ธุรกิจขายเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
ธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้า : การขายเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง เครื่องทําความเย็น เครื่องล้างจาน
เครื่องซักผ้า เครื่องดูดฝุ่น เครื่องขัดพื้น เครื่องบด เครื่องปั่นน้ําผลไม้ เครื่องเปิดกระป๋อง แปรงสีฟันไฟฟ้า เครื่องทําน้ําร้อนด้วยไฟฟ้า
ผ้าห่มไฟฟ้า เครื่องเป่าผม เครื่องม้วนผม เตาอบไฟฟ้า เตาอบไมโครเวฟ
จํานวนและมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
(ม.ค. - ก.ค.59)
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จากข้อมูลการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในเดือน ก.ค.59
พบว่า ธรกิ
พบวา
ธุรกจขายเครองใชไฟฟามจานวนการจดทะเบยนจดตง
จขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามีจํานวนการจดทะเบียนจัดตั้ง
จํานวน 19 ราย สูงกว่าเดือนก่อน (มิ.ย.59) จํานวน 6 ราย
คิดเป็นร้อยละ 46 และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
(ก.ค.58) มีจํานวนสูงกว่า 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 217
เมื่อพิจารณาการจดทะเบียนจัดตั้งในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา
พบว่า ในเดือน ก.ค.59 เป็นเดือนที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งของ
ธุรกิจประเภทนี้สูงที่สุดในรอบปี ทั้งจํานวนรายและมูลค่าทุน
จดทะเบียน ทั้งนี้จากแนวโน้มการเติบโตของจํานวนการจดทะเบียน
จัดตั้งที่เพิ่มมากขึ้นทําให้ธุรกิจนี้เป็นที่น่าจับตามองในช่วง
ครึ่งปีหลัง

ภาพรวมธุรกิจ
จํานวนนิติบุคคลคงอยู่ 3,469 ราย
บจ.

หจ /หส
หจ./หส.

มูลค่าทุนนิติบคุ คลคงอยู่ 11,587 ล้านบาท
บจ.

หจ./หส.

64 %

36 %

86 %

14 %

2,223 ราย

1,246 ราย

10,015 ล้านบาท

1,572 ล้านบาท

ปัจจุบัน ณ 30 กรกฎาคม 2559 ธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มีจาํ นวนธุรกิจที่ดาํ เนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ 3,469 ราย โดย
แบ่งเป็น บริษัทจํากัด 2,223 ราย ห้างหุ้นส่วนจํากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 1,246 ราย คิดเป็น ร้อยละ 64 และ 36 ตามลําดับ
มููลค่าทุุนจดทะเบียนนิติบุคคลคงอยูู่ มีมูลค่า 11,587 ล้านบาท แบ่งเป็น บริษัทจํากัด มููลค่า 10,015 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนที่มากที่สุด ร้อยละ 86 และห้างหุ้นส่วนจํากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มูลค่า 1,572 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 14
โดยธุรกิจประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เมื่อพิจารณาจากทุนจดทะเบียนและทรัพย์สิน เห็นได้จาก
ส่วนใหญ่จะมีจํานวนการจดทะเบียนและมูลค่าทุนการจดทะเบียนในการจัดตั้งอยู่ในรูปแบบบริษัทจํากัดและไม่มีการจดทะเบียน
ในรูปแบบบริษัทมหาชนแต่อย่างใด
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นิตบิ คุ คลคงอยู่แบ่งตามพื้นที่
เหนือ

228 ราย (7%)
663 ล้านบาท (5%)

กลาง

856 ราย (25%)
1,813 ล้านบาท (16%)

ตะวันตก
ใต้

253 ราย (7%)
550 ล้านบาท (5%)

ทั่วประเทศ
3,469 ราย
11,587 ล้านบาท

282 ราย (8%)
921 ล้า้ นบาท (8%)

62 ราย (2%)
83 ล้านบาท (1%)
225 ราย (6%)
477 ล้านบาท (4%)

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

1,563 ราย (45%)
7,080 ล้านบาท (61%)

ตะวันออก
ตะวนออก

กทม.

เมื่ อ พิ จ ารณาจํ า นวนนิ ติ บุ ค คลคงอยู่ ข องธุ ร กิ จ ขายเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ทั้ ง หมด 3,469 ราย พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครมากที่สุด ถึง 45% รองลงมาคือภาคกลาง 25% และภาคตะวันออก 8% ตามลําดับ
สําหรับมูลค่าทุนจดทะเบียน มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 11,587 ล้านบาท โดยกรุงเทพมหานคร มีมูลค่ามากที่สุด คิดเป็น 61% รองลงมา
คือ ภาคกลาง 16% และภาคตะวันออก 8% ตามลําดับ ซึ่งธุรกิจดังกล่าวมีสัดส่วนความหนาแน่นของที่ตั้งและมูลค่าทุนจดทะเบียน
อยู่ในกรุงเทพมหานครและภาคกลางถึง 70% เนื่องจากพืน้ ที่ดังกล่าวการเป็นศูนย์กลางทั้งในการผลิตและการกระจายสินค้าของธุรกิจ
ประเภทนี้

สัดส่วนมูลค่าเงินทุนแบ่งตามสัญชาติ

หน่วย : ล้านบาท
0.91%

85.28%

การลงทุนตามสัญชาติของธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
105
9,881
ณ 31 กรกฎาคม 2559 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของ
คนไทย มูลค่า 9,881 ล้านบาท คิดเป็น 85.28% สําหรับ
สัญชาติอื่นที่ลงทุนในธุรกิจนี้สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
3 14%
3.14%
0 94%
0.94%
ญี่ปุ่น มูลค่า 364 ล้านบาท คิดเป็น 3.14% รองลงมาคือ
11,587
สิ งคโปร์ มู ล ค่ า 225 ล้ านบาท คิ ดเป็ น 1.94% และ 109
364
(100%)
มาเลเซี ย มู ล ค่ า 136 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น 1.17%
ตามลําดับ แต่เมื่อพิจารณาตามจํานวนรายนิติบุคคลที่มี
1.94%
1.17%
ต่างชาติถือหุ้นอยู่ กลับพบว่ามีนิติบุคคลที่มีสัญชาติจีน
ร่่วมลงทุนกัับคนไทยสู
ไ งเป็็นอัันดัับหนึึ่ง จํํานวน 53 ราย
136
225
รองลงมา คื อ ญี่ ปุ่ น 27 ราย และอิ น เดี ย 25 ราย
ตามลําดับ ซึ่งเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียเป็นส่วนใหญ่
สัญชาติอนื่ 767 (6.62%)
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อัตราส่วนทางการเงิน
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์

2.37

2.82

5.61

4.47

4.13

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

1.53

1.50

1.36

1.41

1.46

อัตราการหมุนของลูกหนี้ (เท่า)

8.87

8.30

8.78

8.53

8.13

อัตราส่วนหนีส้ นิ้ ต่อสินทรัพย์รวม
อตราสวนหนสนตอสนทรพยรวม

0 66
0.66

0 60
0.60

0 69
0.69

0 62
0.62

0 59
0.59

อัตรากําไร

1.21

1.53

2.70

2.25

1.96

จากการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน พบว่า ธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
(ปี 2553-2557) โดยมีอัตรากําไรเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2 จากรายได้ทั้งหมดที่ธุรกิจทําได้ในแต่ละปี และเมื่อพิจารณาสภาพคล่องของธุรกิจ
พบว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยในปี 2557 ธุรกิจมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนอยู่ที่ 1.46 ปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ 1.41 แสดงให้เห็นว่า
ธุรกิจมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นได้ดีขึ้น นอกจากนี้ จากการที่ธุรกิจสามารถปรับลดหนี้สินให้ลดลงได้อย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปี
ที่ผ่านมา (ปี 2556-2557) สะท้อนได้จากอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม ลดลงมาอยู่ที่ 0.59 ในปี 2557 ซึ่งจะเกิดผลดีต่อธุรกิจทําให้
มีภาระในการชําระคืนหนี้สินน้อยและมีโอกาสกู้ยืมหนี้สินครั้งต่อไปได้มากขึ้น

เครื่องชี้วัดธุรกิจ

-เครื่องปรับอากาศ หม้อหุงข้าว
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, คอมเพรสเซอร์
แบบแยกส่วน,
คอมเพรสเซอร์

เครื่อเครืงซั
กผ้า กระติกน้ําร้อน
่องซักผ้า

257,215
93,300
เตาอบ
ไมโครเวฟ
เตาอบไมโครเวฟ

สหรัฐอเมริกา

อาเซียน

สหรัฐอเมริกา

อาเซียน

ยุโรป
ยุโรป

8,328
7,911

25.70 พันล้านดอลล่าสหรัฐ

ญี่ปุ่น
ญี่ปนุ่

2,295
2,018

ม.ค.-มิ.ย.59

2,684
2,488

ตู้เย็น

454,786
517,581

พัดลม
พัดลม

1,000,000

693,454
795,623

2,000,000

870,267
929,780

3,000,000

1,124,721
1,513,871

4,000,000

1,289,678
1,523,511

5,000,000

ม.ค.-มิ.ย.58 26.97 พันล้านดอลล่าสหรัฐ

-5%
(%YoY)

3,6447
3,6117

ม.ค.-มิ.ย.58 10,231,777 เครื่อง
ม.ค.-มิ.ย.59 11,743,302 เครื่อง

4,994
4,818

6,000,000

15%
(%YoY)

มูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

มูลค่า
(ล้านดอลล่าสหรัฐ)
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-

5,026
4,850

ปริมาณ (เครื่อง)
7,000,000

5,541,656
6,369,636

ปริมาณการจําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศ

จีน
จีน

ตลาดอืน่ ๆ
ตลาดอื่นๆ

ทีมี่ า : สถาบันั ไไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์ กระทรวงอุตสาหกรรม

เมื่อพิจารณาข้อมูลการจําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในประเทศ ของสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม
พบว่า ในช่วงระหว่างปี 2559 (ม.ค.-มิ.ย.) มีจํานวนทั้งสิ้น 11,743,302 เครื่อง เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาและเมื่อ
พิจารณาเป็นรายชนิดสินค้าแล้ว พบว่ามีการปรับตัวเพิ่ม ขึ้นในเกือบทุกกลุ่ม สินค้า โดยเฉพาะพัดลมและเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน, คอมเพรสเซอร์ มีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 35 และ 15 ตามลําดับ เนื่องจากสภาพอากาศในฤดูร้อนของไทยในปีนี้
มีอี ุณหภูมิสูงขึึน้
ในส่วนการค้าระหว่างประเทศของกลุ่มสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงระหว่างปี 2559 (ม.ค.-มิ.ย.) ยังอยู่ในภาวะ
หดตัว โดยมีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งสิ้น 25.70 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 5 เทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นการลดลงในทุกตลาด
ส่งออก โดยตลาดที่ปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก ได้แก่ จีน และญี่ปุ่น ซึ่งลดลงร้อยละ 12 และ 7 ตามลําดับ นอกจากนี้ไทยมีมูลค่า
การนําเข้าทั้งสิ้น 21.27 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 2 เทียบกับปีที่ผ่านมาโดยมีตลาดนําเข้าหลักจากจีนและอาเซียน
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แนวโน้มธุรกิจ
ถึงแม้ว่าตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในปีที่ผ่านมาจะดูซบเซาจาก
ภาวะเศรษฐกจซงทาใหผู
ศ
ิ ซึ่ ํ ใ ้ ้บรโภคระมดระวงในการเลอกซอสนคา
ิโ
ั ัใ
ื ซื้ สิ ้
แต่ดูเหมือนว่าแนวโน้มตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในปี 2559 จะดูสดใส
ขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา จากปัจจัยบวกต่างๆ ประกอบด้วย
• การเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์ในปี 2559 ที่จะ
เกิดขึ้นในกลุ่มบ้านและคอนโดมิเนียม ทั้งรายใหม่ที่จะเข้ามาซื้อ
และรายเดิมจากปี 2558 ทเรมมการโอนกรรมสทธบานและเรม
และรายเดมจากป
ที่เริ่มมีการโอนกรรมสิทธิ์บ้านและเริ่ม
ตกแต่ง ซึ่งจะเกิดผลดีต่อภาพรวมตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างมาก
โดยประชาชนจะมองหาสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานที่มี
ความจําเป็นต้องนําไปใช้ ในชี วิตประจําวั น ไม่ว่าจะเป็ นเครื่องปรับ
อากาศ พัดลม หม้อหุงข้าว กระติกน้ําร้อน เตารีด ตู้เย็น เตาอบ
ไมโครเวฟ เครื
เครองซกผา
่องซักผ้า เป็
เปนตน
นต้น
• การลงทุนโครงการเมกะโปรเจ็กต์ เพื่อกระจายรายได้และ
ฟื้นฟู เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้กําลังซื้อดีขึ้นใน
ระดับหนึ่งโดยเฉพาะตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับกลาง-ล่างหรือใน
ตลาดต่างจังหวัดที่กําลังซื้อชะลอตัวในปีที่ผ่านมาจะกลับมาดี
ขึ้นอีกครั้ง
ประกอบกับปัจจัยทางสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น ประกอบ
กับการบริโภคภาคเอกชนที่เพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสที่ 2/2559 ทําให้
ผู้บริโภคมีความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นตามลําดับ ส่งผล
ให้ภาวะการตลาดของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในประเทศที่มีการแข่งขัน

ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะด้านราคา ผู้ประกอบการจึงเริ่มนําสินค้า
ํ ่
ออกวางจาหนายมากขึ
ึ้นอยางตอเนื
่ ่ ื่อง เพืื่อตอบเสนอพฤติิกรรม
ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มที่มีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าที่แตกต่างกัน
โดยกลุ่มผู้บริโภคตลาดกลาง-บนจะเลือกซื้อสินค้าจากดีไซน์และ
ประสิทธิภาพการใช้งานที่มีความหลายหลาย ส่วนกลุ่มผู้บริโภค
ตลาดกลาง-ล่าง จะพิจารณาจากราคาที่ประหยัดเป็นหลัก
ในช่วงที่ผ่านมาพบว่า เครื
ในชวงทผานมาพบวา
เครองใชไฟฟาสญชาตญปุ
่องใช้ไฟฟ้าสัญชาติญี่ป่นสามารถ
ครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดการจําหน่ายในประเทศได้
ค่อนข้างสูง แต่มีแนวโน้มที่จะสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาด
ให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าสัญชาติจีนและเกาหลี เนื่องจากทั้งจีนและ
เกาหลีได้พัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้วยราคาและคุณภาพที่
เหมาะสมกับความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าในตลาดเกิดใหม่อย่าง
เหมาะสมกบความตองการเครองใชไฟฟาในตลาดเกดใหมอยาง
ไทยและอาเซียน ในขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าสัญชาติญี่ปุ่นมุ่งเน้นที่
ประสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการเฉพาะของตลาด
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
ไทยที่จําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าสัญชาติญี่ปุ่นได้ในอนาคต

บทสรุป
• ธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่มีจํานวนการจดทะเบียน
จัดตั้งเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนในเดือนกรกฎาคม 2559 สวนทางกับ
ธุรกิจส่วนใหญ่ที่มีจํานวนการจดทะเบียนจัดตั้งลดลงในเดือนนี้
โดยมีจํานวนการจัดตั้ง 19 ราย เพิ
โดยมจานวนการจดตง
เพมสู
่มสงขึ
งขนจากเดอนทผานมา
้นจากเดือนที่ผ่านมา
(มิ.ย.59) คิดเป็นร้อยละ 46 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปี
ก่ อน (ก.ค.58) คิ ด เป็นร้ อ ยละ 217 และเมื่ อ พิจ ารณาจากผล
ประกอบการของธุ รกิ จในรอบ 5 ปี ที่ ผ่ านมา (ปี 2553-2557)
พบว่า ธุร กิจ มีกํา ไรอย่า งต่ อเนื่ อง แสดงให้ เห็นถึ งแนวโน้ม ที่ ดี
ของการลงทนประกอบธรกิ
ของการลงทุ
นประกอบธุรกจประเภทน
จประเภทนี้
• สําหรับการจําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงครึ่งปีแรก 2559
ถึงแม้ว่ามูลค่าการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศจะลดลงก็ตาม
จากสาเหตุการชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่ค้า แต่ตลาดภายในประเทศ
กลับมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยมียอดจําหน่ายสินค้าโดยรวมเติบโตสูงขึ้น

จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับอานิสงค์จากการที่รัฐบาลอัดเม็ด
เงินเข้าสู่ระบบผ่านโครงการเมกะโปรเจ็กส์ต่างๆ เพื่อกระจาย
รายได้และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการขยายตัวของ
ภาคอสังหาริมทรัพย์ทั้งบ้านและคอนโดมิเนียม จึจงทาใหเกด
ภาคอสงหารมทรพยทงบานและคอนโดมเนยม
งทําให้เกิด
ความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากเป็น
สินค้าจําเป็นที่ต้องนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน
• คาดว่าตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่อจากนี้ จะมีการแข่งขันกัน
สูงขึ้น ผู้ประกอบการทั้งรายเดิมและรายใหม่จึงต้องเร่งปรับปรุง
กลยทธ์
กลยุ
ท ธการจาหนายสนคา
ก ารจํ า หน่ า ยสิ น ค้ า ไม่
ไมวาจะเปนตวผลตภณฑ
ว่ า จะเป็ น ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ราคา
สินค้า สถานที่จัดจําหน่าย หรือการส่งเสริมการขาย เพื่อเป็น
การสร้างจุดเด่นให้กับสินค้าและดึงดูดผู้บริโภคให้ตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้าของตัวเองให้ยิ่งมากขึ้น
กองข้อมูลธุรกิจ
สิงหาคม 2559

