัทรพัย์นานาชาต  ิ(World Federal Exchange: WFE) ระหว่างปี พ.ศ. 2533 - 2552 พบว่า

มลูคา่ตลาดหลกัทรัพย์ในแต่ละทวปีมกีารขยายตวัไปในทศิทางเดยีวกนั โดยในปี พ.ศ. 2552 

มูลคา่รวมของตลาดหลกัทรพัยใ์นทวปีอเมรกิาคดิเป็นร้อยละ 39 รองลงมาคอืตลาดหลกัทรพัย์

ในทวปีเอเชยี-แปซฟิิก คดิเป็นร้อยละ 34 และทวปียุโรป แอฟรกิา ตะวนัออกกลาง คดิเป็นร้อย

ละ 27 ซงึ 2 ใน 3 ของตลาดหลกัทรัพย์ทมีีมูลค่าตลาดหลกัทรัพย์สูงทสีุดในโลกเป็นตลาด

หลกัทรพัย์ในสหรฐัอเมรกิา ได้แก่ NYSE Euronext และ NASDAQ OMX ครองส่วนแบ่งกว่า

ร้อยละ 30 โดย NYSE Euronext คดิเป็นร้อยละ 23.57 มมีูลค่า 13,394.08 พนัล้านดอลลาร์

สหรฐัฯ ส่วน NASDAQ OMX คดิเป็นร้อยละ 6.84 มมีูลค่า 3,889.37 พนัลา้นดอลลาร์สหรฐัฯ 

ขณะทอีนัดับ 3 เป็นตลาดหลกัทรพัย์ในญปีุ่นคอื Tokyo SE มมีูลคา่ตลาดหลกัทรพัย์เท่ากบั 

3,827.77 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ คดิเป็นรอ้ยละ 6.74 และอนัดบั 4-5 นนัเป็นตลาดหลกัทรพัย์

ในยุโรปคือ London SE Group และ NYSE Euronext (Europe) มมีูลค่า 2,930.07 และ 

2,716.47 พนัลา้นดอลลารส์หรัฐฯ คดิเป็นร ้อยละ 6.36 และ 5.16 ในส่วนของตลาดหลกัทรพัย์

อาเซยีน 5 ทมีมีูลค่าตลาดหลกัทรพัย์สูงสุดก็คอื Singapore exchange คดิเป็นร้อยละ 1.14 

ขณะทตีลาดหลกัทรพัยแ์ห่งอนืในอาเซยีน 5 มมูีลคา่ไมถ่งึรอ้ยละ 1 ของมูลคา่ตลาดหลกัทรพัย์
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ทงัหมดทเีป็นสมาชิกของสหพนัธ์ตลาดหลกัทรพัยน์านาชาตแิสดงให้เห็นว่าตลาดหลกัทรพัย์ใน

อาเซยีน 5 ยงัมบีทบาททน้ีอยอยูม่ากในตลาดโลก (ภาพท ี4.21) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

(ก) ปี พ.ศ. 2533-2552                                  (ข) ปี พ.ศ. 2552 

 

ภาพที 4.21  มลูคา่ตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศสมาชกิ WFE (ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ) 

แหล่งทีมา: World Federal Exchange,2012. 

 

3) จํานวนบรษัิทหลกัทรพัยแ์ละการเปิดเสรพีบว่าตลาดหลกัทรัพย์

ไทยได้จาํกดัการออกใบอนุญาตในการซอืขายหลกัทรพัยต์งัแต่เรมิเปิดกิจการมาและได้มกีารคง

อตัราคา่ธรรมเนยีมไวท้รีอ้ยละ 0.5 จนกระทงัปี พ.ศ. 2543 จงึได้มกีารเปิดเสรคีา่ธรรมเนียมให้

สามารถต่อรองได้อย่างเสรเีช่นเดียวกับตลาดหลักทรพัย์สงิคโปร์ (ตารางท ี 4.10) และจาก

กระแสโลกาภวิฒัน์ทีก่อให้เกดิโครงการเชอืมโยงตลาดหลักทรพัย์อาเซียน ทําให้สํานักงาน 

ก.ล.ต.มกีารออกนโยบายลว่งหน้าในปี พ.ศ. 2549 เพอืเปิดเสรใีบอนุญาตธรุกจิบรษิทัหลกัทรพัย์

ในปี พ.ศ. 2555 แต่บริษัทหลักทรัพย์ไทยก็ยังขาดความกระตือรอืร้นเมอืเทยีบกับบริษัท

หลกัทรพัยใ์นมาเลเซยีและสงิคโปรท์มีกีารขยายสาขาและถือเป็นผู้มบีทบาทสําคญัในตลาด

หลกัทรพัยใ์นประเทศอาเซยีน จะเห็นว่าจาํนวนธุรกจิตวักลางในการซอืขายหลกัทรพัย์ของไทย

ยงัมกีารแข่งขนัน้อยจากการจาํกัดจํานวนใบอนุญาต โดยปจัจบุนัมบีรษิทัหลกัทรพัยท์งัสนิ 38 

ราย และยังมกีระแสต่อต้านจากบรษิัทหลกัทรพัย์ภายในประเทศเองทเีรยีกรอ้งให้ทบทวนการ

ดําเนินนโยบายโดยขอให้สํานักงาน ก.ล.ต. พจิารณากลบัไปใช้รูปแบบการกําหนดค่าธรรมเนียม

ขนัตําแบบขนับนัไดแสดงใหเ้หน็ว่าธุรกจิบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยยงัไม่ตระหนักถงึความจําเป็นใน

การเผชญิหน้ากบัการแขง่ขนัและคอยเรยีกร้องให้ทางการปกป้องอยู่เสมอ (ทพิยส์ุดา  ถาวรามร, 

2554) 

 

 

5 
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ตารางที 4.10  จํานวนธุรกิจตวักลางในการซอืขายหลกัทรพัยแ์ละการเปิดเสรคีา่ธรรมเนียม 

 

ประเทศ บริษทัหลกัทรพัย*์ ต่อรองไดอ้ย่างเสรี กาํหนดอตัราขนัตาํ กาํหนดอตัราขนัสูง 

สิงคโปร ์ 30 P(2543) - - 

ไทย 38 P(2555) - - 

มาเลเซีย 35 นักลงทุนสถาบนั 

และซอืผ่านอนิเตอรเน็ท 

ระหว่างร้อยละ 0.15-0.6  

สาํหรบัการซอืขายรปูแบบอนืๆ - 

อินโดนีเซีย 118 - - P(รอ้ยละ 1) 

ฟิลิปปินส ์ 134 - ระหว่างรอ้ยละ 0.25 – 1.5  

ขนึอยูก่บัปรมิาณการซอืขาย 

 

แหล่งทีมา: ทพิยส์ุดา ถาวรามร, 2555. 

 

4.2.5 บทบาทของภาครฐั (The Role of Government) 

บทบาทของภาครัฐพจิารณาจากประสทิธิภาพการดําเนินนโยบายทขีับเคลอืน

เศรษฐกจิและสนับสนุนให้เกดิการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์อตัราภาษทีเีกยีวขอ้งกบัการลงทุน

ในตลาดหลกัทรพัย ์รวมทงักฎระเบยีบทสี่งผลต่อการประกอบธุรกจิ แสดงรายละเอยีดดงันี 

4.2.5.1 ฐานะทางการคลงั 

พจิารณาจากงบประมาณของรฐับาลในแงข่องการขาดดุลและการ

เกนิดุล (ร้อยละต่อ GDP) อัตราการเตบิโตของหนีสนิภาครัฐ การบรหิารหนีสาธารณะ การ

หลกีเลยีงภาษี และการบรหิารกองทุนบําเหน็จบํานาญภายในประเทศ พบว่าประเทศสิงคโปร์มี

ประสทิธภิาพทางด้านฐานะการคลงัมากทสีุด ขณะทปีระเทศไทยเฉลยีแล้วอยู่ในอันดบั 3 โดย

ทุกปจัจยัมเีพยีงด้านงบประมาณของรฐับาลทใีนปี พ.ศ. 2553 มนีโยบายขาดดุลคดิเป็นร้อยละ 

2.71 ของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ อยู่ในอนัดบั 4 ของกลุ่มอาเซยีน 5 ใกล้เคยีงกับ

ประเทศฟิลปิปินสแ์ละอนิโดนีเซยีทขีาดดุลรอ้ยละ 2.03 ของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

รองมาจากประเทศมาเลเซยีทมีนีโยบายขาดดุลสงูสุดในกลุม่คดิเป็นรอ้ยละ 4.79 ของผลติภณัฑ์

มวลรวมภายในประเทศ และมเีพยีงประเทศสงิคโปรท์มีงีบประมาณของรฐับาลทเีกนิดุล คดิเป็น

รอ้ยละ 0.71 ของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (ภาพท ี4.22) 
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ภาพที 4.22  ฐานะทางการคลงั 

แหล่งทีมา: International Institute for Management Development, 2012. 

 

4.2.5.2 นโยบายการคลงั 

พจิารณาจาก การเก็บภาษีสรรพากร ในทนีีประกอบด้วย ภาษีเงนิได้

บคุคลธรรมดา ภาษีเงนิได้นิติบคุคล ภาษีมูลค่าเพมิ และ ภาษีธุรกจิเฉพาะ นอกจากนันได้

พจิารณาถงึระดบัภาษีบุคคลและระดบัภาษีธุรกจิทีแท้จรงิว่าส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ

แรงงานและธุรกจิอย่างไร ซงึกพ็บว่าในปี พ.ศ. 2554 ประเทศสงิคโปรม์รีะดบัภาษทีเีหมาะสม

และเออืต่อการประกอบธุรกจิมากทสีดุ ขณะทปีระเทศไทยมสีดัสว่นของรายไดจ้ากการเกบ็ภาษี

สรรพากรรวมสูงสุดในกลุ่มอาเซียน 5 หรือคิดเป็นร้อยละ 17.45 ของผลติภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ รองลงมาคอืประเทศมาเลเซยี สงิคโปร ์ฟิลปิปินส ์และอนิโดนีเซยี คดิเป็นร้อย

ละ 14.3, 13.5, 12.15 และ 11.24 ของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศขณะทรีะดบัภาษีธุรกจิ

ก็ยงัอยู่ในสดัสว่นทสีงูเป็นอนัดบั 3 ของกลุม่อาเซยีน 5 แต่ระดบัภาษบีุคคลยงัถอืว่าตําใกลเ้คยีง

กบัสงิคโปร ์(ภาพท ี4.23) 
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ภาพที 4.23  นโยบายการคลงั 

แหล่งทีมา: International Institute for Management Development, 2012.  

 

เมอืพจิารณาถงึนโยบายการจดัเก็บภาษีอากรของรฐับาลทสี่งผลกระทบต่อความ

น่าสนใจในตลาดหลกัทรัพย์และจํานวนนักลงทุนได้โดยตรง ในการซือขายหุ้นในตลาด

หลกัทรพัยนั์กลงทุนตอ้งเสยีภาษี 3 สว่นคอื (1) กรณทีไีด้รบักําไรจากการซอืขายหุ้น (Capital 

gain) หากเป็นนักลงทุนสถาบนัรายไดส้ว่นนีจะถูกเรยีกเกบ็โดยรวมกบัรายได้เมอืสนิปีเพอืเสยี

ภาษนีิตบิคุคลธรรมดา แต่ถ ้าเป็นนักลงทุนทวัไปจะมกีารเรยีกเกบ็ภาษีทีเรยีกว่า “Capital Gain 

Tax” แต่มกีารเรยีกเก็บเพยีงบางประเทศซงึในอาเซยีน 5 มเีพยีงฟิลปิปินส์ทเีรยีกเก็บภาษีร้อย

ละ 6 ของมูลค่าการซอืขายหลกัทรพัย์ (2) นักลงทุนจะถูกเรยีกเก็บภาษีมูลค่าเพมิจากบรษิัท

หลกัทรพัย์ทใีห้บรกิารเป็นนายหน้าซอืขายหลกัทรพัย์ และ (3) ภาษีเงนิปนัผลเป็นภาษีทถีูก

เรยีกเก็บเมอืนักลงทุนได้รบัเงนิปนัผลจากการถอืหุน้ ซงึในแต่ละประเทศมกีารเรยีกเก็บภาษี

อากรในอตัราทแีตกต่างกนั ตารางท  ี4.11 แสดงอตัราภาษเีงนิได้นิตบิคุคล ภาษีเงนิปนัผลและ

ภาษมูีลค่าเพมิทจีดัเกบ็กบันักลงทุน โดยภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลในสงิคโปรม์อีตัราน้อยทสีดุอยู่ที

รอ้ยละ17 ของรายได ้รองลงมาคอืไทยรอ้ยละ 23 ของรายได ้ขณะทมีาเลเซยีและอนิโดนีเซยีมี

อตัราภาษนิีตบิคุคลทสีงูกว่าคดิเป็นร้อยละ 25 ของรายได้ ส่วนฟิลปิปินส์มกีารจดัเก็บภาษีเงนิ

ไดนิ้ตบุิคคลสงูสุดคดิเป็นรอ้ยละ 30 ของรายได ้  
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ขณะทภีาษเีงนิปนัผลนันสงิคโปรแ์ละมาเลเซยีไมม่กีารเรยีกเก็บในส่วนนี รองลงมา

คอืไทยซงึตอนนีมกีารเรยีกเก็บภาษเีงนิปนัผลน้อยทสีดุอยูท่รีอ้ยละ10 ของรายไดเ้งนิปนัผลแต่ก็

ไดม้กีารยกรา่งกฎหมายเพอืขอยกเวน้ภาษเีงนิปนัผลเนืองจากเป็นการเก็บภาษซีําซ้อนกับภาษี

เงนิได้นิตบิุคคลธรรมดาซงึจะเป็นอุปสรรคในการแข่งขันในอนาคต ขณะทีอินโดนีเซยีและ

มาเลเซยีนันมกีารเรยีกเก็บภาษเีงนิปนัผลสูงสุดคดิเป็นรอ้ยละ15ของรายไดเ้งนิปนัผล   

สว่นภาษมีลูค่าเพมินันมาเลเซยีมกีารเรยีกเกบ็ภาษทีตํีาสุดในกลุ่มประเทศอาเซยีน

5 คอืคดิเป็นรอ้ยละ 6 รองลงมาคอืสงิคโปรแ์ละไทยมกีารเรยีกเกบ็คดิเป็นรอ้ยละ 7 อินโดนีเซยี

รอ้ยละ 10 และฟิลปิปินสร์้อยละ 12 โดยมาเลเซยีได้มแีนวคดิในการปรบัภาษีมูลค่าเพมิให้เป็น

อตัราเดยีวกนัเรียกว่าภาษีสนิคา้และบรกิาร (Goods and Services Tax: GST) และจะลดเป็น

รอ้ยละ 4 ซงึขณะนีอยู่ในขนัตอนดาํเนินการ  

 

ตารางที 4.11  อตัราภาษอีากร ปี พ.ศ. 2555 

 

ประเทศ ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล ภาษเีงนิปนัผล ภาษมีลูค่าเพมิ 

สงิคโปร ์ 17 0 7 

ไทย 23
1
 10 7 

อนิโดนเีซีย 25 15 10 

มาเลเซยี 25 0 62 

ฟิลปิปินส ์ 30 15 12 

 

แหล่งทีมา: Deloitte, 2012. 

หมายเหตุ:1รอบระยะเวลาบญัชเีรมิหรอืหลงัวนัท ี1 มกราคม พ.ศ.2555 เป็นตน้ไปและจะปรบัเป็นร้อยละ 20 

รอบระยะบญัชเีรมิหรอืหลงั วนัที 1 มกราคม 2556 
2ภาษีบรกิารตอนนีคดิเป็นรอ้ยละ 6 และมีการปรบัฐานภาษีเดยีวกนัเรยีกว่า ภาษีสนิค้าและ

บรกิาร(Goods and Services Tax: GST) จะปรบัลดเป็นร้อยละ 4 แต่ยงัอยู่ในขนัตอนการ

ดําเนนิการ 

 

4.2.5.3 กรอบการบรหิารดา้นสถาบนั 

พจิารณาจาก การกําหนดอ ตัราดอกเบีย ระยะสัน ต ้นทุน เงนิท ุน 

นโยบายของธนาคารกลาง เงนิสํารองระหว่างประเทศ ส่วนต่างดอกเบยีเงนิกู้ -เงนิฝาก และ

ความมเีสถยีรภาพของอตัราแลกเปลยีน พบว่าธนาคารกลางของไทยมปีระสทิธิภาพในการ

ดําเนินงานอยู่ระดบัปานกลาง โดยปจัจยัทีประเทศไทยได้อนัดบัตําสดุคอื  นโยบายของ

ธนาคารกลางทอีาจยงัไม่ได้ส่งผลบวกให้เกิดการขยายตวัของเศรษฐกิจเท่าทคีวร  
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ภาพที 4.24  กรอบการบรหิารดา้นสถาบนั 

แหล่งทีมา: International Institute for Management Development, 2012. 

 

4.2.5.4 กฎระเบยีบด้านธุรกิจ 

พจิารณาเฉพาะกฎระเบยีบทสีง่ผลต่อการประกอบธุรกจิ หมายถงึ ความ

สะดวกในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ความเข้มงวดในกฎระเบยีบ และการรายงานผล

ประกอบการประจาํปีประสทิธ ิภาพของกฎหมายในการบงัคบัใชก้ฎระเบยีบ จํานวนขันตอน

การก่อตงัธุรกิจใหม่ ระยะเวลาในการก่อตงัธุรกจิใหม่ การคุม้ครองผลประโยชน์ของผู้ถอืหุ้น  

และความน่าเชือถอืของภาครฐั พบว่าสงิคโปรม์ภีาครฐัทสีนับสนุนการลงทุนภายในประเทศ

มากทสีุด รองลงมาคอืมาเลเซยี ขณะทไีทย อนิโดนีเซยี และฟิลปิปินสย์งัมอีุปสรรคดา้นนี

สงูเหน็ได้จากการจดัอนัดับทีห่างจากสงิคโปรแ์ละมาเลเซยีมาก โดยไทยมอีุปสรรคเป็น

ความน่าเชอืถอืของภาครฐั กฎระเบยีบของรฐับาลทสีง่ผลต่อการประกอบธุรกจิซึงยงัขาด

ความยดืหยุ่น การคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และมคีวามลา่ชา้ในการปรบัปรุงกฎหมาย อาทิ 

การแก้ไขกฎหมายการจดัเกบ็ภาษนิีตบิคุคล ขนัตอนการขอเพมิทุนของบรษิทัทจีดทะเบยีน

ในตลาดทรพัย์ เป็นต้น (ภาพท ี4.25) 
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ภาพที 4.25  กฎระเบยีบด้านธุรกจิ  

แหล่งทีมา:  World Economic Forum, 2012. 

 
4.2.6    สรุปผลการศึกษาตามแนวคิดระบบเพชร 

ผลการศึกษาแสดงด ังภาพที 4.26 เห็นได ้ว่าตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร์และ

ตลาดหลกัทรพัย์มาเลเซยีมขีดีความสามารถในการแข่งขนัทสีูงกวา่ตลาดหลกัทรพัย์ไทยใน

ทุกด้านโดยมคีะแนนเฉลยีรวมในทุกปจัจยัเท่ากบั 8.61 ,6.29 และ 3.93 คะแนนตามลําด ับ 

(ตลาดหลกัทรพัยอ์นิโดนีเซยีเท่ากบั 2.68 คะแนนและตลาดหลกัทรพัย์ฟิลปิปินส์เท่ากับ 

2.06 คะแนน) แมว้า่ตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปรจ์ะมอีุปสรรคทางทรพัยากรเมือเทยีบกบัตลาด

หลกัทรพัย์ไทยแต่ก็มคีวามสามารถในการจดัสรรทรพัยากรทมีอียู่จาํกดัอย่างมปีระสทิธภิาพ

และยงัมนีโยบายการเปิดเสรทีางการคา้และลงทุน ทําใหต้ลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร์เป็นตลาด

หลกัทรพัย์ทีเป็นศูนย์กลางการทางการเงนิในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก เช่นเด ียวกับตลาด

หลกัทรพัยม์าเลเซยีทมีกีารเตบิโตในอุตสาหกรรมการเงนิอสิลาม ธุรกจิพลงังานและปาลม์

นํามนั เป็นตวัสนับสนุนโดยตลาดหลกัทรพัยไ์ทย ตลาดหลกัทรพัยอ์นิโดนีเซยี และตลาด

หลกัทรพัยฟ์ิลปิปินสย์งัมคีะแนนทตีํากว่าตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปรแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

มาเลเซยีค่อนข้างมาก 

ปจัจัยการผลิต แบ่งเ ป็นปจัจัยขันพืนฐานและปจัจัยขันสูง พบว่าตลาด

หลกัทรพัยไ์ทยอยู่ในอนัดบั 3 (CF, SET = 2.85) ของกลุม่ประเทศในอาเซยีน 5 รองจากตลาด

หลกัทรพัยส์งิคโปร(์CF, SGX= 9.16) และตลาดหลกัทรพัยม์าเลเซยี (CF, BM = 7.44) ขณะทีตลาด

หลกัทรพัยฟิ์ลปิปินส ์(CF, PSE = 2.19) และอนิโดนีเซยีมคีะแนนทตีํากวา่ไทย (CF, IDX = 1.67) 
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โดยปจัจยัพนืฐานตลาดหลกัทรพัย์ไทยยังมีจุดอ่อนในด้านการพฒันาระบบเชือมโยงทาง

เทคโนโลยภีายในและระหวา่งองคก์ารไม่วา่จะเป็นระบบคอมพวิเตอร ์โทรศพัท์และอินเตอรเ์น็ต 

ขณะทปีจัจยัขนัสงูพบว่าตลาดหลกัทรพัยไ์ทยมคีะแนนดา้นนวตักรรมและคุณภาพแรงงานภาค

การเงนิทตีําสดุในกลุม่ประเทศอาเซยีน 5โดยตลาดหลกัทรพัยไ์ทยยงัขาดงบประมาณสนับสนุน

งานวจิยัด้านนวัตกรรม และสถาบนัการสอนด้านบรหิารจดัการทมีีคุณภาพยังมีไม่มาก ด้าน

โครงสรา้งตลาดการเงนิ ภาคธนาคารถอืเป็นจุดแข็งของตลาดการเงนิของไทยมากทสีดุโดยคดิ

เป็นมูลค่าเท่ากบั 276.24 พันล้านดอลลารส์หรฐัฯ (ผลรวมสนิทรพัย์ทางการเงนิไทยเท่ากับ 

1.05 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐัฯ อยู่อนัดบั 4 ของกลุ่มประเทศในอาเซยีน 5และมสีดัส่วนของภาค

ธนาคารถงึรอ้ยละ 50) ซงึสอดคลอ้งกบัผลการจดัอนัดบัของ WEF ด้านประสทิธภิาพของภาค

ธนาคาร (ความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงนิ) ขณะทีระดับการพฒันาของตลาดการเงนิทยีงั

เป็นอุปสรรคคอืการเข้าถงึแหล่งระดมทุนและความพอเพยีงในการให้บรกิารทางการเงนิ 

อปุสงคภ์ายในประเทศพจิารณาโดยแบง่เป็นดา้นขนาดและความซบัซอ้นของอุปสงค ์พบวา่

ตลาดหลกัทรพัย์ไทยอยู่ในอบัดับ 3 (CD, SET= 4.30) รองจากตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร์ (CD, SGX = 

6.70) มาเลเซยี (CD,BM = 5.20) ขณะทตีลาดหลกัทรพัย์อนิโดนีเซยี (CD, IDX = 4.20) และฟิลปิปินส์

(CD, PSE = 1.70) มคีะแนนตาํกว่าตลาดหลกัทรพัย์ไทยตามลําดบั พบว่าตลาดหลกัทรพัย์ไทยยงัมี

ขนาดเลก็แต่มจุีดเด่นทสีภาพคล่องในการซอืขายหลกัทรพัย์ (Turnover Velocity) ทสีูงสุดและมี

มลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดและปรมิาณการซอืขายทขียายตวัอยา่งต่อเนือง ส่วนอุปสรรคคอื

สดัสว่นการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยต์อ่ประชากรยงัตํา เท่ากบั 3,233 ดอลลารส์หรฐัฯต่อประชากร 

(สงิคโปรส์งูสุด เท่ากบั 55,576 ดอลลารส์หรฐัฯต่อประชากร) ขณะทคีวามซบัซอ้นของอุปสงค ์พบวา่

ตลาดหลกัทรพัย์ไทยมจุีดเด่นทางด้านความหลากหลายของผลติภณัฑ์ททีัดเทยีมกบัตลาด

หลกัทรพัยส์งิคโปร์ ขณะทอีุปสรรคคอืยังมบีริษัททเีข้าจดทะเบยีนในแต่ละปีน้อย โดยระหวา่งปี 

พ.ศ. 2550-2555 ตลาดหลกัทรพัยไ์ทยมบีรษิทัทเีขา้มาจดทะเบยีนโดยเฉลยีอยู่ที 13 บรษิทั และ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่อนืในกลุม่ประเทศอาเซยีน 5 (ยกเวน้ตลาดหลกัทรพัยฟิ์ลปิปินส์) อยู่ท ี30-40 

บรษิทั  

ความสมัพนัธ์และความร่วมมอืกันในกลุ่มอุตสาหกรรมพจิารณาจากการบริการด้าน

กฎหมาย การบญัช ีบรษิทัทปีรกึษา การกํากบักจิการทดี ีพบวา่ตลาดหลกัทรพัยไ์ทยอยู่ในอนัดบั 3 

(CR, SET = 3.50) ของกลุม่ประเทศในอาเซยีน 5 รองจากตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์(C R, SGX = 9.80) 

และตลาดหลกัทรพัยม์าเลเซยี (CR, BM = 7.50) ใกล้เคยีงกับตลาดหลกัทรพัย์ฟิลปิปินส์ (CR, PSE = 

2.40) และตลาดหลกัทรพัยอ์นิโดนเีซยี (CR,IDX = 1.40) โดยตลาดหลกัทรพัย์ไทยยงัมอีุปสรรคจาก

การมธีรุกจิระดมทนุผ่านการรว่มทนุ (Venture Capital) ทยีงัน้อย รองลงมาคอืธรุกจิสว่นใหญ่ยงัขาด

ความเข้าใจในหลกัการบริหารตามธรรมมาภิบาล ปญัหาด้านระบบการตรวจสอบทางบัญชี

ประสทิธภิาพของคณะกรรมการบรหิาร และความน่าเชอืถอืของผูบ้รหิารธุรกจิ 
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กลยุทธข์ององคก์าร โครงสรา้งและการแขง่ขนัพบว่าตลาดหลกัทรพัย์ไทยอยู่ในอนัดบั 2 

ของกลุม่ประเทศอาเซยีน 5 โดยตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปรม์คีะแนนสูงสุด (CS, SGX = 7.20) รอง

มาคอืไทย (CS, SET = 5.80) มาเลเซยี (CS,BM = 5.20 ) อนิโดนเีซยี (CS, IDX = 2.90) และ

ฟิลปิปินส ์(CS, PSE = 3.60) โดยด้านกลยุทธข์ององคก์าร พบว่าแต่ละประเทศมกีารวางจุดยนืใน

การพฒันาและจดัทํากลยุทธข์องตลาดหลักทรพัย์ทีแตกต่างกนั (กฤษฎา อุทยานิ และคณะ 

,2552) สําหรับตลาดหลักทรพัย์ไทยด้วยจุดแข็งด้านภูมิศาสตร์จึงมกีารสนับสนุนให้เป็น

ศูนย์กลางทางการเงนิในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคอินโดจนี โดยมีความพยายามในการลด

ข้อจาํกดัในการลงทุน ปฎริูปอตัราภาษี และมกีารจดัตงักองทุนโครงสร้างพนืฐานการสําหรบั

ธุรกจิทลีงทุนในภูมภิาคอนิโดจนี (CLMV และจนีตอนใต้) ด้านโครงสร้างของตลาดหลกัทรพัย์

พบว่าตลาดหลกัทรพัยไ์ทยมอีตัราการขยายตัวของมูลคา่หลกัทรพัย์ตามราคาตลาดต่อจดีีพทีี

คอ่นข้างตําซงึแสดงให้เห็นวา่บทบาทของตลาดหลกัทรพัย์ไทยในการเป็นแหล่งระดมทุนที

สําคญัของประเทศยงัน้อยอยู่เมอืเทยีบกบัภาคธนาคาร แต่เมือพจิารณาจากการกํากับดูแล

กจิการทดีขีองคณะกรรมการกํากบัดแูลหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (CG watch, 2012) ซงึ

ถอืวา่เป็นจุดแขง็ของตลาดหลกัทรพัย์ไทยพบว่าตลาดหลกัทรพัยไ์ทยไดร้บัการจดัอนัดบัใน CG 

Watch เป็นอนัดบั 2  รองจากตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปรแ์ละฮ่องกง โดยมจีุดแข็งจากการจดัทํา

บญัชแีละการตรวจสอบทดี ีรวมทงัธรรมมาภบิาลของบรษิทัจดทะเบยีนไทยทดีขีนึ นอกจากนัน

เมอืพจิารณาถงึเสถยีรภาพของตลาดหลกัทรพัย์กไ็ดค้ะแนนสงูสุดจากผลตอบแทนทค่ีอนขา้งสูง

ขณะทีความผนัผวนของดชันีและอตัราแลกเปลยีนตํา ด้านการแข่งขนัพจิารณาจากสดัส่วน

มูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน 5 กบัตลาดหลกัทรพัยท์วัโลกทเีป็น

สมาชกิของสมาพนัธต์ลาดหลกัทรพัยน์านาชาตกิ็พบว่าตลาดหลกัทรพัย์ในกลุ่มประเทศอาเซยีน 

5 ยงัมสี่วนแบ่งทางการตลาดทตีํา นอกจากนันตลาดหลกัทรพัย์ไทยยังมขี้อจาํกดัจากการ

แข่งขนัของบรษิทัหลกัทรพัยภ์ายในประเทศทมีจีาํนวนน้อย ยงัได้รบัการปกป้องจากภาครฐัอยู่

มากไม่ว่าการขอใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจ หรือการเปิดเสรีค่าธรรมเนียม ทําให้บริษัท

หลกัทรพัยไ์ทยยงัมคีวามสามารถในการแข่งขนัทตํีาอยู่เมอืเทยีบกบักลุม่บรษิทัหลกัทรพัยใ์น

สงิคโปรแ์ละมาเลเซยีทมีบีทบาทสาํคญัในตลาดหลกัทรพัยอ์าเซยีน 

บทบาทของภาครัฐพจิารณาจากประสทิธิภาพในการบริหารนโยบายการคลงัและ

การเงนิ กฎหมายดา้นธุรกจิพบว่าตลาดหลกัทรพัยไ์ทย อยู่ในอนัดบั 3 (CG, SET = 2.90) รองจาก

ตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร์ (CG, SGX = 9.80) และตลาดหลกัทรพัยม์าเลเซยี (CG, BM = 6.10) 

ขณะทตีลาดหลกัทรพัยอ์นิโดนีเซยี (CG IDX = 1.70) และฟิลปิปินส์ (CG, PSE = 0.30) มคีะแนนที

ตํากว่าตลาดหลกัทรพัยไ์ทย ซงึประเทศไทยยงัมอีุปสรรคทางด้านการบรหิารหนีสาธารณะ การ

จดัเกบ็ภาษแีละสว่นตา่งของอตัราดอกเบยีกูย้มื-ดอกเบยีเงนิกูท้คีอ่นขา้งสงูอาจสง่ผลกระทบต่อ

การตดัสินใจของนักลงทุนได้ ขณะทกีฎระเบยีบของภาครัฐทีส ่งผลกระทบ คือการคุ้มครอง
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ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และความน่าเชอืถอืของภาครฐัทมีรีะดบัคะแนนตําทสีดุในกลุม่ประเทศ

อาเซยีน 5 

 

ตารางที 4.12  ผลคะแนนรวมตามแบบจําลองระบบเพชร 

 

ปัจจยัตามแบบจาํลองระบบเพชร SGX SET BM PSE IDX 

ปจัจยัการผลติ 9.16 2.85 7.44 2.19 1.67 

อุปสงคภ์ายในประเทศ 6.7 4.3 5.2 1.7 4.2 

ความสมัพนัธ์และความร่วมมอืกนัในกลุ่มอตุสาหกรรม 9.8 3.5 7.5 2.4 1.4 

กลยุทธ์องค์การโครงสร้างและการแขง่ขนั 7.2 5.8 5.2 3.6 2.9 

บทบาทของภาครฐั 9.8 2.9 6.1 0.3 1.7 

คะแนนรวม 8.61 3.93 6.29 2.06 2.68 

 

 
คะแนนรวม SGX 8.61, BM 6.29 SET 3.93, IDX 2.68, PSE 2.06 

 

ภาพที 4.26  ความสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรพัย์ในกลุ่มประเทศอาเซยีน 5 
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4.2.6.1ความสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรพัย์ไทยและสงิคโปร ์

จากภาพท ี4.27 แสดงให้เห็นได้ชดัว่าคะแนนความสามารถในการ

แข่งขันของตลาดหลกัทรพัย์ไทยนันตํากว่าสงิคโปรใ์นทุกด้านตามแบบจําลองระบบเพชร ซงึ

ส่วนทมีีความแตกต่างกนัมากทสีุด คอื บทบาทของภาครัฐทีมคีะแนนความแตกต่างถึง  7 

คะแนนรองมาคอืด้านปจัจยัการผลติและอุตสาหกรรมสนับสนุน ทมีคีะแนนความแตกต่างเท่ากบั 

6.3 คะแนน ด้านอุปสงคภ์ายในประเทศมคีวามแตกต่างเท่ากบั 2.4 คะแนน และดา้นกลยุทธ์

องคก์าร โครงสรา้งและการแข่งขนันันเป็นปจัจยัทมีรีะดบัคะแนนต่างกนัน้อยทสีดุเท่ากบั 1.4 

คะแนน ดงันันในการพฒันาตลาดหลกัทรพัยไ์ทยใหท้ดัเทยีมกบัตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปรไ์ด้นัน 

ภาครฐัถอืว่าบทบาทสาํคญัอย่างยงิ ไม่ว่าจะเป็นประสทิธภิาพในการบงัคบัใช้กฎหมายของไทย

ทมีคีะแนนตาํ การคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ รวมถงึบรรยากาศทางเศรษฐกจิทวีดัจาก 

ฐานะทางการคลงั นโยบายการคลงัและนโยบายการเงนิทีไทยยงัห่างชนัจากสงิคโปร์อยู่มาก 

นอกจากนันการพฒันาด้านปจัจยัการผลติ อาท ิคุณภาพเทคโนโลยขีององคก์ร คุณภาพแรงงาน

และปจัจยัทางดา้นอุตสาหกรรมสนับสนุน ก็ถอืเป็นสว่นสาํคญัเช่นกนั  

 

 

 

ภาพที 4.27  ความสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรพัย์ไทยและสงิคโปร์ 

 

4.2.6.2  ความสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรพัย์ไทยและมาเลเซยี 

ทางดา้นมาเลเซียนันมคีวามสามารถในการแข่งขนัเป็นอนัดบั 2 และมี

คะแนนทค่ีอนขา้งใกลเ้คยีงกบัไทยในปจัจยัอุปสงคภ์ายในประเทศ (คะแนนแตกต่างเท่ากบั 0.9 

คะแนน) ซงึไทยมจีดุเด่นดา้นการขยายตวัของมูลค่าตลาดและสภาพคล่องในการซอืขายขณะที

ด้านกลยุทธ์องค์การ โครงสร้างและการแข่งขนั ถือเป็นปจัจยัเดียวทีไทยมคีะแนนสูงกว่า
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มาเลเซยี (คะแนนแตกต่างเทา่กบั - 0.6 คะแนน) อนัเนืองมาจากเสถยีรภาพของตลาดและ

คณุภาพของบรษิทัจดทะเบยีนทดีี (Good Corporate Governance) แต่อย่างไรก็ดใีนภาพรวม

ตลาดหลกัทรพัย์ไทยจําเป็นตอ้งปรับปรุงในปจัจยัด้านอุตสาหกรรมสนับสนุนเป็นสําคญัหาก

ตอ้งการทจีะสามารถแขง่ขนักบัตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปรแ์ละมาเลเซยีได ้

 

 

ภาพที 4.28  ความสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรพัย์ไทยและมาเลเซยี 

 

การศกึษาเพมิเตมิเกยีวกบัปจัจยัทสีง่ผลต่อการพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนั

ของตลาดหลกัทรพัยใ์นกลุ่มประเทศอาเซยีน 5 แบ่งตามแบบจําลองระบบเพชร เป็นขอ้มูลรายปี 

ตงัแต่ ปี พ.ศ. 2545 – 2554 เป็นระยะเวลา 10 ปี (ภาพท ี4.29) วธิกีารศกึษาเป็นรปูแบบ Fixed 

Effect Least-Squares dummy variable (LSDV) Model (FEM) เป็นโมเดลเชิงเสน้ทมีจีุดตัด

(Intercept term) ของสมการแปรผนัเปลยีนแปลงไปตามศกัยภาพของแต่ละประเทศโดยสว่นนี

จะศกึษาถงึปจัจยัทมีนีัยสําคญักบัคะแนนความสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรพัย์กลุ่ม

ประเทศอาเซยีน 5 ในช่วง 10 ปีทผ่ีานมา โดยรายละเอยีดปจัจยัทศีกึษาจะแตกต่างจากการ

วเิคราะหเ์ชงิพรรณนาเนืองด้วยข้อจํากดัของข้อมูลและการจดัรูปสมการทเีหมาะสม (แสดงใน

ภาคผนวก ค) โดยมรีายละเอยีดดงันี 
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ปัจจยัการผลิต (Factorconditions) 

lnscoreij=αi+α2D2i+α3D3i+α4D4i+α5D5i+β1lnF5+	β2lnF8+	β3lnF12+	β4lnF13+	β5lnF15(1) 
                (-4.776)***                                      (0.864)**  (0.972)**  (0.304)    (-0.082)    (0.661) 

Fix effect 

αi PSE  0.341 

α2 SET  -0.396      F-stat  23.579 

α3 SGX  -0.084     Prob (F- statistic) 0.000 

α4 BM    -0.169     R2      0.932 

α5 IDX    0.308 

 

ผลจากการประมาณสมการค่าสัมประสทิธขิองสมการท ี1 สนับสนุนสมมติฐานสําคญั

ของการศกึษานี ดงันคีอืβ1 และβ2 ทปีระมาณการได้มคี่าเท่ากบั 0.864และ 0.972 มคี่าเป็นบวก

และมนีัยสําคญัทางสถติ ิเท่ากบั รอ้ยละ 5 เป็นการยนืยนัไดว้่าทางดา้นปจัจยัการผลตินัน ระดับ

สนิเชอืภาคเอกชนจากการฝากธนาคารและสถาบนัการเงนิอนื ๆ รวมถงึระดบัการเข้าถึงสนิเชอื

ของภาคธุรกจิตามความคดิเหน็ของผูเ้ชยีวชาญ นันเมอืมรีะดับเพมิขนึจะส่งผลให้ระดับคะแนน

ความสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรพัย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 5 เพมิขึน ขณะที

ปจัจยัทางดา้นคุณภาพแรงงาน อาท ิทกัษะทางดา้นการเงนิ เทคโนโลยสีารสนเทศ และคุณภาพ

ของสถาบนัการเรียนการสอนด้านบริหารจดัการ ไม่มนัียสําคญัทางสถิตทิางด้านจุดตัด 

(Intercept term) ของสมการจะเปลยีนแปลงไปตามแต่ละศกัยภาพตลาดหลกัทรพัย์ของแต่ละ

ประเทศทไีมเ่ท่ากนัซงึกพ็บวา่ตลาดหลกัทรพัยฟิ์ลปิปินสม์แีนวโน้มทคีะแนนจะสงูขนึ รองมาคอื

อินโดนีเซยี สงิคโปร์ มาเลเซียและไทย ซึงมคีะแนนตําทีสุดอ ันเป็นผลมาจากคะแนนดา้น

คณุภาพของแรงงานทมีแีนวโน้มคะแนนทลีดลงโดยตลอด 

อุปสงคภ์ายในประเทศ (Demand conditions) 

lnscoreij = αi+α2D2i+α3D3i+α4D4i+α5D5i+β1lnD4+	β2lnD5+	β3lnD6+	β4lnD7(2) 
                (-7.974)                                  *(0.358)**  (-0.023)  (0.064)    (0.049) 

 

Fix effect 

αi PSE  -0.036 

α2 SET  -0.005      F-stat  17.188 

α3 SGX  0.266      Prob (F- statistic) 0.000 

α4B M    0.250      R2      0.901 

α5 IDX  -0.475 

โดย  

F5 คอื สดัสว่นของสนิเชอืภาคเอกชนจากเงนิฝากธนาคาร 

และสถาบนัการอนืๆ ตอ่ผลติภณัฑม์วลรวมภาย 

ในประเทศเบอืงตน้ 

F8คอื การเขา้ถงึสนิเชอืภาคธุรกจิ 

F12 คอื ทกัษะทางดา้นการเงนิ  

F13 คอื ทกัษะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

F15 คอื คณุภาพของสถาบนัการเรยีนการสอนดา้นบรหิาร 

 

โดย  

D4คอื มลูค่าการซอืขายในตลาดหลกัทรพัย ์ 

(พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ) 

D5คอื ปรมิาณการซอืขายในตลาดหลกัทรพัย ์ 

(พนัลา้นหุน้) 

D6 คอื สดัสว่นการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ 

ตอ่ประชากร (ดอลลารส์หรฐัฯ) 

D7คอื อตัราสว่นหมุนของหุ้น (Turnover ratio) 

(เปอรเ์ซน็ต)์ 
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ผลจากการประมาณสมการค่าสมัประสทิธขิองสมการแสดงดงัสมการที 2 สนับสนุน

สมมตฐิานสาํคญัของการศกึษานี คอืในปจัจยัอุปสงคภ์ายในประเทศพบวา่ β1 ทปีระมาณการได้

มคีา่เทา่กบั0.358 ซงึมค่ีาเป็นบวกและมนัียสาํคญัทางสถติทิรีอ้ยละ 5 เท่ากับเป็นการยนืยนัได้

ว่าทางดา้นอุปสงคภ์ายในประเทศมูลคา่การซอืขายในตลาดหลกัทรพัยนั์นเมอืมรีะดบัเพมิขนึจะ

สง่ผลใหร้ะดบัคะแนนความสามารถในการแขง่ขนัของตลาดหลกัทรพัยใ์นกลุม่ประเทศอาเซยีน 

5 เพมิขึน ขณะทีปจัจยัทางด้านปริมาณการซือขาย สัดส่วนการลงทุนต่อประชากร และ 

อตัราสว่นการหมนุของหุน้นันไม่มนัียสาํคญัทางสถติิ ทางด้านจุดตดั (Intercept term) ก็พบว่า

ตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร์มแีนวโน้มทคีะแนนจะสงูขนึ รองมาคอืมาเลเซยี ไทย ฟิลปิปินสแ์ละ

อนิโดนีเซยีตามลาํดบั 

ความสมัพนัธ์และความร่วมมือกนัในกลุม่อุตสาหกรรม(Relative supporting industry) 

lnscoreij = αi+α2D2i+α3D3i+α4D4i+α5D5i+β1lnR1+	β2lnR2+	β3lnR5(3) 
                         (-3.224)*                                      (-0.065)    (1.433)**    (1.70)*** 

Fix effect 

αi PSE  -0.068 

α2 SET   0.182    F-stat  42.86 

α3 SGX  0.094     Prob (F- statistic) 0.000 

α4 BM    0.126     R2      0.954 

α5 IDX  -0.334 

ผลจากการประมาณสมการค่าสมัประสทิธขิองสมการท ี3 สนับสนุนสมมติฐานสําคญัใน

ดา้นความสมัพนัธแ์ละความรว่มมอืกนัในกลุ่มอุตสาหกรรมคอื β2 และ 	β3 ทปีระมาณการไดม้คีา่

เท่ากบั1.433 และ 1.70 ซงึมคี่าเป็นบวกและมนีัยสําคญัทางสถติเิท่ากบั ร้อยละ 5 และรอ้ยละ 1 

ตามลาํดบัสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานของการศกึษาในครงันี เท่ากับเป็นการยนืยนัไดว่้าระดบัความ

น่าเชอืถอืของผูบ้รหิาร และความสามารถในการระดมทุนจากธุรกจิร่วมทุน (Venture Capital)

นันเมอืมรีะดบัเพมิขนึจะสง่ผลให้ระดบัคะแนนความสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรพัย์

ในกลุ่มประเทศอาเซยีน 5 เพมิขนึ ขณะทปีจัจยัธรรมมาภบิาลในการบรหิารธุรกจิของประเทศใน

ภาพรวมนนัไม่มนีัยสําคญัทางสถติ ิทางด้านจุดตดั (Intercept term) ก็พบวา่ตลาดหลกัทรพัย์

ไทยมแีนวโน้มทคีะแนนเพมิขึนสูงสุด รองมาคอืมาเลเซยี สงิคโปร ์ฟิลปิปินสแ์ละอินโดนีเซีย 

ตามลาํดบั 

 

 

 

 

โดย  

R1  คอื ธรรมมาภิบาลในการบรหิารธุรกจิ 

R2  คอื ความน่าเชอืถอืของผูบ้รหิาร 

R5  คอื ความสามารถในการระดมทนุผ่านธุรกจิ 

ร่วมทุน (Venture capital) 
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กลยุทธอ์งคก์าร โครงสร้างและการแข่งขนั (Strategy structure and rivalry) 

lnscoreij = αi+α2D2i+α3D3i+α4D4i+α5D5i+β1lnS2+	β2lnS10+	β3lnS11+	β4lnS12(4) 
(0.171)    (0.340)*    (-0.1.09)    (0.179)    (-0.011) 

Fix effect 

αi PSE  -0.312 

α2 SET  -0.003     F-stat  16.28 

α3 SGX -0.432     Prob (F- statistic) 0.000 

α4 BM    0.455     R2      0.896 

α5 IDX   0.292 

ผลจากการประมาณสมการค่าสมัประสทิธขิองสมการท ี4 สนับสนุนสมมตฐิานสําคญัใน

ดา้นกลยุทธ์ โครงสร้างและการแข่งขนั คอื ค่า	β1ทปีระมาณการได้มคี่าเท่ากับ 0.340 ซงึมคี่า

เป็นบวกและมีนัยสําคัญทางสถิตริ้อยละ 10 เท่ากับเป็นการยนืยันได้ว่าทางด้านกลยุทธ ์

โครงสรา้งและการแข่งขนันนั มูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ

เบอืงต้น นันเมอืมรีะดบัเพมิขนึจะส่งผลใหร้ะดบัคะแนนความสามารถในการแขง่ขนัของตลาด

หลกัทรพัยใ์นกลุ่มประเทศอาเซยีน 5 เพมิขนึ ขณะทปีจัจยัทางด้านอตัราส่วนราคาปิดต่อกําไร 

อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นตามบญัช ีและอตัราเงนิปนัผลตอบแทนเฉลยี ไม่มรีะดบันัยสาํคญั

ทางสถติทิางดา้นจดุตดั (Intercept term) กพ็บวา่ตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปรม์แีนวโน้มทคีะแนน

เพมิขนึสงูสุด รองมาคอืมาเลเซยี ไทย ฟิลปิปินสแ์ละอนิโดนีเซยี ตามลําดบั 

บทบาทของภาครฐั (Role of government) 

lnscoreij = αi+α2D2i+α3D3i+α4D4i+α5D5i+β1lnG3+β2lnG4+β3lnG8+β4lnG9(5) 
(-1.603)                   (0.567)**    (1.214)***   (-0.053)    (0.415) 

Fix effect 

αi PSE  0.273 

α2 SET  0.171      F-stat  37.789 

α3 SGX -0.111     Prob (F- statistic) 0.000 

α4 BM   0.147       R2      0.953 

α5 IDX  -0.48 

ผลจากการประมาณสมการค่าสมัประสทิธขิองสมการท ี5 สนับสนุนสมมติฐานสําคญั

ทางดา้นบทบาทของภาครฐัพบว่า β1และ	β2 ทปีระมาณการได้มคี่าเท่ากับ 0.567 และ 1.2142

ซงึมคีา่เป็นบวกและมนัียสําคญัทางสถติิเท่ากบั ร้อยละ 5 และรอ้ยละ 1ตามลําดับ ซงึเป็นการ

ยนืยนัไดว่้าทางด้านบทบาทของภาครฐันันนโยบายของธนาคารกลางในการพฒันาเศรษฐกจิ

ภายในประเทศและกฎระเบยีบของภาครฐัทสีง่ผลต่อภาคธุรกจิ นนัเมอืมรีะดบัเพมิขนึจะสง่ผลให้

โดย  

S2คอื มลูค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดต่อ 

ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศเบอืงตน้  

(เปอรเ์ซน็ต)์ 

S10คอื อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรต่อหุน้ (PE ratio) 

S11คอื อตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าหุน้ตามบัญช ี(PBV) 

คอื อตัราเงนิปนัผลตอบแทนเฉลยี 

โดย  

G3 คอื นโยบายธนาคารกลางกบัพฒันาเศรษฐกจิ 

ภายในประเทศ 

G4 คอื กฏระเบียบภาครฐัทสี่งผลต่อภาคธุรกจิ 

G8 คอื การคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถ้อืหุ้น  

            G9 คอื ความน่าเชอืถอืของภาครฐั 
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ระดับคะแนนความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลกัทรพัย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 5 

เพมิขนึอย่างมรีะดบันัยสาํคญัทางสถติขิณะทปีจัจยัทางด้านการคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถ้อื

หุน้และความน่าเชอืของภาครฐั ไม่มรีะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิทางด้านจุดตัด (Intercept term) ก็

พบว่าตลาดหลกัทรพัย์ฟิลปิปินส์มแีนวโน้มทคีะแนนเพมิขึนสงูสุด รองมาคอื ไทย มาเลเซีย 

สงิคโปรแ์ละอนิโดนีเซยี ตามลําดบั โดยเหตุผลทสีงิคโปรม์แีนวโน้มการเตบิโตของคะแนนที

ลดลงเป็นผลมาจากการอิมตวัของคะแนนทีอยู่ในระดับสูงมาโดยตลอด ขณะทอีนิโดนีเซยีก็มี

ระดบัคะแนนทลีดลง  

 

 
 

ภาพที 4.29  คะแนนการจดัอนัความสามารถในการแขง่ขนัของตลาดหลกัทรพัยอ์าเซยีน  5 

ระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2554  และคะแนนเฉลยี 

หมายเหต:ุ  การจดัอนัดบัมขีอ้จํากดัทางดา้นขอ้มลูเมอืตดัตวัแปรจากงานศกึษาเชงิพรรณนา 

ทาํให้อนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรพัยฟิ์ลปิปินสแ์ละ

อนิโดนีเซยีทมีคีะแนนคอ่นขา้งใกลเ้คยีงกนั  

 

ดงันนัจากการศกึษาความสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

ในกลุ่มประเทศอาเซยีน 5 ในช่วง 10 ปีทผ่ีานมา ลําดบัการพฒันาของตลาดหลกัทรพัยค่์อนขา้ง

สอดคลอ้งกบัการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของประเทศซงึจดัทําโดยสภาเศรษฐกจิโลก 

(World economic forum) ตามทีได้กลา่วไว้ในตอนต้น (ศกึษาจากงานวจิยัของ Panpat 

Muengmor, 2011) โดยอนัดบัของตลาดหลกัทรพัย์ฟิลปิปินสแ์ละอนิโดนีเซยีจะมคีะแนนที

อ่อนไหวเช่นกนั และจากงานศึกษาเพมิเตมิ ทําให้ทราบถงึปจัจยัทสี่งผลกระทบต่อการพฒันา
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ตลาดหลกัทรพัยใ์นกลุ่มประเทศอาเซยีน 5 ในระยะยาวทชีดัเจน โดยแบ่งตามแบบจําลองระบบ

เพชร สามารถสรปุไดด้งันี  

(1) ปจัจยัการผลติ ปจัจยัทสีง่ผลต่อศกัยภาพการแข่งขนัของตลาดหลกัทรพัยค์อื ระดับ

การเขา้ถงึสนิเชอื ซงึรวมถงึการขยายตวัของสนิเชอืในภาคธนาคารดว้ย แสดงใหเ้หน็ว่าธนาคาร

เป็นตวักลางททํีาใหเ้กดิการลงทุนผ่านตลาดทุนมากยงิขนึ แต่ขณะเดยีวกันก็ควรมีการดําเนิน

นโยบายททีําใหเ้กดิความสมดุลระหว่างการระดมทุนผ่านภาคธนาคารและตลาดทุน เพอืให้

เศรษฐกจิภายในประเทศสามารถเตบิโตได้อย่างยงัยนื  

(2) ปจัจยัอุปสงคภ์ายในประเทศ ปจัจยัสําคญัคอืมูลค่าการซือขายในตลาดหลกัทรพัย์ 

เพราะชใีห้เห็นถึงการเพมิขนึทงัด้านขนาดและสภาพคล่องซงึเป็นส่วนสําคญัทีทําให้ตลาดมี

ศกัยภาพในการแข่งขนั  

(3) ดา้นความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืในกลุ่มอุตสาหกรรมปจัจยัทเีข้ามากระทบ คอื

การระดมทุนผ่านธุรกิจร่วมทุนและระดบัความน่าเชือถอืของผู้บรหิาร ซงึเป็นปจัจยัทบีอกถึง

ความสามารถในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนของบรษิทัภายในประเทศสูต่ลาดหลกัทรพัย์  

(4) ปจัจยัดา้นกลยุทธ์องคก์าร โครงสรา้งและการแข่งขนั คอืสดัส่วนมูลคา่หลกัทรพัย์

ตามราคาตลาดทงัหมดต่อผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศเบอืงต้น ถอืเป็นปจัจยัทสี่งต่อ

คะแนนอนัดบัความสามารถในการแข่งขนั 

(5) บทบาทของภาครฐัทเีป็นปจัจยัภายนอกทเีขา้มากระทบอุตสาหกรรมหลกัทรพัยนั์น 

กส็ามารถอธบิายไดว่้าการดําเนินนโยบายของธนาคารกลางและประสทิธภิาพของกฎระเบยีบที

เกยีวขอ้งกบัภาคธุรกจินันมผีลกระทบตอ่ความสามารถในการแข่งขนัปจัจยัเหลา่นีถอืเป็นปจัจยั

ทผูีกํ้าหนดกลยุทธค์วรใหค้วามสําคญัเป็นพเิศษเพอืกําหนดแนวทางการพฒันาตลาดหลกัทรพัย์

ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ชดัเจนและส่งเสรมิให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่กลุ่ม

ตลาดทพีฒันาอยา่งตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์(ภาพท ี4.30) 
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High 

Low 

 
 

ภาพที 4.30  ตําแหน่งกลยุทธข์องตลาดหลกัทรพัยใ์นกลุม่ประเทศอาเซยีน 5 

หมายเหต:ุ การคาํนวณคะแนนแบง่ตวัแปรตาม 4 แกนยกเวน้บทบาทของภาครฐั 

 

จากการวเิคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรพัย์ไทยในอาเซยีน  5

ลาํดบัถดัไปผูว้จิยัไดก้ําหนดประเด็นทสีําคญัโดยแบ่งเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 

(SWOT Analysis) เพอืนํามาวางกลยุทธ์ทเีหมาะสมภายใต้กระบวนการจดัลําดับขนัเชิง

วเิคราะห ์(The Analytic Hierarchy Process: AHP) 
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4.3 การกาํหนดกลยุทธใ์นการพฒันาตลาดหลกัทรพัยไ์ทย  

 

สว่นนีจะเป็นการวเิคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT analysis) 

สามารถสรุปประเดน็สําคญัไดด้งันี 

 

4.3.1 โอกาส (Opportunities) 

1) การขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมภิาค (High economic growth in the 

region) การขยายตัวของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศเบอืงต้น พบว่าประเทศอนิโดนีเซยีและ

ไทยนันมคี่าสูงกว่าของประเทศในอาเซียน 5 อันเป็นผลมาจากการบรโิภคและการลงทุน

ภายในประเทศ ทีเป็นปจัจยัหลกัในการขับเคลอืนเศรษฐกจิเช่นเดยีวกนันันการขยายตวัทาง

เศรษฐกจิอย่างรวดเร็วของประเทศในกลุ่มอนุภาคแม่นําโขง (Greater Mekong Sub-region: 

GMS) กม็กีารขยายตวัทางเศรษฐกจิเฉลยีอยู่ทรีอ้ยละ 4-8 ต่อปี 

2) ความได้เปรยีบเชิงภูมิศาสตร์และการขยายการลงทุนในโครงสร้าง

พนืฐาน (Good strategic location and underinvestment in infrastructure) โอกาสนีเป็นเหตุ

สบืเนืองมาจากการการขยายตวัของเศรษฐกจิในภูมภิาคและก่อใหเ้กิดการรวมกลุ่มต่างๆ ไม่ว่า

จะเป็นประเทศในกลุ่มอนุภาคแม่โขง หรอืจะเป็นกลุม่ประเทศในอาเซยีนโอกาสทสีําคญัของ

ตลาดหลกัทรพัย์ไทย จะมาจากความได้เปรยีบทางภูมศิาสตร ์จากเป็นหน้าด่านรบักระแสการ

แผ่ขยายทางเศรษฐกจิการคา้ของประเทศ การขยายตวัของเศรษฐกจิในภูมภิาคจงึส่งผลให้เกดิ

การลงทุนทงัโครงสรา้งพนืฐาน และธุรกจิระหว่างกนัมากยงิขนึสงิเหล่านีก่อให้เกิดความร่วมมอื

อาท ิการเชอืมโยงเสน้ทางคมนาคม การร่วมลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคโภค เป็นต้น ซงึอาจ

ทําให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงนิในอนุภาคอนิโดจนีตอนล่างก็ว่าได้  

3) การเติบโตของกระแสธุรกิจกองทุนรวม (Growth in mutual fund 

industries) จะเห็นได้ว่าธุรกจิกองทุนรวมถือว่าเรมิมบีทบาทเพมิมากขนึในตลาดการเงนิโลก

และมแีนวโน้มทจีะเตบิโตเพมิขนึเรอืยๆ จากปี ค.ศ. 2008 ทมีมีูลค่าหลกัทรพัย์เท่ากับ 18.92 

ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐัฯ เป็น 26.84 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ในปี ค.ศ. 2012 หรอืเพมิขนึร้อย

ละ 41.85 โดยสว่นใหญ่จะไดร้บัการบรหิารจดัการในสหรฐัอเมรกิา และประเทศในทวปียโุรปเป็น

หลกั (ICT, 2013) ทางด้านอุตสาหกรรมกองทุนรวมในกลุ่มอาเซยีนจะพบว่ายงัมขีนาดเลก็อยู่ 

โดยประเทศไทยมขีนาดใหญ่เป็นอนัดับ 2 รองจากสงิคโปร ์โดยมสีดัส่วนสนิทรพัย์ต่อGDP 

ในช่วงปี ค.ศ. 2007-2011 เท่ากบัรอ้ยละ 19.20 ขณะทสีงิคโปร์มขีนาดใหญ่กว่า 15 เท่า และ

ไทยมขีนาดใหญ่กว่ามาเลเซยีและอนิโดนีเซยีประมาณ 2 และ 3.7 เท่า (พรเพญ็ วรสทิธา, 

2556) โดยการลงทุนกองทุนรวมทบีรหิารในประเทศไทยส่วนใหญ่เน้นการลงทุนในกองทุนรวม

ตราสารหนี ขณะทกีองทุนรวมในตราสารทุนทไีด้รบัความนิยมและมคีวามสําคัญไม่น้อยก็คอื 
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กองทุนรวมทไีดส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษอีย่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (RMF) และกองทุนสํารอง

เลยีงชพี (LMF) และแนวโน้มผลการเตบิโตของกองทุนในอนาคต ปี ค.ศ. 2013 - 2014 จากการ

พยากรณ์คาดว่าจะขยายตวัทรีอ้ยละ 11.2 และ 13 ตามลําดับ โดยจะเป็นการขยายตัวตาม 

GDP ซงึการเตบิโตของธรุกจิกองทนุรวมนนั เป็นสว่นชว่ยใหเ้กดิการพฒันาทางเศรษฐกจิ เป็น

การเพมิช่องทางให้แก่นักลงทุน (ยุทธนา  เศรษฐปราโมทย,์ 2556) 

4) ระดับรายได้ของประชากรภายในประเทศ (Increasing number of 

middle income people) พบว่าประเทศไทยไดก้้าวสู่กลุ่มประเทศทมีรีายไดป้านกลางค่อนข้างสูง 

(upper-middle income economies) โดยการจดัอนัดบัของธนาคารโลกในปี พ.ศ. 2554 ช่วงนนั

ประชากรภายในประเทศเฉลยีมรีายไดอ้ยู่ท ี8,710 ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อปี สูงเป็นอนัดับท  ี3 รอง

จากสงิคโปร์และมาเลเซยีทมีรีายไดอ้ยูท่ ี60,570 และ 15,720 ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อปี โดยในช่วง 

5 ปี ประเทศไทยมอีตัราการขยายตวัทรีอ้ยละ 24 ขณะทเีมอืพจิารณาเป็นการออมตอ่รายไดข้อง

ประชากรเฉลยีจะขยายตวัอยูร่อ้ยละ 23.48 (สาํนักงานเศรษฐกจิการคลงั, 2556) แสดงให้เหน็ว่า

ประชากรภายในประเทศเริมให้ความสําคญักับการออมเพิมมากขึน กอปรกับรัฐบาลได้มี

นโยบายสนับสนุนการออมแก่ประชาชนอนัเป็นผลมาจากการเปลยีนแปลงของโครงสร้าง

ประชากรทเีป็นสงัคมคนสงูอายุ ดงันันในฐานะทตีลาดทุนเป็นกลไกสําคญัทเีชอืมโยงระหว่างการ

ออมและการลงทุน ก็จะได้รบัผลประโยชน์จากการขยายตัวของรายได้ประชากรทเีพมิขนึ ทงันัน

ก็ขนึอยู่กบัศกัยภาพของตลาดหลกัทรพัยไ์ทยทจีะสามารถตอบโจทยก์ารลงทุนของประชากรได้

หรอืไม่ ทงัรูปแบบของผลติภณัฑก์ารให้บรกิาร เป็นตน้ 

5) การพฒันาเชอืมโยงของตลาดหลกัทรพัย์อาเซยีน (ASEAN linkage) 

จากการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนทจีะเกดิขนึ ในปี ค.ศ. 2015ทางดา้นตลาดทุนได้มคีวาม

รว่มมอืระหวา่งตลาดหลกัทรพัยอ์าเซยีนในการจดัตงั ASEAN Exchange ซงึเป็นการเชอืมโยง

กนัระหว่างตลาดหลกัทรพัย์ เพอืส่งเสรมิการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าดา้นการจดัสรร

ทรพัยากรทางการเงนิ ทผีูร้ะดมทุนสามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนทใีหญ่ได้อย่างสะดวกมากขึน 

การกระจายความเสยีงจากตลาดทกีว้างและการพฒันาระบบการเงนิให้ครบวงจร ทําให้ทงันัก

ลงทุนและผูร้ะดมทุนมทีางเลอืกทางการเงนิทหีลากหลายขนึ และสถาบนัการเงนิมโีอกาสทาง

ธุรกจิมากยงิขนึ 

6) การขยายตัวของโครงสร้างระบบการเงินไทยมธีนาคารเป็นหลัก 

(Bank based financial structure) ปี ค.ศ. 2011 พบว่าสดัสว่นของสนิเชือภาคเอกชนจากเงนิ

ฝากธนาคารและสถาบนัการเงนิอนืๆ ตอ่ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศเบอืงตน้ของประเทศไทย

สงูถงึร้อยละ 130.88 ขณะทสีดัส่วนของตลาดตราสารทุนต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ

เบอืงตน้ไทยอยูท่รีอ้ยละ 87.10 และจากงานศกึษาของ มานพ อุดมเกดิมงคลและคณะ (2555) 

พบว่าในการพฒันาระบบการเงนิจําเป็นต้องมกีารพฒันาทุกตลาดไปพร้อมกนัค ือ ทังภาค

ธนาคารและภาคตลาดทุน และจากลกัษณะประเทศไทยเป็นรูปแบบกําลงัพฒันานันภาคธนาคาร
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ถอืวา่จะมบีทบาททสีาํคญัต่อภาคธรุกจิ แต่ในอนาคตนันก็จําเป็นตอ้งมกีารพฒันาตลาดทุนเพอื

ความสมดุลและเพมิประสทิธภิาพใหแ้ก่การระดมทุนของบรษิทัจดทะเบยีน เป็นประโยชน์ต่อการ

ขยายตวัของเศรษฐกิจในประเทศ และอีกแง่มุมหนึง ภาคธนาคารถอืว่าเป็นตลาดแรกทเีปิด

โอกาสให้ธุรกจิเข้ามาระดมทุน โดยรองรบัความเสยีงไว ้และก่อให้เกดิการระดมทุนในภาคตลาด

ทุนทเีพมิขนึเนืองจากเป็นตลาดรอง ทรีองรบัการเปลยีนมอืของผู่ถอืหุน้ ซงึก็เป็นผลประโยชน์

อกีเช่นกันททีําให้เกดิการขยายตวัของตลาดหลกัทรพัย์ไทย ยามทเีศรษฐกิจภายในประเทศ

เออือํานวย 

 

4.3.2 อุปสรรค (Threats) 

1) กระแสโลกาภวิตัน์และการเคลอืนย้ายเงนิทุนอย่างเสรี (Globalization 

and financial liberalization) จากการศกึษาความเชอืมโยงของตลาดหลกัทรพัย์ไทยและตลาด

หลกัทรพัย์ต่างชาตไิด้แก่ Dow jones Index, FTSE Index และ MSCI ASEAN index ระหว่าง 

ปี ค.ศ. 2007-2012 (โครงการวิเคราะห์ตวัชวีดัเพอืการพฒันาตลาดทุนและประเมนิศกัยภาพ

ตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศในกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้, 2556)

พบว่าในตวัแบบภาพรวมนนัมนีัยสาํคญัซงึแสดงว่าดชันีตลาดหลกัทรพัยไ์ทยมคีวามสมัพนัธแ์ละ

ไปทศิทางเดยีวกบัตลาดหลกัทรพัยต์่างชาต ิโดยจากกลุม่ประเทศอาเซยีน 5 ตลาดหลกัทรพัย์

ไทยมคีา่ R - squared สงูสดุแสดงใหเ้หน็ว่าตลาดหลกัทรพัยไ์ทยมปีระสทิธภิาพน้อยเนืองจากมี

ความสมัพนัธ์ไปในทางทิศทางเดยีวกับตลาดหลักทรัพย์ทสีําคญัของโลก ทําให้ดชันีตลาดมี

ความแปรปรวนแมข้อ้มลูพนืฐานของบรษิทัในตลาดไม่ได้มกีารเปลยีนแปลง 

2) ความน่าเชอืถือของภาครฐัและรูปแบบการเมอืงในประเทศ (Public 

trust and political structure) จากการจดัอันดบัความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยที

จดัทําโดย International Institute for Management Development ในปีค.ศ.2012 ทางด้าน

ความน่าเชอืถือของภาครฐั ในกลุ่มประเทศอาเซยีน 5 พบว่ามคีะแนนตําทสีุดในกลุ่มโดยมี

แนวโน้มลดลงตามอันดับในช่วง 10 ปีทีผ่านมาอันเป็นผลมาจากปญัหาความไม่สงบทาง

การเมอืง การชมุนุมประทว้ง เกดิการรฐัประหาร และแย่งชงิอํานาจการเป็นรฐับาล ขณะทกีาร

แข่งขนัเพอืการพฒันาภาครฐัและการดําเนินการต่างๆ น้อยลง ซึงแสดงให้เห็นว่า ณ ปจัจบุนั

การดําเนินนโยบายทางการเมอืงนันไม่ได้เล็งเห็นถงึประโยชน์ของสาธารณชนเป็นหลกั 

3) กฎระเบยีบเกยีวกบัการลงทุนในตลาดทุน (Legal invariables and 

related regulations) จากงานศึกษาของ กุลนิดา สมใจวงษ์และคณะ (2555); การสมัมนา

กฎหมายใหมพ่ฒันาตลาดทุนไดจ้รงิหรอื? (Money and Wealth, มนีาคม 2554) เกยีวกับ

อุปสรรคสําคญัต่อการเตบิโตของตลาดทุนไทยพบวา่ประเดน็สําคญัทีทําให้ตลาดทุนไทยไม่

สามารถตอบโจทย์ความตอ้งการของผูล้งทุนและผู้ระดมทุนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เกดิจาก

กฎระเบยีบเกยีวกบัการลงทุนของประเทศไทย โดยเราสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเดน็คอื (1) 
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กฎหมายและภาษีทเีป็นอุปสรรคต่อการควบรวมกิจการภายในประเทศ ทําให้บริษัท

ภายในประเทศไม่สามารถเตบิโตไดอ้ย่างเต็มท ีนอกจากนีการควบรวมกจิการอาจจะทําให้เกดิ

ภาระต้นทุนทเีพมิขนึ ไม่เออืต่อการปฏบิตัจิรงิ (2) การแกไ้ขกฎหมายและกฎเกณฑ์ใช้เวลานาน

ทําให้กฎเกณฑ์ด้านตลาดทุนของไทยล้าหลงัและไม่สอดคล้องกบัการพฒันาตลาดทุน อาท ิ

กฎหมายเพอืการพฒันาผลติภณัฑ์และการรบับรษิัทต่างชาตเิข้ามาจดทะเบยีน และ (3) การ

ดําเนินคดเีกยีวกับหลกัทรพัย์มขีันตอนนานและพิจารณาเฉพาะมาตรการทางอาญา ทําให้

ผลสมัฤทธิจากพจิารณาคดีตํา นอกจากนันจากการประเมนิผลธรรมมาภบิาลของบรษิัทจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไ์ทยซงึบรษิทัจดทะเบยีนไทยไดร้บัคะแนนสงูทงัในระดบัเอเชยี และ

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ แต่ทังนันกฎระเบยีบของไทยก็ยังมชี่องโหว่ทียังไม่คํานึงถึงสงัคม

เท่าทคีวร เช่นการลงทุนแลว้เกดิมลภาวะ อุบตัเิหตุจากการดําเนินงานขององคก์ารรวมทงัการ

ดําเนินคดแีละตรวจสอบการทุจรติของคณะกรรมการผูบ้รหิาร 

4) คณุภาพของแรงงาน การศกึษาทางด้านการเงนิ (Poor labor quality, 

education, investor knowledge and financial literacy) ไดพ้จิารณาจากขอ้มลูของ World 

Economic Forum (2012) พบว่าในกลุ่มประเทศอาเซียน 5 สดัส่วนการลงทุนในตลาด

หลกัทรพัยต์อ่ประชากรยงัตําอยูท่ ี3,233 ดอลลาร์สหรฐัฯต่อปี เป็นอันดับท ี3 ของกลุ่ม ขณะที

สงิคโปร์มสีัดส่วนถึง 35,576 ดอลลารส์หรฐัฯต่อปี ซงึน้อยกว่า 10 เท่า อ ันเป็นผลมาจาํนวน

ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรูท้างการเงนิ (Financial literacy) และจากงานศกึษาของ 

ประสาร ไตรรตัน์วรกุล (2543) เรอืง ความจาํเป็นและแนวทางในการพฒันาตลาดทุนไทย ได้ทํา

การสาํรวจความรูค้วามเข้าใจของประชาชนเกยีวกบัการลงทุนในตลาดทุนพบว่า ประชาชนส่วน

ใหญ่ยังมคีวามรู้ความเขา้ใจในตราสารทุนในระดับปานกลาง แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ

เกยีวกบัความเสยีงในการลงทนุดา้นตราสารหนีและกองทุนรวม ซงึกเ็ป็นอุปสรรคในการพฒันา

ตลาดตราสารหนีและกองทุนรวม นอกจากผู้วจิยัพบว่าความรูอ้นืๆทเีกยีวกบัการพฒันาคณุภาพ

แรงงานดา้นการเงนิก็ยงัมคีะแนนทตํีา อาท ิคณุภาพทางดา้นภาษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ทางดา้นความคดิเหน็ของผูเ้ชยีวชาญในตลาดทุนเกยีวกบัการอบรมเพอืต่ออายุนักวเิคราะหก์าร

ลงทุนและแนะนําการลงทุนยงัมองวา่ใช้เวลาสนัไปในการอบรมซงึก็ส่งผลต่อความรูค้วามเข้าใจ

ของประชาชนเกยีวกบัการลงทุนได้  

 

4.3.3 จุดแขง็ (Strengths) 

1) อตัราการขยายตัวของมูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดของประเทศ

ไทย (Growth Market Capitalization potential) ในช่วงปี ค.ศ. 2007-2012 พบว่าดัชนีตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET index) และมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดมกีารปรบัตัวสูง

เป็นอันดบั 2 ในกลุ่มประเทศอาเซียน 5 โดยดชันีปรบัจากเดมิที 858.10 จุด (ค.ศ. 2007) มา

เป็น 1,298.87 จุด (เดือนตุลาคม ค.ศ. 2012) เพมิขึนร้อยละ 51.28 อันเนืองมาจากภาวะ



 127    

เศรษฐกจิภายในประเทศทมีกีารขยายตวัโดยผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศของไทย ปี ค.ศ. 

2012 นันขยายตัวร้อยละ 5.49 ขณะทีเฉลยีของกลุ่มประเทศอาเซียน 5 อยู่ทีร้อยละ 4 

นอกจากนันปญัหาเศรษฐกจิในสหรฐัอเมรกิาและทวปียุโรปกท็ําให้เกิดการเคลอืนย้ายเงนิทุน

จากต่างชาติ มายงัประเทศต่าง ๆ ในภูมภิาคเอเชยีเพมิมากขนึ ดนัให้ตลาดหลกัทรพัย์ไทย

กลายเป็นกลุม่ Advance emerging market เช่นเดยีวกบัตลาดหลกัทรพัยม์าเลเซยี  

2) สภาพคล่องในการซอืขาย (High market liquidity) เมอืพจิารณาจาก

มลูคา่ซอืขายเฉลยีต่อวนัและอตัราการหมุนของหุ้นกบัพบว่าตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

จดัว่ามสีภาพคล่องในการซอืขายทสีูงสุด อันเป็นผลมาจากโครงสร้างนักลงทุนไทยทแีตกต่าง

จากประเทศอนืในกลุ่มประเทศอาเซยีน 5 ทมีสีดัสว่นของนักลงทุนรายย่อยสูงถงึรอ้ยละ 59 ซงึก็

ทาํใหต้ลาดหลกัทรพัย์ไทยค่อนข้างคกึคกั ดงึดูดเมด็เงนิจากนักลงทุนสถาบนั และต่างชาตไิด้ 

นอกจากนีสดัสว่นของนักลงทุนรายย่อยทสีงูกส็ามารถคานอํานาจจากปญัหาการไหลออกของ

นักลงทุนต่างชาตไิดเ้มอืเกดิปญัหาเศรษฐกจิภายในประเทศ ทสี่งผลต่อภาพลกัษณ์และความ

เชอืมนัของนักลงทุนต่างชาต ิอาท ิการชุมนุมประท้วงด้านการเมอืง ปญัหาอุทกภยั เป็นตน้  

3) ความหลากหลายของผลติภณัฑ์ (Product variety) หากแบ่งประเภท

ตามตลาดทุนคอื ตราสารทุน ตราสารหนี และตราสารอนุพนัธ์ พบว่าประเทศไทยมผีลิตภณัฑท์ี

หลากหลายทดัเทยีมกบัสงิคโปรแ์ละมาเลเซยี ซงึทงัสองตลาดมกีารปร ับตวัเพอืสร้างความเป็น

สากลและเอกลกัษณใ์หก้บัผลติภณัฑ ์อาท ิสงิคโปรม์กีารซอืขายหลกัทรพัย์ของต่างประเทศใน 

Global quote ททีําให้สามารถซอืขายหลกัทรพัย์ต่างชาตโิดยเชอืมโยงระบบตลาดกบัตลาด

หลกัทรพัยอ์นืๆ ตามขอ้ตกลงเป็นข้อตกลงทวภิาค ีขณะทมีาเลเซยีก็มกีารพฒันาในส่วนของ

ตลาดตราสารหนีจนเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงนิอิสลามของโลก ซึงถงึแม้ตลาด

หลกัทรพัยไ์ทยจะตามหลงัสงิคโปรแ์ละมาเลเซยีในเรอืงของตลาดตราสารหนี แต่เมอืเทยีบกบั

ตลาดหลกัทรพัย์อนิโดนีเซยีและฟิลปิปินส ์ซงึเพงิเรมิมกีารเปิดตลาดอนุพนัธ ์ก็ถอืว่าตลาด

หลกัทรพัยไ์ทยก็สามารถตอบโจทย์นักลงทุนทตี้องการความหลากหลายของผลติภณัฑ์เพอื

กระจายความเสยีงได้ 

4) เสถียรภาพและความยังยืนของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

(Stock market stability and sustainability) พจิารณาโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคอืความไม่สมมาตร

ของอตัราผลตอบดชันีตลาดหลกัทรพัย ์โอกาสในการตกแต่งกําไรของบรษิัททจีดทะเบยีนและ

ธรรมมาภบิาลของบรษิทัจดทะเบยีน ซงึกพ็บวา่ตลาดหลกัทรพัยไ์ทยมคีะแนนทดี ีในทงั 3 สว่น

กล่าวคอืความเบข้องอตัราผลตอบแทนในกลุ่มประเทศอาเซยีน 5 นันมคี่า skewness ทตีดิลบ

หรอืเบม้าทางซ้ายจงึถอืว่าเป็นกลุ่มปะเทศทน่ีาลงทุนเพราะมโีอกาสทไีดก้าํไรสงู และไทยนันกม็ี

คา่ skewness ทน้ีอยเป็นอันดับท ี2 รองจากตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปรแ์สดงให้เห็นว่าอตัรา

ผลตอบแทนของดชันีตลาดหลกัทรพัยไ์ทยนันมคีวามแปรปรวนทีตําด้วยเช่นกนั ขณะทโีอกาส

ในการตกแต่งกําไรจากแบบจาํลองของ Beneish (1999) พบว่าในช่วงปี ค.ศ. 2002 – 2011 
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บรษิัทจดทะเบยีนไทยมโีอกาสในการตกแต่งกําไรทมีแีนวโน้มลดลงและมเีฉลยีตําสุดในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน 5 ซงึกระบวนการนีสะท้อนให้เหน็ถงึคณุภาพกําไรของบรษิทัจดทะเบยีนและ

ส่งผลต่อความน่าเชือมนัของนักลงทุน เช่นเดยีวกบัคะแนน CG scorecard ของไทยก็อยู่ใน

ระดบัทดีทีงัเกณฑข์องระดบัเอเชยีและเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตท้จีดัทําเป็นปีแรก ซงึบรษิทัจด

ทะเบยีนไทยถอืวา่มจีุดแข็งเกยีวกบัการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ก็มมีาตรฐานทดี ีมกีารจดัทํารายงาน

งบการเงนิได้ตรงตามมาตรฐาน IFRS รวมถึงการร่วมมอืกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น กลต. 

สมาคมบริษัทจดทะเบยีน สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย  (IOD) เพือพฒันา

ศกัยภาพบรษิทัจดทะเบยีนไทย ดงันันในภาพรวมในดา้นเสถยีรภาพและความยงัยนืของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยนนัว่าเป็นจดุแขง็ทงัทางด้านความแปรปรวนทตีําและคุณภาพของ

บรษิทัจดทะเบยีนทอียู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล 

5) ความเสยีงและผลตอบแทนจากการลงทุน (Financial Strengths) จาก

การศกึษาอตัราผลตอบแทนเฉลยีในช่วงปี ค.ศ. 2007-2012 พบว่าอัตราผลตอบแทนเฉลียของ

ตลาดหลกัทรพัย์ไทยในรูปแบบค่าเฉลยีเรขาคณิต (Geometric mean) นันอยูท่รีอ้ยละ 10.2 รอง

มาคอืตลาดหลกัทรพัยอ์นิโดนีเซยีอยู่ทรีอ้ยละ 9.5 และในกลุ่มประเทศอาเซยีน 5 สงิคโปร์มี

อตัราผลตอบแทนเฉลยีทตีาํทสีดุคอืตดิลบทรีอ้ยละ 1.9 และเมอืเทยีบออกมาในรูปอัตราความ

เสยีงของผลตอบแทนทเีท่ากัน (Coefficient of variation: CV) เท่ากบั 0.735 ตําเป็นอันดบั 2 

รองจากฟิลปิปินส ์และเมอืเปรยีบเทยีบในส่วนของอตัราส่วนทางบญัชเีบอืงต้น อาทิ อัตราส่วน

เงนิปนัผลตอบแทนเฉลยี (DY) ทสีูงสุดและ อตัราส่วนราคาปิดต่อกําไร (P/E ratio) และ

อตัราส่วนราคาต่อมลูคา่ตามบญัช ี(PBV) ทยีงัอยู่ในเกณฑ์ทตีําเมอืเปรยีบเทยีบกบัการขยายตวั

ของเศรษฐกิจในประเทศทค่ีอนขา้งเตบิโตอยา่งต่อเนือง 

6) ความสามารถในการดําเนินนโยบายการเงนิและการคลงัของไทยมี

แนวโน้มทดีขีนึ (Good control and performance in Monetary and Fiscal Policy) จากการจดั

อนัดบัของสถาบนัการจดัการนานาชาต ิหรอื IMD ในปี ค.ศ. 2012 ทางด้านความสามารถใน

การดําเนินนโยบายการเงนิและการคลงั พบว่าประเทศไทยอยู่ในอนัดบั 3 จาก 5 ประเทศ และมี

คะแนนทีดขีึนจากปีก่อน โดยปจัจยัทผีู้วจิัยให้ความสําคญั ได้แก่ ผลกระทบของการดําเนิน

นโยบายของธนาคารกลางทสี่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกจิภายในประเทศ ประสทิธิภาพการ

บรหิารนโยบายการคลงัในช่วง 2 ปีทผี่านมาและจาํนวนการหลกีเลยีงภาษทีสี่งผลกระทบต่อการ

ดําเนินนโยบายการคลงั ซงึจากคะแนนดา้นการจดัเก็บภาษขีองไทยทมีคีะแนนตําสุดในตัวชวีดั

ทงั 3 ดา้น ทางภาครฐัก็ได้มมีาตรการในการปรบัปรุงระบบภาษี ทงัส่วนทีเป็นภาษีส่งเสรมิการ

ลงทุน การลดหย่อนภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา การเครดิตภาษีเงนิได้เนืองจากการทํางาน 

(Earned Income Tax Credit) หรอืมาตรการ “เงนิโอนแก้จนคนขยนั” และท้ายสุด คอืภาษี

ทรพัยส์นิกบัข้อเสนอภาษีความมงัคงั (Wealth Tax)  ซงึการปฏริูปครงันีกเ็พอืให้มกีารจดัเก็บ

ภาษีทปีระสทิธภิาพ และยงัเออือํานวยต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ มากยงิขนึ 
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ทางดา้นนโยบายการคลงัจะพบว่าประเทศไทยมรีะดบัหนสีาธารณะทเีพมิสูงขนึแต่ยงัอยู่ในระดบั

ทเีหมาะสม โดยปจัจบุนัอยู่ทรีอ้ยละ 95 ของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศเบอืงต้น ซึงส่วน

ใหญ่เกดิจากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น โครงการบรหิารจดัการนํา การพฒันา

ระบบโลจสิติกส์และขนส่งของประเทศ ซงึในอนาคตจะส่งผลดีและรองรบัการขยายตัวของ

เศรษฐกจิประเทศ  

 

4.4.4 จุดอ่อน (Weakness) 

1) ตลาดหลกัทรพัย์ไทยมขีนาดเลก็ (Small market size and share) เมอื

เทยีบกบักลุ่มประเทศอาเซยีน 5 พบว่าในปี ค.ศ. 2012 มมีูลคา่เท่ากบั 389.76 พนัลา้นดอลลาร์

สหรฐัฯ เป็นอนัดบั 4 ของกลุม่รองจากตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร ์มาเลเซยีและอนิโดนีเซยี ขณะที

เมือเทียบส่วนแบ่งทางการตลาดของตลาดหลักทรพัยไ์ทยในกลุ่มสมาชกิสมาพันธ์ตลาด

หลกัทรพัยน์านาชาต ิ(World federation of exchange) พบว่าตลาดหลกัทรพัยไ์ทยถือสว่นแบ่ง

รอ้ยละ 0.096 ของตลาดหลกัทรพัยท์งัหมด 54 ประเทศสมาชกิ โดยอตัราการขยายตวัในช่วง 

12 ปีทผี่านมาของการเตบิโตของส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ทรี้อยละ7.01 ซงึยงัถอืว่าตําและมี

แนวโน้มทตีลาดหลกัทรพัยไ์ทยจะถกูลดบทบาทความสาํคญัลงตามลาํดบั 

2) พฤติกรรมการซอืขายของนักลงทุนในตลาดหลักทรพัย์ไทย (High 

proportion of short term trading behavior of investors) หากเราพจิาณาโครงสร้างของนัก

ลงทุนพบวา่ตลาดหลกัทรพัย์ไทยมโีครงสรา้งนักลงทุนทตี่างออกไปจากกลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ใน

ประเทศอาเซยีน 5 โดยเป็นกลุ่มนักลงทุนรายย่อยถงึรอ้ยละ 59 จากกลุ่มนักลงทุนทงัหมด 

ขณะทีส ัดส่วนของนักลงทุนต่างชาติ บัญชีบร ิษัทหลักทรัพย์  และนักลงทุนสถาบัน

ภายในประเทศ เท่ากับร้อยละ 22, 11, 8 ตามลําดับและเมอืพจิารณาถงึรูปแบบการซอืขาย

หลักทรัพย์ก็พบวา่สดัส่วนของนักลงทุนรายย่อยและบรษิัทหลกัทรพัย์จะเน้นการซอืขายใน

ลกัษณะ Day trading (ซอืขายหุ้นภายในวนัเดียวโดยไม่ถอืครองหุ้นข้ามวนั) ขณะทกีลุ่มนัก

ลงทุนสถาบนัจะเป็นการลงทุนเน้นระยะยาว ซงึพฤตกิรรมเหลา่นีกส็ง่ผลใหก้ารซอืขายในตลาดมี

ความผนัผวนอย่างมาก ทางสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จงึเริมมีการ

ตรวจสอบอย่างเขม้งวดเกยีวกบัการซอืขายของบรษิทัหลกัทรพัย์ ทสีง่ผลกระทบต่อราคาซอืขาย

ในช่วงก่อนตลาดปิด  

3) การเข้าถึงตลาดหลกัทรัพย์ของธุรกิจในประเทศ (Low access to 

market) ระหวา่งปี พ.ศ. 2550-2555 พบว่าตลาดหลกัทรพัย์ไทยมบีรษิัททเีข ้ามาจดทะเบยีน

โดยเฉลยีอยูท่ ี13 บรษิัท ขณะทตีลาดหลกัทรพัย์แห่งอนืในกลุม่ประเทศอาเซยีน 5 จะอยู่ท ี20-

30 บริษัท (ยกเวน้ตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์) อาจจะเป็นผลมาจากการพฒันาบริษัทให้มี

ศกัยภาพเพยีงพอทีจะเข้ามาจดทะเบยีนในตลาดยังน้อย ไม่ว่าจะเป็นปญัหาทางด้านการ

คอรปัชนัในภาคธุรกจิ สดัสว่นการระดมทุนผ่านธุรกจิร่วมทุน (Venture Capital) ทยีงัตาํ รวมถงึ
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รูปแบบการบรหิารของธุรกจิทวัไปยงัขาดหลกัธรรมมาภบิาล หลกับญัชีทไีด้มาตรฐาน ตรงตาม

หลกัเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนันเมอืพจิารณาถ ึงระดบัการ

กระจกุตวัของ 10 บรษิทัแรก (Concentration ratio-10) กพ็บว่าสดัส่วนการกระจุกในบางธุรกจิ

มแีนวโน้มสูงขนึ โดยปี ค.ศ. 2010 ตลาดหลกัทรพัย์ไทยอยู่ทรีอ้ยละ 45 และสูงทสีุดในกลุ่ม

ประเทศอาเซยีน 5ขณะทตีลาดหลกัทรพัย์ในสหรฐัอเมรกิา อาทิ NASDAQ OMX, NYSE 

euronext จะอยู่ทีร้อยละ 20 การทีระดับการกระจกุตวัทสีูงนันจะส่งผลให้ตลาดหลกัทรพัย์มี

ความผนัผวนสูง โดยตลาดหลกัทรพัย์ไทยมกีารกระจกุตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ 

(Health Care) อุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecom) และอุตสาหกรรมพลงังาน (Energy) ที

คอ่นขา้งสงูสดุ 

เมอืนําปจัจยัในการวิเคราะห์สวอต (SWOT analysis) มาจดัในรูปแบบลําดบัขนัเชิง

วเิคราะหเ์พอืทําการกําหนดกลยทุธ์ในการพฒันาตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สามารถ

แสดงดงัภาพท ี4.31 
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ภาพที 4.31 Hierarchical structure to prioritize the SWOT factors of Thailand stock 

exchange competitiveness 
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ผลจากความคดิเหน็ของผูเ้ชยีวชาญทงั 10 ท่าน และประมวลผลด้วยโปรแกรม Expert 

Choice (ภาคผนวก ง) ได้ให้ความสําคญักบัปจัจยัทีส่งผลต่อการพฒันาศักยภาพตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยสามารถสรปุได้ดงันี 

ภาพท ี4.32 แสดงอนัด ับความสําคญัของการวเิคราะห์ปจัจยัสวอต (SWOT analysis) 

อนัประกอบด้วย จุดแข็ง จดุอ่อน โอกาสและอุปสรรค ซงึก็พบวา่จุดอ่อน (Ww: 0.294) ถอืเป็น

ปจัจยัทผีูเ้ชยีวชาญเห็นว่ามคีวามสําคญัมากทสีุดในการพฒันาศกัยภาพการแข่งขันของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รองมาคอื จุดแข็ง (Ws: 0.267) อุปสรรค (WT: 0.261) ทมีรีะดบัที

ใกล้เคยีงกนัและโอกาส (WO: 0.178) มนํีาหนักตาํสดุ 

 

 
 

ภาพที 4.32  อนัดบัความสาํคญัของการวเิคราะหป์จัจยัสวอต (SWOT analysis) 

 

จดุออ่นถอืเป็นตวัแปรทมีคีวามสาํคญัมากทสีดุในงานศกึษาครงันี (ภาพท ี4.33) โดยใน

จุดอ่อนนันปจัจยัดา้นโครงสรา้งและพฤตกิรรมการลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ไทย

ไดร้บันําหนักสูงสดุ (W2:0.103) รองมาคอื ขนาดและบทบาทของของตลาดหลกัทรพัย์ทยีงัมี

ขนาดเลก็ (W1: 0.098) และการเข้าถงึตลาดหลกัทรพัย ์(W3: 0.093)  

 

 
 

ภาพที 4.33  อนัดบัความสาํคญัของปจัจยัในจดุออ่น (Weaknesses) 

 

0.294 0.267 0.261
0.178

0

0.2

0.4

Weaknesses (W) Strengths (S) Threat (T) Opportunities(O)

0.103
0.098

0.093

0.085
0.09

0.095
0.1

0.105

W2: High proportion of 

short term trading 

behavior of investors

W1: Small market size 

and shares

W3: Low access to 

market



 133   

จุดแข็งซงึเป็นลําดบัถดัมาทผีู้เชยีวชาญให้ความสําคญัรองจากจดุอ่อน  (ภาพท ี4.34) 

พบว่า สภาพคล่องของตลาดหลกัทรพัย ์(S2: 0.056) ถอืเป็นตวัแปรสําคญัทีสรา้งความไดเ้ปรยีบ

ในการแข่งขนัใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รองมาคอืพนืฐานอตัราสว่นทางการเงนิที

ด ี(S5: 0.050) ซงึประกอบด้วย อตัราผลตอบแทนและความเสยีงจากการลงทุน อัตราส่วนทาง

บญัชพีนืฐาน (PE ratio, PBV และ DY) และอนัดบัถดัมาคอื ศกัยภาพการเตบิโตของมูลค่า

หลักทรพัย์ตามราคาตลาด  (S1: 0.046) เสถียรภาพและความยงัยนืของการพฒันาตลาด

หลกัทรพัย์ (S4: 0.043) และ ความหลากหลายของผลติภณัฑ์ (S3: 0.042) และการดําเนิน

นโยบายการเงนิการคลงัทมีปีระสทิธภิาพ (S6: 0.030) ตามลาํดบั 
 

ค

 

 

ภาพที 4.34  อนัดบัความสาํคญัของปจัจยัในจุดแขง็ (Strengths) 

 

ทางดา้นอปุสรรคของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ภาพท ี4.35) กพ็บวา่ คณุภาพ

ของแรงงาน การศกึษา ความรู้ทางด้านการเงนิ มนํีาหนักมากทสีุด (T4: 0.1) รองมา คอืกฎ 

ระเบยีบและมาตรการทเีกยีวขอ้งกบัการลงทุนทขีาดความยืดหยุ่น (T3: 0.074) ขณะทีปจัจยัอนื 

อาทกิารเชอืมโยงของเศรษฐกจิโลกและการเปิดเสรทีางเศรษฐกิจ (T1: 0.046) และความ

น่าเชอืถอืของภาครฐัและโครงสรา้งการเมอืงไทย (T2: 0.041) นันมีความสําคญัอนัดบัท้ายสุด

และมนํีาหนักทใีกลเ้คยีงกนั 
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ภาพที 4.35  อนัดบัความสาํคญัของปจัจยัในอปุสรรค (Threats) 
 

ทางดา้นโอกาสของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ภาพท ี4.36) พบว่าภูมศิาสตร์

ของประเทศถอืเป็นโอกาสทสีําคญัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลาง

ทางการเงนิในกลุม่อนุภาคแมนํ่าโขง (GMS connector) รวมถงึการลงทุนเกยีวกบัโครงสรา้ง

พนืฐานเพือรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมภิาค (O2:0.044) รองมาคอือัตราการ

ขยายตวัของประชากรภายในประเทศเป็นกลุ่มรายได้ปานกลาง (O4: 0.036) การขยายตัวของ

เศรษฐกจิในภูมภิาค (O1: 0.032) การขยายตัวของธุรกจิกองทุนรวม (O3: 0.025) โครงสรา้ง

ตลาดการเงนิเน้นการระดมทุนผ่านภาคธนาคารเป็นหลกั (O6: 0.022) และการจดัตังตลาดหลกั 

ทรพัยอ์าเซยีน (O5: 0.019) โดยปจัจยัในงานศกึษาสามารถสรปุนําหนักลาํดบัความสําคญัได้ดงั

ตารางท ี4.13 

 

 
 

ภาพที 4.36  อนัดบัความสาํคญัของปจัจยัในโอกาส (Opportunities) 

0.1

0.074

0.046 0.041

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

T4: Poor labor 

quality, education, investor 

knowledge and financial 

literacy

T3: Legal invariables and 

related regulations

T1: Globalization and 

financial liberalization

T2: Public trust and 

political structure

0.044
0.036 0.032

0.025 0.022 0.019

0
0.01
0.02

0.03
0.04
0.05

O2: Good 

strategic location 

and 

underinvestment 

in infrastructure

O4: Increasing 

number of middle 

income people

O1: High 

economic growth 

in the region

O3: Growth in 

mutual fund 

industries

O6: Bank based 

financial structure

O5: ASEAN 

linkage 



 135    

ตารางที 4.13  Factor priority scores and overall (global) priority scores of SWOT factors 

 

SWOT group Scaling 

factor 

SWOT factor Local 

Priority 

Global 

Priority 

Strength (S) 0.267[2] S1: Growth Market Capitalization potential  0.046[3] 0.0123[8] 

  S2: High market liquidity  0.056[1] 0.0150[6] 

  S3: Product variety  0.042[5] 0.0112[11] 

  S4: Stock market stability and sustainability  0.043[4] 0.0115[10] 

  S5: Financial Strengths  0.050[2] 0.0134[7] 

  S6: Good control and performance in 

monetary and fiscal policy  

0.030[6] 0.0080[13] 

Weakness (W) 0.294[1] W1: Small market size and shares 0.098[2] 0.0288[2] 

  W2: High proportion of short term trading 

behavior of investors 

0.103[1] 0.0303[1] 

  W3: Low access to market 0.093[3] 0.0273[3] 

Opportunities(O) 0.178[4] O1: High economic growth in the region 0.032[3] 0.0057[16] 

  O2: Good strategic location and 

underinvestment in infrastructure 

0.044[1] 0.0078[14] 

  O3: Growth in mutual fund industries 0.025[4] 0.0045[17] 

  O4: Increasing number of middle income 

people 

0.036[2] 0.0064[15] 

  O5: ASEAN linkage  0.019[6] 0.0034[19] 

  O6: Bank based financial structure 0.022[5] 0.0039[18] 

Threat (T) 0.261[3] T1: Globalization and financial liberalization 0.046[3] 0.0120[9] 

  T2: Public trust and political structure 0.041[4] 0.0107[12] 

  T3: Legal invariables and related regulations 0.074[2] 0.0193[5] 

    T4: Poor labor quality, education, investor 

knowledge and financial literacy 

0.100[1] 0.0261[4] 

 

หลงัจากไดกํ้าหนดปจัจยัสภาพแวดล้อมทงัปจัจยัภายในและภายนอกตามรูปแบบการ

วเิคราะหส์วอต (SWOT analysis) ซงึโดยทวัไปของการกลยุทธ์จะสามารถแบ่งออกเป็น 4 ดา้น 

คอื กลยุทธ์รุกราน (SO) เป็นการนําจดุแข็งมาสร้างโอกาส, กลยุทธ์แตกตวั (WO) เป็นการ

นําเอาโอกาสมาลดจุดอ่อน, กลยุทธ์พลกิฟืน (ST) เป็นกลยุทธ์ในการนําจุดแขง็มาลดอุปสรรคที

เกดิขนึ และกลยุทธ์ป้องกนั (WT) เป็นวธิกีารในการลดจดุอ่อนและหลกีเลยีงอุปสรรคทเีกดิ ซงึ

เรยีกว่า TOWS matrix  (H. Weighrich,‘The tows matrix-A too; for situational analysis’ 
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pp.60 reference from Vasantha Wichramasinghe, 2009) ก็พบว่าตลาดหลกัทรพัย์ไทยให้

คะแนนกบัปจัจยัภายในทค่ีอนขา้งสูงและเมอืพจิารณาคะแนนในภาพรวมแล้วก็พบว่าตกอยู่ใน

กลุ่มเชงิรบั โดยตลาดหลกัทรพัยไ์ทยจําเป็นตอ้งประเมนิจุดอ่อนและขอ้จาํกดัเพอืนํามากําหนด

กลยุทธ์ ในทีนีประกอบด้วยการปรบัปรุงกฎระเบยีบเกียวกบัการลงทุน การควบคุมและ

ตรวจสอบพฤติกรรมการซอืขายของนักลงทุนบญัชบีรษิัทหลกัทรพัย์ และการพฒันาคณุภาพ

แรงงานและการศกึษาดา้นแรงงานแสดงดงัภาพท ี4.37 

 
 Internal Strength (S) 

WS: 0.267 
Internal Weakness (W) 

WW:0.294 
External Opportunities (O) 

WO:0.178 
SO Strategy 

 

SO1-การพฒันาตลาดหลกัทรพัย์ไทยให้
เป็น GMS Connector 

(S1/S3/O1/O2/O4) 
 

SO2-การควบรวมกจิการตลาดหลกั 
ทรพัย์และหาส่วนแบง่เชงิกลยุทธ์กบั
ตลาดหลกัทรพัย์นานาชาต ิ

(S1/O1/O2/O5) 
 
SO3-ก า ร พัฒ น า ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ที เ ป็ น
เอกลักษณ์ อาทิ กอง ทุนโครงสร้า ง
พนืฐานกองทุนรวมส่งเสรมิอุตสาหกรรม
ทสีาํคญัของประเทศ 

(S1/S4/O2/O3/O4) 

WO Strategy 
 
WO1-การสง่เสรมิใหธ้รุกิจเกิดการควบ
รวมกิจการและระดมทุนผ่านธุรกิจร่วม
ทุน 

(W1/W3/O1/O2) 

WO2-การพฒันาธุรกจิขนาดเล็ก SMEs 
ให้สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย์ได ้

(W1/W3/O6) 
 
WO3-การสง่เสรมิใหเ้กดิการจดทะเบยีน
แบบ dual listing จากบรษิัทต่างชาติทมีี
ศกัยภาพ 

(W1/W3/O1/O2/O5) 

External Threats (T) 
WT:0.261 

ST Strategy 
 
 
ST2-การสรา้งแรงจูงใจใหเ้กดิการลงทุน
ตลาดหลกัทรพัย์เพมิมากขนึ 

(S1/S5/S6/T1/T4) 

WT Strategy 
 
WT1-ก า ร ค ว บ คุ ม แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ
พฤตกิรรมการซือขายของนักลงทุนบญัช ี
บรษิทัหลกัทรพัย์(T1/T3/W2) 

 
WT2-การขยายฐานนกัลงทุนสถาบนั 

(T1/T4/W1/W2) 
 

WT3-การปรบัปรงุกฎระเบยีบเกียวกับ
การลงทนุ 

(T3/ W1/W3) 
 

WT4-การพฒันาคุณภาพแรงงานและ
การศกึษาดา้นการเงนิ 

(T4/W1/W2) 

 

ภาพที 4.37  TOWS Matrix of Thailand Stock exchange 

W=0.048 W=0.052 

W=0.068 W=0.077 



 

 

บทที 5 
 

สรปุและข้อเสนอแนะ 
 

 ในบทนจีะประกอบไปด้วย สรุปงานศึกษาและข้อเสนอแนะเชงินโยบายในการพฒันา

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส่วนสุดท้ายจะเป็นข้อจํากัดในงานศึกษารวมถึง

ขอ้เสนอแนะอนืๆ เพอืเป็นประโยชน์ในการศกึษาครงัต่อไป 

 

5.1 สรปุงานศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 

การศกึษาความสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรพัย์ไทยในกลุม่ประเทศ

อาเซยีน 5 พบว่าตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปรแ์ละตลาดหลกัทรพัย์มาเลเซยีมขีดีความสามารถ

ในการแข่งขันทสีูงกว่าตลาดหลกัทรพัย์ไทยในทุกด้าน โดยมรีะดบัคะแนนใกล้เคยีงกบัตลาด

หลกัทรพัยอ์นิโดนีเซยีและตลาดหลกัทรพัยฟิ์ลปิปินส์ถงึแมว้า่ตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปรจ์ะมี

อปุสรรคทางทรพัยากรเมอืเทยีบกับตลาดหลกัทรพัย์ไทยแต่กม็คีวามสามารถในการจดัสรร

ทรพัยากรทมีอียู่จาํกัด ร่วมกับนโยบายการเปิดเสรทีางการคา้ลงทุน ทําให้ตลาดหลกัทรพัย์

สงิคโปร์เป็นศูนย์กลางทางการเงนิในภูมภิาคเอเชยีแปซิฟิก เช่นเดยีวกบัตลาดหลกัทรพัย์

มาเลเซยีทมีกีารเตบิโตในอุตสาหกรรมการเงนิอสิลามธุรกจิพลงังานและปาลม์นํามนัเป็นตวั

สนับสนุนซงึเมอืศึกษาในทุกปจัจยัจะพบว่าตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยจาํเป็นอย่างยงิ

ทีจะต้องพฒันาในทุกปจัจยัตามแบบจําลองระบบเพชรเพอืยกระดบัความสามารถในการ

แข่งขัน 

นอกจากนัน ผู้วจิยัไดศ้กึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนความสามารถในการแข่งขนั

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มประเทศอาเซยีน 5 กบัปจัจยัตามแบบจําลองระบบ

เพชรในช่วง 10 ปี (ปี พ.ศ. 2545 - 2554) ด้วยวธิ ี Fixed Effect Least-Squares dummy 

variable (LSDV) Model (FEM) ซงึชใีห้เห็นว่าลําดบัการพฒันาของตลาดหลกัทรพัย์ค่อนข้าง

สอดคลอ้งกับการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและแสดงปจัจยัทสี่งผลกระทบ

ต่อการพฒันาตลาดหลกัทรพัย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 5 อย่างมีนัยสําคญั โดยแบ่งตาม

แบบจาํลองระบบเพชร สามารถสรุปไดด้งัน ี
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1) ดา้นปจัจยัการผลติ ปจัจยัทสี่งผลต่อศกัยภาพการแข่งขนัของตลาดหลกัทรพัยค์อื 

ระดบัการเขา้ถงึแหลง่ระดมทนุ ซงึรวมถงึการขยายตวัของสนิเชือในภาคธนาคารด้วย แสดงให้

เห็นว่าธนาคารก็เป็นตัวกลางทีทําให้เกิดการลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์มากยิงขึน แต่

ขณะเดยีวกนัก็ควรดําเนินนโยบายททํีาใหเ้กดิความสมดุลระหวา่งการระดมทุนผ่านภาคธนาคาร

และตลาดทนุ เพอืใหเ้ศรษฐกจิภายในประเทศสามารถเตบิโตไดอ้ย่างยงัยนื  

2) ปจัจยัอุปสงค์ภายในประเทศปจัจยัทมีคีวามสําคัญคอืมลูคา่การซอืขายในตลาด

หลักทรัพย์ แสดงให้เห็นว่าสภาพคล่องถือเป็นปจัจยัทีสําคญัทีทําให้ตลาดมศีกัยภาพในการ

แข่งขนั 

3)  ดา้นความสมัพนัธ์และความร่วมมอืในกลุ่มอุตสาหกรรมปจัจยัทีมคีวามสาํคญัคอื

ความสามารถในการระดมทุนผ่านธุรกจิร่วมทุนและระดบัความน่าเชอืถอืของผูบ้รหิาร ซงึเป็น

ปจัจยัทบีอกถงึระดบัการเขา้ถงึของบรษิทัภายในประเทศสูต่ลาดหลกัทรพัย์  

4) ด้านกลยุทธ์องค์การ โครงสร้างและการแข่งขัน พบว่า สดัส่วนมูลค่าตลาดต่อ

ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ถอืเป็นตวัแปรทบีอกประสิทธภิาพของการพฒันาตลาด

หลักทรัพย์ว่ามีระดับการพฒันาสอดคล้องกับภาคเศรษฐกจิจริงหร ือไม่ ซงึจากการศึกษา

โครงสรา้งตลาดหลกัทรพัย์ก็พบว่ายงัมกีารขยายตวัของตลาดหลกัทรพัยเ์มอืเทยีบกบัผลติภณัฑ์

มวลรวมภายในประเทศทตํีาแสดงให้เห็นว่าภาคตลาดหลกัทรพัย์ไมได้เป็นแหล่งระดมหลกัที

รองรบัการระดมทุนของธุรกจิภายในประเทศ 

5) บทบาทของภาครฐัทเีป็นปจัจยัภายนอกทเีขา้มากระทบตลาดหลกัทรพัยนั์น พบว่า

การดําเนินนโยบายของธนาคารกลางและประสทิธภิาพของกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้งกบัภาคธุรกจิ

นนัมผีลกระทบอย่างมนีัยสําคญั 

ปจัจยัข้างต้นถือเป็นสงิทีผู้กําหนดกลยุทธ์ควรใหค้วามสําคัญเพอืเป็นแนวทางการ

พฒันาตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นกลไกหลักในการรวบรวม จดัสรร และตดิตาม ดูแลการใช้

ทรพัยากรทางเศรษฐกิจทมีปีระสทิธภิาพ เพอืเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาศักยภาพและ

ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ  

ทางดา้นการกําหนดกลยุทธ์เพอืพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรพัย์

ไทย ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT analysis) โดยมกีารจดัรูปแบบลําดบัขัน (The 

Analytic Hierarchy Process: AHP) และสอบถามกลุ่มผู้เช ียวชาญในสายงานตลาดทุนจํานวน 

10 ท่าน ซงึพบว่าในปจัจยัสวอตจดุอ่อน (Ww ) ถอืเป็นปจัจยัทผีู้เชยีวชาญเห็นว่ามคีวามสําคญั

มากทสีดุในการพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยมนํีาหนัก

เท่ากบั 0.294 รองมาคอื จดุแขง็ (Ws: 0.267) อุปสรรค (WT: 0.261) ทมีรีะดบัทใีกลเ้คยีงกนัและ

โอกาส (Wo: 0.178) โดยในปจัจยัย่อยทไีด้นําหนักคะแนนรวม (Global Priority) สูงสุด 5 อนัดบั

แรก คือ (1) พฤติกรรมการซอืขายของนักลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ไทย (W2: 0.0303), (2) 
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ตลาดหลกัทรพัย์ไทยมขีนาดเลก็ (W1:0.0288), (3) การเขา้ถงึตลาดหลกัทรพัยข์องธุรกจิใน

ประเทศยงัตํา (W3: 0.0273), (4) คุณภาพของแรงงานและการศึกษาทางด้านการเงนิ (T4: 

0.0261) และ (5) กฎระเบยีบเกยีวกบัการลงทุนในตลาดทุน (T3: 0.0193) เมอืคาํนวณนําหนัก

เพอืกําหนดกลยุทธ์ใน TOWS Matrix พบว่ากลยุทธเ์ชงิป้องกนัตวั (WT strategy) ไดร้บัคะแนน

สงูสดุแสดงดงัภาพท ี5.1  

 

 
 

ภาพที 5.1  Analysis of strategies TOWS Matrix 

 

กลยุทธ์เชงิป้องกนัตวัประกอบดว้ยกลยุทธ์ทขีจดัจดุอ่อนและข้อจาํกดัทเีป็นอุปสรรคเพอื

รกัษาความสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรพัย์ไทย ได้แก่ การควบคุมและตรวจสอบ

พฤตกิรรมการซอืขายของนักลงทุนบญัชบีรษิทัหลกัทรพัย ์การขยายฐานนักลงทุนสถาบนั การ

พฒันาคณุภาพแรงงานและการศกึษาด้านแรงงาน และการปรบัปรงุกฎระเบยีบเกยีวกบัการ

ลงทุน รายละเอยีดดงันี 

1) การควบคุมและตรวจสอบพฤติกรรมการซือขายของนักลงทุนบัญชีบริษัท

หลกัทรพัย ์เพอืลดความผนัผวนของดชันีตลาดหากเราพจิารณาโครงสร้างของนักลงทุนพบว่า

ตลาดหลกัทรพัย์ไทยมโีครงสรา้งนักลงทุนทรีายย่อยถงึรอ้ยละ 59 จากกลุม่นักลงทุนทงัหมด 

ขณะทสีดัส่วนของนักลงทุนสถาบนั บรษิัทหลกัทรพัย์ และนักลงทุนต่างชาติเท่ากบัร้อยละ 8, 

11, 22 ตามลําดับและเมอืพจิารณาถงึรูปแบบการซอืขายหลกัทรพัย์ก็พบว่าสดัส่วนของนัก

ลงทุนรายย่อยและบรษิัทหลกัทรพัยจ์ะเน้นการซือขายในลกัษณะ Day trading ซงึพฤตกิรรม

เหล่านีก็ส่งผลให้การซอืขายในตลาดมคีวามผันผวนอย่างมาก ทางสํานักงานกํากบัหลกัทรพัย์
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และตลาดหลักทรัพย์จึงเรมิมกีารตรวจสอบอย่างเข้มงวดเกยีวกับการซือขายของบริษัท

หลกัทรพัย ์ทสี่งผลกระทบต่อราคาซอืขายในช่วงก่อนตลาดปิด ดงันนัควรมกีารกําหนดกรอบที

ชดัเจนในรกัษาเสถยีรภาพตลาดจากความผนัผวนของการซอืขาย อาท ิการรายงานผลการซอื

ขาย การกําหนดเพดานในการซอืขายหรือการหมุนรอบการซือขาย นอกจากนีควรมีการ

ตรวจสอบองคก์รบรษิัทหลกัทรพัย์ให้มกีารแยกฝ่ายดําเนินงานระหวา่งพอร์ตของบรษิัทและ

พอร์ตลูกคา้ เพอืสร้างความเชอืมนัให้แก่นักลงทุน และป้องกนัปญัหาตลาดหลักทรัพย์ขาด

เสถยีรภาพ 

2) การขยายฐานนักลงทุนสถาบนั จากงานศกึษาของ เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์และ 

ประดษิฐ ์วธิิศุภกร (2544) พบว่านักลงทุนสถาบนัมบีทบาทสาํคญัในการพฒันาตลาดทุนไทย

เพราะเป็นการสร้างโอกาสให้กบับรษิัทจดทะเบียนและแสดงถึงสญัญาณทีดี ทีจะเกิดการ

เปลยีนแปลงใหม ่ๆ ซงึช่วยใหบ้รษิัทมกีารพฒันามากยงิขนึรวมถงึเป็นกลุม่การเข้ามาตรวจสอบ

การดําเนินงานของบรษิทัไดด้มีาก โดยกลุม่นักลงทุนสถาบนัเราสามารถแยกออกเป็น 3 กลุ่ม

หลกั คอื บริษัทเพอืการลงทุน บรษิัทประกันภยั และกองทุนสํารองเลยีงชพี ซงึพบวา่สดัสว่น

ของนักลงทุนกลุม่นีของไทยมจีาํนวนน้อยมากและมอีตัราการขยายตวัทตํีา ดงันันมาตรการที

ช่วยใหจู้งใจให้เกดิการลงทุนของกลุม่นักลงทุนสถาบนัให้เพมิมาก อาท ิการลดหรอืยกเวน้ภาษี

เกยีวกับการลงทุนให้แก่กลุ่มนักลงทุนสถาบนั (บางกลุ่ม) การสร้างสภาวะทเีออืให้เกดิการ

เตบิโตของธุรกจิและการเงนิ มาตรการเหลา่นีถอืว่าภาครฐัเขา้มามบีทบาทสาํคญัทจีะผลักดนัให้

อุปสงคข์องกลุม่นักลงทุนสถาบนัสูงขนึ สรา้งเสถยีรภาพให้แก่ตลาดหลกัทรพัยไ์ทย 

3) การพฒันาคุณภาพแรงงานและการศกึษาทางด้านการเงนิ จากข้อสรุปเกียวกับ

คุณภาพการศึกษาทางด้านการเงนิและทักษะอืนทีเกียวข้อง อาทิ ภาษาและเทคโนโลยี

สารสนเทศ พบว่าประชาชนไทยยงัขาดความรูค้วามเข้าใจทถีูกต้อง ซงึถอืวา่เป็นอุปสรรคในการ

พฒันาตลาดทสีําคญั มาตรการแกไ้ข จาํเป็นต้องได้รบัความร่วมมอืจากทุกภาคสว่น ไมว่่าเป็น

สถาบนัวจิยั สถานศกึษา ภาคธุรกิจและภาครฐั ในการพฒันาความรูเ้กียวกบัการลงทุนให้เกดิ

ความรูค้วามเขา้ใจทถีกูตอ้ง นอกจากนันบรษิทัหลกัทรพัย์ควรมกีารทดสอบความรูน้ักลงทุนเพอื

จดักลุ่มและระบุคุณสมบตัขิองนักลงทุนทสีามารถซอืขายผลติภณัฑ์ทมีคีวามซับซ้อนได้ ด้าน

การพฒันาคุณภาพแรงงาน ควรมกีารปรบัปรุงการฝึกอบรม โดยมกีารขยายระยะเวลาในการ

ฝึกอบรมในส่วนของนักวเิคราะห์หลกัทรพัย์ มกีารเพมิความเข้มงวดในการสอบนักวิเคราะห์

หลกัทรพัยผ์ูท้ตีดิตอ่กบัประชาชน เช่น Investment advisor และ Investment planner เป็นต้น 

4) การปรบัปรุงเกียวกับกฎระเบยีบและกฎหมายการลงทุน โดยจากงานศกึษาของ 

กุลธดิา สมใจวงษ์และคณะ (2555), การสมัมนากฎหมายใหม่พฒันาตลาดทุนได้จรงิหรอืจดัทํา

โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (2554) และการสมัมนากลุ่มผู้ประกอบการธุรกจิการเงนิ

เพอืเตรยีมพรอ้มสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน จดัทําโดยสาํนักงานเศรษฐกจิการคลงั  (สศค.) 

กระทรวงการคลงั (2555) พบว่าการพฒันาดา้นกฎระเบยีบเกยีวกบัการลงทุนของไทยยงัมคีวาม
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ลา้ช้าและไม่สอดคลอ้งกบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศ ทําใหเ้กดิคอขวดในการพฒันา 

โดยกฎหมายทเีกยีวข้อง ได้แก่ กฎหมายการลม้ละลาย กฎหมายกรรมสทิธ ิและกฎหมาย

คดีอาญาอืนทีใช้ระยะเวลายาวนาน จนไม่เกดิการฟ้องคดี ซึงทังหมดนีจะเกียวข้องกับ

ผลประโยชน์ของนักลงทุนทีสมควรได้ร ับการปกป้องสทิธิของตนเอง และสามารถเรยีกร้อง

คา่เสยีหายจากการดาํเนนิงานทขีาดความระมดัระวงั หรอืมกีารทุจรติได ้ขณะทกีฎหมายทสีง่ผล

ต่อการเพมิศกัยภาพในการดําเนินธุรกจิและตลาดหลกัทรพัย ์อาท ิกฎหมายการควบรวมกจิการ

และการจดัเก็บภาษี กฎหมายการอนุญาตให้บรษิัทต่างด้าวเข้ามาจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ได้ ซงึถ้าหากการปรับปรุงกฎระเบยีบนีเป็นผลสําเรจ็ กส็่งผลให้เกิดการพฒันา

เศรษฐกจิอย่างเตม็ประสทิธภิาพ และตลาดหลกัทรพัย์ไทยก็จะสามารถปรบัตวัเพอืรองรับการ

แข่งขนัทวคีวามรุนแรงขึนทุกขณะ 

การพฒันาตลาดหลกัทรพัย์ไทยให้มคีวามสามารถในการแข่งขนัทงัระดบัภูมภิาค

อาเซยีน และระดบัโลกถอืเป็นโจทยสํ์าคญัจากสถานการณ์ในปจัจบุนั เพราะตลาดหลกัทรพัยนั์น

ถือเป็นตวักลางทีเชือมโยงระหว่างนักลงทุนและผู้ระดมทุน การจดัทํามาตรการให้ตลาด

หลกัทรพัยดํ์าเนินไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพจาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมอืจากทุกภาคส่วน และ

พยายามใหม้าตรการดงักลา่วมคีวามเป็นไปได ้และแก้ไขปญัหาได้อยา่งตรงจุด นอกจากกลยุทธ์

เชิงร ับทีตลาดหลักทรัพย์ไทยจําเป็นต้องปรับตัวในแผนลําดับถัดไปในการพัฒนาขีด

ความสามารถในการแข่งขนัคอืการพลกิฟืน แตกตวัและรุกราน (ตารางท ี5.1) อาท ิการขยาย

อุปทานของตลาดโดยส่งเสรมิใหธุ้รกจิเกดิการควบรวมกจิการและระดมทุนผ่านธุรกิจร่วมทุน 

การจดัตงัคลนิิกในการพฒันาธุรกิจขนาดเลก็ (SMEs) เพอืใหส้ามารถเขา้จดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย์ได้  และการส่งเสริมให้เกิดการระดมทุนแบบ Dual listing โดยจดั road show ใน

ต่างประเทศเพอืเฟ้นหาบรษิทัทมีคีุณภาพมาเพมิขอบข่ายการระดมทุนในตลาดหลกัทรพัย์ไทย 

อกีส่วนหนึงจะกล่าวถึงการควบรวมกิจการตลาดหลกัทรพัย์โดยตรงหรอืการหาส่วนแบ่งทาง

ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ซงึตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจําเป็นต้องศึกษาผ่านแม่แบบอย่าง 

NESDAQ Euronext และจากงานศกึษาของ อนุภาพ โฉมศร ี(2552) พบว่าเมอืตลาดหลกัทรพัย์

ไดเ้รมิมกีารดําเนินควบรวมกจิการก็ส่งผลให้มูลค่าตลาดรวมและมูลค่าการซอืขายปรบัตวัสูงขนึ 

และเป็นการดงึดูดใหบ้รษิทัเข้ามาจดทะเบยีน สง่ผลใหเ้กดิการประหยดัต่อขนาด โดยมสีดัส่วน

ตน้ทุนต่อรายไดท้ลีดลง อตัรากําไรสทุธทิเีพมิขนึ ขณะทนัีกลงทุนกไ็ดร้บัผลประโยชน์แฝงจาก

ตน้ทุนทตํีาลง แตอ่ยา่งไรก็ดปีระเดน็ในการควบรวมกจิการถอืว่าค่อนขา้งอ่อนไหวเนืองจากจะ

สง่ผลกระทบถงึโครงสรา้งเศรษฐกจิประเทศ 
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ตารางที 5.1  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาความสามารถในการแขง่ขนัของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ

ไทย 

 

กลยทุธ์  มาตรการ  

กลยุทธ์ป้องกนัตวั 

WT strategy (WWT:0.077) 

ระยะสนั 

 

WT1-การปรบัปรุงกฎระเบยีบเกยีวกบัการลงทุน อาท  ิ

-กฎหมายการล้มละลาย 

-กฎหมายกรรมสทิธ ิ

-กฎหมายการควบรวมกจิการและจดัเกบ็ภาษ ี

-กฎหมายอนุญาตใหบ้รษิทัตา่งดา้วเขา้มาจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์  

-การดาํเนินคดอีาญาทใีชร้ะยะเวลายาวนาน จนไมเ่กดิการฟ้องคด ี

WT2-การควบคุมและตรวจสอบพฤติกรรมการซือขายของนักลงทุนบญัชบีรษิัท

หลักทรพัย์เพอืลดความผนัผวนของดชันตีลาด 

WT3-การพฒันาคุณภาพแรงงานและการศกึษาดา้นการเงนิ 

-ขยายระยะเวลาในการฝึกอบรม เพมิความเขม้งวดในการสอบนักวเิคราะห์

หลกัทรพัย ์

-สร้างความร่วมมอืกบัทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นสถาบนัวิจยั สถานศกึษา 

ภาคธุรกจิและภาครฐั ในการพฒันาความรูเ้กยีวกบัการลงทุน 

-มกีารจดักลุ่มของนักลงทุนและระบุคณุสมบตัขิองนักลงทุนทีสามารถซอืขาย

ผลติภณัฑท์มีคีวามซบัซ้อนได ้

กลยุทธ์พลกิฟืน 

ST Strategy (WST:0.068) 

ระยะกลาง 

ST1-การสรา้งแรงจงูใจใหเ้กดิการลงทนุตลาดหลกัทรพัย  ์

- การเพมิผลิตภัณฑใ์หเ้หมาะสมกบัคนทุกกลุ่ม อาท ิผลติภณัฑ์ทสีอดคลอ้ง

กบัหลกัศาสนาอสิลาม กองทุนหรอืประกนัภัยทเีหมาะสมตามช่วงอาย ุ

- การเพมิชอ่งทางการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์ให้นักลงทุนเขา้ถงึไดส้ะดวก

มากยงิขนึ อาทิ การซือขายผลติภัณฑไ์ด้ผา่นธนาคาร 

กลยุทธ์แตกตวั 

WO Strategy (WWO:0.052) 

ระยะกลาง 

WO1-การส่งเสรมิให้ธุรกจิเกดิการควบรวมกจิการและระดมทุนผ่านธรุกจิร่วมทุน 

WO2-การพัฒนาธุรกจิขนาดเล็ก SMEs ให้สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์

WO3-การส่งเสรมิให้เกดิการจดทะเบยีนแบบ dual listing จากบรษิัทต่างชาติทมีี

ศกัยภาพ 

กลยุทธรุ์กราน 

SO Strategy (WSO:0.048) 

ระยะยาว 

SO1-การพฒันาตลาดหลกัทรพัย์ไทยใหเ้ป็น GMS Connector 

SO2-การควบรวมกจิการตลาดหลักทรพัยแ์ละหาส่วนแบ่งเชงิกลยุทธ์กบัตลาด

หลกัทรพัยน์านาชาต ิ

SO3-การพฒันาผลติภณัฑ์ทเีป็นเอกลกัษณ์ อาท ิกองทุนโครงสรา้งพนืฐานกองทุน

รวมส่งเสรมิอุตสาหกรรมทสีาํคญัของประเทศ 
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5.2 ขอ้จาํกดัในงานศึกษาและข้อเสนอแนะเพือเป็นประโยชน์ในการศึกษาครงัต่อไป 

 

5.2.1 ข้อจาํกดัในงานศึกษา 
ในส่วนของการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบจาํลองระบบเพชร มขี้อจํากัดด้านข้อมูล

ของตวัแปรในงานศึกษา ขอ้มูลเชงิสถติบิางส่วนจงึใช้ค่าขอ้มลูจากค่าเฉลยีระหว่างปี พ.ศ. 2550 

– 2555 และหากเป็นการสงัเคราะห์รายงานการจดัอันดบัความสามารถในการแข่งขนัจากสภา

เศรษฐกจิโลกและสถาบนัการจดัการนานาชาต ิจะรวบรวมจากรายงาน ปี พ.ศ. 2555 โดยใน

การวเิคราะห์จะมกีารให้นําหนักแต่ละปจัจยัเทา่กนั (Simple average weight) ดงันันจงึเป็น

ประโยชน์ในงานศกึษาครงัต่อไปทจีะมกีารคาํนึงถงึนําหนักของตวัแปรทแีตกต่างกนั 

 

5.2.2 ข้อเสนอแนะในงานศึกษาครงัต่อไป 

1) การศกึษาเพมิเตมิและปรบัตวัชีวดัจากแบบจาํลองระบบเพชรเพอืนํามาใช้

ประเมนิศกัยภาพของตลาดหลกัทรพัยไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยงิขนึ 

2) การศกึษาในลกัษณะเชงิลกึถึงแนวทางการพฒันาขีดความสามารถของตลาด

หลกัทรพัยต์่างประเทศทีประสบความสําเร็จหรอืตลาดหลกัทรพัย์ชนันําของภูมภิาค ตลาด

หลกัทรพัยส์งิคโปร ์Singapore Exchange (SGX) ตลาดหลกัทรพัย์ฮ่องกง Hong Kong Stock 

Exchange (SEHK) ตลาดหลกัทรพัยเ์กาหล ี(Korea Exchange: KRX) อาท ิแนวทางการปฎริูป

กฎหมายเพอืพฒันาตลาดการเงนิ แนวทางการขยายตลาด การพฒันาผลติภณัฑ ์เป็นตน้ 
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ตวัแปรในงานศึกษาและคาํอธิบาย 

การศกึษาจะพจิารณาถงึ 4 ปจัจยัตามแบบจาํลองระบบเพชร และบทบาทของภาครฐัที

สง่ผลต่อความสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรพัยไ์ทยในกลุม่ประเทศอาเซยีน 5 

1. ปจัจยัการผลติ 

ปจัจยัย่อย แหล่งทมีา 

ปจัจยัพนืฐาน 

คุณภาพโครงสรา้งพนืฐานโดยรวมหมายถงึ คุณภาพโครงสร้างพนืฐาน

ภายในประเทศ ไดแ้ก่ คุณภาพระบบการขนส่ง ระบบโทรคมนาคม และระบบไฟฟ้าความ

เพยีงพอต่อจาํนวนประชากร 

 

(WEF, IMD) 

การลงทนุในดา้นสอืสารโทรคมนาคมหมายถงึ รอ้ยละการลงทุนต่อผลติภณัฑม์วล

รวมในประเทศเบอืงต้น ปี พ.ศ. 2553 

(IMD) 

ระบบเทคโนโลยกีารสอืสารภายในองคก์ร หมายถงึ การเชอืมต่อเทคโนโลยภีายใน

องคก์าร อาท ิโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ 

(IMD) 

การพฒันาเทคโนโลยรีะหว่างองคก์รหมายถงึ ภายในองคก์รและระหว่างองคก์รมี

การพฒันาเทคโนโลยมีากหรอืน้อย 

(IMD) 

ปจัจยัขนัสงู 

ขนาดสนิทรพัยใ์นภาคการเงนิแบ่งเป็นภาคธนาคาร ตลาดทุนและตราสารหนี ปีพ.ศ. 

2553 

 

(ADB) 

การพฒันาของตลาดการเงนิ หมายถงึ การเขา้ถงึการให้บรกิารทางการเงนิ , ความ

ง่ายในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน,ความแขง็แกร่งของภาคธนาคาร (ฐานะทางการเงนิ),ปจัจยั

เสยีงในภาคการเงนิอาท ิผลติภณัฑ์ทางการเงนิทมีคีวามซบัซ้อน การอนุมตัขิองสนิเชอื 

และความโปรง่ใสในการดําเนินธรุกจิทางการเงนิ และปจัจยัเสยีงในการลงทุน อาท ิความ

เสยีงทางการเมอืง เศรษฐกจิ ระดบัหนีสาธารณะและระดบัความน่าเชอืถอืของประเทศ 

(WEF) 

คุณภาพแรงงาน หมายถงึ  ระดบัค่าจ้างของพนักงานฝ่ายการเงิน คุณภาพของ

สถาบันการเรียนการสอนด้านการบรหิารจดัการ และทักษะแรงงานด้านภาษา ความรู้

ดา้นการเงนิ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(WEF, IMD) 

ความสามารถดา้นนวตักรรม หมายถงึ เทคโนโลยขีองบรษิัทเกดิจากการถา่ยทอด

จากต่างชาตหิรอืเกดิจากการพฒันาภายในบรษิทั 

(WEF) 

งบประมาณดา้นการวจิยัและพฒันาของภาคเอกชน หมายถงึ มีงบประมาณในการ

สนับสนุนดา้นการวิจยัและพฒันาของบรษิทัมากหรอืน้อย 

(WEF) 
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2. อุปสงคภ์ายในประเทศ 

ปจัจยัยอ่ย แหล่งทมีา 

ขนาดและการขยายตวัของอุปสงค ์

อตัราการขยายตวัของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเบืองต้น หมายถึง การ

เตบิโตของเศรษฐกจิภายในประเทศทีเกอืหนุนให้เกดิการระดมทุนในตลาดหลกัทรพัย์

เพมิมากขนึ (GDP Growth) ปี พ.ศ. 2555 

 

(world bank) 

อัตราการขยายตวัและมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดมลูคา่เฉลยีระหว่างปี พ.ศ. 

2550-2555 (หน่วย: พนัลา้นดอลลารส์หรฐั) 

(Datastream) 

มลูค่าและปรมิาณการซอืขายในตลาดหลกัทรพัยม์ูลค่าเฉลยี 

ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2555 

(Datastream) 

สดัส่วนการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยต่์อประชากรปี พ.ศ. 2553 (IMD) 

สภาพคล่องของการซอืขายในตลาดหลกัทรพัย ์เฉลยีปี พ.ศ. 2550-2555 (WFE) 

ความซบัซ้อนของอปุสงค์ 

จํานวนบรษิทัทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยปี์ พ.ศ. 2554 

 

(WFE) 

จาํนวนและมูลค่า IPO เฉลยีปี พ.ศ. 2550-2554 (WFE) 

ผลติภัณฑ์ในตลาดหลกัทรัพย์หมายถึง พิจารณาจากความหลากหลายของ

ผลติภณัฑโ์ดยแยกเป็น 3 กลุม่ คอืตลาดตราสารทุน ตลาดตราสารหนี และตลาดอนุพนัธ์ 

ปี พ.ศ. 2556 

(เวบ็ไซตต์ลาดฯ) 

ระดบัการกระจุกตวัของมูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดหมายถงึ การกระดมทุนมี

การกระจุกตวัในกลุ่มบางบริษัท (CR10) ขอ้มูลปี พ.ศ . 2555 และระดับกระจุกตวัใน

อุตสาหกรรมของตลาดหลกัทรพัย ์(Herfindahl-Hirschman Index: HHI)  

(WFE) 

 
3. กลยุทธ์องค์การ โครงสรา้งและการแขง่ขนั 

ปจัจยัย่อย แหล่งทมีา 

กลยุทธ์องค์การ 

พิจารณาจากตําแหน่งกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์แต่ละแห่งในการพัฒนาขดี

ความสามารถในการแข่งขนัรวบรวมจากบทความ งานวจิยั และแผนแม่บทในการพฒันา

ตลาดทุนของประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2555 

 

โครงสรา้ง 

มลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดต่อผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศเบืองต้นหมายถงึ 

ระดบัการพฒันาของตลาดหลกัทรพัยพ์จิารณาจากการเตบิโตของสดัส่วนของมลูค่าตลาด

หลกัทรพัยต่์อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศเบอืงตน้ ปี พ.ศ. 2550-2555 

(World Bank) 

การประเมนิการกาํกบัดแูลบรษิทัจดทะเบียนหมายถงึ รายงานการกาํกับดแูลกจิการ

(CG Watch) ปี พ.ศ. 2555 จัดทําโดยAsian Corporate   Governance Association 

และ CLSA Asia-Pacific Markets แบ่งออกเป็นทังหมด 5 หมวด ได้แก่ หมวด
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ปจัจยัย่อย แหล่งทมีา 

หลกัเกณฑ์การกาํกับดูแลกิจการและการปฏิบัติ หมวดการบังคบัใชก้ฎหมาย หมวด

บรรยากาศด้านการเมอืงและกฎหมาย หมวดการจดัทําบัญชแีละการตรวจสอบ และ

หมวดวฒันธรรมมาภิบาล 

เสถยีรภาพของตลาดหลกัทรพัย ์หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยท์มีสีภาพคล่องในการ

ซอืขาย มคีวามผนัผวนในระดบัทเีหมาะสม ราคาหลกัทรพัยส์ามารถสะทอ้นราคาตลาด

ได้อย่างรวดเรว็อย่างมีประสทิธิภาพ และม ีต้นทุนของเงินทุนตํา ในงานศกึษาครงันี 

พจิารณาจาก ค่าความเบ้ของอตัราผลตอบแทนดชันีตลาดหลักทรัพย์(Skewness of 

market return index) ความผนัผวนของอัตราผลตอบแทนดชันีตลาดหลักทรพัยแ์ละ

อตัราแลกเปลยีน อตัราส่วนกาํไรต่อราคา อตัราเงนิปนัผลตอบแทนเฉลยี อัตราส่วนราคา

ปิดต่อมลูค่าหุน้ตามบญัช ี 

(Datastream) 

การแข่งขนั 

มลูค่าตลาดหลกัทรพัย์ตอ่ตลาดหลกัทรพัยท์วัโลก หมายถงึ สว่นแบ่งการตลาดของ

ตลาดหลกัทรพัยท์เีป็นสมาชกิของสหพนัธต์ลาดหลกัทรพัย์นานาชาต ิปี พ.ศ. 2555 

 

(WFE) 

ระดบัการเปิดเสรีและความมีเสถยีรภาพทางการเงินหมายถงึThe Financial 

Development Report ปี พ.ศ. 2555 ไดส้รุประดบัการเปิดเสรแีละเสถยีรภาพของระบบ

การเงนิแต่ละประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ คอืกลุ่ม Conservative, Transition และ 

Liberal ซงึพจิารณาจาก เสถยีรภาพของอัตราแลกเปลยีน ระบบธนาคาร และความเสยีง

จากวกิฤติเศรษฐกจิ 

(WEF) 

จาํนวนบรษิัทหลกัทรพัยใ์นแต่ละประเทศ ปี พ.ศ. 2556 (เวบ็ไซตต์ลาดฯ) 

4. ความสมัพนัธ์และความร่วมมอืนกลุ่มอุตสาหกรรม 

ปจัจัยย่อย แหล่งทมีา 

พจิารณาจากการสํารวจทัศนคตดิ้าน ธรรมมาภิบาลของธุรกจิในประเทศ ความ

น่าเชอืถอืของผู้บรหิารตอ่สงัคม ประสทิธภิาพของคณะกรรมการบรหิาร การตรวจสอบ

บัญชีว่าเป็นตามาตรฐานสากลหรือไม่  ความสามารถในการระดมเงินทุน  Venture 

Capitalist และภาพลกัษณ์ของประเทศทีสง่เสรมิการพฒันาธุรกจิภายในประเทศ  

(WEF, IMD) 
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5. บทบาทของภาครฐั 

ปจัจยัย่อย แหล่งทมีา 

ฐานะทางการคลงั พจิารณาจาก งบประมาณของรฐับาลเกนิดลุ/ขาดดุล (% GDP) 

อตัราการเตบิโตของหนีสนิภาครฐั การบรหิารหนีสาธารณะ การหลกีเลยีงภาษ ีและการ

บรหิารกองทุนบาํเหนจ็บํานาญ  

(IMD) 

นโยบายการคลงั พิจารณาจาก มูลค่าภาษีทีจดัเก็บได้ต่อผลติภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศเบอืงตน้ ความเหมาะสมของภาษบุีคคลและภาษผู้ีประกอบการ และอัตราภาษี

เงนิไดน้ิตบุิคคล ภาษีเงนิปนัผล และภาษมีลูค่าเพมิ 

(IMD) 

นโยบายการเงนิ พิจารณาจาก การกําหนดอัตราดอกเบยีระยะสนั ต้นทุนเงินทุน 

ประสทิธภิาพของการดาํเนินนโยบายของธนาคารกลาง เงนิสาํรองระหว่างประเทศ และ

ส่วนต่างของดอกเบยีเงนิกูแ้ละดอกเบยีเงนิฝาก 

(IMD) 

กฎระเบยีบด้านธุรกจิ พจิารณาจาก กฎระเบยีบทสีง่ผลต่อภาคธุรกจิ จํานวนขนัตอน

และระยะเวลาในการก่อตงัธุรกจิใหม่ ประสทิธิภาพของกฎหมายในการบังคบัใช ้การ

คุม้ครองผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ และความน่าเชอืของภาครฐั 

(WEF) 
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ภาคผนวก ข  

การคาํนวณคะแนนตามแบบจาํลองระบบเพชร 
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ภาคผนวก ข 

การคาํนวณคะแนนตามแบบจาํลองระบบเพชร 

ปจจัย 
ขอมูล คะแนน(0-10) 

SGX SET BM PSE IDX SGX SET BM PSE IDX 
I. ปจจัยดานการผลิต 
ปจจัยพืน้ฐาน               
โครงสรางพืน้ฐานรวมและสารสนเทศ:               
-คุณภาพโครงสรางพื้นฐานโดยรวม 6.5 4.9 5.4 3.6 3.7 10.0 4.5 6.2 0.0 0.3 
-การลงทุนในดานส่ือสารโทรคมนาคม 0.32 0.39 0.83 0 0.43 3.9 4.7 10.0 0.0 5.2 
-ระบบการเช่ือมโยงทางเทคโนโลยีการ
ส่ือสารภายในองคกร 

9.11 6.65 8.18 7.62 6.39 10.0 1.0 6.6 4.5 0.0 

-การพัฒนาเทคโนโลยีระหวางองคกร 7.13 5.27 6.89 5.17 4.98 10.0 1.3 8.9 0.9 0.0 
คะแนนเฉล่ีย (4.4)            8.5 2.9 7.9 1.4 1.4 

ปจจัยขั้นสูง               
สินทรัพยในภาคการเงิน 1408 1054 1151 415 1060 10.0 6.4 7.4 0 6.5 
ระดับการพัฒนาของตลาดการเงิน               
-ความพอเพียงการใหบริการทางการเงิน 6.1 5.1 5.6 5 4.8 10.0 2.3 6.2 1.5 0.0 
-การเขาถึงการใหบริการทางการเงิน 5.8 4.8 5.4 4.8 4.4 10.0 2.9 7.1 2.9 0.0 
-ความงายในการเขาถึงสินเชื่อ 4.7 3.6 4.4 3.1 3.9 10.0 3.1 8.1 0.0 5.0 
-ประสิทธิภาพของธนาคาร 6.5 5.6 5.7 5.7 4.6 10.0 5.3 5.8 5.8 0.0 
-ความเส่ียงจากการลงทุน 88.4 60.6 66.2 53.4 57.5 10.0 2.1 3.7 0.0 1.2 
-ปจจัยเส่ียงในภาคการเงิน 6.58 6.37 6.73 6.42 5.35 8.9 7.4 10.0 7.8 0.0 
คุณภาพแรงงาน               
-ทักษะทางดานการเงิน 7.66 6.16 7.42 7.2 5.45 10.0 3.2 8.9 7.9 0.0 
-ทกัษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 8.84 5.84 7.78 7.98 6 10.0 0.0 6.5 7.1 0.5 
-ความสามารถทางดานภาษา 8.07 4 7.58 7.46 5.06 10.0 0.0 8.8 8.5 2.6 
 -คุณภาพสถาบันศึกษาดานบริหาร
จัดการ 

5.7 4.3 5 4.7 4.2 10.0 0.7 5.3 3.3 0.0 

 -ระดับคาจางพนักงานฝายการเงิน 22,488 13,728 8,629 2,484 4,315 10.0 5.6 3.1 0.0 0.9 
-อัตราสมองไหล 5.7 4.1 4.7 3.4 4 10.0 3.0 5.7 0.0 2.6 
ความสามารถดานนวัตกรรม 4.4 3 4.6 2.9 3.9 8.8 0.6 10.0 0.0 5.9 
งบประมาณดานวิจัยพัฒนาภาคเอกชน 5.1 3.1 4.7 3.2 3.9 10.0 0.0 8.0 0.5 4.0 
คะแนนเฉล่ีย (4.9)            9.8 2.8 7.0 3.0 1.9 
คะแนนปจจัยการผลิต (4.7)           9.16 2.85 7.44 2.19 1.67 
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ปจจยั 
ขอมูล คะแนน(0-10) 

SGX SET BM PSE IDX SGX SET BM PSE IDX 
II. ปจจัยอุปสงค 
ขนาดและอัตราการเติบโตของอุป
สงค 

                    

อัตราการขยายตัวของGDP 3.59 4.50 5.00 5.00 6.54 0.0 3.1 4.8 4.8 10.0 
มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด 549.3 235.5 345.7 132.2 284 10.0 2.5 5.1 0.0 3.6 
อัตราการเติบโตของตลาดหลักทรัพย 14.70 27.71 18.31 36.07 31.9 0.0 6.1 1.7 10.0 8.1 
มูลคาการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย 204.7  101.9  71.5 15.8 65.4 10.0 4.6 2.9 0.0 2.6 
ปริมาณการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย 114.6  201.2 52.3 65.7 314.6 2.4 5.7 0.0 0.5 10.0 
สัดสวนการลงทุนในตลาดหลักทรพัย/ปชก. 55,576  3,233  3,154   290  553  10.0 0.5 0.5 0.0 0.0 
อัตราการหมุนของหุน 0.52  0.76  0.33  0.22   0.40  5.6 10.

0 
2.0 0.0 3.3 

คะแนนเฉล่ีย (4.0)            5.4 4.6 2.4 2.2 5.4 
ความซับซอนของอุปสงค                     
จํานวนบริษัทที่จดทะเบียน 778 541 956 253 420 7.5 4.1 10.0 0.0 2.4 
ผลิตภัณฑในตลาดหลักทรัพย 16 13 12 6 10 10.0 7.0 6.0 0.0 4.0 
จํานวน IPO  36 15 23 4 21 10.0 3.4 5.9 0.0 5.3 
มูลคา IPO    7,924  2,803  7,377  1,855  4,620  10.0 1.6 9.1 0.0 4.6 
CR-10 0.33 0.47 0.37 0.46 0.46 10.0 0.0 7.1 0.7 0.7 
Herfindahl Index (HI)  0.23 0.17 0.15 0.18 0.22 0.0 7.4 10.0 6.9 0.9 
คะแนนเฉล่ีย (4.8)            7.9 3.9 8.0 1.3 3.0 
คะแนนอุปสงคภายในประเทศ (4.4)           6.7 4.3 5.2 1.7 4.2 

III. ความสัมพนัธและความรวมมือกันในกลุมอตุสาหกรรม       
การพัฒนาธุรกจิภายในประเทศ         
ธรรมมาภบิาลในการบรหิารธุรกจิ 7.78 5.67 6.84 5.82 5.2 10.0 1.8 6.4 2.4 0.0 
ความนาเชื่อถือของผูบริหาร 7.93 6.9 7.33 6.84 5.9 10.0 4.9 7.0 4.6 0.0 
ประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหาร 7.05 6.42 7.17 6.43 5.85 9.1 4.3 10.0 4.4 0.0 
การตรวจสอบทางบัญชี 8.3 6.9 7.71 6.92 6.29 10.0 3.0 7.1 3.1 0.0 
การระดมเงินทุนจากธุรกิจรวมทุน 4.4 2.9 4 2.7 3.6 10.0 1.2 7.6 0.0 5.3 
ภาพลักษณประเทศที่เสริมการพัฒนา
ธุรกิจ 

8.95 7.1 7.65 4.78 6.1 10.0 5.6 6.9 0.0 3.2 

คะแนนความสัมพันธฯ(4.9)           9.8 3.5 7.5 2.4 1.4 
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ปจจัย 
ขอมูล คะแนน(0-10) 

SGX SET BM PSE IDX SGX SET BM PSE IDX 
IV. กลยุทธองคการ โครงสรางและการแขงขัน 
Markert share in WFE 1.33 0.68 0.81 0.29 0.74 10.0 3.8 5.0 0.0 4.3 
Mkt cap. to GDP 181.2 70.21 141.8 63.8 41.5 10 2.1 7.2 1.6 0.0 
ระดับการเปดเสรีทางการเงิน 5.69 4.56 5.4 4.06 4.52 10.0 3.1 8.2 0.0 2.8 
จํานวนบริษัทหลักทรัพย 30 38 35 118 134 0.0 0.8 0.5 9.2 10.8 
CG Watch 69 58 55 41 37 10.0 6.6 5.6 1.3 0.0 
เสถียรภาพของตลาดหลักทรพัย         
ความเส่ียงจากการลงทนุ 0.067 0.075 0.043 0.064 0.077 10.0 6.6 5.6 1.3 0.0 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 0.02 0.10 0.03 0.09 0.10 0.0 10.0 1.57 9.04 9.16 
ความไมสมมาตรของอตัราผลตอบแทนดัชนี  -0.26 -0.49 -1.41 -0.81 0.58 10.0 7.99 0.0 5.21 7.2 
ความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียน 0.017 0.020 0.019 0.020 0.03 10.0 7.0 8.0 7.0 0.0 
อตัราสวนราคาปดตอกาํไรตอหุน 12.32 12.08 15.5 17.4 16.7 9.6 10.0 3.5 0.0 1.4 
อตัราสวนราคาปดตอมูลคาหุนตามบญัชี 1.41 1.78 1.88 1.92 3.13 10.0 7.9 7.3 7.0 0.0 
อัตราเงินปนผลตอบแทนเฉลี่ย 3.09 3.97 3.39 2.57 2.64 3.7 10.0 5.9 0.0 0.5 
คะแนนกลยุทธโครงสรางและการแขงขัน (4.7)           7.2 5.8 5.2 3.6 2.9 
V. บทบาทของภาครัฐ 
ฐานะทางการคลัง 7.92 2.95 5.23 2.60 3.24 10.0 0.7 4.9 0.0 1.2 
นโยบายการคลัง 10.0 2.8 3.2 3.0 2.6 10.0 0.3 0.8 0.6 0.0 
นโยบายการเงิน 9.0 2.9 4.2 2.8 2.9 10.0 0.1 2.2 0.0 0.1 
คะแนนเฉล่ีย (3.5)           10.0 0.3 2.7 0.2 0.4 
กฎระเบียบดานธุรกิจ:               
กฎระเบียบภาครัฐท่ีสงผลตอภาคธุรกิจ 5.6 3.4 4.6 3 3.7 10.0 1.5 6.2 0.0 2.7 
จํานวนขั้นตอนการเริ่มกอตั้งธุรกิจใหม   3 5 4 15 8 10.0 8.3 9.2 0.0 5.8 
ระยะเวลาในการกอตั้งธุรกิจใหม  3 29 6 35 45 10.0 3.8 9.3 2.4 0.0 
  ประสิทธิภาพของกฎหมาย 5.5 3.6 5.1 3.2 3.8 10.0 1.7 8.3 0.0 2.6 
การคุมครองผลประโยชนของผูถือหุน 5.6 4.5 5.3 4.7 4.6 10.0 0.0 7.3 1.8 0.9 
ความนาเชื่อของภาครัฐ 6.3 2.2 4.4 2.4 3 10.0 0.0 5.4 0.5 2.0 
คะแนนเฉล่ีย (4.7)           10.0 2.6 7.6 0.8 2.3 
ภาษอีากร         
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 17 23 25 30 25 10.0 5.4 3.8 0.0 3.8 
ภาษีเงินปนผล 0 10 0 15 15 10.0 3.3 10.0 0.0 0.0 
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 7 6 12 10 8.3 8.3 10.0 0.0 3.3 
คะแนนเฉล่ีย (5.1)           9.4 5.7 7.9 0.0 2.4 
คะแนนบทบาทของภาครัฐ (4.4)           9.8 2.9 6.1 0.3 1.7 
คะแนนเฉลี่ยรวมท้ัง 5 ปจจัย           8.61 3.93 6.29 2.06 2.68 
อันดับความสามารถในการแขงขัน 1 3 2 5 4 
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ภาคผนวก ค 

ตวัแปรในงานศึกษา  

Fixed Effect Least-Squares dummy variable (LSDV) Model 
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ภาคผนวก ค 

ตวัแปรในงานศึกษา รปูแบบ Fixed Effect Least-Squares dummy variable (LSDV) Model  

การศกึษาเพมิเตมิเกยีวกบัปจัจัยทีส่งผลต่อการพัฒนาขดีความสามารถในการแข่งขนัของตลาด

หลกัทรพัยใ์นกลุ่มประเทศอาเซยีน 5 แบ่งตามแบบจําลองระบบเพชร เป็นขอ้มลูรายปี ตงัแต่ปี พ.ศ. 2545 – 

2555 เป็นระยะเวลา 11 ปี วธิกีารศกึษาเป็นรูปแบบ Fixed Effect Least-Squares dummy variable (LSDV) 

Model (FEM) ซึงเป็นโมเดลเชงิเส้นทีมคี่าคงที (intercept term) ของสมการแปรผนัเปลยีนแปลงไปตาม

ศกัยภาพของแต่ละประเทศรายละเอียดปจัจยัทีศกึษาจะแตกต่างจากการวเิคราะห์เชิงพรรณนา แสดง

รายละเอยีด ดงันี 

1. ปจัจยัการผลติ(Factor Condition) 

ปจัจยัย่อย สมมตฐิาน ลกัษณะขอ้มูล/แหล่งทมีา 

ปจัจยัพนืฐาน    

F1 คุณภาพโครงสรา้งพนืฐาน + ขอ้มลูจากการสาํรวจทศันคต(ิ2.01) (WEF) 

F2 การลงทนุในดา้นสอืสารโทรคมนาคม + ขอ้มลูเชงิสถติ ิ(4.2.01) (WEF) 

F4 การพฒันาเทคโนโลยรีะหว่างองคก์ร + ขอ้มลูจากการสาํรวจทศันคต ิ(4.2.16) 

(IMD) 

ปจัจยัขนัสูง    

ความลึกของตลาดการเงนิ    

F5 สนิเชอืภาคเอกชนจากการเงนิฝากธนาคารและสถาบนั

การเงนิอนื  

+ (รอ้ยละต่อ GDP)-(to year2011) (IMF) 

F8 การเขา้ถงึสนิเชอืธรุกจิ + ขอ้มลูจากการสาํรวจทศันคต ิ(8.04) (WEF) 

F9 ประสทิธภิาพการดําเนนิงานของธนาคาร + ขอ้มลูจากการสาํรวจทศันคต ิ(8.06) (WEF) 

คุณภาพแรงงาน    

F12 ทกัษะทางดา้นการเงนิ + ขอ้มลูจากการสาํรวจทศันคต ิ(3.2.18) 

(IMD) 

F13 ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ + ขอ้มลูจากการสาํรวจทศันคต ิ(4.2.14) 

(IMD) 

F15 คณุภาพของสถาบนัการเรยีนการสอนดา้นบรหิารจดัการ + ขอ้มลูจากการสาํรวจทศันคต ิ(5.05) (IMD) 

F16 ระดบัคา่จา้งพนกังานฝ่ายการเงนิ + ขอ้มลูเชงิสถติ ิ(3.2.03) (WEF) 

F17 อตัราสมองไหล + ขอ้มลูจากการสาํรวจทศันคต ิ(7.08) (IMD) 

จากการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรในปจัจยัการผลติทําให้โมเดลในการศกึษาความสามารถ

ในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรพัย์ในกลุ่มประเทศอาเซยีน เป็นโมเดลท ี4 มปีจัจยัทางซ้ายทงัหมด 5 ตวัแปร 

ประกอบดว้ย สนิเชอืภาคเอกชนจากการเงนิฝากธนาคารและสถาบนัการเงนิอืนการเขา้ถงึสนิเชอืธุรกิจทกัษะ

ทางด้านการเงินทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และ คณุภาพของสถาบันการเรยีนการสอนด้านบรหิาร

จดัการ 
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ตารางแสดง โมเดลด้านปจัจยัการผลติททํีาการคดัเลอืกเพอืการศกึษา 

Model F1 F2 F4 F5 F8 F9 F12 F13 F15 F16 F17 Adj R squared 
1 P P P P P 0.8726 
2 P P P P P P P P P P 0.8899 
3 P P 0.8555 
4    P P  P P P   0.8975 
5 P P P 0.8804 
6 P P 0.8822 

7             P P P 0.8644 

8               P   P 0.8581 

9                 P P 0.8652 

หมายเหตุ สเีหลอืงหมายถงึตวัแปรมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ
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ผลการศกึษา 
Dependent Variable: LOG(SCORE?)  
Method: Pooled Least Squares   
Date: 08/27/13   Time: 15:18   
Sample: 1 10    
Included observations: 10   
Cross-sections included: 5   
Total pool (balanced) observations: 50  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -4.776262 1.449414 -3.295307 0.0025 

LOG( F5?) 0.863502 0.373314 2.313070 0.0275 
LOG( F8?) 0.971722 0.441159 2.202658 0.0352 

LOG( F12?) 0.304343 0.738891 0.411892 0.6833 
LOG( F13?) -0.081515 0.710636 -0.114706 0.9094 
LOG( F15?) 0.661162 0.572507 1.154854 0.2570 

Fixed Effects (Cross)     
_PSE--C 0.340887    
_SET--C -0.395604    
_SGX--C -0.083672    
_BM--C -0.169818    
_IDX--C 0.308206    

Fixed Effects (Period)     
1--C 0.050605    
2--C 0.145638    
3--C 0.013583    
4--C 0.136274    
5--C -0.081759    
6--C -0.059734    
7--C -0.035550    
8--C -0.082176    
9--C -0.012505    

10--C -0.074374    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.931931     Mean dependent var 1.455648 

Adjusted R-squared 0.892407     S.D. dependent var 0.586685 
S.E. of regression 0.192441     Akaike info criterion -0.176089 
Sum squared resid 1.148041     Schwarz criterion 0.550479 
Log likelihood 23.40223     Hannan-Quinn criter. 0.100592 
F-statistic 23.57882     Durbin-Watson stat 1.667728 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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2. อุปสงคภ์ายในประเทศ(Demand Condition) 

ปจัจยัย่อย สมมติฐาน ลกัษณะขอ้มูล 

ขนาดและอตัราการเติบโตของอปุสงค ์    

D1 อตัราการขยายตวัของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศเบอืงต้น (%) + ข้อมูลเชิงสถิติ World bank 

D2 มูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด (current US$) + ข้อมูลเชิงสถิติ (WFE) 

D3 อตัราการเติบโตของตลาดหลกัทรพัย ์ (%) + ข้อมูลเชิงสถติิ (WFE) 

D4 มูลค่าการซือขายในตลาดหลกัทรพัย ์(พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ) + ข้อมูลเชิงสถิติ (Thomson Reuter) 

D5 ปรมิาณการซอืขายในตลาดหลกัทรพัย์ (พนัลา้นหุ้น) + ข้อมูลเชิงสถิติ (Thomson Reuter) 

D6 สดัส่วนการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยต์่อประชากร (ดอลลารส์หรฐัฯ) + ข้อมูลเชิงสถิติ (3.3.12) (IMD) 

D7 อตัราการหมุนของหุน้ (%) + ข้อมูลเชิงสถิติ(World bank) 

ความซับซ้อนของอุปสงค์    

D8 จํานวนบริษัททจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ + ข้อมูลเชิงสถิติ (WFE) 

D12 ระดบัการกระจกุตวัของมูลคา่หลกัทรพัยใ์น 10 บรษิัท (CR10) - ขอ้มูลเชิงสถติิ (WFE) 

จากการศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปรในอุปสงค์ภายในประเทศทําให้โมเดลในการศกึษา

ความสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทร ัพยใ์นกลุ่มประเทศอาเซียน  เป็นโมเดลท ี4มีปจัจยัทางซ้าย

ทงัหมด 4 ตวัแปร ประกอบด้วย มลูคา่การซอืขายในตลาดหลกัทรพัยป์รมิาณการซือขายในตลาดหลกัทรพัย์

สดัส่วนการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยต์่อประชากร และ อตัราการหมุนของหุน้ 

ตารางแสดง โมเดลด้านอุปสงคภ์ายในประเทศททํีาการคดัเลอืกเพอืการศกึษา 

Model  D1  D2  D3  D4  D5  D6  D7  D8  D12  Adj.  R  Squared  

1 P P P P P P P P P 0.8404 
2  P P  P  P   0.8482 
3   P P P P P P P 0.8482 
4    P P P P   0.8531 

5     P P P P P 0.8366 
6      P P P P 0.8404 

7 
      

P P P 0.844 

หมายเหตุ สเีหลอืงหมายถงึตวัแปรมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ
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ผลการศกึษา 
Dependent Variable: LOG(SCORE?)  
Method: Pooled Least Squares   
Date: 08/27/13   Time: 15:39   
Sample: 1 10    
Included observations: 10   
Cross-sections included: 5   
Total pool (balanced) observations: 50  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -7.974021 4.082074 -1.953424 0.0596 

LOG(D4?) 0.358459 0.163627 2.190703 0.0359 
LOG(D5?) -0.022625 0.148950 -0.151899 0.8802 
LOG(D6?) 0.063933 0.127045 0.503231 0.6182 
LOG(D7?) 0.049238 0.137869 0.357140 0.7233 

Fixed Effects (Cross)     
_PSE--C -0.035574    
_SET--C -0.004805    
_SGX--C 0.265859    
_IDX--C -0.475111    
_BM--C 0.249630    

Fixed Effects (Period)     
1--C 0.159148    
2--C 0.269335    
3--C 0.158958    
4--C 0.189707    
5--C -0.016885    
6--C -0.196655    
7--C 0.077147    
8--C -0.150855    
9--C -0.260507    

10--C -0.229394    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.901292     Mean dependent var 1.455648 

Adjusted R-squared 0.848854     S.D. dependent var 0.586685 
S.E. of regression 0.228088     Akaike info criterion 0.155547 
Sum squared resid 1.664779     Schwarz criterion 0.843875 
Log likelihood 14.11134     Hannan-Quinn criter. 0.417666 
F-statistic 17.18765     Durbin-Watson stat 1.517127 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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3. อุตสาหกรรมสนับสนุน (Relative Supporting Industry) 

 ปจัจยั สมมติฐาน ลกัษณะขอ้มูล 

R1 ธรรมมาภบิาลในการบริหารธรุกิจ + ขอ้มูลจากการสาํรวจทศันคติ (3.4.02)(IMD) 

R2 ความน่าเชือถือของผู้บรหิาร + ข้อมูลจากการสาํรวจทศันคติ (3.4.03) (IMD) 

R3 ประสทิธิภาพของคณะกรรมการบรหิาร + ข้อมูลจากการสาํรวจทศันคติ (3.4.04) (IMD) 

R5 การระดมทนุผา่นธุรกจิร่วมทุน + ข้อมูลจากการสาํรวจทศันคติ (8.05) (IMD) 

R6 ภาพลกัษณ์ของประเทศทีส่งเสรมิต่อการ
พฒันาธรุกจิ + 

ข้อมูลจากการสาํรวจทศันคติ (3.5.02)(WEF) 

จากการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรในอุตสาหกรรมสนับสนุนทําให้โมเดลในการศกึษา

ความสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทร ัพยใ์นกลุ่มประเทศอาเซียน  เป็นโมเดลท ี2มีปจัจยัทางซ้าย

ทงัหมด 2 ตวัแปร ประกอบด้วย ความน่าเชอืถอืของผูบ้รหิาร และการระดมทุนผ่านธุรกจิร่วมทุน 

ตารางแสดงโมเดลดา้นอุตสาหกรรมสนบัสนุนททีาํการคดัเลอืกเพอืการศกึษา 

Model R1 R2 R3 R5 R6 Adj rsquared 

1 P 0.8926 

2 P P 0.9054 

หมายเหตุ สเีหลอืงหมายถงึตวัแปรมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 

ผลการศกึษา 
Dependent Variable: LOG(SCORE?)  
Method: Pooled Least Squares   
Date: 08/27/13   Time: 15:47   
Sample: 1 10    
Included observations: 10   
Cross-sections included: 5   
Total pool (balanced) observations: 50  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -3.224311 0.703396 -4.583920 0.0001 

LOG(R1?) -0.065471 0.272331 -0.240410 0.8115 
LOG(R2?) 1.433370 0.517787 2.768261 0.0092 
LOG(R5?) 1.699864 0.334940 5.075130 0.0000 

Fixed Effects (Cross)     
_PSE--C -0.068553    
_SET--C 0.182288    
_IDX--C -0.333842    
_SGX--C 0.094082    
_BM--C 0.126025    

Fixed Effects (Period)     
1--C 0.170555    
2--C 0.142523    
3--C 0.007219    
4--C 0.202089    
5--C -0.272598    
6--C -0.206819    
7--C -0.070520    
8--C 0.047563    
9--C -0.003541    

10--C -0.016471    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.954088     Mean dependent var 1.455648 

Adjusted R-squared 0.931828     S.D. dependent var 0.586685 
S.E. of regression 0.153183     Akaike info criterion -0.649888 
Sum squared resid 0.774342     Schwarz criterion 0.000200 
Log likelihood 33.24719     Hannan-Quinn criter. -0.402331 
F-statistic 42.86038     Durbin-Watson stat 1.976172 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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4. กลยุทธ์ โครงสร้างและการแขง่ขนั (Strategy Structure and rivalry) 

 ปจัจยั สมมติฐาน ลกัษณะขอ้มูล 

S1 Market share in WFE + ข้อมูลเชิงสถิติ(WFE) 

S2 มูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดต่อจีดพี ี(%) + ข้อมูลเชิงสถิติ(world bank) 

S6 Volatility of stock price index  - ข้อมูลเชิงสถิติ (Bloomberg) 

S7 Total Return Index + ข้อมูลเชิงสถิติ (Thomson Reuter) 

S9 ความเสียงของอตัราแลกเปลียน - ข้อมูลเชิงสถิติ (Thomson Reuter) 

S10 อตัราส่วนราคาปิดต่อกําไรตอ่หุ้น (PE ratio) - ข้อมูลเชิงสถิติ (Thomson Reuter) 

S11 อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลคา่หุ้นตามบญัชี  (PBV) - ข้อมูลเชิงสถิติ (Thomson Reuter) 

S12 อตัราเงนิปนัผลตอบแทนเฉลยี (DY) + ข้อมูลเชิงสถิติ (Thomson Reuter) 

จากการศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลยุทธ์ โครงสร้างและการแขง่ขนัทําใหโ้มเดลใน

การศกึษาความสามารถในการแขง่ขนัของตลาดหลกัทรัพย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นโมเดลที 2มปีจัจัย

ทางซา้ยทงัหมด 4 ตวัแปร ประกอบดว้ย มูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดต่อจดีพีแีละ อตัราส่วนขนัพนืฐานทาง

บญัช ี(อตัราส่วนราคาปิดตอ่กาํไรต่อหุ้น, อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นตามบัญช,ี อัตราเงนิปนัผลตอบแทน

เฉลยี) 

ตารางแสดงโมเดลดา้นกลยุทธ ์โครงสรา้งและการแขง่ขนั ททีาํการคดัเลอืกเพอืการศกึษา 

Model S1 S2 s7 S10 S11 S12 Adj. R squared 
1 P P P P 0.841 
2 P P P P 0.8542 
3 P P P P 0.8415 
4 P P 0.8458 
5 P P 0.8481 

หมายเหตุ สเีหลอืงหมายถงึตวัแปรมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ
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ผลการศกึษา 

Dependent Variable: LOG(SCORE?)  
Method: Pooled Least Squares   
Date: 08/27/13   Time: 16:05   
Sample: 1 10    
Included observations: 10   
Cross-sections included: 5   
Total pool (balanced) observations: 50  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.170747 0.878988 0.194254 0.8472 

LOG(S2?) 0.340456 0.175483 1.940109 0.0612 
LOG(S10?) -0.109149 0.219112 -0.498141 0.6218 
LOG(S11?) 0.179383 0.158873 1.129095 0.2673 
LOG(S12?) -0.011246 0.267171 -0.042094 0.9667 

Fixed Effects (Cross)     
_PSE--C -0.311774    
_SET--C -0.003168    
_IDX--C -0.431990    
_SGX--C 0.454750    
_BM--C 0.292182    

Fixed Effects (Period)     
1--C -0.064272    
2--C 0.058795    
3--C 0.024864    
4--C 0.080666    
5--C -0.041001    
6--C -0.177940    
7--C 0.174703    
8--C -0.015866    
9--C -0.041432    

10--C 0.001482    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.896385     Mean dependent var 1.455648 

Adjusted R-squared 0.841339     S.D. dependent var 0.586685 
S.E. of regression 0.233690     Akaike info criterion 0.204070 
Sum squared resid 1.747553     Schwarz criterion 0.892399 
Log likelihood 12.89824     Hannan-Quinn criter. 0.466190 
F-statistic 16.28439     Durbin-Watson stat 1.482648 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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5. บทบาทของภาครฐั (Role of Government) 

 ปจัจยั สมมตฐิาน ลกัษณะขอ้มูล 

G1 การบรหิารการคลงัสาธารณะ + ขอ้มลูจากการสาํรวจทศันคติ (2.1.09) (IMD) 

G2 การหนีภาษ ี + ขอ้มลูจากการสาํรวจทศันคติ (2.1.10) (IMD) 

G3 นโยบายธนาคารกลางกบัการพฒันาเศรษฐกจิ

ภายในประเทศ 

+ ขอ้มลูจากการสาํรวจทศันคติ  (2.3.05) (IMD) 

กฎระเบยีบดา้นธรุกจิ   

G4 กฎระเบยีบภาครฐัทส่ีงผลตอ่ภาคธรุกจิ + ขอ้มลูจากการสาํรวจทศันคต ิ(1.09) (WEF) 

G7 ประสทิธภิาพของกฎหมายในการบงัคบัใชก้ฎระเบยีบ + ขอ้มลูจากการสาํรวจทศันคต ิ(1.11) (WEF) 

G8 การคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ + ขอ้มลูจากการสาํรวจทศันคต ิ(1.20) (WEF) 

G9 ความน่าเชอืของภาครฐั + ขอ้มลูจากการสาํรวจทศันคต ิ(1.04) (WEF) 

จากการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปรในบทบาทของภาครัฐทําให้โมเดลในการศึกษา

ความสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทร ัพยใ์นกลุ่มประเทศอาเซียน  เป็นโมเดลท ี2มีปจัจยัทางซ้าย

ทงัหมด 4 ตวัแปร ประกอบดว้ย นโยบายธนาคารกลางกบัการพฒันาเศรษฐกจิภายในประเทศและกฎระเบยีบ

ภาครฐัทสีง่ผลต่อภาคธุรกจิ 

ตารางแสดงโมเดลดา้นบทบาทของภาครฐั ททีาํการคดัเลอืกเพอืการศกึษา 

Model G1 G2 G3 G4 G7 G8 G9 Adj. R squared 

1 

  
P P 

   
0.9151 

หมายเหตุ สเีหลอืงหมายถงึตวัแปรมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ
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ผลการศกึษา 
Dependent Variable: LOG(SCORE?)  
Method: Pooled Least Squares   
Date: 08/27/13   Time: 16:17   
Sample: 1 10    
Included observations: 10   
Cross-sections included: 5   
Total pool (balanced) observations: 50  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.602668 0.630294 -2.542731 0.0160 

LOG(G3?) 0.567092 0.236397 2.398901 0.0224 
LOG(G4?) 1.214217 0.284345 4.270226 0.0002 
LOG(G8?) -0.052601 0.298544 -0.176191 0.8613 
LOG(G9?) 0.414736 0.271760 1.526111 0.1368 

Fixed Effects (Cross)     
_PSE--C 0.273201    
_SET--C 0.170645    
_IDX--C -0.480477    
_SGX--C -0.111061    
_BM--C 0.147692    

Fixed Effects (Period)     
1--C 0.197306    
2--C 0.181589    
3--C -0.044859    
4--C 0.061632    
5--C -0.118580    
6--C -0.078412    
7--C -0.038165    
8--C -0.095245    
9--C -0.026497    

10--C -0.038769    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.952551     Mean dependent var 1.455648 

Adjusted R-squared 0.927344     S.D. dependent var 0.586685 
S.E. of regression 0.158139     Akaike info criterion -0.576969 
Sum squared resid 0.800256     Schwarz criterion 0.111359 
Log likelihood 32.42423     Hannan-Quinn criter. -0.314850 
F-statistic 37.78912     Durbin-Watson stat 1.540418 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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