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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การคา้ปลีก นบัว่าเป็นธุรกิจท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจาก เป็นธุรกิจท่ีสามารถ
สร้างรายได้สูงรองจากภาคอุตสาหกรรม และมีการจา้งงานสูงรองจากภาคเกษตรและภาคบริหาร 
การค้าปลีกมีความส าคัญการด าเนินชีวิตของประชาชนโดยตรง นอกจากน้ียงัเป็นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีสามารถพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม อีกทั้งยงัเป็นการพฒันามาตรฐาน
และคุณภาพชีวติความเป็นอยูข่องประชาชน โดยท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการกระจายสินคา้จากผูผ้ลิต
สู่ผูบ้ริโภค (อนุศาสตร์ สระทองเวยีน, 2553) 

ในปัจจุบนัช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา ธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern trade) มีการเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
เน่ืองจากธุรกิจคา้ปลีกมีกระแสเงินสดหมุนเวียนท่ีดี ส่งผลให้มีเครดิตสินเช่ือเพื่อการลงทุน การมีฐาน
ลูกค้าท่ีมัน่คงเน่ืองจากการเลือกท าเลท่ีตั้ งท่ีมีความได้เปรียบแต่แรก สามารถประหยดัต่อขนาด 
(Economy of scale) จากการใชท้รัพยากรร่วมกนัสูง ส่งผลให้ในท่ีสุดแลว้ มกัจะเหลือผูป้ระกอบการ
รายใหญ่ท่ีคงความได้เปรียบ ซ่ึงมีอ านาจต่อรองทางธุรกิจกบัผูผ้ลิตเพื่อประหยดัตน้ทุนได้มากข้ึน 
นอกจากน้ี การท่ีมี เทคโนโลยี ท่ีทันสมัยในปัจจุบันช่วยให้การจัดการมีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งการกระจายสินคา้ให้ผูบ้ริโภค และถึงขั้นสามารถท่ีจะวิเคราะห์พฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการจดัการสินค้าให้เหมาะสมกับ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น (สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า 
(ประเทศไทย), 2557) 

ธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่มีจุดเด่นหลายประการคือ ประการแรก เป็นธุรกิจท่ีมียอดขายและก าไรอย่าง
สม ่าเสมอ เพราะมีการขายสินคา้เป็นจ านวนมาก การซ้ือขายเกิดข้ึนทนัที ดงันั้น ก าไรของบริษทัจึงมี
ความสัมพนัธ์แปรผนัตามยอดขาย ประการท่ีสอง ธุรกิจมีความเส่ียงนอ้ยท่ีจะลม้ละลาย เพราะบริษทัมี
รายไดเ้ป็นเงินสดจากการขายสินคา้ ท าใหบ้ริษทัมีเงินสดมากแต่มีหน้ีเงินกูน้อ้ย บางบริษทัไม่มีหน้ี 
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เงินกูธ้นาคารเลย จึงสามารถจ่ายปันผลให้ผูถื้อหุ้นไดส้ม ่าเสมอตามผลก าไรท่ีได ้ประการท่ีสาม ธุรกิจ
คา้ปลีกสมยัใหม่ในตลาดหลกัทรัพย ์มีความเป็นผูน้ าทางธุรกิจ หรือเป็นกิจการรายใหญ่ ท าให้มีความ
ไดเ้ปรียบมากกวา่คู่แข่งท่ีเป็นร้านคา้แบบดั้งเดิม ส่งผลให้บริษทัมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง ไม่เพียงแต่กิจการท่ีเติบโตเพิ่มข้ึนของสาขาเดิม แต่ยงัเติบโตจากการเปิดสาขาใหม่อีกด้วย 
ถึงแมอ้ตัราการเติบโตจะไม่สูงมากนัก แต่ก็สามารถเติบโตได้อย่างต่อเน่ืองและมัน่คงในระยะยาว 
ดงันั้น หลกัทรัพยก์ลุ่มบริการพาณิชย ์เป็นกลุ่มท่ีให้อตัราผลตอบแทนท่ีดี ทั้งเงินปันผลและราคาของ
หลกัทรัพยท่ี์ปรับตวัข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แมต้ลาดหุ้นตอ้งเผชิญกบัวิกฤตเศรษฐกิจ ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม
อ่ืนตกลงมาก แต่ราคาหลักทรัพยก์ลุ่มบริการพาณิชย์ไม่ได้ตกลงมาก จนเม่ือผ่านพน้วิกฤต ราคา
หลกัทรัพยก์ลุ่มพาณิชยส์ามารถกลบัมาท่ีระดบัเดิมและปรับตวัสูงข้ึนไปอีก กล่าวไดว้่า หลกัทรัพย์
กลุ่มพาณิชย์เป็นหลักทรัพย์ท่ีสามารถทนทานต่อภาวะวิกฤตเศรษฐกิจได้ดี (Defensive stock) 
นอกจากน้ี หลักทรัพย์กลุ่มบริการพาณิชย์มีการจ่ายปันผลท่ีสูงและเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท าให้
หลกัทรัพยก์ลุ่มน้ีมีราคาสูงเม่ือเทียบกบัก าไรของบริษทั (นิเวศน์ เหมวชิรวรากร, 2554) 

การลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการพาณิชย ์เป็นหลกัทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัสินคา้อุปโภคบริ
โภค ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับประชากรในประเทศ อตัราการบริโภคของประชากรใน
ประเทศ สามารถเป็นตวัช้ีวดัการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ในการลงทุนของภาคเอกชนและ
ภาคการส่งออกของประเทศไดอี้กทางหน่ึง โดยในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2540 เม่ือดชันีตลาดทรัพยมี์ค่าตกต ่าลง ส่งผลให้ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการพาณิชยต์กต ่าตามไปดว้ย 
แต่ไม่ได้ผนัผวนหรือปรับตวัรุนแรงมากเท่ากบัดัชนีตลาด เน่ืองจากการท่ีหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการ
พาณิชย ์เป็นกิจการเก่ียวกบัการคา้ขายสินคา้อุปโภคบริโภค เป็นสินคา้จ าเป็นต่อประชาชน แมใ้นช่วง
วิกฤตเศรษฐกิจ การใช้จ่ายภาคครัวเรือนอาจลดลงไปบา้ง แต่ก็ไม่ได้ท  าให้ผูบ้ริโภคหยุดซ้ือสินคา้ 
เพราะยงัจ าเป็นตอ้งบริโภคอยูต่ลอดเวลา (นนัทวนั กนัมา, 2547) 

ตำรำงที ่1.1 มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดตามกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าสูงสุดส่ีอนัดบัแรกของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กลุ่มหลกัทรัพย์ มูลค่ำหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำด (หน่วย: ล้ำนบำท) 
ธนาคาร 2,587,469.34 
พลงังานและสาธารณูปโภค 2,440,629.56 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 1,776,627.49 
พาณิชย ์ 1,152,863.89 

ท่ีมา: บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (2557) 
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จากตารางท่ี 1.1 แสดงมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดตามกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าสูงสุดส่ีอนัดบัแรก
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยหลกัทรัพยใ์นกลุ่มบริการพาณิชยมี์มูลค่าหลกัทรัพยต์าม
ราคาตลาดสูงเป็นอนัดับท่ี 4 รองจากหลักทรัพย์กลุ่มธนาคาร พลังงานและสาธารณูปโภค และ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 
ท่ีมา: บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (2557) 

ภำพที่ 1.1 มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดของหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการพาณิชย ์ในปี พ.ศ. 2550-2557 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

จากภาพท่ี 1.1 แสดงมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดของกลุ่มบริการพาณิชย ์ในปี พ.ศ. 2550-2557 จะ
เห็นได้ว่า แม้ในปี พ.ศ. 2551 ซ่ึงเป็นปีท่ีทั่วโลกประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจซับไพรม์ มูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดมีมูลค่าลดลงเล็กน้อย เพราะอาจได้รับผลกระทบส่วนหน่ึงจากวิกฤต 
จนกระทัง่เม่ือภาวะเศรษฐกิจเร่ิมฟ้ืนตวั มูลค่าหลักทรัพยต์ามราคาตลาดของกลุ่มบริการพาณิชย์
สามารถปรับตวัเพิ่มข้ึนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในปีถดัไป และอีกเหตุการณ์หน่ึงท่ีอาจมีผลกระทบโดยรวม
ต่อตลาดหลกัทรัพยคื์อ เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงปลายปี พ.ศ. 2556 มูลค่าหลกัทรัพย์
ตามราคาตลาดมีค่าลดลงเล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2555 แต่ในท่ีสุดแลว้ มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคา
ตลาดของหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการพาณิชยก์็สามารถปรับค่ากลบัข้ึนมาได ้และเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
ตั้งแต่ช่วงตน้ปี พ.ศ. 2557 มองโดยรวมแล้ว มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดของหลกัทรัพย์กลุ่ม
บริการพาณิชยมี์แนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วและหลายเท่าตวั 
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ดงันั้น การศึกษาน้ีตอ้งการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม
บริการพาณิชยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยจะใชว้ธีิการทางเศรษฐมิติ คือ อตัถดถอยท่ีมี
การแจกแจงค่าล่า (Autoregressive distributed lag: ARDL) เน่ืองจากเป็นแบบจ าลองท่ีสามารถแสดง
ถึงผลกระทบของตวัแปรภายนอก (Exogenous variables) และตวัแปรภายใน (Endogenous variables) 
ในอดีต ท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มบริการพาณิชย ์โดยแบบจ าลอง ARDL จะ
ก าหนดให้อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มบริการพาณิชย ์ซ่ึงข้ึนอยูก่บัตวัมนัเองในอดีตและ
ข้ึนอยูก่บัตวัแปรอธิบายในปัจจุบนัหรือในอดีตท่ีผา่นมาได ้

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มบริการพาณิชยข์องตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล 7 ปี อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค และดชันีราคาผูผ้ลิต 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 

เพื่อทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มบริการพาณิชย์ของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อน าไปเป็นขอ้มูลเสริมใน

การท าบทวิเคราะห์ให้กบัสถาบนัการเงิน หรือนกัลงทุน เพื่อลดความเส่ียงและการบรรลุผลตอบแทน

สูงสุดจากการลงทุน 

1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มบริการพาณิชยข์องตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยใช้วิธีอตัถดถอยท่ีมีการแจกแจงค่าล่า จะเลือกใชห้ลกัทรัพยท์ั้งหมด

จ านวน 7 หลกัทรัพย ์เน่ืองจากเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดสูงสุด 7 อนัดบัแรก 

ในหลกัทรัพย์กลุ่มบริการพาณิชย ์แสดงได้ดงัตารางท่ี 1.2 โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิแบบรายเดือนใน

ช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 เป็นจ านวน 90 เดือน ซ่ึง

ช่วงเวลาดังกล่าว ได้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจซับไพรม์ซ่ึงมีผลกระทบต่อตลาด

หลกัทรัพยท์ัว่โลก ทั้งน้ีจะใช้ตวัแปร ไดแ้ก่ ราคาปิดของแต่ละหลกัทรัพย ์ใช้แหล่งขอ้มูลจากบริษทั

หลกัทรัพย ์อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล 7 ปี และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
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ใชแ้หล่งขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ดชันีราคาผูบ้ริโภค และดชันีราคาผูผ้ลิต ใชแ้หล่งขอ้มูล

จากส านกัดชันีเศรษฐกิจการคา้ 

ตำรำงที ่1.2 หลกัทรัพยใ์นกลุ่มบริการพาณิชยท่ี์เลือกศึกษา 7 หลกัทรัพย ์

ช่ือบริษัท ช่ือย่อหลกัทรัพย์ 

1. บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) BIGC  

2. บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ  ากดั (มหาชน) BJC  

3. บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) CPALL  

4. บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) GLOBAL  

5. บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) HMPRO  

6. บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) MAKRO  

7. บริษทั หา้งสรรพสินคา้โรบินสัน จ ากดั (มหาชน) ROBINS  
ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2557) 

1.5 นิยำมศัพท์ 

เงินปันผล (Dividend) หมายถึง ส่วนของก าไรท่ีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์(หรือกองทุนรวม) แบ่งจ่าย
ให้กบัผูถื้อหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ (หรือผูถื้อหน่วยลงทุน) ตามสิทธิของแต่ละหุ้น เงินปันผลของ
หุ้นสามญั (หรือหน่วยลงทุน) จะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บันโยบายการจ่ายปันผลของบริษทัและผลการ
ด าเนินงานของบริษทัในแต่ละปี 

ดัชนีรำคำหุ้นตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) เป็นดชันีราคาหุ้นท่ีค านวณโดยการถวั
เฉล่ียราคาหุ้นสามญัแบบถ่วงน ้ าหนักด้วยจ านวนหุ้นจดทะเบียน โดยใช้หุ้นสามญัจดทะเบียนทุก
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีสูตรการค านวณ ดงัน้ี  

มูลค่าตลาดโดยรวมของหุน้สามญัจดทะเบียนทุกตวั ณ วนัปัจจุบนั  100 
มูลค่าตลาดโดยรวมของหุน้สามญัขา้งตน้ ณ 30 เม.ย. 2518 

SET Index แสดงมูลค่าเฉล่ียของหุ้นสามญัทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัปัจจุบนั 
เทียบกบัมูลค่าเฉล่ียของหุ้นดงักล่าว ณ วนัฐาน (30 เมษายน 2518) ค่าเปล่ียนแปลงของดชันีน้ีจึงแสดง
ถึงระดบัการเปล่ียนแปลงของมูลค่าหุน้สามญัทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย 
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ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (The Stock Exchange of Thailand: SET) หมายถึง ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนภายใตพ้ระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2517 เพื่อท าหน้าท่ีเป็นแหล่งระดมทุนระยะยาวท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศ และเป็นศูนย์กลางการซ้ือขายหลักทรัพย์และให้บริการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนควบคุมดูแลให้การซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบ คล่องตวัและ
ยุติธรรม ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเปิดการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2518 
ปัจจุบนัด าเนินงานภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ธุรกิจค้ำปลีก (Retailing) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายสินคา้หรือบริการโดยตรงไปยงั
ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย 

ธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) หมายถึง ลกัษณะของธุรกิจท่ีท ากิจกรรมเพื่อขายสินคา้และ
บริการโดยตรงต่อผูบ้ริโภคแบบสมยัใหม่ ซ่ึงธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ในประเทศไทย แบ่งได้เป็น 7 
ประเภท คือ 

1) ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ (Super Center, Hyper Mart, Discount Store) เป็นร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ 
มุ่งกลุ่มลูกคา้รายไดต้  ่าถึงปานกลาง มีขนาดพื้นท่ีตั้งแต่ 10,000-15,000 ตารางเมตร จ าหน่ายสินคา้แบบ
ประหยดั เนน้ราคาถูก มีระบบศูนยก์ระจายสินคา้ (Distribution center) ร้านคา้ประเภทน้ีมกัตั้งอยูก่ลาง
ใจเมืองหรือชานเมือง และมีท่ีจอดรถใหบ้ริการ เช่น บ๊ิกซี โลตสั เป็นตน้ 

2) หา้งสรรพสินคา้ (Department store) ขายสินคา้หลากหลาย มกัตั้งอยูก่ลางใจเมือง เนน้สินคา้
กลุ่มท่ีมีคุณภาพดี ราคาค่อนขา้งสูง ซ่ึงมีทั้งสินคา้น าเขา้จากต่างประเทศและผลิตในประเทศ สินคา้มี
ราคาค่อนข้างสูงกว่า Discount store การตกแต่งร้านเน้นความสวยงาม มีพนักงานคอยบริการให้
ค  าแนะน า เช่น หา้งเซ็นทรัล โรบินสัน เป็นตน้ 

3) ซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) จ าหน่ายสินคา้กลุ่มอาหารและของใชป้ระจ าวนัเป็นหลกั เช่น 
เน้ือสัตว ์ผกัสด ผลไมส้ด อาหารส าเร็จรูป ของแห้ง ของใชส่้วนตวั ร้านคา้ประเภทน้ีมีท่ีตั้งอยูริ่มถนน
เป็นอิสระ เช่น ฟู้ ดแลนด์ และร้านประเภทท่ีตั้งอยู่ในห้างสรรพสินคา้ เช่น ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต โฮ
มเฟรชมาร์ทของเดอะมออล ์เป็นตน้ 

4) ร้านสะดวกซ้ือ (Convenience store หรือ Gas store) เป็นร้านคา้ปลีกประเภทบุคคลทัว่ไป มี
พื้นท่ีขนาดเล็กท่ีสุดประมาณ 15 ตารางเมตร จนถึงใหญ่สุดไม่เกิน 500 ตารางเมตร เนน้การจดัร้านการ
บริหารจดัการท่ีทนัสมยั สินคา้ท่ีวางจ าหน่ายมกัจะเป็นสินคา้กลุ่มอาหารและของใชจุ้กจิกประจ าวนั 



 

7 

จ านวนสินคา้น้อยกว่า 5000 รายการ ส่วนใหญ่ร้านสะดวกซ้ือจะกระจายไปตามชุมชนหรือแหล่ง
ชุมนุมของคนทัว่ไป 

5) ร้านคา้ปลีกในรูปการขายส่ง (Cash and carry) รูปแบบการขายปลีกแบบตอ้งเป็นสมาชิก มี
เพียงแห่งเดียว คือ หา้งแมค็โคร โดยผูซ้ื้อจะตอ้งมีบตัรสมาชิกหรือบตัรสมาชิกชัว่คราวเพื่อสามารถเขา้
ไปซ้ือสินคา้ได ้วตัถุประสงคเ์ดิมคือสมาชิกเป็นร้านคา้ปลีกย่อย แต่ต่อมามีการแข่งขนัมากข้ึนจึงเปิด
ใหป้ระชาชนเป็นสมาชิกได ้จึงกลายมาเป็นการคา้ปลีกในรูปแบบพิเศษ เนน้ขายสินคา้ราคาถูกจ านวน
มากๆ 

6) ร้านคา้ปลีกขายสินคา้เฉพาะอย่างหรือสินคา้พิเศษ (Specialty store หรือ Brand specialty) 
เนน้ขายสินคา้เฉพาะดา้นท่ีมีคุณภาพและราคาสูง บางร้านขายสินคา้เฉพาะยีห่้อ (Brand) ของตนเอง มี
พนกังานคอยให้ค  าแนะน า พื้นท่ีขายประมาณ 200-1,000 ตารางเมตร สถานท่ีตั้งมกัอยูใ่นแหล่งชุมชน
ใหญ่ เช่น บูท้ วตัสัน พีเพิลเฮลธ์แคร์ ซุปเปอร์สปอร์ต เป็นตน้ 

7) ร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่งเนน้ราคาถูก (Category killer) ร้านคา้ประเภทน้ีคลา้ยกบัประเภทท่ี 6 
แต่เน้นราคาถูก สินคา้จะหลากหลายในประเภทของสินคา้หมวดหมู่เดียวกนั พื้นท่ีขายตั้งแต่ 2,000-
10,000 ตารางเมตร ท าเลท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองหรือย่านธุรกิจ มีพนกังานคอยให้บริการ จ านวนสินคา้ 
1,000-6,000 รายการ เรียกอีกอย่างได้ว่าเป็น Low price specialty store เช่น แม็คโคร เพาเวอร์บาย 
ออฟฟิศดีโป เป็นตน้ 

บริกำรพำณิชย์ (Commerce) หมายถึง ผูใ้ห้บริการจ าหน่ายสินคา้ทั้งแบบปลีกและคา้ส่ง ทั้งท่ีมีหน้า
ร้านเป็นสถานท่ีจดัจ าหน่าย เช่น ห้างร้าน ห้างสรรพสินคา้ ดิสเคาทส์โตร์ ซุปเปอร์สโตร์ ร้านสะดวก
ซ้ือ และการขายท่ีไม่มีหนา้ร้าน เช่น การขายผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยสินคา้ท่ีจ  าหน่ายตอ้งเป็นสินคา้
ข้ึนสุดทา้ยส าหรับผูบ้ริโภค จะเป็นสินคา้จากหลายหมวดก็ได ้

มูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำด (Market capitalization) หมายถึง มูลค่าราคาตลาดของหลกัทรัพยท่ี์
จดทะเบียน ซ่ึงค่าท่ีค  านวณจากการน าราคาปิดของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน คูณกบัจ านวนหน่วยของ
หลักทรัพย์จดทะเบียนโดยเป็นดัชนีหน่ึงท่ีมกัใช้ส าหรับแสดงขนาดของหลักทรัพย์จดทะเบียน 
นอกจากน้ี ยงัอาจใชส้ าหรับแสดงถึงขนาดตลาดหลกัทรัพย ์โดยรวมไดด้ว้ยปัจจุบนั การค านวณมูลค่า
ตามราคาตลาดโดยรวมของตลาดหลกัทรัพย ์จะครอบคลุมหลกัทรัพยป์ระเภทหุน้สามญั หุน้บุริมสิทธิ 
และใบส าคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญั (วอแรนท)์ 

หลักทรัพย์ หมายถึง หลกัฐานซ่ึงแสดงความเป็นเจา้ของส่วนหน่ึงในบริษทั โดยราคาหลกัทรัพยจ์ะ
เปล่ียนแปลงตามภาวะของตลาดรวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษทั 
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อัตรำผลตอบแทน หมายถึง ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (Realized return) และผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 
(Expected return) ของหลกัทรัพย ์ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็น เป็นผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนหลงัจาก
ความจริงไดเ้กิดข้ึน หรือไดรั้บผลตอบแทนนั้นแลว้ ส่วนผลตอบแทนท่ีคาดหวงั คือผลตอบแทนจาก
หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนคาดวา่จะไดรั้บในอนาคต นัน่คือผลตอบแทนท่ีไดค้าดคะเนไว ้ผลตอบแทนท่ี
กล่าวน้ีอาจเป็น อตัราผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุนในหลกัทรัพย ์เช่น เงินปันผล (Dividend) และ
ก าไรจากการท่ีราคาหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน (Capital gain) หรือลดลง (Capital loss) 


