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เริ่ม
นับถอยหลังสู่การเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในวันที่ 1 

มกราคม 2559 ซึ่งเหลือเวลาไม่ถึงปี และหลังจาก

เปิด AEC แล้ว เป็นที่ทราบกันว่าตลาดใน ASEAN 

จะมีฐานลูกค้ากว้างมากขึ้นไม่เฉพาะประชากรไทย 65 

ล้านคนเท่านั้น แต่จะหมายถึงประชากรทั้งอาเซียน 10 

ประเทศรวมกันมากถึง 650 ล้านคน เป็นตลาดที่ใหญ่มาก ถือว่าเป็น

เหมอืงทองขนาดใหญ่ ทีน่านาประเทศต่างกจ็บัจ้องทีจ่ะเข้ามามส่ีวน

แบ่งตลาดในอาเซยีนกนัให้ได้ จงึเป็นโอกาสส�าหรบัผูป้ระกอบการค้า

ปลีกไทยที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ภายหลังจากการเปิดเสรี AEC 

การเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ AEC ท่ีก�าลังมาถึง ส่งสัญญาณ

ให้เห็นถึงการตื่นตัวของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกไทยมากขึ้น อีก

ทั้งการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคสอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่ที่เข้าสู่

ความเป็นเมือง จึงเป็นโอกาสส�าหรับผู้ประกอบการค้าปลีกไทย 

เนื่องจากก�าลังซื้อของประชากร และจ�านวนนักท่องเที่ยวอาเซียนที่

คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันธุรกิจค้าปลีกที่อยู่ตาม

แนวชายแดนกจ็ะจงูใจให้ผูบ้รโิภคอาเซยีนโดยเฉพาะในกลุม่ประเทศ 

CLM (กัมพูชา ลาว และพม่า) เดินทางเข้ามาใช้จ่ายในไทยมากขึ้น

โดยอาเซียนแบ่งเป็น 2 กลุ่มประเทศ คือ กลุ่มประเทศบก 

ได้แก่ กลุ่มซีแอลเอ็มวี ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เวียดนาม พม่า 

และกลุ่มประเทศน�้า ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน และ

ฟิลปิปินส์ จากจ�านวนฐานลกูค้าทีก่ว้าง และสงูนัน้ ไทยถอืว่า

ได้เปรียบเพราะตั้งอยู่ศูนย์กลางภูมิภาค ท�าให้นัก

ลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนมากขึ้น 

จะเหน็ได้จากการขยายตวัของคอน-

วี เนียนสโตร ์ในไทยในช ่วงที่ 

ผ่านมา ทั้งบิ๊กซี เทสโก้ โลตัส 

แฟมิลี่มาร์ท ลอว์สัน 108 

และอื่นๆ 

และดัชนีค ้าปลีก

ไทยในปี 2558 พบว่า เริ่ม

ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นกว่า

ปี 2557 โดยในช่วงไตรมาส

แรกของปีนี้ ดัชนีค้าปลีกอยู่ที่ 

110 .7 และคาดว่าจะปรบัตวัลดลง

ในไตรมาส 2 และ 3 หรืออยู่ในระดับ 

109.5 ติดลบ 1.1% และ 108.9 ติดลบ 0.5% 

ตามล�าดับ และจะกลับมาดีขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี หรือที่ 

110.2 เติบโต 1.2%

ขณะทีท่ศิทางการค้าในอาเซยีนหลงัปี 2558 พบว่า อนิโดนเีซยี

จะมีมูลค่าขายปลีกสูงสุด รองมาคือไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และ

เวียดนาม ตามล�าดับ ขณะที่อินโดนีเซียและเวียดนามจะเป็น 2 

ประเทศที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงในอีก 5 ปีข้างหน้า (2559-2563) 

เนื่องจากมีจ�านวนประชากรสูง โดยเฉพาะคนชั้นกลางจะเป็นตัวขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ประกอบเป็นประเทศที่มีทรัพยากรมาก 

ท�าให้เป็นที่สนใจของนักลงทุนชาวต่างชาติ ขณะที่ไทยมีมูลค่าขาย

ปลีกเพิ่มจากปี 2588 ที่คาดการณ์ 163,356 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 

เพิ่มเป็น 239,142 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2563

ผู้ประกอบการค้าปลีกทีม่ศัีกยภาพในการแข่งขนัก็มโีอกาสที่

จะรกุขยายธรุกจิไปยงัประเทศอาเซยีนทีม่ศัีกยภาพด้านการตลาดโดย

โอกาสและอนาคตค้าปลีกไทย

 ภายใต้ AEC
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เฉพาะเวียดนาม และอินโดนีเซียน่าจะเป็นตลาดที่น่าสนใจในการ

ลงทุน 

ดังนั้น ผลจากการเปิดเสรีดังกล่าวน�ามาซึ่งการแข่งขันที่มี 

แนวโน้มรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกถือได้ว่าเป็นธุรกิจ

บริการท่ีแต่ละประเทศค่อนข้างให้ความส�าคัญ เพราะเป็นธุรกิจที่มี

ความส�าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นหนึง่ในดชันชีีว้ดั

ทีส่�าคญัทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึความมัง่คัง่ของประชาชน และความมัน่คง

ของประเทศ ดังนั้น ในอีกระยะ 3 ปีนับจากนี้ จ�าเป็นอย่างย่ิงที ่

ผูป้ระกอบการค้าปลกีของไทยจะต้องเร่งศกึษาถงึผลกระทบจากการ

เปิดเสร ีAEC ทีเ่ป็นทัง้โอกาส และความท้าทายของผู้ประกอบการค้า

ปลีกของไทย

การค้าชายแดนของธรุกจิค้าปลกีกจ็ะมกีารขยายตวักนัอย่าง

มาก เพราะการเปิดเสร ีAEC เอือ้ให้ธรุกจิค้าปลกีมโีอกาสขยายตลาด

ภายในประเทศมากขึน้ โดยเฉพาะการขยายตวัของธรุกจิค้าปลกีตาม

แนวชายแดน ซึ่งปัจจุบันการค้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ผ่านแนวชายแดนไม่ต�่ากว่าร้อยละ 60 ของการค้าทั้งหมด จึงคาด

การณ์ว่า ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของไทยท่ีอยู่ตามแนวชายแดนน่าจะมี

โอกาสขยายตัวได้อีกมากภายหลังจากการเปิดเสรี AEC 

ค�าพูดที่ว ่า “อาเซียน” เป็นเหมืองทองขนาดใหญ่ของ 

ผูป้ระกอบการค้าปลกีของไทยทีม่คีวามพร้อม และมศีกัยภาพในการ

แข่งขันก็ย่อมมีโอกาสที่จะก้าวออกไปขยายการลงทุนในอาเซียนได้

ด้วย เพือ่แย่งชงิส่วนแบ่งตลาดทีม่มีลูค่าตลาดค้าปลกีอาเซยีนรวมกนั

ไม่ต�่ากว่า 320 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 6 เท่าของตลาด

ค้าปลกีไทย อกีทัง้จากแนวโน้มของกลุม่ประชากรทีม่รีายได้ปานกลาง

ขึ้นไป (Middle Income) คาดว่าจะมีจ�านวนเพิ่มขึ้นเป็น 300 ล้านคน 

ในปี 2558 จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจบริการที่ได้รับความสนใจจาก

นักลงทุน 

ทัง้นี ้ปัจจยัหนนุทีท่�าให้ธรุกจิค้าปลกีในอาเซยีนยงัมแีนวโน้ม

ขยายตัว พฤติกรรมผู้บริโภคอาเซียนท่ีเปล่ียนแปลงไป เริ่มมีความ

หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชากร และ

การเข้าสูค่วามเป็นสงัคมเมอืง ท�าให้พฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิค้าของ

ผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไปอย่างเหน็ได้ชดั  ฉะนัน้ ภายหลงัเปิดเสร ีAEC 

ในปี 2558 คาดว่าภาพรวมของเศรษฐกจิ และการค้าในกลุม่ประเทศ

อาเซียนจะมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น สอดคล้องไปกับรายได้ของ

ประชากรในอาเซยีนทีค่าดว่าจะมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตามไปด้วย ในขณะ

ทีอ่ตัราการขยายตวัของความเป็นเมือง (Urbanization) ของประชากร

อาเซยีนทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ กน็บัเป็นอกีหนึง่ปัจจยัส�าคญัทีก่ระตุ้นให้

ธุรกิจค้าปลีกมีแนวโน้มเติบโต สอดคล้องไปกับการเข้าสู่สังคมเมือง 

และนับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการค้าปลีกไทยในการขยายการ

ลงทุนในตลาดอาเซียน 

และการขยายตัวของภาคธุรกิจท่องเท่ียวของภูมิภาคอาเซยีน 

นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กระตุ้นการเติบโตของธุรกิจค้าปลีก จาก

รายงานขององค์การท่องเทีย่วโลกหรอื World Tourism Organization 

ระบุว่า ในปี 2557 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในแถบ

อาเซียนกว่า 81.2 ล้านคน และคาดการณ์ว่าในปี 2558 จะมีจ�านวน

นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอาเซียนกว่า 120 ล้านคน 

ดังนั้น จากแนวโน้มการขยายตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยวอาเซียน นับ

เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�าคัญที่จะกระตุ้นให้ภาคธุรกิจค้าปลีกมีแนวโน้ม

ขยายตัวตามไปด้วย เนื่องจากการช็อปปิ้ง (Shopping) นับเป็น 

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ซึ่งธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยจะมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้น

จากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวอาเซียน 

ซึ่งนับว่าเป็นตลาดที่ส�าคัญของไทย ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า 

ในปี 2558 จ�านวนนักท่องเที่ยวอาเซียนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน

ประเทศไทยน่าจะมีไม่ต�่ากว่า 8 ล้านคน

ส่วนการเข้าถึงนิสัยใจคอ และพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละ

ประเทศในอาเซียนเป็นเรื่องส�าคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้อง

ตระหนักถึง ด้วยศักยภาพของตลาดค้าปลีกในหลายประเทศใน

อาเซียนเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสนใจขยายช่อง

ทางธุรกิจเข้าไปแสวงหาโอกาสทางการตลาดในประเทศเหล่านี้  

แต่การด�าเนินธุรกิจในลักษณะของการออกไปตั้งร้านค้าปลีกใน

อาเซียนนั้น ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เนื่องจากยังมีข้อจ�ากัดอยู่ 

หลายประการ และยิง่ถ้าเป็นนกัลงทนุต่างชาตด้ิวยแล้วนัน้ การเข้าใจ

ในพฤติกรรมของผูบ้รโิภค หรอืความเชีย่วชาญในโครงสร้างของธรุกจิ

ค้าปลีกในแต่ละประเทศอาจจะเสียเปรียบผู้ประกอบการท้องถิ่น 

หรือต้องใช้ระยะเวลานานในการศึกษาท�าความเข้าใจ

 นอกจากนี้ การด�าเนินธุรกิจค้าปลีกให้ประสบความส�าเร็จ 

ส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญในการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ประเภทพาณิชยกรรมควบคู่ไปด้วย ซึ่งในหลาย

ประเทศ การด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังต้องอาศัยเครือข่าย 

ผู้ประกอบการท้องถิ่นเป็นส�าคัญ ดังนั้น สิ่งส�าคัญที่ต้องค�านึงถึงใน

ล�าดบัต้นๆ เพือ่ให้ธรุกจิมโีอกาสประสบความส�าเรจ็มากทีส่ดุ ต้องเริม่

จากศึกษารสนิยม และพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละประเทศใน

อาเซยีน และต้องมองหาท�าเลทีต้ั่ง ซึง่นบัเป็นปัจจยัส�าคัญของการท�า

ธุรกิจค้าปลีก  ซึ่งแต่ละธุรกิจก็จะมีท�าเลที่เหมาะสมแตกต่างกันไป

ตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น ย่านศูนย์การค้า ชุมชน อยู่ใกล้แหล่ง

วัตถุดิบ เป็นต้น 

ที่มา: SMEThailandClub
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