






สวัสดีคะ ทานผูอาน
ใกลปลายปในยุคโควิด-19แบบนี ้การมอบความสุขดวยการใหของขวัญและความสนุกกับการจับจายใชสอย คง 

ทำใหหลายทานเกิดความกระชุมกระชวยใจขึ้นมาบางใชไหมคะ อีกทั้งยังไดชวยกระตุนเศรษฐกิจสนองโครงการดีๆ 
ของรัฐ อยางเชน โครงการเราเที่ยวดวยกัน โครงการคนละครึ่ง หรือ โครงการชอปดีมีคืน ที่สามารถนำมาลดหยอน 
ภาษีไดอีกดวย 

และในฉบับนี้ทีมงานไดจัดสรรเนื้อหาสาระดีๆ มีประโยชนมามอบใหทานผูอื่นเชนเดิมคะ เริ่มจากคอลัมน 
Economic Review รายงานขาวดี หอการคาไทยคาดวา ป 2564 จีดีพีไทยโต 4% และดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค 
กระเตื้อง รับมาตรการรัฐสงทายป 2563 และอานกันตอกับ รายงานพิเศษเรื่อง สถานการณธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 
ไทย (Modern Trade) โดยผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และประธาน 
ที่ปรึกษา ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ไปกันตอดวย รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ Modern Trade ประจำเดือนไตรมาสที ่3 ป 2563 และ 
พฤติกรรมและการใชจายของผูบริโภคในชวงวันลอยกระทง จัดทำโดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย และเรื่อง จับกระแสการเติบโตของตลาด E-Wallet ในอาเซียน โดยฝายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพื่อการ 
สงออกและนำเขาแหงประเทศไทย และในคอลัมน Strategy กับธุรกิจครอบครัว เสนอเรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรม 
ตอนที่ 4 การสรางคานิยมหลัก โดย รศ.ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล และปดทายดวย YEC Update เชนเคย ฉบับนี้ 
พบกับคุณอิน พรชฎา มีสุข ประธาน YEC หอการคาจังหวัดเพชรบูรณ นักธุรกิจสาวสายเกษตร ที่มากความ 
สามารถในการบุกเบิกธุรกิจเกษตรแนวคิดใหมกับ “มะขามหวานออแกนิค” ของดีเมืองเพชรบูรณ

สุดทายนี้ทีมบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวา เนื้อหาในฉบับนี้จะมีคุณประโยชน ชวยตอยอดทางความคิดใน 
การรูทันปญหา สถานการณเพื่อพัฒนาธุรกิจและองคกรของผูอานทุกทาน และทานสามารถติดตาม Thailand 
Economic & Business Review ทางสื่อออนไลนไดแลวที่ Facebook: https://www.facebook.com/     
ThailandEcoReview  และ LINE Official: @ThailandEcoReview   

ขอขอบพระคุณผูอานทุกทานที่ติดตามอานวารสารของเราคะ

ดร. พรณิชา วีระคัณโฑ
บรรณาธิการบริหาร
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ภาคธุรกิจคาปลีก 
ในประเทศไทย ปจจุบัน 

ตองแขงขันกับการเติบโต 
ของตลาดออนไลนของ 

ผูประกอบการจากตางประเทศ ซึ่ง 
ผูประกอบการการคาออนไลนใน 
ประเทศไทย ไดแก Shopee, Lazada, 
JD.com เปนตน  สัดสวนการขายแบบ 
ออนไลน 7.7% มีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง 
และมีโอกาสที่เขามาดิสรัปตลาดคาปลีกเมืองไทย 

อาจจะเขามายึดสวนแบงการตลาดคาปลีกสมัยใหม 
ไปสูการคาออนไลน 

การระบาดของ COVID-19 ทําใหผูบริโภคจําเปน 
ตองพึ่งพาการซื้อสินคาและบริการออนไลนเพิ่มขึ้นจาก 
มาตรการเวนระยะหางทางสังคม อีกทั้งยังตองหลีกเลี่ยง 

การหยิบจับสัมผัสเงินสด ทําใหการชําระเงินแบบ 
ไรการสัมผัส (Contactless Payment) กลายมาเปน 

สวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน โดยหนึ่งใน 
รูปแบบการชําระเงินแบบไรการสัมผัส 

ที่ผูบริโภคใชเพิ่มขึ้น คือ บริการ 
กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส 

(E-wallet)
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ความเชื่อมั่นผูบริโภคในขณะนี้เริ่มปรับตัวดีขึ้น 

คาดวาในชวงไตรมาสที่ 4/2563 นาจะไดเห็นตัวเลข 
เศรษฐกิจที่ฟนตัวขึ้นตามลําดับ หรืออยูที่ติดลบ 4-5% 

สําหรับความเชื่อมั่นนักธุรกิจจากหอการคาทั่วประเทศก็ปรับตัว
ดีขึ้น อาทิ ภาคยานยนต ภาคเครื่องจักรกลทางการเกษตร 

เริ่มรับรูไดวาตางจังหวัดมีกําลังซื้อมากขึ้นดวย

จับกระแสการเติบโต
ของตลาด E-Wallet 
ในอาเซียน

สถานการณธุรกิจคาปลีกสมัยใหมไทย
(MODERN TRADE)

คานิยมหลัก 
ของครอบครัวจึง 

สะทอนใหเห็นวัฒนธรรม 
ขององคกร และสะทอนใหเห็น 

ถึงแนวทางการปฏิบัติตอผูขาย 
ปจจัยการผลิต (Suppliers) ลูกคา 

ผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียคนอื่นๆ 
อีกดวย การสรางคานิยมหลักถือเปนตัวตั้งตนใน 

การกําหนดพันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน (Vision) แผนเชิงกลยุทธ 
(Strategic Plan) ตลอดจนเปนตัวสนับสนุนหรือชี้นําการ 
ตัดสินใจที่จะชวยใหธุรกิจบรรลุตามเปาหมายขององคกร 

หอการคาคาดป 64 จีดีพีไทยโต 4%
สงทายป 63 ดัชนีเชื่อมั่นผูบริโภค
กระเตื้องรับมาตรการรัฐ



หอการค้าคาดปี 64 จีดีพีไทยโต 4%
ส่งท้ายปี 63 ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค
กระเตื้องรับมาตรการรัฐ

ความเชื่อมั่นผูบริโภคใน

ขณะนี้ เริ่มปรับตัวดีขึ้น 

คาดวาในชวงไตรมาสที่ 

4/2563 นาจะไดเห็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ 

ฟ นตัวข้ึนตามลําดับ หรืออยูที่ติดลบ 

4-5% สาํหรับความเชือ่ม่ันนกัธรุกิจจาก 

หอการคาทัว่ประเทศกป็รบัตวัดขีึน้ อาทิ 

ภาคยานยนต ภาคเครื่องจักรกลทาง 

การเกษตร เริ่มรับรูไดวาตางจังหวัดมี 

กําลังซื้อมากขึ้นดวย

ขณะท่ีมาตรการภาครัฐ อาทิ 

โครงการคนละครึ่ง,การปรับตัวของ 

ราคาพืชผลการเกษตรฟนตัว และภาค 

การสงออกดีมีสัญญาณที่ดีขึ้น นาจะ 

ทําใหเศรษฐกิจไทยทั้งปขยายตัวได 

ติดลบ 6% นาจะมแีรงเหวีย่งใหป 2564 

มีแรงสนับสนุนใหเศรษฐกิจไทยเติบโต 

ไดเปนบวกประมาณ 4% หากสถานการณ 

ดขึีน้ ซ่ึงขณะน้ีเร่ิมเห็นกระแสของวคัซีน 

รักษาโรคออกมาแลว สงผลตอไปยัง 

ตลาดหุนการลงทนุ เม่ือทดลองใชไดกจ็ะ 

ทําใหกระแสการจับจายใชสอยกลับมา 

ดีมากขึ้น รวมถึงสงผลใหไทยเปดรับ 

นักทองเที่ยวจากตางประเทศภายใต 

แนวทางทราเวลบับเบิ้ลไดอีกดวย

สวนในเรื่องของเหตุการณการ 

ชุมนุมทางการเมืองในปจจุบันน้ัน จุด 

แรกยังวิเคราะหยากท่ีจะวิเคราะหวา 

การชุมนุมจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ 

มากนอยขนาดไหน แตปจจุบันมองวา 

ยังไมมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ แตจุด 

สําคัญอยูท่ีผู ชุมนุมมีความเขมขนข้ึน 

เรื่อยๆ จึงตองติดตามอยางใกลชิด แต 

ที่สําคัญคือตองไมมีการปะทะ

ดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้บริโภค และ
หอการค้าทั่วประเทศ
ดีขึ้น  

ผลสํารวจดัชนีความเ ช่ือมั่นผู  

บริโภคของประชากรโดยรวมลาสุด 

เดือน ต.ค.63 พบวา เพิ่มขึ้นอยูที่ 50.9 

จาก 50.2 ในเดือน ก.ย.63 เปนการ 

ปรับตัวดีขึ้นเล็กนอย

สวนดชันคีวามเชือ่มัน่ตอเศรษฐกจิ 

โดยรวมอยูที ่43.9 จาก 42.9 ดชันคีวาม 

เชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทํา อยูที่ 

49.0 จาก 48.2 และดัชนีความเชื่อมั่น 

เก่ียวกับรายไดในอนาคตเทากับ 59.9 

จาก 59.4

ปจจยับวก ไดแก สาํนกังานเศรษฐกจิ 

การคลงั (สศค.) ปรบัประมาณการอัตรา 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ป 63 

คาดหดตัวนอยลงเหลือ -7.7% จากเดิม 

ทีค่าดไวที ่-8.5% , ราคาขายปลกีนํา้มนั 

ในประเทศปรับตัวลดลง, รัฐบาลมี 

มาตรการเยียวยาผลกระทบโควิด-19 

รวมถึงการออกมาตรการฟนเศรษฐกิจ 

ในชวงปลายป ทั้ง "เราเที่ยวดวยกัน" 

"คนละครึ่ง" และ"ชอปดีมีคืน", ราคา 

พืชผลทางการเกษตรหลายรายการ 

ปรบัตวัดขึีน้ ทาํใหเกษตรกรเริม่มรีายได 

มากขึ้น

ขณะท่ีปจจัยลบ ประกอบดวย 

ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณการ 

เมืองเรื่องการชุมนุม, กังวลโควิด-19 

ระบาด, ผู บริโภคกังวลคาครองชีพ 

และราคาสินคาท่ียังทรงตัวในระดับสูง, 

กงัวลเรือ่งเงนิบาททีป่รบัตวัแขง็คา และ 

ค

สหรัฐตัด GSP สินคาไทย 231 รายการ

 

ดัชนีความเชื่อมั่น 
หอการค้าไทย (TCC 
Confidence Index) 
หรือ TCC-CI

ซึ่งสํารวจความคิดเห็นจากหอ 

การคาจังหวัดท่ัวประเทศ รวม 364 

ตัวอยาง เมื่อเดือนต.ค.63 พบวา ดัชนีฯ 

อยู  ท่ีระดับ 33.2 เพิ่มขึ้นจากเดือน 

ก.ย.63 ซึ่งอยูที่ระดับ 32.5

ปจจัยบวกที่มีผลตอดัชนีฯ ไดแก 

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 

ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยป 63 

ใหม โดยคาดวาจะอยูท่ี -7.7% ดีข้ึน 

จากเดิมท่ีคาดไวท่ี -8.5% จากการท่ี 

รัฐบาลดําเนินมาตรการสนับสนุนการ 

ฟนตวัของเศรษฐกจิในชวงปลายป อาทิ 

โครงการเราเท่ียวดวยกัน โครงการ 

คนละครึ่ง และโครงการชอปดีมีคืน, 

ราคานํ้ามันขายปลีกในประเทศปรับตัว 

ลดลงจากเดือนที่ผานมา

ขณะท่ีปจจัยลบสําคัญท่ีมีผลตอ 

ดชันฯี ในเดอืนต.ค.นี ้ไดแก สถานการณ 

ของการเคลื่อนไหวทางการเมือง และ 

การชมุนมุทางการเมอืงของกลุมเยาวชน 

และประชาชนกลุมตาง ๆ  ทีอ่าจสงผลให 

ประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาความ 

ขัดแย งทางการเมืองเหมือนอดีตท่ี 

ผานมา, ความวิตกกังวลตอการแพร 

ระบาดของไวรัสโควิด-19 สงผลกระทบ 

ทําใหการดําเนินชีวิตของประชาชน 

และการดําเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป 

จากเดิม, ความกังวลจากสหรัฐอเมริกา 

ตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) 

ในสินคาไทยเพิ่มเติม อาจสงผลกระทบ 

ในเชิงลบตอการสงออกและเศรษฐกิจ 

ไทยในอนาคต, การสงออกของไทย 

เดอืน ก.ย. 63 ลดลง -3.86 และเงนิบาท 

ปรับตัวแข็งคาเล็กนอย ซึ่งสะทอนวา 

มีเงินทุนจากตางประเทศสุทธิไหลเขา 

ประเทศไทย และผลจากความกังวล 

เกี่ยวกับการแพรระบาดของโควิด-19 

ที่อาจจะกลับมาจากการเปดรับนัก 

ทองเที่ยวตางชาติ

• กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการคาไทย 

อยูที่ระดับ 33.8 โดยมีปจจัยบวกจาก 

การทองเที่ยวภายใน ประเทศที่เพิ่มขึ้น 

เล็กนอย ภาคบริการตาง ๆ เริ่มฟนตัว 

ขึ้นเล็กนอย และมาตรการกระตุ น 

เศรษฐกิจของภาครัฐ อาทิ โครงการ 

คนละครึ่ง และมาตรการช็อปดีมีคืน 

สวนปจจัยลบ ไดแก สถานการณทาง 

การเมืองจากการชุมนุมประทวงของ 

กลุ มเรียกรองประชาธิปไตย, ความ 

วิตกกังวลเก่ียวกับโควิด รอบ 2 ที่อาจ 

จะกลับมาจากการเปดรับนักทองเที่ยว 

จากตางประเทศ และกําลังซื้อยังคง 

ไมกลับมา

• ภาคกลาง

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการคาไทย 

อยูที่ระดับ 33.4 โดยมีปจจัยบวกจาก 

ภาคการเกษตรเขาสูฤดูกาลเพาะปลูก 

และภาครัฐมีมาตรการสงเสริมการ 

ทองเที่ยวในประเทศ อาทิ โครงการเรา 

เที่ยวดวยกัน เปนตน สวนปจจัยลบ 

ไดแก สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนจาก 

พายุที่เคลื่อนตัวเขามาในประเทศไทย, 

สถานการณนํ้าทวมฉับพลัน น้ําไหล 

หลาก ดินสไลด และวาตภยั จากอิทธพิล 

พายุ, หน้ีครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น และการ 

จางงานนอยลง

• ภาคตะวันออก

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการคาไทย 

อยูที่ระดับ 37.4 โดยมีปจจัยบวก ไดแก 

มาตรการภาครัฐในการสงเสริมการ 

เพิ่มประสิทธิภาพดานการเพาะปลูก 

และการใหความชวยเหลือดานราคา 

สินคาของเกษตรกร, อุตสาหกรรมการ 

ผลิตอาหารขยายตัวจากการสงออกที่ 

เพิ่มขึ้น และจํานวนนักทองเที่ยวชาว 

ไทยเพิ่มมากขึ้นในชวงวันหยุด สวน 

ปจจัยลบที่สําคัญ ไดแก ความกังวลตอ 

สถานการณโควิด-19 ที่ เริ่มเข ามา 

จากการเปดรับกลุมนักทองเที่ยวตาง 

ประเทศ, ความกังวลหรือการตอรอง 

การลดช่ัวโมงการทํางาน, จํานวนนัก 

ทองเที่ยวตางประเทศยังไมเขามา และ 

ระดับรายไดของประชาชนยังไมปกติ

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการคาไทย 

อยูที่ระดับ 32.3 โดยมีปจจัยบวก ไดแก 

สถานการณการแพรระบาดของไวรัส 

โควิด-19 เร่ิมดีขึ้นสงผลใหประชาชน 

ออกมาใชจายมากขึ้น และคอยๆ กลับ 

เขาสูสภาวะปกติ และมาตรการกระตุน 

เศรษฐกจิ อาท ิโครงการคนละครึง่ และ 

มาตรการชอปดีมีคืน สวนปจจัยลบที่ 

สําคัญ ไดแก ความกังวลตอการเปดรับ 

นกัทองเทีย่วตางประเทศเขามา ซึง่สราง 

ความเสี่ยงในการระบาดของไวรัสโควิด 

ในประเทศไทยอีกครั้ง, สถานการณ 

นํา้ทวมในบางจงัหวดัของภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือสงผลกระทบตอประชาชน, 

หน้ีภาคครัวเรือนที่ขยับสูงขึ้น และ 

แรงงานยังคงตกงาน

• ภาคเหนือ

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการคาไทย 

อยูที่ระดับ 33.2 โดยมีปจจัยบวกสําคัญ 

ไดแก มาตรการกระตุนเศรษฐกิจอยาง 

ตอเนื่อง อาทิ โครงการเพิ่มกําลังซื้อใน 

บัตรสวัสดิการแหงรัฐ โครงการคนละ 

ครึ่ง และมาตรการชอปดีมีคืน สวน 

ปจจยัลบ ไดแก ความกงัวลเกีย่วกบัเหตุ 

ชุมนุมประทวงท่ีเกิดขึ้น, ความกังวล 

เกี่ยวกับการท องเที่ยวที่จะเกิดขึ้น 

เนื่องจากใกลชวงเทศกาลทองเที่ยว 

ของภาคเหนือ, การแพรระบาดของ 

โควดิ-19 จากชายแดนของไทย และหนี้ 

ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น

• ภาคใต

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการคาไทย 

อยูที่ระดับ 30.2 โดยมีปจจัยบวกสําคัญ 

ไดแก ความตองการไมผลเพิ่มข้ึนและ 

ทําใหราคาสินคาเกษตรปรับตัวสูงข้ึน 

และราคานํ้ามันปาลมดิบยังคงปรับตัว 

สูงขึ้นอยางตอเนื่อง จากความตองการ 

ใชพลังงานไบโอดีเซลภายในประเทศท่ี 

เพิ่มขึ้น สวนปจจัยลบสําคัญ ไดแก ภาค 

การทองเที่ยวยังคงไมฟนตัวเนื่องจาก 

นักทองเท่ียวจากตางประเทศยังไม 

สามารถเดินทางเขามาในประเทศ แม 

จะเริ่มเปดใหมีนักทองเที่ยวกลุมแรก 

Special Tourist Visa (STV), ผลผลิต 

ลดลงจากภาวะฝนตกชุก ซึ่ ง เป น 

อปุสรรคตอการกรดียางพารา และทําให 

เกษตรกรชะลอการเก็บปาลมนํ้ามัน 

และการระมัดระวังการจับจายใชสอย 

ของประชาชน

ข้อเสนอแนะจากภาค 
ธุรกิจส่งถึงภาครัฐ 

1. มาตรการช วยเหลือธุรกิจ 

สงออกโดยการเพิ่มขีดความสามารถ 

ทางการแขงขันดานการคาและการ 

ลงทุนระหวางประเทศ ตลอดจนสราง 

ความเชื่อมั่นใหนักลงทุน พรอมลงทุน 

ในสิ่งใหม ๆ ใหมีความตอเนื่อง

2. รักษาเสถียรภาพของคาเงิน 

บาทไมใหผันผวนเพื่อชวยเสริมสราง 

ความสามารถในการแขงขันการสงออก 

สินคาไทย นอกจากนี้ตองชวยผลักดัน 

การสงออกไปตลาดอื่น โดยเฉพาะ 

ตลาดจีนเพราะเปนตลาดขนาดใหญ 

และเศรษฐกิจจีนกําลังฟนตัวหลังจาก 

โควิด-19

3. มาตรการกระตุนกําลังการซื้อ 

ของประชาชนในประเทศใหเขาสูภาวะ 

ปกต ิหลงัจากหยุดนิง่ไปจากสถานการณ 

โควิด-19

4. จัดสวัสดิการ และมาตรการ 

ชวยเหลือใหกระจายความเจริญไปสู  

ภมูภิาคและทองถิน่ มกีารบรหิารจดัการ 

ทรพัยากรเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา 

สาธารณสุขใหมีความเทาเทียมมากขึ้น

โดยภาพรวมดัชนีความเชื่อมั่นทั้ง

ของผูบริโภค และหอการคาทั่วประเทศ 

สงสัญญานดีข้ึน โดยภาคท่ีมีดัชนีความ 

เชื่อมั่นสูงสุดคือ ภาคตะวันออก ที่ไดรับ 

อานิสงคจากนโยบายของภาครัฐสงผล 

ทัง้ดานการเกษตร และการสงออกสนิคา 

อาหารที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงภาค 

การทองเท่ียวท่ีคึกคักข้ึนอีกครั้งจาก 

วันหยุดยาว สวนภาคใตมีดัชนีความ 

เช่ือมั่นตํ่าสุด จากปญหานักทองเที่ยว 

ตางชาติที่ เคยเปนรายไดหลักยังไม 

สามารถกลับมาได จากปญหาโควิด-19 

อยางไรกต็ามเรายงัคงตองเดนิหนาตอไป 

ดวยความอดทน และเดินหนาตอไป 

ไดในป 64 ที่กําลังจะมาถึงดวยความ 

หวังวาเศรษฐกิจจะดีขึ้น
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ความเชื่อมั่นผูบริโภคใน

ขณะนี้ เ ร่ิมปรับตัวดีขึ้น 

คาดวาในชวงไตรมาสที่ 

4/2563 นาจะไดเห็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ 

ฟ นตัวขึ้นตามลําดับ หรืออยูท่ีติดลบ 

4-5% สาํหรับความเชือ่ม่ันนกัธรุกิจจาก 

หอการคาทัว่ประเทศกป็รบัตวัดขีึน้ อาทิ 

ภาคยานยนต ภาคเครื่องจักรกลทาง 

การเกษตร เริ่มรับรูไดวาตางจังหวัดมี 

กําลังซื้อมากขึ้นดวย

ขณะท่ีมาตรการภาครัฐ อาทิ 

โครงการคนละครึ่ง,การปรับตัวของ 

ราคาพืชผลการเกษตรฟนตัว และภาค 

การสงออกดีมีสัญญาณที่ดีขึ้น นาจะ 

ทําใหเศรษฐกิจไทยทั้งปขยายตัวได 

ตดิลบ 6% นาจะมแีรงเหวีย่งใหป 2564 

มีแรงสนับสนุนใหเศรษฐกิจไทยเติบโต 

ไดเปนบวกประมาณ 4% หากสถานการณ 

ดข้ึีน ซึง่ขณะนีเ้ริม่เหน็กระแสของวคัซีน 

รักษาโรคออกมาแลว สงผลตอไปยัง 

ตลาดหุนการลงทนุ เม่ือทดลองใชไดกจ็ะ 

ทําใหกระแสการจับจายใชสอยกลับมา 

ดีมากขึ้น รวมถึงสงผลใหไทยเปดรับ 

นักทองเที่ยวจากตางประเทศภายใต 

แนวทางทราเวลบับเบิ้ลไดอีกดวย

สวนในเร่ืองของเหตุการณการ 

ชุมนุมทางการเมืองในปจจุบันน้ัน จุด 

แรกยังวิเคราะหยากที่จะวิเคราะหวา 

การชุมนุมจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ 

มากนอยขนาดไหน แตปจจุบันมองวา 

ยังไมมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ แตจุด 

สําคัญอยูที่ผู ชุมนุมมีความเขมขนขึ้น 

เรื่อยๆ จึงตองติดตามอยางใกลชิด แต 

ที่สําคัญคือตองไมมีการปะทะ

ดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้บริโภค และ
หอการค้าทั่วประเทศ
ดีขึ้น  

ผลสํารวจดัชนีความเ ช่ือมั่นผู  

บริโภคของประชากรโดยรวมลาสุด 

เดือน ต.ค.63 พบวา เพิ่มขึ้นอยูที่ 50.9 

จาก 50.2 ในเดือน ก.ย.63 เปนการ 

ปรับตัวดีขึ้นเล็กนอย

สวนดชันคีวามเชือ่มัน่ตอเศรษฐกจิ 

โดยรวมอยูที ่43.9 จาก 42.9 ดชันคีวาม 

เชื่อมั่นเก่ียวกับโอกาสหางานทํา อยูที่ 

49.0 จาก 48.2 และดัชนีความเชื่อมั่น 

เกี่ยวกับรายไดในอนาคตเทากับ 59.9 

จาก 59.4

ปจจยับวก ไดแก สาํนกังานเศรษฐกจิ 

การคลงั (สศค.) ปรบัประมาณการอัตรา 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ป 63 

คาดหดตัวนอยลงเหลือ -7.7% จากเดิม 

ทีค่าดไวที ่-8.5% , ราคาขายปลกีนํา้มนั 

ในประเทศปรับตัวลดลง, รัฐบาลมี 

มาตรการเยียวยาผลกระทบโควิด-19 

รวมถึงการออกมาตรการฟนเศรษฐกิจ 

ในชวงปลายป ทั้ง "เราเที่ยวดวยกัน" 

"คนละครึ่ง" และ"ชอปดีมีคืน", ราคา 

พืชผลทางการเกษตรหลายรายการ 

ปรบัตวัดขีึน้ ทาํใหเกษตรกรเริม่มรีายได 

มากขึ้น

ขณะที่ปจจัยลบ ประกอบดวย 

ความกังวลเก่ียวกับสถานการณการ 

เมืองเรื่องการชุมนุม, กังวลโควิด-19 

ระบาด, ผู บริโภคกังวลคาครองชีพ 

และราคาสินคาท่ียังทรงตัวในระดับสูง, 

กงัวลเร่ืองเงนิบาททีป่รบัตวัแขง็คา และ 

สหรัฐตัด GSP สินคาไทย 231 รายการ

 

ดัชนีความเชื่อมั่น 
หอการค้าไทย (TCC 
Confidence Index) 
หรือ TCC-CI

ซึ่งสํารวจความคิดเห็นจากหอ 

การคาจังหวัดทั่วประเทศ รวม 364 

ตัวอยาง เมื่อเดือนต.ค.63 พบวา ดัชนีฯ 

อยู  ท่ีระดับ 33.2 เพิ่มขึ้นจากเดือน 

ก.ย.63 ซึ่งอยูที่ระดับ 32.5

ปจจัยบวกที่มีผลตอดัชนีฯ ไดแก 

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 

ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยป 63 

ใหม โดยคาดวาจะอยูที่ -7.7% ดีขึ้น 

จากเดิมที่คาดไวที่ -8.5% จากการที่ 

รัฐบาลดําเนินมาตรการสนับสนุนการ 

ฟนตวัของเศรษฐกจิในชวงปลายป อาทิ 

โครงการเราเที่ยวดวยกัน โครงการ 

คนละครึ่ง และโครงการชอปดีมีคืน, 

ราคานํ้ามันขายปลีกในประเทศปรับตัว 

ลดลงจากเดือนที่ผานมา

ขณะที่ปจจัยลบสําคัญที่มีผลตอ 

ดชันีฯ ในเดอืนต.ค.นี ้ไดแก สถานการณ 

ของการเคลื่อนไหวทางการเมือง และ 

การชมุนมุทางการเมอืงของกลุมเยาวชน 

และประชาชนกลุมตาง ๆ  ทีอ่าจสงผลให 

ประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาความ 

ขัดแย งทางการเมืองเหมือนอดีตที่ 

ผานมา, ความวิตกกังวลตอการแพร 

ระบาดของไวรัสโควิด-19 สงผลกระทบ 

ทําใหการดําเนินชีวิตของประชาชน 

และการดําเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป 

จากเดิม, ความกังวลจากสหรัฐอเมริกา 

ตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) 

ในสินคาไทยเพิ่มเติม อาจสงผลกระทบ 

ในเชิงลบตอการสงออกและเศรษฐกิจ 

ไทยในอนาคต, การสงออกของไทย 

เดือน ก.ย. 63 ลดลง -3.86 และเงนิบาท 

ปรับตัวแข็งคาเล็กนอย ซึ่งสะทอนวา 

มีเงินทุนจากตางประเทศสุทธิไหลเขา 

ประเทศไทย และผลจากความกังวล 

เกี่ยวกับการแพรระบาดของโควิด-19 

ที่อาจจะกลับมาจากการเปดรับนัก 

ทองเที่ยวตางชาติ

• กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการคาไทย 

อยูที่ระดับ 33.8 โดยมีปจจัยบวกจาก 

การทองเที่ยวภายใน ประเทศที่เพิ่มขึ้น 

เล็กนอย ภาคบริการตาง ๆ เริ่มฟนตัว 

ขึ้นเล็กนอย และมาตรการกระตุ น 

เศรษฐกิจของภาครัฐ อาทิ โครงการ 

คนละครึ่ง และมาตรการช็อปดีมีคืน 

สวนปจจัยลบ ไดแก สถานการณทาง 

การเมืองจากการชุมนุมประทวงของ 

กลุ มเรียกรองประชาธิปไตย, ความ 

วิตกกังวลเก่ียวกับโควิด รอบ 2 ท่ีอาจ 

จะกลับมาจากการเปดรับนักทองเที่ยว 

จากตางประเทศ และกําลังซ้ือยังคง 

ไมกลับมา

• ภาคกลาง

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการคาไทย 

อยูที่ระดับ 33.4 โดยมีปจจัยบวกจาก 

ภาคการเกษตรเขาสูฤดูกาลเพาะปลูก 

และภาครัฐมีมาตรการสงเสริมการ 

ทองเที่ยวในประเทศ อาทิ โครงการเรา 

เที่ยวดวยกัน เปนตน สวนปจจัยลบ 

ไดแก สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนจาก 

พายุที่เคลื่อนตัวเขามาในประเทศไทย, 

สถานการณนํ้าทวมฉับพลัน นํ้าไหล 

หลาก ดนิสไลด และวาตภยั จากอิทธิพล 

พายุ, หนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงข้ึน และการ 

จางงานนอยลง

• ภาคตะวันออก

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการคาไทย 

อยูที่ระดับ 37.4 โดยมีปจจัยบวก ไดแก 

มาตรการภาครัฐในการสงเสริมการ 

เพิ่มประสิทธิภาพดานการเพาะปลูก 

และการใหความชวยเหลือดานราคา 

สินคาของเกษตรกร, อุตสาหกรรมการ 

ผลิตอาหารขยายตัวจากการสงออกที่ 

เพิ่มขึ้น และจํานวนนักทองเที่ยวชาว 

ไทยเพิ่มมากขึ้นในชวงวันหยุด สวน 

ปจจัยลบที่สําคัญ ไดแก ความกังวลตอ 

สถานการณโควิด-19 ท่ีเริ่มเข ามา 

จากการเปดรับกลุมนักทองเที่ยวตาง 

ประเทศ, ความกังวลหรือการตอรอง 

การลดช่ัวโมงการทํางาน, จํานวนนัก 

ทองเท่ียวตางประเทศยังไมเขามา และ 

ระดับรายไดของประชาชนยังไมปกติ

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการคาไทย 

อยูที่ระดับ 32.3 โดยมีปจจัยบวก ไดแก 

สถานการณการแพรระบาดของไวรัส 

โควิด-19 เริ่มดีขึ้นสงผลใหประชาชน 

ออกมาใชจายมากขึ้น และคอยๆ กลับ 

เขาสูสภาวะปกติ และมาตรการกระตุน 

เศรษฐกจิ อาท ิโครงการคนละครึง่ และ 

มาตรการชอปดีมีคืน สวนปจจัยลบท่ี 

สําคัญ ไดแก ความกังวลตอการเปดรับ 

นกัทองเทีย่วตางประเทศเขามา ซึง่สราง 

ความเส่ียงในการระบาดของไวรัสโควิด 

ในประเทศไทยอีกคร้ัง, สถานการณ 

นํา้ทวมในบางจงัหวดัของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือสงผลกระทบตอประชาชน, 

หนี้ภาคครัวเรือนที่ขยับสูงขึ้น และ 

แรงงานยังคงตกงาน

• ภาคเหนือ

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการคาไทย 

อยูที่ระดับ 33.2 โดยมีปจจัยบวกสําคัญ 

ไดแก มาตรการกระตุนเศรษฐกิจอยาง 

ตอเนื่อง อาทิ โครงการเพิ่มกําลังซื้อใน 

บัตรสวัสดิการแหงรัฐ โครงการคนละ 

คร่ึง และมาตรการชอปดีมีคืน สวน 

ปจจยัลบ ไดแก ความกงัวลเกีย่วกบัเหตุ 

ชุมนุมประทวงท่ีเกิดขึ้น, ความกังวล 

เกี่ยวกับการท องเ ท่ียวท่ีจะเกิดขึ้น 

เนื่องจากใกลชวงเทศกาลทองเที่ยว 

ของภาคเหนือ, การแพรระบาดของ 

โควดิ-19 จากชายแดนของไทย และหนี้ 

ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น

• ภาคใต

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการคาไทย 

อยูที่ระดับ 30.2 โดยมีปจจัยบวกสําคัญ 

ไดแก ความตองการไมผลเพิ่มขึ้นและ 

ทําใหราคาสินคาเกษตรปรับตัวสูงขึ้น 

และราคานํ้ามันปาลมดิบยังคงปรับตัว 

สูงขึ้นอยางตอเนื่อง จากความตองการ 

ใชพลังงานไบโอดีเซลภายในประเทศท่ี 

เพิ่มขึ้น สวนปจจัยลบสําคัญ ไดแก ภาค 

การทองเท่ียวยังคงไมฟนตัวเนื่องจาก 

นักทองเที่ยวจากตางประเทศยังไม 

สามารถเดินทางเขามาในประเทศ แม 

จะเริ่มเปดใหมีนักทองเที่ยวกลุมแรก 

Special Tourist Visa (STV), ผลผลิต 

ลดลงจากภาวะฝนตกชุก ซ่ึง เป น 

อปุสรรคตอการกรดียางพารา และทาํให 

เกษตรกรชะลอการเก็บปาลมนํ้ามัน 

และการระมัดระวังการจับจายใชสอย 

ของประชาชน

ข้อเสนอแนะจากภาค 
ธุรกิจส่งถึงภาครัฐ 

1. มาตรการช วยเหลือธุรกิจ 

สงออกโดยการเพิ่มขีดความสามารถ 

ทางการแขงขันดานการคาและการ 

ลงทุนระหวางประเทศ ตลอดจนสราง 

ความเชื่อมั่นใหนักลงทุน พรอมลงทุน 

ในสิ่งใหม ๆ ใหมีความตอเนื่อง

2. รักษาเสถียรภาพของคาเงิน 

บาทไมใหผันผวนเพื่อชวยเสริมสราง 

ความสามารถในการแขงขันการสงออก 

สินคาไทย นอกจากนี้ตองชวยผลักดัน 

การสงออกไปตลาดอื่น โดยเฉพาะ 

ตลาดจีนเพราะเปนตลาดขนาดใหญ 

และเศรษฐกิจจีนกําลังฟนตัวหลังจาก 

โควิด-19

3. มาตรการกระตุนกําลังการซื้อ 

ของประชาชนในประเทศใหเขาสูภาวะ 

ปกต ิหลงัจากหยุดนิง่ไปจากสถานการณ 

โควิด-19

4. จัดสวัสดิการ และมาตรการ 

ชวยเหลือใหกระจายความเจริญไปสู  

ภมูภิาคและทองถ่ิน มกีารบรหิารจดัการ 

ทรพัยากรเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา 

สาธารณสุขใหมีความเทาเทียมมากขึ้น

โดยภาพรวมดัชนีความเชื่อมั่นทั้ง

ของผูบริโภค และหอการคาทั่วประเทศ 

สงสัญญานดีขึ้น โดยภาคที่มีดัชนีความ 

เชื่อมั่นสูงสุดคือ ภาคตะวันออก ที่ไดรับ 

อานิสงคจากนโยบายของภาครัฐสงผล 

ทัง้ดานการเกษตร และการสงออกสนิคา 

อาหารท่ีดีขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งภาค 

การทองเที่ยวที่คึกคักขึ้นอีกครั้งจาก 

วันหยุดยาว สวนภาคใตมีดัชนีความ 

เชื่อมั่นตํ่าสุด จากปญหานักทองเที่ยว 

ตางชาติที่ เคยเปนรายไดหลักยังไม 

สามารถกลับมาได จากปญหาโควิด-19 

อยางไรกต็ามเรายงัคงตองเดนิหนาตอไป 

ดวยความอดทน และเดินหนาตอไป 

ไดในป 64 ที่กําลังจะมาถึงดวยความ 

หวังวาเศรษฐกิจจะดีขึ้น
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ความเชื่อมั่นผูบริโภคใน

ขณะนี้ เริ่มปรับตัวดีขึ้น 

คาดวาในชวงไตรมาสที่ 

4/2563 นาจะไดเห็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ 

ฟ นตัวข้ึนตามลําดับ หรืออยูที่ติดลบ 

4-5% สาํหรับความเชือ่ม่ันนกัธรุกิจจาก 

หอการคาทัว่ประเทศกป็รบัตวัดขีึน้ อาทิ 

ภาคยานยนต ภาคเครื่องจักรกลทาง 

การเกษตร เริ่มรับรูไดวาตางจังหวัดมี 

กําลังซื้อมากขึ้นดวย

ขณะท่ีมาตรการภาครัฐ อาทิ 

โครงการคนละครึ่ง,การปรับตัวของ 

ราคาพืชผลการเกษตรฟนตัว และภาค 

การสงออกดีมีสัญญาณที่ดีขึ้น นาจะ 

ทําใหเศรษฐกิจไทยทั้งปขยายตัวได 

ติดลบ 6% นาจะมแีรงเหวีย่งใหป 2564 

มีแรงสนับสนุนใหเศรษฐกิจไทยเติบโต 

ไดเปนบวกประมาณ 4% หากสถานการณ 

ดขึีน้ ซ่ึงขณะน้ีเร่ิมเห็นกระแสของวคัซีน 

รักษาโรคออกมาแลว สงผลตอไปยัง 

ตลาดหุนการลงทนุ เม่ือทดลองใชไดกจ็ะ 

ทําใหกระแสการจับจายใชสอยกลับมา 

ดีมากขึ้น รวมถึงสงผลใหไทยเปดรับ 

นักทองเที่ยวจากตางประเทศภายใต 

แนวทางทราเวลบับเบิ้ลไดอีกดวย

สวนในเรื่องของเหตุการณการ 

ชุมนุมทางการเมืองในปจจุบันน้ัน จุด 

แรกยังวิเคราะหยากท่ีจะวิเคราะหวา 

การชุมนุมจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ 

มากนอยขนาดไหน แตปจจุบันมองวา 

ยังไมมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ แตจุด 

สําคัญอยูท่ีผู ชุมนุมมีความเขมขนข้ึน 

เรื่อยๆ จึงตองติดตามอยางใกลชิด แต 

ที่สําคัญคือตองไมมีการปะทะ

ดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้บริโภค และ
หอการค้าทั่วประเทศ
ดีขึ้น  

ผลสํารวจดัชนีความเ ช่ือมั่นผู  

บริโภคของประชากรโดยรวมลาสุด 

เดือน ต.ค.63 พบวา เพิ่มขึ้นอยูที่ 50.9 

จาก 50.2 ในเดือน ก.ย.63 เปนการ 

ปรับตัวดีขึ้นเล็กนอย

สวนดชันคีวามเชือ่มัน่ตอเศรษฐกจิ 

โดยรวมอยูที ่43.9 จาก 42.9 ดชันคีวาม 

เชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทํา อยูที่ 

49.0 จาก 48.2 และดัชนีความเชื่อมั่น 

เก่ียวกับรายไดในอนาคตเทากับ 59.9 

จาก 59.4

ปจจยับวก ไดแก สาํนกังานเศรษฐกจิ 

การคลงั (สศค.) ปรบัประมาณการอัตรา 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ป 63 

คาดหดตัวนอยลงเหลือ -7.7% จากเดิม 

ทีค่าดไวที ่-8.5% , ราคาขายปลกีนํา้มนั 

ในประเทศปรับตัวลดลง, รัฐบาลมี 

มาตรการเยียวยาผลกระทบโควิด-19 

รวมถึงการออกมาตรการฟนเศรษฐกิจ 

ในชวงปลายป ทั้ง "เราเที่ยวดวยกัน" 

"คนละครึ่ง" และ"ชอปดีมีคืน", ราคา 

พืชผลทางการเกษตรหลายรายการ 

ปรบัตวัดขึีน้ ทาํใหเกษตรกรเริม่มรีายได 

มากขึ้น

ขณะท่ีปจจัยลบ ประกอบดวย 

ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณการ 

เมืองเรื่องการชุมนุม, กังวลโควิด-19 

ระบาด, ผู บริโภคกังวลคาครองชีพ 

และราคาสินคาท่ียังทรงตัวในระดับสูง, 

กงัวลเรือ่งเงนิบาททีป่รบัตวัแขง็คา และ 

สหรัฐตัด GSP สินคาไทย 231 รายการ

 

ดัชนีความเชื่อมั่น 
หอการค้าไทย (TCC 
Confidence Index) 
หรือ TCC-CI

ซึ่งสํารวจความคิดเห็นจากหอ 

การคาจังหวัดท่ัวประเทศ รวม 364 

ตัวอยาง เมื่อเดือนต.ค.63 พบวา ดัชนีฯ 

อยู  ท่ีระดับ 33.2 เพิ่มขึ้นจากเดือน 

ก.ย.63 ซึ่งอยูที่ระดับ 32.5

ปจจัยบวกที่มีผลตอดัชนีฯ ไดแก 

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 

ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยป 63 

ใหม โดยคาดวาจะอยูท่ี -7.7% ดีข้ึน 

จากเดิมท่ีคาดไวท่ี -8.5% จากการท่ี 

รัฐบาลดําเนินมาตรการสนับสนุนการ 

ฟนตวัของเศรษฐกจิในชวงปลายป อาทิ 

โครงการเราเท่ียวดวยกัน โครงการ 

คนละครึ่ง และโครงการชอปดีมีคืน, 

ราคานํ้ามันขายปลีกในประเทศปรับตัว 

ลดลงจากเดือนที่ผานมา

ขณะท่ีปจจัยลบสําคัญท่ีมีผลตอ 

ดชันฯี ในเดอืนต.ค.นี ้ไดแก สถานการณ 

ของการเคลื่อนไหวทางการเมือง และ 

การชมุนมุทางการเมอืงของกลุมเยาวชน 

และประชาชนกลุมตาง ๆ  ทีอ่าจสงผลให 

ประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาความ 

ขัดแย งทางการเมืองเหมือนอดีตท่ี 

ผานมา, ความวิตกกังวลตอการแพร 

ระบาดของไวรัสโควิด-19 สงผลกระทบ 

ทําใหการดําเนินชีวิตของประชาชน 

และการดําเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป 

จากเดิม, ความกังวลจากสหรัฐอเมริกา 

ตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) 

ในสินคาไทยเพิ่มเติม อาจสงผลกระทบ 

ในเชิงลบตอการสงออกและเศรษฐกิจ 

ไทยในอนาคต, การสงออกของไทย 

เดอืน ก.ย. 63 ลดลง -3.86 และเงนิบาท 

ปรับตัวแข็งคาเล็กนอย ซึ่งสะทอนวา 

มีเงินทุนจากตางประเทศสุทธิไหลเขา 

ประเทศไทย และผลจากความกังวล 

เกี่ยวกับการแพรระบาดของโควิด-19 

ที่อาจจะกลับมาจากการเปดรับนัก 

ทองเที่ยวตางชาติ

• กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการคาไทย 

อยูที่ระดับ 33.8 โดยมีปจจัยบวกจาก 

การทองเที่ยวภายใน ประเทศที่เพิ่มขึ้น 

เล็กนอย ภาคบริการตาง ๆ เริ่มฟนตัว 

ขึ้นเล็กนอย และมาตรการกระตุ น 

เศรษฐกิจของภาครัฐ อาทิ โครงการ 

คนละครึ่ง และมาตรการช็อปดีมีคืน 

สวนปจจัยลบ ไดแก สถานการณทาง 

การเมืองจากการชุมนุมประทวงของ 

กลุ มเรียกรองประชาธิปไตย, ความ 

วิตกกังวลเก่ียวกับโควิด รอบ 2 ที่อาจ 

จะกลับมาจากการเปดรับนักทองเที่ยว 

จากตางประเทศ และกําลังซื้อยังคง 

ไมกลับมา

• ภาคกลาง

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการคาไทย 

อยูที่ระดับ 33.4 โดยมีปจจัยบวกจาก 

ภาคการเกษตรเขาสูฤดูกาลเพาะปลูก 

และภาครัฐมีมาตรการสงเสริมการ 

ทองเที่ยวในประเทศ อาทิ โครงการเรา 

เที่ยวดวยกัน เปนตน สวนปจจัยลบ 

ไดแก สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนจาก 

พายุที่เคลื่อนตัวเขามาในประเทศไทย, 

สถานการณนํ้าทวมฉับพลัน น้ําไหล 

หลาก ดินสไลด และวาตภยั จากอิทธพิล 

พายุ, หน้ีครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น และการ 

จางงานนอยลง

• ภาคตะวันออก

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการคาไทย 

อยูที่ระดับ 37.4 โดยมีปจจัยบวก ไดแก 

มาตรการภาครัฐในการสงเสริมการ 

เพิ่มประสิทธิภาพดานการเพาะปลูก 

และการใหความชวยเหลือดานราคา 

สินคาของเกษตรกร, อุตสาหกรรมการ 

ผลิตอาหารขยายตัวจากการสงออกที่ 

เพิ่มขึ้น และจํานวนนักทองเที่ยวชาว 

ไทยเพิ่มมากขึ้นในชวงวันหยุด สวน 

ปจจัยลบที่สําคัญ ไดแก ความกังวลตอ 

สถานการณโควิด-19 ที่ เริ่มเข ามา 

จากการเปดรับกลุมนักทองเที่ยวตาง 

ประเทศ, ความกังวลหรือการตอรอง 

การลดช่ัวโมงการทํางาน, จํานวนนัก 

ทองเที่ยวตางประเทศยังไมเขามา และ 

ระดับรายไดของประชาชนยังไมปกติ

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการคาไทย 

อยูที่ระดับ 32.3 โดยมีปจจัยบวก ไดแก 

สถานการณการแพรระบาดของไวรัส 

โควิด-19 เร่ิมดีขึ้นสงผลใหประชาชน 

ออกมาใชจายมากขึ้น และคอยๆ กลับ 

เขาสูสภาวะปกติ และมาตรการกระตุน 

เศรษฐกจิ อาท ิโครงการคนละครึง่ และ 

มาตรการชอปดีมีคืน สวนปจจัยลบที่ 

สําคัญ ไดแก ความกังวลตอการเปดรับ 

นกัทองเทีย่วตางประเทศเขามา ซึง่สราง 

ความเส่ียงในการระบาดของไวรัสโควิด 

ในประเทศไทยอีกครั้ง, สถานการณ 

นํา้ทวมในบางจงัหวดัของภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือสงผลกระทบตอประชาชน, 

หน้ีภาคครัวเรือนที่ขยับสูงขึ้น และ 

แรงงานยังคงตกงาน

• ภาคเหนือ

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการคาไทย 

อยูที่ระดับ 33.2 โดยมีปจจัยบวกสําคัญ 

ไดแก มาตรการกระตุนเศรษฐกิจอยาง 

ตอเนื่อง อาทิ โครงการเพิ่มกําลังซื้อใน 

บัตรสวัสดิการแหงรัฐ โครงการคนละ 

ครึ่ง และมาตรการชอปดีมีคืน สวน 

ปจจยัลบ ไดแก ความกงัวลเกีย่วกบัเหตุ 

ชุมนุมประทวงท่ีเกิดขึ้น, ความกังวล 

เกี่ยวกับการท องเที่ยวที่จะเกิดขึ้น 

เนื่องจากใกลชวงเทศกาลทองเที่ยว 

ของภาคเหนือ, การแพรระบาดของ 

โควดิ-19 จากชายแดนของไทย และหนี้ 

ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น

• ภาคใต

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการคาไทย 

อยูที่ระดับ 30.2 โดยมีปจจัยบวกสําคัญ 

ไดแก ความตองการไมผลเพิ่มข้ึนและ 

ทําใหราคาสินคาเกษตรปรับตัวสูงข้ึน 

และราคานํ้ามันปาลมดิบยังคงปรับตัว 

สูงขึ้นอยางตอเนื่อง จากความตองการ 

ใชพลังงานไบโอดีเซลภายในประเทศท่ี 

เพิ่มขึ้น สวนปจจัยลบสําคัญ ไดแก ภาค 

การทองเที่ยวยังคงไมฟนตัวเนื่องจาก 

นักทองเท่ียวจากตางประเทศยังไม 

สามารถเดินทางเขามาในประเทศ แม 

จะเริ่มเปดใหมีนักทองเที่ยวกลุมแรก 

Special Tourist Visa (STV), ผลผลิต 

ลดลงจากภาวะฝนตกชุก ซ่ึง เป น 

อปุสรรคตอการกรดียางพารา และทําให 

เกษตรกรชะลอการเก็บปาลมนํ้ามัน 

และการระมัดระวังการจับจายใชสอย 

ของประชาชน

ข้อเสนอแนะจากภาค 
ธุรกิจส่งถึงภาครัฐ 

1. มาตรการช วยเหลือธุรกิจ 

สงออกโดยการเพิ่มขีดความสามารถ 

ทางการแขงขันดานการคาและการ 

ลงทุนระหวางประเทศ ตลอดจนสราง 

ความเชื่อมั่นใหนักลงทุน พรอมลงทุน 

ในสิ่งใหม ๆ ใหมีความตอเนื่อง

2. รักษาเสถียรภาพของคาเงิน 

บาทไมใหผันผวนเพื่อชวยเสริมสราง 

ความสามารถในการแขงขันการสงออก 

สินคาไทย นอกจากนี้ตองชวยผลักดัน 

การสงออกไปตลาดอื่น โดยเฉพาะ 

ตลาดจีนเพราะเปนตลาดขนาดใหญ 

และเศรษฐกิจจีนกําลังฟนตัวหลังจาก 

โควิด-19

3. มาตรการกระตุนกําลังการซื้อ 

ของประชาชนในประเทศใหเขาสูภาวะ 

ปกต ิหลงัจากหยุดนิง่ไปจากสถานการณ 

โควิด-19

4. จัดสวัสดิการ และมาตรการ 

ชวยเหลือใหกระจายความเจริญไปสู  

ภมูภิาคและทองถิน่ มกีารบรหิารจดัการ 

ทรพัยากรเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา 

สาธารณสุขใหมีความเทาเทียมมากขึ้น

โดยภาพรวมดัชนีความเชื่อมั่นทั้ง

ของผูบริโภค และหอการคาทั่วประเทศ 

สงสัญญานดีข้ึน โดยภาคท่ีมีดัชนีความ 

เชื่อมั่นสูงสุดคือ ภาคตะวันออก ที่ไดรับ 

อานิสงคจากนโยบายของภาครัฐสงผล 

ทัง้ดานการเกษตร และการสงออกสนิคา 

อาหารที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงภาค 

การทองเท่ียวท่ีคึกคักข้ึนอีกครั้งจาก 

วันหยุดยาว สวนภาคใตมีดัชนีความ 

เช่ือมั่นตํ่าสุด จากปญหานักทองเที่ยว 

ตางชาติที่ เคยเปนรายไดหลักยังไม 

สามารถกลับมาได จากปญหาโควิด-19 

อยางไรกต็ามเรายงัคงตองเดนิหนาตอไป 

ดวยความอดทน และเดินหนาตอไป 

ไดในป 64 ที่กําลังจะมาถึงดวยความ 

หวังวาเศรษฐกิจจะดีขึ้น

ภาพประกอบ : https://www.catdumb.tv/lookchin-cia-290/
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ดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้ประกอบการ Modern Trade

ประจำเดือนไตรมาสที่ 3 ปี 2563 
(Modern Trade Sentiment Index : MTSI)

สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง

จำแนกตามผูใหขอมูล

ชวงที่สำรวจขอมูล: 23 กันยายน – 22 ตุลาคม 2563   จำนวนตัวอยาง: 111 ตัวอยาง

ภาคกลาง
12.5%

กรุงเทพและปริมณฑล
15.0%

Supermarket
14.9%

Department store
19.1%

Convenience Store
34.0%

Supercenter/Hyper mart
31.9%

ภาคตะวันออก
15.0%

ภาคเหนือ
15.0%

ภาคตะวันเฉียงเหนือ
15.0%

ภาคตะวันตก
15.0%

ภาคใต
12.5%

ประเภทธุรกิจ
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+ ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพรระบาด COVID ไดด ีทำให
ไมมีผูปวยนอกเขตควบคุม หรือ State quarantine 
+ ศบค.มีมติเห็นชอบผอนคลายมาตรการระยะที ่6 อนุญาตให
ชาวตางชาต ิ4 กลุมเดินทางเขามาในประเทศไทย ไดแก กลุมที่
เขามารวมงานแสดงสินคา กองถายทำภาพยนตร กลุมที่เขามา
ตามโครงการ Medical & Wellness Program เพื่อเขารับบริการ
ทางสุขภาพ และกลุมผูถือบัตร Thailand Elite Card
+ คณะรัฐมนตร ี(ครม.) มีมติอนุมัติวันหยุดราชการเพิ่มเติมเพื่อ
ชดเชยวันสงกรานตสงผลใหมีวันหยุดยาว 25-28 ก.ค. 63 และ 
4-7 ก.ย. 63 และยังการกระตุนและฟนฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ
อีกทางหนึ่งดวย 
+ มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 
เพื่อชวยเหลือประชาชนทั่วไป และผูประกอบการ 
+ พ.ร.ก. กูเงิน COVID-19 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ลานลานบาท ผาน
การเห็นชอบจากรัฐสภา
+ มาตรการชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบ งวดที ่3 
วงเงิน 3.7 หมื่นลานบาท (15-22 ก.ค.63)
+ การขยายตัวของธุรกิจ E-commerce
+ มติคณะรัฐตร ี(ครม.) ขยายโครงการเยียวยาเพิ่มเติมดวยการ
อนุมัติวงเงินเพิ่มกำลังซื้อใหผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ โดยการ
เพิ่มวงเงินคาซื้อสินคาบริโภคอุปโภคที่จำเปน
+ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายมาอยูที่ระดับ 0.50% ตอป

ไตรมาสที ่3 ป 2563 
เทียบกับไตรมาสที ่3 ป 62

ไตรมาสที ่3 ป 2563 
เทียบกับไตรมาสที ่2 ป 63

ไตรมาสที ่4 ป 2563 
เทียบกับไตรมาสที ่3 ป 63

รายรับจากการขายหรือใหบริการ

กำไรจากการขายหรือใหบริการ

จำนวนลูกคาที่มาใชบริการ

ราคาขายสินคาคงทนเฉลี่ยตอหนวย

ราคาสินคากึ่งคงทนเฉลี่ยตอหนวย

ราคาขายสินคาไมคงทนเฉลี่ยตอหนวย

การจางงาน (จำนวนคน)

ความสามารถในการแขงขันกับธุรกิจเดียวกับทาน

ความสามารถในการแขงขันกับธุรกิจออนไลน

การลงทุนดานเทคโนโลย ีอุปกรณ และนวัตกรรม

แยลง/
ลดลง

27.7

29.1

43.1

30.5

30.6

34.0

25.9

10.6

11.1

15.6

ไมเปลี่ยน
แปลง

50.1

47.3

37.5

48.5

48.6

38.0

52.1

54.8

25.0

25.5

ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

22.2

23.6

19.4

21.0

20.8

28.0

22.0

34.6

63.9

58.9

แยลง/
ลดลง

29.7

32.5

32.0

27.5

24.0

31.9

16.7

23.3

0.0

15.6

ไมเปลี่ยน
แปลง

48.8

42.9

42.2

48.0

52.2

36.9

74.1

50.0

59.5

72.9

ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

21.5

24.6

25.8

24.5

23.8

31.2

9.2

26.7

40.5

11.5

แยลง/
ลดลง

28.6

31.7

29.7

22.6

28.4

31.3

15.2

0.0

0.0

37.5

ไมเปลี่ยน
แปลง

48.1

45.9

44.2

52.6

47.9

39.9

74.3

70.8

43.3

30.0

ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

23.3

22.4

26.1

24.8

23.7

28.8

10.5

29.2

56.7

32.5

- ความวิตกกังวลตอการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 
สงผลกระทบตอการดำเนินชีวิตของประชาชน การทำ
ธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
โดยเฉพาะในภาคการทองเที่ยว และบริการตางๆ แมวา
สถานการณตัวเลขของผูติดเชื้อมีแนวโนมดีขึ้น
- จำนวนนักทองเที่ยวตางประเทศลดลงอยางมากจาก
การ Lock down 
- สถานการณการชุมนุมทางการเมืองของกลุมเยาวที่มี
มากขึ้น และอยูบริเวณยานเศรษฐกิจที่สำคัญสง
ผลกระทบตอเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของประเทศ 
- การแขงขันของธุรกิจ E-commerce โดยเฉพาะจาก
ตางประเทศ 
- การสงออกหดตัวตอเนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 
อีกทั้งปญหาสงความการคาระหวางจีนและ
สหรัฐอเมริกาที่ยังไมมีขอยุต ิรวมถึงสถานการณ 
COVID-19 ที่ยังคงดำเนินอยู
- ภาระหนี้สินของครัวเรือนที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
- อัตราการวางงานยังอยูในระดับที่สูงสงผลตอกำลังซื้อ
ในประเทศ 
- สถานการณภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ทำใหการบริโภค
ยังไมมีการขยายตัว

ปจจัยที่สงผลกระทบตอธุรกิจ Modern Trade

สถานการณของธุรกิจ Modern Trade 

ปจจัยบวก ปจจัยลบ
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ไตรมาสที ่3 ป 2563 เทียบกับไตรมาสที ่3 ป 62

ไตรมาสที ่3 ป 2563 เทียบกับไตรมาสที ่2 ป 63

ไตรมาสที ่4 ป 2563 เทียบกับไตรมาสที ่3 ป 63

37.9

29.5

28.00

แยลงรายการ เทาเดิม ดีขึ้น

37.00

48.6

43.5

25.1

21.9

28.5

ไตรมาสที ่3 ป 2563 เทียบกับไตรมาสที ่3 ป 62

ไตรมาสที ่3 ป 2563 เทียบกับไตรมาสที ่2 ป 63

ไตรมาสที ่4 ป 2563 เทียบกับไตรมาสที ่3 ป 63

23.1

23.5

25.6

ต่ำกวารายการ ตามเปา สูงกวา

40.0

35.5

31.0

36.9

41.0

43.4

ทัศนะในดานตนทุนการดำเนินงาน

ทัศนะตอสินคาคงเหลือจากการขาย เทียบกับเปาหมายที่วางไว

ทัศนะเกี่ยวกับธุรกิจ

ไตรมาสที ่3 ป 2563 เทียบกับไตรมาสที ่3 ป 62

ไตรมาสที ่3 ป 2563 เทียบกับไตรมาสที ่2 ป 63

ไตรมาสที ่4 ป 2563 เทียบกับไตรมาสที ่3 ป 63

12.5

6.9

0.0

ลดลงรายการ เทาเดิม เพิ่มขึ้น

10.1

13.6

7.4

77.4

79.5

92.6

เฉพาะกลุมธุรกิจที่มีการขายออนไลน ทัศนะในดานรายรับจากการขายออนไลน

ไตรมาสที ่3 ป 2563
เทียบกับไตรมาสที ่3 ป 62

ไตรมาสที ่3 ป 2563 
เทียบกับไตรมาสที ่2 ป 63

ไตรมาสที ่4 ป 2563 
เทียบกับไตรมาสที ่3 ป 63

ยอดการสั่งซื้อสินคาของธุรกิจทานเพื่อ

การขาย

สินคาคงเหลือเพื่อรอการขาย

ยอดจองหรือยอดคำสั่งซื้อออนไลน

แยลง

48.5

49.0

11.6

เปลี่ยน
แปลง

30.0

32.6

20.0

ดีขึ้น

21.5

18.4

68.4

แยลง

43.6

45.2

29.0

เปลี่ยน
แปลง

20.5

25.8

10.0

ดีขึ้น

35.9

29.0

61.0

แยลง

22.6

10.0

0.0

เปลี่ยน
แปลง

44.6

49.0

4.9

ดีขึ้น

32.8

41.0

95.1
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Modern Trade Sentiment Index : MTSI

45.9

46.1

46.9

49.4

46.3

46.2

46.8

ปจจุบัน อนาคต

47.4

45.4

48.2

49.2

47.7

50.3

48.0

ไตรมาสที ่3 ป 2563
เทียบกับไตรมาสที ่3 ป 62

ไตรมาสที ่3 ป 2563
เทียบกับไตรมาสที ่2 ป 63

ไตรมาสที ่4 ป 2563 
เทียบกับไตรมาสที ่3 ป 63

รายรับจากการขายหรือใหบริการ

กำไรจากการขายหรือใหบริการ

จำนวนลูกคาที่มาใชบริการ

ราคาขายสินคาโดยรวมเฉลี่ย

การจางงาน (จำนวนคน)

ตนทุนการดำเนินงาน

แยลง/
ลดลง

27.7

29.1

43.1

31.7

25.9

37.9

เปลี่ยน
แปลง

50.1

47.3

37.5

45.0

52.1

37.0

ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

22.2

23.6

19.4

23.3

18.5

25.1

แยลง/
ลดลง

29.7

32.5

32.0

27.8

16.7

29.5

เปลี่ยน
แปลง

48.8

42.9

42.2

45.7

74.1

48.6

ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

21.5

24.6

25.8

26.5

9.2

21.9

แยลง/
ลดลง

28.6

31.7

29.7

27.4

15.2

28.0

เปลี่ยน
แปลง

48.1

45.9

44.2

46.8

74.3

43.5

ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

23.3

22.4

26.1

25.8

10.5

28.5

องคประกอบ Modern Trade Sentiment Index : MTS

ดัชน ีModern Trade Sentiment Index : MTSI

รายรับจากการขายหรือใหบริการ

กำไรจากการขายหรือใหบริการ

จำนวนลูกคาที่มาใชบริการ

ราคาขายสินคาโดยรวมเฉลี่ย

การจางงาน (จำนวนคน)

ตนทุนการดำเนินงาน

ดัชนี

ดัชน ีModern Trade confidence Index 47.4
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Modern Trade Sentiment Index : MTSI

60
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ปจจุบัน

อนาคต

MTSI

52.3 50.1 50.9 51.1 51.4 50.9
45.5 47.1 48.0
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0
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51.7 52.1 51.5 51.1 51.0 51.1
47.2 46.4 47.4

51.1
54.1 52.1 51.2 50.7 51.2 49.0

45.7 46.8

Q3/61 Q4/61 Q1/62 Q2/62 Q3/62 Q4/62 Q1/63 Q2/63 Q3/63
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Modern Trade Sentiment Index : MTSI แยกภูมิภาค

ปจจุบันธุรกิจของทานประสบปญหาในดานใด

ขอเสนอแนะที่ทานตองการใหรัฐบาลเรงแกไขปญหา

ขอเสนอแนะดานนโยบายหรือมาตรการที่ตองการใหรัฐบาลดำเนินการเพื่อใหเกิดประโยชนตอภาคธุรกิจ Modern Trade โดยรวม

ไตรมาสที ่3 ป 2562 ไตรมาสที ่4 ป 2562 ไตรมาสที ่1 ป 2563 ไตรมาสที ่2 ป 2563 ไตรมาสที ่3 ป 2563

กรุงเทพและปริมณฑล

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคใต

ผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 
ทำใหจำนวนลูกคาลดลง ไมออกมาเดินทาง 

โดยเฉพาะลูกคาชาวตางชาต ิกำลังซื้อของลูกคา
ลดลง และเลือกซื้อเฉพาะสินคาอาหารที่จำเปน

มาตรการชวยเหลือของภาครัฐบาล ไดแก ชิม ชอป ใช 
ใหมีการเขาถึงมากขึ้น มาตรการทางดานภาษีและ

สินเชื่อ เพื่อกระตุนการใชจายในประเทศ
สนับสนุนใหธุรกิจคาปลีกไดมี

สวนรวมในโครงการของรัฐบาล

อนุมัติการจางงานรายชั่วโมง
เพื่อสนับสนุนการจางงานเพิ่ม

ในภาคธุรกิจบริการกอน 

สตอกสินคามีจำนวนมากเนื่องจาก
ตองปดรานตามคำสั่งของรัฐบาล มาตรการกำหนดคาแรงขั้นต่ำ

1. มาตรการชวยเหลือผูประกอบการ เชน สิทธิประโยชนดานภาษีนิติบุคคล ภาษีดานธุรกิจตางๆ
2. มาตรการกระตุนการบริโภค การลงทุนและการทองเที่ยวในประเทศ เชน อัดแคมเปญกระตุนยอดขาย
3. แกปญหาสภาพคลองของธุรกิจคาปลีก
4. รัฐบาลตองเรงใหความเขาใจเกี่ยวกับการเขารวมในมาตรการของรัฐ  เชน กระเปาตัง และมีแนวทางการตอยอดใหกับธุรกิจ
    อยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจ

ปจจุบัน

52.5

51.9

52.1

50.0

48.8

49.5

49.1

อนาคต

52.8

51.0

54.2

50.5

50.4

51.3

50.5

MTSI

52.7

51.5

53.2

50.3

49.6

50.4

49.8

ปจจุบัน

52.9

52.3

52.8

50.2

49.2

49.9

49.3

อนาคต

52.5

50.5

53.8

50.2

50.0

51.0

50.2

MTSI

52.8

51.5

53.4

50.3

49.7

50.5

49.8

ปจจุบัน

49.5

49.1

48.9

47.9

46.9

47.4

46.5

อนาคต

46.8

45.9

47.9

45.5

45.2

46.2

45.1

MTSI

48.2

47.5

48.4

46.7

46.1

46.8

45.8

ปจจุบัน

45.4

47.1

46.5

46.8

45.1

44.7

43.7

อนาคต

47.4

48.5

48.0

47.4

46.5

47.0

46.0

MTSI

46.4

47.8

47.3

47.1

45.8

45.9

44.9

ปจจุบัน

46.9

47.9

47.3

48.0

46.2

45.6

44.6

อนาคต

48.3

49.1

48.7

47.8

46.9

47.7

46.7

MTSI

47.6

48.5

48.0

47.9

46.6

46.7

45.7
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การปรับตัวของภาคธุรกิจ

ข้อมูลทั่วไป

ปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจ

ภูมิภาค

ชวง COVID ที่ผานมา ธุรกิจมีการปรับปรุงองคกรหรือแนวทางการบริหารงานใหมหรือไม ในระดับใด

ภาคธุรกิจ

สำรวจระหวาง 20-22 ตุลาคม 2563   จำนวนกลุมตัวอยาง 322 ราย 

ความเชื่อมั่น
ทางด้านเศรษฐกิจของภาคธุรกิจ :

สถานการณ์ปัจจุบัน

ภาคการคา
รอยละ 8.5

ภาคบริการ
รอยละ 13.8

ภาคเกษตรกรรม
รอยละ 64.9

ภาคอุตสาหกรรม
รอยละ 12.8

กทม.และปริมณฑล

ตะวันออกเฉียงเหนือ

กลาง

เหนือ

ใต

15.3%

20.5%

28.4%

17.9%

17.9%

1. ขายออนไลนมากขึ้น
2. ลดจำนวนแรงงานลง
3. ใช platform online มากขึ้น
4. เปลี่ยนสินคา
5. เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจใหม

1. ไมมีเงินทุนในการปรับปรุง
2. ไมรูจะทำอะไร 
3. ธุรกิจยังดำเนินการได
4. เปนธุรกิจขนาดเล็กมาก

ไมปรับปรุง
17.36%

ปรับปรุง
82.64%
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ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ

สิ่งที่ต้องการได้จากรัฐบาล เพื่อพยุงธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกิจการ

จากปัจจัยทางเศรษฐกิจในปัจจุบันกิจการของท่าน
มีความเสี่ยงถึงขั้นเลิกกิจการมากน้อยเพียงใด

จากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในปัจจุบัน ท่านคิดว่าจะสามารถประคอง
ธุรกิจของท่านได้นานเท่าไหร่

ในปจจุบันเงินลงทุนในกิจการของทานมาจากแหลงใด

18.5%

รายการ
สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลอง
การลดภาระหนี้
เพิ่มจำนวนนักทองเที่ยวตางประเทศ
หาตลาดใหม
มาตรการลดภาษีเพื่อธุรกิจ
มาตรการกระตุนการใชจาย
อื่นๆ
รวม

รอยละ
21.4
14.1
19.5
17.7
12.6
10.6
4.1
100

17.2%
สถานการณการเมือง

มาก
28.33%

ปานกลาง
38.36%

โดยรวมเฉลี่ยประมาณ 4.6 เดือน

นอย
28.94%

ไมมีความเสี่ยง
4.36%

ในระบบ

นอกระบบ

ทุนตัวเอง

36.7%

20.1%

43.2%

สภาพคลองทางการเงิน

กำลังซื้อ

13.7%

อื่นๆ 5.7%

โควิด 

24.7%

นักทองเที่ยวตางชาต ิ

20.2%

4.3 เดือน

4.9 เดือน

5.1 เดือน

- ธนาคารพาณิชย
- ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ
- สถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร
- สหกรณ 

- นายทุนปลอยกู
- ญาติพี่นอง
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การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกิจการ

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกิจการ

ท่านมีความกังวลในเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด-19 และการชุมนุมทางการเมืองอย่างไร

ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจ และธุรกิจในสถานการณ์ทางการเมือง ณ ปัจจุบัน

ปจจุบันทานมีความตองการสินเชื่อมากนอยเพียงใด

ทานคิดวาการที่รัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการในการใหธนาคารในการ
ปลอยสินเชื่อทำใหทานมีโอกาสในการเขาถึงสินเชื่อหรือเงินกูไดมากขึ้น
มากนอยเพียงใด

ในกรณีที ่ไมมีโอกาสเลย นอยมาก นอย หรือ ปานกลาง 
เหตุผลเพราะเหตุใด

1. ไมมีหลักทรัพยค้ำประกัน
2. ไมรูวาจะติดตอใครอยางไร 
3. ไมมีการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร
4. วงเงินสินเชื่อเต็ม ธนาคารไมใหกู
5. ธนาคารตองการบัญชีแบบมาตรฐาน 

นอย
17.63%

ปานกลาง
29.87%

มาก
44.18%

ไมตองการเลย
8.32%

ไมมีโอกาสเลย
40.95%

นอย
23.15%

พอๆกันโควิด-19 นอยกวา โควิด-19 มากกวา

ปานกลาง
16.98%

มากขึ้น
18.92%

31.9%32.5%
35.6%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
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ทัศนะต่อประเด็นเหล่านี้ 

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
เศรษฐกิจของจังหวัด
การบริโภคภายในจังหวัด
การลงทุนของภาคเอกชนในจังหวัด
การลงทุนจากนักลงทุนตางประเทศในจังหวัด
การทองเที่ยวภายในจังหวัด
การคาขายโดยรวมในจังหวัด
การคาชายแดนในจังหวัด
การจางงานภายในจังหวัด

แยลง
54.7
41.1
44.2
40.0
36.4
45.2
43.6
59.2
48.4

ไมเปลี่ยนแปลง
28.4
42.1
38.9
45.3
50.6
34.7
41.5
30.6
40.0

ดีขึ้น
16.9
16.8
16.8
14.7
12.9
20.0
14.9
10.2
11.6

ไมเปลี่ยนแปลง
29.8
63.2
63.2
64.2
70.6
62.1
66.0
71.4
63.2

ดีขึ้น
2.1
5.3
9.5
6.3
4.7
9.5
8.5
4.1
5.3

แยลง
68.1
31.6
27.4
29.5
24.7
28.4
25.6
24.5
31.6

ไมเปลี่ยนแปลง
26.6
51.9
60.0
57.6
63.8
58.9
65.2
61.7
57.3

ดีขึ้น
2.5
4.9
4.2
5.5
3.2
8.5
3.2
4.1
4.8

แยลง
70.9
43.2
35.8
36.9
33
32.6
31.6
34.2
37.9

กอนหนามีการชุมนุมชวงโควิด การชุมนุม ณ ปจจุบันที่เกิดขึ้น หากการชุมนุมยืดเยื้อ 3 เดือน

ทัศนะต่อสถานภาพธุรกิจท่าน

ยอดจำหนาย
กำไร
ตนทุน
สภาพคลอง
สถานภาพโดยรวม

แยลง
46.3
47.4
34.7
44.2
42.1

ไมเปลี่ยนแปลง
41.1
40.0
53.7
43.2
47.4

ดีขึ้น
12.7
12.6
11.6
12.6
10.5

ไมเปลี่ยนแปลง
61.1
63.2
70.5
65.3
66.3

ดีขึ้น
11.6
9.5
9.5
10.6
7.4

แยลง
27.4
27.4
20.0
24.2
26.3

ไมเปลี่ยนแปลง
48.6
52.7
61.4
53.6
57.1

ดีขึ้น
12.5
9.4
9.1
9.5
8.2

แยลง
38.9
37.9
29.5
36.9
34.7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

การยกระดับความรุนแรงของการชุมนุม ที่สงผลถึงความปลอดภัย
สงผลกระทบตอเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ
แนวรวมการชุมนุมที่ขยายวงกวางและระยะเวลาในการชุมนุมยาวนานมากขึ้น
สงผลกระทบตอการแพรระบาด เชื้อไวรัสโควิต 19 ภายในการชุมนุม
ความขัดแยงจากการเห็นตางทางความคิด สงผลกระทบตอสังคม ทัศนคติและความสามัคคีภายในประเทศ
สงผลกระทบทำใหภาพลักษณและความนาเชื่อถือของประเทศลดลง
การรับรูและการนำเสนอขาวสารที่ไมถูกตอง
ผูที่ไมหวังดีตอการชุมนุม
การยอมรับและขอเรียกรองในการแกไขรัฐธรรมนูญ

กอนหนามีการชุมนุมชวงโควิด การชุมนุม ณ ปจจุบันที่เกิดขึ้น หากการชุมนุมยืดเยื้อ 3 เดือน

ความกังวลต่อประเด็นเหล่านี้ 

ประเด็นที่กังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง

ความสามัคคีของคนในประเทศ
การรับรู/รับฟงขาวสารผานสังคมออนไลน
การแพรระบาดโควิด-19

ไมกังวล
8.4
13.7
5.3

มาก
31.6
42.1
43.2

นอย
15.8
9.5
23.2

ปานกลาง
44.2
34.7
28.4

ไมกังวล
2.1
12.6
3.2

มาก
69.2
63.0
56.6

นอย
4.5
3.4
19.1

ปานกลาง
24.2
21.1
21.1

ไมกังวล
3.2
11.6
2.1

มาก
67.4
62.1
53.7

นอย
3.2
3.2
19.0

ปานกลาง
26.3
23.2
25.3

กอนหนามีการชุมนุมชวงโควิด

อันดับ รายการ

การชุมนุม ณ ปจจุบันที่เกิดขึ้น หากการชุมนุมยืดเยื้อ 3 เดือน
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ข้อมูลทั่วไป

เพศ อายุ

สำรวจระหวางวันที ่16 - 24 ต.ค. 2563   จำนวน 1,222 ตัวอยาง

หญิง
52.0%

อนุปริญญา/ปวส.

มัธยมศึกษา/ปวช.ประถมศึกษา

20.2%5.6%

นักเรียน/
นักศึกษา

7.7%

รับจาง รับ
ราชการ

เกษตรกร

0.9%

พอบาน/
แมบาน/
เกษียณ

ไมได
ทำงาน

12.1%

พนักงาน
ภาค

เอกชน

16.7%

เจาของ
กิจการ

21.1%

10.0%

4.1%

27.4%

ไมไดรับการศึกษา
อยางเปนทางการ

25.0%

2.0%

สูงกวาปริญญาตรีปริญญาตรี

2.7%44.5%

ชาย
48.0% 50-59 ป

14.4%
20-29 ป
21.0%

40-49 ป
25.1%

30-39 ป
28.4%

ตั้งแต 60 ปขึ้นไป
11.1%

De
sig

ne
d 

by
 F

re
ep

ik

การศึกษา อาชีพ

พฤติกรรม และ
การใช้จ่ายของผู้บริโภค

ในช่วงวันลอยกระทง
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5,001 - 10,000 บาท

ต่ำกวา 5,000 บาท

10,001 - 20,000 บาท

ไมแนใจ

ไปลอย (ป 62 62.5%)

ไมลอยอยูบาน

ไปแตไมลอยกระทง

20,001 - 30,000 บาท

เหนือ
18.9%

ตะวันออกเฉียงเหนือ
29.0%

กลาง
21.1%

กทม.และปริมณฑล
17.7%

ใต
13.3%

30,001 - 40,000 บาท

มากกวา 40,000 บาทขึ้นไป

24.9%

9.3%

37.3%

12.1%

9.5%

6.9%

พฤติกรรม และการใช้จ่ายของผู้บริโภคในวันลอยกระทง

ไมลอยอยูบาน
ไปลอย
ไปแตไมลอยกระทง
ไมแนใจ
รวม

กทม. และปริมณฑล
60.2
26.9
4.6
8.3

100.0

ตะวันออกเฉียงเหนือ
18.1
56.4
8.8
16.7
100.0

กลาง
55.3
31.5
4.3
8.9

100.0

เหนือ
33.0
44.4
7.8
14.8
100.0

ใต
18.5
49.4
9.3
22.8
100.0

รอยละ
51.8
24.3
16.6
5.6
0.8
0.6
0.4

เหตุผลที่ไปลอย (42.7%)
เปนประเพณี
เพื่อผอนคลายความเครียด
เพื่อขอพร
เรียนรูวัฒนธรรมประเพณี
รายไดมากขึ้น
เศรษฐกิจดีขึ้น
อื่นๆ (ไปขายของ)

รอยละ
32.6
19.6
17.2
13.2
5.4
12.0

เหตุผลที่ไมลอย (36.3%)
เศรษฐกิจไมดี
ประหยัดคาใชจาย
กลัวอันตราย
กลัวโควิด-19
กลัวการชุมนุม
อื่นๆ (ปญหาสุขภาพ/มีภารกิจ)

รอยละ
32.1
27.4
22.6
17.9

เหตุผลที่ไปแตไมลอย (7.0%)
ลอยออนไลน
รักษาสิ่งแวดลอม
เศรษฐกิจไมดี
ตองการประหยัดคาใชจาย

รายได

การวางแผนลอยกระทง

การวางแผนไปลอยกระทงในป 2563

การวางแผนลอยกระทง ป 2563

ภูมิภาค

ไมลอยอยูบาน
ไปลอย
ไปแตไมลอยกระทง
ไมแนใจ
รวม

กทม. และปริมณฑล
60.2
26.9
4.6
8.3

100.0

ตางจังหวัด
31.1
46.1
7.5
15.3
100.0

42.7%

36.3%

14.0%

7.0%
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ลอยในจังหวัดที่อาศัย
93.8%

ลอยนอกจังหวัดที่อาศัย
6.2%

                      
สถานที่ที่มีการจัดงานฯ
บริเวณใกลบานพัก
สวนสาธารณะ/ที่สาธารณะ
ลอยออนไลน
สถานที่อพยพ (ที่ชุมนุม*)
อื่นๆ
รวม

51
62.6
30.1
7.3
-
-

0.0
100.0

52
44.6
30.8
20.3

-
-

0.4
100.0

53
58.5
28.9
11.5

-
-

1.1
100.0

54
24.8
16.6
44.6

-
8.2
1.1

100.0

55
55.5
19.3
24.8

-
-

0.4
100.0

56
43.6
22.5
32.2

-
1.2*
0.4

100.0

57
40.8
28.5
28.7

-
-

2.0
100.0

58
43.9
14.3
38.2

-
-

3.6
100.0

59
34.7
23.0
41.6

-
-

0.7
100.0

60
67.9
6.3
24.4

-
-

1.5
100.0

61
63.5
34.2
2.2
-
-

0.1
100.0

62
72.1
25.2
2.6
-
-

0.0
100.0

63
62.5
23.7

-
13.4

-
0.4

100.0

                      
แมน้ำ/คลอง
ตลาดน้ำ
รานอาหาร
สวนสาธารณะ/บึง
รวม

สถานที่ที่มีการ
จัดงานลอยกระทง

39.8 (2)
11.0
8.2

41.0 (1)
100.0

บริเวณ
ที่พักอาศัย
54.2 (1)

14.5
2.8

28.5 (2)
100.0

โดยรวม

44.1 (1)
12.0
6.6

37.3 (2)
100.0

                 
กทม. และปริมณฑล
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
เหนือ
ใต

นอก
14.5
3.9
8.8
4.5
5.4

ใน
85.5
96.1
91.2
95.5
94.6

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

ตนกลวย
ขนมปง

วัสดุอะไรก็ไดไมเนน
อื่นๆ

อาหารปลา
วัสดุจากมะพราว

โฟม
น้ำแข็ง

42.9%
27.0%
19.3%
4.3%
3.1%
2.3%
0.7%
0.4%

ทานจะไปลอยกระทงนอกจังหวัดที่ทานอาศัยอยูหรือไม

สถานที่ไปลอยกระทง

ในป 2563 ทานไปลอยกระทง ณ สถานที่ใด วัสดุที่ใชทำกระทง

รวม
พื้นที่การลอย

หนวย: รอยละ
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ไปลอยกระทง
ทำบุญ
ไปทานอาหารนอกบาน
เที่ยวชมสถานที่ที่มีการจัดงานลอยกระทง
ไปซื้อของ
จัดเลี้ยงสังสรรค
ไปเที่ยวนอกบานอยูในจังหวัด
ไปเที่ยวตางจังหวัด
ไปดูหนัง
อื่นๆ
เลนพลุ/ดอกไมไฟ

ป 57
89.1
Na.
40.9
Na.
2.7
11.4
Na.
Na.
1.5
0.0
9.6

ป 58
89.7
Na.
33.4
Na.
5.2
14.3
Na.
Na.
0.5
0.1
21.6

ป 59
98.5
40.1
40.1
Na.
9.1
11.6
Na.
Na.
2.0
0.2
0.0

ป 60
88.2
44.2
24.4
Na.
12.9
15.3
Na.
Na.
6.0
1.2
Na.

ป 61
96.5
33.1
25.7
33.8
17.5
6.6
4.8
4.6
3.9
0.4
Na.

ป 62
97.3
31.6
35.0
33.9
8.0
9.3
8.4
1.5
1.0
0.3
Na.

ป 63
69.7
46.8
27.6
27.6
14.5
10.0
8.5
5.6
1.4
0.4
Na.

ไปลอยกระทง

ไปทำบุญ

เที่ยวชมสถานที่งานจัดลอยกระทง

ไปทานอาหารนอกบาน

ไปซื้อของ

ไปจัดเลี้ยง

ไปเที่ยวนอกบานอยูในจังหวัด

ไปเที่ยวตางจังหวัด

ไปดูหนัง

อื่นๆ

(เฉพาะคนที่วางแผนลอยกระทง)
ป 63 (ไปลอย 49.7%)
ป 62 (ไปลอย 62.5%)

ป 62
ป 63

กิจกรรมที่ทำในวันลอยกระทงปนี้

กิจกรรมที่ทำในวันลอยกระทง (เฉพาะคนที่วางแผนลอยกระทง)

69.7

46.8

27.6

27.6

14.5

10.0

8.5

5.6

1.4

0.4

97.3

31.6

33.9

35.0

8.0

9.3

8.4

1.5

1.0

0.3
(รอยละของผูตอบ)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

หนวย:รอยละของผูทำกิจกรรม

                      
คาเดินทาง
รับประทานอาหารนอกบาน
สังสรรค
ทำบุญ
-ซื้อกระทง
-ซื้อเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
-ซื้อสุรา
-ซื้อของรับประทาน
-ซื้อชุดไปงานลอยกระทง
พักผอนอยูบาน
ทำดีเพื่อพอ จิตอาสา
อื่นๆ

56 (71.8%) 
78.5
Na.
18.4
Na.
89.4
Na.
36.0
81.7
Na.
2.7
Na.
0.3

57 (77.2%)
60.4
Na.
13.4
Na.
86.3
Na.
28.2
67.6
Na.
2.0
Na.
1.4

55 (60.2%)
48.3
Na.
18.5
Na.
97.8
Na.
37.3
84.5
Na.
4.6
Na.
7.6

58 (88.2%)
61.9
Na.
35.7
Na.
79.2
Na.
13.7
59.5
Na.
12.1
Na.
0.2

59 (99.4%)
74.7
Na.
19.0
Na.
88.5
Na.
8.2
85.8
Na.
9.5
Na.
23.9

60 (92.7%)
93.9
Na.
21.3
Na.
91.5
78.1
40.6
86.8
Na.
4.6
Na.
21.5

61 (96.5%)
42.3
33.2
7.5
29.3
68.0
39.7
11.5
87.4
Na.
10.8
2.6
3.4

62 (97.3%)
55.8
37.5
9.0
33.5
56.3
23.5
10.6
87.4
Na.
25.4
Na.
3.3

63 (63.4%)
33.3
23.4
8.1
31.7
40.9
21.5
11.6
32.7
4.7
9.7
Na.
5.7

รอยละของผูที่ตอบวาจะมีการใชจายในเรื่องเหลานี้ หนวย: รอยละ
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รอยละ
29.4
25.8
22.4
9.4
7.7
2.3
2.0
1.0

100.0

ราคาสินคาแพงขึ้น
ตองการประหยัด
ภาวะเศรษฐกิจยังไมฟนตัว
ไมมั่นใจรายไดในอนาคต
รายไดลดลง
มีหนี้สินมากขึ้น
ตกงาน
อื่นๆ
รวม

รอยละ
80.4
19.0
0.6

100.0

ราคาสินคาเเพงขึ้น
มีนโยบายกระตุน เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจดีขึ้น
รวม

               กิจกรรม
คาเดินทาง
รับประทานอาหารนอกบาน
สังสรรค
ทำบุญ
-ซื้อกระทง
-ซื้อเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
-ซื้อสุรา
-ซื้อของรับประทาน
-ซื้อชุดไปงานลอยกระทง
พักผอนอยูบาน
ทำดีเพื่อพอ จิตอาสา
อื่นๆ
คาใชจายเฉลี่ยรวม

55
821.5
Na.

1,387.6
Na.

183.3
Na.

888.6
791.7
Na.

332.1
Na.

838.0
1,459.9

56
859.16

Na.
1,457.62

Na.
186.75

Na.
895.48
807.76

Na.
326.30

Na.
841.53

1,593.75

57
897.43

Na.
1,507.92

Na.
198.34

Na.
927.81
844.69

Na.
286.89

Na.
569.82

1,678.94

58
908.58

Na.
1,467.28

Na.
202.70

Na.
922.12
964.45

Na.
301.37

Na.
110.00

1,721.74

59
501.46

Na.
1,134.60

Na.
123.35

Na.
350.79
535.23

Na.
260.21

Na.
1,218.14
1,105.31

60
594.64

Na.
1,314.84

Na.
122.67
358.51
511.32
622.41

Na.
432.50

Na.
1,984.47
1,556.50

61
609.50
931.10

1,331.23
277.95
136.62
275.36
490.92
574.37

Na.
400.67

1,093.33
592.11

1,442.33

62
545.50
837.99

1,182.13
262.66
115.85
342.29
510.58
550.25

Na.
541.57

Na.
734.62

1,413.48

63
547.05
785.49

1,194.04
255.04
113.32
363.21
518.10
554.61
776.72
208.73

Na.
420.71

1,348.26

ลดลงมาก
2.7%

ลดลงนอย
40.2%

เทาเดิม
34.2%

เพิ่มขึ้นเล็กนอย
21.4%

เพิ่มขึ้นมาก
1.5%

                      
คาเดินทาง
รับประทานอาหารนอกบาน
สังสรรค
ทำบุญ
-ซื้อกระทง
-ซื้อเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
-ซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
-ซื้อของรับประทาน
-ซื้อชุดไปงานลอยกระทง
พักผอนอยูบาน
อื่นๆ (ใชจายผานมาตรการชิม ชอป ใช)

รอยละของผูทำกิจกรรม
33.3
23.4
8.1
31.7
40.9
21.5
11.6
32.7
4.7
9.7
5.7

จำนวนเงินเฉลี่ย
547.05
785.49

1,194.04
255.04
113.32
363.21
518.10
554.61
776.72
208.73
420.71

ไมเปลี่ยนแปลง
48.6
52.5
34.4
63.3
66.6
47.4
41.2
55.0
36.2
57.9
80.6

อัตราการเปลี่ยนแปลง
0.6
-2.5
1.1
-2.9
-2.2
1.1
1.6
0.8
5.6

-60.7
-42.7

เพิ่มขึ้น
26.3
23.2
34.3
15.7
16.1
28.6
33.3
21.1
36.2
0.0
1.5

ลดลง
25.1
24.3
31.3
21.0
17.3
24.0
25.5
23.9
27.6
42.1
17.9

การวางแผนการใชจายในวันลอยกระทง

การวางแผนการใชจายในวันลอยกระทง

มูลคาการใชจายของป 2563 เทียบกับปที่ผานมา

หนวย : บาท/คน,รอยละ

หนวย: บาท/คน
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รอยละ
32.3
5.2
40.4
22.1
100.0

ความสนุกสนานในปนี ้เมื่อเทียบกับป 62
สนุกสนานนอยกวา
สนุกสนานมากกวา
สนุกสนานเหมือนเดิม
เงียบเหงาเหมือนเดิม
รวม

                      
เงินออม
เงินเดือน/รายไดปกติ
โบนัส/รายไดพิเศษ
เงินชวยเหลือจากรัฐบาล
อื่นๆ 
รวม

51
32.4
63.7
3.6
-

0.3
100.0

52
21.8
72.1
5.7
-

0.4
100.0

53
44.4
50.0
5.0
-

0.6
100.0

54
39.6
53.6
6.7
-

0.1
100.0

55
22.2
67.6
10.1

-
0.1

100.0

56
21.2
56.4
21.4

-
1.0

100.0

57
23.4
72.0
4.3
-

0.3
100.0

58
17.4
74.1
7.4
-

1.1
100.0

59
17.5
70.4
10.5
 -

1.6
100.0

60
16.3
64.4
17.8
1.4
0.1

100.0

61
22.7
71.9
2.8
1.1
1.5

100.0

62
15.1
79.6
4.2
0.1
1.0

100.0

63
11.6
73.6
7.3
5.8
1.7

100.0

โควิด-19 28.7%
บรรยากาศทางการเมือง 27.4%
สถานการณเศรษฐกิจ 17.2%

คาครองชีพ 29.2%
สถานการณเศรษฐกิจ 27.3%

เปนชวงเทศกาล 76.3%
มาตรการ ชอปดีมีคืน 6.82%

ปริมาณสินคาที่ซื้อในป 2563 เทียบกับปที่ผานมา

ที่มาของเงินที่ใชในวันลอยกระทง

บรรยากาศในวันลอยกระทงป 2563 เทียบกับป 2562

ความสนุกสนานในป 2563 เทียบกับป 2562

หนวย : รอยละ

                      
สนุกสนานมากกวา
สนุกสนานเหมือนเดิม
สนุกสนานนอยกวา
เงียบเหงาเหมือนเดิม
เงียบเหงามากกวาเดิม
รวม

57
22.9
47.3
20.8
8.9
-

100.0

58
23.0
60.8
10.4
5.8
-

100.0

59
1.2
8.3
68.6
0.2
21.7
100.0

60
20.1
39.0
20.7
20.2

-
100.0

61
24.0
53.2
11.9
10.2
0.7

100.0

62
23.7
58.9
9.4
8.0
-

100.0

63
5.2
40.4
32.3
22.1

-
100.0

หนวย : รอยละ

บรรยากาศในวันลอยกระทงแยกภูมิภาค

                      
สนุกสนานมากกวา
สนุกสนานเหมือนเดิม
สนุกสนานนอยกวา
เงียบเหงาเหมือนเดิม
รวม

กทม.และ
ปริมณฑล

19.1
50.2
19.1
11.6
100.0

ตาง
จังหวัด

2.1
38.3
35.2
24.4
100.0

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

2.9
35.4
43.2
18.4
100.0

กลาง
2.0
54.3
23.4
20.3
100.0

เหนือ
1.8
23.6
47.6
27.1
100.0

ใต
1.3
39.9
18.3
40.5
100.0

หนวย : รอยละ

ลดลงมาก
11.5%

ลดลงนอย
43.1%

เทาเดิม
42.3%

เพิ่มขึ้นเล็กนอย
2.7%

เพิ่มขึ้นมาก
0.4%
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ไมกังวล
2.5
10.9
13.0
13.8
14.0
7.8
8.6
14.9
15.4
17.3
20.4

นอย
26.9
36.3
34.9
44.7
38.3
45.5
43.7
45.1
48.4
55.4
54.4

ปานกลาง
12.2
16.0
17.8
9.2
15.9
16.0
18.0
15.4
12.5
12.2
10.7

มาก
58.4
36.8
34.3
32.3
31.8
30.7
29.7
24.6
23.7
15.1
14.5

รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

การเเพรระบาดโควิด-19
จี้/ปลน/ลวงกระเปา
พอคาแมคาฉวยโอกาสขึ้นราคาสินคา
การชุมนุมทางการเมือง
ลวงละเมิดทางเพศ/ลอลวง/ขมขืน
การจราจรติดขัด
อุบัติเหตุ/ความปลอดภัยในการเดินทาง
การลอบวางระเบิดในสถานที่ตางๆ
ภัยธรรมชาติตางๆ
ไฟไหม
เรือลม

                      
มูลคาการใชจาย
อัตราการขยายตัว (%)
GDP (CVM)(%)

2549
7,700
n.a.
5.0

2550
8,200
6.5
5.4

2551
8,800
7.3
1.7

2552
9,300
5.7
-0.7

2553
9,700
4.3
7.5

2554
8,100
-16.5
0.8

2555
10,300
27.2
7.2

2556
10,877

5.6
2.7

2557
11,134.93 

2.4
1.0

2558
11,413.30

2.5
3.1

2559
9,638.85

-15.6
3.4

2560
9,928.02

3.0
4.0

2561
9,699.66

-2.3
4.1

2562
9,573.56

-1.3
2.8

2563
9,429.96

-1.5
-7.5

มูลคาการใชจายในวันลอยกระทง

ความกังวลในชวงวันลอยกระทงป 2563

ความกังวลในชวงวันลอยกระทง แยกตามภูมิภาค

คำอธิษฐาน

หนวย : บาท/คน,รอยละ

หนวย : รอยละ

ป

10%0%

ใต

เหนือ

กลาง

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล

61.7 3.7 19.115.4

7.5 25.6

20.8

16.4

6.9 48.9 15.2 29.0

43.2 4.2 36.2

49.4 11.8 18.0

11.9 55.1

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

การชุมนุมทางการเมือง

1. ขอใหพระราชินีในรัชกาลที ่9 ในหลวงรัชกาลที ่10 และพระบรมวงศศานุวงศ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน
2. ขอใหมีความสุข มีความเจริญกาวหนา และประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวัง
3. ขอใหมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
4. ขอใหประชาชนมีความรักความสามัคค ีไมแตกแยก 
5. ขอใหร่ำรวย มีเงินทองไหลมาเทมา 
6. ขอใหประเทศชาติสงบสุข ผานพนวิกฤติและภัยพิบัติตางๆ มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

ความกังวลในชวงวันลอยกระทง แยกตามภูมิภาค

10%0%

ใต

เหนือ

กลาง

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล

ไมกังวล นอย ปานกลาง มาก

43.2 3.1 47.56.2

1.311.4

0.4

3.7

1.8 22.1 27.2 48.9

43.8 7.1 45.5

11.4 14.8 73.4

8.8 78.5

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

การแพรระบาดโควิด-19
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ประเมินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ของภาครัฐ”

ไมชวยเลย
15.1
15.6
15.6

นอย
24.1
27.7
26.0

ปานกลาง
38.1
36.1
38.3

มาก
22.7
20.6
20.1

รวม
100.0
100.0
100.0

คนละครึ่ง
เราเที่ยวดวยกัน
ชอปดีมีคืน

มาตรการเหลานี้ชวยกระตุนเศรษฐกิจไดในระดับใด 

ใชจายลดลง
34.7
32.9
28.7

ใชจายเทาเดิม
56.2
54.5
55.0

ใชจายเพิ่มขึ้น
9.1
12.6
16.3

รวม
100.0
100.0
100.0

คนละครึ่ง
เราเที่ยวดวยกัน
ชอปดีมีคืน

กรณีที่เห็นวา “ใชจายลดลง” นั้น เนื่องจาก “จะใชจายเทาที่จำเปน”

จำนวนเงิน (บาท)
3,329.20
2,117.19
3,822.71

เราเที่ยวดวยกัน
คนละครึ่ง
ชอปดีมีคืน

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
มีผลตอการวางแผนใชจายในชวงปลายปในระดับใด 

มูลคาการใชจายผานมาตรการ ...

มาตรการเหลานี้ชวยกระตุนเศรษฐกิจไดในระดับใด แยกตามพื้นที่

มาตรการ “เราเที่ยวดวยกัน”
สงผลใหบรรยากาศการทองเที่ยวเปนอยางไร

วันหยุด /
วันหยุดขัตฤกษ

วันธรรมดา

34.8 36.8 20.48.0

7.6 42.5 42.7 7.2

10%0%

ตางจังหวัด

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล

ตางจังหวัด

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล

ตางจังหวัด

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล

27.3 36.4 17.818.5

2.3 20.3

17.9

2.3

18.5 28.7 34.1 18.7

2.8 23.2 44.8 29.2

19.4 45.1 33.2

25.2 36.5 20.4

47.4 30.0

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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สถานการณ์ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ไทย
(MODERN TRADE)

ผลสํารวจดชันีความเชือ่มัน่ 

ผูประกอบการ Modern 

Trade1 โดยศนูยพยากรณ 

เศรษฐกจิและธรุกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา 

ไทย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 

พบวาดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ 

Modern Trade มีการปรับตัวลดลง 

ตอเนื่อง โดยปจจุบันอยูที่ 46.8 แตดัชนี 

ความเชื่อมั่นฯ ในอนาคตปรับตัวดีขึ้น 

อยูท่ี 48 สะทอนใหเห็นวาดัชนีปนี้ได 

ปรบัตวัลดลงสูจดุทีต่ํา่และกาํลังปรบัตัว 

ดขีึน้ ทัง้น้ีการปรับตวัลดลงนัน้เนือ่งจาก 

ไดรบัผลกระทบจากการแพรระบาดของ 

ไวรัส COVID-19 ทําใหจํานวนลูกคา 

ลดลง ผู คนไมสามารถออกเดินทาง 

โดยเฉพาะลูกคาชาวตางชาติ กําลังซื้อ 

ของลูกคาลดลงและเลือกซื้อเฉพาะ 

สนิคาอาหารทีจํ่าเปน อกีทัง้สต็อกสนิคา 

มีจํานวนมากจากการปดรานตามคําสั่ง 

ของรัฐบาลที่ผานมา และมาตรการการ 

กําหนดคาแรงขั้นตํ่า ถึงอยางไรก็ตาม 

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมนี้มีความสําคัญ 

ตอเศรษฐกิจอยางยิ่ง ธุรกิจคาปลีกสมัย 

ใหม หรือทีเ่รียกวา  โมเดรนิเทรด (Modern 

Trade) มีมูลคาสูงถึง 2,789,759 ในป 

2562 คิดเปนสัดสวนรอยละ 16.5  ของ 

GDP เปนอนัดบัสองรองจากอตุสาหกรรม 

การผลิต2 ฉบับนี้จึงไดนําเรื่อง ธุรกิจ 

คาปลีกสมัยใหมมาเปนรายงานพิเศษ

ข้อมูลพื้นฐาน  
จุดเร่ิมตนของธุรกิจคาปลีกใน 

ประเทศไทยเริ่มตนตั้งแตเปนรานเล็กๆ 

ในสมัยกอน เชน รานขายของชํา ราน 

ซาปว รานยีป่ว ทีจ่ดัหาสนิคามาจําหนาย 

ผานตัวกลาง ตอมากลายมาเปนหางราน 

หรือหางสรรพสินคาท่ีมีขนาดใหญ ใน 

ปจจบุนัรปูแบบธรุกจิรานคาปลกีจาํแนก 

ได 2 แบบ ดังนี้

1. ธรุกจิคาปลกีด้ังเดิม (Tradition 

Trade)  มีลักษณะเปนรานคาที่หาซื้อ 

ของท่ีเปนพ้ืนฐานความจําเปนในการ 

ดํารงชีวิต ซึ่งรูปแบบธุรกิจดั้งเดิม ไดแก 

โชวหวย/รานขายของชํา ตลาดสด หาบเร 

และแผงลอย การดําเนินกิจการดําเนิน 

โดยเจาของคนเดียว หรือรวมกันตั้งเปน 

หางหุนสวน ดาํเนนิธรุกจิแบบครอบครวั 

เงินลงทุนนอย บริหารงานงายๆ ไม 

ผ

ซับซอน ลูกคาสวนใหญอยู บริเวณ 

ใกลเคียงรานคา 

2. ธรุกจิคาปลกีสมยัใหม (Modern 

Trade) รานคาปลีกสมัยใหมท่ีเกิดขึ้น 

ในประเทศไทย มีหลายแบบและแตละ 

แบบมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไป 

ตั้งแตแนวคิดหลัก เงินลงทุน ที่ตั้ง 

ลักษณะขนาดโครงสรางของอาคาร รวม 

ไปถงึการตกแตง ขนาดพ้ืนทีใ่ชสอยหรือ 

พื้นที่ตั้งวางสินคา ลูกคากลุมเปาหมาย 

ที่แตกตางกันไป  สินคาที่วางจําหนาย 

ประเภทของรานคาปลีกสมัยใหมแบง 

ไดเปน 5 ประเภท ไดแก 

1) หางสรรพสนิคา (Department 

Store) รานคาปลีกมีพื้นที่ขายตั้งแต 

1,000 ตารางเมตรขึ้นไปเนนกลุมลูกคา 

รายไดปานกลาง- สูง จําหนายสินคา 

หลากหลายทันสมัย มักต้ังอยูกลางใจ 

เมอืง มีสนิคาแบรนดเนมนําเขาจากตาง 

ประเทศและทีผ่ลติในประเทศ การตกแตง 

รานเนนความสวยงามและดึงดูดความ 

สนใจของลูกคามพีนกังาน คอยบริการและ 

ใหคาํแนะนาํใกลชดิ ผูประกอบการสาํคัญ 

อาทิ เซ็นทรัล โรบินสัน เดอะมอลล      

2) ดิสเคานสโตร (Discount 

Store) เปนรานคาปลีกท่ีมีพ้ืนท่ีขาย 

ตัง้แต 1,000 ตารางเมตรขึน้ไป เนนกลุม 

ลูกคารายไดปานกลางลงมา จําหนาย 

สินคาอุปโภคบริโภค ผู ประกอบการ 

สําคัญ อาทิ บิ๊กซี เทสโก โลตัส 

3) ซปุเปอรมารเกต็ (Supermar-

ket) เปนรานคาปลีกมีพื้นที่ขาย ตั้งแต 

400 ตารางเมตรขึ้นไป เน นกลุ ม 

ลูกคารายไดปานกลาง - สูง จําหนาย 

สินคาอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะหมวด 

อาหารทีม่คีวามสดใหม หลากหลาย รวม 

ถึงสินคานําเขาจากตางประเทศ รานคา 

ปลีกประเภทนี้มีท้ังท่ีตั้งอยู เปนอิสระ 

(Stand Alone) และรานประเภทที่ตั้ง 

อยูในหางสรรพสินคา ผูประกอบการ 

สําคัญ ไดแก ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต 

ฟูดแลนด กรูเมต มารเกต็ วลิลา มารเกต็ 

4) รานสะดวกซือ้ (Convenience 

Store/ Express/ MiniMart) เปน 

รานคาปลกี มพีืน้ทีข่ายตัง้แต 40 ตาราง 

เมตรข้ึนไป จําหนายสินคาอุปโภคและ 

บริโภคในชีวิตประจําวัน เนนการเปด 

บริการ 24 ชั่วโมง ผูประกอบการสําคัญ 

ไดแก เซเวนอีเลฟเวน แฟมิลี่มารท 

5) รานขายสินคาเฉพาะอยาง 

(Specialty Store) รานคาปลีกขาย 

สินคาเฉพาะอยางที่เนนสินคาเฉพาะ 

อยาง เชนขายเฉพาะเวชภัณฑยาเครื่อง 

สําอาง ขายเฉพาะสนิคากฬีา ผูประกอบการ 

สาํคญั อาท ิวัตสนั บูทส ซปุเปอรสปอรต

 

ความสำคัญของธุรกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม่ 

ธุ รกิจค  าปลีกสมัยใหม   หรือ 

โมเดิรนเทรด (Modern Trade) เปน 

สวนหนึ่งของกิจกรรมคาสงคาปลีกซึ่ง 

มีสัดสวนรอยละ 16.5 ของ GDP  เปน 

อนัดบัสองรองจากอตุสาหกรรมการผลติ 

(ตารางที่ 1) ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมมี 

สัดสวนอยูทีร่อยละ 68 ของธรุกจิคาปลกี 

ทั้งหมด (ตารางที่ 2)

แนวโน้มของ
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมมีแนวโนม 

เติบโต 2.5-2.9% ในป 2562 ซึ่งชะลอ 

การเติบโตลงเมื่อเทียบกับป 2561 ที่มี 

การเติบโตที่ 3.13 และในป 2563 ดัชนี 

ความเชื่อมั่นผูประกอบการ Modern 

Trade (Modern Trade Sentiment 

Index : MTSI) ประจําไตรมาสที่ 1 

สงผลตอแนวทางการจัดการเกี่ยวกับ 

พนักงาน และสภาพคลองทางการเงิน 

3). ผูคาออนไลนเถื่อน มีการจําหนาย 

สินคาตัดราคา หรือลักลอบจําหนาย 

สินคาหนีภาษี 4).กําลังซื้อของลูกคา 

หดตัว จากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา 

ตอเนื่อง

ดัชนี MTSI ในไตรมาส 3/63 ปรับ 

ตัวสูงขึ้นอยูที่ระดับ 47.4 ดวยปจจัย 

บวกที่ประเทศไทยสามารถควบคุมการ 

แพรระบาดโควิดไดดี ทําใหไมมีผูปวย 

นอกเขตควบคุม (state quarantine) 

ศบค. มมีตเิหน็ชอบผอนคลายมาตรการ 

ระยะที่ 6 อนุญาตใหชาวตางชาติ 4 

กลุมเดนิทางเขามาในประเทศไทย ไดแก 

กลุมที่มารวมงานแสดงสินคา กองถาย 

ทําภาพยนตร กลุมท่ีเขามาตามโครงการ 

Medical & Wellness Program เพื่อ 

เขารบับรกิารทางสขุภาพ และกลุมผูถอื 

บัตร Thailand Elite Card อีกทั้ง ครม. 

มีมติอนุมัติวันหยุดราชการเพิ่มเติมเพื่อ 

ชดเชยวันสงกรานตเพื่อกระตุนแลฟนฟู 

เศรษฐกจิภายในประเทศอกีทางหน่ึงและ 

พรก. กูเงนิ COVID 3 ฉบบั วงเงนิ1.9 ลาน 

ลานบาท ผานการเห็นชอบจากรฐัสภา 

มาตรการชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ 

ไดรบัผลกระทบงวดที ่3 วงเงิน 3.7 หมืน่ 

ลานบาท (15-22 ก.ค. 63) คณะกรรมการ 

นโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตรา 

ดอกเบี้ยนโยบาย อยูที่ระดับ 0.50% 

ตอป และปจจัยบวก ตอการขยายตัว 

ของธุรกิจ E-Commerce

สวนปจจัยลบ ที่สงผลกระทบตอ 

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ไดแก ความ 

วิตกกังวลตอการแพรระบาดโควิด 

สถานการณการชุมนุมทางการเมืองของ 

กลุมเยาวชนทีม่มีากขึน้ การแขงขนัของ 

ธุรกิจ E-Commerce ตางประเทศ การ 

สงออกหดตวัตอเนือ่งจากเศรษฐกจิโลก 

ชะลอตัว อีกทั้งปญหาสงครามการคา 

ระหวางจีนและสหรัฐอเมริกา ภาระ 

หนี้สินของครัวเรือนที่มีแนวโนมสูงขึ้น 

อตัราการวางงานอยูในระดบัสงู การบริโภค 

ไมมกีารขยายตวั  ซ่ึงผูประกอบการรานคา 

ปลีกสมัยใหม มีแนวโนมในการปรับตัว 

เพือ่เพิม่ความสามารถในการแขงขนั ซึง่ 

ทําการขายแบบ Omni-Channel ขาย 

ทั้งหนารานและขายออนไลน 

โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดทําการ 

สํารวจความเห็นของผูประกอบการใน

ธุรกิจ Modern Trade ดัชนี MTSI 

ไตรมาส 1/63 ดัชนี MTSI อยูที่ระดับ 

47.2 ลดลงจากไตรมาส 4/62 ซึ่งอยูที่ 

ระดับ 51.1 โดยดัชนีปรับตัวลดลง 

ต่ํากวา 50 ถือเปนครั้งแรกในรอบ 7 

ไตรมาส หรือเกือบ 2 ป นับตั้งแตที่ 

เริม่ทาํการสาํรวจเมือ่ไตรมาส 3/61 และ 

ดัชนี MTSI ปรับตัวลดลงในทุกภาคจาก 

ไตรมาสกอนหนา  และในไตรมาส 2/63 

ดัชนี MTSI ตกลงอยูที่ระดับ 46.4 และ 

ในไตรมาส 3/63 ปรับตัวสูงขึ้นอยู ที่ 

ระดบั 47.4 แตยงัคงอยูในระดบัท่ีตํา่กวา 

50 และตํ่ากวาปที่แลว (รูปภาพที่ 1)

ในชวงไตรมาส 1/63 ปจจัยลบที่ 

สงผลตอการดําเนินธุรกิจ Modern 

Trade นี้มีหลายปจจัย ประกอบดวย 

การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 การ 

ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (26 มี.ค.-30 

เม.ย.63) และการสั่งปดกิจการบาง 

ประเภทช่ัวคราว มาตรการยกเลิกวีซา 

18 ประเทศ ฟรีวีซา 3 ประเทศ การ 

ประกาศยกเลิกเที่ยวบินชั่วคราวของ 

สายการบินไทย สถานการณภัยแลงใน 

ภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

ปญหาฝุนละออง PM2.5 ในภาคเหนือ 

ตลอดจนกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 

การสงออกมีสัญญาณหดตัว เน่ืองจาก 

เศรษฐกิจโลกชะลอตัว เปนตน

ขณะที่ปจจัยบวก ไดแก คณะ 

กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 

ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ระดับ 

0.75%, รัฐบาลออกมาตรการเยยีวยาผล 

กระทบจากสถานการณโควิด-19 เพ่ือ 

ชวยเหลอืประชาชน และผูประกอบการ, 

พ.ร.บ.งบประมาณรายจายป 63 ผาน 

ความเห็นชอบจากรัฐสภา เปนตน 

ผลสํารวจความเ ห็นว  า ธุร กิจ 

Modern Trade สามารถสรุปปญหาได 

ใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1). ผลกระทบ 

จากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

ทําใหรัฐบาลมีคําส่ังปดหางสรรพสินคา 

และธรุกจิบางประเภท และใหประชาชน 

อยูในบาน หลีกเลี่ยงการเดินทาง และ 

การอยูที่สถานที่ที่มีคนรวมตัวกันมาก  

2). การบริหารจัดการธุรกิจมีขอจํากัด 

เนื่องจากการสั่งปดกิจการกระทันหัน 

ส่วนแบ่งตลาด
ค้าปลีกสมัยใหม่ 

เมือ่พิจารณาถงึสวนแบงการตลาด 

คาปลีกสมยัใหมป 2562 พบวา 7-Eleven 

(30.1%)  มีสวนแบงการตลาดมากที่สุด 

รองมา Makro  (11.1%) รองมา Tesco 

Lotus (9.9%)  รองมา Central (8.3%) 

Top (1.8%) The Mall Group (1.3%) 

อื่นๆ (27.8%) (รูปภาพที่ 2)

การแข่งขันทางการค้า 
กรณี CP Group 
เข้าซื้อ Tesco Lotus

จากนิยามคําว า  “ผูกขาด” 

(Monopoly) หมายถึง มีผู ผลิตหรือ 

ผูขายเพียงรายเดียวเทานั้น เรียกวา ผู 

ผูกขาด (Monopolist) ผูซื้อไมสามารถ 

หาสินคาอื่นมาทดแทนสินคาของผูผูก 

ขาดได และผูผลิตรายอื่นก็ไมสามารถ 

เขามาผลิตเพ่ือแขงขันได เพราะจะถูก 

กีดกันหรือมีอุปสรรคตอการเขาสูตลาด 

ผูผกูขาดจะมีอํานาจในการกาํหนดราคา 

สินคา หรือปริมาณการขาย หรืออยางใด 

อยางหนึ่งไดตามตองการ มักเรียกการ 

ผูกขาดในความหมายนี้วา การผูกขาด 

อยางแทจริง (pure monopoly) หรือ 

การผูกขาดอยางสมบูรณ (absolute 

monopoly) ซึ่งอุปสงคท่ีผู ผลิตใน 

ตลาดประเภทน้ีตองเผชิญก็คืออุปสงค

ของตลาดนั้นเอง 

จากการรวบรวมขอมูลเพื่อการ 

วิเคราะหพบวา หากกรณีกลุมซพีีเขาซือ้ 

กิจการเทสโกโลตัส สวนแบงการตลาด 

ของกลุ มซีพีจากเดิม 41.2% (อัน 

ประกอบดวย7-Eleven 30.1% และ 

Makro 11.1%)  จะเพิ่มขึ้นเปน 51.1% 

(เทสโก โลตัส 9.9%) รูปภาพที่  2  

ผู ประกอบธุรกิจสามรายแรกนี้มีสวน 

แบงตลาดรวมกันนอยกวา 75% ใน 

ขณะที่ผูประกอบการรายอื่นๆ ในธุรกิจ 

ประเภทเดียวกัน เชน Big C, Central, 

Tops Supermarket, The Mall และ 

อื่นๆ ยังสามารถแขงขันกับกลุมซีพีได 

และไมเปนการกีดกันหรืออุปสรรคตอ 

1   อางอิง ผลสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ Modern Trade 1 

           โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
2   ขอมูลจาก สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

การเขาสูตลาดคาปลีกสมัยใหม ซึ่งก็ 

ไมไดถือวาเปนการผูกขาด 

และเมื่อพิจารณาถึง พ.ร.บ.การ 

แขงขันทางการคา พ.ศ. 2560  ระบุวา 

“ผูประกอบการธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือ

หมายความวา ผูประกอบการรายหนึ่ง 

หรือหลายรายในตลาดใดตลาดหนึ่ง มี 

สวนแบงตลาดและยอดเงนิขายเกนิกวา 

เกณฑท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด

โดยใหนําปจจัยสภาพแขงขันของตลาด

อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางแลว

แตกรณี มาประกอบการพิจารณา”4

กรณีกลุมธุรกิจซีพีประมูลซื้อขาย

ธุรกิจเทสโกโลตัสนั้น ทางสํานักงาน 

คณะกรรมการการแขงขันทางการคา 

ไดพิจารณาขอบเขตตลาดที่เกี่ยวของ 

ศึกษาผลกระทบที่เกิดข้ึนตอเศรษฐกิจ 

การแขงขันทางการคา รวมทั้งผูบริโภค 

และผลการขออนญุาตรวมธุรกจิระหวาง 

กลุ มซีพี และ เทสโก  โลตัส5 โดย 

สํานักงาน คณะกรรมการการแขงขัน 

ทางการคา กรรมการเสียงขางมากมี 

ความเห็นวา “การรวมธุรกิจดังกลาวสง 

ผลใหผูประกอบธุรกิจที่ขออนุญาตรวม 

ธุรกิจซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจที่มีอํานาจ 

เหนือตลาดในตลาดคาปลึกสมัยใหม 

สินคาอปุโภคบรโิภคประเภทรานคาปลกี 

ขนาดเลก็ จะมีอาํนาจตลาดเพิม่มากขึน้ 

แตไมเปนการผกูขาด และการรวมธุรกจิ 

ดงักลาวมคีวามจาํเปนตามควรทางธุรกจิ 

และกอใหเกิดประโยชนตอการสงเสริม 

การประกอบธุรกิจเพิ่มมากขึ้นและอาจ 

ส งผลให การแข งขันลดลงอย างมี 

นัยสําคัญ แตไมกอใหเกิดความเสียหาย 

ตอเศรษฐกิจอยางร ายแรง รวมทั้ง 

ไมสงผลกระทบตอประโยชนสําคัญอัน 

ควรมีควรได ของผู บริโภคสวนรวม 

ทัง้นีม้คีวามจาํเปนตองกาํหนดมาตรการ 

เพื่อลดหรือเยียวยาผลกระทบที่อาจจะ 

เกิดขึน้ตอการแขงขนัในตลาดคาปลกีสง 

สมัยใหมสินคาอุปโภคบริโภคภายหลัง 

การรวมธรุกจิ คณะกรรมการการแขงขนั 

ทางการคา โดยกรรมการเสียงขางมาก 

จึงมีมติอนุญาตใหรวมธุรกิจระหวาง 

บริษทั ซ.ีพี. รีเทล ดเีวลลอปเมนท จํากดั 

และบริษทั เทสโก สโตรส (ประเทศไทย) 

จํากัด โดยกาํหนดระยะเวลาและเง่ือนไข 

ใหผูประกอบธุรกิจไดรับอนุญาตใหรวม 

ธุรกิจปฎิบัติ ดังนี้ 

1. หามรวมธุรกิจกับรายอื่น 3 ป 

สําหรับเงื่อนไขขอที่  1 ห ามมิให ผู  

ประกอบธุรกิจที่ไดรับอนุญาตใหรวม 

ธุรกิจและผูประกอบธุรกิจที่มีสถานะ 

เสมือนเปนหนวยธุรกิจเดียวกัน กระทํา 

การรวมธรุกจิกบัผูประกอบธรุกจิรายอืน่ 

ในตลาดรานคาปลกีคาสงสมยัใหมสนิคา 

อุปโภคบริโภค เปนระยะเวลา 3 ป ทั้งนี้ 

ไมรวมถึงตลาดอีคอมเมิรซ

2. ตองซื้อสินคา SMEs เพิ่มขึ้น 

10% 5 ป เงื่อนไขขอที่ 2 กําหนดให 

บรษิทั ซีพ ีออลล จํากดั (มหาชน) ซึง่เปน 

เจาของเซเวนอีเลฟเวน และบริษัท 

เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด 

ซึ่งเปนเจาของเทสโก โลตัส เพิ่มสัดสวน 

ของยอดขายสินคาที่มาจากผูประกอบ 

ธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

ประกอบดวยกลุมสินคาเกษตร สินคา 

เกษตรชุมชน สินค าชุมชน สินค า 

วิสาหกิจชุมชนหรือผลิตภัณฑทองถิ่น 

(OTOP) และกลุมสินคาอื่นๆ ของราน 

เซเวน อีเลฟเวน และเทสโก สโตรส 

รวมกันทุกรูปแบบ ในอัตราเพิ่มข้ึน 

จากปที่ผานมาไมนอยกวา 10% ตอป 

เปนระยะเวลา 5 ป

3. หามใช-แลกเปลีย่นขอมลูดาน 

ตลาด เ ง่ือนไขขอท่ี 3 ห ามมิให ผู  

ประกอบธุรกิจท่ีไดรับอนุญาตใหรวม 

ธุรกิจและผูประกอบธุรกิจท่ีมีสถานะ 

เสมอืนเปนหนวยธรุกจิเดยีวกนัในตลาด 

รานคาปลีกคาสงสมัยใหมสินคาอุปโภค 

บรโิภค ใชขอมลูรวมกนัหรอืแลกเปลีย่น 

ขอมลูดานการตลาดทีเ่กีย่วของกบัผูผลิต 

และผู จัดจําหนายสินคาหรือวัตถุดิบ 

โดยใหถือวาเปนความลับทางการคา

4. หามเปลีย่นสญัญากับผูผลติ-ผู 

จําหนาย 2 ป เงื่อนไขขอที่ 4 กําหนด 

ใหบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 

จํากัด คงไวซ่ึงเงื่อนไขของสัญญาและ 

ขอตกลงระหวางผูผลติและผูจัดจาํหนาย 

สินคาหรือวัตถุดิบรายเดิม ที่ไดมีการทํา 

สัญญาหรือขอตกลงไวเปนระยะเวลา 2 

ป เวนแตเปนการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 

ของสัญญาที่เปนคุณหรือเปนประโยชน 

ตอผูผลิตและผูจัดจําหนายสินคาหรือ 

วัตถุดิบรายเดิม และตองไดรับการ 

ยินยอมจากผู ผลิตและผู จัดจําหนาย 

สินคาหรือวัตถุดิบนั้นๆ ดวย

5. ตองใหเครดิตเทอม SMEs 

30-45 วัน เง่ือนไขขอท่ี 5 กําหนดให 

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และ 

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 

จํากัด สนับสนุน SMEs ใหไดรับสิทธิ 

ประโยชนในการดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น 

ดวยการกาํหนดระยะเวลาการใหสนิเช่ือ 

การคา (Credit Term) เปนระยะเวลา 

30–45 วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสาร 

เรียกเก็บเงินเปนระยะเวลา 3 ป โดย 

กลุมสินคาเกษตร สินคาเกษตรชุมชน 

สินคาชุมชน สินคาวิสาหกิจชุมชน หรือ 

ผลิตภัณฑทองถิ่น (OTOP) ภายใน 

ระยะเวลาไมเกิน 30 วัน และกลุม 

สินคาอื่น ๆ  ภายในระยะเวลาไมเกิน 45 

วัน แตถามีเงื่อนไขดีกวาที่กําหนดไว 

ใหถือวาใชได

6. ตองรายงานผลการรวมธุรกิจ 

เงื่อนไขขอที่ 6 กําหนดใหบริษัท ซีพี 

ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัท 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด 

รายงานผลการประกอบธุรกิจ ภายใต 

การดําเนินการตามกําหนดระยะเวลา 

และเงื่อนไขท่ีไดรับจากคณะกรรมการ 

การแขงขันทางการคา เปนรายไตรมาส 

หรือในระยะเวลาที่กําหนด ตามแบบ 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการแขงขัน 

ทางการคากําหนด เปนระยะเวลา 3 ป

7. ตองทําธุรกจิอยางมีธรรมภิบาล 

-หามใชอาํนาจเหนอืตลาด เงือ่นไขขอที่ 

7 กําหนดใหผู ประกอบธุรกิจท่ีไดรับ 

อนุญาตรวมธุรกิจและผูประกอบธุรกิจ 

ท่ีมีสถานะเสมือนเปนหนวยธุรกิจเดียว 

กันในตลาดรานคาปลีกคาสงสมัยใหม  

สินคาอุปโภคบริโภค กําหนดมาตรฐาน 

ในการปฏิบัติทางการคาที่ดี (Code of 

Conduct) เพื่อเผยแพรตอสาธารณชน 

และถือปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาว 

ตลอดจนประกาศคณะกรรมการการ 

แขงขันทางการคา เ ร่ือง แนวทาง 

พิจารณาการปฏิบัติทางการคาท่ีไมเปน 

ธรรมระหวางผู ประกอบธุรกิจคาสง 

คาปลีกกับผูผลิตหรือผูจําหนาย พ.ศ. 

2562 อยางเครงครัด และตองไมกระทํา 

การท่ีเปนขอหามของผูประกอบธุรกิจ 

ซ่ึงมีอํานาจเหนือตลาดตามมาตรา 50 

แหง พ.ร.บ.การแขงขันทางการคา พ.ศ. 

2560

การเติบโตของ
ตลาดออนไลน์

ภาคธุรกิจคาปลีกในประเทศไทย 

ปจจุบันตองแขงขันกับการเติบโตของ 

ตลาดออนไลนของผูประกอบการจาก 

ตางประเทศ ซึ่งผูประกอบการการคา 

ออนไลนในประเทศไทย ไดแก Shopee, 

Lazada, JD.com เปนตน (รูปภาพท่ี 6)  

และจากรูปภาพที่ 4 สัดสวนการขาย 

แบบออนไลน 7.7% และจากรูปภาพที่ 

5 มีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องและ 

มีโอกาสที่เขามาดิสรัปตลาดคาปลีก 

เมืองไทย อาจจะเขามายึดสวนแบงการ 

ตลาดคาปลกีสมยัใหมไปสูการคาออนไลน 

นอกจากเขามาถือครองตลาดเพิ่มขึ้น 

แลว ขอมูลผูบริโภคไทย เงินปนผล จะ 

อยูกับผู ประกอบการการคาออนไลน 

ตางประเทศ สิง่นีถ้อืเปนหนึง่ความเสีย่ง 

ตอการคาปลีกไทย

ชองทางการขายออนไลนที่เปนที่

นิยมในประเทศไทยแบงออกเปน 3 

ชองทาง ไดแก 1) E-Marketplace 

คอืการนําสนิคาไปขายบนเวบ็ไซตตลาด 

สินคาออนไลนที่รวมรานคาหลายแหง 

ไวที่เดียว 2) Social Media คือการ 

ขายผาน Conversation และ 3) 

E-tailer/Brand.com คอืการทาํรานคา 

ออนไลนที่มีหนารานของตัวเอง ทํา 

เว็บเอง ขายเอง ไมตองผานคนกลาง 

โดยชองทางท่ีคนไทยนิยมใชใน 

การซือ้ขายสนิคามากทีส่ดุในป 2562 คอื 

E-Marketplace รอยละ 47 เชน 

Shopee, Lazada, JD Central เปนตน 

รองลงมาคือ Social Media รอยละ 38 

เชน Facebook, Instagram, หรือ 

Line@ (ธุรกิจออนไลนไทย รอยละ 95 

ขายสินคาผาน Social Media) และ 

E-Tallers/Brands.com รอยละ 25 

เชน Tesco Lotus, King Power, JIB, 

TVD

ป จจุ บันการแข  งขันในตลาด 

ออนไลนไทยพบวา ผู เลนรายใหญที่ 

ครองตลาดออนไลนลวนเปนบริษัทตาง 

ชาติที่เขามาประกอบธุรกิจในประเทศ 

ไทย โดยยักษใหญที่สุดคือ Shopee 

เปนของ Sea Group ประเทศสิงคโปร 

มีผู ใชเฉลี่ยเดือนละ 44.7 ลานผูใช  

(ตารางที่ 4)

โดยสรปุ กรณซีพีท่ีีจะดาํเนนิธุรกจิ 

ของโลตัสตอไป ถือเปนชองทางขยาย 

ตลาดโอทอป SME และขยายสงสินคา 

ไปในตางประเทศ ชวยกระตุนการจาง 

แรงงานและสรางงานในระบบเพิ่มขึ้น 

และในเงื่อนไขขอท่ี 2 กําหนดใหเพ่ิม 

สัดสวนของยอดขายสินคาที่มาจากผู 

ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาด 

ยอม (SMEs) ประกอบดวยกลุมสินคา 

เกษตร สินคาเกษตรชุมชน สินคาชุมชน 

สินคาวิสาหกิจชุมชนหรือผลิตภัณฑ 

ทองถ่ิน (OTOP) และกลุมสินคาอื่นๆ 

ของรานเซเวน อีเลฟเวน และเทสโก 

สโตรส รวมกันทุกรูปแบบ ในอัตรา 

เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาไมนอยกวา 10% 

ตอป เปนระยะเวลา 5 ป และเร่ือง 

เครดติเทอม 30-45วนั จะชวยสนบัสนนุ 

SME ไทยและเกิดการหมุนเวียนทาง 

เศรษฐกิจตอไป 
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ผลสาํรวจดชันีความเชือ่มัน่ 

ผูประกอบการ Modern 

Trade1 โดยศนูยพยากรณ 

เศรษฐกจิและธรุกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา 

ไทย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 

พบวาดัชนีความเช่ือมั่นผูประกอบการ 

Modern Trade มีการปรับตัวลดลง 

ตอเนื่อง โดยปจจุบันอยูที่ 46.8 แตดัชนี 

ความเช่ือมั่นฯ ในอนาคตปรับตัวดีขึ้น 

อยูที่ 48 สะทอนใหเห็นวาดัชนีปนี้ได 

ปรบัตวัลดลงสูจดุทีต่ํา่และกาํลงัปรบัตัว 

ดขีึน้ ทัง้นีก้ารปรบัตวัลดลงนัน้เนือ่งจาก 

ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ 

ไวรัส COVID-19 ทําใหจํานวนลูกคา 

ลดลง ผู คนไมสามารถออกเดินทาง 

โดยเฉพาะลูกคาชาวตางชาติ กําลังซ้ือ 

ของลูกคาลดลงและเลือกซื้อเฉพาะ 

สนิคาอาหารท่ีจาํเปน อกีท้ังสตอ็กสนิคา 

มีจํานวนมากจากการปดรานตามคําสั่ง 

ของรัฐบาลที่ผานมา และมาตรการการ 

กําหนดคาแรงขั้นตํ่า ถึงอยางไรก็ตาม 

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมนี้มีความสําคัญ 

ตอเศรษฐกิจอยางยิ่ง ธุรกิจคาปลีกสมัย 

ใหม หรอืทีเ่รยีกวา  โมเดรนิเทรด (Modern 

Trade) มีมูลคาสูงถึง 2,789,759 ในป 

2562 คิดเปนสัดสวนรอยละ 16.5  ของ 

GDP เปนอนัดบัสองรองจากอตุสาหกรรม 

การผลิต2 ฉบับนี้จึงไดนําเรื่อง ธุรกิจ 

คาปลีกสมัยใหมมาเปนรายงานพิเศษ

ข้อมูลพื้นฐาน  
จุดเร่ิมตนของธุรกิจคาปลีกใน 

ประเทศไทยเริ่มตนตั้งแตเปนรานเล็กๆ 

ในสมัยกอน เชน รานขายของชํา ราน 

ซาปว รานยีป่ว ทีจ่ดัหาสนิคามาจําหนาย 

ผานตัวกลาง ตอมากลายมาเปนหางราน 

หรือหางสรรพสินคาที่มีขนาดใหญ ใน 

ปจจุบนัรปูแบบธรุกจิรานคาปลกีจาํแนก 

ได 2 แบบ ดังนี้

1. ธรุกจิคาปลีกดัง้เดมิ (Tradition 

Trade)  มีลักษณะเปนรานคาที่หาซื้อ 

ของท่ีเปนพ้ืนฐานความจําเปนในการ 

ดํารงชีวิต ซึ่งรูปแบบธุรกิจดั้งเดิม ไดแก 

โชวหวย/รานขายของชาํ ตลาดสด หาบเร 

และแผงลอย การดําเนินกิจการดําเนิน 

โดยเจาของคนเดียว หรือรวมกันตั้งเปน 

หางหุนสวน ดาํเนนิธุรกิจแบบครอบครัว 

เงินลงทุนนอย บริหารงานงายๆ ไม 

ซับซอน ลูกคาสวนใหญอยู บริเวณ 

ใกลเคียงรานคา 

2. ธรุกจิคาปลกีสมยัใหม (Modern 

Trade) รานคาปลีกสมัยใหมที่เกิดขึ้น 

ในประเทศไทย มีหลายแบบและแตละ 

แบบมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไป 

ตั้งแตแนวคิดหลัก เงินลงทุน ที่ตั้ง 

ลกัษณะขนาดโครงสรางของอาคาร รวม 

ไปถึงการตกแตง ขนาดพืน้ทีใ่ชสอยหรอื 

พื้นที่ตั้งวางสินคา ลูกคากลุมเปาหมาย 

ที่แตกตางกันไป  สินคาที่วางจําหนาย 

ประเภทของรานคาปลีกสมัยใหมแบง 

ไดเปน 5 ประเภท ไดแก 

1) หางสรรพสนิคา (Department 

Store) รานคาปลีกมีพื้นที่ขายตั้งแต 

1,000 ตารางเมตรขึ้นไปเนนกลุมลูกคา 

รายไดปานกลาง- สูง จําหนายสินคา 

หลากหลายทันสมัย มักต้ังอยูกลางใจ 

เมอืง มีสินคาแบรนดเนมนําเขาจากตาง 

ประเทศและทีผ่ลติในประเทศ การตกแตง 

รานเนนความสวยงามและดึงดูดความ 

สนใจของลกูคามพีนักงาน คอยบรกิารและ 

ใหคาํแนะนําใกลชดิ ผูประกอบการสาํคัญ 

อาทิ เซ็นทรัล โรบินสัน เดอะมอลล      

2) ดิสเคานสโตร (Discount 

Store) เปนรานคาปลีกท่ีมีพ้ืนท่ีขาย 

ตัง้แต 1,000 ตารางเมตรขึน้ไป เนนกลุม 

ลูกคารายไดปานกลางลงมา จําหนาย 

สินคาอุปโภคบริโภค ผู ประกอบการ 

สําคัญ อาทิ บิ๊กซี เทสโก โลตัส 

3) ซุปเปอรมารเกต็ (Supermar-

ket) เปนรานคาปลีกมีพื้นที่ขาย ตั้งแต 

400 ตารางเมตรขึ้นไป เน นกลุ ม 

ลูกคารายไดปานกลาง - สูง จําหนาย 

สินคาอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะหมวด 

อาหารทีมี่ความสดใหม หลากหลาย รวม 

ถึงสินคานําเขาจากตางประเทศ รานคา 

ปลีกประเภทนี้มีทั้งที่ตั้งอยู เปนอิสระ 

(Stand Alone) และรานประเภทที่ตั้ง 

อยูในหางสรรพสินคา ผูประกอบการ 

สําคัญ ไดแก ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต 

ฟูดแลนด กรูเมต มารเกต็ วลิลา มารเกต็ 

4) รานสะดวกซือ้ (Convenience 

Store/ Express/ MiniMart) เปน 

รานคาปลกี มพีืน้ทีข่ายตัง้แต 40 ตาราง 

เมตรข้ึนไป จําหนายสินคาอุปโภคและ 

บริโภคในชีวิตประจําวัน เนนการเปด 

บริการ 24 ชั่วโมง ผูประกอบการสําคัญ 

ไดแก เซเวนอีเลฟเวน แฟมิลี่มารท 

5) รานขายสินคาเฉพาะอยาง 

(Specialty Store) รานคาปลีกขาย 

สินคาเฉพาะอยางที่เนนสินคาเฉพาะ 

อยาง เชนขายเฉพาะเวชภัณฑยาเครื่อง 

สาํอาง ขายเฉพาะสนิคากฬีา ผูประกอบการ 

สาํคญั อาทิ วัตสนั บูทส ซปุเปอรสปอรต

 

ความสำคัญของธุรกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม่ 

ธุ ร กิจค  าปลีกสมัยใหม   ห รือ 

โมเดิรนเทรด (Modern Trade) เปน 

สวนหนึ่งของกิจกรรมคาสงคาปลีกซึ่ง 

มีสัดสวนรอยละ 16.5 ของ GDP  เปน 

อนัดบัสองรองจากอตุสาหกรรมการผลิต 

(ตารางที่ 1) ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมมี 

สดัสวนอยูทีร่อยละ 68 ของธรุกจิคาปลีก 

ทั้งหมด (ตารางที่ 2)

แนวโน้มของ
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมมีแนวโนม 

เติบโต 2.5-2.9% ในป 2562 ซึ่งชะลอ 

การเติบโตลงเมื่อเทียบกับป 2561 ท่ีมี 

การเติบโตที่ 3.13 และในป 2563 ดัชนี 

ความเชื่อมั่นผูประกอบการ Modern 

Trade (Modern Trade Sentiment 

Index : MTSI) ประจําไตรมาสที่ 1 

สงผลตอแนวทางการจัดการเกี่ยวกับ 

พนักงาน และสภาพคลองทางการเงิน 

3). ผูคาออนไลนเถื่อน มีการจําหนาย 

สินคาตัดราคา หรือลักลอบจําหนาย 

สินคาหนีภาษี 4).กําลังซ้ือของลูกคา 

หดตัว จากภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา 

ตอเนื่อง

ดัชนี MTSI ในไตรมาส 3/63 ปรับ 

ตัวสูงขึ้นอยูที่ระดับ 47.4 ดวยปจจัย 

บวกที่ประเทศไทยสามารถควบคุมการ 

แพรระบาดโควิดไดดี ทําใหไมมีผูปวย 

นอกเขตควบคุม (state quarantine) 

ศบค. มมีตเิหน็ชอบผอนคลายมาตรการ 

ระยะที่ 6 อนุญาตใหชาวตางชาติ 4 

กลุมเดินทางเขามาในประเทศไทย ไดแก 

กลุมที่มารวมงานแสดงสินคา กองถาย 

ทาํภาพยนตร กลุมทีเ่ขามาตามโครงการ 

Medical & Wellness Program เพื่อ 

เขารบับรกิารทางสขุภาพ และกลุมผูถอื 

บัตร Thailand Elite Card อีกทั้ง ครม. 

มีมติอนุมัติวันหยุดราชการเพิ่มเติมเพื่อ 

ชดเชยวันสงกรานตเพื่อกระตุนแลฟนฟู 

เศรษฐกจิภายในประเทศอกีทางหน่ึงและ 

พรก. กูเงนิ COVID 3 ฉบับ วงเงนิ1.9 ลาน 

ลานบาท ผานการเห็นชอบจากรฐัสภา 

มาตรการชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรท่ี 

ไดรบัผลกระทบงวดท่ี 3 วงเงนิ 3.7 หม่ืน 

ลานบาท (15-22 ก.ค. 63) คณะกรรมการ 

นโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตรา 

ดอกเบี้ยนโยบาย อยูที่ระดับ 0.50% 

ตอป และปจจัยบวก ตอการขยายตัว 

ของธุรกิจ E-Commerce

สวนปจจัยลบ ที่สงผลกระทบตอ 

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ไดแก ความ 

วิตกกังวลตอการแพรระบาดโควิด 

สถานการณการชุมนุมทางการเมืองของ 

กลุมเยาวชนทีม่มีากขึน้ การแขงขนัของ 

ธุรกิจ E-Commerce ตางประเทศ การ 

สงออกหดตวัตอเนือ่งจากเศรษฐกจิโลก 

ชะลอตัว อีกทั้งปญหาสงครามการคา 

ระหวางจีนและสหรัฐอเมริกา ภาระ 

หนี้สินของครัวเรือนท่ีมีแนวโนมสูงขึ้น 

อตัราการวางงานอยูในระดบัสงู การบริโภค 

ไมมกีารขยายตวั  ซึง่ผูประกอบการรานคา 

ปลีกสมัยใหม มีแนวโนมในการปรับตัว 

เพือ่เพิม่ความสามารถในการแขงขนั ซึง่ 

ทําการขายแบบ Omni-Channel ขาย 

ทั้งหนารานและขายออนไลน 

โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดทําการ 

สํารวจความเห็นของผูประกอบการใน

ธุรกิจ Modern Trade ดัชนี MTSI 

ไตรมาส 1/63 ดัชนี MTSI อยูที่ระดับ 

47.2 ลดลงจากไตรมาส 4/62 ซึ่งอยูที่ 

ระดับ 51.1 โดยดัชนีปรับตัวลดลง 

ตํ่ากวา 50 ถือเปนครั้งแรกในรอบ 7 

ไตรมาส หรือเกือบ 2 ป นับต้ังแตที่ 

เร่ิมทาํการสาํรวจเมือ่ไตรมาส 3/61 และ 

ดัชนี MTSI ปรับตัวลดลงในทุกภาคจาก 

ไตรมาสกอนหนา  และในไตรมาส 2/63 

ดัชนี MTSI ตกลงอยูที่ระดับ 46.4 และ 

ในไตรมาส 3/63 ปรับตัวสูงขึ้นอยู ที่ 

ระดับ 47.4 แตยงัคงอยูในระดบัทีต่ํา่กวา 

50 และตํ่ากวาปที่แลว (รูปภาพที่ 1)

ในชวงไตรมาส 1/63 ปจจัยลบที่ 

สงผลตอการดําเนินธุรกิจ Modern 

Trade นี้มีหลายปจจัย ประกอบดวย 

การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 การ 

ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (26 มี.ค.-30 

เม.ย.63) และการสั่งปดกิจการบาง 

ประเภทชั่วคราว มาตรการยกเลิกวีซา 

18 ประเทศ ฟรีวีซา 3 ประเทศ การ 

ประกาศยกเลิกเที่ยวบินชั่วคราวของ 

สายการบินไทย สถานการณภัยแลงใน 

ภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

ปญหาฝุนละออง PM2.5 ในภาคเหนือ 

ตลอดจนกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 

การสงออกมีสัญญาณหดตัว เน่ืองจาก 

เศรษฐกิจโลกชะลอตัว เปนตน

ขณะที่ปจจัยบวก ไดแก คณะ 

กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 

ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ระดับ 

0.75%, รัฐบาลออกมาตรการเยยีวยาผล 

กระทบจากสถานการณโควิด-19 เพื่อ 

ชวยเหลอืประชาชน และผูประกอบการ, 

พ.ร.บ.งบประมาณรายจายป 63 ผาน 

ความเห็นชอบจากรัฐสภา เปนตน 

ผลสํ ารวจความเ ห็นว  าธุ ร กิจ 

Modern Trade สามารถสรุปปญหาได 

ใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1). ผลกระทบ 

จากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

ทําใหรัฐบาลมีคําสั่งปดหางสรรพสินคา 

และธรุกจิบางประเภท และใหประชาชน 

อยูในบาน หลีกเลี่ยงการเดินทาง และ 

การอยูที่สถานที่ที่มีคนรวมตัวกันมาก  

2). การบริหารจัดการธุรกิจมีขอจํากัด 

เนื่องจากการส่ังปดกิจการกระทันหัน 

โมเดริน์เทรด (Modern Trade) มีมูลค่าสูงถึง 
2,789,759 ในปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
16.5  ของ GDP เป็นอันดับสองรองจาก 
อุตสาหกรรมการผลิต

ส่วนแบ่งตลาด
ค้าปลีกสมัยใหม่ 

เมือ่พิจารณาถึงสวนแบงการตลาด 

คาปลีกสมยัใหมป 2562 พบวา 7-Eleven 

(30.1%)  มีสวนแบงการตลาดมากที่สุด 

รองมา Makro  (11.1%) รองมา Tesco 

Lotus (9.9%)  รองมา Central (8.3%) 

Top (1.8%) The Mall Group (1.3%) 

อื่นๆ (27.8%) (รูปภาพที่ 2)

การแข่งขันทางการค้า 
กรณี CP Group 
เข้าซื้อ Tesco Lotus

จากนิยามคําว า  “ผูกขาด” 

(Monopoly) หมายถึง มีผู ผลิตหรือ 

ผูขายเพียงรายเดียวเทานั้น เรียกวา ผู 

ผูกขาด (Monopolist) ผูซื้อไมสามารถ 

หาสินคาอื่นมาทดแทนสินคาของผูผูก 

ขาดได และผูผลิตรายอื่นก็ไมสามารถ 

เขามาผลิตเพ่ือแขงขันได เพราะจะถูก 

กีดกันหรือมีอุปสรรคตอการเขาสูตลาด 

ผูผกูขาดจะมีอํานาจในการกาํหนดราคา 

สนิคา หรือปริมาณการขาย หรืออยางใด 

อยางหน่ึงไดตามตองการ มักเรียกการ 

ผูกขาดในความหมายนี้วา การผูกขาด 

อยางแทจริง (pure monopoly) หรือ 

การผูกขาดอยางสมบูรณ (absolute 

monopoly) ซึ่งอุปสงคท่ีผู ผลิตใน 

ตลาดประเภทน้ีตองเผชิญก็คืออุปสงค

ของตลาดนั้นเอง 

จากการรวบรวมขอมูลเพื่อการ 

วเิคราะหพบวา หากกรณกีลุมซพีเีขาซือ้ 

กิจการเทสโกโลตัส สวนแบงการตลาด 

ของกลุ มซีพีจากเดิม 41.2% (อัน 

ประกอบดวย7-Eleven 30.1% และ 

Makro 11.1%)  จะเพิ่มขึ้นเปน 51.1% 

(เทสโก โลตัส 9.9%) รูปภาพท่ี 2  

ผู ประกอบธุรกิจสามรายแรกนี้มีสวน 

แบงตลาดรวมกันนอยกวา 75% ใน 

ขณะที่ผูประกอบการรายอื่นๆ ในธุรกิจ 

ประเภทเดียวกัน เชน Big C, Central, 

Tops Supermarket, The Mall และ 

อื่นๆ ยังสามารถแขงขันกับกลุมซีพีได 

และไมเปนการกีดกันหรืออุปสรรคตอ 

ตารางที่ 1 มูลคาตลาดของคาสงและคาปลีก 

    ป
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018p
2019p1

มูลคาคาสงคาปลีก (ลานบาท)
1,516,327
1,570,716
1,709,703
1,729,206
1,816,182
1,966,439
2,187,470
2,383,488
2,595,441
2,789,759

GDP (ลานบาท)
10,808,145
11,306,906
12,357,342
12,915,158
13,230,301
13,743,463
14,592,595
15,486,551
16,365,572
16,875,891

สัดสวนตอ GDP
14.0
13.9
13.8
13.4
13.7
14.3
15.0
15.4
15.9
16.5

ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

การเขาสูตลาดคาปลีกสมัยใหม ซึ่งก็ 

ไมไดถือวาเปนการผูกขาด 

และเมื่อพิจารณาถึง พ.ร.บ.การ 

แขงขันทางการคา พ.ศ. 2560  ระบุวา 

“ผูประกอบการธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือ

หมายความวา ผูประกอบการรายหนึ่ง 

หรือหลายรายในตลาดใดตลาดหนึ่ง มี 

สวนแบงตลาดและยอดเงนิขายเกนิกวา 

เกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

โดยใหนําปจจัยสภาพแขงขันของตลาด

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางแลว

แตกรณี มาประกอบการพิจารณา”4

กรณีกลุมธุรกิจซีพีประมูลซื้อขาย

ธุรกิจเทสโกโลตัสนั้น ทางสํานักงาน 

คณะกรรมการการแขงขันทางการคา 

ไดพิจารณาขอบเขตตลาดที่เกี่ยวของ 

ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นตอเศรษฐกิจ 

การแขงขันทางการคา รวมท้ังผูบริโภค 

และผลการขออนญุาตรวมธุรกจิระหวาง 

กลุ มซีพี และ เทสโก  โลตัส5 โดย 

สํานักงาน คณะกรรมการการแขงขัน 

ทางการคา กรรมการเสียงขางมากมี 

ความเห็นวา “การรวมธุรกิจดังกลาวสง 

ผลใหผูประกอบธุรกิจที่ขออนุญาตรวม 

ธุรกิจซ่ึงเปนผูประกอบธุรกิจท่ีมีอํานาจ 

เหนือตลาดในตลาดคาปลึกสมัยใหม 

สนิคาอปุโภคบรโิภคประเภทรานคาปลีก 

ขนาดเลก็ จะมีอาํนาจตลาดเพิม่มากขึน้ 

แตไมเปนการผกูขาด และการรวมธุรกจิ 

ดงักลาวมคีวามจาํเปนตามควรทางธุรกจิ 

และกอใหเกิดประโยชนตอการสงเสริม 

การประกอบธุรกิจเพิ่มมากขึ้นและอาจ 

ส งผลให การแข งขันลดลงอย างมี 

นัยสําคัญ แตไมกอใหเกิดความเสียหาย 

ตอเศรษฐกิจอยางร ายแรง รวมทั้ง 

ไมสงผลกระทบตอประโยชนสําคัญอัน 

ควรมีควรได ของผู บริโภคสวนรวม 

ท้ังนีม้คีวามจาํเปนตองกาํหนดมาตรการ 

เพื่อลดหรือเยียวยาผลกระทบท่ีอาจจะ 

เกิดขึน้ตอการแขงขันในตลาดคาปลกีสง 

สมัยใหมสินคาอุปโภคบริโภคภายหลัง 

การรวมธรุกจิ คณะกรรมการการแขงขัน 

ทางการคา โดยกรรมการเสียงขางมาก 

จึงมีมติอนุญาตใหรวมธุรกิจระหวาง 

บรษิทั ซ.ีพ.ี รเีทล ดเีวลลอปเมนท จาํกดั 

และบรษิทั เทสโก สโตรส (ประเทศไทย) 

จาํกัด โดยกาํหนดระยะเวลาและเง่ือนไข 

ใหผูประกอบธุรกิจไดรับอนุญาตใหรวม 

ธุรกิจปฎิบัติ ดังนี้ 

1. หามรวมธุรกิจกับรายอื่น 3 ป 

สําหรับเง่ือนไขขอท่ี 1 ห ามมิให ผู  

ประกอบธุรกิจท่ีไดรับอนุญาตใหรวม 

ธุรกิจและผูประกอบธุรกิจที่มีสถานะ 

เสมือนเปนหนวยธุรกิจเดียวกัน กระทํา 

การรวมธรุกจิกบัผูประกอบธรุกจิรายอืน่ 

ในตลาดรานคาปลกีคาสงสมยัใหมสนิคา 

อุปโภคบริโภค เปนระยะเวลา 3 ป ทั้งนี้ 

ไมรวมถึงตลาดอีคอมเมิรซ

2. ตองซื้อสินคา SMEs เพิ่มขึ้น 

10% 5 ป เงื่อนไขขอที่ 2 กําหนดให 

บรษิทั ซีพ ีออลล จํากดั (มหาชน) ซึง่เปน 

เจาของเซเวนอีเลฟเวน และบริษัท 

เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด 

ซึ่งเปนเจาของเทสโก โลตัส เพิ่มสัดสวน 

ของยอดขายสินคาที่มาจากผูประกอบ 

ธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

ประกอบดวยกลุมสินคาเกษตร สินคา 

เกษตรชุมชน สินค าชุมชน สินค า 

วิสาหกิจชุมชนหรือผลิตภัณฑทองถิ่น 

(OTOP) และกลุมสินคาอื่นๆ ของราน 

เซเวน อีเลฟเวน และเทสโก สโตรส 

รวมกันทุกรูปแบบ ในอัตราเพิ่มขึ้น 

จากปที่ผานมาไมนอยกวา 10% ตอป 

เปนระยะเวลา 5 ป

3. หามใช-แลกเปลีย่นขอมลูดาน 

ตลาด เ ง่ือนไขขอท่ี 3 ห ามมิให ผู  

ประกอบธุรกิจท่ีไดรับอนุญาตใหรวม 

ธุรกิจและผูประกอบธุรกิจท่ีมีสถานะ 

เสมอืนเปนหนวยธรุกจิเดยีวกนัในตลาด 

รานคาปลีกคาสงสมัยใหมสินคาอุปโภค 

บรโิภค ใชขอมลูรวมกนัหรอืแลกเปลีย่น 

ขอมลูดานการตลาดทีเ่กีย่วของกบัผูผลิต 

และผู จัดจําหนายสินคาหรือวัตถุดิบ 

โดยใหถือวาเปนความลับทางการคา

4. หามเปลีย่นสญัญากับผูผลติ-ผู 

จําหนาย 2 ป เงื่อนไขขอที่ 4 กําหนด 

ใหบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 

จํากัด คงไวซึ่งเง่ือนไขของสัญญาและ 

ขอตกลงระหวางผูผลติและผูจัดจาํหนาย 

สินคาหรือวัตถุดิบรายเดิม ที่ไดมีการทํา 

สัญญาหรือขอตกลงไวเปนระยะเวลา 2 

ป เวนแตเปนการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข 

ของสัญญาที่เปนคุณหรือเปนประโยชน 

ตอผูผลิตและผูจัดจําหนายสินคาหรือ 

วัตถุดิบรายเดิม และตองไดรับการ 

ยินยอมจากผู ผลิตและผูจัดจําหนาย 

สินคาหรือวัตถุดิบนั้นๆ ดวย

5. ตองใหเครดิตเทอม SMEs 

30-45 วัน เงื่อนไขขอท่ี 5 กําหนดให 

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และ 

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 

จํากัด สนับสนุน SMEs ใหไดรับสิทธิ 

ประโยชนในการดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น 

ดวยการกาํหนดระยะเวลาการใหสนิเชือ่ 

การคา (Credit Term) เปนระยะเวลา 

30–45 วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสาร 

เรียกเก็บเงินเปนระยะเวลา 3 ป โดย 

กลุมสินคาเกษตร สินคาเกษตรชุมชน 

สินคาชุมชน สินคาวิสาหกิจชุมชน หรือ 

ผลิตภัณฑทองถิ่น (OTOP) ภายใน 

ระยะเวลาไมเกิน 30 วัน และกลุ ม 

สินคาอื่น ๆ  ภายในระยะเวลาไมเกิน 45 

วัน แตถามีเงื่อนไขดีกวาที่กําหนดไว 

ใหถือวาใชได

6. ตองรายงานผลการรวมธุรกิจ 

เงื่อนไขขอที่ 6 กําหนดใหบริษัท ซีพี 

ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัท 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด 

รายงานผลการประกอบธุรกิจ ภายใต 

การดําเนินการตามกําหนดระยะเวลา 

และเงื่อนไขท่ีไดรับจากคณะกรรมการ 

การแขงขันทางการคา เปนรายไตรมาส 

หรือในระยะเวลาที่กําหนด ตามแบบ 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการแขงขัน 

ทางการคากําหนด เปนระยะเวลา 3 ป

7. ตองทําธุรกจิอยางมีธรรมภิบาล 

-หามใชอาํนาจเหนอืตลาด เงือ่นไขขอท่ี 

7 กําหนดใหผู ประกอบธุรกิจท่ีไดรับ 

อนุญาตรวมธุรกิจและผูประกอบธุรกิจ 

ที่มีสถานะเสมือนเปนหนวยธุรกิจเดียว 

กันในตลาดรานคาปลีกคาสงสมัยใหม  

สินคาอุปโภคบริโภค กําหนดมาตรฐาน 

ในการปฏิบัติทางการคาที่ดี (Code of 

Conduct) เพื่อเผยแพรตอสาธารณชน 

และถือปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาว 

ตลอดจนประกาศคณะกรรมการการ 

แขงขันทางการคา เรื่อง แนวทาง 

พิจารณาการปฏิบัติทางการคาที่ไมเปน 

ธรรมระหวางผู ประกอบธุรกิจคาสง 

คาปลีกกับผูผลิตหรือผูจําหนาย พ.ศ. 

2562 อยางเครงครดั และตองไมกระทํา 

การที่เปนขอหามของผูประกอบธุรกิจ 

ซึ่งมีอํานาจเหนือตลาดตามมาตรา 50 

แหง พ.ร.บ.การแขงขันทางการคา พ.ศ. 

2560

การเติบโตของ
ตลาดออนไลน์

ภาคธุรกิจคาปลีกในประเทศไทย 

ปจจุบันตองแขงขันกับการเติบโตของ 

ตลาดออนไลนของผูประกอบการจาก 

ตางประเทศ ซ่ึงผูประกอบการการคา 

ออนไลนในประเทศไทย ไดแก Shopee, 

Lazada, JD.com เปนตน (รูปภาพท่ี 6)  

และจากรูปภาพที่ 4 สัดสวนการขาย 

แบบออนไลน 7.7% และจากรูปภาพที่ 

5 มีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องและ 

มีโอกาสที่เขามาดิสรัปตลาดคาปลีก 

เมืองไทย อาจจะเขามายึดสวนแบงการ 

ตลาดคาปลกีสมยัใหมไปสูการคาออนไลน 

นอกจากเขามาถือครองตลาดเพิ่มขึ้น 

แลว ขอมูลผูบริโภคไทย เงินปนผล จะ 

อยูกับผู ประกอบการการคาออนไลน 

ตางประเทศ สิง่นีถ้อืเปนหนึง่ความเสีย่ง 

ตอการคาปลีกไทย

ชองทางการขายออนไลนท่ีเปนท่ี

นิยมในประเทศไทยแบงออกเปน 3 

ชองทาง ไดแก 1) E-Marketplace 

คอืการนาํสนิคาไปขายบนเวบ็ไซตตลาด 

สินคาออนไลนที่รวมรานคาหลายแหง 

ไวที่เดียว 2) Social Media คือการ 

ขายผาน Conversation และ 3) 

E-tailer/Brand.com คอืการทาํรานคา 

ออนไลนที่มีหนารานของตัวเอง ทํา 

เว็บเอง ขายเอง ไมตองผานคนกลาง 

โดยชองทางท่ีคนไทยนิยมใชใน 

การซือ้ขายสนิคามากทีส่ดุในป 2562 คือ 

E-Marketplace รอยละ 47 เชน 

Shopee, Lazada, JD Central เปนตน 

รองลงมาคือ Social Media รอยละ 38 

เชน Facebook, Instagram, หรือ 

Line@ (ธุรกิจออนไลนไทย รอยละ 95 

ขายสินคาผาน Social Media) และ 

E-Tallers/Brands.com รอยละ 25 

เชน Tesco Lotus, King Power, JIB, 

TVD

ป จจุ บันการแข  งขันในตลาด 

ออนไลนไทยพบวา ผู เลนรายใหญท่ี 

ครองตลาดออนไลนลวนเปนบริษัทตาง 

ชาติที่เขามาประกอบธุรกิจในประเทศ 

ไทย โดยยักษใหญที่สุดคือ Shopee 

เปนของ Sea Group ประเทศสิงคโปร 

มีผู ใชเฉลี่ยเดือนละ 44.7 ลานผูใช  

(ตารางที่ 4)

โดยสรุป กรณซีพีทีีจ่ะดําเนนิธุรกจิ 

ของโลตัสตอไป ถือเปนชองทางขยาย 

ตลาดโอทอป SME และขยายสงสินคา 

ไปในตางประเทศ ชวยกระตุนการจาง 

แรงงานและสรางงานในระบบเพิ่มขึ้น 

และในเงื่อนไขขอท่ี 2 กําหนดใหเพ่ิม 

สัดสวนของยอดขายสินคาที่มาจากผู 

ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาด 

ยอม (SMEs) ประกอบดวยกลุมสินคา 

เกษตร สินคาเกษตรชุมชน สินคาชุมชน 

สินคาวิสาหกิจชุมชนหรือผลิตภัณฑ 

ทองถ่ิน (OTOP) และกลุมสินคาอื่นๆ 

ของรานเซเวน อีเลฟเวน และเทสโก 

สโตรส รวมกันทุกรูปแบบ ในอัตรา 

เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาไมนอยกวา 10% 

ตอป เปนระยะเวลา 5 ป และเรื่อง 

เครดิตเทอม 30-45วนั จะชวยสนับสนนุ 

SME ไทยและเกิดการหมุนเวียนทาง 

เศรษฐกิจตอไป 
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ผลสํารวจดชันีความเชือ่มัน่ 

ผูประกอบการ Modern 

Trade1 โดยศนูยพยากรณ 

เศรษฐกจิและธรุกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา 

ไทย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 

พบวาดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ 

Modern Trade มีการปรับตัวลดลง 

ตอเนื่อง โดยปจจุบันอยูที่ 46.8 แตดัชนี 

ความเชื่อมั่นฯ ในอนาคตปรับตัวดีขึ้น 

อยูท่ี 48 สะทอนใหเห็นวาดัชนีปนี้ได 

ปรบัตวัลดลงสูจดุทีต่ํา่และกาํลังปรบัตัว 

ดขีึน้ ทัง้น้ีการปรับตวัลดลงนัน้เนือ่งจาก 

ไดรบัผลกระทบจากการแพรระบาดของ 

ไวรัส COVID-19 ทําใหจํานวนลูกคา 

ลดลง ผู คนไมสามารถออกเดินทาง 

โดยเฉพาะลูกคาชาวตางชาติ กําลังซื้อ 

ของลูกคาลดลงและเลือกซื้อเฉพาะ 

สนิคาอาหารทีจํ่าเปน อกีทัง้สต็อกสนิคา 

มีจํานวนมากจากการปดรานตามคําสั่ง 

ของรัฐบาลที่ผานมา และมาตรการการ 

กําหนดคาแรงขั้นตํ่า ถึงอยางไรก็ตาม 

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมนี้มีความสําคัญ 

ตอเศรษฐกิจอยางยิ่ง ธุรกิจคาปลีกสมัย 

ใหม หรือทีเ่รียกวา  โมเดรนิเทรด (Modern 

Trade) มีมูลคาสูงถึง 2,789,759 ในป 

2562 คิดเปนสัดสวนรอยละ 16.5  ของ 

GDP เปนอนัดบัสองรองจากอตุสาหกรรม 

การผลิต2 ฉบับนี้จึงไดนําเรื่อง ธุรกิจ 

คาปลีกสมัยใหมมาเปนรายงานพิเศษ

ข้อมูลพื้นฐาน  
จุดเร่ิมตนของธุรกิจคาปลีกใน 

ประเทศไทยเริ่มตนตั้งแตเปนรานเล็กๆ 

ในสมัยกอน เชน รานขายของชํา ราน 

ซาปว รานยีป่ว ทีจ่ดัหาสนิคามาจําหนาย 

ผานตัวกลาง ตอมากลายมาเปนหางราน 

หรือหางสรรพสินคาท่ีมีขนาดใหญ ใน 

ปจจบุนัรปูแบบธรุกจิรานคาปลกีจาํแนก 

ได 2 แบบ ดังนี้

1. ธรุกจิคาปลกีด้ังเดิม (Tradition 

Trade)  มีลักษณะเปนรานคาที่หาซื้อ 

ของท่ีเปนพ้ืนฐานความจําเปนในการ 

ดํารงชีวิต ซึ่งรูปแบบธุรกิจดั้งเดิม ไดแก 

โชวหวย/รานขายของชํา ตลาดสด หาบเร 

และแผงลอย การดําเนินกิจการดําเนิน 

โดยเจาของคนเดียว หรือรวมกันตั้งเปน 

หางหุนสวน ดาํเนนิธรุกจิแบบครอบครวั 

เงินลงทุนนอย บริหารงานงายๆ ไม 

ซับซอน ลูกคาสวนใหญอยู บริเวณ 

ใกลเคียงรานคา 

2. ธรุกจิคาปลกีสมยัใหม (Modern 

Trade) รานคาปลีกสมัยใหมท่ีเกิดขึ้น 

ในประเทศไทย มีหลายแบบและแตละ 

แบบมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไป 

ตั้งแตแนวคิดหลัก เงินลงทุน ที่ตั้ง 

ลักษณะขนาดโครงสรางของอาคาร รวม 

ไปถงึการตกแตง ขนาดพ้ืนทีใ่ชสอยหรือ 

พื้นที่ตั้งวางสินคา ลูกคากลุมเปาหมาย 

ที่แตกตางกันไป  สินคาที่วางจําหนาย 

ประเภทของรานคาปลีกสมัยใหมแบง 

ไดเปน 5 ประเภท ไดแก 

1) หางสรรพสนิคา (Department 

Store) รานคาปลีกมีพื้นที่ขายตั้งแต 

1,000 ตารางเมตรขึ้นไปเนนกลุมลูกคา 

รายไดปานกลาง- สูง จําหนายสินคา 

หลากหลายทันสมัย มักต้ังอยูกลางใจ 

เมอืง มีสนิคาแบรนดเนมนาํเขาจากตาง 

ประเทศและทีผ่ลติในประเทศ การตกแตง 

รานเนนความสวยงามและดึงดูดความ 

สนใจของลูกคามพีนกังาน คอยบริการและ 

ใหคาํแนะนาํใกลชดิ ผูประกอบการสาํคัญ 

อาทิ เซ็นทรัล โรบินสัน เดอะมอลล      

2) ดิสเคานสโตร (Discount 

Store) เปนรานคาปลีกท่ีมีพ้ืนท่ีขาย 

ตัง้แต 1,000 ตารางเมตรขึน้ไป เนนกลุม 

ลูกคารายไดปานกลางลงมา จําหนาย 

สินคาอุปโภคบริโภค ผู ประกอบการ 

สําคัญ อาทิ บิ๊กซี เทสโก โลตัส 

3) ซปุเปอรมารเกต็ (Supermar-

ket) เปนรานคาปลีกมีพื้นที่ขาย ตั้งแต 

400 ตารางเมตรขึ้นไป เน นกลุ ม 

ลูกคารายไดปานกลาง - สูง จําหนาย 

สินคาอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะหมวด 

อาหารทีม่คีวามสดใหม หลากหลาย รวม 

ถึงสินคานําเขาจากตางประเทศ รานคา 

ปลีกประเภทนี้มีท้ังท่ีตั้งอยู เปนอิสระ 

(Stand Alone) และรานประเภทที่ตั้ง 

อยูในหางสรรพสินคา ผูประกอบการ 

สําคัญ ไดแก ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต 

ฟูดแลนด กรูเมต มารเกต็ วลิลา มารเกต็ 

4) รานสะดวกซือ้ (Convenience 

Store/ Express/ MiniMart) เปน 

รานคาปลกี มพีืน้ทีข่ายตัง้แต 40 ตาราง 

เมตรข้ึนไป จําหนายสินคาอุปโภคและ 

บริโภคในชีวิตประจําวัน เนนการเปด 

บริการ 24 ชั่วโมง ผูประกอบการสําคัญ 

ไดแก เซเวนอีเลฟเวน แฟมิลี่มารท 

5) รานขายสินคาเฉพาะอยาง 

(Specialty Store) รานคาปลีกขาย 

สินคาเฉพาะอยางท่ีเนนสินคาเฉพาะ 

อยาง เชนขายเฉพาะเวชภัณฑยาเครื่อง 

สําอาง ขายเฉพาะสนิคากฬีา ผูประกอบการ 

สาํคญั อาทิ วัตสนั บูทส ซปุเปอรสปอรต

 

ความสำคัญของธุรกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม่ 

ธุ รกิจค  าปลีกสมัยใหม   หรือ 

โมเดิรนเทรด (Modern Trade) เปน 

สวนหนึ่งของกิจกรรมคาสงคาปลีกซึ่ง 

มีสัดสวนรอยละ 16.5 ของ GDP  เปน 

อนัดบัสองรองจากอตุสาหกรรมการผลติ 

(ตารางที่ 1) ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมมี 

สัดสวนอยูทีร่อยละ 68 ของธรุกจิคาปลกี 

ทั้งหมด (ตารางที่ 2)

แนวโน้มของ
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมมีแนวโนม 

เติบโต 2.5-2.9% ในป 2562 ซึ่งชะลอ 

การเติบโตลงเมื่อเทียบกับป 2561 ที่มี 

การเติบโตที่ 3.13 และในป 2563 ดัชนี 

ความเชื่อมั่นผูประกอบการ Modern 

Trade (Modern Trade Sentiment 

Index : MTSI) ประจําไตรมาสที่ 1 

สงผลตอแนวทางการจัดการเกี่ยวกับ 

พนักงาน และสภาพคลองทางการเงิน 

3). ผูคาออนไลนเถื่อน มีการจําหนาย 

สินคาตัดราคา หรือลักลอบจําหนาย 

สินคาหนีภาษี 4).กําลังซื้อของลูกคา 

หดตัว จากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา 

ตอเนื่อง

ดัชนี MTSI ในไตรมาส 3/63 ปรับ 

ตัวสูงขึ้นอยูที่ระดับ 47.4 ดวยปจจัย 

บวกที่ประเทศไทยสามารถควบคุมการ 

แพรระบาดโควิดไดดี ทําใหไมมีผูปวย 

นอกเขตควบคุม (state quarantine) 

ศบค. มมีตเิหน็ชอบผอนคลายมาตรการ 

ระยะที่ 6 อนุญาตใหชาวตางชาติ 4 

กลุมเดนิทางเขามาในประเทศไทย ไดแก 

กลุมที่มารวมงานแสดงสินคา กองถาย 

ทําภาพยนตร กลุมท่ีเขามาตามโครงการ 

Medical & Wellness Program เพื่อ 

เขารบับรกิารทางสขุภาพ และกลุมผูถอื 

บัตร Thailand Elite Card อีกทั้ง ครม. 

มีมติอนุมัติวันหยุดราชการเพิ่มเติมเพื่อ 

ชดเชยวันสงกรานตเพื่อกระตุนแลฟนฟู 

เศรษฐกจิภายในประเทศอกีทางหน่ึงและ 

พรก. กูเงนิ COVID 3 ฉบบั วงเงนิ1.9 ลาน 

ลานบาท ผานการเห็นชอบจากรฐัสภา 

มาตรการชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ 

ไดรบัผลกระทบงวดที ่3 วงเงิน 3.7 หมืน่ 

ลานบาท (15-22 ก.ค. 63) คณะกรรมการ 

นโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตรา 

ดอกเบี้ยนโยบาย อยูที่ระดับ 0.50% 

ตอป และปจจัยบวก ตอการขยายตัว 

ของธุรกิจ E-Commerce

สวนปจจัยลบ ที่สงผลกระทบตอ 

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ไดแก ความ 

วิตกกังวลตอการแพรระบาดโควิด 

สถานการณการชุมนุมทางการเมืองของ 

กลุมเยาวชนทีม่มีากขึน้ การแขงขนัของ 

ธุรกิจ E-Commerce ตางประเทศ การ 

สงออกหดตวัตอเนือ่งจากเศรษฐกจิโลก 

ชะลอตัว อีกทั้งปญหาสงครามการคา 

ระหวางจีนและสหรัฐอเมริกา ภาระ 

หนี้สินของครัวเรือนที่มีแนวโนมสูงขึ้น 

อตัราการวางงานอยูในระดบัสงู การบรโิภค 

ไมมกีารขยายตวั  ซ่ึงผูประกอบการรานคา 

ปลีกสมัยใหม มีแนวโนมในการปรับตัว 

เพือ่เพิม่ความสามารถในการแขงขนั ซึง่ 

ทําการขายแบบ Omni-Channel ขาย 

ทั้งหนารานและขายออนไลน 

โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดทําการ 

สํารวจความเห็นของผูประกอบการใน

ธุรกิจ Modern Trade ดัชนี MTSI 

ไตรมาส 1/63 ดัชนี MTSI อยูที่ระดับ 

47.2 ลดลงจากไตรมาส 4/62 ซึ่งอยูที่ 

ระดับ 51.1 โดยดัชนีปรับตัวลดลง 

ต่ํากวา 50 ถือเปนครั้งแรกในรอบ 7 

ไตรมาส หรือเกือบ 2 ป นับตั้งแตที่ 

เริม่ทาํการสาํรวจเมือ่ไตรมาส 3/61 และ 

ดัชนี MTSI ปรับตัวลดลงในทุกภาคจาก 

ไตรมาสกอนหนา  และในไตรมาส 2/63 

ดัชนี MTSI ตกลงอยูที่ระดับ 46.4 และ 

ในไตรมาส 3/63 ปรับตัวสูงขึ้นอยู ที่ 

ระดบั 47.4 แตยงัคงอยูในระดบัท่ีตํา่กวา 

50 และตํ่ากวาปที่แลว (รูปภาพที่ 1)

ในชวงไตรมาส 1/63 ปจจัยลบที่ 

สงผลตอการดําเนินธุรกิจ Modern 

Trade นี้มีหลายปจจัย ประกอบดวย 

การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 การ 

ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (26 มี.ค.-30 

เม.ย.63) และการสั่งปดกิจการบาง 

ประเภทช่ัวคราว มาตรการยกเลิกวีซา 

18 ประเทศ ฟรีวีซา 3 ประเทศ การ 

ประกาศยกเลิกเที่ยวบินชั่วคราวของ 

สายการบินไทย สถานการณภัยแลงใน 

ภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

ปญหาฝุนละออง PM2.5 ในภาคเหนือ 

ตลอดจนกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 

การสงออกมีสัญญาณหดตัว เน่ืองจาก 

เศรษฐกิจโลกชะลอตัว เปนตน

ขณะที่ปจจัยบวก ไดแก คณะ 

กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 

ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ระดับ 

0.75%, รัฐบาลออกมาตรการเยยีวยาผล 

กระทบจากสถานการณโควิด-19 เพ่ือ 

ชวยเหลอืประชาชน และผูประกอบการ, 

พ.ร.บ.งบประมาณรายจายป 63 ผาน 

ความเห็นชอบจากรัฐสภา เปนตน 

ผลสํารวจความเ ห็นว  า ธุร กิจ 

Modern Trade สามารถสรุปปญหาได 

ใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1). ผลกระทบ 

จากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

ทําใหรัฐบาลมีคําส่ังปดหางสรรพสินคา 

และธรุกจิบางประเภท และใหประชาชน 

อยูในบาน หลีกเลี่ยงการเดินทาง และ 

การอยูที่สถานที่ที่มีคนรวมตัวกันมาก  

2). การบริหารจัดการธุรกิจมีขอจํากัด 

เนื่องจากการสั่งปดกิจการกระทันหัน 

ส่วนแบ่งตลาด
ค้าปลีกสมัยใหม่ 

เมือ่พิจารณาถงึสวนแบงการตลาด 

คาปลีกสมยัใหมป 2562 พบวา 7-Eleven 

(30.1%)  มีสวนแบงการตลาดมากที่สุด 

รองมา Makro  (11.1%) รองมา Tesco 

Lotus (9.9%)  รองมา Central (8.3%) 

Top (1.8%) The Mall Group (1.3%) 

อื่นๆ (27.8%) (รูปภาพที่ 2)

การแข่งขันทางการค้า 
กรณี CP Group 
เข้าซื้อ Tesco Lotus

จากนิยามคําว า  “ผูกขาด” 

(Monopoly) หมายถึง มีผู ผลิตหรือ 

ผูขายเพียงรายเดียวเทานั้น เรียกวา ผู 

ผูกขาด (Monopolist) ผูซื้อไมสามารถ 

หาสินคาอื่นมาทดแทนสินคาของผูผูก 

ขาดได และผูผลิตรายอื่นก็ไมสามารถ 

เขามาผลิตเพ่ือแขงขันได เพราะจะถูก 

กีดกันหรือมีอุปสรรคตอการเขาสูตลาด 

ผูผกูขาดจะมีอํานาจในการกาํหนดราคา 

สินคา หรือปริมาณการขาย หรืออยางใด 

อยางหนึ่งไดตามตองการ มักเรียกการ 

ผูกขาดในความหมายนี้วา การผูกขาด 

อยางแทจริง (pure monopoly) หรือ 

การผูกขาดอยางสมบูรณ (absolute 

monopoly) ซึ่งอุปสงคท่ีผู ผลิตใน 

ตลาดประเภทน้ีตองเผชิญก็คืออุปสงค

ของตลาดนั้นเอง 

จากการรวบรวมขอมูลเพื่อการ 

วิเคราะหพบวา หากกรณีกลุมซพีีเขาซือ้ 

กิจการเทสโกโลตัส สวนแบงการตลาด 

ของกลุ มซีพีจากเดิม 41.2% (อัน 

ประกอบดวย7-Eleven 30.1% และ 

Makro 11.1%)  จะเพิ่มขึ้นเปน 51.1% 

(เทสโก โลตัส 9.9%) รูปภาพที่  2  

ผู ประกอบธุรกิจสามรายแรกนี้มีสวน 

แบงตลาดรวมกันนอยกวา 75% ใน 

ขณะที่ผูประกอบการรายอื่นๆ ในธุรกิจ 

ประเภทเดียวกัน เชน Big C, Central, 

Tops Supermarket, The Mall และ 

อื่นๆ ยังสามารถแขงขันกับกลุมซีพีได 

และไมเปนการกีดกันหรืออุปสรรคตอ 

3   Krungsri Research 

ตารางที่ 2 มูลคาธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) เทียบกับการคาสงและคาปลีกทั้งประเทศ 

รูปภาพที่ 1 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ Modern Trade (Modern Trade Sentiment Index : MTSI)

2014
2015
2016
2017
2018p
2019p1

มูลคาคาสงคาปลีกโดยรวม* (ลานบาท)
1,816,182
1,966,439
2,187,470
2,383,488
2,595,441
2,789,759

มูลคาธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) (ลานบาท)
1,180,518**
1,282,118***
1,432,793***
1,568,335***
1,764,900****
1,897,036****

สัดสวน (%)
65.0
65.2
65.5
65.8
68.0
68.0

ที่มา: * สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
** คิด 65% ของมูลคาคาสงคาปลีกโดยรวมจาก Krungsri Research 
*** จากการประมาณการณของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
**** คิด 68% ของมูลคาคาสงคาปลีกโดยรวมจาก ลงทุนแมน

ที่มา: ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

MTSI

60

50

40

30

20

10

0

Q3/61 Q4/61 Q1/62 Q2/62 Q3/62 Q4/62 Q1/63 Q2/63 Q3/63

51.7 52.1 51.5 51.1 51.0 51.1
47.2 46.4 47.4

การเขาสูตลาดคาปลีกสมัยใหม ซึ่งก็ 

ไมไดถือวาเปนการผูกขาด 

และเมื่อพิจารณาถึง พ.ร.บ.การ 

แขงขันทางการคา พ.ศ. 2560  ระบุวา 

“ผูประกอบการธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือ

หมายความวา ผูประกอบการรายหนึ่ง 

หรือหลายรายในตลาดใดตลาดหนึ่ง มี 

สวนแบงตลาดและยอดเงนิขายเกนิกวา 

เกณฑท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด

โดยใหนําปจจัยสภาพแขงขันของตลาด

อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางแลว

แตกรณี มาประกอบการพิจารณา”4

กรณีกลุมธุรกิจซีพีประมูลซื้อขาย

ธุรกิจเทสโกโลตัสนั้น ทางสํานักงาน 

คณะกรรมการการแขงขันทางการคา 

ไดพิจารณาขอบเขตตลาดที่เกี่ยวของ 

ศึกษาผลกระทบที่เกิดข้ึนตอเศรษฐกิจ 

การแขงขันทางการคา รวมทั้งผูบริโภค 

และผลการขออนญุาตรวมธุรกจิระหวาง 

กลุ มซีพี และ เทสโก  โลตัส5 โดย 

สํานักงาน คณะกรรมการการแขงขัน 

ทางการคา กรรมการเสียงขางมากมี 

ความเห็นวา “การรวมธุรกิจดังกลาวสง 

ผลใหผูประกอบธุรกิจที่ขออนุญาตรวม 

ธุรกิจซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจที่มีอํานาจ 

เหนือตลาดในตลาดคาปลึกสมัยใหม 

สินคาอปุโภคบรโิภคประเภทรานคาปลกี 

ขนาดเลก็ จะมีอาํนาจตลาดเพิม่มากขึน้ 

แตไมเปนการผกูขาด และการรวมธุรกจิ 

ดงักลาวมคีวามจาํเปนตามควรทางธุรกจิ 

และกอใหเกิดประโยชนตอการสงเสริม 

การประกอบธุรกิจเพิ่มมากขึ้นและอาจ 

ส งผลให การแข งขันลดลงอย างมี 

นัยสําคัญ แตไมกอใหเกิดความเสียหาย 

ตอเศรษฐกิจอยางร ายแรง รวมทั้ง 

ไมสงผลกระทบตอประโยชนสําคัญอัน 

ควรมีควรได ของผู บริโภคสวนรวม 

ทัง้นีม้คีวามจาํเปนตองกาํหนดมาตรการ 

เพื่อลดหรือเยียวยาผลกระทบที่อาจจะ 

เกิดขึน้ตอการแขงขนัในตลาดคาปลกีสง 

สมัยใหมสินคาอุปโภคบริโภคภายหลัง 

การรวมธรุกจิ คณะกรรมการการแขงขนั 

ทางการคา โดยกรรมการเสียงขางมาก 

จึงมีมติอนุญาตใหรวมธุรกิจระหวาง 

บริษทั ซ.ีพี. รีเทล ดเีวลลอปเมนท จํากดั 

และบริษทั เทสโก สโตรส (ประเทศไทย) 

จํากัด โดยกาํหนดระยะเวลาและเง่ือนไข 

ใหผูประกอบธุรกิจไดรับอนุญาตใหรวม 

ธุรกิจปฎิบัติ ดังนี้ 

1. หามรวมธุรกิจกับรายอื่น 3 ป 

สําหรับเงื่อนไขขอที่  1 ห ามมิให ผู  

ประกอบธุรกิจที่ไดรับอนุญาตใหรวม 

ธุรกิจและผูประกอบธุรกิจที่มีสถานะ 

เสมือนเปนหนวยธุรกิจเดียวกัน กระทํา 

การรวมธรุกจิกบัผูประกอบธรุกจิรายอืน่ 

ในตลาดรานคาปลกีคาสงสมยัใหมสนิคา 

อุปโภคบริโภค เปนระยะเวลา 3 ป ทั้งนี้ 

ไมรวมถึงตลาดอีคอมเมิรซ

2. ตองซื้อสินคา SMEs เพิ่มขึ้น 

10% 5 ป เงื่อนไขขอที่ 2 กําหนดให 

บรษิทั ซีพ ีออลล จํากดั (มหาชน) ซึง่เปน 

เจาของเซเวนอีเลฟเวน และบริษัท 

เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด 

ซึ่งเปนเจาของเทสโก โลตัส เพิ่มสัดสวน 

ของยอดขายสินคาที่มาจากผูประกอบ 

ธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

ประกอบดวยกลุมสินคาเกษตร สินคา 

เกษตรชุมชน สินค าชุมชน สินค า 

วิสาหกิจชุมชนหรือผลิตภัณฑทองถิ่น 

(OTOP) และกลุมสินคาอื่นๆ ของราน 

เซเวน อีเลฟเวน และเทสโก สโตรส 

รวมกันทุกรูปแบบ ในอัตราเพิ่มข้ึน 

จากปที่ผานมาไมนอยกวา 10% ตอป 

เปนระยะเวลา 5 ป

3. หามใช-แลกเปลีย่นขอมลูดาน 

ตลาด เ ง่ือนไขขอท่ี 3 ห ามมิให ผู  

ประกอบธุรกิจท่ีไดรับอนุญาตใหรวม 

ธุรกิจและผูประกอบธุรกิจท่ีมีสถานะ 

เสมอืนเปนหนวยธรุกจิเดยีวกนัในตลาด 

รานคาปลีกคาสงสมัยใหมสินคาอุปโภค 

บรโิภค ใชขอมลูรวมกนัหรอืแลกเปลีย่น 

ขอมลูดานการตลาดทีเ่กีย่วของกบัผูผลิต 

และผู จัดจําหนายสินคาหรือวัตถุดิบ 

โดยใหถือวาเปนความลับทางการคา

4. หามเปลีย่นสญัญากับผูผลติ-ผู 

จําหนาย 2 ป เงื่อนไขขอที่ 4 กําหนด 

ใหบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 

จํากัด คงไวซ่ึงเงื่อนไขของสัญญาและ 

ขอตกลงระหวางผูผลติและผูจัดจาํหนาย 

สินคาหรือวัตถุดิบรายเดิม ที่ไดมีการทํา 

สัญญาหรือขอตกลงไวเปนระยะเวลา 2 

ป เวนแตเปนการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 

ของสัญญาที่เปนคุณหรือเปนประโยชน 

ตอผูผลิตและผูจัดจําหนายสินคาหรือ 

วัตถุดิบรายเดิม และตองไดรับการ 

ยินยอมจากผู ผลิตและผู จัดจําหนาย 

สินคาหรือวัตถุดิบนั้นๆ ดวย

5. ตองใหเครดิตเทอม SMEs 

30-45 วัน เง่ือนไขขอท่ี 5 กําหนดให 

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และ 

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 

จํากัด สนับสนุน SMEs ใหไดรับสิทธิ 

ประโยชนในการดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น 

ดวยการกาํหนดระยะเวลาการใหสนิเช่ือ 

การคา (Credit Term) เปนระยะเวลา 

30–45 วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสาร 

เรียกเก็บเงินเปนระยะเวลา 3 ป โดย 

กลุมสินคาเกษตร สินคาเกษตรชุมชน 

สินคาชุมชน สินคาวิสาหกิจชุมชน หรือ 

ผลิตภัณฑทองถิ่น (OTOP) ภายใน 

ระยะเวลาไมเกิน 30 วัน และกลุม 

สินคาอื่น ๆ  ภายในระยะเวลาไมเกิน 45 

วัน แตถามีเงื่อนไขดีกวาที่กําหนดไว 

ใหถือวาใชได

6. ตองรายงานผลการรวมธุรกิจ 

เงื่อนไขขอที่ 6 กําหนดใหบริษัท ซีพี 

ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัท 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด 

รายงานผลการประกอบธุรกิจ ภายใต 

การดําเนินการตามกําหนดระยะเวลา 

และเงื่อนไขท่ีไดรับจากคณะกรรมการ 

การแขงขันทางการคา เปนรายไตรมาส 

หรือในระยะเวลาที่กําหนด ตามแบบ 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการแขงขัน 

ทางการคากําหนด เปนระยะเวลา 3 ป

7. ตองทําธุรกจิอยางมีธรรมภิบาล 

-หามใชอาํนาจเหนอืตลาด เงือ่นไขขอที่ 

7 กําหนดใหผู ประกอบธุรกิจท่ีไดรับ 

อนุญาตรวมธุรกิจและผูประกอบธุรกิจ 

ท่ีมีสถานะเสมือนเปนหนวยธุรกิจเดียว 

กันในตลาดรานคาปลีกคาสงสมัยใหม  

สินคาอุปโภคบริโภค กําหนดมาตรฐาน 

ในการปฏิบัติทางการคาที่ดี (Code of 

Conduct) เพื่อเผยแพรตอสาธารณชน 

และถือปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาว 

ตลอดจนประกาศคณะกรรมการการ 

แขงขันทางการคา เ ร่ือง แนวทาง 

พิจารณาการปฏิบัติทางการคาท่ีไมเปน 

ธรรมระหวางผู ประกอบธุรกิจคาสง 

คาปลีกกับผูผลิตหรือผูจําหนาย พ.ศ. 

2562 อยางเครงครัด และตองไมกระทํา 

การท่ีเปนขอหามของผูประกอบธุรกิจ 

ซ่ึงมีอํานาจเหนือตลาดตามมาตรา 50 

แหง พ.ร.บ.การแขงขันทางการคา พ.ศ. 

2560

การเติบโตของ
ตลาดออนไลน์

ภาคธุรกิจคาปลีกในประเทศไทย 

ปจจุบันตองแขงขันกับการเติบโตของ 

ตลาดออนไลนของผูประกอบการจาก 

ตางประเทศ ซึ่งผูประกอบการการคา 

ออนไลนในประเทศไทย ไดแก Shopee, 

Lazada, JD.com เปนตน (รูปภาพท่ี 6)  

และจากรูปภาพที่ 4 สัดสวนการขาย 

แบบออนไลน 7.7% และจากรูปภาพที่ 

5 มีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องและ 

มีโอกาสที่เขามาดิสรัปตลาดคาปลีก 

เมืองไทย อาจจะเขามายึดสวนแบงการ 

ตลาดคาปลกีสมยัใหมไปสูการคาออนไลน 

นอกจากเขามาถือครองตลาดเพิ่มขึ้น 

แลว ขอมูลผูบริโภคไทย เงินปนผล จะ 

อยูกับผู ประกอบการการคาออนไลน 

ตางประเทศ สิง่นีถ้อืเปนหนึง่ความเสีย่ง 

ตอการคาปลีกไทย

ชองทางการขายออนไลนที่เปนที่

นิยมในประเทศไทยแบงออกเปน 3 

ชองทาง ไดแก 1) E-Marketplace 

คอืการนําสนิคาไปขายบนเวบ็ไซตตลาด 

สินคาออนไลนที่รวมรานคาหลายแหง 

ไวที่เดียว 2) Social Media คือการ 

ขายผาน Conversation และ 3) 

E-tailer/Brand.com คอืการทาํรานคา 

ออนไลนที่มีหนารานของตัวเอง ทํา 

เว็บเอง ขายเอง ไมตองผานคนกลาง 

โดยชองทางท่ีคนไทยนิยมใชใน 

การซือ้ขายสนิคามากทีส่ดุในป 2562 คอื 

E-Marketplace รอยละ 47 เชน 

Shopee, Lazada, JD Central เปนตน 

รองลงมาคือ Social Media รอยละ 38 

เชน Facebook, Instagram, หรือ 

Line@ (ธุรกิจออนไลนไทย รอยละ 95 

ขายสินคาผาน Social Media) และ 

E-Tallers/Brands.com รอยละ 25 

เชน Tesco Lotus, King Power, JIB, 

TVD

ป จจุ บันการแข  งขันในตลาด 

ออนไลนไทยพบวา ผู เลนรายใหญที่ 

ครองตลาดออนไลนลวนเปนบริษัทตาง 

ชาติที่เขามาประกอบธุรกิจในประเทศ 

ไทย โดยยักษใหญที่สุดคือ Shopee 

เปนของ Sea Group ประเทศสิงคโปร 

มีผู ใชเฉลี่ยเดือนละ 44.7 ลานผูใช  

(ตารางที่ 4)

โดยสรปุ กรณซีพีท่ีีจะดาํเนนิธุรกจิ 

ของโลตัสตอไป ถือเปนชองทางขยาย 

ตลาดโอทอป SME และขยายสงสินคา 

ไปในตางประเทศ ชวยกระตุนการจาง 

แรงงานและสรางงานในระบบเพิ่มขึ้น 

และในเงื่อนไขขอท่ี 2 กําหนดใหเพ่ิม 

สัดสวนของยอดขายสินคาที่มาจากผู 

ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาด 

ยอม (SMEs) ประกอบดวยกลุมสินคา 

เกษตร สินคาเกษตรชุมชน สินคาชุมชน 

สินคาวิสาหกิจชุมชนหรือผลิตภัณฑ 

ทองถ่ิน (OTOP) และกลุมสินคาอื่นๆ 

ของรานเซเวน อีเลฟเวน และเทสโก 

สโตรส รวมกันทุกรูปแบบ ในอัตรา 

เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาไมนอยกวา 10% 

ตอป เปนระยะเวลา 5 ป และเร่ือง 

เครดติเทอม 30-45วนั จะชวยสนบัสนนุ 

SME ไทยและเกิดการหมุนเวียนทาง 

เศรษฐกิจตอไป 
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ผลสาํรวจดชันีความเชือ่มัน่ 

ผูประกอบการ Modern 

Trade1 โดยศนูยพยากรณ 

เศรษฐกจิและธรุกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา 

ไทย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 

พบวาดัชนีความเช่ือมั่นผูประกอบการ 

Modern Trade มีการปรับตัวลดลง 

ตอเนื่อง โดยปจจุบันอยูที่ 46.8 แตดัชนี 

ความเช่ือมั่นฯ ในอนาคตปรับตัวดีขึ้น 

อยูที่ 48 สะทอนใหเห็นวาดัชนีปนี้ได 

ปรบัตวัลดลงสูจดุทีต่ํา่และกาํลงัปรบัตัว 

ดขีึน้ ทัง้นีก้ารปรบัตวัลดลงนัน้เนือ่งจาก 

ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ 

ไวรัส COVID-19 ทําใหจํานวนลูกคา 

ลดลง ผู คนไมสามารถออกเดินทาง 

โดยเฉพาะลูกคาชาวตางชาติ กําลังซ้ือ 

ของลูกคาลดลงและเลือกซื้อเฉพาะ 

สนิคาอาหารท่ีจาํเปน อกีท้ังสตอ็กสนิคา 

มีจํานวนมากจากการปดรานตามคําสั่ง 

ของรัฐบาลที่ผานมา และมาตรการการ 

กําหนดคาแรงขั้นตํ่า ถึงอยางไรก็ตาม 

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมนี้มีความสําคัญ 

ตอเศรษฐกิจอยางยิ่ง ธุรกิจคาปลีกสมัย 

ใหม หรอืทีเ่รยีกวา  โมเดรนิเทรด (Modern 

Trade) มีมูลคาสูงถึง 2,789,759 ในป 

2562 คิดเปนสัดสวนรอยละ 16.5  ของ 

GDP เปนอนัดบัสองรองจากอตุสาหกรรม 

การผลิต2 ฉบับนี้จึงไดนําเรื่อง ธุรกิจ 

คาปลีกสมัยใหมมาเปนรายงานพิเศษ

ข้อมูลพื้นฐาน  
จุดเร่ิมตนของธุรกิจคาปลีกใน 

ประเทศไทยเริ่มตนตั้งแตเปนรานเล็กๆ 

ในสมัยกอน เชน รานขายของชํา ราน 

ซาปว รานยีป่ว ทีจ่ดัหาสนิคามาจําหนาย 

ผานตัวกลาง ตอมากลายมาเปนหางราน 

หรือหางสรรพสินคาที่มีขนาดใหญ ใน 

ปจจุบนัรปูแบบธรุกจิรานคาปลกีจาํแนก 

ได 2 แบบ ดังนี้

1. ธรุกจิคาปลีกดัง้เดมิ (Tradition 

Trade)  มีลักษณะเปนรานคาที่หาซื้อ 

ของท่ีเปนพ้ืนฐานความจําเปนในการ 

ดํารงชีวิต ซึ่งรูปแบบธุรกิจดั้งเดิม ไดแก 

โชวหวย/รานขายของชาํ ตลาดสด หาบเร 

และแผงลอย การดําเนินกิจการดําเนิน 

โดยเจาของคนเดียว หรือรวมกันตั้งเปน 

หางหุนสวน ดาํเนนิธุรกิจแบบครอบครัว 

เงินลงทุนนอย บริหารงานงายๆ ไม 

ซับซอน ลูกคาสวนใหญอยู บริเวณ 

ใกลเคียงรานคา 

2. ธรุกจิคาปลกีสมยัใหม (Modern 

Trade) รานคาปลีกสมัยใหมที่เกิดขึ้น 

ในประเทศไทย มีหลายแบบและแตละ 

แบบมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไป 

ตั้งแตแนวคิดหลัก เงินลงทุน ที่ตั้ง 

ลกัษณะขนาดโครงสรางของอาคาร รวม 

ไปถงึการตกแตง ขนาดพืน้ทีใ่ชสอยหรอื 

พื้นที่ตั้งวางสินคา ลูกคากลุมเปาหมาย 

ที่แตกตางกันไป  สินคาที่วางจําหนาย 

ประเภทของรานคาปลีกสมัยใหมแบง 

ไดเปน 5 ประเภท ไดแก 

1) หางสรรพสนิคา (Department 

Store) รานคาปลีกมีพื้นที่ขายตั้งแต 

1,000 ตารางเมตรขึ้นไปเนนกลุมลูกคา 

รายไดปานกลาง- สูง จําหนายสินคา 

หลากหลายทันสมัย มักต้ังอยูกลางใจ 

เมอืง มีสนิคาแบรนดเนมนาํเขาจากตาง 

ประเทศและทีผ่ลติในประเทศ การตกแตง 

รานเนนความสวยงามและดึงดูดความ 

สนใจของลูกคามพีนักงาน คอยบรกิารและ 

ใหคําแนะนําใกลชดิ ผูประกอบการสาํคัญ 

อาทิ เซ็นทรัล โรบินสัน เดอะมอลล      

2) ดิสเคานสโตร (Discount 

Store) เปนรานคาปลีกท่ีมีพ้ืนท่ีขาย 

ตัง้แต 1,000 ตารางเมตรขึน้ไป เนนกลุม 

ลูกคารายไดปานกลางลงมา จําหนาย 

สินคาอุปโภคบริโภค ผู ประกอบการ 

สําคัญ อาทิ บิ๊กซี เทสโก โลตัส 

3) ซุปเปอรมารเกต็ (Supermar-

ket) เปนรานคาปลีกมีพื้นที่ขาย ตั้งแต 

400 ตารางเมตรขึ้นไป เน นกลุ ม 

ลูกคารายไดปานกลาง - สูง จําหนาย 

สินคาอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะหมวด 

อาหารทีม่คีวามสดใหม หลากหลาย รวม 

ถึงสินคานําเขาจากตางประเทศ รานคา 

ปลีกประเภทนี้มีทั้งที่ตั้งอยู เปนอิสระ 

(Stand Alone) และรานประเภทที่ตั้ง 

อยูในหางสรรพสินคา ผูประกอบการ 

สําคัญ ไดแก ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต 

ฟูดแลนด กรูเมต มารเกต็ วลิลา มารเกต็ 

4) รานสะดวกซือ้ (Convenience 

Store/ Express/ MiniMart) เปน 

รานคาปลกี มพีืน้ทีข่ายตัง้แต 40 ตาราง 

เมตรข้ึนไป จําหนายสินคาอุปโภคและ 

บริโภคในชีวิตประจําวัน เนนการเปด 

บริการ 24 ชั่วโมง ผูประกอบการสําคัญ 

ไดแก เซเวนอีเลฟเวน แฟมิลี่มารท 

5) รานขายสินคาเฉพาะอยาง 

(Specialty Store) รานคาปลีกขาย 

สินคาเฉพาะอยางที่เนนสินคาเฉพาะ 

อยาง เชนขายเฉพาะเวชภัณฑยาเครื่อง 

สาํอาง ขายเฉพาะสนิคากฬีา ผูประกอบการ 

สาํคญั อาทิ วัตสนั บูทส ซปุเปอรสปอรต

 

ความสำคัญของธุรกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม่ 

ธุ ร กิจค  าปลีกสมัยใหม   ห รือ 

โมเดิรนเทรด (Modern Trade) เปน 

สวนหนึ่งของกิจกรรมคาสงคาปลีกซึ่ง 

มีสัดสวนรอยละ 16.5 ของ GDP  เปน 

อนัดบัสองรองจากอตุสาหกรรมการผลิต 

(ตารางที่ 1) ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมมี 

สดัสวนอยูทีร่อยละ 68 ของธรุกจิคาปลีก 

ทั้งหมด (ตารางที่ 2)

แนวโน้มของ
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมมีแนวโนม 

เติบโต 2.5-2.9% ในป 2562 ซึ่งชะลอ 

การเติบโตลงเมื่อเทียบกับป 2561 ท่ีมี 

การเติบโตที่ 3.13 และในป 2563 ดัชนี 

ความเชื่อมั่นผูประกอบการ Modern 

Trade (Modern Trade Sentiment 

Index : MTSI) ประจําไตรมาสที่ 1 

สงผลตอแนวทางการจัดการเกี่ยวกับ 

พนักงาน และสภาพคลองทางการเงิน 

3). ผูคาออนไลนเถื่อน มีการจําหนาย 

สินคาตัดราคา หรือลักลอบจําหนาย 

สินคาหนีภาษี 4).กําลังซ้ือของลูกคา 

หดตัว จากภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา 

ตอเนื่อง

ดัชนี MTSI ในไตรมาส 3/63 ปรับ 

ตัวสูงขึ้นอยูที่ระดับ 47.4 ดวยปจจัย 

บวกที่ประเทศไทยสามารถควบคุมการ 

แพรระบาดโควิดไดดี ทําใหไมมีผูปวย 

นอกเขตควบคุม (state quarantine) 

ศบค. มมีตเิหน็ชอบผอนคลายมาตรการ 

ระยะที่ 6 อนุญาตใหชาวตางชาติ 4 

กลุมเดินทางเขามาในประเทศไทย ไดแก 

กลุมที่มารวมงานแสดงสินคา กองถาย 

ทาํภาพยนตร กลุมทีเ่ขามาตามโครงการ 

Medical & Wellness Program เพื่อ 

เขารบับรกิารทางสขุภาพ และกลุมผูถอื 

บัตร Thailand Elite Card อีกทั้ง ครม. 

มีมติอนุมัติวันหยุดราชการเพิ่มเติมเพื่อ 

ชดเชยวันสงกรานตเพื่อกระตุนแลฟนฟู 

เศรษฐกจิภายในประเทศอกีทางหน่ึงและ 

พรก. กูเงนิ COVID 3 ฉบับ วงเงนิ1.9 ลาน 

ลานบาท ผานการเห็นชอบจากรฐัสภา 

มาตรการชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรท่ี 

ไดรบัผลกระทบงวดท่ี 3 วงเงนิ 3.7 หม่ืน 

ลานบาท (15-22 ก.ค. 63) คณะกรรมการ 

นโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตรา 

ดอกเบี้ยนโยบาย อยูที่ระดับ 0.50% 

ตอป และปจจัยบวก ตอการขยายตัว 

ของธุรกิจ E-Commerce

สวนปจจัยลบ ที่สงผลกระทบตอ 

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ไดแก ความ 

วิตกกังวลตอการแพรระบาดโควิด 

สถานการณการชุมนุมทางการเมืองของ 

กลุมเยาวชนทีม่มีากขึน้ การแขงขนัของ 

ธุรกิจ E-Commerce ตางประเทศ การ 

สงออกหดตวัตอเนือ่งจากเศรษฐกจิโลก 

ชะลอตัว อีกทั้งปญหาสงครามการคา 

ระหวางจีนและสหรัฐอเมริกา ภาระ 

หนี้สินของครัวเรือนท่ีมีแนวโนมสูงขึ้น 

อตัราการวางงานอยูในระดบัสงู การบรโิภค 

ไมมกีารขยายตวั  ซึง่ผูประกอบการรานคา 

ปลีกสมัยใหม มีแนวโนมในการปรับตัว 

เพือ่เพิม่ความสามารถในการแขงขนั ซึง่ 

ทําการขายแบบ Omni-Channel ขาย 

ทั้งหนารานและขายออนไลน 

โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดทําการ 

สํารวจความเห็นของผูประกอบการใน

ธุรกิจ Modern Trade ดัชนี MTSI 

ไตรมาส 1/63 ดัชนี MTSI อยูที่ระดับ 

47.2 ลดลงจากไตรมาส 4/62 ซึ่งอยูที่ 

ระดับ 51.1 โดยดัชนีปรับตัวลดลง 

ตํ่ากวา 50 ถือเปนครั้งแรกในรอบ 7 

ไตรมาส หรือเกือบ 2 ป นับต้ังแตที่ 

เร่ิมทาํการสาํรวจเมือ่ไตรมาส 3/61 และ 

ดัชนี MTSI ปรับตัวลดลงในทุกภาคจาก 

ไตรมาสกอนหนา  และในไตรมาส 2/63 

ดัชนี MTSI ตกลงอยูที่ระดับ 46.4 และ 

ในไตรมาส 3/63 ปรับตัวสูงขึ้นอยู ที่ 

ระดับ 47.4 แตยงัคงอยูในระดบัทีต่ํา่กวา 

50 และตํ่ากวาปที่แลว (รูปภาพที่ 1)

ในชวงไตรมาส 1/63 ปจจัยลบที่ 

สงผลตอการดําเนินธุรกิจ Modern 

Trade นี้มีหลายปจจัย ประกอบดวย 

การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 การ 

ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (26 มี.ค.-30 

เม.ย.63) และการสั่งปดกิจการบาง 

ประเภทชั่วคราว มาตรการยกเลิกวีซา 

18 ประเทศ ฟรีวีซา 3 ประเทศ การ 

ประกาศยกเลิกเที่ยวบินชั่วคราวของ 

สายการบินไทย สถานการณภัยแลงใน 

ภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

ปญหาฝุนละออง PM2.5 ในภาคเหนือ 

ตลอดจนกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 

การสงออกมีสัญญาณหดตัว เน่ืองจาก 

เศรษฐกิจโลกชะลอตัว เปนตน

ขณะที่ปจจัยบวก ไดแก คณะ 

กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 

ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ระดับ 

0.75%, รัฐบาลออกมาตรการเยยีวยาผล 

กระทบจากสถานการณโควิด-19 เพื่อ 

ชวยเหลอืประชาชน และผูประกอบการ, 

พ.ร.บ.งบประมาณรายจายป 63 ผาน 

ความเห็นชอบจากรัฐสภา เปนตน 

ผลสํ ารวจความเ ห็นว  าธุ ร กิจ 

Modern Trade สามารถสรุปปญหาได 

ใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1). ผลกระทบ 

จากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

ทําใหรัฐบาลมีคําสั่งปดหางสรรพสินคา 

และธรุกจิบางประเภท และใหประชาชน 

อยูในบาน หลีกเลี่ยงการเดินทาง และ 

การอยูที่สถานที่ที่มีคนรวมตัวกันมาก  

2). การบริหารจัดการธุรกิจมีขอจํากัด 

เนื่องจากการส่ังปดกิจการกระทันหัน 

ส่วนแบ่งตลาด
ค้าปลีกสมัยใหม่ 

เมือ่พิจารณาถึงสวนแบงการตลาด 

คาปลีกสมยัใหมป 2562 พบวา 7-Eleven 

(30.1%)  มีสวนแบงการตลาดมากที่สุด 

รองมา Makro  (11.1%) รองมา Tesco 

Lotus (9.9%)  รองมา Central (8.3%) 

Top (1.8%) The Mall Group (1.3%) 

อื่นๆ (27.8%) (รูปภาพที่ 2)

การแข่งขันทางการค้า 
กรณี CP Group 
เข้าซื้อ Tesco Lotus

จากนิยามคําว า  “ผูกขาด” 

(Monopoly) หมายถึง มีผู ผลิตหรือ 

ผูขายเพียงรายเดียวเทานั้น เรียกวา ผู 

ผูกขาด (Monopolist) ผูซื้อไมสามารถ 

หาสินคาอื่นมาทดแทนสินคาของผูผูก 

ขาดได และผูผลิตรายอื่นก็ไมสามารถ 

เขามาผลิตเพ่ือแขงขันได เพราะจะถูก 

กีดกันหรือมีอุปสรรคตอการเขาสูตลาด 

ผูผกูขาดจะมีอํานาจในการกาํหนดราคา 

สนิคา หรือปริมาณการขาย หรืออยางใด 

อยางหน่ึงไดตามตองการ มักเรียกการ 

ผูกขาดในความหมายนี้วา การผูกขาด 

อยางแทจริง (pure monopoly) หรือ 

การผูกขาดอยางสมบูรณ (absolute 

monopoly) ซึ่งอุปสงคท่ีผู ผลิตใน 

ตลาดประเภทน้ีตองเผชิญก็คืออุปสงค

ของตลาดนั้นเอง 

จากการรวบรวมขอมูลเพื่อการ 

วเิคราะหพบวา หากกรณกีลุมซพีเีขาซือ้ 

กิจการเทสโกโลตัส สวนแบงการตลาด 

ของกลุ มซีพีจากเดิม 41.2% (อัน 

ประกอบดวย7-Eleven 30.1% และ 

Makro 11.1%)  จะเพิ่มขึ้นเปน 51.1% 

(เทสโก โลตัส 9.9%) รูปภาพท่ี 2  

ผู ประกอบธุรกิจสามรายแรกนี้มีสวน 

แบงตลาดรวมกันนอยกวา 75% ใน 

ขณะที่ผูประกอบการรายอื่นๆ ในธุรกิจ 

ประเภทเดียวกัน เชน Big C, Central, 

Tops Supermarket, The Mall และ 

อื่นๆ ยังสามารถแขงขันกับกลุมซีพีได 

และไมเปนการกีดกันหรืออุปสรรคตอ 

ภาพประกอบ : https://www.catdumb.tv/lookchin-cia-290/

การเขาสูตลาดคาปลีกสมัยใหม ซึ่งก็ 

ไมไดถือวาเปนการผูกขาด 

และเมื่อพิจารณาถึง พ.ร.บ.การ 

แขงขันทางการคา พ.ศ. 2560  ระบุวา 

“ผูประกอบการธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือ

หมายความวา ผูประกอบการรายหนึ่ง 

หรือหลายรายในตลาดใดตลาดหนึ่ง มี 

สวนแบงตลาดและยอดเงนิขายเกนิกวา 

เกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

โดยใหนําปจจัยสภาพแขงขันของตลาด

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางแลว

แตกรณี มาประกอบการพิจารณา”4

กรณีกลุมธุรกิจซีพีประมูลซื้อขาย

ธุรกิจเทสโกโลตัสนั้น ทางสํานักงาน 

คณะกรรมการการแขงขันทางการคา 

ไดพิจารณาขอบเขตตลาดที่เกี่ยวของ 

ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นตอเศรษฐกิจ 

การแขงขันทางการคา รวมท้ังผูบริโภค 

และผลการขออนญุาตรวมธุรกจิระหวาง 

กลุ มซีพี และ เทสโก  โลตัส5 โดย 

สํานักงาน คณะกรรมการการแขงขัน 

ทางการคา กรรมการเสียงขางมากมี 

ความเห็นวา “การรวมธุรกิจดังกลาวสง 

ผลใหผูประกอบธุรกิจที่ขออนุญาตรวม 

ธุรกิจซ่ึงเปนผูประกอบธุรกิจท่ีมีอํานาจ 

เหนือตลาดในตลาดคาปลึกสมัยใหม 

สนิคาอปุโภคบรโิภคประเภทรานคาปลีก 

ขนาดเลก็ จะมีอาํนาจตลาดเพิม่มากขึน้ 

แตไมเปนการผกูขาด และการรวมธุรกจิ 

ดงักลาวมคีวามจาํเปนตามควรทางธุรกจิ 

และกอใหเกิดประโยชนตอการสงเสริม 

การประกอบธุรกิจเพิ่มมากขึ้นและอาจ 

ส งผลให การแข งขันลดลงอย างมี 

นัยสําคัญ แตไมกอใหเกิดความเสียหาย 

ตอเศรษฐกิจอยางร ายแรง รวมทั้ง 

ไมสงผลกระทบตอประโยชนสําคัญอัน 

ควรมีควรได ของผู บริโภคสวนรวม 

ท้ังนีม้คีวามจาํเปนตองกาํหนดมาตรการ 

เพื่อลดหรือเยียวยาผลกระทบท่ีอาจจะ 

เกิดขึน้ตอการแขงขันในตลาดคาปลกีสง 

สมัยใหมสินคาอุปโภคบริโภคภายหลัง 

การรวมธรุกจิ คณะกรรมการการแขงขัน 

ทางการคา โดยกรรมการเสียงขางมาก 

จึงมีมติอนุญาตใหรวมธุรกิจระหวาง 

บรษิทั ซ.ีพ.ี รเีทล ดเีวลลอปเมนท จาํกดั 

และบรษิทั เทสโก สโตรส (ประเทศไทย) 

จาํกัด โดยกาํหนดระยะเวลาและเง่ือนไข 

ใหผูประกอบธุรกิจไดรับอนุญาตใหรวม 

ธุรกิจปฎิบัติ ดังนี้ 

1. หามรวมธุรกิจกับรายอื่น 3 ป 

สําหรับเง่ือนไขขอท่ี 1 ห ามมิให ผู  

ประกอบธุรกิจท่ีไดรับอนุญาตใหรวม 

ธุรกิจและผูประกอบธุรกิจที่มีสถานะ 

เสมือนเปนหนวยธุรกิจเดียวกัน กระทํา 

การรวมธรุกจิกบัผูประกอบธรุกจิรายอืน่ 

ในตลาดรานคาปลกีคาสงสมยัใหมสนิคา 

อุปโภคบริโภค เปนระยะเวลา 3 ป ทั้งนี้ 

ไมรวมถึงตลาดอีคอมเมิรซ

2. ตองซื้อสินคา SMEs เพิ่มขึ้น 

10% 5 ป เงื่อนไขขอที่ 2 กําหนดให 

บรษิทั ซีพ ีออลล จํากดั (มหาชน) ซึง่เปน 

เจาของเซเวนอีเลฟเวน และบริษัท 

เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด 

ซึ่งเปนเจาของเทสโก โลตัส เพิ่มสัดสวน 

ของยอดขายสินคาที่มาจากผูประกอบ 

ธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

ประกอบดวยกลุมสินคาเกษตร สินคา 

เกษตรชุมชน สินค าชุมชน สินค า 

วิสาหกิจชุมชนหรือผลิตภัณฑทองถิ่น 

(OTOP) และกลุมสินคาอื่นๆ ของราน 

เซเวน อีเลฟเวน และเทสโก สโตรส 

รวมกันทุกรูปแบบ ในอัตราเพิ่มขึ้น 

จากปที่ผานมาไมนอยกวา 10% ตอป 

เปนระยะเวลา 5 ป

3. หามใช-แลกเปลีย่นขอมลูดาน 

ตลาด เ ง่ือนไขขอท่ี 3 ห ามมิให ผู  

ประกอบธุรกิจท่ีไดรับอนุญาตใหรวม 

ธุรกิจและผูประกอบธุรกิจท่ีมีสถานะ 

เสมอืนเปนหนวยธรุกจิเดยีวกนัในตลาด 

รานคาปลีกคาสงสมัยใหมสินคาอุปโภค 

บรโิภค ใชขอมลูรวมกนัหรอืแลกเปลีย่น 

ขอมลูดานการตลาดทีเ่กีย่วของกบัผูผลิต 

และผู จัดจําหนายสินคาหรือวัตถุดิบ 

โดยใหถือวาเปนความลับทางการคา

4. หามเปลีย่นสญัญากับผูผลติ-ผู 

จําหนาย 2 ป เงื่อนไขขอที่ 4 กําหนด 

ใหบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 

จํากัด คงไวซึ่งเง่ือนไขของสัญญาและ 

ขอตกลงระหวางผูผลติและผูจัดจาํหนาย 

สินคาหรือวัตถุดิบรายเดิม ที่ไดมีการทํา 

สัญญาหรือขอตกลงไวเปนระยะเวลา 2 

ป เวนแตเปนการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข 

ของสัญญาที่เปนคุณหรือเปนประโยชน 

ตอผูผลิตและผูจัดจําหนายสินคาหรือ 

วัตถุดิบรายเดิม และตองไดรับการ 

ยินยอมจากผู ผลิตและผูจัดจําหนาย 

สินคาหรือวัตถุดิบนั้นๆ ดวย

5. ตองใหเครดิตเทอม SMEs 

30-45 วัน เงื่อนไขขอท่ี 5 กําหนดให 

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และ 

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 

จํากัด สนับสนุน SMEs ใหไดรับสิทธิ 

ประโยชนในการดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น 

ดวยการกาํหนดระยะเวลาการใหสนิเชือ่ 

การคา (Credit Term) เปนระยะเวลา 

30–45 วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสาร 

เรียกเก็บเงินเปนระยะเวลา 3 ป โดย 

กลุมสินคาเกษตร สินคาเกษตรชุมชน 

สินคาชุมชน สินคาวิสาหกิจชุมชน หรือ 

ผลิตภัณฑทองถิ่น (OTOP) ภายใน 

ระยะเวลาไมเกิน 30 วัน และกลุ ม 

สินคาอื่น ๆ  ภายในระยะเวลาไมเกิน 45 

วัน แตถามีเงื่อนไขดีกวาที่กําหนดไว 

ใหถือวาใชได

6. ตองรายงานผลการรวมธุรกิจ 

เงื่อนไขขอที่ 6 กําหนดใหบริษัท ซีพี 

ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัท 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด 

รายงานผลการประกอบธุรกิจ ภายใต 

การดําเนินการตามกําหนดระยะเวลา 

และเงื่อนไขท่ีไดรับจากคณะกรรมการ 

การแขงขันทางการคา เปนรายไตรมาส 

หรือในระยะเวลาที่กําหนด ตามแบบ 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการแขงขัน 

ทางการคากําหนด เปนระยะเวลา 3 ป

7. ตองทําธุรกจิอยางมีธรรมภิบาล 

-หามใชอาํนาจเหนอืตลาด เงือ่นไขขอท่ี 

7 กําหนดใหผู ประกอบธุรกิจท่ีไดรับ 

อนุญาตรวมธุรกิจและผูประกอบธุรกิจ 

ที่มีสถานะเสมือนเปนหนวยธุรกิจเดียว 

กันในตลาดรานคาปลีกคาสงสมัยใหม  

สินคาอุปโภคบริโภค กําหนดมาตรฐาน 

ในการปฏิบัติทางการคาที่ดี (Code of 

Conduct) เพื่อเผยแพรตอสาธารณชน 

และถือปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาว 

ตลอดจนประกาศคณะกรรมการการ 

แขงขันทางการคา เรื่อง แนวทาง 

พิจารณาการปฏิบัติทางการคาที่ไมเปน 

ธรรมระหวางผู ประกอบธุรกิจคาสง 

คาปลีกกับผูผลิตหรือผูจําหนาย พ.ศ. 

2562 อยางเครงครดั และตองไมกระทํา 

การที่เปนขอหามของผูประกอบธุรกิจ 

ซึ่งมีอํานาจเหนือตลาดตามมาตรา 50 

แหง พ.ร.บ.การแขงขันทางการคา พ.ศ. 

2560

การเติบโตของ
ตลาดออนไลน์

ภาคธุรกิจคาปลีกในประเทศไทย 

ปจจุบันตองแขงขันกับการเติบโตของ 

ตลาดออนไลนของผูประกอบการจาก 

ตางประเทศ ซ่ึงผูประกอบการการคา 

ออนไลนในประเทศไทย ไดแก Shopee, 

Lazada, JD.com เปนตน (รูปภาพท่ี 6)  

และจากรูปภาพที่ 4 สัดสวนการขาย 

แบบออนไลน 7.7% และจากรูปภาพที่ 

5 มีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องและ 

มีโอกาสที่เขามาดิสรัปตลาดคาปลีก 

เมืองไทย อาจจะเขามายึดสวนแบงการ 

ตลาดคาปลกีสมยัใหมไปสูการคาออนไลน 

นอกจากเขามาถือครองตลาดเพิ่มขึ้น 

แลว ขอมูลผูบริโภคไทย เงินปนผล จะ 

อยูกับผู ประกอบการการคาออนไลน 

ตางประเทศ สิง่นีถ้อืเปนหนึง่ความเสีย่ง 

ตอการคาปลีกไทย

ชองทางการขายออนไลนท่ีเปนท่ี

นิยมในประเทศไทยแบงออกเปน 3 

ชองทาง ไดแก 1) E-Marketplace 

คอืการนาํสนิคาไปขายบนเวบ็ไซตตลาด 

สินคาออนไลนที่รวมรานคาหลายแหง 

ไวที่เดียว 2) Social Media คือการ 

ขายผาน Conversation และ 3) 

E-tailer/Brand.com คอืการทาํรานคา 

ออนไลนที่มีหนารานของตัวเอง ทํา 

เว็บเอง ขายเอง ไมตองผานคนกลาง 

โดยชองทางท่ีคนไทยนิยมใชใน 

การซือ้ขายสนิคามากทีส่ดุในป 2562 คือ 

E-Marketplace รอยละ 47 เชน 

Shopee, Lazada, JD Central เปนตน 

รองลงมาคือ Social Media รอยละ 38 

เชน Facebook, Instagram, หรือ 

Line@ (ธุรกิจออนไลนไทย รอยละ 95 

ขายสินคาผาน Social Media) และ 

E-Tallers/Brands.com รอยละ 25 

เชน Tesco Lotus, King Power, JIB, 

TVD

ป จจุ บันการแข  งขันในตลาด 

ออนไลนไทยพบวา ผู เลนรายใหญท่ี 

ครองตลาดออนไลนลวนเปนบริษัทตาง 

ชาติที่เขามาประกอบธุรกิจในประเทศ 

ไทย โดยยักษใหญที่สุดคือ Shopee 

เปนของ Sea Group ประเทศสิงคโปร 

มีผู ใชเฉลี่ยเดือนละ 44.7 ลานผูใช  

(ตารางที่ 4)

โดยสรุป กรณซีพีทีีจ่ะดําเนนิธุรกจิ 

ของโลตัสตอไป ถือเปนชองทางขยาย 

ตลาดโอทอป SME และขยายสงสินคา 

ไปในตางประเทศ ชวยกระตุนการจาง 

แรงงานและสรางงานในระบบเพิ่มขึ้น 

และในเงื่อนไขขอท่ี 2 กําหนดใหเพ่ิม 

สัดสวนของยอดขายสินคาที่มาจากผู 

ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาด 

ยอม (SMEs) ประกอบดวยกลุมสินคา 

เกษตร สินคาเกษตรชุมชน สินคาชุมชน 

สินคาวิสาหกิจชุมชนหรือผลิตภัณฑ 

ทองถ่ิน (OTOP) และกลุมสินคาอื่นๆ 

ของรานเซเวน อีเลฟเวน และเทสโก 

สโตรส รวมกันทุกรูปแบบ ในอัตรา 

เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาไมนอยกวา 10% 

ตอป เปนระยะเวลา 5 ป และเรื่อง 

เครดิตเทอม 30-45วนั จะชวยสนับสนนุ 

SME ไทยและเกิดการหมุนเวียนทาง 

เศรษฐกิจตอไป 
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ผลสํารวจดชันีความเชือ่มัน่ 

ผูประกอบการ Modern 

Trade1 โดยศนูยพยากรณ 

เศรษฐกจิและธรุกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา 

ไทย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 

พบวาดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ 

Modern Trade มีการปรับตัวลดลง 

ตอเนื่อง โดยปจจุบันอยูที่ 46.8 แตดัชนี 

ความเชื่อมั่นฯ ในอนาคตปรับตัวดีขึ้น 

อยูท่ี 48 สะทอนใหเห็นวาดัชนีปนี้ได 

ปรบัตวัลดลงสูจดุทีต่ํา่และกาํลังปรบัตัว 

ดขีึน้ ทัง้น้ีการปรับตวัลดลงนัน้เนือ่งจาก 

ไดรบัผลกระทบจากการแพรระบาดของ 

ไวรัส COVID-19 ทําใหจํานวนลูกคา 

ลดลง ผู คนไมสามารถออกเดินทาง 

โดยเฉพาะลูกคาชาวตางชาติ กําลังซื้อ 

ของลูกคาลดลงและเลือกซื้อเฉพาะ 

สนิคาอาหารทีจํ่าเปน อกีทัง้สต็อกสนิคา 

มีจํานวนมากจากการปดรานตามคําสั่ง 

ของรัฐบาลที่ผานมา และมาตรการการ 

กําหนดคาแรงขั้นตํ่า ถึงอยางไรก็ตาม 

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมนี้มีความสําคัญ 

ตอเศรษฐกิจอยางยิ่ง ธุรกิจคาปลีกสมัย 

ใหม หรือทีเ่รียกวา  โมเดรนิเทรด (Modern 

Trade) มีมูลคาสูงถึง 2,789,759 ในป 

2562 คิดเปนสัดสวนรอยละ 16.5  ของ 

GDP เปนอนัดบัสองรองจากอตุสาหกรรม 

การผลิต2 ฉบับนี้จึงไดนําเรื่อง ธุรกิจ 

คาปลีกสมัยใหมมาเปนรายงานพิเศษ

ข้อมูลพื้นฐาน  
จุดเร่ิมตนของธุรกิจคาปลีกใน 

ประเทศไทยเริ่มตนตั้งแตเปนรานเล็กๆ 

ในสมัยกอน เชน รานขายของชํา ราน 

ซาปว รานยีป่ว ทีจ่ดัหาสนิคามาจําหนาย 

ผานตัวกลาง ตอมากลายมาเปนหางราน 

หรือหางสรรพสินคาท่ีมีขนาดใหญ ใน 

ปจจบุนัรปูแบบธรุกจิรานคาปลกีจาํแนก 

ได 2 แบบ ดังนี้

1. ธรุกจิคาปลกีด้ังเดิม (Tradition 

Trade)  มีลักษณะเปนรานคาที่หาซื้อ 

ของท่ีเปนพ้ืนฐานความจําเปนในการ 

ดํารงชีวิต ซึ่งรูปแบบธุรกิจดั้งเดิม ไดแก 

โชวหวย/รานขายของชํา ตลาดสด หาบเร 

และแผงลอย การดําเนินกิจการดําเนิน 

โดยเจาของคนเดียว หรือรวมกันตั้งเปน 

หางหุนสวน ดาํเนนิธรุกจิแบบครอบครวั 

เงินลงทุนนอย บริหารงานงายๆ ไม 

ซับซอน ลูกคาสวนใหญอยู บริเวณ 

ใกลเคียงรานคา 

2. ธรุกจิคาปลกีสมยัใหม (Modern 

Trade) รานคาปลีกสมัยใหมท่ีเกิดขึ้น 

ในประเทศไทย มีหลายแบบและแตละ 

แบบมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไป 

ตั้งแตแนวคิดหลัก เงินลงทุน ที่ตั้ง 

ลักษณะขนาดโครงสรางของอาคาร รวม 

ไปถงึการตกแตง ขนาดพ้ืนทีใ่ชสอยหรือ 

พื้นที่ตั้งวางสินคา ลูกคากลุมเปาหมาย 

ที่แตกตางกันไป  สินคาที่วางจําหนาย 

ประเภทของรานคาปลีกสมัยใหมแบง 

ไดเปน 5 ประเภท ไดแก 

1) หางสรรพสนิคา (Department 

Store) รานคาปลีกมีพื้นที่ขายตั้งแต 

1,000 ตารางเมตรขึ้นไปเนนกลุมลูกคา 

รายไดปานกลาง- สูง จําหนายสินคา 

หลากหลายทันสมัย มักต้ังอยูกลางใจ 

เมอืง มีสนิคาแบรนดเนมนาํเขาจากตาง 

ประเทศและทีผ่ลติในประเทศ การตกแตง 

รานเนนความสวยงามและดึงดูดความ 

สนใจของลูกคามพีนกังาน คอยบริการและ 

ใหคาํแนะนาํใกลชดิ ผูประกอบการสาํคัญ 

อาทิ เซ็นทรัล โรบินสัน เดอะมอลล      

2) ดิสเคานสโตร (Discount 

Store) เปนรานคาปลีกท่ีมีพ้ืนท่ีขาย 

ตัง้แต 1,000 ตารางเมตรขึน้ไป เนนกลุม 

ลูกคารายไดปานกลางลงมา จําหนาย 

สินคาอุปโภคบริโภค ผู ประกอบการ 

สําคัญ อาทิ บิ๊กซี เทสโก โลตัส 

3) ซปุเปอรมารเกต็ (Supermar-

ket) เปนรานคาปลีกมีพื้นที่ขาย ตั้งแต 

400 ตารางเมตรขึ้นไป เน นกลุ ม 

ลูกคารายไดปานกลาง - สูง จําหนาย 

สินคาอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะหมวด 

อาหารทีม่คีวามสดใหม หลากหลาย รวม 

ถึงสินคานําเขาจากตางประเทศ รานคา 

ปลีกประเภทนี้มีท้ังท่ีตั้งอยู เปนอิสระ 

(Stand Alone) และรานประเภทที่ตั้ง 

อยูในหางสรรพสินคา ผูประกอบการ 

สําคัญ ไดแก ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต 

ฟูดแลนด กรูเมต มารเกต็ วลิลา มารเกต็ 

4) รานสะดวกซือ้ (Convenience 

Store/ Express/ MiniMart) เปน 

รานคาปลกี มพีืน้ทีข่ายตัง้แต 40 ตาราง 

เมตรข้ึนไป จําหนายสินคาอุปโภคและ 

บริโภคในชีวิตประจําวัน เนนการเปด 

บริการ 24 ชั่วโมง ผูประกอบการสําคัญ 

ไดแก เซเวนอีเลฟเวน แฟมิลี่มารท 

5) รานขายสินคาเฉพาะอยาง 

(Specialty Store) รานคาปลีกขาย 

สินคาเฉพาะอยางท่ีเนนสินคาเฉพาะ 

อยาง เชนขายเฉพาะเวชภัณฑยาเครื่อง 

สําอาง ขายเฉพาะสนิคากฬีา ผูประกอบการ 

สาํคญั อาทิ วัตสนั บูทส ซปุเปอรสปอรต

 

ความสำคัญของธุรกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม่ 

ธุ รกิจค  าปลีกสมัยใหม   หรือ 

โมเดิรนเทรด (Modern Trade) เปน 

สวนหนึ่งของกิจกรรมคาสงคาปลีกซึ่ง 

มีสัดสวนรอยละ 16.5 ของ GDP  เปน 

อนัดบัสองรองจากอตุสาหกรรมการผลติ 

(ตารางที่ 1) ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมมี 

สัดสวนอยูทีร่อยละ 68 ของธรุกจิคาปลกี 

ทั้งหมด (ตารางที่ 2)

แนวโน้มของ
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมมีแนวโนม 

เติบโต 2.5-2.9% ในป 2562 ซึ่งชะลอ 

การเติบโตลงเมื่อเทียบกับป 2561 ที่มี 

การเติบโตที่ 3.13 และในป 2563 ดัชนี 

ความเชื่อมั่นผูประกอบการ Modern 

Trade (Modern Trade Sentiment 

Index : MTSI) ประจําไตรมาสที่ 1 

สงผลตอแนวทางการจัดการเกี่ยวกับ 

พนักงาน และสภาพคลองทางการเงิน 

3). ผูคาออนไลนเถื่อน มีการจําหนาย 

สินคาตัดราคา หรือลักลอบจําหนาย 

สินคาหนีภาษี 4).กําลังซื้อของลูกคา 

หดตัว จากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา 

ตอเนื่อง

ดัชนี MTSI ในไตรมาส 3/63 ปรับ 

ตัวสูงขึ้นอยูที่ระดับ 47.4 ดวยปจจัย 

บวกที่ประเทศไทยสามารถควบคุมการ 

แพรระบาดโควิดไดดี ทําใหไมมีผูปวย 

นอกเขตควบคุม (state quarantine) 

ศบค. มมีตเิหน็ชอบผอนคลายมาตรการ 

ระยะที่ 6 อนุญาตใหชาวตางชาติ 4 

กลุมเดนิทางเขามาในประเทศไทย ไดแก 

กลุมที่มารวมงานแสดงสินคา กองถาย 

ทําภาพยนตร กลุมท่ีเขามาตามโครงการ 

Medical & Wellness Program เพื่อ 

เขารบับรกิารทางสขุภาพ และกลุมผูถอื 

บัตร Thailand Elite Card อีกทั้ง ครม. 

มีมติอนุมัติวันหยุดราชการเพิ่มเติมเพื่อ 

ชดเชยวันสงกรานตเพื่อกระตุนแลฟนฟู 

เศรษฐกจิภายในประเทศอกีทางหน่ึงและ 

พรก. กูเงนิ COVID 3 ฉบบั วงเงนิ1.9 ลาน 

ลานบาท ผานการเห็นชอบจากรฐัสภา 

มาตรการชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ 

ไดรบัผลกระทบงวดที ่3 วงเงิน 3.7 หมืน่ 

ลานบาท (15-22 ก.ค. 63) คณะกรรมการ 

นโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตรา 

ดอกเบี้ยนโยบาย อยูที่ระดับ 0.50% 

ตอป และปจจัยบวก ตอการขยายตัว 

ของธุรกิจ E-Commerce

สวนปจจัยลบ ที่สงผลกระทบตอ 

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ไดแก ความ 

วิตกกังวลตอการแพรระบาดโควิด 

สถานการณการชุมนุมทางการเมืองของ 

กลุมเยาวชนทีม่มีากขึน้ การแขงขนัของ 

ธุรกิจ E-Commerce ตางประเทศ การ 

สงออกหดตวัตอเนือ่งจากเศรษฐกจิโลก 

ชะลอตัว อีกทั้งปญหาสงครามการคา 

ระหวางจีนและสหรัฐอเมริกา ภาระ 

หนี้สินของครัวเรือนที่มีแนวโนมสูงขึ้น 

อตัราการวางงานอยูในระดบัสงู การบริโภค 

ไมมกีารขยายตวั  ซ่ึงผูประกอบการรานคา 

ปลีกสมัยใหม มีแนวโนมในการปรับตัว 

เพือ่เพิม่ความสามารถในการแขงขนั ซึง่ 

ทําการขายแบบ Omni-Channel ขาย 

ทั้งหนารานและขายออนไลน 

โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดทําการ 

สํารวจความเห็นของผูประกอบการใน

ธุรกิจ Modern Trade ดัชนี MTSI 

ไตรมาส 1/63 ดัชนี MTSI อยูที่ระดับ 

47.2 ลดลงจากไตรมาส 4/62 ซึ่งอยูที่ 

ระดับ 51.1 โดยดัชนีปรับตัวลดลง 

ต่ํากวา 50 ถือเปนครั้งแรกในรอบ 7 

ไตรมาส หรือเกือบ 2 ป นับตั้งแตที่ 

เริม่ทาํการสาํรวจเมือ่ไตรมาส 3/61 และ 

ดัชนี MTSI ปรับตัวลดลงในทุกภาคจาก 

ไตรมาสกอนหนา  และในไตรมาส 2/63 

ดัชนี MTSI ตกลงอยูที่ระดับ 46.4 และ 

ในไตรมาส 3/63 ปรับตัวสูงขึ้นอยู ที่ 

ระดบั 47.4 แตยงัคงอยูในระดบัท่ีตํา่กวา 

50 และตํ่ากวาปที่แลว (รูปภาพที่ 1)

ในชวงไตรมาส 1/63 ปจจัยลบที่ 

สงผลตอการดําเนินธุรกิจ Modern 

Trade นี้มีหลายปจจัย ประกอบดวย 

การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 การ 

ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (26 มี.ค.-30 

เม.ย.63) และการสั่งปดกิจการบาง 

ประเภทช่ัวคราว มาตรการยกเลิกวีซา 

18 ประเทศ ฟรีวีซา 3 ประเทศ การ 

ประกาศยกเลิกเที่ยวบินชั่วคราวของ 

สายการบินไทย สถานการณภัยแลงใน 

ภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

ปญหาฝุนละออง PM2.5 ในภาคเหนือ 

ตลอดจนกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 

การสงออกมีสัญญาณหดตัว เน่ืองจาก 

เศรษฐกิจโลกชะลอตัว เปนตน

ขณะที่ปจจัยบวก ไดแก คณะ 

กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 

ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ระดับ 

0.75%, รัฐบาลออกมาตรการเยยีวยาผล 

กระทบจากสถานการณโควิด-19 เพ่ือ 

ชวยเหลอืประชาชน และผูประกอบการ, 

พ.ร.บ.งบประมาณรายจายป 63 ผาน 

ความเห็นชอบจากรัฐสภา เปนตน 

ผลสํารวจความเ ห็นว  า ธุร กิจ 

Modern Trade สามารถสรุปปญหาได 

ใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1). ผลกระทบ 

จากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

ทําใหรัฐบาลมีคําส่ังปดหางสรรพสินคา 

และธรุกจิบางประเภท และใหประชาชน 

อยูในบาน หลีกเลี่ยงการเดินทาง และ 

การอยูที่สถานที่ที่มีคนรวมตัวกันมาก  

2). การบริหารจัดการธุรกิจมีขอจํากัด 

เนื่องจากการสั่งปดกิจการกระทันหัน 

ส่วนแบ่งตลาด
ค้าปลีกสมัยใหม่ 

เมือ่พิจารณาถงึสวนแบงการตลาด 

คาปลีกสมยัใหมป 2562 พบวา 7-Eleven 

(30.1%)  มีสวนแบงการตลาดมากที่สุด 

รองมา Makro  (11.1%) รองมา Tesco 

Lotus (9.9%)  รองมา Central (8.3%) 

Top (1.8%) The Mall Group (1.3%) 

อื่นๆ (27.8%) (รูปภาพที่ 2)

การแข่งขันทางการค้า 
กรณี CP Group 
เข้าซื้อ Tesco Lotus

จากนิยามคําว า  “ผูกขาด” 

(Monopoly) หมายถึง มีผู ผลิตหรือ 

ผูขายเพียงรายเดียวเทานั้น เรียกวา ผู 

ผูกขาด (Monopolist) ผูซื้อไมสามารถ 

หาสินคาอื่นมาทดแทนสินคาของผูผูก 

ขาดได และผูผลิตรายอื่นก็ไมสามารถ 

เขามาผลิตเพ่ือแขงขันได เพราะจะถูก 

กีดกันหรือมีอุปสรรคตอการเขาสูตลาด 

ผูผกูขาดจะมีอํานาจในการกาํหนดราคา 

สินคา หรือปริมาณการขาย หรืออยางใด 

อยางหนึ่งไดตามตองการ มักเรียกการ 

ผูกขาดในความหมายนี้วา การผูกขาด 

อยางแทจริง (pure monopoly) หรือ 

การผูกขาดอยางสมบูรณ (absolute 

monopoly) ซึ่งอุปสงคท่ีผู ผลิตใน 

ตลาดประเภทน้ีตองเผชิญก็คืออุปสงค

ของตลาดนั้นเอง 

จากการรวบรวมขอมูลเพื่อการ 

วิเคราะหพบวา หากกรณีกลุมซพีีเขาซือ้ 

กิจการเทสโกโลตัส สวนแบงการตลาด 

ของกลุ มซีพีจากเดิม 41.2% (อัน 

ประกอบดวย7-Eleven 30.1% และ 

Makro 11.1%)  จะเพิ่มขึ้นเปน 51.1% 

(เทสโก โลตัส 9.9%) รูปภาพที่  2  

ผู ประกอบธุรกิจสามรายแรกนี้มีสวน 

แบงตลาดรวมกันนอยกวา 75% ใน 

ขณะที่ผูประกอบการรายอื่นๆ ในธุรกิจ 

ประเภทเดียวกัน เชน Big C, Central, 

Tops Supermarket, The Mall และ 

อื่นๆ ยังสามารถแขงขันกับกลุมซีพีได 

และไมเปนการกีดกันหรืออุปสรรคตอ 

ตารางที่ 3 ผูประกอบการหลักในธุรกิจคาปลีกสมัยใหมประเทศไทย

รูปภาพที่ 2 สวนแบงตลาดคาปลีกสมัยใหม ป 2562

กลุมธุรกิจ/สถานประกอบการ
Central Group
- กลุมแฟชั่น (central, Robinson, Supersport, cmg)
- กลุมฮารดไลน (ไทยวัสดุ, Power Buy)
- กลุมฟูด (Top, Top Daily , Family Mart)
- OfficeMate
- B2S
- Watson
CP Group
- 7-eleven
- Makro
Tesco Lotus
Big C
The Mall Group
Lawson 
HomePro
MBK
Siam Future Development
อื่นๆ

รูปแบบ

Department Store, Shopping Center
Category Killer

Supermarket, Convenience Store  
Category Killer
Specialty Store
Specialty Store

Convenience Store  
Cash & Carry
Supermarket
Supermarket

Department Store
Convenience Store  

Category Killer
Shopping Center
Community Mall

จำนวนสาขา

33, 50, 219
56, 108
218, 968

84
122
380

12,225
145

2,154
1,516
n/a
648
93
n/a
20

มูลคาตลาดป 2562(ลานบาท)
247,717
77,442
54,277
91,018
7,116
3,197
14,667
781,737
571,110
210,627
188,628
126,904
25,419
2,376
67,423
44,347
3,318

409,167

ที่มา: รวบรวมจาก Krungsri Research และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รายงานประจําป 2562

ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, รายงานประจําป 2562

30.1
27.8

1.3
4.8

6.7
8.3 9.9

11.1

7-Eleven 

Makro

Tesco Lotus

Central

Big C

Top

The Mall Group

อื่นๆ

การเขาสูตลาดคาปลีกสมัยใหม ซึ่งก็ 

ไมไดถือวาเปนการผูกขาด 

และเมื่อพิจารณาถึง พ.ร.บ.การ 

แขงขันทางการคา พ.ศ. 2560  ระบุวา 

“ผูประกอบการธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือ

หมายความวา ผูประกอบการรายหนึ่ง 

หรือหลายรายในตลาดใดตลาดหนึ่ง มี 

สวนแบงตลาดและยอดเงนิขายเกนิกวา 

เกณฑท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด

โดยใหนําปจจัยสภาพแขงขันของตลาด

อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางแลว

แตกรณี มาประกอบการพิจารณา”4

กรณีกลุมธุรกิจซีพีประมูลซื้อขาย

ธุรกิจเทสโกโลตัสนั้น ทางสํานักงาน 

คณะกรรมการการแขงขันทางการคา 

ไดพิจารณาขอบเขตตลาดที่เกี่ยวของ 

ศึกษาผลกระทบที่เกิดข้ึนตอเศรษฐกิจ 

การแขงขันทางการคา รวมทั้งผูบริโภค 

และผลการขออนญุาตรวมธุรกจิระหวาง 

กลุ มซีพี และ เทสโก  โลตัส5 โดย 

สํานักงาน คณะกรรมการการแขงขัน 

ทางการคา กรรมการเสียงขางมากมี 

ความเห็นวา “การรวมธุรกิจดังกลาวสง 

ผลใหผูประกอบธุรกิจที่ขออนุญาตรวม 

ธุรกิจซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจที่มีอํานาจ 

เหนือตลาดในตลาดคาปลึกสมัยใหม 

สินคาอปุโภคบรโิภคประเภทรานคาปลกี 

ขนาดเลก็ จะมีอาํนาจตลาดเพิม่มากขึน้ 

แตไมเปนการผกูขาด และการรวมธุรกจิ 

ดงักลาวมคีวามจาํเปนตามควรทางธุรกจิ 

และกอใหเกิดประโยชนตอการสงเสริม 

ผู้ประกอบการหลักในธุรกิจสมัยใหม่ประเทศไทย 

การประกอบธุรกิจเพิ่มมากขึ้นและอาจ 

ส งผลให การแข งขันลดลงอย างมี 

นัยสําคัญ แตไมกอใหเกิดความเสียหาย 

ตอเศรษฐกิจอยางร ายแรง รวมทั้ง 

ไมสงผลกระทบตอประโยชนสําคัญอัน 

ควรมีควรได ของผู บริโภคสวนรวม 

ทัง้นีม้คีวามจาํเปนตองกาํหนดมาตรการ 

เพ่ือลดหรือเยียวยาผลกระทบที่อาจจะ 

เกิดขึน้ตอการแขงขนัในตลาดคาปลกีสง 

สมัยใหมสินคาอุปโภคบริโภคภายหลัง 

การรวมธรุกจิ คณะกรรมการการแขงขนั 

ทางการคา โดยกรรมการเสียงขางมาก 

จึงมีมติอนุญาตใหรวมธุรกิจระหวาง 

บรษิทั ซ.ีพี. รีเทล ดเีวลลอปเมนท จาํกดั 

และบริษทั เทสโก สโตรส (ประเทศไทย) 

จํากัด โดยกาํหนดระยะเวลาและเง่ือนไข 

ใหผูประกอบธุรกิจไดรับอนุญาตใหรวม 

ธุรกิจปฎิบัติ ดังนี้ 

1. หามรวมธุรกิจกับรายอื่น 3 ป 

สําหรับเงื่อนไขขอที่  1 ห ามมิให ผู  

ประกอบธุรกิจที่ไดรับอนุญาตใหรวม 

ธุรกิจและผูประกอบธุรกิจที่มีสถานะ 

เสมือนเปนหนวยธุรกิจเดียวกัน กระทํา 

การรวมธรุกจิกบัผูประกอบธรุกจิรายอืน่ 

ในตลาดรานคาปลกีคาสงสมยัใหมสนิคา 

อุปโภคบริโภค เปนระยะเวลา 3 ป ทั้งนี้ 

ไมรวมถึงตลาดอีคอมเมิรซ

2. ตองซื้อสินคา SMEs เพิ่มขึ้น 

10% 5 ป เงื่อนไขขอที่ 2 กําหนดให 

บรษิทั ซีพ ีออลล จํากดั (มหาชน) ซึง่เปน 

เจาของเซเวนอีเลฟเวน และบริษัท 

เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด 

ซึ่งเปนเจาของเทสโก โลตัส เพิ่มสัดสวน 

ของยอดขายสินคาที่มาจากผูประกอบ 

ธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

ประกอบดวยกลุมสินคาเกษตร สินคา 

เกษตรชุมชน สินค าชุมชน สินค า 

วิสาหกิจชุมชนหรือผลิตภัณฑทองถิ่น 

(OTOP) และกลุมสินคาอื่นๆ ของราน 

เซเวน อีเลฟเวน และเทสโก สโตรส 

รวมกันทุกรูปแบบ ในอัตราเพิ่มข้ึน 

จากปที่ผานมาไมนอยกวา 10% ตอป 

เปนระยะเวลา 5 ป

3. หามใช-แลกเปลีย่นขอมลูดาน 

ตลาด เ ง่ือนไขขอท่ี 3 ห ามมิให ผู  

ประกอบธุรกิจท่ีไดรับอนุญาตใหรวม 

ธุรกิจและผูประกอบธุรกิจที่มีสถานะ 

เสมอืนเปนหนวยธรุกจิเดยีวกนัในตลาด 

รานคาปลีกคาสงสมัยใหมสินคาอุปโภค 

บรโิภค ใชขอมลูรวมกนัหรอืแลกเปลีย่น 

ขอมลูดานการตลาดทีเ่กีย่วของกบัผูผลติ 

และผู จัดจําหนายสินคาหรือวัตถุดิบ 

โดยใหถือวาเปนความลับทางการคา

4. หามเปลีย่นสญัญากับผูผลติ-ผู 

จําหนาย 2 ป เงื่อนไขขอที่ 4 กําหนด 

ใหบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 

จํากัด คงไวซ่ึงเงื่อนไขของสัญญาและ 

ขอตกลงระหวางผูผลติและผูจัดจําหนาย 

สินคาหรือวัตถุดิบรายเดิม ที่ไดมีการทํา 

สัญญาหรือขอตกลงไวเปนระยะเวลา 2 

ป เวนแตเปนการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 

ของสัญญาที่เปนคุณหรือเปนประโยชน 

ตอผูผลิตและผูจัดจําหนายสินคาหรือ 

วัตถุดิบรายเดิม และตองไดรับการ 

ยินยอมจากผู ผลิตและผู จัดจําหนาย 

สินคาหรือวัตถุดิบนั้นๆ ดวย

5. ตองใหเครดิตเทอม SMEs 

30-45 วัน เง่ือนไขขอท่ี 5 กําหนดให 

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และ 

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 

จํากัด สนับสนุน SMEs ใหไดรับสิทธิ 

ประโยชนในการดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น 

ดวยการกาํหนดระยะเวลาการใหสนิเช่ือ 

การคา (Credit Term) เปนระยะเวลา 

30–45 วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสาร 

เรียกเก็บเงินเปนระยะเวลา 3 ป โดย 

กลุมสินคาเกษตร สินคาเกษตรชุมชน 

สินคาชุมชน สินคาวิสาหกิจชุมชน หรือ 

ผลิตภัณฑทองถิ่น (OTOP) ภายใน 

ระยะเวลาไมเกิน 30 วัน และกลุม 

สินคาอื่น ๆ  ภายในระยะเวลาไมเกิน 45 

วัน แตถามีเงื่อนไขดีกวาที่กําหนดไว 

ใหถือวาใชได

6. ตองรายงานผลการรวมธุรกิจ 

เงื่อนไขขอที่ 6 กําหนดใหบริษัท ซีพี 

ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัท 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด 

รายงานผลการประกอบธุรกิจ ภายใต 

การดําเนินการตามกําหนดระยะเวลา 

และเงื่อนไขท่ีไดรับจากคณะกรรมการ 

การแขงขันทางการคา เปนรายไตรมาส 

หรือในระยะเวลาที่กําหนด ตามแบบ 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการแขงขัน 

ทางการคากําหนด เปนระยะเวลา 3 ป

7. ตองทําธุรกจิอยางมีธรรมภิบาล 

-หามใชอาํนาจเหนอืตลาด เงือ่นไขขอที่ 

7 กําหนดใหผู ประกอบธุรกิจท่ีไดรับ 

อนุญาตรวมธุรกิจและผูประกอบธุรกิจ 

ท่ีมีสถานะเสมือนเปนหนวยธุรกิจเดียว 

กันในตลาดรานคาปลีกคาสงสมัยใหม  

สินคาอุปโภคบริโภค กําหนดมาตรฐาน 

ในการปฏิบัติทางการคาที่ดี (Code of 

Conduct) เพื่อเผยแพรตอสาธารณชน 

และถือปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาว 

ตลอดจนประกาศคณะกรรมการการ 

แขงขันทางการคา เ ร่ือง แนวทาง 

พิจารณาการปฏิบัติทางการคาท่ีไมเปน 

ธรรมระหวางผู ประกอบธุรกิจคาสง 

คาปลีกกับผูผลิตหรือผูจําหนาย พ.ศ. 

2562 อยางเครงครัด และตองไมกระทํา 

การท่ีเปนขอหามของผูประกอบธุรกิจ 

ซ่ึงมีอํานาจเหนือตลาดตามมาตรา 50 

แหง พ.ร.บ.การแขงขันทางการคา พ.ศ. 

2560

การเติบโตของ
ตลาดออนไลน์

ภาคธุรกิจคาปลีกในประเทศไทย 

ปจจุบันตองแขงขันกับการเติบโตของ 

ตลาดออนไลนของผูประกอบการจาก 

ตางประเทศ ซึ่งผูประกอบการการคา 

ออนไลนในประเทศไทย ไดแก Shopee, 

Lazada, JD.com เปนตน (รูปภาพท่ี 6)  

และจากรูปภาพที่ 4 สัดสวนการขาย 

แบบออนไลน 7.7% และจากรูปภาพที่ 

5 มีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องและ 

มีโอกาสที่เขามาดิสรัปตลาดคาปลีก 

เมืองไทย อาจจะเขามายึดสวนแบงการ 

ตลาดคาปลกีสมยัใหมไปสูการคาออนไลน 

นอกจากเขามาถือครองตลาดเพิ่มขึ้น 

แลว ขอมูลผูบริโภคไทย เงินปนผล จะ 

อยูกับผู ประกอบการการคาออนไลน 

ตางประเทศ สิง่นีถ้อืเปนหนึง่ความเสีย่ง 

ตอการคาปลีกไทย

ชองทางการขายออนไลนที่เปนที่

นิยมในประเทศไทยแบงออกเปน 3 

ชองทาง ไดแก 1) E-Marketplace 

คอืการนําสนิคาไปขายบนเวบ็ไซตตลาด 

สินคาออนไลนที่รวมรานคาหลายแหง 

ไวที่เดียว 2) Social Media คือการ 

ขายผาน Conversation และ 3) 

E-tailer/Brand.com คอืการทาํรานคา 

ออนไลนที่มีหนารานของตัวเอง ทํา 

เว็บเอง ขายเอง ไมตองผานคนกลาง 

โดยชองทางท่ีคนไทยนิยมใชใน 

การซือ้ขายสนิคามากทีส่ดุในป 2562 คอื 

E-Marketplace รอยละ 47 เชน 

Shopee, Lazada, JD Central เปนตน 

รองลงมาคือ Social Media รอยละ 38 

เชน Facebook, Instagram, หรือ 

Line@ (ธุรกิจออนไลนไทย รอยละ 95 

ขายสินคาผาน Social Media) และ 

E-Tallers/Brands.com รอยละ 25 

เชน Tesco Lotus, King Power, JIB, 

TVD

ป จจุ บันการแข  งขันในตลาด 

ออนไลนไทยพบวา ผู เลนรายใหญที่ 

ครองตลาดออนไลนลวนเปนบริษัทตาง 

ชาติที่เขามาประกอบธุรกิจในประเทศ 

ไทย โดยยักษใหญที่สุดคือ Shopee 

เปนของ Sea Group ประเทศสิงคโปร 

มีผู ใชเฉลี่ยเดือนละ 44.7 ลานผูใช  

(ตารางที่ 4)

โดยสรปุ กรณซีพีท่ีีจะดาํเนนิธุรกจิ 

ของโลตัสตอไป ถือเปนชองทางขยาย 

ตลาดโอทอป SME และขยายสงสินคา 

ไปในตางประเทศ ชวยกระตุนการจาง 

แรงงานและสรางงานในระบบเพิ่มขึ้น 

และในเงื่อนไขขอท่ี 2 กําหนดใหเพ่ิม 

สัดสวนของยอดขายสินคาที่มาจากผู 

ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาด 

ยอม (SMEs) ประกอบดวยกลุมสินคา 

เกษตร สินคาเกษตรชุมชน สินคาชุมชน 

สินคาวิสาหกิจชุมชนหรือผลิตภัณฑ 

ทองถ่ิน (OTOP) และกลุมสินคาอื่นๆ 

ของรานเซเวน อีเลฟเวน และเทสโก 

สโตรส รวมกันทุกรูปแบบ ในอัตรา 

เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาไมนอยกวา 10% 

ตอป เปนระยะเวลา 5 ป และเร่ือง 

เครดติเทอม 30-45วนั จะชวยสนบัสนนุ 

SME ไทยและเกิดการหมุนเวียนทาง 

เศรษฐกิจตอไป 
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ผลสาํรวจดชันีความเชือ่มัน่ 

ผูประกอบการ Modern 

Trade1 โดยศนูยพยากรณ 

เศรษฐกจิและธรุกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา 

ไทย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 

พบวาดัชนีความเช่ือมั่นผูประกอบการ 

Modern Trade มีการปรับตัวลดลง 

ตอเนื่อง โดยปจจุบันอยูที่ 46.8 แตดัชนี 

ความเช่ือมั่นฯ ในอนาคตปรับตัวดีขึ้น 

อยูที่ 48 สะทอนใหเห็นวาดัชนีปนี้ได 

ปรบัตวัลดลงสูจดุทีต่ํา่และกาํลงัปรบัตัว 

ดขีึน้ ทัง้นีก้ารปรบัตวัลดลงนัน้เนือ่งจาก 

ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ 

ไวรัส COVID-19 ทําใหจํานวนลูกคา 

ลดลง ผู คนไมสามารถออกเดินทาง 

โดยเฉพาะลูกคาชาวตางชาติ กําลังซ้ือ 

ของลูกคาลดลงและเลือกซื้อเฉพาะ 

สนิคาอาหารท่ีจาํเปน อกีท้ังสตอ็กสนิคา 

มีจํานวนมากจากการปดรานตามคําสั่ง 

ของรัฐบาลที่ผานมา และมาตรการการ 

กําหนดคาแรงขั้นตํ่า ถึงอยางไรก็ตาม 

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมนี้มีความสําคัญ 

ตอเศรษฐกิจอยางยิ่ง ธุรกิจคาปลีกสมัย 

ใหม หรอืทีเ่รยีกวา  โมเดรนิเทรด (Modern 

Trade) มีมูลคาสูงถึง 2,789,759 ในป 

2562 คิดเปนสัดสวนรอยละ 16.5  ของ 

GDP เปนอนัดบัสองรองจากอตุสาหกรรม 

การผลิต2 ฉบับนี้จึงไดนําเรื่อง ธุรกิจ 

คาปลีกสมัยใหมมาเปนรายงานพิเศษ

ข้อมูลพื้นฐาน  
จุดเร่ิมตนของธุรกิจคาปลีกใน 

ประเทศไทยเริ่มตนตั้งแตเปนรานเล็กๆ 

ในสมัยกอน เชน รานขายของชํา ราน 

ซาปว รานยีป่ว ทีจ่ดัหาสนิคามาจําหนาย 

ผานตัวกลาง ตอมากลายมาเปนหางราน 

หรือหางสรรพสินคาที่มีขนาดใหญ ใน 

ปจจุบนัรปูแบบธรุกจิรานคาปลกีจาํแนก 

ได 2 แบบ ดังนี้

1. ธรุกจิคาปลีกดัง้เดมิ (Tradition 

Trade)  มีลักษณะเปนรานคาที่หาซื้อ 

ของท่ีเปนพ้ืนฐานความจําเปนในการ 

ดํารงชีวิต ซึ่งรูปแบบธุรกิจดั้งเดิม ไดแก 

โชวหวย/รานขายของชาํ ตลาดสด หาบเร 

และแผงลอย การดําเนินกิจการดําเนิน 

โดยเจาของคนเดียว หรือรวมกันตั้งเปน 

หางหุนสวน ดาํเนนิธุรกิจแบบครอบครัว 

เงินลงทุนนอย บริหารงานงายๆ ไม 

ซับซอน ลูกคาสวนใหญอยู บริเวณ 

ใกลเคียงรานคา 

2. ธรุกจิคาปลกีสมยัใหม (Modern 

Trade) รานคาปลีกสมัยใหมที่เกิดขึ้น 

ในประเทศไทย มีหลายแบบและแตละ 

แบบมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไป 

ตั้งแตแนวคิดหลัก เงินลงทุน ที่ตั้ง 

ลกัษณะขนาดโครงสรางของอาคาร รวม 

ไปถงึการตกแตง ขนาดพืน้ทีใ่ชสอยหรอื 

พื้นที่ตั้งวางสินคา ลูกคากลุมเปาหมาย 

ที่แตกตางกันไป  สินคาที่วางจําหนาย 

ประเภทของรานคาปลีกสมัยใหมแบง 

ไดเปน 5 ประเภท ไดแก 

1) หางสรรพสนิคา (Department 

Store) รานคาปลีกมีพื้นที่ขายตั้งแต 

1,000 ตารางเมตรขึ้นไปเนนกลุมลูกคา 

รายไดปานกลาง- สูง จําหนายสินคา 

หลากหลายทันสมัย มักต้ังอยูกลางใจ 

เมอืง มีสนิคาแบรนดเนมนาํเขาจากตาง 

ประเทศและทีผ่ลติในประเทศ การตกแตง 

รานเนนความสวยงามและดึงดูดความ 

สนใจของลูกคามพีนักงาน คอยบรกิารและ 

ใหคําแนะนําใกลชดิ ผูประกอบการสาํคัญ 

อาทิ เซ็นทรัล โรบินสัน เดอะมอลล      

2) ดิสเคานสโตร (Discount 

Store) เปนรานคาปลีกท่ีมีพ้ืนท่ีขาย 

ตัง้แต 1,000 ตารางเมตรขึน้ไป เนนกลุม 

ลูกคารายไดปานกลางลงมา จําหนาย 

สินคาอุปโภคบริโภค ผู ประกอบการ 

สําคัญ อาทิ บิ๊กซี เทสโก โลตัส 

3) ซุปเปอรมารเกต็ (Supermar-

ket) เปนรานคาปลีกมีพื้นที่ขาย ตั้งแต 

400 ตารางเมตรขึ้นไป เน นกลุ ม 

ลูกคารายไดปานกลาง - สูง จําหนาย 

สินคาอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะหมวด 

อาหารทีม่คีวามสดใหม หลากหลาย รวม 

ถึงสินคานําเขาจากตางประเทศ รานคา 

ปลีกประเภทนี้มีทั้งที่ตั้งอยู เปนอิสระ 

(Stand Alone) และรานประเภทที่ตั้ง 

อยูในหางสรรพสินคา ผูประกอบการ 

สําคัญ ไดแก ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต 

ฟูดแลนด กรูเมต มารเกต็ วลิลา มารเกต็ 

4) รานสะดวกซือ้ (Convenience 

Store/ Express/ MiniMart) เปน 

รานคาปลกี มพีืน้ทีข่ายตัง้แต 40 ตาราง 

เมตรข้ึนไป จําหนายสินคาอุปโภคและ 

บริโภคในชีวิตประจําวัน เนนการเปด 

บริการ 24 ชั่วโมง ผูประกอบการสําคัญ 

ไดแก เซเวนอีเลฟเวน แฟมิลี่มารท 

5) รานขายสินคาเฉพาะอยาง 

(Specialty Store) รานคาปลีกขาย 

สินคาเฉพาะอยางที่เนนสินคาเฉพาะ 

อยาง เชนขายเฉพาะเวชภัณฑยาเครื่อง 

สาํอาง ขายเฉพาะสนิคากฬีา ผูประกอบการ 

สาํคญั อาทิ วัตสนั บูทส ซปุเปอรสปอรต

 

ความสำคัญของธุรกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม่ 

ธุ ร กิจค  าปลีกสมัยใหม   ห รือ 

โมเดิรนเทรด (Modern Trade) เปน 

สวนหนึ่งของกิจกรรมคาสงคาปลีกซึ่ง 

มีสัดสวนรอยละ 16.5 ของ GDP  เปน 

อนัดบัสองรองจากอตุสาหกรรมการผลิต 

(ตารางที่ 1) ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมมี 

สดัสวนอยูทีร่อยละ 68 ของธรุกจิคาปลีก 

ทั้งหมด (ตารางที่ 2)

แนวโน้มของ
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมมีแนวโนม 

เติบโต 2.5-2.9% ในป 2562 ซึ่งชะลอ 

การเติบโตลงเมื่อเทียบกับป 2561 ท่ีมี 

การเติบโตที่ 3.13 และในป 2563 ดัชนี 

ความเชื่อมั่นผูประกอบการ Modern 

Trade (Modern Trade Sentiment 

Index : MTSI) ประจําไตรมาสที่ 1 

สงผลตอแนวทางการจัดการเกี่ยวกับ 

พนักงาน และสภาพคลองทางการเงิน 

3). ผูคาออนไลนเถื่อน มีการจําหนาย 

สินคาตัดราคา หรือลักลอบจําหนาย 

สินคาหนีภาษี 4).กําลังซ้ือของลูกคา 

หดตัว จากภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา 

ตอเนื่อง

ดัชนี MTSI ในไตรมาส 3/63 ปรับ 

ตัวสูงขึ้นอยูที่ระดับ 47.4 ดวยปจจัย 

บวกที่ประเทศไทยสามารถควบคุมการ 

แพรระบาดโควิดไดดี ทําใหไมมีผูปวย 

นอกเขตควบคุม (state quarantine) 

ศบค. มมีตเิหน็ชอบผอนคลายมาตรการ 

ระยะที่ 6 อนุญาตใหชาวตางชาติ 4 

กลุมเดินทางเขามาในประเทศไทย ไดแก 

กลุมที่มารวมงานแสดงสินคา กองถาย 

ทาํภาพยนตร กลุมทีเ่ขามาตามโครงการ 

Medical & Wellness Program เพื่อ 

เขารบับรกิารทางสขุภาพ และกลุมผูถอื 

บัตร Thailand Elite Card อีกทั้ง ครม. 

มีมติอนุมัติวันหยุดราชการเพิ่มเติมเพื่อ 

ชดเชยวันสงกรานตเพื่อกระตุนแลฟนฟู 

เศรษฐกจิภายในประเทศอกีทางหน่ึงและ 

พรก. กูเงนิ COVID 3 ฉบับ วงเงนิ1.9 ลาน 

ลานบาท ผานการเห็นชอบจากรฐัสภา 

มาตรการชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรท่ี 

ไดรบัผลกระทบงวดท่ี 3 วงเงนิ 3.7 หม่ืน 

ลานบาท (15-22 ก.ค. 63) คณะกรรมการ 

นโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตรา 

ดอกเบี้ยนโยบาย อยูที่ระดับ 0.50% 

ตอป และปจจัยบวก ตอการขยายตัว 

ของธุรกิจ E-Commerce

สวนปจจัยลบ ที่สงผลกระทบตอ 

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ไดแก ความ 

วิตกกังวลตอการแพรระบาดโควิด 

สถานการณการชุมนุมทางการเมืองของ 

กลุมเยาวชนทีม่มีากขึน้ การแขงขนัของ 

ธุรกิจ E-Commerce ตางประเทศ การ 

สงออกหดตวัตอเนือ่งจากเศรษฐกจิโลก 

ชะลอตัว อีกทั้งปญหาสงครามการคา 

ระหวางจีนและสหรัฐอเมริกา ภาระ 

หนี้สินของครัวเรือนท่ีมีแนวโนมสูงขึ้น 

อตัราการวางงานอยูในระดบัสงู การบริโภค 

ไมมกีารขยายตวั  ซึง่ผูประกอบการรานคา 

ปลีกสมัยใหม มีแนวโนมในการปรับตัว 

เพือ่เพิม่ความสามารถในการแขงขนั ซึง่ 

ทําการขายแบบ Omni-Channel ขาย 

ทั้งหนารานและขายออนไลน 

โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดทําการ 

สํารวจความเห็นของผูประกอบการใน

ธุรกิจ Modern Trade ดัชนี MTSI 

ไตรมาส 1/63 ดัชนี MTSI อยูที่ระดับ 

47.2 ลดลงจากไตรมาส 4/62 ซึ่งอยูที่ 

ระดับ 51.1 โดยดัชนีปรับตัวลดลง 

ตํ่ากวา 50 ถือเปนครั้งแรกในรอบ 7 

ไตรมาส หรือเกือบ 2 ป นับต้ังแตที่ 

เร่ิมทาํการสาํรวจเมือ่ไตรมาส 3/61 และ 

ดัชนี MTSI ปรับตัวลดลงในทุกภาคจาก 

ไตรมาสกอนหนา  และในไตรมาส 2/63 

ดัชนี MTSI ตกลงอยูที่ระดับ 46.4 และ 

ในไตรมาส 3/63 ปรับตัวสูงขึ้นอยู ที่ 

ระดับ 47.4 แตยงัคงอยูในระดบัทีต่ํา่กวา 

50 และตํ่ากวาปที่แลว (รูปภาพที่ 1)

ในชวงไตรมาส 1/63 ปจจัยลบที่ 

สงผลตอการดําเนินธุรกิจ Modern 

Trade นี้มีหลายปจจัย ประกอบดวย 

การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 การ 

ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (26 มี.ค.-30 

เม.ย.63) และการสั่งปดกิจการบาง 

ประเภทชั่วคราว มาตรการยกเลิกวีซา 

18 ประเทศ ฟรีวีซา 3 ประเทศ การ 

ประกาศยกเลิกเที่ยวบินชั่วคราวของ 

สายการบินไทย สถานการณภัยแลงใน 

ภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

ปญหาฝุนละออง PM2.5 ในภาคเหนือ 

ตลอดจนกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 

การสงออกมีสัญญาณหดตัว เน่ืองจาก 

เศรษฐกิจโลกชะลอตัว เปนตน

ขณะที่ปจจัยบวก ไดแก คณะ 

กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 

ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ระดับ 

0.75%, รัฐบาลออกมาตรการเยยีวยาผล 

กระทบจากสถานการณโควิด-19 เพื่อ 

ชวยเหลอืประชาชน และผูประกอบการ, 

พ.ร.บ.งบประมาณรายจายป 63 ผาน 

ความเห็นชอบจากรัฐสภา เปนตน 

ผลสํ ารวจความเ ห็นว  าธุ ร กิจ 

Modern Trade สามารถสรุปปญหาได 

ใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1). ผลกระทบ 

จากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

ทําใหรัฐบาลมีคําสั่งปดหางสรรพสินคา 

และธรุกจิบางประเภท และใหประชาชน 

อยูในบาน หลีกเลี่ยงการเดินทาง และ 

การอยูที่สถานที่ที่มีคนรวมตัวกันมาก  

2). การบริหารจัดการธุรกิจมีขอจํากัด 

เนื่องจากการส่ังปดกิจการกระทันหัน 

ส่วนแบ่งตลาด
ค้าปลีกสมัยใหม่ 

เมือ่พิจารณาถึงสวนแบงการตลาด 

คาปลีกสมยัใหมป 2562 พบวา 7-Eleven 

(30.1%)  มีสวนแบงการตลาดมากที่สุด 

รองมา Makro  (11.1%) รองมา Tesco 

Lotus (9.9%)  รองมา Central (8.3%) 

Top (1.8%) The Mall Group (1.3%) 

อื่นๆ (27.8%) (รูปภาพที่ 2)

การแข่งขันทางการค้า 
กรณี CP Group 
เข้าซื้อ Tesco Lotus

จากนิยามคําว า  “ผูกขาด” 

(Monopoly) หมายถึง มีผู ผลิตหรือ 

ผูขายเพียงรายเดียวเทานั้น เรียกวา ผู 

ผูกขาด (Monopolist) ผูซื้อไมสามารถ 

หาสินคาอื่นมาทดแทนสินคาของผูผูก 

ขาดได และผูผลิตรายอื่นก็ไมสามารถ 

เขามาผลิตเพ่ือแขงขันได เพราะจะถูก 

กีดกันหรือมีอุปสรรคตอการเขาสูตลาด 

ผูผกูขาดจะมีอํานาจในการกาํหนดราคา 

สนิคา หรือปริมาณการขาย หรืออยางใด 

อยางหน่ึงไดตามตองการ มักเรียกการ 

ผูกขาดในความหมายนี้วา การผูกขาด 

อยางแทจริง (pure monopoly) หรือ 

การผูกขาดอยางสมบูรณ (absolute 

monopoly) ซึ่งอุปสงคท่ีผู ผลิตใน 

ตลาดประเภทน้ีตองเผชิญก็คืออุปสงค

ของตลาดนั้นเอง 

จากการรวบรวมขอมูลเพื่อการ 

วเิคราะหพบวา หากกรณกีลุมซพีเีขาซือ้ 

กิจการเทสโกโลตัส สวนแบงการตลาด 

ของกลุ มซีพีจากเดิม 41.2% (อัน 

ประกอบดวย7-Eleven 30.1% และ 

Makro 11.1%)  จะเพิ่มขึ้นเปน 51.1% 

(เทสโก โลตัส 9.9%) รูปภาพท่ี 2  

ผู ประกอบธุรกิจสามรายแรกนี้มีสวน 

แบงตลาดรวมกันนอยกวา 75% ใน 

ขณะที่ผูประกอบการรายอื่นๆ ในธุรกิจ 

ประเภทเดียวกัน เชน Big C, Central, 

Tops Supermarket, The Mall และ 

อื่นๆ ยังสามารถแขงขันกับกลุมซีพีได 

และไมเปนการกีดกันหรืออุปสรรคตอ 

4     https://otcc.or.th/wp-content/uploads/2020/02/know-06-01-1.1.pdf
5     https://otcc.or.th/news/2020/11/06/สขค-เปดเผยคําสั่งกขค-ผล/

รูปภาพที่ 3 จําแนกตามขนาดพื้นที่คาปลีกรวม

ที่มา: รายงานประจําป กลุมเซ็นทรัลพัฒนา ป 2562

เซ็นทรลัพฒันา

กลุมเดอะมอลล

โรบินสนั

เอสเอฟ

แลนด แอนด เฮาส

ซีคอนสแควร

ฟวเจอรพารค

สยามพิวรรธน

ไฮเปอรมารเกต็

อืน่ๆ

การเขาสูตลาดคาปลีกสมัยใหม ซึ่งก็ 

ไมไดถือวาเปนการผูกขาด 

และเมื่อพิจารณาถึง พ.ร.บ.การ 

แขงขันทางการคา พ.ศ. 2560  ระบุวา 

“ผูประกอบการธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือ

หมายความวา ผูประกอบการรายหนึ่ง 

หรือหลายรายในตลาดใดตลาดหนึ่ง มี 

สวนแบงตลาดและยอดเงนิขายเกนิกวา 

เกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

โดยใหนําปจจัยสภาพแขงขันของตลาด

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางแลว

แตกรณี มาประกอบการพิจารณา”4

กรณีกลุมธุรกิจซีพีประมูลซื้อขาย

ธุรกิจเทสโกโลตัสนั้น ทางสํานักงาน 

คณะกรรมการการแขงขันทางการคา 

ไดพิจารณาขอบเขตตลาดที่เกี่ยวของ 

ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นตอเศรษฐกิจ 

การแขงขันทางการคา รวมท้ังผูบริโภค 

และผลการขออนญุาตรวมธุรกจิระหวาง 

กลุ มซีพี และ เทสโก  โลตัส5 โดย 

สํานักงาน คณะกรรมการการแขงขัน 

ทางการคา กรรมการเสียงขางมากมี 

ความเห็นวา “การรวมธุรกิจดังกลาวสง 

ผลใหผูประกอบธุรกิจที่ขออนุญาตรวม 

ธุรกิจซ่ึงเปนผูประกอบธุรกิจท่ีมีอํานาจ 

เหนือตลาดในตลาดคาปลึกสมัยใหม 

สนิคาอปุโภคบรโิภคประเภทรานคาปลีก 

ขนาดเลก็ จะมีอาํนาจตลาดเพิม่มากขึน้ 

แตไมเปนการผกูขาด และการรวมธุรกจิ 

ดงักลาวมคีวามจาํเปนตามควรทางธุรกจิ 

และกอใหเกิดประโยชนตอการสงเสริม 

การประกอบธุรกิจเพิ่มมากขึ้นและอาจ 

ส งผลให การแข งขันลดลงอย างมี 

นัยสําคัญ แตไมกอใหเกิดความเสียหาย 

ตอเศรษฐกิจอยางร ายแรง รวมทั้ง 

ไมสงผลกระทบตอประโยชนสําคัญอัน 

ควรมีควรได ของผู บริโภคสวนรวม 

ท้ังนีม้คีวามจาํเปนตองกาํหนดมาตรการ 

เพื่อลดหรือเยียวยาผลกระทบท่ีอาจจะ 

เกิดขึน้ตอการแขงขันในตลาดคาปลกีสง 

สมัยใหมสินคาอุปโภคบริโภคภายหลัง 

การรวมธรุกจิ คณะกรรมการการแขงขัน 

ทางการคา โดยกรรมการเสียงขางมาก 

จึงมีมติอนุญาตใหรวมธุรกิจระหวาง 

บรษิทั ซ.ีพ.ี รเีทล ดเีวลลอปเมนท จาํกดั 

และบรษิทั เทสโก สโตรส (ประเทศไทย) 

จาํกัด โดยกาํหนดระยะเวลาและเง่ือนไข 

ใหผูประกอบธุรกิจไดรับอนุญาตใหรวม 

ธุรกิจปฎิบัติ ดังนี้ 

1. หามรวมธุรกิจกับรายอื่น 3 ป 

สําหรับเง่ือนไขขอท่ี 1 ห ามมิให ผู  

ประกอบธุรกิจท่ีไดรับอนุญาตใหรวม 

ธุรกิจและผูประกอบธุรกิจที่มีสถานะ 

เสมือนเปนหนวยธุรกิจเดียวกัน กระทํา 

การรวมธรุกจิกบัผูประกอบธรุกจิรายอืน่ 

ในตลาดรานคาปลกีคาสงสมยัใหมสนิคา 

อุปโภคบริโภค เปนระยะเวลา 3 ป ทั้งนี้ 

ไมรวมถึงตลาดอีคอมเมิรซ

2. ตองซื้อสินคา SMEs เพิ่มขึ้น 

10% 5 ป เงื่อนไขขอที่ 2 กําหนดให 

บรษิทั ซีพ ีออลล จํากดั (มหาชน) ซึง่เปน 

เจาของเซเวนอีเลฟเวน และบริษัท 

เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด 

ซึ่งเปนเจาของเทสโก โลตัส เพิ่มสัดสวน 

ของยอดขายสินคาที่มาจากผูประกอบ 

ธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

ประกอบดวยกลุมสินคาเกษตร สินคา 

เกษตรชุมชน สินค าชุมชน สินค า 

วิสาหกิจชุมชนหรือผลิตภัณฑทองถิ่น 

(OTOP) และกลุมสินคาอื่นๆ ของราน 

เซเวน อีเลฟเวน และเทสโก สโตรส 

รวมกันทุกรูปแบบ ในอัตราเพิ่มขึ้น 

จากปที่ผานมาไมนอยกวา 10% ตอป 

เปนระยะเวลา 5 ป

3. หามใช-แลกเปลีย่นขอมลูดาน 

ตลาด เ ง่ือนไขขอท่ี 3 ห ามมิให ผู  

ประกอบธุรกิจท่ีไดรับอนุญาตใหรวม 

ธุรกิจและผูประกอบธุรกิจที่มีสถานะ 

เสมอืนเปนหนวยธรุกจิเดยีวกนัในตลาด 

รานคาปลีกคาสงสมัยใหมสินคาอุปโภค 

บรโิภค ใชขอมลูรวมกนัหรอืแลกเปลีย่น 

ขอมูลดานการตลาดทีเ่กีย่วของกบัผูผลติ 

และผู จัดจําหนายสินคาหรือวัตถุดิบ 

โดยใหถือวาเปนความลับทางการคา

4. หามเปลีย่นสญัญากับผูผลติ-ผู 

จําหนาย 2 ป เงื่อนไขขอที่ 4 กําหนด 

ใหบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 

จํากัด คงไวซ่ึงเง่ือนไขของสัญญาและ 

ขอตกลงระหวางผูผลติและผูจัดจําหนาย 

สินคาหรือวัตถุดิบรายเดิม ที่ไดมีการทํา 

สัญญาหรือขอตกลงไวเปนระยะเวลา 2 

ป เวนแตเปนการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข 

ของสัญญาที่เปนคุณหรือเปนประโยชน 

ตอผูผลิตและผูจัดจําหนายสินคาหรือ 

วัตถุดิบรายเดิม และตองไดรับการ 

ยินยอมจากผู ผลิตและผูจัดจําหนาย 

สินคาหรือวัตถุดิบนั้นๆ ดวย

5. ตองใหเครดิตเทอม SMEs 

30-45 วัน เงื่อนไขขอท่ี 5 กําหนดให 

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และ 

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 

จํากัด สนับสนุน SMEs ใหไดรับสิทธิ 

ประโยชนในการดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น 

ดวยการกาํหนดระยะเวลาการใหสนิเชือ่ 

การคา (Credit Term) เปนระยะเวลา 

30–45 วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสาร 

เรียกเก็บเงินเปนระยะเวลา 3 ป โดย 

กลุมสินคาเกษตร สินคาเกษตรชุมชน 

สินคาชุมชน สินคาวิสาหกิจชุมชน หรือ 

ผลิตภัณฑทองถิ่น (OTOP) ภายใน 

ระยะเวลาไมเกิน 30 วัน และกลุ ม 

สินคาอื่น ๆ  ภายในระยะเวลาไมเกิน 45 

วัน แตถามีเงื่อนไขดีกวาที่กําหนดไว 

ใหถือวาใชได

6. ตองรายงานผลการรวมธุรกิจ 

เงื่อนไขขอที่ 6 กําหนดใหบริษัท ซีพี 

ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัท 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด 

รายงานผลการประกอบธุรกิจ ภายใต 

การดําเนินการตามกําหนดระยะเวลา 

และเงื่อนไขท่ีไดรับจากคณะกรรมการ 

การแขงขันทางการคา เปนรายไตรมาส 

หรือในระยะเวลาที่กําหนด ตามแบบ 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการแขงขัน 

ทางการคากําหนด เปนระยะเวลา 3 ป

7. ตองทําธุรกจิอยางมีธรรมภิบาล 

-หามใชอาํนาจเหนอืตลาด เงือ่นไขขอท่ี 

7 กําหนดใหผู ประกอบธุรกิจท่ีไดรับ 

อนุญาตรวมธุรกิจและผูประกอบธุรกิจ 

ที่มีสถานะเสมือนเปนหนวยธุรกิจเดียว 

กันในตลาดรานคาปลีกคาสงสมัยใหม  

สินคาอุปโภคบริโภค กําหนดมาตรฐาน 

ในการปฏิบัติทางการคาที่ดี (Code of 

Conduct) เพื่อเผยแพรตอสาธารณชน 

และถือปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาว 

ตลอดจนประกาศคณะกรรมการการ 

แขงขันทางการคา เรื่อง แนวทาง 

พิจารณาการปฏิบัติทางการคาที่ไมเปน 

ธรรมระหวางผู ประกอบธุรกิจคาสง 

คาปลีกกับผูผลิตหรือผูจําหนาย พ.ศ. 

2562 อยางเครงครดั และตองไมกระทํา 

การที่เปนขอหามของผูประกอบธุรกิจ 

ซึ่งมีอํานาจเหนือตลาดตามมาตรา 50 

แหง พ.ร.บ.การแขงขันทางการคา พ.ศ. 

2560

การเติบโตของ
ตลาดออนไลน์

ภาคธุรกิจคาปลีกในประเทศไทย 

ปจจุบันตองแขงขันกับการเติบโตของ 

ตลาดออนไลนของผูประกอบการจาก 

ตางประเทศ ซ่ึงผูประกอบการการคา 

ออนไลนในประเทศไทย ไดแก Shopee, 

Lazada, JD.com เปนตน (รูปภาพท่ี 6)  

และจากรูปภาพที่ 4 สัดสวนการขาย 

แบบออนไลน 7.7% และจากรูปภาพที่ 

5 มีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องและ 

มีโอกาสที่เขามาดิสรัปตลาดคาปลีก 

เมืองไทย อาจจะเขามายึดสวนแบงการ 

ตลาดคาปลกีสมยัใหมไปสูการคาออนไลน 

นอกจากเขามาถือครองตลาดเพิ่มขึ้น 

แลว ขอมูลผูบริโภคไทย เงินปนผล จะ 

อยูกับผู ประกอบการการคาออนไลน 

ตางประเทศ สิง่นีถ้อืเปนหนึง่ความเสีย่ง 

ตอการคาปลีกไทย

ชองทางการขายออนไลนท่ีเปนท่ี

นิยมในประเทศไทยแบงออกเปน 3 

ชองทาง ไดแก 1) E-Marketplace 

คอืการนาํสนิคาไปขายบนเวบ็ไซตตลาด 

สินคาออนไลนที่รวมรานคาหลายแหง 

ไวที่เดียว 2) Social Media คือการ 

ขายผาน Conversation และ 3) 

E-tailer/Brand.com คอืการทาํรานคา 

ออนไลนที่มีหนารานของตัวเอง ทํา 

เว็บเอง ขายเอง ไมตองผานคนกลาง 

โดยชองทางท่ีคนไทยนิยมใชใน 

การซือ้ขายสนิคามากทีส่ดุในป 2562 คือ 

E-Marketplace รอยละ 47 เชน 

Shopee, Lazada, JD Central เปนตน 

รองลงมาคือ Social Media รอยละ 38 

เชน Facebook, Instagram, หรือ 

Line@ (ธุรกิจออนไลนไทย รอยละ 95 

ขายสินคาผาน Social Media) และ 

E-Tallers/Brands.com รอยละ 25 

เชน Tesco Lotus, King Power, JIB, 

TVD

ป จจุ บันการแข  งขันในตลาด 

ออนไลนไทยพบวา ผู เลนรายใหญท่ี 

ครองตลาดออนไลนลวนเปนบริษัทตาง 

ชาติที่เขามาประกอบธุรกิจในประเทศ 

ไทย โดยยักษใหญที่สุดคือ Shopee 

เปนของ Sea Group ประเทศสิงคโปร 

มีผู ใชเฉลี่ยเดือนละ 44.7 ลานผูใช  

(ตารางที่ 4)

โดยสรุป กรณซีพีทีีจ่ะดําเนนิธุรกจิ 

ของโลตัสตอไป ถือเปนชองทางขยาย 

ตลาดโอทอป SME และขยายสงสินคา 

ไปในตางประเทศ ชวยกระตุนการจาง 

แรงงานและสรางงานในระบบเพิ่มขึ้น 

และในเงื่อนไขขอท่ี 2 กําหนดใหเพ่ิม 

สัดสวนของยอดขายสินคาที่มาจากผู 

ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาด 

ยอม (SMEs) ประกอบดวยกลุมสินคา 

เกษตร สินคาเกษตรชุมชน สินคาชุมชน 

สินคาวิสาหกิจชุมชนหรือผลิตภัณฑ 

ทองถ่ิน (OTOP) และกลุมสินคาอื่นๆ 

ของรานเซเวน อีเลฟเวน และเทสโก 

สโตรส รวมกันทุกรูปแบบ ในอัตรา 

เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาไมนอยกวา 10% 

ตอป เปนระยะเวลา 5 ป และเรื่อง 

เครดิตเทอม 30-45วนั จะชวยสนับสนนุ 

SME ไทยและเกิดการหมุนเวียนทาง 

เศรษฐกิจตอไป 

36.4

19.8

4.9
4

2.8
2.91.7

1.72.9
22.8
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ผลสํารวจดชันีความเชือ่มัน่ 

ผูประกอบการ Modern 

Trade1 โดยศนูยพยากรณ 

เศรษฐกจิและธรุกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา 

ไทย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 

พบวาดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ 

Modern Trade มีการปรับตัวลดลง 

ตอเนื่อง โดยปจจุบันอยูที่ 46.8 แตดัชนี 

ความเชื่อมั่นฯ ในอนาคตปรับตัวดีขึ้น 

อยูท่ี 48 สะทอนใหเห็นวาดัชนีปนี้ได 

ปรบัตวัลดลงสูจดุทีต่ํา่และกาํลังปรบัตัว 

ดขีึน้ ทัง้น้ีการปรับตวัลดลงนัน้เนือ่งจาก 

ไดรบัผลกระทบจากการแพรระบาดของ 

ไวรัส COVID-19 ทําใหจํานวนลูกคา 

ลดลง ผู คนไมสามารถออกเดินทาง 

โดยเฉพาะลูกคาชาวตางชาติ กําลังซื้อ 

ของลูกคาลดลงและเลือกซื้อเฉพาะ 

สนิคาอาหารทีจํ่าเปน อกีทัง้สต็อกสนิคา 

มีจํานวนมากจากการปดรานตามคําสั่ง 

ของรัฐบาลที่ผานมา และมาตรการการ 

กําหนดคาแรงขั้นตํ่า ถึงอยางไรก็ตาม 

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมนี้มีความสําคัญ 

ตอเศรษฐกิจอยางยิ่ง ธุรกิจคาปลีกสมัย 

ใหม หรือทีเ่รียกวา  โมเดรนิเทรด (Modern 

Trade) มีมูลคาสูงถึง 2,789,759 ในป 

2562 คิดเปนสัดสวนรอยละ 16.5  ของ 

GDP เปนอนัดบัสองรองจากอตุสาหกรรม 

การผลิต2 ฉบับนี้จึงไดนําเรื่อง ธุรกิจ 

คาปลีกสมัยใหมมาเปนรายงานพิเศษ

ข้อมูลพื้นฐาน  
จุดเร่ิมตนของธุรกิจคาปลีกใน 

ประเทศไทยเริ่มตนตั้งแตเปนรานเล็กๆ 

ในสมัยกอน เชน รานขายของชํา ราน 

ซาปว รานยีป่ว ทีจ่ดัหาสนิคามาจําหนาย 

ผานตัวกลาง ตอมากลายมาเปนหางราน 

หรือหางสรรพสินคาท่ีมีขนาดใหญ ใน 

ปจจบุนัรปูแบบธรุกจิรานคาปลกีจาํแนก 

ได 2 แบบ ดังนี้

1. ธรุกจิคาปลกีด้ังเดิม (Tradition 

Trade)  มีลักษณะเปนรานคาที่หาซื้อ 

ของท่ีเปนพ้ืนฐานความจําเปนในการ 

ดํารงชีวิต ซึ่งรูปแบบธุรกิจดั้งเดิม ไดแก 

โชวหวย/รานขายของชํา ตลาดสด หาบเร 

และแผงลอย การดําเนินกิจการดําเนิน 

โดยเจาของคนเดียว หรือรวมกันตั้งเปน 

หางหุนสวน ดาํเนนิธรุกจิแบบครอบครวั 

เงินลงทุนนอย บริหารงานงายๆ ไม 

ซับซอน ลูกคาสวนใหญอยู บริเวณ 

ใกลเคียงรานคา 

2. ธรุกจิคาปลกีสมยัใหม (Modern 

Trade) รานคาปลีกสมัยใหมท่ีเกิดขึ้น 

ในประเทศไทย มีหลายแบบและแตละ 

แบบมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไป 

ตั้งแตแนวคิดหลัก เงินลงทุน ที่ตั้ง 

ลักษณะขนาดโครงสรางของอาคาร รวม 

ไปถงึการตกแตง ขนาดพ้ืนทีใ่ชสอยหรือ 

พื้นที่ตั้งวางสินคา ลูกคากลุมเปาหมาย 

ที่แตกตางกันไป  สินคาที่วางจําหนาย 

ประเภทของรานคาปลีกสมัยใหมแบง 

ไดเปน 5 ประเภท ไดแก 

1) หางสรรพสนิคา (Department 

Store) รานคาปลีกมีพื้นที่ขายตั้งแต 

1,000 ตารางเมตรขึ้นไปเนนกลุมลูกคา 

รายไดปานกลาง- สูง จําหนายสินคา 

หลากหลายทันสมัย มักต้ังอยูกลางใจ 

เมอืง มีสนิคาแบรนดเนมนาํเขาจากตาง 

ประเทศและทีผ่ลติในประเทศ การตกแตง 

รานเนนความสวยงามและดึงดูดความ 

สนใจของลูกคามพีนกังาน คอยบริการและ 

ใหคาํแนะนาํใกลชดิ ผูประกอบการสาํคัญ 

อาทิ เซ็นทรัล โรบินสัน เดอะมอลล      

2) ดิสเคานสโตร (Discount 

Store) เปนรานคาปลีกท่ีมีพ้ืนท่ีขาย 

ตัง้แต 1,000 ตารางเมตรขึน้ไป เนนกลุม 

ลูกคารายไดปานกลางลงมา จําหนาย 

สินคาอุปโภคบริโภค ผู ประกอบการ 

สําคัญ อาทิ บิ๊กซี เทสโก โลตัส 

3) ซปุเปอรมารเกต็ (Supermar-

ket) เปนรานคาปลีกมีพื้นที่ขาย ตั้งแต 

400 ตารางเมตรขึ้นไป เน นกลุ ม 

ลูกคารายไดปานกลาง - สูง จําหนาย 

สินคาอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะหมวด 

อาหารทีม่คีวามสดใหม หลากหลาย รวม 

ถึงสินคานําเขาจากตางประเทศ รานคา 

ปลีกประเภทนี้มีท้ังท่ีตั้งอยู เปนอิสระ 

(Stand Alone) และรานประเภทที่ตั้ง 

อยูในหางสรรพสินคา ผูประกอบการ 

สําคัญ ไดแก ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต 

ฟูดแลนด กรูเมต มารเกต็ วลิลา มารเกต็ 

4) รานสะดวกซือ้ (Convenience 

Store/ Express/ MiniMart) เปน 

รานคาปลกี มพีืน้ทีข่ายตัง้แต 40 ตาราง 

เมตรข้ึนไป จําหนายสินคาอุปโภคและ 

บริโภคในชีวิตประจําวัน เนนการเปด 

บริการ 24 ชั่วโมง ผูประกอบการสําคัญ 

ไดแก เซเวนอีเลฟเวน แฟมิลี่มารท 

5) รานขายสินคาเฉพาะอยาง 

(Specialty Store) รานคาปลีกขาย 

สินคาเฉพาะอยางท่ีเนนสินคาเฉพาะ 

อยาง เชนขายเฉพาะเวชภัณฑยาเครื่อง 

สําอาง ขายเฉพาะสนิคากฬีา ผูประกอบการ 

สาํคญั อาทิ วัตสนั บูทส ซปุเปอรสปอรต

 

ความสำคัญของธุรกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม่ 

ธุ รกิจค  าปลีกสมัยใหม   หรือ 

โมเดิรนเทรด (Modern Trade) เปน 

สวนหนึ่งของกิจกรรมคาสงคาปลีกซึ่ง 

มีสัดสวนรอยละ 16.5 ของ GDP  เปน 

อนัดบัสองรองจากอตุสาหกรรมการผลติ 

(ตารางที่ 1) ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมมี 

สัดสวนอยูทีร่อยละ 68 ของธรุกจิคาปลกี 

ทั้งหมด (ตารางที่ 2)

แนวโน้มของ
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมมีแนวโนม 

เติบโต 2.5-2.9% ในป 2562 ซึ่งชะลอ 

การเติบโตลงเมื่อเทียบกับป 2561 ที่มี 

การเติบโตที่ 3.13 และในป 2563 ดัชนี 

ความเชื่อมั่นผูประกอบการ Modern 

Trade (Modern Trade Sentiment 

Index : MTSI) ประจําไตรมาสที่ 1 

สงผลตอแนวทางการจัดการเกี่ยวกับ 

พนักงาน และสภาพคลองทางการเงิน 

3). ผูคาออนไลนเถื่อน มีการจําหนาย 

สินคาตัดราคา หรือลักลอบจําหนาย 

สินคาหนีภาษี 4).กําลังซื้อของลูกคา 

หดตัว จากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา 

ตอเนื่อง

ดัชนี MTSI ในไตรมาส 3/63 ปรับ 

ตัวสูงขึ้นอยูที่ระดับ 47.4 ดวยปจจัย 

บวกที่ประเทศไทยสามารถควบคุมการ 

แพรระบาดโควิดไดดี ทําใหไมมีผูปวย 

นอกเขตควบคุม (state quarantine) 

ศบค. มมีตเิหน็ชอบผอนคลายมาตรการ 

ระยะที่ 6 อนุญาตใหชาวตางชาติ 4 

กลุมเดนิทางเขามาในประเทศไทย ไดแก 

กลุมที่มารวมงานแสดงสินคา กองถาย 

ทําภาพยนตร กลุมท่ีเขามาตามโครงการ 

Medical & Wellness Program เพื่อ 

เขารบับรกิารทางสขุภาพ และกลุมผูถอื 

บัตร Thailand Elite Card อีกทั้ง ครม. 

มีมติอนุมัติวันหยุดราชการเพิ่มเติมเพื่อ 

ชดเชยวันสงกรานตเพื่อกระตุนแลฟนฟู 

เศรษฐกจิภายในประเทศอกีทางหน่ึงและ 

พรก. กูเงนิ COVID 3 ฉบบั วงเงนิ1.9 ลาน 

ลานบาท ผานการเห็นชอบจากรฐัสภา 

มาตรการชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ 

ไดรบัผลกระทบงวดที ่3 วงเงิน 3.7 หมืน่ 

ลานบาท (15-22 ก.ค. 63) คณะกรรมการ 

นโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตรา 

ดอกเบี้ยนโยบาย อยูที่ระดับ 0.50% 

ตอป และปจจัยบวก ตอการขยายตัว 

ของธุรกิจ E-Commerce

สวนปจจัยลบ ที่สงผลกระทบตอ 

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ไดแก ความ 

วิตกกังวลตอการแพรระบาดโควิด 

สถานการณการชุมนุมทางการเมืองของ 

กลุมเยาวชนทีม่มีากขึน้ การแขงขนัของ 

ธุรกิจ E-Commerce ตางประเทศ การ 

สงออกหดตวัตอเนือ่งจากเศรษฐกจิโลก 

ชะลอตัว อีกทั้งปญหาสงครามการคา 

ระหวางจีนและสหรัฐอเมริกา ภาระ 

หนี้สินของครัวเรือนที่มีแนวโนมสูงขึ้น 

อตัราการวางงานอยูในระดบัสงู การบริโภค 

ไมมกีารขยายตวั  ซ่ึงผูประกอบการรานคา 

ปลีกสมัยใหม มีแนวโนมในการปรับตัว 

เพือ่เพิม่ความสามารถในการแขงขนั ซึง่ 

ทําการขายแบบ Omni-Channel ขาย 

ทั้งหนารานและขายออนไลน 

โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดทําการ 

สํารวจความเห็นของผูประกอบการใน

ธุรกิจ Modern Trade ดัชนี MTSI 

ไตรมาส 1/63 ดัชนี MTSI อยูที่ระดับ 

47.2 ลดลงจากไตรมาส 4/62 ซึ่งอยูที่ 

ระดับ 51.1 โดยดัชนีปรับตัวลดลง 

ต่ํากวา 50 ถือเปนครั้งแรกในรอบ 7 

ไตรมาส หรือเกือบ 2 ป นับตั้งแตที่ 

เริม่ทาํการสาํรวจเมือ่ไตรมาส 3/61 และ 

ดัชนี MTSI ปรับตัวลดลงในทุกภาคจาก 

ไตรมาสกอนหนา  และในไตรมาส 2/63 

ดัชนี MTSI ตกลงอยูที่ระดับ 46.4 และ 

ในไตรมาส 3/63 ปรับตัวสูงขึ้นอยู ที่ 

ระดบั 47.4 แตยงัคงอยูในระดบัท่ีตํา่กวา 

50 และตํ่ากวาปที่แลว (รูปภาพที่ 1)

ในชวงไตรมาส 1/63 ปจจัยลบที่ 

สงผลตอการดําเนินธุรกิจ Modern 

Trade นี้มีหลายปจจัย ประกอบดวย 

การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 การ 

ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (26 มี.ค.-30 

เม.ย.63) และการสั่งปดกิจการบาง 

ประเภทช่ัวคราว มาตรการยกเลิกวีซา 

18 ประเทศ ฟรีวีซา 3 ประเทศ การ 

ประกาศยกเลิกเที่ยวบินชั่วคราวของ 

สายการบินไทย สถานการณภัยแลงใน 

ภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

ปญหาฝุนละออง PM2.5 ในภาคเหนือ 

ตลอดจนกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 

การสงออกมีสัญญาณหดตัว เน่ืองจาก 

เศรษฐกิจโลกชะลอตัว เปนตน

ขณะที่ปจจัยบวก ไดแก คณะ 

กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 

ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ระดับ 

0.75%, รัฐบาลออกมาตรการเยยีวยาผล 

กระทบจากสถานการณโควิด-19 เพ่ือ 

ชวยเหลอืประชาชน และผูประกอบการ, 

พ.ร.บ.งบประมาณรายจายป 63 ผาน 

ความเห็นชอบจากรัฐสภา เปนตน 

ผลสํารวจความเ ห็นว  า ธุร กิจ 

Modern Trade สามารถสรุปปญหาได 

ใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1). ผลกระทบ 

จากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

ทําใหรัฐบาลมีคําส่ังปดหางสรรพสินคา 

และธรุกจิบางประเภท และใหประชาชน 

อยูในบาน หลีกเลี่ยงการเดินทาง และ 

การอยูที่สถานที่ที่มีคนรวมตัวกันมาก  

2). การบริหารจัดการธุรกิจมีขอจํากัด 

เนื่องจากการสั่งปดกิจการกระทันหัน 

ส่วนแบ่งตลาด
ค้าปลีกสมัยใหม่ 

เมือ่พิจารณาถงึสวนแบงการตลาด 

คาปลีกสมยัใหมป 2562 พบวา 7-Eleven 

(30.1%)  มีสวนแบงการตลาดมากที่สุด 

รองมา Makro  (11.1%) รองมา Tesco 

Lotus (9.9%)  รองมา Central (8.3%) 

Top (1.8%) The Mall Group (1.3%) 

อื่นๆ (27.8%) (รูปภาพที่ 2)

การแข่งขันทางการค้า 
กรณี CP Group 
เข้าซื้อ Tesco Lotus

จากนิยามคําว า  “ผูกขาด” 

(Monopoly) หมายถึง มีผู ผลิตหรือ 

ผูขายเพียงรายเดียวเทานั้น เรียกวา ผู 

ผูกขาด (Monopolist) ผูซื้อไมสามารถ 

หาสินคาอื่นมาทดแทนสินคาของผูผูก 

ขาดได และผูผลิตรายอื่นก็ไมสามารถ 

เขามาผลิตเพ่ือแขงขันได เพราะจะถูก 

กีดกันหรือมีอุปสรรคตอการเขาสูตลาด 

ผูผกูขาดจะมีอํานาจในการกาํหนดราคา 

สินคา หรือปริมาณการขาย หรืออยางใด 

อยางหนึ่งไดตามตองการ มักเรียกการ 

ผูกขาดในความหมายนี้วา การผูกขาด 

อยางแทจริง (pure monopoly) หรือ 

การผูกขาดอยางสมบูรณ (absolute 

monopoly) ซึ่งอุปสงคท่ีผู ผลิตใน 

ตลาดประเภทน้ีตองเผชิญก็คืออุปสงค

ของตลาดนั้นเอง 

จากการรวบรวมขอมูลเพื่อการ 

วิเคราะหพบวา หากกรณีกลุมซพีีเขาซือ้ 

กิจการเทสโกโลตัส สวนแบงการตลาด 

ของกลุ มซีพีจากเดิม 41.2% (อัน 

ประกอบดวย7-Eleven 30.1% และ 

Makro 11.1%)  จะเพิ่มขึ้นเปน 51.1% 

(เทสโก โลตัส 9.9%) รูปภาพที่  2  

ผู ประกอบธุรกิจสามรายแรกนี้มีสวน 

แบงตลาดรวมกันนอยกวา 75% ใน 

ขณะที่ผูประกอบการรายอื่นๆ ในธุรกิจ 

ประเภทเดียวกัน เชน Big C, Central, 

Tops Supermarket, The Mall และ 

อื่นๆ ยังสามารถแขงขันกับกลุมซีพีได 

และไมเปนการกีดกันหรืออุปสรรคตอ 

การเขาสูตลาดคาปลีกสมัยใหม ซึ่งก็ 

ไมไดถือวาเปนการผูกขาด 

และเมื่อพิจารณาถึง พ.ร.บ.การ 

แขงขันทางการคา พ.ศ. 2560  ระบุวา 

“ผูประกอบการธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือ

หมายความวา ผูประกอบการรายหนึ่ง 

หรือหลายรายในตลาดใดตลาดหนึ่ง มี 

สวนแบงตลาดและยอดเงนิขายเกนิกวา 

เกณฑท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด

โดยใหนําปจจัยสภาพแขงขันของตลาด

อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางแลว

แตกรณี มาประกอบการพิจารณา”4

กรณีกลุมธุรกิจซีพีประมูลซื้อขาย

ธุรกิจเทสโกโลตัสนั้น ทางสํานักงาน 

คณะกรรมการการแขงขันทางการคา 

ไดพิจารณาขอบเขตตลาดที่เกี่ยวของ 

ศึกษาผลกระทบที่เกิดข้ึนตอเศรษฐกิจ 

การแขงขันทางการคา รวมทั้งผูบริโภค 

และผลการขออนญุาตรวมธุรกจิระหวาง 

กลุ มซีพี และ เทสโก  โลตัส5 โดย 

สํานักงาน คณะกรรมการการแขงขัน 

ทางการคา กรรมการเสียงขางมากมี 

ความเห็นวา “การรวมธุรกิจดังกลาวสง 

ผลใหผูประกอบธุรกิจที่ขออนุญาตรวม 

ธุรกิจซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจที่มีอํานาจ 

เหนือตลาดในตลาดคาปลึกสมัยใหม 

สินคาอปุโภคบรโิภคประเภทรานคาปลกี 

ขนาดเลก็ จะมีอาํนาจตลาดเพิม่มากขึน้ 

แตไมเปนการผกูขาด และการรวมธุรกจิ 

ดงักลาวมคีวามจาํเปนตามควรทางธุรกจิ 

และกอใหเกิดประโยชนตอการสงเสริม 

การประกอบธุรกิจเพิ่มมากขึ้นและอาจ 

ส งผลให การแข งขันลดลงอย างมี 

นัยสําคัญ แตไมกอใหเกิดความเสียหาย 

ตอเศรษฐกิจอยางร ายแรง รวมทั้ง 

ไมสงผลกระทบตอประโยชนสําคัญอัน 

ควรมีควรได ของผู บริโภคสวนรวม 

ทัง้นีม้คีวามจาํเปนตองกาํหนดมาตรการ 

เพ่ือลดหรือเยียวยาผลกระทบที่อาจจะ 

เกิดขึน้ตอการแขงขนัในตลาดคาปลกีสง 

สมัยใหมสินคาอุปโภคบริโภคภายหลัง 

การรวมธรุกจิ คณะกรรมการการแขงขนั 

ทางการคา โดยกรรมการเสียงขางมาก 

จึงมีมติอนุญาตใหรวมธุรกิจระหวาง 

บรษิทั ซ.ีพี. รีเทล ดเีวลลอปเมนท จาํกดั 

และบริษทั เทสโก สโตรส (ประเทศไทย) 

จํากัด โดยกาํหนดระยะเวลาและเง่ือนไข 

ใหผูประกอบธุรกิจไดรับอนุญาตใหรวม 

ธุรกิจปฎิบัติ ดังนี้ 

1. หามรวมธุรกิจกับรายอื่น 3 ป 

สําหรับเงื่อนไขขอที่  1 ห ามมิให ผู  

ประกอบธุรกิจที่ไดรับอนุญาตใหรวม 

ธุรกิจและผูประกอบธุรกิจที่มีสถานะ 

เสมือนเปนหนวยธุรกิจเดียวกัน กระทํา 

การรวมธรุกจิกบัผูประกอบธรุกจิรายอืน่ 

ในตลาดรานคาปลกีคาสงสมยัใหมสนิคา 

อุปโภคบริโภค เปนระยะเวลา 3 ป ทั้งนี้ 

ไมรวมถึงตลาดอีคอมเมิรซ

2. ตองซื้อสินคา SMEs เพิ่มขึ้น 

10% 5 ป เงื่อนไขขอที่ 2 กําหนดให 

บรษิทั ซีพ ีออลล จํากดั (มหาชน) ซึง่เปน 

เจาของเซเวนอีเลฟเวน และบริษัท 

เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด 

ซึ่งเปนเจาของเทสโก โลตัส เพิ่มสัดสวน 

ของยอดขายสินคาที่มาจากผูประกอบ 

ธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

ประกอบดวยกลุมสินคาเกษตร สินคา 

เกษตรชุมชน สินค าชุมชน สินค า 

วิสาหกิจชุมชนหรือผลิตภัณฑทองถิ่น 

(OTOP) และกลุมสินคาอื่นๆ ของราน 

เซเวน อีเลฟเวน และเทสโก สโตรส 

รวมกันทุกรูปแบบ ในอัตราเพิ่มข้ึน 

จากปที่ผานมาไมนอยกวา 10% ตอป 

เปนระยะเวลา 5 ป

3. หามใช-แลกเปลีย่นขอมลูดาน 

ตลาด เ ง่ือนไขขอท่ี 3 ห ามมิให ผู  

ประกอบธุรกิจท่ีไดรับอนุญาตใหรวม 

ธุรกิจและผูประกอบธุรกิจที่มีสถานะ 

เสมอืนเปนหนวยธรุกจิเดยีวกนัในตลาด 

รานคาปลีกคาสงสมัยใหมสินคาอุปโภค 

บรโิภค ใชขอมลูรวมกนัหรอืแลกเปลีย่น 

ขอมลูดานการตลาดทีเ่กีย่วของกบัผูผลติ 

และผู จัดจําหนายสินคาหรือวัตถุดิบ 

โดยใหถือวาเปนความลับทางการคา

4. หามเปลีย่นสญัญากับผูผลติ-ผู 

จําหนาย 2 ป เงื่อนไขขอที่ 4 กําหนด 

ใหบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 

จํากัด คงไวซ่ึงเงื่อนไขของสัญญาและ 

ขอตกลงระหวางผูผลติและผูจัดจําหนาย 

สินคาหรือวัตถุดิบรายเดิม ที่ไดมีการทํา 

สัญญาหรือขอตกลงไวเปนระยะเวลา 2 

ป เวนแตเปนการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 

ของสัญญาที่เปนคุณหรือเปนประโยชน 

ตอผูผลิตและผูจัดจําหนายสินคาหรือ 

วัตถุดิบรายเดิม และตองไดรับการ 

ยินยอมจากผู ผลิตและผู จัดจําหนาย 

สินคาหรือวัตถุดิบนั้นๆ ดวย

5. ตองใหเครดิตเทอม SMEs 

30-45 วัน เง่ือนไขขอท่ี 5 กําหนดให 

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และ 

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 

จํากัด สนับสนุน SMEs ใหไดรับสิทธิ 

ประโยชนในการดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น 

ดวยการกาํหนดระยะเวลาการใหสนิเช่ือ 

การคา (Credit Term) เปนระยะเวลา 

30–45 วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสาร 

เรียกเก็บเงินเปนระยะเวลา 3 ป โดย 

กลุมสินคาเกษตร สินคาเกษตรชุมชน 

สินคาชุมชน สินคาวิสาหกิจชุมชน หรือ 

ผลิตภัณฑทองถิ่น (OTOP) ภายใน 

ระยะเวลาไมเกิน 30 วัน และกลุม 

สินคาอื่น ๆ  ภายในระยะเวลาไมเกิน 45 

วัน แตถามีเงื่อนไขดีกวาที่กําหนดไว 

ใหถือวาใชได

6. ตองรายงานผลการรวมธุรกิจ 

เงื่อนไขขอที่ 6 กําหนดใหบริษัท ซีพี 

ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัท 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด 

รายงานผลการประกอบธุรกิจ ภายใต 

การดําเนินการตามกําหนดระยะเวลา 

และเงื่อนไขท่ีไดรับจากคณะกรรมการ 

การแขงขันทางการคา เปนรายไตรมาส 

หรือในระยะเวลาที่กําหนด ตามแบบ 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการแขงขัน 

ทางการคากําหนด เปนระยะเวลา 3 ป

7. ตองทําธุรกจิอยางมีธรรมภิบาล 

-หามใชอาํนาจเหนอืตลาด เงือ่นไขขอที่ 

7 กําหนดใหผู ประกอบธุรกิจท่ีไดรับ 

อนุญาตรวมธุรกิจและผูประกอบธุรกิจ 

ท่ีมีสถานะเสมือนเปนหนวยธุรกิจเดียว 

กันในตลาดรานคาปลีกคาสงสมัยใหม  

สินคาอุปโภคบริโภค กําหนดมาตรฐาน 

ในการปฏิบัติทางการคาที่ดี (Code of 

Conduct) เพื่อเผยแพรตอสาธารณชน 

และถือปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาว 

ตลอดจนประกาศคณะกรรมการการ 

แขงขันทางการคา เ ร่ือง แนวทาง 

พิจารณาการปฏิบัติทางการคาท่ีไมเปน 

ธรรมระหวางผู ประกอบธุรกิจคาสง 

คาปลีกกับผูผลิตหรือผูจําหนาย พ.ศ. 

2562 อยางเครงครัด และตองไมกระทํา 

การท่ีเปนขอหามของผูประกอบธุรกิจ 

ซ่ึงมีอํานาจเหนือตลาดตามมาตรา 50 

แหง พ.ร.บ.การแขงขันทางการคา พ.ศ. 

2560

การเติบโตของ
ตลาดออนไลน์

ภาคธุรกิจคาปลีกในประเทศไทย 

ปจจุบันตองแขงขันกับการเติบโตของ 

ตลาดออนไลนของผูประกอบการจาก 

ตางประเทศ ซึ่งผูประกอบการการคา 

ออนไลนในประเทศไทย ไดแก Shopee, 

Lazada, JD.com เปนตน (รูปภาพท่ี 6)  

และจากรูปภาพที่ 4 สัดสวนการขาย 

แบบออนไลน 7.7% และจากรูปภาพที่ 

5 มีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องและ 

มีโอกาสที่เขามาดิสรัปตลาดคาปลีก 

เมืองไทย อาจจะเขามายึดสวนแบงการ 

ตลาดคาปลกีสมยัใหมไปสูการคาออนไลน 

นอกจากเขามาถือครองตลาดเพิ่มขึ้น 

แลว ขอมูลผูบริโภคไทย เงินปนผล จะ 

อยูกับผู ประกอบการการคาออนไลน 

ตางประเทศ สิง่นีถ้อืเปนหนึง่ความเสีย่ง 

ตอการคาปลีกไทย

ชองทางการขายออนไลนที่เปนที่

นิยมในประเทศไทยแบงออกเปน 3 

ชองทาง ไดแก 1) E-Marketplace 

คอืการนําสนิคาไปขายบนเวบ็ไซตตลาด 

สินคาออนไลนที่รวมรานคาหลายแหง 

ไวที่เดียว 2) Social Media คือการ 

ขายผาน Conversation และ 3) 

E-tailer/Brand.com คอืการทาํรานคา 

ออนไลนที่มีหนารานของตัวเอง ทํา 

เว็บเอง ขายเอง ไมตองผานคนกลาง 

โดยชองทางท่ีคนไทยนิยมใชใน 

การซือ้ขายสนิคามากทีส่ดุในป 2562 คอื 

E-Marketplace รอยละ 47 เชน 

Shopee, Lazada, JD Central เปนตน 

รองลงมาคือ Social Media รอยละ 38 

เชน Facebook, Instagram, หรือ 

Line@ (ธุรกิจออนไลนไทย รอยละ 95 

ขายสินคาผาน Social Media) และ 

E-Tallers/Brands.com รอยละ 25 

เชน Tesco Lotus, King Power, JIB, 

TVD

ป จจุ บันการแข  งขันในตลาด 

ออนไลนไทยพบวา ผู เลนรายใหญที่ 

ครองตลาดออนไลนลวนเปนบริษัทตาง 

ชาติที่เขามาประกอบธุรกิจในประเทศ 

ไทย โดยยักษใหญที่สุดคือ Shopee 

เปนของ Sea Group ประเทศสิงคโปร 

ภาคธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย ปัจจุบันต้อง 
แข่งขันกับการเติบโตของตลาดออนไลน์ของ 
ผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการ 
การค้าออนไลน์ในประเทศไทย ได้แก่ Shopee, 
Lazada, JD.com เป็นต้น (รูปภาพที่ 6)  และจาก 
รูปภาพที่ 4 สัดส่วนการขายแบบออนไลน์ 7.7% 
และจากรูปภาพที่ 5 มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
และมีโอกาสที่เข้ามาดิสรัปตลาดค้าปลีกเมืองไทย 
อาจจะเข้ามายึดส่วนแบ่งการตลาดค้าปลีกสมัยใหม่
ไปสู่การค้าออนไลน์ 

มีผู ใชเฉลี่ยเดือนละ 44.7 ลานผูใช  

(ตารางที่ 4)

โดยสรปุ กรณซีพีท่ีีจะดาํเนนิธุรกจิ 

ของโลตัสตอไป ถือเปนชองทางขยาย 

ตลาดโอทอป SME และขยายสงสินคา 

ไปในตางประเทศ ชวยกระตุนการจาง 

แรงงานและสรางงานในระบบเพิ่มขึ้น 

และในเงื่อนไขขอท่ี 2 กําหนดใหเพ่ิม 

สัดสวนของยอดขายสินคาที่มาจากผู 

ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาด 

ยอม (SMEs) ประกอบดวยกลุมสินคา 

เกษตร สินคาเกษตรชุมชน สินคาชุมชน 

สินคาวิสาหกิจชุมชนหรือผลิตภัณฑ 

ทองถ่ิน (OTOP) และกลุมสินคาอื่นๆ 

ของรานเซเวน อีเลฟเวน และเทสโก 

สโตรส รวมกันทุกรูปแบบ ในอัตรา 

เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาไมนอยกวา 10% 

ตอป เปนระยะเวลา 5 ป และเร่ือง 

เครดติเทอม 30-45วนั จะชวยสนบัสนนุ 

SME ไทยและเกิดการหมุนเวียนทาง 

เศรษฐกิจตอไป 
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ผลสาํรวจดชันีความเชือ่มัน่ 

ผูประกอบการ Modern 

Trade1 โดยศนูยพยากรณ 

เศรษฐกจิและธรุกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา 

ไทย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 

พบวาดัชนีความเช่ือมั่นผูประกอบการ 

Modern Trade มีการปรับตัวลดลง 

ตอเนื่อง โดยปจจุบันอยูที่ 46.8 แตดัชนี 

ความเช่ือมั่นฯ ในอนาคตปรับตัวดีขึ้น 

อยูที่ 48 สะทอนใหเห็นวาดัชนีปนี้ได 

ปรบัตวัลดลงสูจดุทีต่ํา่และกาํลงัปรบัตัว 

ดขีึน้ ทัง้นีก้ารปรบัตวัลดลงนัน้เนือ่งจาก 

ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ 

ไวรัส COVID-19 ทําใหจํานวนลูกคา 

ลดลง ผู คนไมสามารถออกเดินทาง 

โดยเฉพาะลูกคาชาวตางชาติ กําลังซ้ือ 

ของลูกคาลดลงและเลือกซื้อเฉพาะ 

สนิคาอาหารท่ีจาํเปน อกีท้ังสตอ็กสนิคา 

มีจํานวนมากจากการปดรานตามคําสั่ง 

ของรัฐบาลที่ผานมา และมาตรการการ 

กําหนดคาแรงขั้นตํ่า ถึงอยางไรก็ตาม 

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมนี้มีความสําคัญ 

ตอเศรษฐกิจอยางยิ่ง ธุรกิจคาปลีกสมัย 

ใหม หรอืทีเ่รยีกวา  โมเดรนิเทรด (Modern 

Trade) มีมูลคาสูงถึง 2,789,759 ในป 

2562 คิดเปนสัดสวนรอยละ 16.5  ของ 

GDP เปนอนัดบัสองรองจากอตุสาหกรรม 

การผลิต2 ฉบับนี้จึงไดนําเรื่อง ธุรกิจ 

คาปลีกสมัยใหมมาเปนรายงานพิเศษ

ข้อมูลพื้นฐาน  
จุดเร่ิมตนของธุรกิจคาปลีกใน 

ประเทศไทยเริ่มตนตั้งแตเปนรานเล็กๆ 

ในสมัยกอน เชน รานขายของชํา ราน 

ซาปว รานยีป่ว ทีจ่ดัหาสนิคามาจําหนาย 

ผานตัวกลาง ตอมากลายมาเปนหางราน 

หรือหางสรรพสินคาที่มีขนาดใหญ ใน 

ปจจุบนัรปูแบบธรุกจิรานคาปลกีจาํแนก 

ได 2 แบบ ดังนี้

1. ธรุกจิคาปลีกดัง้เดมิ (Tradition 

Trade)  มีลักษณะเปนรานคาที่หาซื้อ 

ของท่ีเปนพ้ืนฐานความจําเปนในการ 

ดํารงชีวิต ซึ่งรูปแบบธุรกิจดั้งเดิม ไดแก 

โชวหวย/รานขายของชาํ ตลาดสด หาบเร 

และแผงลอย การดําเนินกิจการดําเนิน 

โดยเจาของคนเดียว หรือรวมกันตั้งเปน 

หางหุนสวน ดาํเนนิธุรกิจแบบครอบครัว 

เงินลงทุนนอย บริหารงานงายๆ ไม 

ซับซอน ลูกคาสวนใหญอยู บริเวณ 

ใกลเคียงรานคา 

2. ธรุกจิคาปลกีสมยัใหม (Modern 

Trade) รานคาปลีกสมัยใหมที่เกิดขึ้น 

ในประเทศไทย มีหลายแบบและแตละ 

แบบมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไป 

ตั้งแตแนวคิดหลัก เงินลงทุน ที่ตั้ง 

ลกัษณะขนาดโครงสรางของอาคาร รวม 

ไปถงึการตกแตง ขนาดพืน้ทีใ่ชสอยหรอื 

พื้นที่ตั้งวางสินคา ลูกคากลุมเปาหมาย 

ที่แตกตางกันไป  สินคาที่วางจําหนาย 

ประเภทของรานคาปลีกสมัยใหมแบง 

ไดเปน 5 ประเภท ไดแก 

1) หางสรรพสนิคา (Department 

Store) รานคาปลีกมีพื้นที่ขายตั้งแต 

1,000 ตารางเมตรขึ้นไปเนนกลุมลูกคา 

รายไดปานกลาง- สูง จําหนายสินคา 

หลากหลายทันสมัย มักต้ังอยูกลางใจ 

เมอืง มีสนิคาแบรนดเนมนาํเขาจากตาง 

ประเทศและทีผ่ลติในประเทศ การตกแตง 

รานเนนความสวยงามและดึงดูดความ 

สนใจของลูกคามพีนักงาน คอยบรกิารและ 

ใหคําแนะนําใกลชดิ ผูประกอบการสาํคัญ 

อาทิ เซ็นทรัล โรบินสัน เดอะมอลล      

2) ดิสเคานสโตร (Discount 

Store) เปนรานคาปลีกท่ีมีพ้ืนท่ีขาย 

ตัง้แต 1,000 ตารางเมตรขึน้ไป เนนกลุม 

ลูกคารายไดปานกลางลงมา จําหนาย 

สินคาอุปโภคบริโภค ผู ประกอบการ 

สําคัญ อาทิ บิ๊กซี เทสโก โลตัส 

3) ซุปเปอรมารเกต็ (Supermar-

ket) เปนรานคาปลีกมีพื้นที่ขาย ตั้งแต 

400 ตารางเมตรขึ้นไป เน นกลุ ม 

ลูกคารายไดปานกลาง - สูง จําหนาย 

สินคาอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะหมวด 

อาหารทีม่คีวามสดใหม หลากหลาย รวม 

ถึงสินคานําเขาจากตางประเทศ รานคา 

ปลีกประเภทนี้มีทั้งที่ตั้งอยู เปนอิสระ 

(Stand Alone) และรานประเภทที่ตั้ง 

อยูในหางสรรพสินคา ผูประกอบการ 

สําคัญ ไดแก ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต 

ฟูดแลนด กรูเมต มารเกต็ วลิลา มารเกต็ 

4) รานสะดวกซือ้ (Convenience 

Store/ Express/ MiniMart) เปน 

รานคาปลกี มพีืน้ทีข่ายตัง้แต 40 ตาราง 

เมตรข้ึนไป จําหนายสินคาอุปโภคและ 

บริโภคในชีวิตประจําวัน เนนการเปด 

บริการ 24 ชั่วโมง ผูประกอบการสําคัญ 

ไดแก เซเวนอีเลฟเวน แฟมิลี่มารท 

5) รานขายสินคาเฉพาะอยาง 

(Specialty Store) รานคาปลีกขาย 

สินคาเฉพาะอยางที่เนนสินคาเฉพาะ 

อยาง เชนขายเฉพาะเวชภัณฑยาเครื่อง 

สาํอาง ขายเฉพาะสนิคากฬีา ผูประกอบการ 

สาํคญั อาทิ วัตสนั บูทส ซปุเปอรสปอรต

 

ความสำคัญของธุรกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม่ 

ธุ ร กิจค  าปลีกสมัยใหม   ห รือ 

โมเดิรนเทรด (Modern Trade) เปน 

สวนหนึ่งของกิจกรรมคาสงคาปลีกซึ่ง 

มีสัดสวนรอยละ 16.5 ของ GDP  เปน 

อนัดบัสองรองจากอตุสาหกรรมการผลิต 

(ตารางที่ 1) ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมมี 

สดัสวนอยูทีร่อยละ 68 ของธรุกจิคาปลีก 

ทั้งหมด (ตารางที่ 2)

แนวโน้มของ
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมมีแนวโนม 

เติบโต 2.5-2.9% ในป 2562 ซึ่งชะลอ 

การเติบโตลงเมื่อเทียบกับป 2561 ท่ีมี 

การเติบโตที่ 3.13 และในป 2563 ดัชนี 

ความเชื่อมั่นผูประกอบการ Modern 

Trade (Modern Trade Sentiment 

Index : MTSI) ประจําไตรมาสที่ 1 

สงผลตอแนวทางการจัดการเกี่ยวกับ 

พนักงาน และสภาพคลองทางการเงิน 

3). ผูคาออนไลนเถื่อน มีการจําหนาย 

สินคาตัดราคา หรือลักลอบจําหนาย 

สินคาหนีภาษี 4).กําลังซ้ือของลูกคา 

หดตัว จากภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา 

ตอเนื่อง

ดัชนี MTSI ในไตรมาส 3/63 ปรับ 

ตัวสูงขึ้นอยูที่ระดับ 47.4 ดวยปจจัย 

บวกที่ประเทศไทยสามารถควบคุมการ 

แพรระบาดโควิดไดดี ทําใหไมมีผูปวย 

นอกเขตควบคุม (state quarantine) 

ศบค. มมีตเิหน็ชอบผอนคลายมาตรการ 

ระยะที่ 6 อนุญาตใหชาวตางชาติ 4 

กลุมเดินทางเขามาในประเทศไทย ไดแก 

กลุมที่มารวมงานแสดงสินคา กองถาย 

ทาํภาพยนตร กลุมทีเ่ขามาตามโครงการ 

Medical & Wellness Program เพื่อ 

เขารบับรกิารทางสขุภาพ และกลุมผูถอื 

บัตร Thailand Elite Card อีกทั้ง ครม. 

มีมติอนุมัติวันหยุดราชการเพิ่มเติมเพื่อ 

ชดเชยวันสงกรานตเพื่อกระตุนแลฟนฟู 

เศรษฐกจิภายในประเทศอกีทางหน่ึงและ 

พรก. กูเงนิ COVID 3 ฉบับ วงเงนิ1.9 ลาน 

ลานบาท ผานการเห็นชอบจากรฐัสภา 

มาตรการชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรท่ี 

ไดรบัผลกระทบงวดท่ี 3 วงเงนิ 3.7 หม่ืน 

ลานบาท (15-22 ก.ค. 63) คณะกรรมการ 

นโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตรา 

ดอกเบี้ยนโยบาย อยูที่ระดับ 0.50% 

ตอป และปจจัยบวก ตอการขยายตัว 

ของธุรกิจ E-Commerce

สวนปจจัยลบ ที่สงผลกระทบตอ 

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ไดแก ความ 

วิตกกังวลตอการแพรระบาดโควิด 

สถานการณการชุมนุมทางการเมืองของ 

กลุมเยาวชนทีม่มีากขึน้ การแขงขนัของ 

ธุรกิจ E-Commerce ตางประเทศ การ 

สงออกหดตวัตอเนือ่งจากเศรษฐกจิโลก 

ชะลอตัว อีกทั้งปญหาสงครามการคา 

ระหวางจีนและสหรัฐอเมริกา ภาระ 

หนี้สินของครัวเรือนท่ีมีแนวโนมสูงขึ้น 

อตัราการวางงานอยูในระดบัสงู การบริโภค 

ไมมกีารขยายตวั  ซึง่ผูประกอบการรานคา 

ปลีกสมัยใหม มีแนวโนมในการปรับตัว 

เพือ่เพิม่ความสามารถในการแขงขนั ซึง่ 

ทําการขายแบบ Omni-Channel ขาย 

ทั้งหนารานและขายออนไลน 

โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดทําการ 

สํารวจความเห็นของผูประกอบการใน

ธุรกิจ Modern Trade ดัชนี MTSI 

ไตรมาส 1/63 ดัชนี MTSI อยูที่ระดับ 

47.2 ลดลงจากไตรมาส 4/62 ซึ่งอยูที่ 

ระดับ 51.1 โดยดัชนีปรับตัวลดลง 

ตํ่ากวา 50 ถือเปนครั้งแรกในรอบ 7 

ไตรมาส หรือเกือบ 2 ป นับต้ังแตที่ 

เร่ิมทาํการสาํรวจเมือ่ไตรมาส 3/61 และ 

ดัชนี MTSI ปรับตัวลดลงในทุกภาคจาก 

ไตรมาสกอนหนา  และในไตรมาส 2/63 

ดัชนี MTSI ตกลงอยูที่ระดับ 46.4 และ 

ในไตรมาส 3/63 ปรับตัวสูงขึ้นอยู ที่ 

ระดับ 47.4 แตยงัคงอยูในระดบัทีต่ํา่กวา 

50 และตํ่ากวาปที่แลว (รูปภาพที่ 1)

ในชวงไตรมาส 1/63 ปจจัยลบที่ 

สงผลตอการดําเนินธุรกิจ Modern 

Trade นี้มีหลายปจจัย ประกอบดวย 

การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 การ 

ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (26 มี.ค.-30 

เม.ย.63) และการสั่งปดกิจการบาง 

ประเภทชั่วคราว มาตรการยกเลิกวีซา 

18 ประเทศ ฟรีวีซา 3 ประเทศ การ 

ประกาศยกเลิกเที่ยวบินชั่วคราวของ 

สายการบินไทย สถานการณภัยแลงใน 

ภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

ปญหาฝุนละออง PM2.5 ในภาคเหนือ 

ตลอดจนกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 

การสงออกมีสัญญาณหดตัว เน่ืองจาก 

เศรษฐกิจโลกชะลอตัว เปนตน

ขณะที่ปจจัยบวก ไดแก คณะ 

กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 

ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ระดับ 

0.75%, รัฐบาลออกมาตรการเยยีวยาผล 

กระทบจากสถานการณโควิด-19 เพื่อ 

ชวยเหลอืประชาชน และผูประกอบการ, 

พ.ร.บ.งบประมาณรายจายป 63 ผาน 

ความเห็นชอบจากรัฐสภา เปนตน 

ผลสํ ารวจความเ ห็นว  าธุ ร กิจ 

Modern Trade สามารถสรุปปญหาได 

ใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1). ผลกระทบ 

จากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

ทําใหรัฐบาลมีคําสั่งปดหางสรรพสินคา 

และธรุกจิบางประเภท และใหประชาชน 

อยูในบาน หลีกเลี่ยงการเดินทาง และ 

การอยูที่สถานที่ที่มีคนรวมตัวกันมาก  

2). การบริหารจัดการธุรกิจมีขอจํากัด 

เนื่องจากการส่ังปดกิจการกระทันหัน 

ส่วนแบ่งตลาด
ค้าปลีกสมัยใหม่ 

เมือ่พิจารณาถึงสวนแบงการตลาด 

คาปลีกสมยัใหมป 2562 พบวา 7-Eleven 

(30.1%)  มีสวนแบงการตลาดมากที่สุด 

รองมา Makro  (11.1%) รองมา Tesco 

Lotus (9.9%)  รองมา Central (8.3%) 

Top (1.8%) The Mall Group (1.3%) 

อื่นๆ (27.8%) (รูปภาพที่ 2)

การแข่งขันทางการค้า 
กรณี CP Group 
เข้าซื้อ Tesco Lotus

จากนิยามคําว า  “ผูกขาด” 

(Monopoly) หมายถึง มีผู ผลิตหรือ 

ผูขายเพียงรายเดียวเทานั้น เรียกวา ผู 

ผูกขาด (Monopolist) ผูซื้อไมสามารถ 

หาสินคาอื่นมาทดแทนสินคาของผูผูก 

ขาดได และผูผลิตรายอื่นก็ไมสามารถ 

เขามาผลิตเพ่ือแขงขันได เพราะจะถูก 

กีดกันหรือมีอุปสรรคตอการเขาสูตลาด 

ผูผกูขาดจะมีอํานาจในการกาํหนดราคา 

สนิคา หรือปริมาณการขาย หรืออยางใด 

อยางหน่ึงไดตามตองการ มักเรียกการ 

ผูกขาดในความหมายนี้วา การผูกขาด 

อยางแทจริง (pure monopoly) หรือ 

การผูกขาดอยางสมบูรณ (absolute 

monopoly) ซึ่งอุปสงคท่ีผู ผลิตใน 

ตลาดประเภทน้ีตองเผชิญก็คืออุปสงค

ของตลาดนั้นเอง 

จากการรวบรวมขอมูลเพื่อการ 

วเิคราะหพบวา หากกรณกีลุมซพีเีขาซือ้ 

กิจการเทสโกโลตัส สวนแบงการตลาด 

ของกลุ มซีพีจากเดิม 41.2% (อัน 

ประกอบดวย7-Eleven 30.1% และ 

Makro 11.1%)  จะเพิ่มขึ้นเปน 51.1% 

(เทสโก โลตัส 9.9%) รูปภาพท่ี 2  

ผู ประกอบธุรกิจสามรายแรกนี้มีสวน 

แบงตลาดรวมกันนอยกวา 75% ใน 

ขณะที่ผูประกอบการรายอื่นๆ ในธุรกิจ 

ประเภทเดียวกัน เชน Big C, Central, 

Tops Supermarket, The Mall และ 

อื่นๆ ยังสามารถแขงขันกับกลุมซีพีได 

และไมเปนการกีดกันหรืออุปสรรคตอ 

ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, ศูนยวิจัยกสิกรไทย

การเขาสูตลาดคาปลีกสมัยใหม ซึ่งก็ 

ไมไดถือวาเปนการผูกขาด 

และเมื่อพิจารณาถึง พ.ร.บ.การ 

แขงขันทางการคา พ.ศ. 2560  ระบุวา 

“ผูประกอบการธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือ

หมายความวา ผูประกอบการรายหนึ่ง 

หรือหลายรายในตลาดใดตลาดหนึ่ง มี 

สวนแบงตลาดและยอดเงนิขายเกนิกวา 

เกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

โดยใหนําปจจัยสภาพแขงขันของตลาด

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางแลว

แตกรณี มาประกอบการพิจารณา”4

กรณีกลุมธุรกิจซีพีประมูลซื้อขาย

ธุรกิจเทสโกโลตัสนั้น ทางสํานักงาน 

คณะกรรมการการแขงขันทางการคา 

ไดพิจารณาขอบเขตตลาดที่เกี่ยวของ 

ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นตอเศรษฐกิจ 

การแขงขันทางการคา รวมท้ังผูบริโภค 

และผลการขออนญุาตรวมธุรกจิระหวาง 

กลุ มซีพี และ เทสโก  โลตัส5 โดย 

สํานักงาน คณะกรรมการการแขงขัน 

ทางการคา กรรมการเสียงขางมากมี 

ความเห็นวา “การรวมธุรกิจดังกลาวสง 

ผลใหผูประกอบธุรกิจที่ขออนุญาตรวม 

ธุรกิจซ่ึงเปนผูประกอบธุรกิจท่ีมีอํานาจ 

เหนือตลาดในตลาดคาปลึกสมัยใหม 

สนิคาอปุโภคบรโิภคประเภทรานคาปลีก 

ขนาดเลก็ จะมีอาํนาจตลาดเพิม่มากขึน้ 

แตไมเปนการผกูขาด และการรวมธุรกจิ 

ดงักลาวมคีวามจาํเปนตามควรทางธุรกจิ 

และกอใหเกิดประโยชนตอการสงเสริม 

การประกอบธุรกิจเพิ่มมากขึ้นและอาจ 

ส งผลให การแข งขันลดลงอย างมี 

นัยสําคัญ แตไมกอใหเกิดความเสียหาย 

ตอเศรษฐกิจอยางร ายแรง รวมทั้ง 

ไมสงผลกระทบตอประโยชนสําคัญอัน 

ควรมีควรได ของผู บริโภคสวนรวม 

ท้ังนีม้คีวามจาํเปนตองกาํหนดมาตรการ 

เพื่อลดหรือเยียวยาผลกระทบท่ีอาจจะ 

เกิดขึน้ตอการแขงขันในตลาดคาปลกีสง 

สมัยใหมสินคาอุปโภคบริโภคภายหลัง 

การรวมธรุกจิ คณะกรรมการการแขงขัน 

ทางการคา โดยกรรมการเสียงขางมาก 

จึงมีมติอนุญาตใหรวมธุรกิจระหวาง 

บรษิทั ซ.ีพ.ี รเีทล ดเีวลลอปเมนท จาํกดั 

และบรษิทั เทสโก สโตรส (ประเทศไทย) 

จาํกัด โดยกาํหนดระยะเวลาและเง่ือนไข 

ใหผูประกอบธุรกิจไดรับอนุญาตใหรวม 

ธุรกิจปฎิบัติ ดังนี้ 

1. หามรวมธุรกิจกับรายอื่น 3 ป 

สําหรับเง่ือนไขขอท่ี 1 ห ามมิให ผู  

ประกอบธุรกิจท่ีไดรับอนุญาตใหรวม 

ธุรกิจและผูประกอบธุรกิจที่มีสถานะ 

เสมือนเปนหนวยธุรกิจเดียวกัน กระทํา 

การรวมธรุกจิกบัผูประกอบธรุกจิรายอืน่ 

ในตลาดรานคาปลกีคาสงสมยัใหมสนิคา 

อุปโภคบริโภค เปนระยะเวลา 3 ป ทั้งนี้ 

ไมรวมถึงตลาดอีคอมเมิรซ

2. ตองซื้อสินคา SMEs เพิ่มขึ้น 

10% 5 ป เงื่อนไขขอที่ 2 กําหนดให 

บรษิทั ซีพ ีออลล จํากดั (มหาชน) ซึง่เปน 

เจาของเซเวนอีเลฟเวน และบริษัท 

เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด 

ซึ่งเปนเจาของเทสโก โลตัส เพิ่มสัดสวน 

ของยอดขายสินคาที่มาจากผูประกอบ 

ธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

ประกอบดวยกลุมสินคาเกษตร สินคา 

เกษตรชุมชน สินค าชุมชน สินค า 

วิสาหกิจชุมชนหรือผลิตภัณฑทองถิ่น 

(OTOP) และกลุมสินคาอื่นๆ ของราน 

เซเวน อีเลฟเวน และเทสโก สโตรส 

รวมกันทุกรูปแบบ ในอัตราเพิ่มขึ้น 

จากปที่ผานมาไมนอยกวา 10% ตอป 

เปนระยะเวลา 5 ป

3. หามใช-แลกเปลีย่นขอมลูดาน 

ตลาด เ ง่ือนไขขอท่ี 3 ห ามมิให ผู  

ประกอบธุรกิจท่ีไดรับอนุญาตใหรวม 

ธุรกิจและผูประกอบธุรกิจท่ีมีสถานะ 

เสมอืนเปนหนวยธรุกจิเดยีวกนัในตลาด 

รานคาปลีกคาสงสมัยใหมสินคาอุปโภค 

บรโิภค ใชขอมลูรวมกนัหรอืแลกเปลีย่น 

ขอมลูดานการตลาดทีเ่กีย่วของกบัผูผลิต 

และผู จัดจําหนายสินคาหรือวัตถุดิบ 

โดยใหถือวาเปนความลับทางการคา

4. หามเปลีย่นสญัญากับผูผลติ-ผู 

จําหนาย 2 ป เงื่อนไขขอที่ 4 กําหนด 

ใหบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 

จํากัด คงไวซึ่งเง่ือนไขของสัญญาและ 

ขอตกลงระหวางผูผลติและผูจัดจาํหนาย 

สินคาหรือวัตถุดิบรายเดิม ที่ไดมีการทํา 

สัญญาหรือขอตกลงไวเปนระยะเวลา 2 

ป เวนแตเปนการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข 

ของสัญญาที่เปนคุณหรือเปนประโยชน 

ตอผูผลิตและผูจัดจําหนายสินคาหรือ 

วัตถุดิบรายเดิม และตองไดรับการ 

ยินยอมจากผู ผลิตและผูจัดจําหนาย 

สินคาหรือวัตถุดิบนั้นๆ ดวย

5. ตองใหเครดิตเทอม SMEs 

30-45 วัน เงื่อนไขขอท่ี 5 กําหนดให 

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และ 

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 

จํากัด สนับสนุน SMEs ใหไดรับสิทธิ 

ประโยชนในการดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น 

ดวยการกาํหนดระยะเวลาการใหสนิเชือ่ 

การคา (Credit Term) เปนระยะเวลา 

30–45 วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสาร 

เรียกเก็บเงินเปนระยะเวลา 3 ป โดย 

กลุมสินคาเกษตร สินคาเกษตรชุมชน 

สินคาชุมชน สินคาวิสาหกิจชุมชน หรือ 

ผลิตภัณฑทองถิ่น (OTOP) ภายใน 

ระยะเวลาไมเกิน 30 วัน และกลุ ม 

สินคาอื่น ๆ  ภายในระยะเวลาไมเกิน 45 

วัน แตถามีเงื่อนไขดีกวาที่กําหนดไว 

ใหถือวาใชได

6. ตองรายงานผลการรวมธุรกิจ 

เงื่อนไขขอที่ 6 กําหนดใหบริษัท ซีพี 

ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัท 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด 

รายงานผลการประกอบธุรกิจ ภายใต 

การดําเนินการตามกําหนดระยะเวลา 

และเงื่อนไขท่ีไดรับจากคณะกรรมการ 

การแขงขันทางการคา เปนรายไตรมาส 

หรือในระยะเวลาที่กําหนด ตามแบบ 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการแขงขัน 

ทางการคากําหนด เปนระยะเวลา 3 ป

7. ตองทําธุรกจิอยางมีธรรมภิบาล 

-หามใชอาํนาจเหนอืตลาด เงือ่นไขขอท่ี 

7 กําหนดใหผู ประกอบธุรกิจท่ีไดรับ 

อนุญาตรวมธุรกิจและผูประกอบธุรกิจ 

ที่มีสถานะเสมือนเปนหนวยธุรกิจเดียว 

กันในตลาดรานคาปลีกคาสงสมัยใหม  

สินคาอุปโภคบริโภค กําหนดมาตรฐาน 

ในการปฏิบัติทางการคาที่ดี (Code of 

Conduct) เพื่อเผยแพรตอสาธารณชน 

และถือปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาว 

ตลอดจนประกาศคณะกรรมการการ 

แขงขันทางการคา เรื่อง แนวทาง 

พิจารณาการปฏิบัติทางการคาที่ไมเปน 

ธรรมระหวางผู ประกอบธุรกิจคาสง 

คาปลีกกับผูผลิตหรือผูจําหนาย พ.ศ. 

2562 อยางเครงครดั และตองไมกระทํา 

การที่เปนขอหามของผูประกอบธุรกิจ 

ซึ่งมีอํานาจเหนือตลาดตามมาตรา 50 

แหง พ.ร.บ.การแขงขันทางการคา พ.ศ. 

2560

การเติบโตของ
ตลาดออนไลน์

ภาคธุรกิจคาปลีกในประเทศไทย 

ปจจุบันตองแขงขันกับการเติบโตของ 

ตลาดออนไลนของผูประกอบการจาก 

ตางประเทศ ซ่ึงผูประกอบการการคา 

ออนไลนในประเทศไทย ไดแก Shopee, 

Lazada, JD.com เปนตน (รูปภาพท่ี 6)  

และจากรูปภาพที่ 4 สัดสวนการขาย 

แบบออนไลน 7.7% และจากรูปภาพที่ 

5 มีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องและ 

มีโอกาสที่เขามาดิสรัปตลาดคาปลีก 

เมืองไทย อาจจะเขามายึดสวนแบงการ 

ตลาดคาปลกีสมยัใหมไปสูการคาออนไลน 

นอกจากเขามาถือครองตลาดเพิ่มขึ้น 

แลว ขอมูลผูบริโภคไทย เงินปนผล จะ 

อยูกับผู ประกอบการการคาออนไลน 

ตางประเทศ สิง่นีถ้อืเปนหนึง่ความเสีย่ง 

ตอการคาปลีกไทย

ชองทางการขายออนไลนท่ีเปนท่ี

นิยมในประเทศไทยแบงออกเปน 3 

ชองทาง ไดแก 1) E-Marketplace 

คอืการนาํสนิคาไปขายบนเวบ็ไซตตลาด 

สินคาออนไลนที่รวมรานคาหลายแหง 

ไวที่เดียว 2) Social Media คือการ 

ขายผาน Conversation และ 3) 

E-tailer/Brand.com คอืการทาํรานคา 

ออนไลนที่มีหนารานของตัวเอง ทํา 

เว็บเอง ขายเอง ไมตองผานคนกลาง 

โดยชองทางท่ีคนไทยนิยมใชใน 

การซือ้ขายสนิคามากทีส่ดุในป 2562 คือ 

E-Marketplace รอยละ 47 เชน 

Shopee, Lazada, JD Central เปนตน 

รองลงมาคือ Social Media รอยละ 38 

เชน Facebook, Instagram, หรือ 

Line@ (ธุรกิจออนไลนไทย รอยละ 95 

ขายสินคาผาน Social Media) และ 

E-Tallers/Brands.com รอยละ 25 

เชน Tesco Lotus, King Power, JIB, 

TVD

รูปภาพที่ 4 จําแนกตามลักษณะการขายป 2563

ป จจุ บันการแข  งขันในตลาด 

ออนไลนไทยพบวา ผู เลนรายใหญท่ี 

ครองตลาดออนไลนลวนเปนบริษัทตาง 

ชาติที่เขามาประกอบธุรกิจในประเทศ 

ไทย โดยยักษใหญที่สุดคือ Shopee 

เปนของ Sea Group ประเทศสิงคโปร 

มีผู ใชเฉลี่ยเดือนละ 44.7 ลานผูใช  

(ตารางที่ 4)

โดยสรุป กรณซีพีทีีจ่ะดําเนนิธุรกจิ 

ของโลตัสตอไป ถือเปนชองทางขยาย 

ตลาดโอทอป SME และขยายสงสินคา 

ไปในตางประเทศ ชวยกระตุนการจาง 

แรงงานและสรางงานในระบบเพิ่มขึ้น 

และในเงื่อนไขขอท่ี 2 กําหนดใหเพ่ิม 

สัดสวนของยอดขายสินคาที่มาจากผู 

ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาด 

ยอม (SMEs) ประกอบดวยกลุมสินคา 

เกษตร สินคาเกษตรชุมชน สินคาชุมชน 

สินคาวิสาหกิจชุมชนหรือผลิตภัณฑ 

ทองถ่ิน (OTOP) และกลุมสินคาอื่นๆ 

ของรานเซเวน อีเลฟเวน และเทสโก 

สโตรส รวมกันทุกรูปแบบ ในอัตรา 

เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาไมนอยกวา 10% 

ตอป เปนระยะเวลา 5 ป และเรื่อง 

เครดิตเทอม 30-45วนั จะชวยสนบัสนนุ 

SME ไทยและเกิดการหมุนเวียนทาง 

เศรษฐกิจตอไป 

7.7%

Online

Offline
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ผลสํารวจดชันีความเชือ่มัน่ 

ผูประกอบการ Modern 

Trade1 โดยศนูยพยากรณ 

เศรษฐกจิและธรุกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา 

ไทย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 

พบวาดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ 

Modern Trade มีการปรับตัวลดลง 

ตอเนื่อง โดยปจจุบันอยูที่ 46.8 แตดัชนี 

ความเชื่อมั่นฯ ในอนาคตปรับตัวดีขึ้น 

อยูท่ี 48 สะทอนใหเห็นวาดัชนีปนี้ได 

ปรบัตวัลดลงสูจดุทีต่ํา่และกาํลังปรบัตัว 

ดขีึน้ ทัง้น้ีการปรับตวัลดลงนัน้เนือ่งจาก 

ไดรบัผลกระทบจากการแพรระบาดของ 

ไวรัส COVID-19 ทําใหจํานวนลูกคา 

ลดลง ผู คนไมสามารถออกเดินทาง 

โดยเฉพาะลูกคาชาวตางชาติ กําลังซื้อ 

ของลูกคาลดลงและเลือกซื้อเฉพาะ 

สนิคาอาหารทีจํ่าเปน อกีทัง้สต็อกสนิคา 

มีจํานวนมากจากการปดรานตามคําสั่ง 

ของรัฐบาลที่ผานมา และมาตรการการ 

กําหนดคาแรงขั้นตํ่า ถึงอยางไรก็ตาม 

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมนี้มีความสําคัญ 

ตอเศรษฐกิจอยางยิ่ง ธุรกิจคาปลีกสมัย 

ใหม หรือทีเ่รียกวา  โมเดรนิเทรด (Modern 

Trade) มีมูลคาสูงถึง 2,789,759 ในป 

2562 คิดเปนสัดสวนรอยละ 16.5  ของ 

GDP เปนอนัดบัสองรองจากอตุสาหกรรม 

การผลิต2 ฉบับนี้จึงไดนําเรื่อง ธุรกิจ 

คาปลีกสมัยใหมมาเปนรายงานพิเศษ

ข้อมูลพื้นฐาน  
จุดเร่ิมตนของธุรกิจคาปลีกใน 

ประเทศไทยเริ่มตนตั้งแตเปนรานเล็กๆ 

ในสมัยกอน เชน รานขายของชํา ราน 

ซาปว รานยีป่ว ทีจ่ดัหาสนิคามาจําหนาย 

ผานตัวกลาง ตอมากลายมาเปนหางราน 

หรือหางสรรพสินคาท่ีมีขนาดใหญ ใน 

ปจจบุนัรปูแบบธรุกจิรานคาปลกีจาํแนก 

ได 2 แบบ ดังนี้

1. ธรุกจิคาปลกีด้ังเดิม (Tradition 

Trade)  มีลักษณะเปนรานคาที่หาซื้อ 

ของท่ีเปนพ้ืนฐานความจําเปนในการ 

ดํารงชีวิต ซึ่งรูปแบบธุรกิจดั้งเดิม ไดแก 

โชวหวย/รานขายของชํา ตลาดสด หาบเร 

และแผงลอย การดําเนินกิจการดําเนิน 

โดยเจาของคนเดียว หรือรวมกันตั้งเปน 

หางหุนสวน ดาํเนนิธรุกจิแบบครอบครวั 

เงินลงทุนนอย บริหารงานงายๆ ไม 

ซับซอน ลูกคาสวนใหญอยู บริเวณ 

ใกลเคียงรานคา 

2. ธรุกจิคาปลกีสมยัใหม (Modern 

Trade) รานคาปลีกสมัยใหมท่ีเกิดขึ้น 

ในประเทศไทย มีหลายแบบและแตละ 

แบบมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไป 

ตั้งแตแนวคิดหลัก เงินลงทุน ที่ตั้ง 

ลักษณะขนาดโครงสรางของอาคาร รวม 

ไปถงึการตกแตง ขนาดพ้ืนทีใ่ชสอยหรือ 

พื้นที่ตั้งวางสินคา ลูกคากลุมเปาหมาย 

ที่แตกตางกันไป  สินคาที่วางจําหนาย 

ประเภทของรานคาปลีกสมัยใหมแบง 

ไดเปน 5 ประเภท ไดแก 

1) หางสรรพสนิคา (Department 

Store) รานคาปลีกมีพื้นที่ขายตั้งแต 

1,000 ตารางเมตรขึ้นไปเนนกลุมลูกคา 

รายไดปานกลาง- สูง จําหนายสินคา 

หลากหลายทันสมัย มักต้ังอยูกลางใจ 

เมอืง มีสนิคาแบรนดเนมนาํเขาจากตาง 

ประเทศและทีผ่ลติในประเทศ การตกแตง 

รานเนนความสวยงามและดึงดูดความ 

สนใจของลูกคามพีนกังาน คอยบริการและ 

ใหคาํแนะนาํใกลชดิ ผูประกอบการสาํคัญ 

อาทิ เซ็นทรัล โรบินสัน เดอะมอลล      

2) ดิสเคานสโตร (Discount 

Store) เปนรานคาปลีกท่ีมีพ้ืนท่ีขาย 

ตัง้แต 1,000 ตารางเมตรขึน้ไป เนนกลุม 

ลูกคารายไดปานกลางลงมา จําหนาย 

สินคาอุปโภคบริโภค ผู ประกอบการ 

สําคัญ อาทิ บิ๊กซี เทสโก โลตัส 

3) ซปุเปอรมารเกต็ (Supermar-

ket) เปนรานคาปลีกมีพื้นที่ขาย ตั้งแต 

400 ตารางเมตรขึ้นไป เน นกลุ ม 

ลูกคารายไดปานกลาง - สูง จําหนาย 

สินคาอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะหมวด 

อาหารทีม่คีวามสดใหม หลากหลาย รวม 

ถึงสินคานําเขาจากตางประเทศ รานคา 

ปลีกประเภทนี้มีท้ังท่ีตั้งอยู เปนอิสระ 

(Stand Alone) และรานประเภทที่ตั้ง 

อยูในหางสรรพสินคา ผูประกอบการ 

สําคัญ ไดแก ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต 

ฟูดแลนด กรูเมต มารเกต็ วลิลา มารเกต็ 

4) รานสะดวกซือ้ (Convenience 

Store/ Express/ MiniMart) เปน 

รานคาปลกี มพีืน้ทีข่ายตัง้แต 40 ตาราง 

เมตรข้ึนไป จําหนายสินคาอุปโภคและ 

บริโภคในชีวิตประจําวัน เนนการเปด 

บริการ 24 ชั่วโมง ผูประกอบการสําคัญ 

ไดแก เซเวนอีเลฟเวน แฟมิลี่มารท 

5) รานขายสินคาเฉพาะอยาง 

(Specialty Store) รานคาปลีกขาย 

สินคาเฉพาะอยางท่ีเนนสินคาเฉพาะ 

อยาง เชนขายเฉพาะเวชภัณฑยาเครื่อง 

สําอาง ขายเฉพาะสนิคากฬีา ผูประกอบการ 

สาํคญั อาทิ วัตสนั บูทส ซปุเปอรสปอรต

 

ความสำคัญของธุรกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม่ 

ธุ รกิจค  าปลีกสมัยใหม   หรือ 

โมเดิรนเทรด (Modern Trade) เปน 

สวนหนึ่งของกิจกรรมคาสงคาปลีกซึ่ง 

มีสัดสวนรอยละ 16.5 ของ GDP  เปน 

อนัดบัสองรองจากอตุสาหกรรมการผลติ 

(ตารางที่ 1) ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมมี 

สัดสวนอยูทีร่อยละ 68 ของธรุกจิคาปลกี 

ทั้งหมด (ตารางที่ 2)

แนวโน้มของ
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมมีแนวโนม 

เติบโต 2.5-2.9% ในป 2562 ซึ่งชะลอ 

การเติบโตลงเมื่อเทียบกับป 2561 ที่มี 

การเติบโตที่ 3.13 และในป 2563 ดัชนี 

ความเชื่อมั่นผูประกอบการ Modern 

Trade (Modern Trade Sentiment 

Index : MTSI) ประจําไตรมาสที่ 1 

สงผลตอแนวทางการจัดการเกี่ยวกับ 

พนักงาน และสภาพคลองทางการเงิน 

3). ผูคาออนไลนเถื่อน มีการจําหนาย 

สินคาตัดราคา หรือลักลอบจําหนาย 

สินคาหนีภาษี 4).กําลังซื้อของลูกคา 

หดตัว จากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา 

ตอเนื่อง

ดัชนี MTSI ในไตรมาส 3/63 ปรับ 

ตัวสูงขึ้นอยูที่ระดับ 47.4 ดวยปจจัย 

บวกที่ประเทศไทยสามารถควบคุมการ 

แพรระบาดโควิดไดดี ทําใหไมมีผูปวย 

นอกเขตควบคุม (state quarantine) 

ศบค. มมีตเิหน็ชอบผอนคลายมาตรการ 

ระยะที่ 6 อนุญาตใหชาวตางชาติ 4 

กลุมเดนิทางเขามาในประเทศไทย ไดแก 

กลุมที่มารวมงานแสดงสินคา กองถาย 

ทําภาพยนตร กลุมท่ีเขามาตามโครงการ 

Medical & Wellness Program เพื่อ 

เขารบับรกิารทางสขุภาพ และกลุมผูถอื 

บัตร Thailand Elite Card อีกทั้ง ครม. 

มีมติอนุมัติวันหยุดราชการเพิ่มเติมเพื่อ 

ชดเชยวันสงกรานตเพื่อกระตุนแลฟนฟู 

เศรษฐกจิภายในประเทศอกีทางหน่ึงและ 

พรก. กูเงนิ COVID 3 ฉบบั วงเงนิ1.9 ลาน 

ลานบาท ผานการเห็นชอบจากรฐัสภา 

มาตรการชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ 

ไดรบัผลกระทบงวดที ่3 วงเงิน 3.7 หมืน่ 

ลานบาท (15-22 ก.ค. 63) คณะกรรมการ 

นโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตรา 

ดอกเบี้ยนโยบาย อยูที่ระดับ 0.50% 

ตอป และปจจัยบวก ตอการขยายตัว 

ของธุรกิจ E-Commerce

สวนปจจัยลบ ที่สงผลกระทบตอ 

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ไดแก ความ 

วิตกกังวลตอการแพรระบาดโควิด 

สถานการณการชุมนุมทางการเมืองของ 

กลุมเยาวชนทีม่มีากขึน้ การแขงขนัของ 

ธุรกิจ E-Commerce ตางประเทศ การ 

สงออกหดตวัตอเนือ่งจากเศรษฐกจิโลก 

ชะลอตัว อีกทั้งปญหาสงครามการคา 

ระหวางจีนและสหรัฐอเมริกา ภาระ 

หนี้สินของครัวเรือนที่มีแนวโนมสูงขึ้น 

อตัราการวางงานอยูในระดบัสงู การบริโภค 

ไมมกีารขยายตวั  ซ่ึงผูประกอบการรานคา 

ปลีกสมัยใหม มีแนวโนมในการปรับตัว 

เพือ่เพิม่ความสามารถในการแขงขนั ซึง่ 

ทําการขายแบบ Omni-Channel ขาย 

ทั้งหนารานและขายออนไลน 

โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดทําการ 

สํารวจความเห็นของผูประกอบการใน

ธุรกิจ Modern Trade ดัชนี MTSI 

ไตรมาส 1/63 ดัชนี MTSI อยูที่ระดับ 

47.2 ลดลงจากไตรมาส 4/62 ซึ่งอยูที่ 

ระดับ 51.1 โดยดัชนีปรับตัวลดลง 

ต่ํากวา 50 ถือเปนครั้งแรกในรอบ 7 

ไตรมาส หรือเกือบ 2 ป นับตั้งแตที่ 

เริม่ทาํการสาํรวจเมือ่ไตรมาส 3/61 และ 

ดัชนี MTSI ปรับตัวลดลงในทุกภาคจาก 

ไตรมาสกอนหนา  และในไตรมาส 2/63 

ดัชนี MTSI ตกลงอยูที่ระดับ 46.4 และ 

ในไตรมาส 3/63 ปรับตัวสูงขึ้นอยู ที่ 

ระดบั 47.4 แตยงัคงอยูในระดบัท่ีตํา่กวา 

50 และตํ่ากวาปที่แลว (รูปภาพที่ 1)

ในชวงไตรมาส 1/63 ปจจัยลบที่ 

สงผลตอการดําเนินธุรกิจ Modern 

Trade นี้มีหลายปจจัย ประกอบดวย 

การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 การ 

ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (26 มี.ค.-30 

เม.ย.63) และการสั่งปดกิจการบาง 

ประเภทช่ัวคราว มาตรการยกเลิกวีซา 

18 ประเทศ ฟรีวีซา 3 ประเทศ การ 

ประกาศยกเลิกเที่ยวบินชั่วคราวของ 

สายการบินไทย สถานการณภัยแลงใน 

ภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

ปญหาฝุนละออง PM2.5 ในภาคเหนือ 

ตลอดจนกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 

การสงออกมีสัญญาณหดตัว เน่ืองจาก 

เศรษฐกิจโลกชะลอตัว เปนตน

ขณะที่ปจจัยบวก ไดแก คณะ 

กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 

ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ระดับ 

0.75%, รัฐบาลออกมาตรการเยยีวยาผล 

กระทบจากสถานการณโควิด-19 เพ่ือ 

ชวยเหลอืประชาชน และผูประกอบการ, 

พ.ร.บ.งบประมาณรายจายป 63 ผาน 

ความเห็นชอบจากรัฐสภา เปนตน 

ผลสํารวจความเ ห็นว  า ธุร กิจ 

Modern Trade สามารถสรุปปญหาได 

ใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1). ผลกระทบ 

จากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

ทําใหรัฐบาลมีคําส่ังปดหางสรรพสินคา 

และธรุกจิบางประเภท และใหประชาชน 

อยูในบาน หลีกเลี่ยงการเดินทาง และ 

การอยูที่สถานที่ที่มีคนรวมตัวกันมาก  

2). การบริหารจัดการธุรกิจมีขอจํากัด 

เนื่องจากการสั่งปดกิจการกระทันหัน 

ส่วนแบ่งตลาด
ค้าปลีกสมัยใหม่ 

เมือ่พิจารณาถงึสวนแบงการตลาด 

คาปลีกสมยัใหมป 2562 พบวา 7-Eleven 

(30.1%)  มีสวนแบงการตลาดมากที่สุด 

รองมา Makro  (11.1%) รองมา Tesco 

Lotus (9.9%)  รองมา Central (8.3%) 

Top (1.8%) The Mall Group (1.3%) 

อื่นๆ (27.8%) (รูปภาพที่ 2)

การแข่งขันทางการค้า 
กรณี CP Group 
เข้าซื้อ Tesco Lotus

จากนิยามคําว า  “ผูกขาด” 

(Monopoly) หมายถึง มีผู ผลิตหรือ 

ผูขายเพียงรายเดียวเทานั้น เรียกวา ผู 

ผูกขาด (Monopolist) ผูซื้อไมสามารถ 

หาสินคาอื่นมาทดแทนสินคาของผูผูก 

ขาดได และผูผลิตรายอื่นก็ไมสามารถ 

เขามาผลิตเพ่ือแขงขันได เพราะจะถูก 

กีดกันหรือมีอุปสรรคตอการเขาสูตลาด 

ผูผกูขาดจะมีอํานาจในการกาํหนดราคา 

สินคา หรือปริมาณการขาย หรืออยางใด 

อยางหนึ่งไดตามตองการ มักเรียกการ 

ผูกขาดในความหมายนี้วา การผูกขาด 

อยางแทจริง (pure monopoly) หรือ 

การผูกขาดอยางสมบูรณ (absolute 

monopoly) ซึ่งอุปสงคท่ีผู ผลิตใน 

ตลาดประเภทน้ีตองเผชิญก็คืออุปสงค

ของตลาดนั้นเอง 

จากการรวบรวมขอมูลเพื่อการ 

วิเคราะหพบวา หากกรณีกลุมซพีีเขาซือ้ 

กิจการเทสโกโลตัส สวนแบงการตลาด 

ของกลุ มซีพีจากเดิม 41.2% (อัน 

ประกอบดวย7-Eleven 30.1% และ 

Makro 11.1%)  จะเพิ่มขึ้นเปน 51.1% 

(เทสโก โลตัส 9.9%) รูปภาพที่  2  

ผู ประกอบธุรกิจสามรายแรกนี้มีสวน 

แบงตลาดรวมกันนอยกวา 75% ใน 

ขณะที่ผูประกอบการรายอื่นๆ ในธุรกิจ 

ประเภทเดียวกัน เชน Big C, Central, 

Tops Supermarket, The Mall และ 

อื่นๆ ยังสามารถแขงขันกับกลุมซีพีได 

และไมเปนการกีดกันหรืออุปสรรคตอ 

ที่มา: Priceza, สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ETDA) ป 2562

ที่มา: สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ETDA) และศูนยวิจัยกสิกรไทย

การเขาสูตลาดคาปลีกสมัยใหม ซึ่งก็ 

ไมไดถือวาเปนการผูกขาด 

และเมื่อพิจารณาถึง พ.ร.บ.การ 

แขงขันทางการคา พ.ศ. 2560  ระบุวา 

“ผูประกอบการธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือ

หมายความวา ผูประกอบการรายหนึ่ง 

หรือหลายรายในตลาดใดตลาดหนึ่ง มี 

สวนแบงตลาดและยอดเงนิขายเกนิกวา 

เกณฑท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด

โดยใหนําปจจัยสภาพแขงขันของตลาด

อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางแลว

แตกรณี มาประกอบการพิจารณา”4

กรณีกลุมธุรกิจซีพีประมูลซื้อขาย

ธุรกิจเทสโกโลตัสนั้น ทางสํานักงาน 

คณะกรรมการการแขงขันทางการคา 

ไดพิจารณาขอบเขตตลาดที่เกี่ยวของ 

ศึกษาผลกระทบที่เกิดข้ึนตอเศรษฐกิจ 

การแขงขันทางการคา รวมทั้งผูบริโภค 

และผลการขออนญุาตรวมธุรกจิระหวาง 

กลุ มซีพี และ เทสโก  โลตัส5 โดย 

สํานักงาน คณะกรรมการการแขงขัน 

ทางการคา กรรมการเสียงขางมากมี 

ความเห็นวา “การรวมธุรกิจดังกลาวสง 

ผลใหผูประกอบธุรกิจที่ขออนุญาตรวม 

ธุรกิจซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจที่มีอํานาจ 

เหนือตลาดในตลาดคาปลึกสมัยใหม 

สินคาอปุโภคบรโิภคประเภทรานคาปลกี 

ขนาดเลก็ จะมีอาํนาจตลาดเพิม่มากขึน้ 

แตไมเปนการผกูขาด และการรวมธุรกจิ 

ดงักลาวมคีวามจาํเปนตามควรทางธุรกจิ 

และกอใหเกิดประโยชนตอการสงเสริม 

การประกอบธุรกิจเพิ่มมากขึ้นและอาจ 

ส งผลให การแข งขันลดลงอย างมี 

นัยสําคัญ แตไมกอใหเกิดความเสียหาย 

ตอเศรษฐกิจอยางร ายแรง รวมทั้ง 

ไมสงผลกระทบตอประโยชนสําคัญอัน 

ควรมีควรได ของผู บริโภคสวนรวม 

ทัง้นีม้คีวามจาํเปนตองกาํหนดมาตรการ 

เพื่อลดหรือเยียวยาผลกระทบที่อาจจะ 

เกิดขึน้ตอการแขงขนัในตลาดคาปลกีสง 

สมัยใหมสินคาอุปโภคบริโภคภายหลัง 

การรวมธรุกจิ คณะกรรมการการแขงขนั 

ทางการคา โดยกรรมการเสียงขางมาก 

จึงมีมติอนุญาตใหรวมธุรกิจระหวาง 

บริษทั ซ.ีพี. รีเทล ดเีวลลอปเมนท จํากดั 

และบริษทั เทสโก สโตรส (ประเทศไทย) 

จํากัด โดยกาํหนดระยะเวลาและเง่ือนไข 

ใหผูประกอบธุรกิจไดรับอนุญาตใหรวม 

ธุรกิจปฎิบัติ ดังนี้ 

1. หามรวมธุรกิจกับรายอื่น 3 ป 

สําหรับเงื่อนไขขอที่  1 ห ามมิให ผู  

ประกอบธุรกิจที่ไดรับอนุญาตใหรวม 

ธุรกิจและผูประกอบธุรกิจที่มีสถานะ 

เสมือนเปนหนวยธุรกิจเดียวกัน กระทํา 

การรวมธรุกจิกบัผูประกอบธรุกจิรายอืน่ 

ในตลาดรานคาปลกีคาสงสมยัใหมสนิคา 

อุปโภคบริโภค เปนระยะเวลา 3 ป ทั้งนี้ 

ไมรวมถึงตลาดอีคอมเมิรซ

2. ตองซื้อสินคา SMEs เพิ่มขึ้น 

10% 5 ป เงื่อนไขขอที่ 2 กําหนดให 

บรษิทั ซีพ ีออลล จํากดั (มหาชน) ซึง่เปน 

เจาของเซเวนอีเลฟเวน และบริษัท 

เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด 

ซึ่งเปนเจาของเทสโก โลตัส เพิ่มสัดสวน 

ของยอดขายสินคาที่มาจากผูประกอบ 

ธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

ประกอบดวยกลุมสินคาเกษตร สินคา 

เกษตรชุมชน สินค าชุมชน สินค า 

วิสาหกิจชุมชนหรือผลิตภัณฑทองถิ่น 

(OTOP) และกลุมสินคาอื่นๆ ของราน 

เซเวน อีเลฟเวน และเทสโก สโตรส 

รวมกันทุกรูปแบบ ในอัตราเพิ่มข้ึน 

จากปที่ผานมาไมนอยกวา 10% ตอป 

เปนระยะเวลา 5 ป

3. หามใช-แลกเปลีย่นขอมลูดาน 

ตลาด เ ง่ือนไขขอท่ี 3 ห ามมิให ผู  

ประกอบธุรกิจท่ีไดรับอนุญาตใหรวม 

ธุรกิจและผูประกอบธุรกิจท่ีมีสถานะ 

เสมอืนเปนหนวยธรุกจิเดยีวกนัในตลาด 

รานคาปลีกคาสงสมัยใหมสินคาอุปโภค 

บรโิภค ใชขอมลูรวมกนัหรอืแลกเปลีย่น 

ขอมลูดานการตลาดทีเ่กีย่วของกบัผูผลิต 

และผู จัดจําหนายสินคาหรือวัตถุดิบ 

โดยใหถือวาเปนความลับทางการคา

4. หามเปลีย่นสญัญากับผูผลติ-ผู 

จําหนาย 2 ป เงื่อนไขขอที่ 4 กําหนด 

ใหบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 

จํากัด คงไวซ่ึงเงื่อนไขของสัญญาและ 

ขอตกลงระหวางผูผลติและผูจัดจาํหนาย 

สินคาหรือวัตถุดิบรายเดิม ที่ไดมีการทํา 

สัญญาหรือขอตกลงไวเปนระยะเวลา 2 

ป เวนแตเปนการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 

ของสัญญาที่เปนคุณหรือเปนประโยชน 

ตอผูผลิตและผูจัดจําหนายสินคาหรือ 

วัตถุดิบรายเดิม และตองไดรับการ 

ยินยอมจากผู ผลิตและผู จัดจําหนาย 

สินคาหรือวัตถุดิบนั้นๆ ดวย

5. ตองใหเครดิตเทอม SMEs 

30-45 วัน เง่ือนไขขอท่ี 5 กําหนดให 

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และ 

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 

จํากัด สนับสนุน SMEs ใหไดรับสิทธิ 

ประโยชนในการดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น 

ดวยการกาํหนดระยะเวลาการใหสนิเช่ือ 

การคา (Credit Term) เปนระยะเวลา 

30–45 วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสาร 

เรียกเก็บเงินเปนระยะเวลา 3 ป โดย 

กลุมสินคาเกษตร สินคาเกษตรชุมชน 

สินคาชุมชน สินคาวิสาหกิจชุมชน หรือ 

ผลิตภัณฑทองถิ่น (OTOP) ภายใน 

ระยะเวลาไมเกิน 30 วัน และกลุม 

สินคาอื่น ๆ  ภายในระยะเวลาไมเกิน 45 

วัน แตถามีเงื่อนไขดีกวาที่กําหนดไว 

ใหถือวาใชได

6. ตองรายงานผลการรวมธุรกิจ 

เงื่อนไขขอที่ 6 กําหนดใหบริษัท ซีพี 

ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัท 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด 

รายงานผลการประกอบธุรกิจ ภายใต 

การดําเนินการตามกําหนดระยะเวลา 

และเงื่อนไขท่ีไดรับจากคณะกรรมการ 

การแขงขันทางการคา เปนรายไตรมาส 

หรือในระยะเวลาที่กําหนด ตามแบบ 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการแขงขัน 

ทางการคากําหนด เปนระยะเวลา 3 ป

7. ตองทําธุรกจิอยางมีธรรมภิบาล 

-หามใชอาํนาจเหนอืตลาด เงือ่นไขขอที่ 

7 กําหนดใหผู ประกอบธุรกิจท่ีไดรับ 

อนุญาตรวมธุรกิจและผูประกอบธุรกิจ 

ท่ีมีสถานะเสมือนเปนหนวยธุรกิจเดียว 

กันในตลาดรานคาปลีกคาสงสมัยใหม  

สินคาอุปโภคบริโภค กําหนดมาตรฐาน 

ในการปฏิบัติทางการคาที่ดี (Code of 

Conduct) เพื่อเผยแพรตอสาธารณชน 

และถือปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาว 

ตลอดจนประกาศคณะกรรมการการ 

แขงขันทางการคา เ ร่ือง แนวทาง 

พิจารณาการปฏิบัติทางการคาท่ีไมเปน 

ธรรมระหวางผู ประกอบธุรกิจคาสง 

คาปลีกกับผูผลิตหรือผูจําหนาย พ.ศ. 

2562 อยางเครงครัด และตองไมกระทํา 

การท่ีเปนขอหามของผูประกอบธุรกิจ 

ซ่ึงมีอํานาจเหนือตลาดตามมาตรา 50 

แหง พ.ร.บ.การแขงขันทางการคา พ.ศ. 

2560

การเติบโตของ
ตลาดออนไลน์

ภาคธุรกิจคาปลีกในประเทศไทย 

ปจจุบันตองแขงขันกับการเติบโตของ 

ตลาดออนไลนของผูประกอบการจาก 

ตางประเทศ ซึ่งผูประกอบการการคา 

ออนไลนในประเทศไทย ไดแก Shopee, 

Lazada, JD.com เปนตน (รูปภาพท่ี 6)  

และจากรูปภาพที่ 4 สัดสวนการขาย 

แบบออนไลน 7.7% และจากรูปภาพที่ 

5 มีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องและ 

มีโอกาสที่เขามาดิสรัปตลาดคาปลีก 

เมืองไทย อาจจะเขามายึดสวนแบงการ 

ตลาดคาปลกีสมยัใหมไปสูการคาออนไลน 

นอกจากเขามาถือครองตลาดเพิ่มขึ้น 

แลว ขอมูลผูบริโภคไทย เงินปนผล จะ 

อยูกับผู ประกอบการการคาออนไลน 

ตางประเทศ สิง่นีถ้อืเปนหนึง่ความเสีย่ง 

ตอการคาปลีกไทย

ชองทางการขายออนไลนที่เปนที่

นิยมในประเทศไทยแบงออกเปน 3 

ชองทาง ไดแก 1) E-Marketplace 

คอืการนําสนิคาไปขายบนเวบ็ไซตตลาด 

สินคาออนไลนที่รวมรานคาหลายแหง 

ไวที่เดียว 2) Social Media คือการ 

ขายผาน Conversation และ 3) 

E-tailer/Brand.com คอืการทาํรานคา 

ออนไลนที่มีหนารานของตัวเอง ทํา 

เว็บเอง ขายเอง ไมตองผานคนกลาง 

โดยชองทางท่ีคนไทยนิยมใชใน 

การซือ้ขายสนิคามากทีส่ดุในป 2562 คอื 

E-Marketplace รอยละ 47 เชน 

Shopee, Lazada, JD Central เปนตน 

รองลงมาคือ Social Media รอยละ 38 

เชน Facebook, Instagram, หรือ 

Line@ (ธุรกิจออนไลนไทย รอยละ 95 

ขายสินคาผาน Social Media) และ 

E-Tallers/Brands.com รอยละ 25 

เชน Tesco Lotus, King Power, JIB, 

TVD

รูปภาพที่ 6  ผูประกอบการหลักการคาออนไลนในประเทศไทย ป 2562

รูปภาพที่ 5 แนวโนมการเติบโตของตลาดออนไลนในอนาคต

ป จจุบันการแข  งขันในตลาด 

ออนไลนไทยพบวา ผู เลนรายใหญที่ 

ครองตลาดออนไลนลวนเปนบริษัทตาง 

ชาติที่เขามาประกอบธุรกิจในประเทศ 

ไทย โดยยักษใหญที่สุดคือ Shopee 

เปนของ Sea Group ประเทศสิงคโปร 

มีผู ใชเฉลี่ยเดือนละ 44.7 ลานผูใช  

(ตารางที่ 4)

โดยสรปุ กรณซีพีท่ีีจะดาํเนนิธุรกจิ 

ของโลตัสตอไป ถือเปนชองทางขยาย 

ตลาดโอทอป SME และขยายสงสินคา 

ไปในตางประเทศ ชวยกระตุนการจาง 

แรงงานและสรางงานในระบบเพิ่มขึ้น 

และในเงื่อนไขขอท่ี 2 กําหนดใหเพ่ิม 

สัดสวนของยอดขายสินคาที่มาจากผู 

ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาด 

ยอม (SMEs) ประกอบดวยกลุมสินคา 

เกษตร สินคาเกษตรชุมชน สินคาชุมชน 

สินคาวิสาหกิจชุมชนหรือผลิตภัณฑ 

ทองถ่ิน (OTOP) และกลุมสินคาอื่นๆ 

ของรานเซเวน อีเลฟเวน และเทสโก 

สโตรส รวมกันทุกรูปแบบ ในอัตรา 

เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาไมนอยกวา 10% 

ตอป เปนระยะเวลา 5 ป และเร่ือง 

เครดติเทอม 30-45วนั จะชวยสนบัสนนุ 

SME ไทยและเกิดการหมุนเวียนทาง 

เศรษฐกิจตอไป 

3.7%

2558 2560 2563 2565
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ผลสาํรวจดชันีความเชือ่มัน่ 

ผูประกอบการ Modern 

Trade1 โดยศนูยพยากรณ 

เศรษฐกจิและธรุกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา 

ไทย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 

พบวาดัชนีความเช่ือมั่นผูประกอบการ 

Modern Trade มีการปรับตัวลดลง 

ตอเนื่อง โดยปจจุบันอยูที่ 46.8 แตดัชนี 

ความเช่ือมั่นฯ ในอนาคตปรับตัวดีขึ้น 

อยูที่ 48 สะทอนใหเห็นวาดัชนีปนี้ได 

ปรบัตวัลดลงสูจดุทีต่ํา่และกาํลงัปรบัตัว 

ดขีึน้ ทัง้นีก้ารปรบัตวัลดลงนัน้เนือ่งจาก 

ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ 

ไวรัส COVID-19 ทําใหจํานวนลูกคา 

ลดลง ผู คนไมสามารถออกเดินทาง 

โดยเฉพาะลูกคาชาวตางชาติ กําลังซ้ือ 

ของลูกคาลดลงและเลือกซื้อเฉพาะ 

สนิคาอาหารท่ีจาํเปน อกีท้ังสตอ็กสนิคา 

มีจํานวนมากจากการปดรานตามคําสั่ง 

ของรัฐบาลที่ผานมา และมาตรการการ 

กําหนดคาแรงขั้นตํ่า ถึงอยางไรก็ตาม 

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมนี้มีความสําคัญ 

ตอเศรษฐกิจอยางยิ่ง ธุรกิจคาปลีกสมัย 

ใหม หรอืทีเ่รยีกวา  โมเดรนิเทรด (Modern 

Trade) มีมูลคาสูงถึง 2,789,759 ในป 

2562 คิดเปนสัดสวนรอยละ 16.5  ของ 

GDP เปนอนัดบัสองรองจากอตุสาหกรรม 

การผลิต2 ฉบับนี้จึงไดนําเรื่อง ธุรกิจ 

คาปลีกสมัยใหมมาเปนรายงานพิเศษ

ข้อมูลพื้นฐาน  
จุดเร่ิมตนของธุรกิจคาปลีกใน 

ประเทศไทยเริ่มตนตั้งแตเปนรานเล็กๆ 

ในสมัยกอน เชน รานขายของชํา ราน 

ซาปว รานยีป่ว ทีจ่ดัหาสนิคามาจําหนาย 

ผานตัวกลาง ตอมากลายมาเปนหางราน 

หรือหางสรรพสินคาที่มีขนาดใหญ ใน 

ปจจุบนัรปูแบบธรุกจิรานคาปลกีจาํแนก 

ได 2 แบบ ดังนี้

1. ธรุกจิคาปลีกดัง้เดมิ (Tradition 

Trade)  มีลักษณะเปนรานคาที่หาซื้อ 

ของท่ีเปนพ้ืนฐานความจําเปนในการ 

ดํารงชีวิต ซึ่งรูปแบบธุรกิจดั้งเดิม ไดแก 

โชวหวย/รานขายของชาํ ตลาดสด หาบเร 

และแผงลอย การดําเนินกิจการดําเนิน 

โดยเจาของคนเดียว หรือรวมกันตั้งเปน 

หางหุนสวน ดาํเนนิธุรกิจแบบครอบครัว 

เงินลงทุนนอย บริหารงานงายๆ ไม 

ซับซอน ลูกคาสวนใหญอยู บริเวณ 

ใกลเคียงรานคา 

2. ธรุกจิคาปลกีสมยัใหม (Modern 

Trade) รานคาปลีกสมัยใหมที่เกิดขึ้น 

ในประเทศไทย มีหลายแบบและแตละ 

แบบมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไป 

ตั้งแตแนวคิดหลัก เงินลงทุน ที่ตั้ง 

ลกัษณะขนาดโครงสรางของอาคาร รวม 

ไปถงึการตกแตง ขนาดพืน้ทีใ่ชสอยหรอื 

พื้นที่ตั้งวางสินคา ลูกคากลุมเปาหมาย 

ที่แตกตางกันไป  สินคาที่วางจําหนาย 

ประเภทของรานคาปลีกสมัยใหมแบง 

ไดเปน 5 ประเภท ไดแก 

1) หางสรรพสนิคา (Department 

Store) รานคาปลีกมีพื้นที่ขายตั้งแต 

1,000 ตารางเมตรขึ้นไปเนนกลุมลูกคา 

รายไดปานกลาง- สูง จําหนายสินคา 

หลากหลายทันสมัย มักต้ังอยูกลางใจ 

เมอืง มีสนิคาแบรนดเนมนาํเขาจากตาง 

ประเทศและทีผ่ลติในประเทศ การตกแตง 

รานเนนความสวยงามและดึงดูดความ 

สนใจของลูกคามพีนักงาน คอยบรกิารและ 

ใหคําแนะนําใกลชดิ ผูประกอบการสาํคัญ 

อาทิ เซ็นทรัล โรบินสัน เดอะมอลล      

2) ดิสเคานสโตร (Discount 

Store) เปนรานคาปลีกท่ีมีพ้ืนท่ีขาย 

ตัง้แต 1,000 ตารางเมตรขึน้ไป เนนกลุม 

ลูกคารายไดปานกลางลงมา จําหนาย 

สินคาอุปโภคบริโภค ผู ประกอบการ 

สําคัญ อาทิ บิ๊กซี เทสโก โลตัส 

3) ซุปเปอรมารเกต็ (Supermar-

ket) เปนรานคาปลีกมีพื้นที่ขาย ตั้งแต 

400 ตารางเมตรขึ้นไป เน นกลุ ม 

ลูกคารายไดปานกลาง - สูง จําหนาย 

สินคาอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะหมวด 

อาหารทีม่คีวามสดใหม หลากหลาย รวม 

ถึงสินคานําเขาจากตางประเทศ รานคา 

ปลีกประเภทนี้มีทั้งที่ตั้งอยู เปนอิสระ 

(Stand Alone) และรานประเภทที่ตั้ง 

อยูในหางสรรพสินคา ผูประกอบการ 

สําคัญ ไดแก ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต 

ฟูดแลนด กรูเมต มารเกต็ วลิลา มารเกต็ 

4) รานสะดวกซือ้ (Convenience 

Store/ Express/ MiniMart) เปน 

รานคาปลกี มพีืน้ทีข่ายตัง้แต 40 ตาราง 

เมตรข้ึนไป จําหนายสินคาอุปโภคและ 

บริโภคในชีวิตประจําวัน เนนการเปด 

บริการ 24 ชั่วโมง ผูประกอบการสําคัญ 

ไดแก เซเวนอีเลฟเวน แฟมิลี่มารท 

5) รานขายสินคาเฉพาะอยาง 

(Specialty Store) รานคาปลีกขาย 

สินคาเฉพาะอยางที่เนนสินคาเฉพาะ 

อยาง เชนขายเฉพาะเวชภัณฑยาเครื่อง 

สาํอาง ขายเฉพาะสนิคากฬีา ผูประกอบการ 

สาํคญั อาทิ วัตสนั บูทส ซปุเปอรสปอรต

 

ความสำคัญของธุรกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม่ 

ธุ ร กิจค  าปลีกสมัยใหม   ห รือ 

โมเดิรนเทรด (Modern Trade) เปน 

สวนหนึ่งของกิจกรรมคาสงคาปลีกซึ่ง 

มีสัดสวนรอยละ 16.5 ของ GDP  เปน 

อนัดบัสองรองจากอตุสาหกรรมการผลิต 

(ตารางที่ 1) ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมมี 

สดัสวนอยูทีร่อยละ 68 ของธรุกจิคาปลีก 

ทั้งหมด (ตารางที่ 2)

แนวโน้มของ
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมมีแนวโนม 

เติบโต 2.5-2.9% ในป 2562 ซึ่งชะลอ 

การเติบโตลงเมื่อเทียบกับป 2561 ท่ีมี 

การเติบโตที่ 3.13 และในป 2563 ดัชนี 

ความเชื่อมั่นผูประกอบการ Modern 

Trade (Modern Trade Sentiment 

Index : MTSI) ประจําไตรมาสที่ 1 

สงผลตอแนวทางการจัดการเกี่ยวกับ 

พนักงาน และสภาพคลองทางการเงิน 

3). ผูคาออนไลนเถื่อน มีการจําหนาย 

สินคาตัดราคา หรือลักลอบจําหนาย 

สินคาหนีภาษี 4).กําลังซ้ือของลูกคา 

หดตัว จากภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา 

ตอเนื่อง

ดัชนี MTSI ในไตรมาส 3/63 ปรับ 

ตัวสูงขึ้นอยูที่ระดับ 47.4 ดวยปจจัย 

บวกที่ประเทศไทยสามารถควบคุมการ 

แพรระบาดโควิดไดดี ทําใหไมมีผูปวย 

นอกเขตควบคุม (state quarantine) 

ศบค. มมีตเิหน็ชอบผอนคลายมาตรการ 

ระยะที่ 6 อนุญาตใหชาวตางชาติ 4 

กลุมเดินทางเขามาในประเทศไทย ไดแก 

กลุมที่มารวมงานแสดงสินคา กองถาย 

ทาํภาพยนตร กลุมทีเ่ขามาตามโครงการ 

Medical & Wellness Program เพื่อ 

เขารบับรกิารทางสขุภาพ และกลุมผูถอื 

บัตร Thailand Elite Card อีกทั้ง ครม. 

มีมติอนุมัติวันหยุดราชการเพิ่มเติมเพื่อ 

ชดเชยวันสงกรานตเพื่อกระตุนแลฟนฟู 

เศรษฐกจิภายในประเทศอกีทางหน่ึงและ 

พรก. กูเงนิ COVID 3 ฉบับ วงเงนิ1.9 ลาน 

ลานบาท ผานการเห็นชอบจากรฐัสภา 

มาตรการชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรท่ี 

ไดรบัผลกระทบงวดท่ี 3 วงเงนิ 3.7 หม่ืน 

ลานบาท (15-22 ก.ค. 63) คณะกรรมการ 

นโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตรา 

ดอกเบี้ยนโยบาย อยูที่ระดับ 0.50% 

ตอป และปจจัยบวก ตอการขยายตัว 

ของธุรกิจ E-Commerce

สวนปจจัยลบ ที่สงผลกระทบตอ 

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ไดแก ความ 

วิตกกังวลตอการแพรระบาดโควิด 

สถานการณการชุมนุมทางการเมืองของ 

กลุมเยาวชนทีม่มีากขึน้ การแขงขนัของ 

ธุรกิจ E-Commerce ตางประเทศ การ 

สงออกหดตวัตอเนือ่งจากเศรษฐกจิโลก 

ชะลอตัว อีกทั้งปญหาสงครามการคา 

ระหวางจีนและสหรัฐอเมริกา ภาระ 

หนี้สินของครัวเรือนท่ีมีแนวโนมสูงขึ้น 

อตัราการวางงานอยูในระดบัสงู การบริโภค 

ไมมกีารขยายตวั  ซึง่ผูประกอบการรานคา 

ปลีกสมัยใหม มีแนวโนมในการปรับตัว 

เพือ่เพิม่ความสามารถในการแขงขนั ซึง่ 

ทําการขายแบบ Omni-Channel ขาย 

ทั้งหนารานและขายออนไลน 

โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดทําการ 

สํารวจความเห็นของผูประกอบการใน

ธุรกิจ Modern Trade ดัชนี MTSI 

ไตรมาส 1/63 ดัชนี MTSI อยูที่ระดับ 

47.2 ลดลงจากไตรมาส 4/62 ซึ่งอยูที่ 

ระดับ 51.1 โดยดัชนีปรับตัวลดลง 

ตํ่ากวา 50 ถือเปนครั้งแรกในรอบ 7 

ไตรมาส หรือเกือบ 2 ป นับต้ังแตที่ 

เร่ิมทาํการสาํรวจเมือ่ไตรมาส 3/61 และ 

ดัชนี MTSI ปรับตัวลดลงในทุกภาคจาก 

ไตรมาสกอนหนา  และในไตรมาส 2/63 

ดัชนี MTSI ตกลงอยูที่ระดับ 46.4 และ 

ในไตรมาส 3/63 ปรับตัวสูงขึ้นอยู ที่ 

ระดับ 47.4 แตยงัคงอยูในระดบัทีต่ํา่กวา 

50 และตํ่ากวาปที่แลว (รูปภาพที่ 1)

ในชวงไตรมาส 1/63 ปจจัยลบที่ 

สงผลตอการดําเนินธุรกิจ Modern 

Trade นี้มีหลายปจจัย ประกอบดวย 

การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 การ 

ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (26 มี.ค.-30 

เม.ย.63) และการสั่งปดกิจการบาง 

ประเภทชั่วคราว มาตรการยกเลิกวีซา 

18 ประเทศ ฟรีวีซา 3 ประเทศ การ 

ประกาศยกเลิกเที่ยวบินชั่วคราวของ 

สายการบินไทย สถานการณภัยแลงใน 

ภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

ปญหาฝุนละออง PM2.5 ในภาคเหนือ 

ตลอดจนกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 

การสงออกมีสัญญาณหดตัว เน่ืองจาก 

เศรษฐกิจโลกชะลอตัว เปนตน

ขณะที่ปจจัยบวก ไดแก คณะ 

กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 

ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ระดับ 

0.75%, รัฐบาลออกมาตรการเยยีวยาผล 

กระทบจากสถานการณโควิด-19 เพื่อ 

ชวยเหลอืประชาชน และผูประกอบการ, 

พ.ร.บ.งบประมาณรายจายป 63 ผาน 

ความเห็นชอบจากรัฐสภา เปนตน 

ผลสํ ารวจความเ ห็นว  าธุ ร กิจ 

Modern Trade สามารถสรุปปญหาได 

ใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1). ผลกระทบ 

จากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

ทําใหรัฐบาลมีคําสั่งปดหางสรรพสินคา 

และธรุกจิบางประเภท และใหประชาชน 

อยูในบาน หลีกเลี่ยงการเดินทาง และ 

การอยูที่สถานที่ที่มีคนรวมตัวกันมาก  

2). การบริหารจัดการธุรกิจมีขอจํากัด 

เนื่องจากการส่ังปดกิจการกระทันหัน 

ส่วนแบ่งตลาด
ค้าปลีกสมัยใหม่ 

เมือ่พิจารณาถึงสวนแบงการตลาด 

คาปลีกสมยัใหมป 2562 พบวา 7-Eleven 

(30.1%)  มีสวนแบงการตลาดมากที่สุด 

รองมา Makro  (11.1%) รองมา Tesco 

Lotus (9.9%)  รองมา Central (8.3%) 

Top (1.8%) The Mall Group (1.3%) 

อื่นๆ (27.8%) (รูปภาพที่ 2)

การแข่งขันทางการค้า 
กรณี CP Group 
เข้าซื้อ Tesco Lotus

จากนิยามคําว า  “ผูกขาด” 

(Monopoly) หมายถึง มีผู ผลิตหรือ 

ผูขายเพียงรายเดียวเทานั้น เรียกวา ผู 

ผูกขาด (Monopolist) ผูซื้อไมสามารถ 

หาสินคาอื่นมาทดแทนสินคาของผูผูก 

ขาดได และผูผลิตรายอื่นก็ไมสามารถ 

เขามาผลิตเพ่ือแขงขันได เพราะจะถูก 

กีดกันหรือมีอุปสรรคตอการเขาสูตลาด 

ผูผกูขาดจะมีอํานาจในการกาํหนดราคา 

สนิคา หรือปริมาณการขาย หรืออยางใด 

อยางหน่ึงไดตามตองการ มักเรียกการ 

ผูกขาดในความหมายนี้วา การผูกขาด 

อยางแทจริง (pure monopoly) หรือ 

การผูกขาดอยางสมบูรณ (absolute 

monopoly) ซึ่งอุปสงคท่ีผู ผลิตใน 

ตลาดประเภทน้ีตองเผชิญก็คืออุปสงค

ของตลาดนั้นเอง 

จากการรวบรวมขอมูลเพื่อการ 

วเิคราะหพบวา หากกรณกีลุมซพีเีขาซือ้ 

กิจการเทสโกโลตัส สวนแบงการตลาด 

ของกลุ มซีพีจากเดิม 41.2% (อัน 

ประกอบดวย7-Eleven 30.1% และ 

Makro 11.1%)  จะเพิ่มขึ้นเปน 51.1% 

(เทสโก โลตัส 9.9%) รูปภาพท่ี 2  

ผู ประกอบธุรกิจสามรายแรกนี้มีสวน 

แบงตลาดรวมกันนอยกวา 75% ใน 

ขณะที่ผูประกอบการรายอื่นๆ ในธุรกิจ 

ประเภทเดียวกัน เชน Big C, Central, 

Tops Supermarket, The Mall และ 

อื่นๆ ยังสามารถแขงขันกับกลุมซีพีได 

และไมเปนการกีดกันหรืออุปสรรคตอ 

ลำดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

รานคา

Shopee TH*

Lazada TH*

Advice

JD Central

Central online

Power buy

Home Pro*

JIB

Chilindo

ShopAt24

Officemate

Banana Store

Tarad

Pomelo

Global House

Konvy

Munkong Gedget

True Shopping

Wemall

Thisshop

EZbuy*

ลานผูใชตอเดือน

44,710,500

34,779,700

2,095,900

1,827,100

1,771,500

1,724,800

1,449,200

1,364,000

1,196,000

1,010,600

969,300

984,900

618,800

441,100

442,100

387,500

357,100

251,700

251,707

184,900

168,500

รานคา

Sephora*

Top Value

Beauticool

Carnival

Zoom camera

We Love Shopping

IT City

Head Daddy

TV Direct Online*

To Home

O Shopping

Shopspot

Invade IT

Good choiz

Digital 2 Home

411 estore*

RS Mall

C Mart

Jaymart

Blisby

ลานผูใชตอเดือน

163,800

129,700

129,600

105,900

103,400

85,500

82,200

81,600

66,800

63,800

55,600

54,300

50,300

38,500

33,600

17,100

7,500

6,900

5,200

1,300

ลำดับ

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

ที่มา: Priceza และ iPrice Group วิเคราะหจาก Meta-search ขอมูลผูใชตอเดือน ณ ไตรมาส 3 ป 2563 และจัดอันดับผูเขาชมโดย SimilarWeb
* คือ ผูประกอบการตางชาติ

การเขาสูตลาดคาปลีกสมัยใหม ซึ่งก็ 

ไมไดถือวาเปนการผูกขาด 

และเมื่อพิจารณาถึง พ.ร.บ.การ 

แขงขันทางการคา พ.ศ. 2560  ระบุวา 

“ผูประกอบการธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือ

หมายความวา ผูประกอบการรายหนึ่ง 

หรือหลายรายในตลาดใดตลาดหนึ่ง มี 

สวนแบงตลาดและยอดเงนิขายเกนิกวา 

เกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

โดยใหนําปจจัยสภาพแขงขันของตลาด

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางแลว

แตกรณี มาประกอบการพิจารณา”4

กรณีกลุมธุรกิจซีพีประมูลซื้อขาย

ธุรกิจเทสโกโลตัสนั้น ทางสํานักงาน 

คณะกรรมการการแขงขันทางการคา 

ไดพิจารณาขอบเขตตลาดที่เกี่ยวของ 

ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นตอเศรษฐกิจ 

การแขงขันทางการคา รวมท้ังผูบริโภค 

และผลการขออนญุาตรวมธุรกจิระหวาง 

กลุ มซีพี และ เทสโก  โลตัส5 โดย 

สํานักงาน คณะกรรมการการแขงขัน 

ทางการคา กรรมการเสียงขางมากมี 

ความเห็นวา “การรวมธุรกิจดังกลาวสง 

ผลใหผูประกอบธุรกิจที่ขออนุญาตรวม 

ธุรกิจซ่ึงเปนผูประกอบธุรกิจท่ีมีอํานาจ 

เหนือตลาดในตลาดคาปลึกสมัยใหม 

สนิคาอปุโภคบรโิภคประเภทรานคาปลีก 

ขนาดเลก็ จะมีอาํนาจตลาดเพิม่มากขึน้ 

แตไมเปนการผกูขาด และการรวมธุรกจิ 

ดงักลาวมคีวามจาํเปนตามควรทางธุรกจิ 

และกอใหเกิดประโยชนตอการสงเสริม 

การประกอบธุรกิจเพิ่มมากขึ้นและอาจ 

ส งผลให การแข งขันลดลงอย างมี 

นัยสําคัญ แตไมกอใหเกิดความเสียหาย 

ตอเศรษฐกิจอยางร ายแรง รวมทั้ง 

ไมสงผลกระทบตอประโยชนสําคัญอัน 

ควรมีควรได ของผู บริโภคสวนรวม 

ท้ังนีม้คีวามจาํเปนตองกาํหนดมาตรการ 

เพื่อลดหรือเยียวยาผลกระทบท่ีอาจจะ 

เกิดขึน้ตอการแขงขันในตลาดคาปลกีสง 

สมัยใหมสินคาอุปโภคบริโภคภายหลัง 

การรวมธรุกจิ คณะกรรมการการแขงขัน 

ทางการคา โดยกรรมการเสียงขางมาก 

จึงมีมติอนุญาตใหรวมธุรกิจระหวาง 

บรษิทั ซ.ีพ.ี รเีทล ดเีวลลอปเมนท จาํกดั 

และบรษิทั เทสโก สโตรส (ประเทศไทย) 

จาํกัด โดยกาํหนดระยะเวลาและเง่ือนไข 

ใหผูประกอบธุรกิจไดรับอนุญาตใหรวม 

ธุรกิจปฎิบัติ ดังนี้ 

1. หามรวมธุรกิจกับรายอื่น 3 ป 

สําหรับเง่ือนไขขอท่ี 1 ห ามมิให ผู  

ประกอบธุรกิจท่ีไดรับอนุญาตใหรวม 

ธุรกิจและผูประกอบธุรกิจที่มีสถานะ 

เสมือนเปนหนวยธุรกิจเดียวกัน กระทํา 

การรวมธรุกจิกบัผูประกอบธรุกจิรายอืน่ 

ในตลาดรานคาปลกีคาสงสมยัใหมสนิคา 

อุปโภคบริโภค เปนระยะเวลา 3 ป ทั้งนี้ 

ไมรวมถึงตลาดอีคอมเมิรซ

2. ตองซื้อสินคา SMEs เพิ่มขึ้น 

10% 5 ป เงื่อนไขขอที่ 2 กําหนดให 

บรษิทั ซีพ ีออลล จํากดั (มหาชน) ซึง่เปน 

เจาของเซเวนอีเลฟเวน และบริษัท 

เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด 

ซึ่งเปนเจาของเทสโก โลตัส เพิ่มสัดสวน 

ของยอดขายสินคาที่มาจากผูประกอบ 

ธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

ประกอบดวยกลุมสินคาเกษตร สินคา 

เกษตรชุมชน สินค าชุมชน สินค า 

วิสาหกิจชุมชนหรือผลิตภัณฑทองถิ่น 

(OTOP) และกลุมสินคาอื่นๆ ของราน 

เซเวน อีเลฟเวน และเทสโก สโตรส 

รวมกันทุกรูปแบบ ในอัตราเพิ่มขึ้น 

จากปที่ผานมาไมนอยกวา 10% ตอป 

เปนระยะเวลา 5 ป

3. หามใช-แลกเปลีย่นขอมลูดาน 

ตลาด เ ง่ือนไขขอท่ี 3 ห ามมิให ผู  

ประกอบธุรกิจท่ีไดรับอนุญาตใหรวม 

ธุรกิจและผูประกอบธุรกิจท่ีมีสถานะ 

เสมอืนเปนหนวยธรุกจิเดยีวกนัในตลาด 

รานคาปลีกคาสงสมัยใหมสินคาอุปโภค 

บรโิภค ใชขอมลูรวมกนัหรอืแลกเปลีย่น 

ขอมลูดานการตลาดทีเ่กีย่วของกบัผูผลิต 

และผู จัดจําหนายสินคาหรือวัตถุดิบ 

โดยใหถือวาเปนความลับทางการคา

4. หามเปลีย่นสญัญากับผูผลติ-ผู 

จําหนาย 2 ป เงื่อนไขขอที่ 4 กําหนด 

ใหบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 

จํากัด คงไวซึ่งเง่ือนไขของสัญญาและ 

ขอตกลงระหวางผูผลติและผูจัดจาํหนาย 

สินคาหรือวัตถุดิบรายเดิม ที่ไดมีการทํา 

สัญญาหรือขอตกลงไวเปนระยะเวลา 2 

ป เวนแตเปนการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข 

ของสัญญาที่เปนคุณหรือเปนประโยชน 

ตอผูผลิตและผูจัดจําหนายสินคาหรือ 

วัตถุดิบรายเดิม และตองไดรับการ 

ยินยอมจากผู ผลิตและผูจัดจําหนาย 

สินคาหรือวัตถุดิบนั้นๆ ดวย

5. ตองใหเครดิตเทอม SMEs 

30-45 วัน เงื่อนไขขอท่ี 5 กําหนดให 

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และ 

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 

จํากัด สนับสนุน SMEs ใหไดรับสิทธิ 

ประโยชนในการดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น 

ดวยการกาํหนดระยะเวลาการใหสนิเชือ่ 

การคา (Credit Term) เปนระยะเวลา 

30–45 วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสาร 

เรียกเก็บเงินเปนระยะเวลา 3 ป โดย 

กลุมสินคาเกษตร สินคาเกษตรชุมชน 

สินคาชุมชน สินคาวิสาหกิจชุมชน หรือ 

ผลิตภัณฑทองถิ่น (OTOP) ภายใน 

ระยะเวลาไมเกิน 30 วัน และกลุ ม 

สินคาอื่น ๆ  ภายในระยะเวลาไมเกิน 45 

วัน แตถามีเงื่อนไขดีกวาที่กําหนดไว 

ใหถือวาใชได

6. ตองรายงานผลการรวมธุรกิจ 

เงื่อนไขขอที่ 6 กําหนดใหบริษัท ซีพี 

ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัท 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด 

รายงานผลการประกอบธุรกิจ ภายใต 

การดําเนินการตามกําหนดระยะเวลา 

และเงื่อนไขท่ีไดรับจากคณะกรรมการ 

การแขงขันทางการคา เปนรายไตรมาส 

หรือในระยะเวลาที่กําหนด ตามแบบ 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการแขงขัน 

ทางการคากําหนด เปนระยะเวลา 3 ป

7. ตองทําธุรกจิอยางมีธรรมภิบาล 

-หามใชอาํนาจเหนอืตลาด เงือ่นไขขอท่ี 

7 กําหนดใหผู ประกอบธุรกิจท่ีไดรับ 

อนุญาตรวมธุรกิจและผูประกอบธุรกิจ 

ที่มีสถานะเสมือนเปนหนวยธุรกิจเดียว 

กันในตลาดรานคาปลีกคาสงสมัยใหม  

สินคาอุปโภคบริโภค กําหนดมาตรฐาน 

ในการปฏิบัติทางการคาที่ดี (Code of 

Conduct) เพื่อเผยแพรตอสาธารณชน 

และถือปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาว 

ตลอดจนประกาศคณะกรรมการการ 

แขงขันทางการคา เรื่อง แนวทาง 

พิจารณาการปฏิบัติทางการคาที่ไมเปน 

ธรรมระหวางผู ประกอบธุรกิจคาสง 

คาปลีกกับผูผลิตหรือผูจําหนาย พ.ศ. 

2562 อยางเครงครดั และตองไมกระทํา 

การที่เปนขอหามของผูประกอบธุรกิจ 

ซึ่งมีอํานาจเหนือตลาดตามมาตรา 50 

แหง พ.ร.บ.การแขงขันทางการคา พ.ศ. 

2560

การเติบโตของ
ตลาดออนไลน์

ภาคธุรกิจคาปลีกในประเทศไทย 

ปจจุบันตองแขงขันกับการเติบโตของ 

ตลาดออนไลนของผูประกอบการจาก 

ตางประเทศ ซ่ึงผูประกอบการการคา 

ออนไลนในประเทศไทย ไดแก Shopee, 

Lazada, JD.com เปนตน (รูปภาพท่ี 6)  

และจากรูปภาพที่ 4 สัดสวนการขาย 

แบบออนไลน 7.7% และจากรูปภาพที่ 

5 มีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องและ 

มีโอกาสที่เขามาดิสรัปตลาดคาปลีก 

เมืองไทย อาจจะเขามายึดสวนแบงการ 

ตลาดคาปลกีสมยัใหมไปสูการคาออนไลน 

นอกจากเขามาถือครองตลาดเพิ่มขึ้น 

แลว ขอมูลผูบริโภคไทย เงินปนผล จะ 

อยูกับผู ประกอบการการคาออนไลน 

ตางประเทศ สิง่นีถ้อืเปนหนึง่ความเสีย่ง 

ตอการคาปลีกไทย

ชองทางการขายออนไลนท่ีเปนท่ี

นิยมในประเทศไทยแบงออกเปน 3 

ชองทาง ไดแก 1) E-Marketplace 

คอืการนาํสนิคาไปขายบนเวบ็ไซตตลาด 

สินคาออนไลนที่รวมรานคาหลายแหง 

ไวที่เดียว 2) Social Media คือการ 

ขายผาน Conversation และ 3) 

E-tailer/Brand.com คอืการทาํรานคา 

ออนไลนที่มีหนารานของตัวเอง ทํา 

เว็บเอง ขายเอง ไมตองผานคนกลาง 

โดยชองทางท่ีคนไทยนิยมใชใน 

การซือ้ขายสนิคามากทีส่ดุในป 2562 คือ 

E-Marketplace รอยละ 47 เชน 

Shopee, Lazada, JD Central เปนตน 

รองลงมาคือ Social Media รอยละ 38 

เชน Facebook, Instagram, หรือ 

Line@ (ธุรกิจออนไลนไทย รอยละ 95 

ขายสินคาผาน Social Media) และ 

E-Tallers/Brands.com รอยละ 25 

เชน Tesco Lotus, King Power, JIB, 

TVD

ตารางที่ 4 ผูประกอบการการคาออนไลนในประเทศไทย 

ป จจุ บันการแข  งขันในตลาด 

ออนไลนไทยพบวา ผู เลนรายใหญท่ี 

ครองตลาดออนไลนลวนเปนบริษัทตาง 

ชาติที่เขามาประกอบธุรกิจในประเทศ 

ไทย โดยยักษใหญที่สุดคือ Shopee 

เปนของ Sea Group ประเทศสิงคโปร 

มีผู ใชเฉลี่ยเดือนละ 44.7 ลานผูใช  

(ตารางที่ 4)

โดยสรุป กรณซีพีทีีจ่ะดําเนนิธุรกจิ 

ของโลตัสตอไป ถือเปนชองทางขยาย 

ตลาดโอทอป SME และขยายสงสินคา 

ไปในตางประเทศ ชวยกระตุนการจาง 

แรงงานและสรางงานในระบบเพิ่มขึ้น 

และในเงื่อนไขขอท่ี 2 กําหนดใหเพ่ิม 

สัดสวนของยอดขายสินคาที่มาจากผู 

ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาด 

ยอม (SMEs) ประกอบดวยกลุมสินคา 

เกษตร สินคาเกษตรชุมชน สินคาชุมชน 

สินคาวิสาหกิจชุมชนหรือผลิตภัณฑ 

ทองถ่ิน (OTOP) และกลุมสินคาอื่นๆ 

ของรานเซเวน อีเลฟเวน และเทสโก 

สโตรส รวมกันทุกรูปแบบ ในอัตรา 

เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาไมนอยกวา 10% 

ตอป เปนระยะเวลา 5 ป และเรื่อง 

เครดิตเทอม 30-45วนั จะชวยสนบัสนนุ 

SME ไทยและเกิดการหมุนเวียนทาง 

เศรษฐกิจตอไป 

อางอิง
https://otcc.or.th/news/2020/11/06/
สขค-เปดเผยคําสั่งกขค-ผล/
https://www.gsbresearch.or.th/wp
-content/uploads/2020/03/IN_trade_ 
9_62_detail.pdf
https://kasikornresearch.com/th/
analysis/k-econ/business/Pages/
Retail-z3102.aspx
https://www.set.or.th/set/
mainpage.do?language=th&country=TH
https://www.nesdc.go.th/main.php?
filename=index
https://ipricethailand.com/insights/
mapofecommerce/
https://www.etda.or.th/th/
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จับกระแสการเติบโต
ของตลาด E-Wallet ในอาเซียน

วิกฤต COVID-19 ถือ 

เปนตัวเรงใหการชําระ 

เงินผานชองทางดิจิทัล 

(Digital Payment) ไดรับความนิยม 

มากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน 

ที่เดิมผู บริโภคสวนใหญยังคุ นเคยกับ 

การใชเงินสดในชีวิตประจําวัน อยางไร 

ก็ตาม การระบาดของ COVID-19 ทาํให 

ผูบริโภคจําเปนตองพึ่งพาการซื้อสินคา 

และบริ การออนไลน  เพิ่ ม ขึ้ นจาก 

มาตรการเวนระยะหางทางสังคม อีก 

ทั้งยังตองหลีกเลี่ยงการหยิบจับสัมผัส 

เงินสด ทําใหการชําระเงินแบบไรการ 

สัมผัส (Contactless Payment) กลาย 

มาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน โดย 

หนึ่งในรูปแบบการชําระเงินแบบไร 

การสัมผัสที่ ผู บริโภคใชเพิ่มขึ้น คือ 

บริการกระเป าเงินอิ เล็กทรอนิกส  

(E-wallet) ซ่ึงเปนแอปพลิเคชันบน 

โทรศัพทมือถือที่ทําหนาที่เปนกระเปา 

เงินสําหรับทําธุรกรรมทางการเงิน 

ออนไลน อาทิ การจายเงินคาสินคา 

และบริการ และการโอนเงิน ซ่ึงมีทั้ง 

แอปพลิเคชันที่ตองผูกกับบัญชีธนาคาร 

และที่ ไม ต อง ผูกกับบัญชีธนาคาร 

แนวโนมดังกลาวทําใหตลาด E-wallet 

ในอาเซียนมีแนวโนมเติบโตแบบกาว 

กระโดดในระยะขางหนา ซึ่งมีการ 

คาดการณวาการใชบริการชําระเงิน 

ผานชองทาง E-wallet ในอาเซียน 

จะมีมูลคาแตะระดับ 1.14 แสนลาน 

ดอลลารสหรัฐภายในป 2568 เพิ่มขึ้น 

ราว 5 เทาจากระดบัปจจบุนัที ่2.2 หมืน่ 

ลานดอลลารสหรัฐ ทั้งน้ี ทิศทางของ 

ตลาด E-wallet ในอาเซียนที่กําลัง 

เปนที่นิยมเพิ่มข้ึน มีรายละเอียดที่นา 

สนใจดังนี้

ปัจจัยสำคัญ
ในการผลักดันตลาด 
E-wallet ในอาเซียน

ความพรอมในการเขาสู สังคม 

ดิจิทัล อาเซียนถือเปนภูมิภาคที่มีความ 

พรอมในการกาวสูสังคมดิจิทัลไดอยาง 

รวดเร็ว สังเกตไดจากปจจุบันอาเซียนมี 

ผูใชบริการอินเทอรเน็ตมากกวา 400 

ลานคน ขณะท่ีผู บริโภคในอาเซียนมี 

ความคุนชินกับการใชชีวิตประจําวัน 

ผ านโลกออนไลน   โดยข อมูลของ      

Hootsuite ผูใหบรกิารระบบการจดัการ 

โซเชียลมีเดยี ระบุวาผูบริโภคในอาเซยีน 

โดยเฉพาะอินโดนี เซี ย  มา เล เซีย 

ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม 

ใชเวลาอยูบนหนาจอสมารทโฟนเฉล่ีย 

ถงึ 4.2 ชัว่โมงตอวนั สูงกวาคาเฉลีย่ของ 

โลกถึง 1.2 เทา 

จํานวนผู บริโภคระดับกลางมี 

แนวโนมเพิ่มขึ้น ซึ่งผูบริโภคกลุมนี้ถือ 

เปนแรงหนุนสาํคัญของตลาด E-wallet 

ทัง้นี ้ ธนาคารพัฒนาเอเชยี (ADB) คาด 

วาสัดสวนของผูบริโภคระดับกลางใน 

อาเซยีนจะเพิม่ข้ึนเปน 70% ของประชากร 

ทัง้หมดในป 2573 นอกจากนี ้ประชากร 

สวนใหญยังอยูในวัยแรงงาน (ราว 58% 

ของประชากรทั้งหมดอายุตํ่ากวา 35 ป) 

ประชากรท่ีไมมีบัญชีธนาคารจะ

หันมาใชบริการ E-wallet มากขึ้น 

BCG Analysis ระบุวาในป 2562 ราว 

13% ของประชากรในอาเซียนที่ไมมี 

บัญชีธนาคาร เลือกใชบริการ E-wallet 

ในการทําธุรกรรมทางการเงิน และ 

สัดสวนดังกลาวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปน 

58% ในป 2568 เนื่องจาก E-wallet 

ถือเปนชองทางสําคัญที่จะทําใหกลุ ม 

ผู บริโภคท่ีไมมีบัญชีธนาคารสามารถ 

ว

เขาถึงบริการทางการเงินดานการชําระ 

ค าสินค าและบริการโอนเงิน ทั้ งนี้ 

ป จจุบันอาเซียนมีประชากรที่มีอายุ 

มากกวา 18 ปอยูราว 400 ลานคน 

ในจํานวนนี้มีประชากรที่เขาถึงบริการ 

ทางการเงินของธนาคารไดเต็มรูปแบบ 

(Banked) เพียง 104 ลานคน ขณะที่มี 

ประชากรที่มีบัญชีธนาคารแตยังนิยม 

ใชเงินสด (Underbanked) ราว 98 

ล านคน และประชากรที่ ไม มี บัญชี 

ธนาคาร (Unbanked) ราว 198 ลาน 

คน

ขอมูลจาก BCG Analysis ระบุ 

วาอัตราการใชบริการ E-wallet ของ 

อาเซยีน (ไมมขีอมลูของเมยีนมา กมัพชูา 

สปป.ลาว และบรูไน) อยูในชวง 9.5% 

-17.1% ของประชากรรวม (นับเฉพาะ 

ประชากรผูใหญที่อายุมากกวา 18 ป) 

โดยอัตราดังกลาวยังคงตํ่ากวาอัตรา 

การใชบริการ E-wallet ของจีนและ 

อนิเดยี ซึง่แสดงใหเห็นถึงโอกาสทีต่ลาด 

E-wallet ของอาเซยีนจะสามารถเตบิโต 

ไดอีกในระยะขางหนาหากพฤติกรรม 

ผูบริโภคอาเซียนพัฒนาไปในแนวทาง 

เดียวกันกับผูบริโภคในจีนและอินเดีย 

โดย BCG Analysis อธิบายลักษณะ 

ตลาด E-wallet ของอาเซียนวาอยูใน 

ชวง Tipping Point ซึง่การขยายตวัของ 

ผูใชบริการเขาใกลจุดที่จะเปลี่ยนเปน 

พฤติกรรมสําคัญของสังคมโดยรวม

â´Â: ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂ¸ØÃ¡Ô¨ ¸¹Ò¤ÒÃà¾×่Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅÐ¹Óà¢ŒÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

อินโดนีเซีย : ตลาดขนาด 

ใหญที่สุดในอาเซียน ทั้งดานขนาด 

เศรษฐกิจและจํานวนประชากร

ชาวอินโดนีเซียนิยมใช E-wallet 

เปนชองทางในการชาํระคาสนิคาออนไลน 

มากเปนอันดับ 2 รองจากการโอนเงิน 

ผานธนาคาร โดยบริการ E-wallet 

ที่ไดรับความนิยมมากที่สุด คือ GoPay 

ซึ่งเปนบริการ E-wallet ของ GO-JEK 

แอปพลิเคชันยอดนิยมของอินโดนีเซีย

และใหบริการที่หลากหลาย รองลงมา 

ไดแก OVO และ DANA ซึ่งเปนผูให 

บริการที่เนนดานการโอนเงิน รวมทั้งใช 

สาํหรับจายคาสนิคาและบรกิารออนไลน 

ซึ่งเปนที่สังเกตวาผูใหบริการ E-wallet 

รายใหญ 3 อันดับแรกของอินโดนีเซีย 

เปนผูใหบริการที่ไมใชธนาคาร (Non 

-bank) ขณะทีผู่ใหบรกิารท่ีเปนธนาคาร 

เชน Link Aja ซึ่งผูใชสวนใหญเปนชาว 

อนิโดนีเซียทีอ่าศยัอยูนอกกรุงจารกาตา 

และ JakOne Mobile ซึ่งเพิ่งมาไดรับ 

ความนิยมในระยะหลังจากการเปน 

ชองทางการใหเงนิชวยเหลอืจากภาครฐั 

เปนผูใหบริการยอดนิยมอันดับ 4 และ 

5 ตามลําดับ

เวยีดนาม : ตลาดท่ีเศรษฐกิจ 

ขยายตัวโดดเดนที่สุดในอาเซียน

ตลาด E-wallet ในเวียดนาม 

เตบิโตมากข้ึนจากการสนบัสนนุของภาค 

รัฐในการผลักดันใหประเทศเขาสูสังคม 

ไรเงินสด ประกอบกับตลาดอีคอมเมิรซ 

ท่ีเติบโตรับกระแส COVID-19 ทําให 

การใช E-wallet ไดรับความนิยมมากข้ึน 

โดยเฉพาะในเมอืงใหญอยางกรงุฮานอย 

และนครโฮจิมินห ซึ่งผู ใช E-wallet 

มีการใชเฉลี่ย 1.6-2 ครั้งตอวัน และมี 

ยอดใชจายเฉลี่ย 10-12 ดอลลารสหรัฐ 

ตอครั้ง โดยผูใหบริการ E-wallet ใน 

เวยีดนามมหีลายราย แตทีน่ยิมมากท่ีสุด 

มี 3 ราย คือ Momo, Moca และ 

ZaloPay ซึ่งครองสวนแบงในตลาด 

รวมกันราว 90% โดยผูใหบริการแตละ 

รายมีจุดแข็งในการใหบริการที่แตกตาง 

กัน โดย Momo นิยมใชในการเติมเงิน 

โทรศัพทมือถือและการโอนเงิน สวน 

Moca นิยมใชสําหรับจายคา Food 

Delivery และการใช บริการเรียก 

ยานพาหนะตางๆ ขณะที่ ZaloPay 

นิยมใชในการโอนเงินและจายบิลคา 

สาธารณูปโภค

CLM (กัมพูชา สปป.ลาว และ 

เมียนมา) : ตลาดประเทศเพื่อนบาน 

ทีม่คีวามสมัพนัธดานการคาการลงทนุ 

กับไทยอยางใกลชิด

ที่ผานมาผูบริโภคใน CLM นิยม 

ชาํระคาสินคาทีซ่ือ้ออนไลนผานรปูแบบ 

การชําระเงินปลายทาง (Cash on  

Delivery : COD) เปนหลัก เนื่องจาก 

ตองการเห็นสนิคากอนการชาํระเงนิ อีก 

ทั้งผูบริโภคสวนหนึ่งไมมีบัญชีธนาคาร 

ทําใหตองจายดวยเงินสด อยางไรก็ตาม 

คาดวาวิกฤต COVID-19 จะเปนแรง 

กระตุ นใหผู บริโภคหาทางเลือกใหม 

ในการชํ าระค  า สินค  าและบริการ 

เนือ่งจากตองดาํเนนิชวีติภายใตมาตรการ 

เวนระยะหางทางสังคม และตองหลีก 

เลี่ยงการสัมผัสเงินสดจากบุคคลอื่น ซึ่ง 

E-wallet ถอืเปนชองทางสาํคัญทีค่าดวา 

จะถูกเลือกใชมากขึ้น โดยสถานการณ 

ตลาด E-wallet ที่สําคัญของ CLM 

มีดังนี้

กัมพูชา : ในป 2562 ตลาด 

E-wallet ในกัมพูชามีผูใชบริการ 5.22 

ลานบัญชี เพิ่มขึ้น 64% จากปกอนหนา 

ขณะที่ในระยะขางหนาตลาดจะได 

รับแรงสนับสนุนสําคัญจากกฎหมาย 

อคีอมเมริซท่ีกาํลังจะมผีลบงัคับใช ซ่ึงจะ 

ทําใหความตองการใชจายผานชองทาง 

ดจิทัิลเพิม่ขึน้ ทัง้นี ้ปจจบุนักัมพูชามผีูให 

บริการรายสําคัญ ไดแก TrueMoney, 

Ly Hour Pay Pro, Pi Pay และ 

Pay&Go

สปป.ลาว : ปจจุบันการใช 

บริการ E-wallet ใน สปป.ลาว เริ่ม 

แพรหลายมากขึ้น โดยมีผูใหบริการราย 

สําคัญ ไดแก BCEL One Pay และ 

Kiwipay รวมถึง QR Kbank ของ 

ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเปนแอปพลิเคชัน 

E-wallet ที่ไมตองผูกกับบัญชีธนาคาร

เมียนมา : การใช E-wallet 

ยังไมไดรับความนิยม เนื่องจากตลาด 

อีคอมเมิร ซของเมียนมายังมีขนาด 

คอนขางเลก็ สงัเกตไดจากมจีาํนวนผูซือ้ 

สินคาออนไลนเพียง 1.8 แสนคน ในป 

2562 เทยีบกบัจาํนวนประชากรราว 54 

ลานคน แตกถ็อืเปนตลาดทีน่าจบัตามอง 

เนื่องจากประชาชนสวนใหญยังไมมี 

บัญชีธนาคาร ซึ่ง E-wallet จะสามารถ 

เขามาตอบโจทยผูบริโภคในอนาคตได 

สําหรับผูใหบรกิาร E-wallet รายสาํคญั 

ในเมียนมา ไดแก Wave Money, OK 

Dollar และ True Money

ความนยิมใช E-wallet ในภูมิภาค 

อาเซียนที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทําให 

ผูบริโภคคุนชินกับการใชจายผานทาง 

ออนไลน ซึง่เปนโอกาสใหตอยอดสูบรกิาร 

ทางการเงนิทีค่รบวงจรไดเร็วข้ึน โดยเฉพาะ 

อยางยิ่ง E-payment ที่นาจะเติบโต 

ไดดีตามกระแส Contactless รวมถึง 

E-lending โดยการใชขอมลูจาํนวนมาก 

ในระบบออนไลน (Big Data) มาวเิคราะห 

เพ่ือหารูปแบบการใชจายและศักยภาพ 

ทางการเงนิเปนรายบคุคล หรอืแมกระทัง่ 

การระดมทุนผาน Crowdfunding ซึ่ง 

ลกัษณะตางๆ ดงักลาวจะทาํใหอุปสรรค 

ของการเขาไมถึงแหลงเงินทุนที่ภาค 

ธุรกิจในหลายๆ ประเทศตองเผชิญอยู 

ลดนอยลงอยางรวดเร็ว และกลายเปน 

โอกาสใหมสาํหรบัภาคธรุกจิในประเทศ 

เหลานั้น
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วิกฤต COVID-19 ถือ 

เปนตัวเรงใหการชําระ 

เงินผานชองทางดิจิทัล 

(Digital Payment) ไดรับความนิยม 

มากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน 

ท่ีเดิมผูบริโภคสวนใหญยังคุ นเคยกับ 

การใชเงินสดในชีวิตประจําวัน อยางไร 

กต็าม การระบาดของ COVID-19 ทาํให 

ผูบริโภคจําเปนตองพึ่งพาการซื้อสินคา 

และบริ การออนไลน  เพิ่ ม ขึ้ นจาก 

มาตรการเวนระยะหางทางสังคม อีก 

ท้ังยังตองหลีกเลี่ยงการหยิบจับสัมผัส 

เงินสด ทําใหการชําระเงินแบบไรการ 

สัมผัส (Contactless Payment) กลาย 

มาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน โดย 

หนึ่งในรูปแบบการชําระเงินแบบไร 

การสัมผัสที่ผู บริโภคใชเพิ่มขึ้น คือ 

บริการกระเป าเงินอิ เล็กทรอนิกส  

(E-wallet) ซ่ึงเปนแอปพลิเคชันบน 

โทรศัพทมือถือท่ีทําหนาท่ีเปนกระเปา 

เงินสําหรับทําธุรกรรมทางการเงิน 

ออนไลน อาทิ การจายเงินคาสินคา 

และบริการ และการโอนเงิน ซ่ึงมีทั้ง 

แอปพลิเคชันที่ตองผูกกับบัญชีธนาคาร 

และที่ ไม ต องผูกกับบัญชีธนาคาร 

แนวโนมดังกลาวทําใหตลาด E-wallet 

ในอาเซียนมีแนวโนมเติบโตแบบกาว 

กระโดดในระยะขางหนา ซึ่งมีการ 

คาดการณวาการใชบริการชําระเงิน 

ผานชองทาง E-wallet ในอาเซียน 

จะมีมูลคาแตะระดับ 1.14 แสนลาน 

ดอลลารสหรัฐภายในป 2568 เพ่ิมขึ้น 

ราว 5 เทาจากระดบัปจจบุนัที ่2.2 หมืน่ 

ลานดอลลารสหรัฐ ทั้งน้ี ทิศทางของ 

ตลาด E-wallet ในอาเซียนที่กําลัง 

เปนท่ีนิยมเพิ่มข้ึน มีรายละเอียดที่นา 

สนใจดังนี้

ปัจจัยสำคัญ
ในการผลักดันตลาด 
E-wallet ในอาเซียน

ความพรอมในการเขาสู สังคม 

ดิจิทัล อาเซียนถือเปนภูมิภาคที่มีความ 

พรอมในการกาวสูสังคมดิจิทัลไดอยาง 

รวดเร็ว สังเกตไดจากปจจุบันอาเซียนมี 

ผูใชบริการอินเทอรเน็ตมากกวา 400 

ลานคน ขณะท่ีผู บริโภคในอาเซียนมี 

ความคุนชินกับการใชชีวิตประจําวัน 

ผ านโลกออนไลน   โดยข อมูลของ      

Hootsuite ผูใหบรกิารระบบการจัดการ 

โซเชยีลมีเดีย ระบวุาผูบริโภคในอาเซียน 

โดยเฉพาะอินโดนี เซี ย  มา เล เ ซีย 

ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม 

ใชเวลาอยูบนหนาจอสมารทโฟนเฉลี่ย 

ถงึ 4.2 ชัว่โมงตอวนั สูงกวาคาเฉล่ียของ 

โลกถึง 1.2 เทา 

จํานวนผู บริโภคระดับกลางมี 

แนวโนมเพิ่มขึ้น ซึ่งผูบริโภคกลุมนี้ถือ 

เปนแรงหนนุสาํคัญของตลาด E-wallet 

ทัง้น้ี ธนาคารพัฒนาเอเชยี (ADB) คาด 

วาสัดสวนของผูบริโภคระดับกลางใน 

อาเซยีนจะเพิม่ขึน้เปน 70% ของประชากร 

ทัง้หมดในป 2573 นอกจากน้ี ประชากร 

สวนใหญยังอยูในวัยแรงงาน (ราว 58% 

ของประชากรทั้งหมดอายุตํ่ากวา 35 ป) 

ประชากรที่ไมมีบัญชีธนาคารจะ

หันมาใชบริการ E-wallet มากขึ้น 

BCG Analysis ระบุวาในป 2562 ราว 

13% ของประชากรในอาเซียนที่ไมมี 

บัญชีธนาคาร เลือกใชบริการ E-wallet 

ในการทําธุรกรรมทางการเงิน และ 

สัดสวนดังกลาวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปน 

58% ในป 2568 เนื่องจาก E-wallet 

ถือเปนชองทางสําคัญที่จะทําใหกลุ ม 

ผู บริโภคที่ไมมีบัญชีธนาคารสามารถ 

เขาถึงบริการทางการเงินดานการชําระ 

ค าสินค าและบริการโอนเงิน ทั้ งนี้ 

ป จจุบันอาเซียนมีประชากรที่มีอายุ 

มากกวา 18 ปอยูราว 400 ลานคน 

ในจํานวนนี้มีประชากรท่ีเขาถึงบริการ 

ทางการเงินของธนาคารไดเต็มรูปแบบ 

(Banked) เพียง 104 ลานคน ขณะที่มี 

ประชากรที่มีบัญชีธนาคารแตยังนิยม 

ใชเงินสด (Underbanked) ราว 98 

ล านคน และประชากรที่ ไม มีบัญชี 

ธนาคาร (Unbanked) ราว 198 ลาน 

คน

ขอมูลจาก BCG Analysis ระบุ 

วาอัตราการใชบริการ E-wallet ของ 

อาเซยีน (ไมมขีอมลูของเมยีนมา กมัพูชา 

สปป.ลาว และบรูไน) อยูในชวง 9.5% 

-17.1% ของประชากรรวม (นับเฉพาะ 

ประชากรผูใหญที่อายุมากกวา 18 ป) 

โดยอัตราดังกลาวยังคงตํ่ากวาอัตรา 

การใชบริการ E-wallet ของจีนและ 

อนิเดยี ซ่ึงแสดงใหเหน็ถึงโอกาสทีต่ลาด 

E-wallet ของอาเซยีนจะสามารถเตบิโต 

ไดอีกในระยะขางหนาหากพฤติกรรม 

ผูบริโภคอาเซียนพัฒนาไปในแนวทาง 

เดียวกันกับผูบริโภคในจีนและอินเดีย 

โดย BCG Analysis อธิบายลักษณะ 

ตลาด E-wallet ของอาเซียนวาอยูใน 

ชวง Tipping Point ซึง่การขยายตวัของ 

ผูใชบริการเขาใกลจุดท่ีจะเปลี่ยนเปน 

พฤติกรรมสําคัญของสังคมโดยรวม

ตลาด E-walletของอาเซียนมีศักยภาพในการขยายตัว
สัดสวนประชากรอายุมากกวา 18 ปที่ใชบริการ E-wallet ในป 2562 (%)

อินโดนีเซีย : ตลาดขนาด 

ใหญที่สุดในอาเซียน ท้ังดานขนาด 

เศรษฐกิจและจํานวนประชากร

ชาวอินโดนีเซียนิยมใช E-wallet 

เปนชองทางในการชาํระคาสนิคาออนไลน 

มากเปนอันดับ 2 รองจากการโอนเงิน 

ผานธนาคาร โดยบริการ E-wallet 

ที่ไดรับความนิยมมากที่สุด คือ GoPay 

ซึ่งเปนบริการ E-wallet ของ GO-JEK 

แอปพลิเคชันยอดนิยมของอินโดนีเซีย

และใหบริการท่ีหลากหลาย รองลงมา 

ไดแก OVO และ DANA ซึ่งเปนผูให 

บริการที่เนนดานการโอนเงิน รวมทั้งใช 

สาํหรับจายคาสนิคาและบรกิารออนไลน 

ซึ่งเปนที่สังเกตวาผูใหบริการ E-wallet 

รายใหญ 3 อันดับแรกของอินโดนีเซีย 

เปนผูใหบริการท่ีไมใชธนาคาร (Non 

-bank) ขณะทีผู่ใหบรกิารท่ีเปนธนาคาร 

เชน Link Aja ซึ่งผูใชสวนใหญเปนชาว 

อนิโดนีเซียทีอ่าศยัอยูนอกกรุงจารกาตา 

และ JakOne Mobile ซึ่งเพิ่งมาไดรับ 

ความนิยมในระยะหลังจากการเปน 

ชองทางการใหเงนิชวยเหลอืจากภาครฐั 

เปนผูใหบริการยอดนิยมอันดับ 4 และ 

5 ตามลําดับ

เวยีดนาม : ตลาดทีเ่ศรษฐกิจ 

ขยายตัวโดดเดนที่สุดในอาเซียน

ตลาด E-wallet ในเวียดนาม 

เติบโตมากขึน้จากการสนบัสนนุของภาค 

รัฐในการผลักดันใหประเทศเขาสูสังคม 

ไรเงินสด ประกอบกับตลาดอีคอมเมิรซ 

ที่เติบโตรับกระแส COVID-19 ทําให 

การใช E-wallet ไดรับความนิยมมากข้ึน 

โดยเฉพาะในเมอืงใหญอยางกรุงฮานอย 

และนครโฮจิมินห ซึ่งผู ใช E-wallet 

มีการใชเฉลี่ย 1.6-2 ครั้งตอวัน และมี 

ยอดใชจายเฉลี่ย 10-12 ดอลลารสหรัฐ 

ตอคร้ัง โดยผูใหบริการ E-wallet ใน 

เวียดนามมหีลายราย แตทีนิ่ยมมากท่ีสดุ 

มี 3 ราย คือ Momo, Moca และ 

ZaloPay ซึ่งครองสวนแบงในตลาด 

รวมกันราว 90% โดยผูใหบริการแตละ 

รายมีจุดแข็งในการใหบริการที่แตกตาง 

กัน โดย Momo นิยมใชในการเติมเงิน 

โทรศัพทมือถือและการโอนเงิน สวน 

Moca นิยมใชสําหรับจายคา Food 

Delivery และการใช บริการเรียก 

ยานพาหนะตางๆ ขณะที่ ZaloPay 

นิยมใชในการโอนเงินและจายบิลคา 

สาธารณูปโภค

CLM (กัมพูชา สปป.ลาว และ 

เมียนมา) : ตลาดประเทศเพื่อนบาน 

ทีม่คีวามสมัพันธดานการคาการลงทุน 

กับไทยอยางใกลชิด

ที่ผานมาผูบริโภคใน CLM นิยม 

ชาํระคาสินคาทีซ้ื่อออนไลนผานรปูแบบ 

การชําระเงินปลายทาง (Cash on  

Delivery : COD) เปนหลัก เนื่องจาก 

ตองการเหน็สนิคากอนการชาํระเงนิ อีก 

ทั้งผูบริโภคสวนหนึ่งไมมีบัญชีธนาคาร 

ทําใหตองจายดวยเงินสด อยางไรก็ตาม 

คาดวาวิกฤต COVID-19 จะเปนแรง 

กระตุ นใหผู บริโภคหาทางเลือกใหม 

ในการชํ าระค  า สินค  าและบริการ 

เนือ่งจากตองดาํเนินชวีติภายใตมาตรการ 

เวนระยะหางทางสังคม และตองหลีก 

เลี่ยงการสัมผัสเงินสดจากบุคคลอื่น ซึ่ง 

E-wallet ถือเปนชองทางสาํคัญท่ีคาดวา 

จะถูกเลือกใชมากขึ้น โดยสถานการณ 

ตลาด E-wallet ที่สําคัญของ CLM 

มีดังนี้

กัมพูชา : ในป 2562 ตลาด 

E-wallet ในกัมพูชามีผูใชบริการ 5.22 

ลานบัญชี เพิ่มขึ้น 64% จากปกอนหนา 

ขณะที่ในระยะขางหนาตลาดจะได 

รับแรงสนับสนุนสําคัญจากกฎหมาย 

อคีอมเมริซทีก่าํลงัจะมผีลบงัคบัใช ซึง่จะ 

ทําใหความตองการใชจายผานชองทาง 

ดิจิทัลเพิม่ขึน้ ทัง้นี ้ปจจบุนักัมพูชามผีูให 

บริการรายสําคัญ ไดแก TrueMoney, 

Ly Hour Pay Pro, Pi Pay และ 

Pay&Go

สปป.ลาว : ปจจุบันการใช 

บริการ E-wallet ใน สปป.ลาว เริ่ม 

แพรหลายมากขึ้น โดยมีผูใหบริการราย 

สําคัญ ไดแก BCEL One Pay และ 

Kiwipay รวมถึง QR Kbank ของ 

ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเปนแอปพลิเคชัน 

E-wallet ที่ไมตองผูกกับบัญชีธนาคาร

เมียนมา : การใช E-wallet 

ยังไมไดรับความนิยม เนื่องจากตลาด 

อีคอมเมิร ซของเมียนมายังมีขนาด 

คอนขางเลก็ สงัเกตไดจากมจีาํนวนผูซือ้ 

สินคาออนไลนเพียง 1.8 แสนคน ในป 

2562 เทยีบกบัจาํนวนประชากรราว 54 

ลานคน แตกถื็อเปนตลาดท่ีนาจบัตามอง 

เนื่องจากประชาชนสวนใหญยังไมมี 

บัญชีธนาคาร ซึ่ง E-wallet จะสามารถ 

เขามาตอบโจทยผูบริโภคในอนาคตได 

สาํหรบัผูใหบรกิาร E-wallet รายสําคัญ 

ในเมียนมา ไดแก Wave Money, OK 

Dollar และ True Money

ความนยิมใช E-wallet ในภูมภิาค 

อาเซียนที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ทําให 

ผูบริโภคคุนชินกับการใชจายผานทาง 

ออนไลน ซ่ึงเปนโอกาสใหตอยอดสูบรกิาร 

ทางการเงนิทีค่รบวงจรไดเร็วขึน้ โดยเฉพาะ 

อยางยิ่ง E-payment ที่นาจะเติบโต 

ไดดีตามกระแส Contactless รวมถึง 

E-lending โดยการใชขอมลูจาํนวนมาก 

ในระบบออนไลน (Big Data) มาวเิคราะห 

เพื่อหารูปแบบการใชจายและศักยภาพ 

ทางการเงนิเปนรายบคุคล หรอืแมกระทัง่ 

การระดมทุนผาน Crowdfunding ซึ่ง 

ลกัษณะตางๆ ดงักลาวจะทาํใหอปุสรรค 

ของการเขาไมถึงแหลงเงินทุนท่ีภาค 

ธุรกิจในหลายๆ ประเทศตองเผชิญอยู 

ลดนอยลงอยางรวดเร็ว และกลายเปน 

โอกาสใหมสาํหรบัภาคธรุกจิในประเทศ 

เหลานั้น
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วิกฤต COVID-19 ถือ 

เปนตัวเรงใหการชําระ 

เงินผานชองทางดิจิทัล 

(Digital Payment) ไดรับความนิยม 

มากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน 

ที่เดิมผู บริโภคสวนใหญยังคุ นเคยกับ 

การใชเงินสดในชีวิตประจําวัน อยางไร 

ก็ตาม การระบาดของ COVID-19 ทาํให 

ผูบริโภคจําเปนตองพึ่งพาการซื้อสินคา 

และบริ การออนไลน  เพิ่ ม ขึ้ นจาก 

มาตรการเวนระยะหางทางสังคม อีก 

ทั้งยังตองหลีกเลี่ยงการหยิบจับสัมผัส 

เงินสด ทําใหการชําระเงินแบบไรการ 

สัมผัส (Contactless Payment) กลาย 

มาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน โดย 

หนึ่งในรูปแบบการชําระเงินแบบไร 

การสัมผัสที่ ผู บริโภคใชเพิ่มขึ้น คือ 

บริการกระเป าเงินอิ เล็กทรอนิกส  

(E-wallet) ซ่ึงเปนแอปพลิเคชันบน 

โทรศัพทมือถือที่ทําหนาที่เปนกระเปา 

เงินสําหรับทําธุรกรรมทางการเงิน 

ออนไลน อาทิ การจายเงินคาสินคา 

และบริการ และการโอนเงิน ซ่ึงมีทั้ง 

แอปพลิเคชันที่ตองผูกกับบัญชีธนาคาร 

และที่ ไม ต อง ผูกกับบัญชีธนาคาร 

แนวโนมดังกลาวทําใหตลาด E-wallet 

ในอาเซียนมีแนวโนมเติบโตแบบกาว 

กระโดดในระยะขางหนา ซึ่งมีการ 

คาดการณวาการใชบริการชําระเงิน 

ผานชองทาง E-wallet ในอาเซียน 

จะมีมูลคาแตะระดับ 1.14 แสนลาน 

ดอลลารสหรัฐภายในป 2568 เพิ่มขึ้น 

ราว 5 เทาจากระดบัปจจบุนัที ่2.2 หมืน่ 

ลานดอลลารสหรัฐ ทั้งน้ี ทิศทางของ 

ตลาด E-wallet ในอาเซียนที่กําลัง 

เปนที่นิยมเพิ่มข้ึน มีรายละเอียดที่นา 

สนใจดังนี้

ปัจจัยสำคัญ
ในการผลักดันตลาด 
E-wallet ในอาเซียน

ความพรอมในการเขาสู สังคม 

ดิจิทัล อาเซียนถือเปนภูมิภาคที่มีความ 

พรอมในการกาวสูสังคมดิจิทัลไดอยาง 

รวดเร็ว สังเกตไดจากปจจุบันอาเซียนมี 

ผูใชบริการอินเทอรเน็ตมากกวา 400 

ลานคน ขณะท่ีผู บริโภคในอาเซียนมี 

ความคุนชินกับการใชชีวิตประจําวัน 

ผ านโลกออนไลน   โดยข อมูลของ      

Hootsuite ผูใหบรกิารระบบการจดัการ 

โซเชียลมีเดยี ระบุวาผูบริโภคในอาเซยีน 

โดยเฉพาะอินโดนี เซี ย  มา เล เซีย 

ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม 

ใชเวลาอยูบนหนาจอสมารทโฟนเฉล่ีย 

ถงึ 4.2 ชัว่โมงตอวนั สูงกวาคาเฉลีย่ของ 

โลกถึง 1.2 เทา 

จํานวนผู บริโภคระดับกลางมี 

แนวโนมเพิ่มขึ้น ซึ่งผูบริโภคกลุมนี้ถือ 

เปนแรงหนุนสาํคัญของตลาด E-wallet 

ทัง้นี ้ ธนาคารพัฒนาเอเชยี (ADB) คาด 

วาสัดสวนของผูบริโภคระดับกลางใน 

อาเซยีนจะเพิม่ข้ึนเปน 70% ของประชากร 

ทัง้หมดในป 2573 นอกจากนี ้ประชากร 

สวนใหญยังอยูในวัยแรงงาน (ราว 58% 

ของประชากรทั้งหมดอายุตํ่ากวา 35 ป) 

ประชากรท่ีไมมีบัญชีธนาคารจะ

หันมาใชบริการ E-wallet มากขึ้น 

BCG Analysis ระบุวาในป 2562 ราว 

13% ของประชากรในอาเซียนที่ไมมี 

บัญชีธนาคาร เลือกใชบริการ E-wallet 

ในการทําธุรกรรมทางการเงิน และ 

สัดสวนดังกลาวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปน 

58% ในป 2568 เนื่องจาก E-wallet 

ถือเปนชองทางสําคัญที่จะทําใหกลุ ม 

ผู บริโภคท่ีไมมีบัญชีธนาคารสามารถ 

เขาถึงบริการทางการเงินดานการชําระ 

ค าสินค าและบริการโอนเงิน ทั้ งนี้ 

ป จจุบันอาเซียนมีประชากรที่มีอายุ 

มากกวา 18 ปอยูราว 400 ลานคน 

ในจํานวนนี้มีประชากรที่เขาถึงบริการ 

ทางการเงินของธนาคารไดเต็มรูปแบบ 

(Banked) เพียง 104 ลานคน ขณะที่มี 

ประชากรที่มีบัญชีธนาคารแตยังนิยม 

ใชเงินสด (Underbanked) ราว 98 

ล านคน และประชากรที่ ไม มี บัญชี 

ธนาคาร (Unbanked) ราว 198 ลาน 

คน

ขอมูลจาก BCG Analysis ระบุ 

วาอัตราการใชบริการ E-wallet ของ 

อาเซยีน (ไมมขีอมลูของเมยีนมา กมัพชูา 

สปป.ลาว และบรูไน) อยูในชวง 9.5% 

-17.1% ของประชากรรวม (นับเฉพาะ 

ประชากรผูใหญที่อายุมากกวา 18 ป) 

โดยอัตราดังกลาวยังคงตํ่ากวาอัตรา 

การใชบริการ E-wallet ของจีนและ 

อนิเดยี ซึง่แสดงใหเห็นถึงโอกาสทีต่ลาด 

E-wallet ของอาเซยีนจะสามารถเตบิโต 

ไดอีกในระยะขางหนาหากพฤติกรรม 

ผูบริโภคอาเซียนพัฒนาไปในแนวทาง 

เดียวกันกับผูบริโภคในจีนและอินเดีย 

โดย BCG Analysis อธิบายลักษณะ 

ตลาด E-wallet ของอาเซียนวาอยูใน 

ชวง Tipping Point ซึง่การขยายตวัของ 

ผูใชบริการเขาใกลจุดที่จะเปลี่ยนเปน 

พฤติกรรมสําคัญของสังคมโดยรวม

“ตลาด E-wallet ในอาเซียนมีการ 

แขงขันสูงจากจํานวนผูเลนมากราย ซ่ึง 

แตกตางจากตลาดจีนและอินเดียที่มี 

เฉพาะผูเลนรายใหญเพียงไมกี่ราย”

ผู้ให้บริการ E-wallet รายสำคัญในอาเซียน

ตลาด E-wallet ที่น่าสนใจในอาเซียน

ตลาดที่ E-wallet 
ได้รับความนิยม

อินโดนีเซีย : ตลาดขนาด 

ใหญที่สุดในอาเซียน ทั้งดานขนาด 

เศรษฐกิจและจํานวนประชากร

ชาวอินโดนีเซียนิยมใช E-wallet 

เปนชองทางในการชาํระคาสนิคาออนไลน 

มากเปนอันดับ 2 รองจากการโอนเงิน 

ผานธนาคาร โดยบริการ E-wallet 

ที่ไดรับความนิยมมากที่สุด คือ GoPay 

ซึ่งเปนบริการ E-wallet ของ GO-JEK 

แอปพลิเคชันยอดนิยมของอินโดนีเซีย

และใหบริการที่หลากหลาย รองลงมา 

ไดแก OVO และ DANA ซึ่งเปนผูให 

บริการที่เนนดานการโอนเงิน รวมทั้งใช 

สาํหรับจายคาสนิคาและบรกิารออนไลน 

ซึ่งเปนที่สังเกตวาผูใหบริการ E-wallet 

รายใหญ 3 อันดับแรกของอินโดนีเซีย 

เปนผูใหบริการที่ไมใชธนาคาร (Non 

-bank) ขณะทีผู่ใหบรกิารท่ีเปนธนาคาร 

เชน Link Aja ซึ่งผูใชสวนใหญเปนชาว 

อนิโดนีเซียทีอ่าศยัอยูนอกกรุงจารกาตา 

และ JakOne Mobile ซึ่งเพิ่งมาไดรับ 

ความนิยมในระยะหลังจากการเปน 

ชองทางการใหเงนิชวยเหลอืจากภาครฐั 

เปนผูใหบริการยอดนิยมอันดับ 4 และ 

5 ตามลําดับ

เวยีดนาม : ตลาดท่ีเศรษฐกิจ 

ขยายตัวโดดเดนที่สุดในอาเซียน

ตลาด E-wallet ในเวียดนาม 

เตบิโตมากข้ึนจากการสนบัสนนุของภาค 

รัฐในการผลักดันใหประเทศเขาสูสังคม 

ไรเงินสด ประกอบกับตลาดอีคอมเมิรซ 

ท่ีเติบโตรับกระแส COVID-19 ทําให 

การใช E-wallet ไดรับความนิยมมากข้ึน 

โดยเฉพาะในเมอืงใหญอยางกรงุฮานอย 

และนครโฮจิมินห ซึ่งผู ใช E-wallet 

มีการใชเฉลี่ย 1.6-2 ครั้งตอวัน และมี 

ยอดใชจายเฉลี่ย 10-12 ดอลลารสหรัฐ 

ตอครั้ง โดยผูใหบริการ E-wallet ใน 

เวยีดนามมหีลายราย แตทีน่ยิมมากท่ีสุด 

มี 3 ราย คือ Momo, Moca และ 

ZaloPay ซ่ึงครองสวนแบงในตลาด 

รวมกันราว 90% โดยผูใหบริการแตละ 

รายมีจุดแข็งในการใหบริการท่ีแตกตาง 

กัน โดย Momo นิยมใชในการเติมเงิน 

โทรศัพทมือถือและการโอนเงิน สวน 

Moca นิยมใชสําหรับจายคา Food 

Delivery และการใช บริการเรียก 

ยานพาหนะตางๆ ขณะที่ ZaloPay 

นิยมใชในการโอนเงินและจายบิลคา 

สาธารณูปโภค

CLM (กัมพูชา สปป.ลาว และ 

เมียนมา) : ตลาดประเทศเพื่อนบาน 

ทีม่คีวามสมัพนัธดานการคาการลงทนุ 

กับไทยอยางใกลชิด

ที่ผานมาผูบริโภคใน CLM นิยม 

ชาํระคาสินคาทีซ่ือ้ออนไลนผานรปูแบบ 

การชําระเงินปลายทาง (Cash on  

Delivery : COD) เปนหลัก เนื่องจาก 

ตองการเห็นสนิคากอนการชาํระเงนิ อีก 

ทั้งผูบริโภคสวนหนึ่งไมมีบัญชีธนาคาร 

ทําใหตองจายดวยเงินสด อยางไรก็ตาม 

คาดวาวิกฤต COVID-19 จะเปนแรง 

กระตุ นใหผู บริโภคหาทางเลือกใหม 

ในการชํ าระค  า สินค  าและบริการ 

เนือ่งจากตองดาํเนนิชวีติภายใตมาตรการ 

เวนระยะหางทางสังคม และตองหลีก 

เลี่ยงการสัมผัสเงินสดจากบุคคลอื่น ซึ่ง 

E-wallet ถอืเปนชองทางสําคัญทีค่าดวา 

จะถูกเลือกใชมากขึ้น โดยสถานการณ 

ตลาด E-wallet ที่สําคัญของ CLM 

มีดังนี้

กัมพูชา : ในป 2562 ตลาด 

E-wallet ในกัมพูชามีผูใชบริการ 5.22 

ลานบัญชี เพิ่มขึ้น 64% จากปกอนหนา 

ขณะที่ในระยะขางหนาตลาดจะได 

รับแรงสนับสนุนสําคัญจากกฎหมาย 

อคีอมเมริซท่ีกาํลังจะมผีลบงัคับใช ซ่ึงจะ 

ทําใหความตองการใชจายผานชองทาง 

ดจิทัิลเพิม่ขึน้ ทัง้นี ้ปจจบุนักัมพูชามผีูให 

บริการรายสําคัญ ไดแก TrueMoney, 

Ly Hour Pay Pro, Pi Pay และ 

Pay&Go

สปป.ลาว : ปจจุบันการใช 

บริการ E-wallet ใน สปป.ลาว เริ่ม 

แพรหลายมากขึ้น โดยมีผูใหบริการราย 

สําคัญ ไดแก BCEL One Pay และ 

Kiwipay รวมถึง QR Kbank ของ 

ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเปนแอปพลิเคชัน 

E-wallet ที่ไมตองผูกกับบัญชีธนาคาร

เมียนมา : การใช E-wallet 

ยังไมไดรับความนิยม เนื่องจากตลาด 

อีคอมเมิร ซของเมียนมายังมีขนาด 

คอนขางเลก็ สงัเกตไดจากมจีาํนวนผูซือ้ 

สินคาออนไลนเพียง 1.8 แสนคน ในป 
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ลานคน แตกถ็อืเปนตลาดทีน่าจบัตามอง 

เนื่องจากประชาชนสวนใหญยังไมมี 

บัญชีธนาคาร ซึ่ง E-wallet จะสามารถ 

เขามาตอบโจทยผูบริโภคในอนาคตได 

สําหรับผูใหบรกิาร E-wallet รายสาํคญั 

ในเมียนมา ไดแก Wave Money, OK 

Dollar และ True Money

ความนยิมใช E-wallet ในภูมภิาค 

อาเซียนที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทําให 

ผูบริโภคคุนชินกับการใชจายผานทาง 

ออนไลน ซึง่เปนโอกาสใหตอยอดสูบรกิาร 

ทางการเงนิทีค่รบวงจรไดเร็วข้ึน โดยเฉพาะ 

อยางยิ่ง E-payment ที่นาจะเติบโต 

ไดดีตามกระแส Contactless รวมถึง 

E-lending โดยการใชขอมลูจาํนวนมาก 

ในระบบออนไลน (Big Data) มาวเิคราะห 

เพ่ือหารูปแบบการใชจายและศักยภาพ 

ทางการเงนิเปนรายบคุคล หรอืแมกระทัง่ 

การระดมทุนผาน Crowdfunding ซึ่ง 

ลกัษณะตางๆ ดงักลาวจะทาํใหอุปสรรค 

ของการเขาไมถึงแหลงเงินทุนที่ภาค 

ธุรกิจในหลายๆ ประเทศตองเผชิญอยู 

ลดนอยลงอยางรวดเร็ว และกลายเปน 

โอกาสใหมสาํหรบัภาคธรุกจิในประเทศ 

เหลานั้น
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วิกฤต COVID-19 ถือ 

เปนตัวเรงใหการชําระ 

เงินผานชองทางดิจิทัล 

(Digital Payment) ไดรับความนิยม 

มากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน 

ท่ีเดิมผูบริโภคสวนใหญยังคุ นเคยกับ 

การใชเงินสดในชีวิตประจําวัน อยางไร 

กต็าม การระบาดของ COVID-19 ทาํให 

ผูบริโภคจําเปนตองพึ่งพาการซื้อสินคา 

และบริ การออนไลน  เพิ่ ม ขึ้ นจาก 

มาตรการเวนระยะหางทางสังคม อีก 

ท้ังยังตองหลีกเลี่ยงการหยิบจับสัมผัส 

เงินสด ทําใหการชําระเงินแบบไรการ 

สัมผัส (Contactless Payment) กลาย 

มาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน โดย 

หนึ่งในรูปแบบการชําระเงินแบบไร 

การสัมผัสที่ผู บริโภคใชเพิ่มขึ้น คือ 

บริการกระเป าเงินอิ เล็กทรอนิกส  

(E-wallet) ซ่ึงเปนแอปพลิเคชันบน 

โทรศัพทมือถือท่ีทําหนาท่ีเปนกระเปา 

เงินสําหรับทําธุรกรรมทางการเงิน 

ออนไลน อาทิ การจายเงินคาสินคา 

และบริการ และการโอนเงิน ซ่ึงมีทั้ง 

แอปพลิเคชันที่ตองผูกกับบัญชีธนาคาร 

และที่ ไม ต องผูกกับบัญชีธนาคาร 

แนวโนมดังกลาวทําใหตลาด E-wallet 

ในอาเซียนมีแนวโนมเติบโตแบบกาว 

กระโดดในระยะขางหนา ซึ่งมีการ 

คาดการณวาการใชบริการชําระเงิน 

ผานชองทาง E-wallet ในอาเซียน 

จะมีมูลคาแตะระดับ 1.14 แสนลาน 

ดอลลารสหรัฐภายในป 2568 เพ่ิมขึ้น 

ราว 5 เทาจากระดบัปจจบุนัที ่2.2 หมืน่ 

ลานดอลลารสหรัฐ ทั้งน้ี ทิศทางของ 

ตลาด E-wallet ในอาเซียนที่กําลัง 

เปนท่ีนิยมเพิ่มข้ึน มีรายละเอียดที่นา 

สนใจดังนี้

ปัจจัยสำคัญ
ในการผลักดันตลาด 
E-wallet ในอาเซียน

ความพรอมในการเขาสู สังคม 

ดิจิทัล อาเซียนถือเปนภูมิภาคที่มีความ 

พรอมในการกาวสูสังคมดิจิทัลไดอยาง 

รวดเร็ว สังเกตไดจากปจจุบันอาเซียนมี 

ผูใชบริการอินเทอรเน็ตมากกวา 400 

ลานคน ขณะท่ีผู บริโภคในอาเซียนมี 

ความคุนชินกับการใชชีวิตประจําวัน 

ผ านโลกออนไลน   โดยข อมูลของ      

Hootsuite ผูใหบรกิารระบบการจัดการ 

โซเชยีลมีเดีย ระบวุาผูบริโภคในอาเซียน 

โดยเฉพาะอินโดนี เซี ย  มา เล เ ซีย 

ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม 

ใชเวลาอยูบนหนาจอสมารทโฟนเฉลี่ย 

ถงึ 4.2 ชัว่โมงตอวนั สูงกวาคาเฉล่ียของ 

โลกถึง 1.2 เทา 

จํานวนผู บริโภคระดับกลางมี 

แนวโนมเพิ่มขึ้น ซึ่งผูบริโภคกลุมนี้ถือ 

เปนแรงหนนุสาํคัญของตลาด E-wallet 

ทัง้น้ี ธนาคารพัฒนาเอเชยี (ADB) คาด 

วาสัดสวนของผูบริโภคระดับกลางใน 

อาเซยีนจะเพิม่ขึน้เปน 70% ของประชากร 

ทัง้หมดในป 2573 นอกจากน้ี ประชากร 

สวนใหญยังอยูในวัยแรงงาน (ราว 58% 

ของประชากรทั้งหมดอายุตํ่ากวา 35 ป) 

ประชากรที่ไมมีบัญชีธนาคารจะ

หันมาใชบริการ E-wallet มากขึ้น 

BCG Analysis ระบุวาในป 2562 ราว 

13% ของประชากรในอาเซียนที่ไมมี 

บัญชีธนาคาร เลือกใชบริการ E-wallet 

ในการทําธุรกรรมทางการเงิน และ 

สัดสวนดังกลาวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปน 

58% ในป 2568 เนื่องจาก E-wallet 

ถือเปนชองทางสําคัญที่จะทําใหกลุ ม 

ผู บริโภคที่ไมมีบัญชีธนาคารสามารถ 

เขาถึงบริการทางการเงินดานการชําระ 

ค าสินค าและบริการโอนเงิน ทั้ งนี้ 

ป จจุบันอาเซียนมีประชากรที่มีอาย ุ

มากกวา 18 ปอยูราว 400 ลานคน 

ในจํานวนนี้มีประชากรท่ีเขาถึงบริการ 

ทางการเงินของธนาคารไดเต็มรูปแบบ 

(Banked) เพียง 104 ลานคน ขณะที่มี 

ประชากรที่มีบัญชีธนาคารแตยังนิยม 

ใชเงินสด (Underbanked) ราว 98 

ล านคน และประชากรที่ ไม มีบัญชี 

ธนาคาร (Unbanked) ราว 198 ลาน 

คน

ขอมูลจาก BCG Analysis ระบุ 

วาอัตราการใชบริการ E-wallet ของ 

อาเซยีน (ไมมขีอมลูของเมยีนมา กมัพูชา 

สปป.ลาว และบรูไน) อยูในชวง 9.5% 

-17.1% ของประชากรรวม (นับเฉพาะ 

ประชากรผูใหญที่อายุมากกวา 18 ป) 

โดยอัตราดังกลาวยังคงตํ่ากวาอัตรา 

การใชบริการ E-wallet ของจีนและ 

อนิเดยี ซึง่แสดงใหเหน็ถึงโอกาสทีต่ลาด 

E-wallet ของอาเซยีนจะสามารถเตบิโต 

ไดอีกในระยะขางหนาหากพฤติกรรม 

ผูบริโภคอาเซียนพัฒนาไปในแนวทาง 

เดียวกันกับผูบริโภคในจีนและอินเดีย 

โดย BCG Analysis อธิบายลักษณะ 

ตลาด E-wallet ของอาเซียนวาอยูใน 

ชวง Tipping Point ซึง่การขยายตวัของ 

ผูใชบริการเขาใกลจุดท่ีจะเปลี่ยนเปน 

พฤติกรรมสําคัญของสังคมโดยรวม

Disclaimer : ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฏ เปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงค 
ในการใหขอมูลแกผูที่สนใจเทานั้น โดยธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ี 
อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนําขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด

อินโดนีเซีย : ตลาดขนาด 

ใหญที่สุดในอาเซียน ท้ังดานขนาด 

เศรษฐกิจและจํานวนประชากร

ชาวอินโดนีเซียนิยมใช E-wallet 

เปนชองทางในการชาํระคาสนิคาออนไลน 

มากเปนอันดับ 2 รองจากการโอนเงิน 

ผานธนาคาร โดยบริการ E-wallet 

ที่ไดรับความนิยมมากที่สุด คือ GoPay 

ซึ่งเปนบริการ E-wallet ของ GO-JEK 

แอปพลิเคชันยอดนิยมของอินโดนีเซีย

และใหบริการท่ีหลากหลาย รองลงมา 

ไดแก OVO และ DANA ซึ่งเปนผูให 

บริการที่เนนดานการโอนเงิน รวมทั้งใช 

สาํหรับจายคาสนิคาและบรกิารออนไลน 

ซึ่งเปนที่สังเกตวาผูใหบริการ E-wallet 

รายใหญ 3 อันดับแรกของอินโดนีเซีย 

เปนผูใหบริการท่ีไมใชธนาคาร (Non 

-bank) ขณะทีผู่ใหบรกิารท่ีเปนธนาคาร 

เชน Link Aja ซึ่งผูใชสวนใหญเปนชาว 

อนิโดนีเซียทีอ่าศยัอยูนอกกรุงจารกาตา 

และ JakOne Mobile ซึ่งเพิ่งมาไดรับ 

ความนิยมในระยะหลังจากการเปน 

ชองทางการใหเงนิชวยเหลอืจากภาครฐั 

เปนผูใหบริการยอดนิยมอันดับ 4 และ 

5 ตามลําดับ

เวยีดนาม : ตลาดทีเ่ศรษฐกิจ 

ขยายตัวโดดเดนที่สุดในอาเซียน

ตลาด E-wallet ในเวียดนาม 

เติบโตมากขึน้จากการสนบัสนนุของภาค 

รัฐในการผลักดันใหประเทศเขาสูสังคม 

ไรเงินสด ประกอบกับตลาดอีคอมเมิรซ 

ที่เติบโตรับกระแส COVID-19 ทําให 

การใช E-wallet ไดรับความนิยมมากข้ึน 

โดยเฉพาะในเมอืงใหญอยางกรุงฮานอย 

และนครโฮจิมินห ซึ่งผู ใช E-wallet 

มีการใชเฉลี่ย 1.6-2 ครั้งตอวัน และมี 

ยอดใชจายเฉลี่ย 10-12 ดอลลารสหรัฐ 

ตอครั้ง โดยผูใหบริการ E-wallet ใน 

เวียดนามมหีลายราย แตทีนิ่ยมมากท่ีสดุ 

มี 3 ราย คือ Momo, Moca และ 

ZaloPay ซ่ึงครองสวนแบงในตลาด 

รวมกันราว 90% โดยผูใหบริการแตละ 

รายมีจุดแข็งในการใหบริการท่ีแตกตาง 

กัน โดย Momo นิยมใชในการเติมเงิน 

โทรศัพทมือถือและการโอนเงิน สวน 

Moca นิยมใชสําหรับจายคา Food 

Delivery และการใช บริการเรียก 

ยานพาหนะตางๆ ขณะที่ ZaloPay 

นิยมใชในการโอนเงินและจายบิลคา 

สาธารณูปโภค

CLM (กัมพูชา สปป.ลาว และ 

เมียนมา) : ตลาดประเทศเพื่อนบาน 

ทีมี่ความสมัพันธดานการคาการลงทนุ 

กับไทยอยางใกลชิด

ที่ผานมาผูบริโภคใน CLM นิยม 

ชาํระคาสินคาทีซ้ื่อออนไลนผานรปูแบบ 

การชําระเงินปลายทาง (Cash on  

Delivery : COD) เปนหลัก เนื่องจาก 

ตองการเหน็สินคากอนการชาํระเงนิ อีก 

ทั้งผูบริโภคสวนหนึ่งไมมีบัญชีธนาคาร 

ทําใหตองจายดวยเงินสด อยางไรก็ตาม 

คาดวาวิกฤต COVID-19 จะเปนแรง 

กระตุ นใหผู บริโภคหาทางเลือกใหม 

ในการชํ าระค  า สินค  าและบริการ 

เนือ่งจากตองดาํเนินชวีติภายใตมาตรการ 

เวนระยะหางทางสังคม และตองหลีก 

เลี่ยงการสัมผัสเงินสดจากบุคคลอื่น ซึ่ง 

E-wallet ถือเปนชองทางสําคัญท่ีคาดวา 

จะถูกเลือกใชมากขึ้น โดยสถานการณ 

ตลาด E-wallet ที่สําคัญของ CLM 

มีดังนี้

กัมพูชา : ในป 2562 ตลาด 

E-wallet ในกัมพูชามีผูใชบริการ 5.22 

ลานบัญชี เพิ่มขึ้น 64% จากปกอนหนา 

ขณะที่ในระยะขางหนาตลาดจะได 

รับแรงสนับสนุนสําคัญจากกฎหมาย 

อคีอมเมริซทีก่าํลงัจะมผีลบงัคบัใช ซึง่จะ 

ทําใหความตองการใชจายผานชองทาง 

ดิจิทัลเพิม่ขึน้ ทัง้นี ้ปจจบุนักัมพูชามผีูให 

บริการรายสําคัญ ไดแก TrueMoney, 

Ly Hour Pay Pro, Pi Pay และ 

Pay&Go

สปป.ลาว : ปจจุบันการใช 

บริการ E-wallet ใน สปป.ลาว เริ่ม 

แพรหลายมากขึ้น โดยมีผูใหบริการราย 

สําคัญ ไดแก BCEL One Pay และ 

Kiwipay รวมถึง QR Kbank ของ 

ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเปนแอปพลิเคชัน 

E-wallet ที่ไมตองผูกกับบัญชีธนาคาร

เมียนมา : การใช E-wallet 

ยังไมไดรับความนิยม เนื่องจากตลาด 

อีคอมเมิร ซของเมียนมายังมีขนาด 

คอนขางเลก็ สงัเกตไดจากมจีาํนวนผูซือ้ 

สินคาออนไลนเพียง 1.8 แสนคน ในป 

2562 เทยีบกบัจาํนวนประชากรราว 54 

ลานคน แตกถื็อเปนตลาดท่ีนาจบัตามอง 

เนื่องจากประชาชนสวนใหญยังไมมี 

บัญชีธนาคาร ซึ่ง E-wallet จะสามารถ 

เขามาตอบโจทยผูบริโภคในอนาคตได 

สาํหรบัผูใหบรกิาร E-wallet รายสําคัญ 

ในเมียนมา ไดแก Wave Money, OK 

Dollar และ True Money

ความนยิมใช E-wallet ในภูมิภาค 

อาเซียนที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ทําให 

ผูบริโภคคุนชินกับการใชจายผานทาง 

ออนไลน ซ่ึงเปนโอกาสใหตอยอดสูบรกิาร 

ทางการเงนิทีค่รบวงจรไดเร็วขึน้ โดยเฉพาะ 

อยางยิ่ง E-payment ที่นาจะเติบโต 

ไดดีตามกระแส Contactless รวมถึง 

E-lending โดยการใชขอมลูจาํนวนมาก 

ในระบบออนไลน (Big Data) มาวเิคราะห 

เพื่อหารูปแบบการใชจายและศักยภาพ 

ทางการเงนิเปนรายบคุคล หรอืแมกระท่ัง 

การระดมทุนผาน Crowdfunding ซึ่ง 

ลกัษณะตางๆ ดงักลาวจะทาํใหอปุสรรค 

ของการเขาไมถึงแหลงเงินทุนท่ีภาค 

ธุรกิจในหลายๆ ประเทศตองเผชิญอยู 

ลดนอยลงอยางรวดเร็ว และกลายเปน 

โอกาสใหมสาํหรบัภาคธรุกจิในประเทศ 

เหลานั้น
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กําหนดคานิยมหลักในองคกรจะชวยเสริมสรางบรรยากาศ 

การทํางานที่ประสานกันเปนทีม เพิ่มขีดความสามารถใน 

การปฏิบัติงาน และมีแนวโนมของผลประกอบการทางธุรกิจ 

ที่ดีขึ้นอีกดวย โดยไดแนะนําขั้นตอนการสรางคานิยมในธุรกิจ 

ครอบครัว ดังนี้

1. ใหสมาชิกครอบครัวทุกคนมีสวนในธุรกิจโดยการ 

กําหนดคานิยมรวมกัน

2. พจิารณาความเหมาะสมวาควรใหผูบริหารมอือาชพี 

ภายนอกมีสวนรวมในการกําหนดคานิยมดวยหรือไม

3. จัดสรรเวลาสําหรับการประชุมเพื่อกําหนดคานิยม 

ในแตละสัปดาห โดยตองแนใจวา การสรางคานิยมนั้นมีอิสระ 

ในการคิด ไมตกลงไปในขอผูกมัดหรือขอกําหนดใดๆ

4. ใชเทคนิคการแกปญหาและการระดมพลังสมอง 

โดยใหทุกคนไดเสนอวธิกีารแกไขปญหาและเสนอความคดิเห็น 

ตางๆ และเปดอภิปรายเพื่อหาคานิยมหลักที่เปนไปได

5. หลังจากการอภิปราย ใหเรียบเรียงเขียนเปนคําหรือ 

การสร้างค่านิยมหลัก 
(Establishing Core 
Values) 

คานิยมครอบครัว เปนสิ่งที่คิดและกําหนดโดยผูกอตั้ง และ 

ปลูกฝงแนวประพฤติปฏิบัติที่คาดหวังใหเกิดขึ้นในตัวทายาท 

และสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ รวมถึงมีการถายทอดคานิยม 

จากรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่งตอไป โดยอาศัยสภาพแวดลอม 

และการเรียนรูในครอบครัว การยึดถือปฏิบัติตามคานิยม 

อยางสมํ่าเสมอ ตอเนื่องยาวนานตลอดหลายป จนกลายเปน 

คานิยมหลัก (Core Values) ท่ีมีคุณคาฝงลึกในจิตวิญญาณ 

ของทุกคนในครอบครัว

คานิยมหลักของครอบครัวเก่ียวของโดยตรงตอธุรกิจ 

ครอบครัว นอกจากเจาของธุรกิจจะถายทอดคานิยมใน 

รปูแบบทีต่นตองการใหกบัทายาทธรุกจิและสมาชกิครอบครวั 

แลว ยังถายทอดใหกับพนักงานที่ไมใชสมาชิกครอบครัว 

ท่ีทํางานในธุรกิจครอบครัว คานิยมหลักของครอบครัวจึง 

สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมขององคกร และสะทอนใหเห็นถึง 

แนวทางการปฏบิตัติอผูขาย ปจจัยการผลติ (Suppliers) ลกูคา 

ผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียคนอื่นๆ อีกดวย การสราง 

คานิยมหลักถือเปนตัวตั้งตนในการกําหนดพันธกิจ (Mission) 

วิสัยทัศน (Vision) แผนเชิงกลยุทธ (Strategic Plan) 

ตลอดจนเปนตัวสนับสนุนหรือชี้นําการตัดสินใจที่จะชวยให 

ธุรกิจบรรลุตามเปาหมายขององคกร หากขาดการกําหนด 

คานิยมหลัก องคกรอาจมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแยงภายใน 

และการตัดสินใจที่ผิดพลาดได นอกจากนี้ การสรางและ 

ก

อิทธิพลของวัฒนธรรม
(ตอนที่ 4)
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ขอความทีส้ั่น กะทดัรัด ไดใจความสําคัญ อานแลวเขาใจ จงูใจ 

และสละสสวย เพื่อทําใหจดจําไดงาย ประมาณ 4 ถึง 5 ขอ

6. ตัดสินใจโดยอาศัยหลักการความเหมาะสม ถูกตอง 

มุ งที่คานิยมที่สําคัญตามสถานภาพความเปนไปได และ  

ที่องคกรตองการจะเปน

7. เปดรับฟงความคิดเห็นของพนักงานทุกคนและ 

ปรึกษาหารือ เพื่อหาคานิยมที่ถูกตอง เหมาะสมกับสภาพ 

แวดลอมในที่ทํางาน

8. การบรูณาการรวมกนัอยางเหมาะสมระหวางคานิยม 

หลักใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและระบบการทํางาน 

แนวทางการกําหนดคานิยมควรใหนิยามโดยระบุ 

พฤติกรรมท่ีควรทําและอาจจะอธิบายความสําคัญของแตละ 

คําหรือขอความนั้น การกําหนดคานิยมเพื่อทําใหจดจํางาย    

มี 3 วิธี คือ

1. สื่อดวยภาพ (Visual Technique)

2. สื่อดวยสัญลักษณ (Symbolic Technique)

3. สรางหนวยความจํา (Memorizing Technique) 

ตัวอยางคานิยมท่ีพบในธุรกิจครอบครัวที่ประสบ 

ความสําเร็จ

ธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสําเร็จสวนใหญพบวา 

นําคานิยมครอบครัวที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดตอกันมาใชในการ 

ดําเนินธุรกิจและเปนวัฒนธรรมองคกร ซึ่งตัวอยางคานิยมใน 

ครอบครัวที่สําคัญ มีดังนี้

 1.ความรับผิดชอบตอหนาท่ี (Responsibility) 

และสํานึกในความรับผิดชอบ (Accountability): การ 

เขาใจถึงหนาที่และดําเนินงานอยางเต็มความสามารถใหเกิด 

ประโยชนสูงสุด รวมทั้งการเอาใจใสในการดําเนินงานดวย 

ความรอบคอบและยอมรับผลจากการกระทําตางๆ 

2. กลาพูดกลาทําในสิ่งที่ถูกตอง (Courage): การ 

ยึดมั่นในส่ิงท่ีถูกตอง มีความกลาแสดงความคิดเห็น และ 

ปฏิบัติอยางอิสระ 

3. เป ดใจกวางรับฟงความเห็นของผู อื่น (Open               

- mindedness): การยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นไดอยางดี 

ไมมีอารมณและอคติเขามาเกี่ยวของ

4. ใฝเรียนรู พัฒนาตนเอง (Curiosity): การมพีฤตกิรรม 

ที่ตองการจะคนควา กระตือรือรนที่จะเรียนรู เพื่อพัฒนา 

ความคิดและความสามารถใหมๆ 

5. การทุมเททํางาน (Hard-working): การยินดีทํางาน 

หนัก ดวยความมุงมั่น จริงจัง ขยันหมั่นเพียรใหกับงานที่ไดรับ 

มอบหมายอยางเต็มที่

6. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกติกา (Discipline): 

การเคารพและปฏิบัติตนตามระเบียบกฎกติกาของครอบครัว 

ธุรกิจ และสังคม เพื่อประโยชนสุขของตนเองและสวนรวม

7. ความยุติธรรม (Fairness): การมีความเที่ยงธรรม 

เหตุผล และเปนกลางทั้งกับตนเองและผูอื่น

8. ความซื่อสัตย (Integrity): การมีความสุจริต ซื่อตรง 

ทั้งกับตนเองและผูอื่น 

9. ความสุภาพออนนอมถอมตน (Humility): การมี 

มารยาท ไมทําตัวเหนือผูอื่น 

10. ความจรงิใจ (Sincerity): การมจีติใจทีซื่อ่ตรง บรสิทุธิ์ 

และแสดงออกตอผูอื่นดวยความจริงใจอยูเสมอ

11. การใหเกยีรตกินั (Respect): การปฏบิตัอิยางเคารพ 

และเห็นคุณคาของผูอื่น

12. ประหยัด มัธยัสถ (Prudence): การรูจักคุณคา 

ของเงินและทรัพยากร รวมถึงวิธีการเก็บออมไวในภายหนา

13. การชวยเหลือ ดูแลซ่ึงกันและกัน (Stewardship): 

การดูแลเอาใจใส ชวยเหลือ และสนับสนุนผูอื่น

14. ความจงรักภักดีตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 

(Loyalty): ความรูสึกผูกพัน มีความยินดีในการเปนสมาชิก 

ครอบครัวและสังคม 

15. ความเห็นใจความรู สึกผู อื่น (Empathy): ความ 

สามารถเขาใจอารมณ ความรูสึกของผู อื่น และมีความ 

เห็นอกเห็นใจผูอื่น

16. ความไววางใจกัน (Dependability): การเชื่อถือ 

และยอมรับซึ่งกันและกัน

17. การรักษาช่ือเสียงและศักดิ์ศรี (Reputation and 

Dignity): การเชิดชูและดํารงไวในคุณงามความดีที่สั่งสม 

มาดวยความภาคภูมิใจ

18.  ความกตญั ูรูคณุ (Grateful): การสาํนกึในบญุคณุ 

และตอบแทนผูมีพระคุณที่ทําใหกับตน

19.  ความสามัคคี (Harmony): ความรักใครปรองดอง 

กลมเกลียว การรวมแรงรวมใจเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน

20.  ความอดทน (Patience): ความอดทนสูตอความ 

ยากลําบาก ตรากตรํา และทนเจ็บใจ สามารถสงบสติ กาย 

และใจได 

คานิยมครอบครัวมีอิทธิพลตอการขับเคล่ือนธุรกิจ 

ครอบครัว ซึ่งรูปแบบคานิยมและวัฒนธรรมที่มีความเปน 

อันหนึ่งอันเดียวกันของครอบครัวเปนลักษณะสําคัญประการ 

หนึ่งที่มีตอผลสําเร็จและสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

ใหกับธุรกิจครอบครัว การสรางคานิยมจึงควรมีกําหนดไว 

ในแผนการสืบทอดธุรกิจเพ่ือใหทายาทและสมาชิกครอบครัว 

คนอื่นๆ ธํารงรักษาคานิยมที่ดีงามของครอบครัวที่กําหนดมา 

จากผูกอตัง้ และควรแบงรับเอามมุมองใหมๆ  เพือ่ปรบัคานยิม 

ใหเขากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

บทสรุป 
1. วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัวมักจะสะทอนมา 

จากวิสัยทัศน (vision) ความเชื่อและคานิยม ของผูกอตั้ง 

ผูบรหิารรุนตอมากจ็ะสบืสานวสิยัทศันและพนัธกิจของผูกอต้ัง 

ไวเปนพื้นฐานของวัฒนธรรมองคกร ซึ่งวัฒนธรรมดังกลาวจะ 

กลายเปนเครื่องยึดเหนี่ยว และพันธสัญญา ตอครอบครัวและ 

ตอธุรกิจของสมาชิกในครอบครัวและพนักงานในองคกร ที่มี 

ตอคานิยมดังกลาว จะทําใหท้ังครอบครัวและธุรกิจมีคานิยม 

หลัก (core value) และนําไปสูวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง

2. รปูแบบวฒันธรรมในธรุกจิครอบครวัมคีวามแตกตาง 

กันตามความสมัพนัธของสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงแบงได 3 แบบ 

คือ วัฒนธรรมแบบความรูสึกเปนเอกฉันท (consensus       

sensitive) วัฒนธรรมแบบความรูสึกตามระยะหางระหวาง 

บุคคล (interpersonal distance-sensitive) และวัฒนธรรม 

แบบความรูสึกตามสภาพแวดลอม (environment-sensitive)

3. รูปแบบวัฒนธรรมครอบครัวออกเปน 4 แบบ คือ 

วัฒนธรรมแบบความเปนพอหรือความเช่ือถือในตัวผูกอตั้ง 

(paternalistic) วัฒนธรรมแบบปลอยตามยถากรรมหรือไมมี 

ความเชื่อถือบุคคลใดเลย (laissez-faire) วัฒนธรรมแบบ 

มีสวนรวม (participative) และวัฒนธรรมแบบมืออาชีพ 

(professional)

4. ศาสตราจารยฮอฟสเทด ท่ีไดพฒันารปูแบบ (Model) 

ความแตกตางทางวฒันธรรมของประเทศตางๆ ออกเปน 5 มติิ 

คือ Power Distance Index (PDI), Individualism (IDV), 

Masculinity (MAS), Uncertainty Avoidance Index (UAI), 

Long-Term Orientation (LTO) โดยความแตกตางทาง 

วัฒนธรรมเหลากลาว มีอิทธิพลตอรูปแบบการบริหารธุรกิจ 

ของแตละครอบครัว 

5. คานิยม (Values) เปนเจตคติและความเชื่อที่มี 

อิทธิพลตอพฤติกรรมและการกระทําของคนหรือกลุ มคน 

แสดงออกผานพฤติกรรมและมีการถายทอดจากรุ นสู รุ น 

จนเกิดเปนวัฒนธรรม คานิยมธุรกิจครอบครัว (Family 

Business Values) จึงเปนรากฐานในการกําหนดพฤติกรรม 

ของคนในครอบครัว และมีอิทธิพลตอการขับเคลื่อนธุรกิจ 

ครอบครัว โดยจะการถายทอดระบบคานิยมจากคนรุนหนึ่ง 

ไปสูคนรุนตอไป

6. การสรางคานิยมหลักถือเปนตัวตั้งตนในการกําหนด 

พันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน (Vision) แผนเชิงกลยุทธ         

(Strategic Plan) ตลอดจนเปนตัวสนับสนุนหรือชี้นําการ 

ตัดสินใจที่จะชวยใหธุรกิจบรรลุตามเปาหมายขององคกร 

แนวทางการกําหนดคานิยมควรใหนิยามโดยระบุพฤติกรรม 

ท่ีควรทํา และอาจจะอธิบายความสําคัญของแตละคําหรือ 

ขอความนั้น

 

ค่านิยมหลักของครอบครัวจึงสะท้อน
ให้เห็นวัฒนธรรมขององค์กร และ 
สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการปฏิบัติ
ต่อผู้ขาย ปัจจัยการผลิต 
(Suppliers) ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่นๆ อีกด้วย 
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กําหนดคานิยมหลักในองคกรจะชวยเสริมสรางบรรยากาศ 

การทํางานที่ประสานกันเปนทีม เพิ่มขีดความสามารถใน 

การปฏิบัติงาน และมีแนวโนมของผลประกอบการทางธุรกิจ 

ที่ดีขึ้นอีกดวย โดยไดแนะนําขั้นตอนการสรางคานิยมในธุรกิจ 

ครอบครัว ดังนี้

1. ใหสมาชิกครอบครัวทุกคนมีสวนในธุรกิจโดยการ 

กําหนดคานิยมรวมกัน

2. พจิารณาความเหมาะสมวาควรใหผูบริหารมอือาชพี 

ภายนอกมีสวนรวมในการกําหนดคานิยมดวยหรือไม

3. จัดสรรเวลาสําหรับการประชุมเพื่อกําหนดคานิยม 

ในแตละสัปดาห โดยตองแนใจวา การสรางคานิยมนั้นมีอิสระ 

ในการคิด ไมตกลงไปในขอผูกมัดหรือขอกําหนดใดๆ

4. ใชเทคนิคการแกปญหาและการระดมพลังสมอง 

โดยใหทกุคนไดเสนอวธิกีารแกไขปญหาและเสนอความคดิเหน็ 

ตางๆ และเปดอภิปรายเพื่อหาคานิยมหลักที่เปนไปได

5. หลังจากการอภิปราย ใหเรียบเรียงเขียนเปนคําหรือ 

การสร้างค่านิยมหลัก 
(Establishing Core 
Values) 

คานิยมครอบครัว เปนสิ่งที่คิดและกําหนดโดยผูกอตั้ง และ 

ปลูกฝงแนวประพฤติปฏิบัติท่ีคาดหวังใหเกิดข้ึนในตัวทายาท 

และสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ รวมถึงมีการถายทอดคานิยม 

จากรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่งตอไป โดยอาศัยสภาพแวดลอม 

และการเรียนรูในครอบครัว การยึดถือปฏิบัติตามคานิยม 

อยางสมํ่าเสมอ ตอเนื่องยาวนานตลอดหลายป จนกลายเปน 

คานิยมหลัก (Core Values) ท่ีมีคุณคาฝงลึกในจิตวิญญาณ 

ของทุกคนในครอบครัว

คานิยมหลักของครอบครัวเก่ียวของโดยตรงตอธุรกิจ 

ครอบครัว นอกจากเจาของธุรกิจจะถายทอดคานิยมใน 

รปูแบบทีต่นตองการใหกบัทายาทธรุกจิและสมาชกิครอบครวั 

แลว ยังถายทอดใหกับพนักงานท่ีไมใชสมาชิกครอบครัว 

ที่ทํางานในธุรกิจครอบครัว คานิยมหลักของครอบครัวจึง 

สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมขององคกร และสะทอนใหเห็นถึง 

แนวทางการปฏบัิตติอผูขาย ปจจยัการผลติ (Suppliers) ลกูคา 

ผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียคนอื่นๆ อีกดวย การสราง 

คานิยมหลักถือเปนตัวตั้งตนในการกําหนดพันธกิจ (Mission) 

วิสัยทัศน (Vision) แผนเชิงกลยุทธ (Strategic Plan) 

ตลอดจนเปนตัวสนับสนุนหรือช้ีนําการตัดสินใจท่ีจะชวยให 

ธุรกิจบรรลุตามเปาหมายขององคกร หากขาดการกําหนด 

คานิยมหลัก องคกรอาจมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแยงภายใน 

และการตัดสินใจที่ผิดพลาดได นอกจากนี้ การสรางและ 

ขอความทีส้ั่น กะทดัรดั ไดใจความสาํคญั อานแลวเขาใจ จงูใจ 

และสละสสวย เพื่อทําใหจดจําไดงาย ประมาณ 4 ถึง 5 ขอ

6. ตัดสินใจโดยอาศัยหลักการความเหมาะสม ถูกตอง 

มุ งที่คานิยมที่สําคัญตามสถานภาพความเปนไปได และ  

ที่องคกรตองการจะเปน

7. เปดรับฟงความคิดเห็นของพนักงานทุกคนและ 

ปรึกษาหารือ เพื่อหาคานิยมท่ีถูกตอง เหมาะสมกับสภาพ 

แวดลอมในที่ทํางาน

8. การบรูณาการรวมกนัอยางเหมาะสมระหวางคานยิม 

หลักใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและระบบการทํางาน 

แนวทางการกําหนดคานิยมควรใหนิยามโดยระบุ 

พฤติกรรมที่ควรทําและอาจจะอธิบายความสําคัญของแตละ 

คําหรือขอความนั้น การกําหนดคานิยมเพื่อทําใหจดจํางาย    

มี 3 วิธี คือ

1. สื่อดวยภาพ (Visual Technique)

2. สื่อดวยสัญลักษณ (Symbolic Technique)

3. สรางหนวยความจํา (Memorizing Technique) 

ตัวอยางคานิยมที่พบในธุรกิจครอบครัวที่ประสบ 

ความสําเร็จ

ธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสําเร็จสวนใหญพบวา 

นําคานิยมครอบครัวที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดตอกันมาใชในการ 

ดําเนินธุรกิจและเปนวัฒนธรรมองคกร ซ่ึงตัวอยางคานิยมใน 

ครอบครัวที่สําคัญ มีดังนี้

 1.ความรับผิดชอบตอหนาท่ี (Responsibility) 

และสํานึกในความรับผิดชอบ (Accountability): การ 

เขาใจถึงหนาท่ีและดําเนินงานอยางเต็มความสามารถใหเกิด 

ประโยชนสูงสุด รวมท้ังการเอาใจใสในการดําเนินงานดวย 

ความรอบคอบและยอมรับผลจากการกระทําตางๆ 

2. กลาพูดกลาทําในสิ่งที่ถูกตอง (Courage): การ 

ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตอง มีความกลาแสดงความคิดเห็น และ 

ปฏิบัติอยางอิสระ 

3. เป ดใจกวางรับฟงความเห็นของผู อื่น (Open               

- mindedness): การยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นไดอยางดี 

ไมมีอารมณและอคติเขามาเกี่ยวของ

4. ใฝเรยีนรู พฒันาตนเอง (Curiosity): การมพีฤตกิรรม 

ที่ตองการจะคนควา กระตือรือรนที่จะเรียนรู เพื่อพัฒนา 

ความคิดและความสามารถใหมๆ 

5. การทุมเททํางาน (Hard-working): การยินดีทํางาน 

หนัก ดวยความมุงมั่น จริงจัง ขยันหมั่นเพียรใหกับงานที่ไดรับ 

มอบหมายอยางเต็มที่

6. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกติกา (Discipline): 

การเคารพและปฏิบัติตนตามระเบียบกฎกติกาของครอบครัว 

ธุรกิจ และสังคม เพื่อประโยชนสุขของตนเองและสวนรวม

7. ความยุติธรรม (Fairness): การมีความเที่ยงธรรม 

เหตุผล และเปนกลางทั้งกับตนเองและผูอื่น

8. ความซื่อสัตย (Integrity): การมีความสุจริต ซื่อตรง 

ทั้งกับตนเองและผูอื่น 

9. ความสุภาพออนนอมถอมตน (Humility): การมี 

มารยาท ไมทําตัวเหนือผูอื่น 

10. ความจรงิใจ (Sincerity): การมจิีตใจทีซ่ื่อตรง บรสิทุธ์ิ 

และแสดงออกตอผูอื่นดวยความจริงใจอยูเสมอ

11. การใหเกยีรตกินั (Respect): การปฏบิตัอิยางเคารพ 

และเห็นคุณคาของผูอื่น

12. ประหยัด มัธยัสถ (Prudence): การรูจักคุณคา 

ของเงินและทรัพยากร รวมถึงวิธีการเก็บออมไวในภายหนา

13. การชวยเหลือ ดูแลซึ่งกันและกัน (Stewardship): 

การดูแลเอาใจใส ชวยเหลือ และสนับสนุนผูอื่น

14. ความจงรักภักดีตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 

(Loyalty): ความรูสึกผูกพัน มีความยินดีในการเปนสมาชิก 

ครอบครัวและสังคม 

15. ความเห็นใจความรู สึกผู อื่น (Empathy): ความ 

สามารถเขาใจอารมณ ความรูสึกของผู อื่น และมีความ 

เห็นอกเห็นใจผูอื่น

16. ความไววางใจกัน (Dependability): การเชื่อถือ 

และยอมรับซึ่งกันและกัน

17. การรักษาชื่อเสียงและศักด์ิศรี (Reputation and 

Dignity): การเชิดชูและดํารงไวในคุณงามความดีที่สั่งสม 

มาดวยความภาคภูมิใจ

18.  ความกตญัู รูคณุ (Grateful): การสาํนกึในบญุคณุ 

และตอบแทนผูมีพระคุณที่ทําใหกับตน

19.  ความสามัคคี (Harmony): ความรักใครปรองดอง 

กลมเกลียว การรวมแรงรวมใจเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน

20.  ความอดทน (Patience): ความอดทนสูตอความ 

ยากลําบาก ตรากตรํา และทนเจ็บใจ สามารถสงบสติ กาย 

และใจได 

คานิยมครอบครัวมีอิทธิพลตอการขับเคล่ือนธุรกิจ 

ครอบครัว ซึ่งรูปแบบคานิยมและวัฒนธรรมที่มีความเปน 

อันหนึ่งอันเดียวกันของครอบครัวเปนลักษณะสําคัญประการ 

หนึ่งที่มีตอผลสําเร็จและสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

ใหกับธุรกิจครอบครัว การสรางคานิยมจึงควรมีกําหนดไว 

ในแผนการสืบทอดธุรกิจเพื่อใหทายาทและสมาชิกครอบครัว 

คนอื่นๆ ธํารงรักษาคานิยมที่ดีงามของครอบครัวที่กําหนดมา 

จากผูกอตัง้ และควรแบงรับเอามมุมองใหมๆ  เพือ่ปรบัคานิยม 

ใหเขากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

บทสรุป 
1. วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัวมักจะสะทอนมา 

จากวิสัยทัศน (vision) ความเชื่อและคานิยม ของผูกอตั้ง 

ผูบริหารรุนตอมาก็จะสบืสานวสิยัทศันและพนัธกิจของผูกอต้ัง 

ไวเปนพื้นฐานของวัฒนธรรมองคกร ซึ่งวัฒนธรรมดังกลาวจะ 

กลายเปนเครื่องยึดเหนี่ยว และพันธสัญญา ตอครอบครัวและ 

ตอธุรกิจของสมาชิกในครอบครัวและพนักงานในองคกร ท่ีมี 

ตอคานิยมดังกลาว จะทําใหทั้งครอบครัวและธุรกิจมีคานิยม 

หลัก (core value) และนําไปสูวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง

2. รูปแบบวัฒนธรรมในธรุกจิครอบครวัมคีวามแตกตาง 

กันตามความสมัพนัธของสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงแบงได 3 แบบ 

คือ วัฒนธรรมแบบความรูสึกเปนเอกฉันท (consensus       

sensitive) วัฒนธรรมแบบความรูสึกตามระยะหางระหวาง 

บุคคล (interpersonal distance-sensitive) และวัฒนธรรม 

แบบความรูสกึตามสภาพแวดลอม (environment-sensitive)

3. รูปแบบวัฒนธรรมครอบครัวออกเปน 4 แบบ คือ 

วัฒนธรรมแบบความเปนพอหรือความเช่ือถือในตัวผูกอตั้ง 

(paternalistic) วัฒนธรรมแบบปลอยตามยถากรรมหรือไมมี 

ความเช่ือถือบุคคลใดเลย (laissez-faire) วัฒนธรรมแบบ 

มีสวนรวม (participative) และวัฒนธรรมแบบมืออาชีพ 

(professional)

4. ศาสตราจารยฮอฟสเทด ท่ีไดพฒันารปูแบบ (Model) 

ความแตกตางทางวฒันธรรมของประเทศตางๆ ออกเปน 5 มติิ 

คือ Power Distance Index (PDI), Individualism (IDV), 

Masculinity (MAS), Uncertainty Avoidance Index (UAI), 

Long-Term Orientation (LTO) โดยความแตกตางทาง 

วัฒนธรรมเหลากลาว มีอิทธิพลตอรูปแบบการบริหารธุรกิจ 

ของแตละครอบครัว 

5. คานิยม (Values) เปนเจตคติและความเชื่อที่มี 

อิทธิพลตอพฤติกรรมและการกระทําของคนหรือกลุ มคน 

แสดงออกผานพฤติกรรมและมีการถายทอดจากรุ นสู รุ น 

จนเกิดเปนวัฒนธรรม คานิยมธุรกิจครอบครัว (Family 

Business Values) จึงเปนรากฐานในการกําหนดพฤติกรรม 

ของคนในครอบครัว และมีอิทธิพลตอการขับเคลื่อนธุรกิจ 

ครอบครัว โดยจะการถายทอดระบบคานิยมจากคนรุนหนึ่ง 

ไปสูคนรุนตอไป

6. การสรางคานิยมหลักถือเปนตัวตั้งตนในการกําหนด 

พันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน (Vision) แผนเชิงกลยุทธ         

(Strategic Plan) ตลอดจนเปนตัวสนับสนุนหรือชี้นําการ 

ตัดสินใจท่ีจะชวยใหธุรกิจบรรลุตามเปาหมายขององคกร 

แนวทางการกําหนดคานิยมควรใหนิยามโดยระบุพฤติกรรม 

ที่ควรทํา และอาจจะอธิบายความสําคัญของแตละคําหรือ 

ขอความนั้น

 

ไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 

ไทยยูเน่ียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) ได 

เผยถงึเคลด็ลบัความสาํเร็จทางธรุกจิทีเ่ริม่ตนจากศนูย 

จนทกุวนัน้ีไดกาวขึน้เปนผูผลติปลาทนูากระปอง อนัดบั 

1 ของโลก มรีายไดปทีผ่านมากวา 30,000 ลานเหรยีญ 

สหรัฐ โดยอาศัยหลักคิดในการสรางเนื้อสรางตัวงายๆ 

เพียง 6 ขอ คือ

1. ตองขยันและประหยัด เมื่อธุรกิจยังมีขนาด  

เล็ก ผูประกอบการจําเปนจะตองขยันใหมากและควร 

ประหยัด ไมทําอะไรเกินตัว แตการประหยัดไมได 

หมายความวาไมใชเงิน แตการใชเงินตองเปนไปอยาง 

มีเหตุมีผล เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. ตองรักษาความนาเชื่อถือหรือเครดิตของ 

ตนเอง ซึ่งเครดิตในท่ีนี้ไมไดหมายถึงเร่ืองเงินเพียง 

อยางเดยีว แตคุณไกรสรยังอธบิายวารวมไปถงึการตรง 

ตอเวลา คุณธรรม จริยธรรม และมิตรภาพที่มีตอคูคา 

คูแขงและหุนสวน โดยเฉพาะไมควรมองวาผูท่ีอยูใน 

อาชีพเดยีวกนัเปนศตัรท่ีูตองแขงขันจนเอาเปนเอาตาย 

แตควรสรางมิตรภาพที่มีการแลกเปลี่ยนขอมูล เพื่อ 

ชวยเหลอืกนั เพือ่สรางเกราะปองกนัจากคูแขงทีม่าจาก 

ตางชาติมากกวา

3. ตองเข็มงวดกับตนเองอยางไมหยุดยั้ง ท้ังใน 

เรื่องของการแสวงหาความรูและการตอยอดธุรกิจ

4. ตองถวงดลุอาํนาจบริหารระหวางเจาของและ 

มืออาชีพท่ีจางเขามาใหคําปรึกษา ซ่ึงเรื่องนี้เกิดข้ึน 

กับคุณไกรสรเองท่ีตัดสินใจปฏิเสธคําแนะนําของที่ 

ปรึกษาที่ใหกู เงินเหรียญสหรัฐในชวงกอนวิกฤต ป 

๒๕๔๐ จนชวยใหบริษัทรอดพนการเปนหนี้กอนใหญ 

มาได

5. ตองไมลืมที่จะทดแทนผูมีพระคุณ แมวาเขา 

มีพระคุณเพียงนํ้าหนึ่งหยด แตเราตองตอบแทนเขา 

ดั่งนํ้าพุ

6. ตองคืนกําไรกลับสูสังคม เพราะสังคมเปน 

ผูใหโอกาสเราทาํธรุกจิจนเตบิใหญ เมือ่มกีาํไรตองแบง 

สวนหนึ่งไปทําบุญชวยเหลือสังคม

ผมถือวาที่ผมประสบความสําเร็จมาไดจากหลัก

คดิ 6 ประการนี ้คณุไกรสรกลาวท้ิงทายอยางแนวแนใน 

แนวทางกาวสูความสําเร็จ
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กําหนดคานิยมหลักในองคกรจะชวยเสริมสรางบรรยากาศ 

การทํางานที่ประสานกันเปนทีม เพิ่มขีดความสามารถใน 

การปฏิบัติงาน และมีแนวโนมของผลประกอบการทางธุรกิจ 

ที่ดีขึ้นอีกดวย โดยไดแนะนําขั้นตอนการสรางคานิยมในธุรกิจ 

ครอบครัว ดังนี้

1. ใหสมาชิกครอบครัวทุกคนมีสวนในธุรกิจโดยการ 

กําหนดคานิยมรวมกัน

2. พจิารณาความเหมาะสมวาควรใหผูบริหารมอือาชพี 

ภายนอกมีสวนรวมในการกําหนดคานิยมดวยหรือไม

3. จัดสรรเวลาสําหรับการประชุมเพื่อกําหนดคานิยม 

ในแตละสัปดาห โดยตองแนใจวา การสรางคานิยมนั้นมีอิสระ 

ในการคิด ไมตกลงไปในขอผูกมัดหรือขอกําหนดใดๆ

4. ใชเทคนิคการแกปญหาและการระดมพลังสมอง 

โดยใหทุกคนไดเสนอวธิกีารแกไขปญหาและเสนอความคดิเห็น 

ตางๆ และเปดอภิปรายเพื่อหาคานิยมหลักที่เปนไปได

5. หลังจากการอภิปราย ใหเรียบเรียงเขียนเปนคําหรือ 

การสร้างค่านิยมหลัก 
(Establishing Core 
Values) 

คานิยมครอบครัว เปนสิ่งที่คิดและกําหนดโดยผูกอตั้ง และ 

ปลูกฝงแนวประพฤติปฏิบัติที่คาดหวังใหเกิดขึ้นในตัวทายาท 

และสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ รวมถึงมีการถายทอดคานิยม 

จากรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่งตอไป โดยอาศัยสภาพแวดลอม 

และการเรียนรูในครอบครัว การยึดถือปฏิบัติตามคานิยม 

อยางสมํ่าเสมอ ตอเนื่องยาวนานตลอดหลายป จนกลายเปน 

คานิยมหลัก (Core Values) ท่ีมีคุณคาฝงลึกในจิตวิญญาณ 

ของทุกคนในครอบครัว

คานิยมหลักของครอบครัวเก่ียวของโดยตรงตอธุรกิจ 

ครอบครัว นอกจากเจาของธุรกิจจะถายทอดคานิยมใน 

รปูแบบทีต่นตองการใหกบัทายาทธรุกจิและสมาชกิครอบครวั 

แลว ยังถายทอดใหกับพนักงานที่ไมใชสมาชิกครอบครัว 

ท่ีทํางานในธุรกิจครอบครัว คานิยมหลักของครอบครัวจึง 

สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมขององคกร และสะทอนใหเห็นถึง 

แนวทางการปฏบิตัติอผูขาย ปจจัยการผลติ (Suppliers) ลกูคา 

ผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียคนอื่นๆ อีกดวย การสราง 

คานิยมหลักถือเปนตัวตั้งตนในการกําหนดพันธกิจ (Mission) 

วิสัยทัศน (Vision) แผนเชิงกลยุทธ (Strategic Plan) 

ตลอดจนเปนตัวสนับสนุนหรือชี้นําการตัดสินใจที่จะชวยให 

ธุรกิจบรรลุตามเปาหมายขององคกร หากขาดการกําหนด 

คานิยมหลัก องคกรอาจมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแยงภายใน 

และการตัดสินใจที่ผิดพลาดได นอกจากนี้ การสรางและ 

ขอความทีส้ั่น กะทดัรัด ไดใจความสําคัญ อานแลวเขาใจ จงูใจ 

และสละสสวย เพื่อทําใหจดจําไดงาย ประมาณ 4 ถึง 5 ขอ

6. ตัดสินใจโดยอาศัยหลักการความเหมาะสม ถูกตอง 

มุ งที่คานิยมที่สําคัญตามสถานภาพความเปนไปได และ  

ที่องคกรตองการจะเปน

7. เปดรับฟงความคิดเห็นของพนักงานทุกคนและ 

ปรึกษาหารือ เพื่อหาคานิยมที่ถูกตอง เหมาะสมกับสภาพ 

แวดลอมในที่ทํางาน

8. การบรูณาการรวมกนัอยางเหมาะสมระหวางคานิยม 

หลักใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและระบบการทํางาน 

แนวทางการกําหนดคานิยมควรใหนิยามโดยระบุ 

พฤติกรรมท่ีควรทําและอาจจะอธิบายความสําคัญของแตละ 

คําหรือขอความน้ัน การกําหนดคานิยมเพื่อทําใหจดจํางาย    

มี 3 วิธี คือ

1. สื่อดวยภาพ (Visual Technique)

2. สื่อดวยสัญลักษณ (Symbolic Technique)

3. สรางหนวยความจํา (Memorizing Technique) 

ตัวอยางคานิยมท่ีพบในธุรกิจครอบครัวที่ประสบ 

ความสําเร็จ

ธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสําเร็จสวนใหญพบวา 

นําคานิยมครอบครัวที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดตอกันมาใชในการ 

ดําเนินธุรกิจและเปนวัฒนธรรมองคกร ซึ่งตัวอยางคานิยมใน 

ครอบครัวที่สําคัญ มีดังนี้

 1.ความรับผิดชอบตอหนาท่ี (Responsibility) 

และสํานึกในความรับผิดชอบ (Accountability): การ 

เขาใจถึงหนาท่ีและดําเนินงานอยางเต็มความสามารถใหเกิด 

ประโยชนสูงสุด รวมทั้งการเอาใจใสในการดําเนินงานดวย 

ความรอบคอบและยอมรับผลจากการกระทําตางๆ 

2. กลาพูดกลาทําในสิ่งที่ถูกตอง (Courage): การ 

ยึดมั่นในส่ิงที่ถูกตอง มีความกลาแสดงความคิดเห็น และ 

ปฏิบัติอยางอิสระ 

3. เป ดใจกวางรับฟงความเห็นของผู อื่น (Open               

- mindedness): การยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นไดอยางดี 

ไมมีอารมณและอคติเขามาเกี่ยวของ

4. ใฝเรียนรู พฒันาตนเอง (Curiosity): การมพีฤตกิรรม 

ที่ตองการจะคนควา กระตือรือรนที่จะเรียนรู เพื่อพัฒนา 

ความคิดและความสามารถใหมๆ 

5. การทุมเททํางาน (Hard-working): การยินดีทํางาน 

หนัก ดวยความมุงมั่น จริงจัง ขยันหมั่นเพียรใหกับงานที่ไดรับ 

มอบหมายอยางเต็มที่

6. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกติกา (Discipline): 

การเคารพและปฏิบัติตนตามระเบียบกฎกติกาของครอบครัว 

ธุรกิจ และสังคม เพื่อประโยชนสุขของตนเองและสวนรวม

7. ความยุติธรรม (Fairness): การมีความเที่ยงธรรม 

เหตุผล และเปนกลางทั้งกับตนเองและผูอื่น

8. ความซื่อสัตย (Integrity): การมีความสุจริต ซื่อตรง 

ทั้งกับตนเองและผูอื่น 

9. ความสุภาพออนนอมถอมตน (Humility): การมี 

มารยาท ไมทําตัวเหนือผูอื่น 

10. ความจรงิใจ (Sincerity): การมจีติใจทีซื่อ่ตรง บรสิทุธิ์ 

และแสดงออกตอผูอื่นดวยความจริงใจอยูเสมอ

11. การใหเกยีรตกินั (Respect): การปฏบิตัอิยางเคารพ 

และเห็นคุณคาของผูอื่น

12. ประหยัด มัธยัสถ (Prudence): การรูจักคุณคา 

ของเงินและทรัพยากร รวมถึงวิธีการเก็บออมไวในภายหนา

13. การชวยเหลือ ดูแลซ่ึงกันและกัน (Stewardship): 

การดูแลเอาใจใส ชวยเหลือ และสนับสนุนผูอื่น

14. ความจงรักภักดีตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 

(Loyalty): ความรูสึกผูกพัน มีความยินดีในการเปนสมาชิก 

ครอบครัวและสังคม 

15. ความเห็นใจความรู สึกผู อื่น (Empathy): ความ 

สามารถเขาใจอารมณ ความรูสึกของผู อื่น และมีความ 

เห็นอกเห็นใจผูอื่น

16. ความไววางใจกัน (Dependability): การเชื่อถือ 

และยอมรับซึ่งกันและกัน

17. การรักษาช่ือเสียงและศักดิ์ศรี (Reputation and 

Dignity): การเชิดชูและดํารงไวในคุณงามความดีที่สั่งสม 

มาดวยความภาคภูมิใจ

18.  ความกตญั ูรูคณุ (Grateful): การสาํนกึในบญุคณุ 

และตอบแทนผูมีพระคุณที่ทําใหกับตน

19.  ความสามัคคี (Harmony): ความรักใครปรองดอง 

กลมเกลียว การรวมแรงรวมใจเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน

20.  ความอดทน (Patience): ความอดทนสูตอความ 

ยากลําบาก ตรากตรํา และทนเจ็บใจ สามารถสงบสติ กาย 

และใจได 

คานิยมครอบครัวมีอิทธิพลตอการขับเคล่ือนธุรกิจ 

ครอบครัว ซึ่งรูปแบบคานิยมและวัฒนธรรมที่มีความเปน 

อันหนึ่งอันเดียวกันของครอบครัวเปนลักษณะสําคัญประการ 

หนึ่งที่มีตอผลสําเร็จและสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

ใหกับธุรกิจครอบครัว การสรางคานิยมจึงควรมีกําหนดไว 

ในแผนการสืบทอดธุรกิจเพ่ือใหทายาทและสมาชิกครอบครัว 

คนอื่นๆ ธํารงรักษาคานิยมที่ดีงามของครอบครัวที่กําหนดมา 

จากผูกอตัง้ และควรแบงรับเอามมุมองใหมๆ  เพือ่ปรบัคานิยม 

ใหเขากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

บทสรุป 
1. วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัวมักจะสะทอนมา 

จากวิสัยทัศน (vision) ความเชื่อและคานิยม ของผูกอตั้ง 

ผูบรหิารรุนตอมากจ็ะสบืสานวสิยัทศันและพนัธกิจของผูกอต้ัง 

ไวเปนพื้นฐานของวัฒนธรรมองคกร ซึ่งวัฒนธรรมดังกลาวจะ 

กลายเปนเครื่องยึดเหนี่ยว และพันธสัญญา ตอครอบครัวและ 

ตอธุรกิจของสมาชิกในครอบครัวและพนักงานในองคกร ที่มี 

ตอคานิยมดังกลาว จะทําใหท้ังครอบครัวและธุรกิจมีคานิยม 

หลัก (core value) และนําไปสูวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง

2. รปูแบบวฒันธรรมในธรุกจิครอบครวัมคีวามแตกตาง 

กันตามความสมัพนัธของสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงแบงได 3 แบบ 

คือ วัฒนธรรมแบบความรูสึกเปนเอกฉันท (consensus       

sensitive) วัฒนธรรมแบบความรูสึกตามระยะหางระหวาง 

บุคคล (interpersonal distance-sensitive) และวัฒนธรรม 

แบบความรูสึกตามสภาพแวดลอม (environment-sensitive)

3. รูปแบบวัฒนธรรมครอบครัวออกเปน 4 แบบ คือ 

วัฒนธรรมแบบความเปนพอหรือความเช่ือถือในตัวผูกอตั้ง 

(paternalistic) วัฒนธรรมแบบปลอยตามยถากรรมหรือไมมี 

ความเชื่อถือบุคคลใดเลย (laissez-faire) วัฒนธรรมแบบ 

มีสวนรวม (participative) และวัฒนธรรมแบบมืออาชีพ 

(professional)

4. ศาสตราจารยฮอฟสเทด ท่ีไดพฒันารปูแบบ (Model) 

ความแตกตางทางวฒันธรรมของประเทศตางๆ ออกเปน 5 มติิ 

คือ Power Distance Index (PDI), Individualism (IDV), 

Masculinity (MAS), Uncertainty Avoidance Index (UAI), 

Long-Term Orientation (LTO) โดยความแตกตางทาง 

วัฒนธรรมเหลากลาว มีอิทธิพลตอรูปแบบการบริหารธุรกิจ 

ของแตละครอบครัว 

5. คานิยม (Values) เปนเจตคติและความเชื่อที่มี 

อิทธิพลตอพฤติกรรมและการกระทําของคนหรือกลุ มคน 

แสดงออกผานพฤติกรรมและมีการถายทอดจากรุ นสู รุ น 

จนเกิดเปนวัฒนธรรม คานิยมธุรกิจครอบครัว (Family 

Business Values) จึงเปนรากฐานในการกําหนดพฤติกรรม 

ของคนในครอบครัว และมีอิทธิพลตอการขับเคลื่อนธุรกิจ 

ครอบครัว โดยจะการถายทอดระบบคานิยมจากคนรุนหนึ่ง 

ไปสูคนรุนตอไป

6. การสรางคานิยมหลักถือเปนตัวตั้งตนในการกําหนด 

พันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน (Vision) แผนเชิงกลยุทธ         

(Strategic Plan) ตลอดจนเปนตัวสนับสนุนหรือชี้นําการ 

ตัดสินใจที่จะชวยใหธุรกิจบรรลุตามเปาหมายขององคกร 

แนวทางการกําหนดคานิยมควรใหนิยามโดยระบุพฤติกรรม 

ท่ีควรทํา และอาจจะอธิบายความสําคัญของแตละคําหรือ 

ขอความนั้น

 

การสร้างและกำหนดค่านิยมหลักใน 
องค์กรจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศ 
การทำงานที่ประสานกันเป็นทีม เพิ่ม 
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
และมีแนวโน้มของผลประกอบการ 
ทางธุรกิจที่ดีขึ้นอีกด้วย
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กําหนดคานิยมหลักในองคกรจะชวยเสริมสรางบรรยากาศ 

การทํางานที่ประสานกันเปนทีม เพิ่มขีดความสามารถใน 

การปฏิบัติงาน และมีแนวโนมของผลประกอบการทางธุรกิจ 

ที่ดีขึ้นอีกดวย โดยไดแนะนําขั้นตอนการสรางคานิยมในธุรกิจ 

ครอบครัว ดังนี้

1. ใหสมาชิกครอบครัวทุกคนมีสวนในธุรกิจโดยการ 

กําหนดคานิยมรวมกัน

2. พจิารณาความเหมาะสมวาควรใหผูบริหารมอือาชพี 

ภายนอกมีสวนรวมในการกําหนดคานิยมดวยหรือไม

3. จัดสรรเวลาสําหรับการประชุมเพื่อกําหนดคานิยม 

ในแตละสัปดาห โดยตองแนใจวา การสรางคานิยมนั้นมีอิสระ 

ในการคิด ไมตกลงไปในขอผูกมัดหรือขอกําหนดใดๆ

4. ใชเทคนิคการแกปญหาและการระดมพลังสมอง 

โดยใหทกุคนไดเสนอวธิกีารแกไขปญหาและเสนอความคดิเหน็ 

ตางๆ และเปดอภิปรายเพื่อหาคานิยมหลักที่เปนไปได

5. หลังจากการอภิปราย ใหเรียบเรียงเขียนเปนคําหรือ 

การสร้างค่านิยมหลัก 
(Establishing Core 
Values) 

คานิยมครอบครัว เปนสิ่งที่คิดและกําหนดโดยผูกอตั้ง และ 

ปลูกฝงแนวประพฤติปฏิบัติท่ีคาดหวังใหเกิดข้ึนในตัวทายาท 

และสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ รวมถึงมีการถายทอดคานิยม 

จากรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่งตอไป โดยอาศัยสภาพแวดลอม 

และการเรียนรูในครอบครัว การยึดถือปฏิบัติตามคานิยม 

อยางสมํ่าเสมอ ตอเนื่องยาวนานตลอดหลายป จนกลายเปน 

คานิยมหลัก (Core Values) ท่ีมีคุณคาฝงลึกในจิตวิญญาณ 

ของทุกคนในครอบครัว

คานิยมหลักของครอบครัวเก่ียวของโดยตรงตอธุรกิจ 

ครอบครัว นอกจากเจาของธุรกิจจะถายทอดคานิยมใน 

รปูแบบทีต่นตองการใหกบัทายาทธรุกจิและสมาชกิครอบครวั 

แลว ยังถายทอดใหกับพนักงานท่ีไมใชสมาชิกครอบครัว 

ที่ทํางานในธุรกิจครอบครัว คานิยมหลักของครอบครัวจึง 

สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมขององคกร และสะทอนใหเห็นถึง 

แนวทางการปฏบัิตติอผูขาย ปจจยัการผลติ (Suppliers) ลกูคา 

ผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียคนอื่นๆ อีกดวย การสราง 

คานิยมหลักถือเปนตัวตั้งตนในการกําหนดพันธกิจ (Mission) 

วิสัยทัศน (Vision) แผนเชิงกลยุทธ (Strategic Plan) 

ตลอดจนเปนตัวสนับสนุนหรือช้ีนําการตัดสินใจท่ีจะชวยให 

ธุรกิจบรรลุตามเปาหมายขององคกร หากขาดการกําหนด 

คานิยมหลัก องคกรอาจมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแยงภายใน 

และการตัดสินใจที่ผิดพลาดได นอกจากนี้ การสรางและ 

ขอความทีส่ัน้ กะทดัรดั ไดใจความสาํคญั อานแลวเขาใจ จงูใจ 

และสละสสวย เพื่อทําใหจดจําไดงาย ประมาณ 4 ถึง 5 ขอ

6. ตัดสินใจโดยอาศัยหลักการความเหมาะสม ถูกตอง 

มุ งที่คานิยมที่สําคัญตามสถานภาพความเปนไปได และ  

ที่องคกรตองการจะเปน

7. เปดรับฟงความคิดเห็นของพนักงานทุกคนและ 

ปรึกษาหารือ เพื่อหาคานิยมท่ีถูกตอง เหมาะสมกับสภาพ 

แวดลอมในที่ทํางาน

8. การบูรณาการรวมกนัอยางเหมาะสมระหวางคานยิม 

หลักใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและระบบการทํางาน 

แนวทางการกําหนดคานิยมควรใหนิยามโดยระบุ 

พฤติกรรมที่ควรทําและอาจจะอธิบายความสําคัญของแตละ 

คําหรือขอความนั้น การกําหนดคานิยมเพื่อทําใหจดจํางาย    

มี 3 วิธี คือ

1. สื่อดวยภาพ (Visual Technique)

2. สื่อดวยสัญลักษณ (Symbolic Technique)

3. สรางหนวยความจํา (Memorizing Technique) 

ตัวอยางคานิยมที่พบในธุรกิจครอบครัวที่ประสบ 

ความสําเร็จ

ธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสําเร็จสวนใหญพบวา 

นําคานิยมครอบครัวที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดตอกันมาใชในการ 

ดําเนินธุรกิจและเปนวัฒนธรรมองคกร ซ่ึงตัวอยางคานิยมใน 

ครอบครัวที่สําคัญ มีดังนี้

 1.ความรับผิดชอบตอหนาท่ี (Responsibility) 

และสํานึกในความรับผิดชอบ (Accountability): การ 

เขาใจถึงหนาท่ีและดําเนินงานอยางเต็มความสามารถใหเกิด 

ประโยชนสูงสุด รวมท้ังการเอาใจใสในการดําเนินงานดวย 

ความรอบคอบและยอมรับผลจากการกระทําตางๆ 

2. กลาพูดกลาทําในสิ่งที่ถูกตอง (Courage): การ 

ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตอง มีความกลาแสดงความคิดเห็น และ 

ปฏิบัติอยางอิสระ 

3. เป ดใจกวางรับฟงความเห็นของผู อื่น (Open               

- mindedness): การยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นไดอยางดี 

ไมมีอารมณและอคติเขามาเกี่ยวของ

4. ใฝเรยีนรู พฒันาตนเอง (Curiosity): การมพีฤตกิรรม 

ที่ตองการจะคนควา กระตือรือรนที่จะเรียนรู เพื่อพัฒนา 

ความคิดและความสามารถใหมๆ 

5. การทุมเททํางาน (Hard-working): การยินดีทํางาน 

หนัก ดวยความมุงมั่น จริงจัง ขยันหมั่นเพียรใหกับงานที่ไดรับ 

มอบหมายอยางเต็มที่

6. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกติกา (Discipline): 

การเคารพและปฏิบัติตนตามระเบียบกฎกติกาของครอบครัว 

ธุรกิจ และสังคม เพื่อประโยชนสุขของตนเองและสวนรวม

7. ความยุติธรรม (Fairness): การมีความเที่ยงธรรม 

เหตุผล และเปนกลางทั้งกับตนเองและผูอื่น

8. ความซื่อสัตย (Integrity): การมีความสุจริต ซื่อตรง 

ทั้งกับตนเองและผูอื่น 

9. ความสุภาพออนนอมถอมตน (Humility): การมี 

มารยาท ไมทําตัวเหนือผูอื่น 

10. ความจรงิใจ (Sincerity): การมจิีตใจทีซ่ื่อตรง บรสิทุธ์ิ 

และแสดงออกตอผูอื่นดวยความจริงใจอยูเสมอ

11. การใหเกยีรตกินั (Respect): การปฏบิตัอิยางเคารพ 

และเห็นคุณคาของผูอื่น

12. ประหยัด มัธยัสถ (Prudence): การรูจักคุณคา 

ของเงินและทรัพยากร รวมถึงวิธีการเก็บออมไวในภายหนา

13. การชวยเหลือ ดูแลซึ่งกันและกัน (Stewardship): 

การดูแลเอาใจใส ชวยเหลือ และสนับสนุนผูอื่น

14. ความจงรักภักดีตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 

(Loyalty): ความรูสึกผูกพัน มีความยินดีในการเปนสมาชิก 

ครอบครัวและสังคม 

15. ความเห็นใจความรู สึกผู อื่น (Empathy): ความ 

สามารถเขาใจอารมณ ความรูสึกของผู อื่น และมีความ 

เห็นอกเห็นใจผูอื่น

16. ความไววางใจกัน (Dependability): การเชื่อถือ 

และยอมรับซึ่งกันและกัน

17. การรักษาชื่อเสียงและศักด์ิศรี (Reputation and 

Dignity): การเชิดชูและดํารงไวในคุณงามความดีที่สั่งสม 

มาดวยความภาคภูมิใจ

18.  ความกตญั ูรูคณุ (Grateful): การสาํนกึในบญุคณุ 

และตอบแทนผูมีพระคุณที่ทําใหกับตน

19.  ความสามัคคี (Harmony): ความรักใครปรองดอง 

กลมเกลียว การรวมแรงรวมใจเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน

20.  ความอดทน (Patience): ความอดทนสูตอความ 

ยากลําบาก ตรากตรํา และทนเจ็บใจ สามารถสงบสติ กาย 

และใจได 

คานิยมครอบครัวมีอิทธิพลตอการขับเคล่ือนธุรกิจ 

ครอบครัว ซึ่งรูปแบบคานิยมและวัฒนธรรมที่มีความเปน 

อันหนึ่งอันเดียวกันของครอบครัวเปนลักษณะสําคัญประการ 

หนึ่งที่มีตอผลสําเร็จและสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

ใหกับธุรกิจครอบครัว การสรางคานิยมจึงควรมีกําหนดไว 

ในแผนการสืบทอดธุรกิจเพื่อใหทายาทและสมาชิกครอบครัว 

คนอื่นๆ ธํารงรักษาคานิยมที่ดีงามของครอบครัวที่กําหนดมา 

จากผูกอตัง้ และควรแบงรับเอามมุมองใหมๆ  เพือ่ปรบัคานิยม 

ใหเขากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

บทสรุป 
1. วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัวมักจะสะทอนมา 

จากวิสัยทัศน (vision) ความเชื่อและคานิยม ของผูกอตั้ง 

ผูบริหารรุนตอมาก็จะสบืสานวสิยัทศันและพนัธกิจของผูกอต้ัง 

ไวเปนพื้นฐานของวัฒนธรรมองคกร ซึ่งวัฒนธรรมดังกลาวจะ 

กลายเปนเครื่องยึดเหนี่ยว และพันธสัญญา ตอครอบครัวและ 

ตอธุรกิจของสมาชิกในครอบครัวและพนักงานในองคกร ท่ีมี 

ตอคานิยมดังกลาว จะทําใหทั้งครอบครัวและธุรกิจมีคานิยม 

หลัก (core value) และนําไปสูวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง

2. รูปแบบวัฒนธรรมในธรุกจิครอบครวัมคีวามแตกตาง 

กันตามความสมัพนัธของสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงแบงได 3 แบบ 

คือ วัฒนธรรมแบบความรูสึกเปนเอกฉันท (consensus       

sensitive) วัฒนธรรมแบบความรูสึกตามระยะหางระหวาง 

บุคคล (interpersonal distance-sensitive) และวัฒนธรรม 

แบบความรูสกึตามสภาพแวดลอม (environment-sensitive)

3. รูปแบบวัฒนธรรมครอบครัวออกเปน 4 แบบ คือ 

วัฒนธรรมแบบความเปนพอหรือความเช่ือถือในตัวผูกอตั้ง 

(paternalistic) วัฒนธรรมแบบปลอยตามยถากรรมหรือไมมี 

ความเช่ือถือบุคคลใดเลย (laissez-faire) วัฒนธรรมแบบ 

มีสวนรวม (participative) และวัฒนธรรมแบบมืออาชีพ 

(professional)

4. ศาสตราจารยฮอฟสเทด ท่ีไดพฒันารปูแบบ (Model) 

ความแตกตางทางวฒันธรรมของประเทศตางๆ ออกเปน 5 มติิ 

คือ Power Distance Index (PDI), Individualism (IDV), 

Masculinity (MAS), Uncertainty Avoidance Index (UAI), 

Long-Term Orientation (LTO) โดยความแตกตางทาง 

วัฒนธรรมเหลากลาว มีอิทธิพลตอรูปแบบการบริหารธุรกิจ 

ของแตละครอบครัว 

5. คานิยม (Values) เปนเจตคติและความเชื่อที่มี 

อิทธิพลตอพฤติกรรมและการกระทําของคนหรือกลุ มคน 

แสดงออกผานพฤติกรรมและมีการถายทอดจากรุ นสู รุ น 

จนเกิดเปนวัฒนธรรม คานิยมธุรกิจครอบครัว (Family 

Business Values) จึงเปนรากฐานในการกําหนดพฤติกรรม 

ของคนในครอบครัว และมีอิทธิพลตอการขับเคลื่อนธุรกิจ 

ครอบครัว โดยจะการถายทอดระบบคานิยมจากคนรุนหนึ่ง 

ไปสูคนรุนตอไป

6. การสรางคานิยมหลักถือเปนตัวตั้งตนในการกําหนด 

พันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน (Vision) แผนเชิงกลยุทธ         

(Strategic Plan) ตลอดจนเปนตัวสนับสนุนหรือชี้นําการ 

ตัดสินใจท่ีจะชวยใหธุรกิจบรรลุตามเปาหมายขององคกร 

แนวทางการกําหนดคานิยมควรใหนิยามโดยระบุพฤติกรรม 

ที่ควรทํา และอาจจะอธิบายความสําคัญของแตละคําหรือ 

ขอความนั้น
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คนน้อยไม่ใช่ปัญหา 
แต่คือความท้าทาย

การทาํงานจติอาสา ทําใหเราไดรบั 

มิตรภาพที่ดี จากพื้นฐานจิตใจทุกคนที่ 

ตองการเสียสละเพื่อสังคม ทุกคนได 

ที่มา และประวัติ 
โดยสังเขป 

คุณพรชฎา มีสุข หรือ “นองอิน” 

เกิดและเติบโตที่ จังหวัดเพชรบูรณ 

ธุรกิจครอบครัวกอตั้งขึ้นตั้งแตรุนคุณปู 

คุณยา ปจจุบันเปนเจาของไรมีสุข ที่ 

บุกเบิกมาจากปาดงดิบบนพื้นที่นับ 

พันไรบนทิวเขา เขตอําเภอหนองไผ จ. 

เพชรบูรณ จนกลายเปนทีดิ่นทาํกนั และ 

จัดสรรใหลูก 7 คน สวนหนึ่งไดถวายให 

การกศุลสรางวดั 2 แหง ไดแก วดัทาดวง 

โดยคุณพอ และวัดสันเจริญโดยคุณปู  

ธุรกิจครอบครัวเดิมเปนเจาของ 

โรงสีขาว ปลอยเงินกูแบบระบบบานๆ 

และรานคาสง สวนคุณพอกับคุณแมทํา 

ธุรกิจคาไม คาสัตว - วัว และควาย ให 

บริการไถเกล่ียท่ีดินท้ังในจังหวัด และ 

ตางจงัหวดั มไีรขาวโพดอาหารสัตวครบ 

วงจรแบบ เปนตนน้ําถงึปลายนํา้ และทาํ 

ธรุกจิคาขายผลติผลทางการเกษตรอ่ืน ๆ  

อีกดวย

ดานการศกึษา นองอนิ เรยีนจบสาขา 

ทรพัยากรมนษุย ระดบัอาชวีศกึษา จาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดเพชรบูรณ 

และ MINI MBA จากมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม และเรียนเพิ่มเติมที่สถาบัน 

อาหาร MCS กรุงเทพฯ

ปจจบุนัเธอเปนเจาของบริษัท มสีขุ 

กรุป แอนด ซัพพลาย เทรด จํากัด กอน 

หนาน้ีเคยทําธุรกิจนํ้ายานางสมุนไพร 

พรอมทาน กอนจะเบนเข็มมาจับธุรกิจ 

สวนเกษตรปลูกมะขามหวาน ผลไม 

ชื่อดังของจ.เพชรบูรณในที่ดินแปลง 

เล็กของครอบครัว ในขณะที่บางสวน 

จัดสรรปลูกขาว ไรขาวโพด และมัน 

สําปะหลัง แนวทางการผลิตเปนแบบ 

ครบวงจรตามรอยธุรกิจเกษตรของ 

ครอบครัว ทั้งควบคุมการปลูกเพื่อใหได 

มะขามรสดีดวยระบบออแกนิค เชน 

เดียวกับไรขาวโพดของคุณพอ และมี 

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ ประกอบดวย 

มะขามเปยก มะขามผงปรงุรส เนนสงออก 

และปรบัแผนตลาดในไทยดวยผลิตภณัฑ 

แกงมะขามแชอิม่ เพือ่ จาํหนายออนไลน 

แบรนดรสนัวร 

นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑผลไม 

แปรรปูตามฤดกูาลในบรรจภัุณฑทันสมยั 

อีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนเกษตร 

มะขามหวาน เธอวางแผนจะตอยอดสู 

โครงการโคกหนองนาโมเดลเกษตร 

เชิงทองเทีย่ว ท่ีจะรวมมอืกบักลุมพฒันา 

ชุมชน อําเภอ และ YFS เกษตรจังหวัด 

ธกส.ทาดนิแดง อ.หนองไผ จ.เพชรบรูณ 

อีกดวย

“หลงัคณุแมเสยีอนิไดยายไปเรียน 

ในเมืองจนจบราชภัฎเพชรบูรณ จึงไป 

ฝกงานท่ีโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม 

กอนไปทํางานตอที่จ.ชลบุรี ดานการ 

วางแผนในบริษัทตางชาติที่ทําธุรกิจ 

คาอาวุธ ประเภทรถถัง กระสุน สงขาย 

ในตางประเทศ หลังจากนั้นไดยายไป 

ทาํงานทีเ่ชยีงใหมกอนผนัตวัไปทาํธรุกจิ 

เอเยนตสงสินคาผลไม จนถึงเคร่ือง 

สาํอางไปขายท่ีหางเวยีงจนัทร เซน็เตอร 

ในสปป.ลาว เพราะชอบคาขายมาก”

 

การร่วมงานกับ
หอการค้าจังหวัดฯ

เปดธุรกิจครั้งใหม เพราะมีโอกาส 

ไปดูบูธของลูกคา ไดเห็นสินคานาสนใจ 

เปนนํา้ยานาง ของคณุลงุคนหนึง่ จงึจาง 

ทําสูตรใหมตามสูตรท่ีเราให โดยใช 

นํ้าแรจากเชียงใหม ผลิตเปนนํ้ายานาง 

พรอมดื่ม ตอมาจึงคิดขยายธุรกิจไปที่ 

บานเกิดจึงไดติดตอขอคําแนะนําจาก 

ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบูรณ 

คนปจจุบัน และไดรับการชักชวนให 

สมัครสมาชิกหอการคาจงัหวัดเพชรบูรณ 

และมีโอกาสเขารวมสัมมนาที่จ.พิจิตร 

และงาน LIMEX ที่จ.พิษณุโลก จน 

ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบูรณ 

เห็นศักยภาพ จึงถูกชวนใหรับเลือกตั้ง 

เปนประธาน YEC หอการคาจังหวัด 

เพชรบูรณคนแรก

“ทั้งท่ีไมรูวาตองทําอะไรบาง พอ 

ไดรับเลือกใหเปนประธาน YEC จึง 

ตัดสินใจกลับบานเพื่อนําความรู ไป 

เผยแพรใหนองๆนักธุรกิจรุ นใหมใน 

จังหวัด จะไดรูวา YEC คืออะไรและมี 

ประโยชนอยางไร ชวงนั้นตองเดินทาง 

ไป-กลับเพชรบูรณ-เชียงใหมเปนวาเลน 

ถึง 6 เดือนจนงานประชุมกับชุมชนเริ่ม 

มากขึ้น จึงตัดสินใจยายกลับมาอยู ที่ 

เพชรบูรณเต็มตัว”

 

บทบาทในฐานะประธาน 
YEC หอการค้าจังหวัด 
เพชรบูรณ์

โชคดีที่ประธานหอการคาจังหวัด 

เพชรบูรณเริ่มงานพรอมกับประธาน 

YEC จึงทํางานประสานกันเปนอยางด ี

แม YEC เพชรบูรณจะเริ่มชากวาที่อื่น 

ก็ตาม ปญหาและอุปสรรคไมตองพูดถึง 

มีเยอะ ดวยความเปนมือใหม รูเพียงวา 

ตองรวมกลุมทายาทธรุกจิ และ Start up 

เพ่ือแชรไอเดียกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม 

กอนจะดึงสมาชิกใหมเขามาเพ่ิมจาก 4 

คนเปน 12 คน

“ตอนนี้เขาใจแลววา ระบบการ 

บริหารงาน YEC การสื่อสารเปนสิ่ง 

สําคัญ หากทุกคนมีวิสัยทัศนเดียวกัน 

มีความเขาใจกันจะทําใหสามารถกาว 

ผานอุปสรรคไปดวยดี การพูดคุยกัน 

สรางความสัมพันธที่ดีเปนประเด็นแรก

ที่ชวยลดความขัดแยง ทําใหรูสึกวา เรา 

อยูดวยกนัแบบครอบครัว ประธาน YEC 

มีบทบาทเปน Center ประสานสมาชิก 

เพื่อรวมประชุม สื่อสาร และแกปญหา 

เพื่อทําใหภารกิจสําเร็จ” 

เป้าหมายบทบาท
ประธาน YEC

การเคารพและใหเกียรติผู ใหญ 

เปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะผูใหญในหอ 

การคาทุกคน แมจะมีหนวยงานภาครัฐ 

ติดตอเชิญ YEC เขาประชุมขอความ 

ชวยเหลือโดยตรง แตโดยมารยาทตอง 

แจงหอการคาทราบ ไมควรมองขาม มี 

อะไรตองปรึกษาหารือกัน

กิจกรรมไฮไลท์
กิจกรรมระหวางโควิด-19 ระบาด 

คอื การรวมมอืกบั YEC หอการคาจงัหวดั 

ตาก และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอ 

สนับสนุนเคร่ืองมือแพทย ซ่ึงขณะนี้อยู 

ระหวางขนสงเคร่ืองมือแพทยใหทาง 

รพ.หลมสัก และรพ.หนองไผ นอกจากนี้ 

ไดริเร่ิมทําโครงการตลาดประชารัฐ ท่ี 

YEC รวมกบัหอการคาจงัหวดัจดัข้ึน การ 

จดัแขงขนักฬีาผูสงูอายแุหงประเทศไทย 

และการประชุมหอการคา 17 จังหวัด 

ภาคเหนือ ซึ่งขณะนั้นมีสมาชิกเพียง 5 

คน 

เรยีนรูการทาํงานกับหนวยงานตาง ๆ  จน 

สามารถนําไปปรับใชสําหรับกิจกรรม 

ตางๆ อีกดวย ดังนั้นจํานวนสมาชิกมาก 

หรือนอยไมสําคัญเทากับความทาทาย 

ที่ทุกคนจะใหความรวมมือเพ่ือทําให 

งานนั้นสําเร็จแคไหน

“เรามีความสุขที่ ได เป นคนให 

ภูมิใจที่ไดชวยคนที่ไมรู ใหมีโอกาสเปด 

โลกกวางจากกิจกรรมตางๆ อาทิ การ 

ประชมุ SEED 77 จงัหวัด หรอื President 

ก็ตาม ลวนทําใหไดเรียนรูประสบการณ 

ท่ีดีในการแกไขปญหาทางธุรกิจทั้งสิ้น 

อินภูมิใจที่เปนเพียงลูกเกษตรกร แต 

สามารถเปนสวนหนึง่ทีช่วยเหลอืสงัคมได” 

ขณะที่สัมภาษณคุณพรชฎา มีสุข 

หรือนองอิน ประธาน YEC คนแรกของ 

หอการคาจงัหวดัเพชรบรูณ เธอไดสงไม 

ตอใหประธาน YEC คนใหม ท่ีจะมา 

สืบสานภารกิจจิตอาสาใหแกจังหวัด 

เพชรบูรณตอไปแลว ในขณะที่เธอจะ 

กลับไปทํางานสืบสานธุรกิจดานการ 

เกษตรตอไป

 พวกเราขอใหกําลังใจ “เกษตรกร 

สาวคนสวย” ใหประสบความสําเร็จ 

ทางธุรกิจแบบปงปงนะคะ
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คนน้อยไม่ใช่ปัญหา 
แต่คือความท้าทาย

การทํางานจติอาสา ทําใหเราไดรบั 

มิตรภาพที่ดี จากพื้นฐานจิตใจทุกคนที่ 

ตองการเสียสละเพื่อสังคม ทุกคนได 

ประธาน YEC 
หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์

พรชฎา มีสุข
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ที่มา และประวัติ 
โดยสังเขป 

คุณพรชฎา มีสุข หรือ “นองอิน” 

เกิดและเติบโตที่ จังหวัดเพชรบูรณ 

ธุรกิจครอบครัวกอตั้งขึ้นตั้งแตรุนคุณปู 

คุณยา ปจจุบันเปนเจาของไรมีสุข ที่ 

บุกเบิกมาจากปาดงดิบบนพื้นที่นับ 

พันไรบนทิวเขา เขตอําเภอหนองไผ จ. 

เพชรบูรณ จนกลายเปนทีดิ่นทาํกนั และ 

จัดสรรใหลูก 7 คน สวนหนึ่งไดถวายให 

การกศุลสรางวัด 2 แหง ไดแก วดัทาดวง 

โดยคุณพอ และวัดสันเจริญโดยคุณปู  

ธุรกิจครอบครัวเดิมเปนเจาของ 

โรงสีขาว ปลอยเงินกูแบบระบบบานๆ 

และรานคาสง สวนคุณพอกับคุณแมทํา 

ธุรกิจคาไม คาสัตว - วัว และควาย ให 

บริการไถเกลี่ยที่ดินทั้งในจังหวัด และ 

ตางจงัหวดั มไีรขาวโพดอาหารสัตวครบ 

วงจรแบบ เปนตนน้ําถึงปลายนํา้ และทํา 

ธรุกจิคาขายผลติผลทางการเกษตรอ่ืน ๆ  

อีกดวย

ดานการศกึษา นองอนิ เรยีนจบสาขา 

ทรพัยากรมนษุย ระดบัอาชวีศกึษา จาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดเพชรบูรณ 

และ MINI MBA จากมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม และเรียนเพิ่มเติมท่ีสถาบัน 

อาหาร MCS กรุงเทพฯ

ปจจบัุนเธอเปนเจาของบรษัิท มสีขุ 

กรุป แอนด ซัพพลาย เทรด จํากัด กอน 

หนานี้เคยทําธุรกิจนํ้ายานางสมุนไพร 

พรอมทาน กอนจะเบนเข็มมาจับธุรกิจ 

สวนเกษตรปลูกมะขามหวาน ผลไม 

ชื่อดังของจ.เพชรบูรณในที่ดินแปลง 

เล็กของครอบครัว ในขณะที่บางสวน 

จัดสรรปลูกขาว ไรขาวโพด และมัน 

สําปะหลัง แนวทางการผลิตเปนแบบ 

ครบวงจรตามรอยธุรกิจเกษตรของ 

ครอบครัว ทั้งควบคุมการปลูกเพื่อใหได 

มะขามรสดีดวยระบบออแกนิค เชน 

เดียวกับไรขาวโพดของคุณพอ และมี 

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ ประกอบดวย 

มะขามเปยก มะขามผงปรงุรส เนนสงออก 

และปรบัแผนตลาดในไทยดวยผลิตภณัฑ 

แกงมะขามแชอิม่ เพือ่ จาํหนายออนไลน 

แบรนดรสนัวร 

นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑผลไม 

แปรรปูตามฤดกูาลในบรรจภัุณฑทนัสมยั 

อีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนเกษตร 

มะขามหวาน เธอวางแผนจะตอยอดสู 

โครงการโคกหนองนาโมเดลเกษตร 

เชิงทองเท่ียว ท่ีจะรวมมอืกบักลุมพฒันา 

ชุมชน อําเภอ และ YFS เกษตรจังหวัด 

ธกส.ทาดนิแดง อ.หนองไผ จ.เพชรบรูณ 

อีกดวย

“หลงัคณุแมเสยีอนิไดยายไปเรียน 

ในเมืองจนจบราชภัฎเพชรบูรณ จึงไป 

ฝกงานที่โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม 

กอนไปทํางานตอที่จ.ชลบุรี ดานการ 

วางแผนในบริษัทตางชาติที่ทําธุรกิจ 

คาอาวุธ ประเภทรถถัง กระสุน สงขาย 

ในตางประเทศ หลังจากนั้นไดยายไป 

ทาํงานทีเ่ชยีงใหมกอนผนัตวัไปทาํธรุกิจ 

เอเยนตสงสินคาผลไม จนถึงเคร่ือง 

สาํอางไปขายท่ีหางเวียงจนัทร เซ็นเตอร 

ในสปป.ลาว เพราะชอบคาขายมาก”

 

การร่วมงานกับ
หอการค้าจังหวัดฯ

เปดธุรกิจครั้งใหม เพราะมีโอกาส 

ไปดูบูธของลูกคา ไดเห็นสินคานาสนใจ 

เปนนํา้ยานาง ของคณุลงุคนหน่ึง จงึจาง 

ทําสูตรใหมตามสูตรท่ีเราให โดยใช 

นํ้าแรจากเชียงใหม ผลิตเปนนํ้ายานาง 

พรอมด่ืม ตอมาจึงคิดขยายธุรกิจไปท่ี 

บานเกิดจึงไดติดตอขอคําแนะนําจาก 

ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบูรณ 

คนปจจุบัน และไดรับการชักชวนให 

สมัครสมาชกิหอการคาจงัหวดัเพชรบรูณ 

และมีโอกาสเขารวมสัมมนาท่ีจ.พิจิตร 

และงาน LIMEX ที่จ.พิษณุโลก จน 

ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบูรณ 

เห็นศักยภาพ จึงถูกชวนใหรับเลือกตั้ง 

เปนประธาน YEC หอการคาจังหวัด 

เพชรบูรณคนแรก

“ท้ังท่ีไมรูวาตองทําอะไรบาง พอ 

ไดรับเลือกใหเปนประธาน YEC จึง 

ตัดสินใจกลับบานเพื่อนําความรู ไป 

เผยแพรใหนองๆนักธุรกิจรุ นใหมใน 

จังหวัด จะไดรูวา YEC คืออะไรและมี 

ประโยชนอยางไร ชวงนั้นตองเดินทาง 

ไป-กลับเพชรบูรณ-เชียงใหมเปนวาเลน 

ถึง 6 เดือนจนงานประชุมกับชุมชนเริ่ม 

มากขึ้น จึงตัดสินใจยายกลับมาอยู ที่ 

เพชรบูรณเต็มตัว”

 

บทบาทในฐานะประธาน 
YEC หอการค้าจังหวัด 
เพชรบูรณ์

โชคดีที่ประธานหอการคาจังหวัด 

เพชรบูรณเริ่มงานพรอมกับประธาน 

YEC จึงทํางานประสานกันเปนอยางด ี

แม YEC เพชรบูรณจะเริ่มชากวาท่ีอื่น 

ก็ตาม ปญหาและอุปสรรคไมตองพูดถึง 

มีเยอะ ดวยความเปนมือใหม รูเพียงวา 

ตองรวมกลุมทายาทธรุกจิ และ Start up 

เพื่อแชรไอเดียกันจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม 

กอนจะดึงสมาชิกใหมเขามาเพ่ิมจาก 4 

คนเปน 12 คน

“ตอนนี้เขาใจแลววา ระบบการ 

บริหารงาน YEC การสื่อสารเปนสิ่ง 

สําคัญ หากทุกคนมีวิสัยทัศนเดียวกัน 

มีความเขาใจกันจะทําใหสามารถกาว 

ผานอุปสรรคไปดวยดี การพูดคุยกัน 

สรางความสัมพันธที่ดีเปนประเด็นแรก

ที่ชวยลดความขัดแยง ทําใหรูสึกวา เรา 

อยูดวยกนัแบบครอบครัว ประธาน YEC 

มีบทบาทเปน Center ประสานสมาชิก 

เพื่อรวมประชุม สื่อสาร และแกปญหา 

เพื่อทําใหภารกิจสําเร็จ” 

เป้าหมายบทบาท
ประธาน YEC

การเคารพและใหเกียรติผู ใหญ 

เปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะผูใหญในหอ 

การคาทุกคน แมจะมีหนวยงานภาครัฐ 

ติดตอเชิญ YEC เขาประชุมขอความ 

ชวยเหลือโดยตรง แตโดยมารยาทตอง 

แจงหอการคาทราบ ไมควรมองขาม มี 

ประธาน YEC คนแรกแห่งเมืองมะขามหวาน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้พลิกบทบาททายาทสาว 
เจ้าของไร่ข้าวโพดนับพันไร่ ขอจัดสรรที่ดินทำ 
Pilot ของตนเองสู่การบุกเบิกธุรกิจเกษตรแนวคิด 
ใหม่ กับการเพาะพันธุ์ต่อยอดของดีเมือง 
เพชรบูรณ์ “มะขามหวานออแกนิค” ด้วยความรู้ 
และประสบการณ์แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึง
ปลายน้ำ ภายใต้ชื่อบริษัท มีสุข กรุ๊ป แอนด์ 
ซัพพลาย เทรด จำกัด 

อะไรตองปรึกษาหารือกัน

กิจกรรมไฮไลท์
กิจกรรมระหวางโควิด-19 ระบาด 

คอื การรวมมอืกบั YEC หอการคาจงัหวดั 

ตาก และมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือขอ 

สนับสนุนเครื่องมือแพทย ซึ่งขณะนี้อยู 

ระหวางขนสงเครื่องมือแพทยใหทาง 

รพ.หลมสกั และรพ.หนองไผ นอกจากนี้ 

ไดริเร่ิมทําโครงการตลาดประชารัฐ ที่ 

YEC รวมกบัหอการคาจงัหวดัจดัข้ึน การ 

จัดแขงขนักฬีาผูสงูอายแุหงประเทศไทย 

และการประชุมหอการคา 17 จังหวัด 

ภาคเหนือ ซ่ึงขณะนั้นมีสมาชิกเพียง 5 

คน 

เรียนรูการทาํงานกับหนวยงานตาง ๆ  จน 

สามารถนําไปปรับใชสําหรับกิจกรรม 

ตางๆ อีกดวย ดังนั้นจํานวนสมาชิกมาก 

หรือนอยไมสําคัญเทากับความทาทาย 

ที่ทุกคนจะใหความรวมมือเพื่อทําให 

งานนั้นสําเร็จแคไหน

“เรามีความสุขท่ีได เป นคนให 

ภูมิใจท่ีไดชวยคนที่ไมรู ใหมีโอกาสเปด 

โลกกวางจากกิจกรรมตางๆ อาทิ การ 

ประชุม SEED 77 จงัหวัด หรอื President 

ก็ตาม ลวนทําใหไดเรียนรูประสบการณ 

ที่ดีในการแกไขปญหาทางธุรกิจทั้งสิ้น 

อินภูมิใจที่เปนเพียงลูกเกษตรกร แต 

สามารถเปนสวนหนึง่ทีช่วยเหลอืสงัคมได” 

ขณะท่ีสัมภาษณคุณพรชฎา มีสุข 

หรือนองอิน ประธาน YEC คนแรกของ 

หอการคาจงัหวดัเพชรบรูณ เธอไดสงไม 

ตอใหประธาน YEC คนใหม ที่จะมา 

สืบสานภารกิจจิตอาสาใหแกจังหวัด 

เพชรบูรณตอไปแลว ในขณะที่เธอจะ 

กลับไปทํางานสืบสานธุรกิจดานการ 

เกษตรตอไป

 พวกเราขอใหกําลังใจ “เกษตรกร 

สาวคนสวย” ใหประสบความสําเร็จ 

ทางธุรกิจแบบปงปงนะคะ
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คนน้อยไม่ใช่ปัญหา 
แต่คือความท้าทาย

การทาํงานจติอาสา ทําใหเราไดรบั 

มิตรภาพที่ดี จากพื้นฐานจิตใจทุกคนที่ 

ตองการเสียสละเพื่อสังคม ทุกคนได 

ที่มา และประวัติ 
โดยสังเขป 

คุณพรชฎา มีสุข หรือ “นองอิน” 

เกิดและเติบโตที่ จังหวัดเพชรบูรณ 

ธุรกิจครอบครัวกอตั้งขึ้นตั้งแตรุนคุณปู 

คุณยา ปจจุบันเปนเจาของไรมีสุข ที่ 

บุกเบิกมาจากปาดงดิบบนพื้นที่นับ 

พันไรบนทิวเขา เขตอําเภอหนองไผ จ. 

เพชรบูรณ จนกลายเปนทีดิ่นทาํกนั และ 

จัดสรรใหลูก 7 คน สวนหนึ่งไดถวายให 

การกศุลสรางวดั 2 แหง ไดแก วดัทาดวง 

โดยคุณพอ และวัดสันเจริญโดยคุณปู  

ธุรกิจครอบครัวเดิมเปนเจาของ 

โรงสีขาว ปลอยเงินกูแบบระบบบานๆ 

และรานคาสง สวนคุณพอกับคุณแมทํา 

ธุรกิจคาไม คาสัตว - วัว และควาย ให 

บริการไถเกล่ียท่ีดินท้ังในจังหวัด และ 

ตางจงัหวดั มไีรขาวโพดอาหารสัตวครบ 

วงจรแบบ เปนตนน้ําถงึปลายนํา้ และทาํ 

ธรุกจิคาขายผลติผลทางการเกษตรอ่ืน ๆ  

อีกดวย

ดานการศกึษา นองอนิ เรยีนจบสาขา 

ทรพัยากรมนษุย ระดบัอาชวีศกึษา จาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดเพชรบูรณ 

และ MINI MBA จากมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม และเรียนเพิ่มเติมที่สถาบัน 

อาหาร MCS กรุงเทพฯ

ปจจบุนัเธอเปนเจาของบริษัท มสีขุ 

กรุป แอนด ซัพพลาย เทรด จํากัด กอน 

หนาน้ีเคยทําธุรกิจนํ้ายานางสมุนไพร 

พรอมทาน กอนจะเบนเข็มมาจับธุรกิจ 

สวนเกษตรปลูกมะขามหวาน ผลไม 

ชื่อดังของจ.เพชรบูรณในที่ดินแปลง 

เล็กของครอบครัว ในขณะที่บางสวน 

จัดสรรปลูกขาว ไรขาวโพด และมัน 

สําปะหลัง แนวทางการผลิตเปนแบบ 

ครบวงจรตามรอยธุรกิจเกษตรของ 

ครอบครัว ทั้งควบคุมการปลูกเพื่อใหได 

มะขามรสดีดวยระบบออแกนิค เชน 

เดียวกับไรขาวโพดของคุณพอ และมี 

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ ประกอบดวย 

มะขามเปยก มะขามผงปรงุรส เนนสงออก 

และปรับแผนตลาดในไทยดวยผลติภณัฑ 

แกงมะขามแชอิม่ เพือ่ จาํหนายออนไลน 

แบรนดรสนัวร 

นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑผลไม 

แปรรปูตามฤดกูาลในบรรจภัุณฑทันสมยั 

อีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนเกษตร 

มะขามหวาน เธอวางแผนจะตอยอดสู 

โครงการโคกหนองนาโมเดลเกษตร 

เชงิทองเทีย่ว ท่ีจะรวมมอืกบักลุมพฒันา 

ชุมชน อําเภอ และ YFS เกษตรจังหวัด 

ธกส.ทาดนิแดง อ.หนองไผ จ.เพชรบรูณ 

อีกดวย

“หลงัคณุแมเสยีอนิไดยายไปเรยีน 

ในเมืองจนจบราชภัฎเพชรบูรณ จึงไป 

ฝกงานท่ีโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม 

กอนไปทํางานตอที่จ.ชลบุรี ดานการ 

วางแผนในบริษัทตางชาติที่ทําธุรกิจ 

คาอาวุธ ประเภทรถถัง กระสุน สงขาย 

ในตางประเทศ หลังจากนั้นไดยายไป 

ทาํงานทีเ่ชยีงใหมกอนผนัตวัไปทาํธรุกจิ 

เอเยนตสงสินคาผลไม จนถึงเคร่ือง 

สาํอางไปขายท่ีหางเวยีงจนัทร เซน็เตอร 

ในสปป.ลาว เพราะชอบคาขายมาก”

 

การร่วมงานกับ
หอการค้าจังหวัดฯ

เปดธุรกิจครั้งใหม เพราะมีโอกาส 

ไปดูบูธของลูกคา ไดเห็นสินคานาสนใจ 

เปนนํา้ยานาง ของคณุลงุคนหนึง่ จงึจาง 

ทําสูตรใหมตามสูตรท่ีเราให โดยใช 

นํ้าแรจากเชียงใหม ผลิตเปนนํ้ายานาง 

พรอมดื่ม ตอมาจึงคิดขยายธุรกิจไปที่ 

บานเกิดจึงไดติดตอขอคําแนะนําจาก 

ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบูรณ 

คนปจจุบัน และไดรับการชักชวนให 

สมัครสมาชิกหอการคาจงัหวัดเพชรบูรณ 

และมีโอกาสเขารวมสัมมนาที่จ.พิจิตร 

และงาน LIMEX ที่จ.พิษณุโลก จน 

ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบูรณ 

เห็นศักยภาพ จึงถูกชวนใหรับเลือกตั้ง 

เปนประธาน YEC หอการคาจังหวัด 

เพชรบูรณคนแรก

“ทั้งท่ีไมรูวาตองทําอะไรบาง พอ 

ไดรับเลือกใหเปนประธาน YEC จึง 

ตัดสินใจกลับบานเพื่อนําความรู ไป 

เผยแพรใหนองๆนักธุรกิจรุ นใหมใน 

จังหวัด จะไดรูวา YEC คืออะไรและมี 

ประโยชนอยางไร ชวงนั้นตองเดินทาง 

ไป-กลับเพชรบูรณ-เชียงใหมเปนวาเลน 

ถึง 6 เดือนจนงานประชุมกับชุมชนเริ่ม 

มากขึ้น จึงตัดสินใจยายกลับมาอยู ที่ 

เพชรบูรณเต็มตัว”

 

บทบาทในฐานะประธาน 
YEC หอการค้าจังหวัด 
เพชรบูรณ์

โชคดีที่ประธานหอการคาจังหวัด 

เพชรบูรณเริ่มงานพรอมกับประธาน 

YEC จึงทํางานประสานกันเปนอยางด ี

แม YEC เพชรบูรณจะเริ่มชากวาที่อื่น 

ก็ตาม ปญหาและอุปสรรคไมตองพูดถึง 

มีเยอะ ดวยความเปนมือใหม รูเพียงวา 

ตองรวมกลุมทายาทธรุกจิ และ Start up 

เพ่ือแชรไอเดียกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม 

กอนจะดึงสมาชิกใหมเขามาเพ่ิมจาก 4 

คนเปน 12 คน

“ตอนนี้เขาใจแลววา ระบบการ 

บริหารงาน YEC การสื่อสารเปนสิ่ง 

สําคัญ หากทุกคนมีวิสัยทัศนเดียวกัน 

มีความเขาใจกันจะทําใหสามารถกาว 

ผานอุปสรรคไปดวยดี การพูดคุยกัน 

สรางความสัมพันธที่ดีเปนประเด็นแรก

ที่ชวยลดความขัดแยง ทําใหรูสึกวา เรา 

อยูดวยกนัแบบครอบครัว ประธาน YEC 

มีบทบาทเปน Center ประสานสมาชิก 

เพื่อรวมประชุม สื่อสาร และแกปญหา 

เพื่อทําใหภารกิจสําเร็จ” 

เป้าหมายบทบาท
ประธาน YEC

การเคารพและใหเกียรติผู ใหญ 

เปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะผูใหญในหอ 

การคาทุกคน แมจะมีหนวยงานภาครัฐ 

ติดตอเชิญ YEC เขาประชุมขอความ 

ชวยเหลือโดยตรง แตโดยมารยาทตอง 

แจงหอการคาทราบ ไมควรมองขาม มี 

อะไรตองปรึกษาหารือกัน

กิจกรรมไฮไลท์
กิจกรรมระหวางโควิด-19 ระบาด 

คอื การรวมมอืกบั YEC หอการคาจงัหวดั 

ตาก และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอ 

สนับสนุนเคร่ืองมือแพทย ซ่ึงขณะนี้อยู 

ระหวางขนสงเคร่ืองมือแพทยใหทาง 

รพ.หลมสัก และรพ.หนองไผ นอกจากนี้ 

ไดริเร่ิมทําโครงการตลาดประชารัฐ ท่ี 

YEC รวมกบัหอการคาจงัหวดัจดัข้ึน การ 

จดัแขงขนักฬีาผูสงูอายแุหงประเทศไทย 

และการประชุมหอการคา 17 จังหวัด 

ภาคเหนือ ซึ่งขณะนั้นมีสมาชิกเพียง 5 

คน 

เรยีนรูการทาํงานกับหนวยงานตาง ๆ  จน 

สามารถนําไปปรับใชสําหรับกิจกรรม 

ตางๆ อีกดวย ดังนั้นจํานวนสมาชิกมาก 

หรือนอยไมสําคัญเทากับความทาทาย 

ที่ทุกคนจะใหความรวมมือเพ่ือทําให 

งานนั้นสําเร็จแคไหน

“เรามีความสุขที่ ได เป นคนให 

ภูมิใจที่ไดชวยคนที่ไมรู ใหมีโอกาสเปด 

โลกกวางจากกิจกรรมตางๆ อาทิ การ 

ประชมุ SEED 77 จงัหวัด หรอื President 

ก็ตาม ลวนทําใหไดเรียนรูประสบการณ 

ท่ีดีในการแกไขปญหาทางธุรกิจทั้งสิ้น 

อินภูมิใจที่เปนเพียงลูกเกษตรกร แต 

สามารถเปนสวนหนึง่ทีช่วยเหลอืสงัคมได” 

ขณะที่สัมภาษณคุณพรชฎา มีสุข 

หรือนองอิน ประธาน YEC คนแรกของ 

หอการคาจงัหวดัเพชรบรูณ เธอไดสงไม 

ตอใหประธาน YEC คนใหม ท่ีจะมา 

สืบสานภารกิจจิตอาสาใหแกจังหวัด 

เพชรบูรณตอไปแลว ในขณะที่เธอจะ 

กลับไปทํางานสืบสานธุรกิจดานการ 

เกษตรตอไป

 พวกเราขอใหกําลังใจ “เกษตรกร 

สาวคนสวย” ใหประสบความสําเร็จ 

ทางธุรกิจแบบปงปงนะคะ

แนวทางการผลิตเป็นแบบครบวงจรตามรอย 
ธุรกิจเกษตรของครอบครัว ทั้งควบคุมการปลูก 
เพ่ือให้ได้มะขามรสดีด้วยระบบออแกนิค เช่นเดียวกับ 
ไร่ข้าวโพดของคุณพ่อ และมีโรงงานแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยมะขามเปียก มะขามผง 
ปรุงรส เน้นส่งออกและปรับแผนตลาดในไทยด้วย 
ผลิตภัณฑ์แก๊งมะขามแช่อิ่ม เพื่อจำหน่ายออนไลน์ 
แบรนด์รสนัวร์ 
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คนน้อยไม่ใช่ปัญหา 
แต่คือความท้าทาย

การทํางานจติอาสา ทําใหเราไดรบั 

มิตรภาพที่ดี จากพื้นฐานจิตใจทุกคนที่ 

ตองการเสียสละเพื่อสังคม ทุกคนได 

ที่มา และประวัติ 
โดยสังเขป 

คุณพรชฎา มีสุข หรือ “นองอิน” 

เกิดและเติบโตที่ จังหวัดเพชรบูรณ 

ธุรกิจครอบครัวกอตั้งขึ้นตั้งแตรุนคุณปู 

คุณยา ปจจุบันเปนเจาของไรมีสุข ที่ 

บุกเบิกมาจากปาดงดิบบนพื้นที่นับ 

พันไรบนทิวเขา เขตอําเภอหนองไผ จ. 

เพชรบูรณ จนกลายเปนทีดิ่นทาํกนั และ 

จัดสรรใหลูก 7 คน สวนหนึ่งไดถวายให 

การกศุลสรางวัด 2 แหง ไดแก วดัทาดวง 

โดยคุณพอ และวัดสันเจริญโดยคุณปู  

ธุรกิจครอบครัวเดิมเปนเจาของ 

โรงสีขาว ปลอยเงินกูแบบระบบบานๆ 

และรานคาสง สวนคุณพอกับคุณแมทํา 

ธุรกิจคาไม คาสัตว - วัว และควาย ให 

บริการไถเกลี่ยที่ดินทั้งในจังหวัด และ 

ตางจงัหวดั มไีรขาวโพดอาหารสัตวครบ 

วงจรแบบ เปนตนน้ําถึงปลายนํา้ และทํา 

ธรุกจิคาขายผลติผลทางการเกษตรอ่ืน ๆ  

อีกดวย

ดานการศกึษา นองอนิ เรยีนจบสาขา 

ทรพัยากรมนษุย ระดบัอาชวีศกึษา จาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดเพชรบูรณ 

และ MINI MBA จากมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม และเรียนเพิ่มเติมท่ีสถาบัน 

อาหาร MCS กรุงเทพฯ

ปจจบัุนเธอเปนเจาของบรษัิท มสีขุ 

กรุป แอนด ซัพพลาย เทรด จํากัด กอน 

หนานี้เคยทําธุรกิจนํ้ายานางสมุนไพร 

พรอมทาน กอนจะเบนเข็มมาจับธุรกิจ 

สวนเกษตรปลูกมะขามหวาน ผลไม 

ชื่อดังของจ.เพชรบูรณในที่ดินแปลง 

เล็กของครอบครัว ในขณะที่บางสวน 

จัดสรรปลูกขาว ไรขาวโพด และมัน 

สําปะหลัง แนวทางการผลิตเปนแบบ 

ครบวงจรตามรอยธุรกิจเกษตรของ 

ครอบครัว ทั้งควบคุมการปลูกเพื่อใหได 

มะขามรสดีดวยระบบออแกนิค เชน 

เดียวกับไรขาวโพดของคุณพอ และมี 

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ ประกอบดวย 

มะขามเปยก มะขามผงปรงุรส เนนสงออก 

และปรบัแผนตลาดในไทยดวยผลิตภณัฑ 

แกงมะขามแชอิม่ เพือ่ จาํหนายออนไลน 

แบรนดรสนัวร 

นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑผลไม 

แปรรปูตามฤดกูาลในบรรจภัุณฑทนัสมยั 

อีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนเกษตร 

มะขามหวาน เธอวางแผนจะตอยอดสู 

โครงการโคกหนองนาโมเดลเกษตร 

เชิงทองเท่ียว ท่ีจะรวมมอืกบักลุมพฒันา 

ชุมชน อําเภอ และ YFS เกษตรจังหวัด 

ธกส.ทาดนิแดง อ.หนองไผ จ.เพชรบรูณ 

อีกดวย

“หลงัคณุแมเสยีอนิไดยายไปเรียน 

ในเมืองจนจบราชภัฎเพชรบูรณ จึงไป 

ฝกงานที่โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม 

กอนไปทํางานตอที่จ.ชลบุรี ดานการ 

วางแผนในบริษัทตางชาติที่ทําธุรกิจ 

คาอาวุธ ประเภทรถถัง กระสุน สงขาย 

ในตางประเทศ หลังจากนั้นไดยายไป 

ทาํงานทีเ่ชยีงใหมกอนผนัตวัไปทาํธรุกิจ 

เอเยนตสงสินคาผลไม จนถึงเคร่ือง 

สาํอางไปขายท่ีหางเวียงจนัทร เซ็นเตอร 

ในสปป.ลาว เพราะชอบคาขายมาก”

 

การร่วมงานกับ
หอการค้าจังหวัดฯ

เปดธุรกิจครั้งใหม เพราะมีโอกาส 

ไปดูบูธของลูกคา ไดเห็นสินคานาสนใจ 

เปนนํา้ยานาง ของคณุลงุคนหน่ึง จงึจาง 

ทําสูตรใหมตามสูตรท่ีเราให โดยใช 

นํ้าแรจากเชียงใหม ผลิตเปนนํ้ายานาง 

พรอมด่ืม ตอมาจึงคิดขยายธุรกิจไปท่ี 

บานเกิดจึงไดติดตอขอคําแนะนําจาก 

ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบูรณ 

คนปจจุบัน และไดรับการชักชวนให 

สมัครสมาชกิหอการคาจงัหวดัเพชรบรูณ 

และมีโอกาสเขารวมสัมมนาท่ีจ.พิจิตร 

และงาน LIMEX ที่จ.พิษณุโลก จน 

ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบูรณ 

เห็นศักยภาพ จึงถูกชวนใหรับเลือกตั้ง 

เปนประธาน YEC หอการคาจังหวัด 

เพชรบูรณคนแรก

“ท้ังท่ีไมรูวาตองทําอะไรบาง พอ 

ไดรับเลือกใหเปนประธาน YEC จึง 

ตัดสินใจกลับบานเพื่อนําความรู ไป 

เผยแพรใหนองๆนักธุรกิจรุ นใหมใน 

จังหวัด จะไดรูวา YEC คืออะไรและมี 

ประโยชนอยางไร ชวงนั้นตองเดินทาง 

ไป-กลับเพชรบูรณ-เชียงใหมเปนวาเลน 

ถึง 6 เดือนจนงานประชุมกับชุมชนเริ่ม 

มากขึ้น จึงตัดสินใจยายกลับมาอยู ที่ 

เพชรบูรณเต็มตัว”

 

บทบาทในฐานะประธาน 
YEC หอการค้าจังหวัด 
เพชรบูรณ์

โชคดีที่ประธานหอการคาจังหวัด 

เพชรบูรณเริ่มงานพรอมกับประธาน 

YEC จึงทํางานประสานกันเปนอยางด ี

แม YEC เพชรบูรณจะเริ่มชากวาท่ีอื่น 

ก็ตาม ปญหาและอุปสรรคไมตองพูดถึง 

มีเยอะ ดวยความเปนมือใหม รูเพียงวา 

ตองรวมกลุมทายาทธรุกจิ และ Start up 

เพื่อแชรไอเดียกันจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม 

กอนจะดึงสมาชิกใหมเขามาเพ่ิมจาก 4 

คนเปน 12 คน

“ตอนนี้เขาใจแลววา ระบบการ 

บริหารงาน YEC การสื่อสารเปนสิ่ง 

สําคัญ หากทุกคนมีวิสัยทัศนเดียวกัน 

มีความเขาใจกันจะทําใหสามารถกาว 

ผานอุปสรรคไปดวยดี การพูดคุยกัน 

สรางความสัมพันธที่ดีเปนประเด็นแรก

ที่ชวยลดความขัดแยง ทําใหรูสึกวา เรา 

อยูดวยกนัแบบครอบครัว ประธาน YEC 

มีบทบาทเปน Center ประสานสมาชิก 

เพื่อรวมประชุม สื่อสาร และแกปญหา 

เพื่อทําใหภารกิจสําเร็จ” 

เป้าหมายบทบาท
ประธาน YEC

การเคารพและใหเกียรติผู ใหญ 

เปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะผูใหญในหอ 

การคาทุกคน แมจะมีหนวยงานภาครัฐ 

ติดตอเชิญ YEC เขาประชุมขอความ 

ชวยเหลือโดยตรง แตโดยมารยาทตอง 

แจงหอการคาทราบ ไมควรมองขาม มี 

อะไรตองปรึกษาหารือกัน

กิจกรรมไฮไลท์
กิจกรรมระหวางโควิด-19 ระบาด 

คอื การรวมมอืกบั YEC หอการคาจงัหวดั 

ตาก และมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือขอ 

สนับสนุนเครื่องมือแพทย ซึ่งขณะนี้อยู 

ระหวางขนสงเครื่องมือแพทยใหทาง 

รพ.หลมสกั และรพ.หนองไผ นอกจากนี้ 

ไดริเร่ิมทําโครงการตลาดประชารัฐ ที่ 

YEC รวมกบัหอการคาจงัหวดัจดัข้ึน การ 

จัดแขงขนักฬีาผูสงูอายแุหงประเทศไทย 

และการประชุมหอการคา 17 จังหวัด 

ภาคเหนือ ซ่ึงขณะนั้นมีสมาชิกเพียง 5 

คน 

เรียนรูการทาํงานกับหนวยงานตาง ๆ  จน 

สามารถนําไปปรับใชสําหรับกิจกรรม 

ตางๆ อีกดวย ดังนั้นจํานวนสมาชิกมาก 

หรือนอยไมสําคัญเทากับความทาทาย 

ที่ทุกคนจะใหความรวมมือเพื่อทําให 

งานนั้นสําเร็จแคไหน

“เรามีความสุขท่ีได เป นคนให 

ภูมิใจท่ีไดชวยคนที่ไมรู ใหมีโอกาสเปด 

โลกกวางจากกิจกรรมตางๆ อาทิ การ 

ประชุม SEED 77 จงัหวัด หรอื President 

ก็ตาม ลวนทําใหไดเรียนรูประสบการณ 

ที่ดีในการแกไขปญหาทางธุรกิจทั้งสิ้น 

อินภูมิใจที่เปนเพียงลูกเกษตรกร แต 

สามารถเปนสวนหนึง่ทีช่วยเหลอืสงัคมได” 

ขณะท่ีสัมภาษณคุณพรชฎา มีสุข 

หรือนองอิน ประธาน YEC คนแรกของ 

หอการคาจงัหวดัเพชรบรูณ เธอไดสงไม 

ตอใหประธาน YEC คนใหม ที่จะมา 

สืบสานภารกิจจิตอาสาใหแกจังหวัด 

เพชรบูรณตอไปแลว ในขณะที่เธอจะ 

กลับไปทํางานสืบสานธุรกิจดานการ 

เกษตรตอไป

 พวกเราขอใหกําลังใจ “เกษตรกร 

สาวคนสวย” ใหประสบความสําเร็จ 

ทางธุรกิจแบบปงปงนะคะ
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คนน้อยไม่ใช่ปัญหา 
แต่คือความท้าทาย

การทาํงานจติอาสา ทําใหเราไดรบั 

มิตรภาพที่ดี จากพื้นฐานจิตใจทุกคนที่ 

ตองการเสียสละเพื่อสังคม ทุกคนได 

ที่มา และประวัติ 
โดยสังเขป 

คุณพรชฎา มีสุข หรือ “นองอิน” 

เกิดและเติบโตที่ จังหวัดเพชรบูรณ 

ธุรกิจครอบครัวกอตั้งขึ้นตั้งแตรุนคุณปู 

คุณยา ปจจุบันเปนเจาของไรมีสุข ที่ 

บุกเบิกมาจากปาดงดิบบนพื้นที่นับ 

พันไรบนทิวเขา เขตอําเภอหนองไผ จ. 

เพชรบูรณ จนกลายเปนทีดิ่นทาํกนั และ 

จัดสรรใหลูก 7 คน สวนหนึ่งไดถวายให 

การกศุลสรางวดั 2 แหง ไดแก วดัทาดวง 

โดยคุณพอ และวัดสันเจริญโดยคุณปู  

ธุรกิจครอบครัวเดิมเปนเจาของ 

โรงสีขาว ปลอยเงินกูแบบระบบบานๆ 

และรานคาสง สวนคุณพอกับคุณแมทํา 

ธุรกิจคาไม คาสัตว - วัว และควาย ให 

บริการไถเกล่ียท่ีดินท้ังในจังหวัด และ 

ตางจงัหวดั มไีรขาวโพดอาหารสัตวครบ 

วงจรแบบ เปนตนน้ําถงึปลายนํา้ และทาํ 

ธรุกจิคาขายผลติผลทางการเกษตรอ่ืน ๆ  

อีกดวย

ดานการศกึษา นองอนิ เรยีนจบสาขา 

ทรพัยากรมนษุย ระดบัอาชวีศกึษา จาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดเพชรบูรณ 

และ MINI MBA จากมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม และเรียนเพิ่มเติมที่สถาบัน 

อาหาร MCS กรุงเทพฯ

ปจจบุนัเธอเปนเจาของบริษัท มสีขุ 

กรุป แอนด ซัพพลาย เทรด จํากัด กอน 

หนาน้ีเคยทําธุรกิจนํ้ายานางสมุนไพร 

พรอมทาน กอนจะเบนเข็มมาจับธุรกิจ 

สวนเกษตรปลูกมะขามหวาน ผลไม 

ชื่อดังของจ.เพชรบูรณในที่ดินแปลง 

เล็กของครอบครัว ในขณะที่บางสวน 

จัดสรรปลูกขาว ไรขาวโพด และมัน 

สําปะหลัง แนวทางการผลิตเปนแบบ 

ครบวงจรตามรอยธุรกิจเกษตรของ 

ครอบครัว ทั้งควบคุมการปลูกเพื่อใหได 

มะขามรสดีดวยระบบออแกนิค เชน 

เดียวกับไรขาวโพดของคุณพอ และมี 

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ ประกอบดวย 

มะขามเปยก มะขามผงปรงุรส เนนสงออก 

และปรบัแผนตลาดในไทยดวยผลิตภณัฑ 

แกงมะขามแชอิม่ เพือ่ จาํหนายออนไลน 

แบรนดรสนัวร 

นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑผลไม 

แปรรปูตามฤดกูาลในบรรจภัุณฑทันสมยั 

อีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนเกษตร 

มะขามหวาน เธอวางแผนจะตอยอดสู 

โครงการโคกหนองนาโมเดลเกษตร 

เชิงทองเทีย่ว ท่ีจะรวมมอืกบักลุมพฒันา 

ชุมชน อําเภอ และ YFS เกษตรจังหวัด 

ธกส.ทาดนิแดง อ.หนองไผ จ.เพชรบรูณ 

อีกดวย

“หลงัคณุแมเสยีอนิไดยายไปเรียน 

ในเมืองจนจบราชภัฎเพชรบูรณ จึงไป 

ฝกงานท่ีโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม 

กอนไปทํางานตอที่จ.ชลบุรี ดานการ 

วางแผนในบริษัทตางชาติที่ทําธุรกิจ 

คาอาวุธ ประเภทรถถัง กระสุน สงขาย 

ในตางประเทศ หลังจากนั้นไดยายไป 

ทาํงานทีเ่ชยีงใหมกอนผนัตวัไปทาํธรุกจิ 

เอเยนตสงสินคาผลไม จนถึงเคร่ือง 

สาํอางไปขายท่ีหางเวยีงจนัทร เซน็เตอร 

ในสปป.ลาว เพราะชอบคาขายมาก”

 

การร่วมงานกับ
หอการค้าจังหวัดฯ

เปดธุรกิจครั้งใหม เพราะมีโอกาส 

ไปดูบูธของลูกคา ไดเห็นสินคานาสนใจ 

เปนนํา้ยานาง ของคณุลงุคนหนึง่ จงึจาง 

ทําสูตรใหมตามสูตรท่ีเราให โดยใช 

นํ้าแรจากเชียงใหม ผลิตเปนนํ้ายานาง 

พรอมดื่ม ตอมาจึงคิดขยายธุรกิจไปที่ 

บานเกิดจึงไดติดตอขอคําแนะนําจาก 

ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบูรณ 

คนปจจุบัน และไดรับการชักชวนให 

สมัครสมาชิกหอการคาจงัหวัดเพชรบูรณ 

และมีโอกาสเขารวมสัมมนาที่จ.พิจิตร 

และงาน LIMEX ที่จ.พิษณุโลก จน 

ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบูรณ 

เห็นศักยภาพ จึงถูกชวนใหรับเลือกตั้ง 

เปนประธาน YEC หอการคาจังหวัด 

เพชรบูรณคนแรก

“ทั้งท่ีไมรูวาตองทําอะไรบาง พอ 

ไดรับเลือกใหเปนประธาน YEC จึง 

ตัดสินใจกลับบานเพื่อนําความรู ไป 

เผยแพรใหนองๆนักธุรกิจรุ นใหมใน 

จังหวัด จะไดรูวา YEC คืออะไรและมี 

ประโยชนอยางไร ชวงนั้นตองเดินทาง 

ไป-กลับเพชรบูรณ-เชียงใหมเปนวาเลน 

ถึง 6 เดือนจนงานประชุมกับชุมชนเริ่ม 

มากขึ้น จึงตัดสินใจยายกลับมาอยู ที่ 

เพชรบูรณเต็มตัว”

 

บทบาทในฐานะประธาน 
YEC หอการค้าจังหวัด 
เพชรบูรณ์

โชคดีที่ประธานหอการคาจังหวัด 

เพชรบูรณเริ่มงานพรอมกับประธาน 

YEC จึงทํางานประสานกันเปนอยางด ี

แม YEC เพชรบูรณจะเริ่มชากวาที่อื่น 

ก็ตาม ปญหาและอุปสรรคไมตองพูดถึง 

มีเยอะ ดวยความเปนมือใหม รูเพียงวา 

ตองรวมกลุมทายาทธรุกจิ และ Start up 

เพ่ือแชรไอเดียกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม 

กอนจะดึงสมาชิกใหมเขามาเพ่ิมจาก 4 

คนเปน 12 คน

“ตอนนี้เขาใจแลววา ระบบการ 

บริหารงาน YEC การสื่อสารเปนสิ่ง 

สําคัญ หากทุกคนมีวิสัยทัศนเดียวกัน 

มีความเขาใจกันจะทําใหสามารถกาว 

ผานอุปสรรคไปดวยดี การพูดคุยกัน 

สรางความสัมพันธที่ดีเปนประเด็นแรก

ที่ชวยลดความขัดแยง ทําใหรูสึกวา เรา 

อยูดวยกนัแบบครอบครัว ประธาน YEC 

มีบทบาทเปน Center ประสานสมาชิก 

เพื่อรวมประชุม สื่อสาร และแกปญหา 

เพื่อทําใหภารกิจสําเร็จ” 

เป้าหมายบทบาท
ประธาน YEC

การเคารพและใหเกียรติผู ใหญ 

เปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะผูใหญในหอ 

การคาทุกคน แมจะมีหนวยงานภาครัฐ 

ติดตอเชิญ YEC เขาประชุมขอความ 

ชวยเหลือโดยตรง แตโดยมารยาทตอง 

แจงหอการคาทราบ ไมควรมองขาม มี 

อะไรตองปรึกษาหารือกัน

กิจกรรมไฮไลท์
กิจกรรมระหวางโควิด-19 ระบาด 

คอื การรวมมอืกบั YEC หอการคาจงัหวดั 

ตาก และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอ 

สนับสนุนเคร่ืองมือแพทย ซ่ึงขณะนี้อยู 

ระหวางขนสงเคร่ืองมือแพทยใหทาง 

รพ.หลมสัก และรพ.หนองไผ นอกจากนี้ 

ไดริเร่ิมทําโครงการตลาดประชารัฐ ท่ี 

YEC รวมกบัหอการคาจงัหวดัจดัข้ึน การ 

จดัแขงขนักฬีาผูสงูอายแุหงประเทศไทย 

และการประชุมหอการคา 17 จังหวัด 

ภาคเหนือ ซึ่งขณะนั้นมีสมาชิกเพียง 5 

คน 

ตอนนี้เข้าใจแล้วว่า ระบบการบริหารงาน YEC การ 
สื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ หากทุกคนมีวิสัยทัศน์ 
เดียวกัน มีความเข้าใจกันจะทำให้สามารถก้าวผ่าน 
อุปสรรคไปด้วยดี การพูดคุยกัน สร้างความสัมพันธ์ 
ที่ดีเป็นประเด็นแรกที่ช่วยลดความขัดแย้ง ทำให้ 
รู้สึกว่า เราอยู่ด้วยกันแบบครอบครัว ประธาน YEC 
มีบทบาทเป็นCenter ประสานสมาชิกเพ่ือร่วมประชุม 
สื่อสาร และแก้ปัญหา เพื่อทำให้ภารกิจสำเร็จ

เรยีนรูการทาํงานกับหนวยงานตาง ๆ  จน 

สามารถนําไปปรับใชสําหรับกิจกรรม 

ตางๆ อีกดวย ดังนั้นจํานวนสมาชิกมาก 

หรือนอยไมสําคัญเทากับความทาทาย 

ที่ทุกคนจะใหความรวมมือเพ่ือทําให 

งานนั้นสําเร็จแคไหน

“เรามีความสุขที่ ได เป นคนให 

ภูมิใจที่ไดชวยคนที่ไมรู ใหมีโอกาสเปด 

โลกกวางจากกิจกรรมตางๆ อาทิ การ 

ประชมุ SEED 77 จงัหวัด หรอื President 

ก็ตาม ลวนทําใหไดเรียนรูประสบการณ 

ท่ีดีในการแกไขปญหาทางธุรกิจทั้งสิ้น 

อินภูมิใจที่เปนเพียงลูกเกษตรกร แต 

สามารถเปนสวนหนึง่ทีช่วยเหลอืสงัคมได” 

ขณะที่สัมภาษณคุณพรชฎา มีสุข 

หรือนองอิน ประธาน YEC คนแรกของ 

หอการคาจงัหวดัเพชรบรูณ เธอไดสงไม 

ตอใหประธาน YEC คนใหม ท่ีจะมา 

สืบสานภารกิจจิตอาสาใหแกจังหวัด 

เพชรบูรณตอไปแลว ในขณะที่เธอจะ 

กลับไปทํางานสืบสานธุรกิจดานการ 

เกษตรตอไป

 พวกเราขอใหกําลังใจ “เกษตรกร 

สาวคนสวย” ใหประสบความสําเร็จ 

ทางธุรกิจแบบปงปงนะคะ
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คนน้อยไม่ใช่ปัญหา 
แต่คือความท้าทาย

การทํางานจติอาสา ทําใหเราไดรบั 

มิตรภาพที่ดี จากพื้นฐานจิตใจทุกคนที่ 

ตองการเสียสละเพื่อสังคม ทุกคนได 

ที่มา และประวัติ 
โดยสังเขป 

คุณพรชฎา มีสุข หรือ “นองอิน” 

เกิดและเติบโตที่ จังหวัดเพชรบูรณ 

ธุรกิจครอบครัวกอตั้งขึ้นตั้งแตรุนคุณปู 

คุณยา ปจจุบันเปนเจาของไรมีสุข ที่ 

บุกเบิกมาจากปาดงดิบบนพื้นที่นับ 

พันไรบนทิวเขา เขตอําเภอหนองไผ จ. 

เพชรบูรณ จนกลายเปนทีดิ่นทาํกนั และ 

จัดสรรใหลูก 7 คน สวนหนึ่งไดถวายให 

การกศุลสรางวัด 2 แหง ไดแก วดัทาดวง 

โดยคุณพอ และวัดสันเจริญโดยคุณปู  

ธุรกิจครอบครัวเดิมเปนเจาของ 

โรงสีขาว ปลอยเงินกูแบบระบบบานๆ 

และรานคาสง สวนคุณพอกับคุณแมทํา 

ธุรกิจคาไม คาสัตว - วัว และควาย ให 

บริการไถเกลี่ยที่ดินทั้งในจังหวัด และ 

ตางจงัหวดั มไีรขาวโพดอาหารสัตวครบ 

วงจรแบบ เปนตนน้ําถึงปลายนํา้ และทํา 

ธรุกจิคาขายผลติผลทางการเกษตรอ่ืน ๆ  

อีกดวย

ดานการศกึษา นองอนิ เรยีนจบสาขา 

ทรพัยากรมนษุย ระดบัอาชวีศกึษา จาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดเพชรบูรณ 

และ MINI MBA จากมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม และเรียนเพิ่มเติมท่ีสถาบัน 

อาหาร MCS กรุงเทพฯ

ปจจบัุนเธอเปนเจาของบรษัิท มสีขุ 

กรุป แอนด ซัพพลาย เทรด จํากัด กอน 

หนานี้เคยทําธุรกิจนํ้ายานางสมุนไพร 

พรอมทาน กอนจะเบนเข็มมาจับธุรกิจ 

สวนเกษตรปลูกมะขามหวาน ผลไม 

ชื่อดังของจ.เพชรบูรณในที่ดินแปลง 

เล็กของครอบครัว ในขณะที่บางสวน 

จัดสรรปลูกขาว ไรขาวโพด และมัน 

สําปะหลัง แนวทางการผลิตเปนแบบ 

ครบวงจรตามรอยธุรกิจเกษตรของ 

ครอบครัว ทั้งควบคุมการปลูกเพื่อใหได 

มะขามรสดีดวยระบบออแกนิค เชน 

เดียวกับไรขาวโพดของคุณพอ และมี 

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ ประกอบดวย 

มะขามเปยก มะขามผงปรงุรส เนนสงออก 

และปรบัแผนตลาดในไทยดวยผลิตภณัฑ 

แกงมะขามแชอิม่ เพือ่ จาํหนายออนไลน 

แบรนดรสนัวร 

นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑผลไม 

แปรรปูตามฤดกูาลในบรรจภัุณฑทนัสมยั 

อีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนเกษตร 

มะขามหวาน เธอวางแผนจะตอยอดสู 

โครงการโคกหนองนาโมเดลเกษตร 

เชิงทองเท่ียว ท่ีจะรวมมอืกบักลุมพฒันา 

ชุมชน อําเภอ และ YFS เกษตรจังหวัด 

ธกส.ทาดนิแดง อ.หนองไผ จ.เพชรบรูณ 

อีกดวย

“หลงัคณุแมเสยีอนิไดยายไปเรียน 

ในเมืองจนจบราชภัฎเพชรบูรณ จึงไป 

ฝกงานที่โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม 

กอนไปทํางานตอที่จ.ชลบุรี ดานการ 

วางแผนในบริษัทตางชาติที่ทําธุรกิจ 

คาอาวุธ ประเภทรถถัง กระสุน สงขาย 

ในตางประเทศ หลังจากนั้นไดยายไป 

ทาํงานทีเ่ชยีงใหมกอนผนัตวัไปทาํธรุกิจ 

เอเยนตสงสินคาผลไม จนถึงเคร่ือง 

สาํอางไปขายท่ีหางเวียงจนัทร เซ็นเตอร 

ในสปป.ลาว เพราะชอบคาขายมาก”

 

การร่วมงานกับ
หอการค้าจังหวัดฯ

เปดธุรกิจครั้งใหม เพราะมีโอกาส 

ไปดูบูธของลูกคา ไดเห็นสินคานาสนใจ 

เปนนํา้ยานาง ของคณุลงุคนหน่ึง จงึจาง 

ทําสูตรใหมตามสูตรท่ีเราให โดยใช 

นํ้าแรจากเชียงใหม ผลิตเปนนํ้ายานาง 

พรอมด่ืม ตอมาจึงคิดขยายธุรกิจไปท่ี 

บานเกิดจึงไดติดตอขอคําแนะนําจาก 

ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบูรณ 

คนปจจุบัน และไดรับการชักชวนให 

สมัครสมาชกิหอการคาจงัหวดัเพชรบรูณ 

และมีโอกาสเขารวมสัมมนาท่ีจ.พิจิตร 

และงาน LIMEX ที่จ.พิษณุโลก จน 

ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบูรณ 

เห็นศักยภาพ จึงถูกชวนใหรับเลือกตั้ง 

เปนประธาน YEC หอการคาจังหวัด 

เพชรบูรณคนแรก

“ท้ังท่ีไมรูวาตองทําอะไรบาง พอ 

ไดรับเลือกใหเปนประธาน YEC จึง 

ตัดสินใจกลับบานเพื่อนําความรู ไป 

เผยแพรใหนองๆนักธุรกิจรุ นใหมใน 

จังหวัด จะไดรูวา YEC คืออะไรและมี 

ประโยชนอยางไร ชวงนั้นตองเดินทาง 

ไป-กลับเพชรบูรณ-เชียงใหมเปนวาเลน 

ถึง 6 เดือนจนงานประชุมกับชุมชนเริ่ม 

มากขึ้น จึงตัดสินใจยายกลับมาอยู ที่ 

เพชรบูรณเต็มตัว”

 

บทบาทในฐานะประธาน 
YEC หอการค้าจังหวัด 
เพชรบูรณ์

โชคดีที่ประธานหอการคาจังหวัด 

เพชรบูรณเริ่มงานพรอมกับประธาน 

YEC จึงทํางานประสานกันเปนอยางด ี

แม YEC เพชรบูรณจะเริ่มชากวาท่ีอื่น 

ก็ตาม ปญหาและอุปสรรคไมตองพูดถึง 

มีเยอะ ดวยความเปนมือใหม รูเพียงวา 

ตองรวมกลุมทายาทธรุกจิ และ Start up 

เพื่อแชรไอเดียกันจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม 

กอนจะดึงสมาชิกใหมเขามาเพ่ิมจาก 4 

คนเปน 12 คน

“ตอนนี้เขาใจแลววา ระบบการ 

บริหารงาน YEC การสื่อสารเปนสิ่ง 

สําคัญ หากทุกคนมีวิสัยทัศนเดียวกัน 

มีความเขาใจกันจะทําใหสามารถกาว 

ผานอุปสรรคไปดวยดี การพูดคุยกัน 

สรางความสัมพันธที่ดีเปนประเด็นแรก

ที่ชวยลดความขัดแยง ทําใหรูสึกวา เรา 

อยูดวยกนัแบบครอบครัว ประธาน YEC 

มีบทบาทเปน Center ประสานสมาชิก 

เพื่อรวมประชุม สื่อสาร และแกปญหา 

เพื่อทําใหภารกิจสําเร็จ” 

เป้าหมายบทบาท
ประธาน YEC

การเคารพและใหเกียรติผู ใหญ 

เปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะผูใหญในหอ 

การคาทุกคน แมจะมีหนวยงานภาครัฐ 

ติดตอเชิญ YEC เขาประชุมขอความ 

ชวยเหลือโดยตรง แตโดยมารยาทตอง 

แจงหอการคาทราบ ไมควรมองขาม มี 

อะไรตองปรึกษาหารือกัน

กิจกรรมไฮไลท์
กิจกรรมระหวางโควิด-19 ระบาด 

คอื การรวมมอืกบั YEC หอการคาจงัหวดั 

ตาก และมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือขอ 

สนับสนุนเครื่องมือแพทย ซึ่งขณะนี้อยู 

ระหวางขนสงเครื่องมือแพทยใหทาง 

รพ.หลมสกั และรพ.หนองไผ นอกจากนี้ 

ไดริเร่ิมทําโครงการตลาดประชารัฐ ที่ 

YEC รวมกบัหอการคาจงัหวดัจดัข้ึน การ 

จัดแขงขนักฬีาผูสงูอายแุหงประเทศไทย 

และการประชุมหอการคา 17 จังหวัด 

ภาคเหนือ ซ่ึงขณะนั้นมีสมาชิกเพียง 5 

คน 

กิจกรรมระหว่างโควิด-19 ระบาด คือ การร่วมมือ 
กับ YEC หอการค้าจังหวัดตาก และมหาวิทยาลัย 
มหิดล เพ่ือขอสนับสนุนเคร่ืองมือแพทย์ ซ่ึงขณะน้ี 
อยู่ระหว่างขนส่งเคร่ืองมือแพทย์ให้ทาง รพ.หล่มสัก 
และรพ.หนองไผ่ นอกจากน้ีได้ริเร่ิมทำโครงการ 
ตลาดประชารัฐ ท่ี YEC ร่วมกับหอการค้าจังหวัด 
จัดข้ึน การจัดแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 
และการประชุมหอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ ซ่ึง 
ขณะน้ันมีสมาชิกเพียง 5 คน 

เรียนรูการทาํงานกับหนวยงานตาง ๆ  จน 

สามารถนําไปปรับใชสําหรับกิจกรรม 

ตางๆ อีกดวย ดังนั้นจํานวนสมาชิกมาก 

หรือนอยไมสําคัญเทากับความทาทาย 

ที่ทุกคนจะใหความรวมมือเพื่อทําให 

งานนั้นสําเร็จแคไหน

“เรามีความสุขท่ีได เป นคนให 

ภูมิใจท่ีไดชวยคนที่ไมรู ใหมีโอกาสเปด 

โลกกวางจากกิจกรรมตางๆ อาทิ การ 

ประชุม SEED 77 จงัหวัด หรอื President 

ก็ตาม ลวนทําใหไดเรียนรูประสบการณ 

ที่ดีในการแกไขปญหาทางธุรกิจทั้งสิ้น 

อินภูมิใจที่เปนเพียงลูกเกษตรกร แต 

สามารถเปนสวนหนึง่ทีช่วยเหลอืสงัคมได” 

ขณะท่ีสัมภาษณคุณพรชฎา มีสุข 

หรือนองอิน ประธาน YEC คนแรกของ 

หอการคาจงัหวดัเพชรบรูณ เธอไดสงไม 

ตอใหประธาน YEC คนใหม ที่จะมา 

สืบสานภารกิจจิตอาสาใหแกจังหวัด 

เพชรบูรณตอไปแลว ในขณะที่เธอจะ 

กลับไปทํางานสืบสานธุรกิจดานการ 

เกษตรตอไป

 พวกเราขอใหกําลังใจ “เกษตรกร 

สาวคนสวย” ใหประสบความสําเร็จ 

ทางธุรกิจแบบปงปงนะคะ
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คนน้อยไม่ใช่ปัญหา 
แต่คือความท้าทาย

การทาํงานจติอาสา ทําใหเราไดรบั 

มิตรภาพที่ดี จากพื้นฐานจิตใจทุกคนที่ 

ตองการเสียสละเพื่อสังคม ทุกคนได 

ที่มา และประวัติ 
โดยสังเขป 

คุณพรชฎา มีสุข หรือ “นองอิน” 

เกิดและเติบโตที่ จังหวัดเพชรบูรณ 

ธุรกิจครอบครัวกอตั้งขึ้นตั้งแตรุนคุณปู 

คุณยา ปจจุบันเปนเจาของไรมีสุข ที่ 

บุกเบิกมาจากปาดงดิบบนพื้นที่นับ 

พันไรบนทิวเขา เขตอําเภอหนองไผ จ. 

เพชรบูรณ จนกลายเปนทีดิ่นทาํกนั และ 

จัดสรรใหลูก 7 คน สวนหนึ่งไดถวายให 

การกศุลสรางวดั 2 แหง ไดแก วดัทาดวง 

โดยคุณพอ และวัดสันเจริญโดยคุณปู  

ธุรกิจครอบครัวเดิมเปนเจาของ 

โรงสีขาว ปลอยเงินกูแบบระบบบานๆ 

และรานคาสง สวนคุณพอกับคุณแมทํา 

ธุรกิจคาไม คาสัตว - วัว และควาย ให 

บริการไถเกล่ียท่ีดินท้ังในจังหวัด และ 

ตางจงัหวดั มไีรขาวโพดอาหารสัตวครบ 

วงจรแบบ เปนตนน้ําถงึปลายนํา้ และทาํ 

ธรุกจิคาขายผลติผลทางการเกษตรอ่ืน ๆ  

อีกดวย

ดานการศกึษา นองอนิ เรยีนจบสาขา 

ทรพัยากรมนษุย ระดบัอาชวีศกึษา จาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดเพชรบูรณ 

และ MINI MBA จากมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม และเรียนเพิ่มเติมที่สถาบัน 

อาหาร MCS กรุงเทพฯ

ปจจบุนัเธอเปนเจาของบริษัท มสีขุ 

กรุป แอนด ซัพพลาย เทรด จํากัด กอน 

หนาน้ีเคยทําธุรกิจนํ้ายานางสมุนไพร 

พรอมทาน กอนจะเบนเข็มมาจับธุรกิจ 

สวนเกษตรปลูกมะขามหวาน ผลไม 

ชื่อดังของจ.เพชรบูรณในที่ดินแปลง 

เล็กของครอบครัว ในขณะที่บางสวน 

จัดสรรปลูกขาว ไรขาวโพด และมัน 

สําปะหลัง แนวทางการผลิตเปนแบบ 

ครบวงจรตามรอยธุรกิจเกษตรของ 

ครอบครัว ทั้งควบคุมการปลูกเพื่อใหได 

มะขามรสดีดวยระบบออแกนิค เชน 

เดียวกับไรขาวโพดของคุณพอ และมี 

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ ประกอบดวย 

มะขามเปยก มะขามผงปรงุรส เนนสงออก 

และปรบัแผนตลาดในไทยดวยผลิตภณัฑ 

แกงมะขามแชอิม่ เพือ่ จาํหนายออนไลน 

แบรนดรสนัวร 

นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑผลไม 

แปรรปูตามฤดกูาลในบรรจภัุณฑทันสมยั 

อีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนเกษตร 

มะขามหวาน เธอวางแผนจะตอยอดสู 

โครงการโคกหนองนาโมเดลเกษตร 

เชิงทองเทีย่ว ท่ีจะรวมมอืกบักลุมพฒันา 

ชุมชน อําเภอ และ YFS เกษตรจังหวัด 

ธกส.ทาดนิแดง อ.หนองไผ จ.เพชรบรูณ 

อีกดวย

“หลงัคณุแมเสยีอนิไดยายไปเรียน 

ในเมืองจนจบราชภัฎเพชรบูรณ จึงไป 

ฝกงานท่ีโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม 

กอนไปทํางานตอที่จ.ชลบุรี ดานการ 

วางแผนในบริษัทตางชาติที่ทําธุรกิจ 

คาอาวุธ ประเภทรถถัง กระสุน สงขาย 

ในตางประเทศ หลังจากนั้นไดยายไป 

ทาํงานทีเ่ชยีงใหมกอนผนัตวัไปทาํธรุกจิ 

เอเยนตสงสินคาผลไม จนถึงเคร่ือง 

สาํอางไปขายท่ีหางเวยีงจนัทร เซน็เตอร 

ในสปป.ลาว เพราะชอบคาขายมาก”

 

การร่วมงานกับ
หอการค้าจังหวัดฯ

เปดธุรกิจครั้งใหม เพราะมีโอกาส 

ไปดูบูธของลูกคา ไดเห็นสินคานาสนใจ 

เปนนํา้ยานาง ของคณุลงุคนหนึง่ จงึจาง 

ทําสูตรใหมตามสูตรท่ีเราให โดยใช 

นํ้าแรจากเชียงใหม ผลิตเปนนํ้ายานาง 

พรอมดื่ม ตอมาจึงคิดขยายธุรกิจไปที่ 

บานเกิดจึงไดติดตอขอคําแนะนําจาก 

ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบูรณ 

คนปจจุบัน และไดรับการชักชวนให 

สมัครสมาชิกหอการคาจงัหวัดเพชรบูรณ 

และมีโอกาสเขารวมสัมมนาที่จ.พิจิตร 

และงาน LIMEX ที่จ.พิษณุโลก จน 

ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบูรณ 

เห็นศักยภาพ จึงถูกชวนใหรับเลือกตั้ง 

เปนประธาน YEC หอการคาจังหวัด 

เพชรบูรณคนแรก

“ทั้งท่ีไมรูวาตองทําอะไรบาง พอ 

ไดรับเลือกใหเปนประธาน YEC จึง 

ตัดสินใจกลับบานเพื่อนําความรู ไป 

เผยแพรใหนองๆนักธุรกิจรุ นใหมใน 

จังหวัด จะไดรูวา YEC คืออะไรและมี 

ประโยชนอยางไร ชวงนั้นตองเดินทาง 

ไป-กลับเพชรบูรณ-เชียงใหมเปนวาเลน 

ถึง 6 เดือนจนงานประชุมกับชุมชนเริ่ม 

มากขึ้น จึงตัดสินใจยายกลับมาอยู ที่ 

เพชรบูรณเต็มตัว”

 

บทบาทในฐานะประธาน 
YEC หอการค้าจังหวัด 
เพชรบูรณ์

โชคดีที่ประธานหอการคาจังหวัด 

เพชรบูรณเริ่มงานพรอมกับประธาน 

YEC จึงทํางานประสานกันเปนอยางด ี

แม YEC เพชรบูรณจะเริ่มชากวาที่อื่น 

ก็ตาม ปญหาและอุปสรรคไมตองพูดถึง 

มีเยอะ ดวยความเปนมือใหม รูเพียงวา 

ตองรวมกลุมทายาทธรุกจิ และ Start up 

เพ่ือแชรไอเดียกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม 

กอนจะดึงสมาชิกใหมเขามาเพ่ิมจาก 4 

คนเปน 12 คน

“ตอนนี้เขาใจแลววา ระบบการ 

บริหารงาน YEC การสื่อสารเปนสิ่ง 

สําคัญ หากทุกคนมีวิสัยทัศนเดียวกัน 

มีความเขาใจกันจะทําใหสามารถกาว 

ผานอุปสรรคไปดวยดี การพูดคุยกัน 

สรางความสัมพันธที่ดีเปนประเด็นแรก

ที่ชวยลดความขัดแยง ทําใหรูสึกวา เรา 

อยูดวยกนัแบบครอบครัว ประธาน YEC 

มีบทบาทเปน Center ประสานสมาชิก 

เพื่อรวมประชุม สื่อสาร และแกปญหา 

เพื่อทําใหภารกิจสําเร็จ” 

เป้าหมายบทบาท
ประธาน YEC

การเคารพและใหเกียรติผู ใหญ 

เปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะผูใหญในหอ 

การคาทุกคน แมจะมีหนวยงานภาครัฐ 

ติดตอเชิญ YEC เขาประชุมขอความ 

ชวยเหลือโดยตรง แตโดยมารยาทตอง 

แจงหอการคาทราบ ไมควรมองขาม มี 

อะไรตองปรึกษาหารือกัน

กิจกรรมไฮไลท์
กิจกรรมระหวางโควิด-19 ระบาด 

คอื การรวมมอืกบั YEC หอการคาจงัหวดั 

ตาก และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอ 

สนับสนุนเคร่ืองมือแพทย ซ่ึงขณะนี้อยู 

ระหวางขนสงเคร่ืองมือแพทยใหทาง 

รพ.หลมสัก และรพ.หนองไผ นอกจากนี้ 

ไดริเร่ิมทําโครงการตลาดประชารัฐ ท่ี 

YEC รวมกบัหอการคาจงัหวดัจดัข้ึน การ 

จดัแขงขนักฬีาผูสงูอายแุหงประเทศไทย 

และการประชุมหอการคา 17 จังหวัด 

ภาคเหนือ ซึ่งขณะนั้นมีสมาชิกเพียง 5 

คน 

เรยีนรูการทาํงานกับหนวยงานตาง ๆ  จน 

สามารถนําไปปรับใชสําหรับกิจกรรม 

ตางๆ อีกดวย ดังนั้นจํานวนสมาชิกมาก 

หรือนอยไมสําคัญเทากับความทาทาย 

ที่ทุกคนจะใหความรวมมือเพ่ือทําให 

งานนั้นสําเร็จแคไหน

“เรามีความสุขที่ ได เป นคนให 

ภูมิใจที่ไดชวยคนที่ไมรู ใหมีโอกาสเปด 

โลกกวางจากกิจกรรมตางๆ อาทิ การ 

ประชมุ SEED 77 จงัหวัด หรอื President 

ก็ตาม ลวนทําใหไดเรียนรูประสบการณ 

ท่ีดีในการแกไขปญหาทางธุรกิจทั้งสิ้น 

อินภูมิใจที่เปนเพียงลูกเกษตรกร แต 

สามารถเปนสวนหนึง่ทีช่วยเหลอืสงัคมได” 

ขณะที่สัมภาษณคุณพรชฎา มีสุข 

หรือนองอิน ประธาน YEC คนแรกของ 

หอการคาจงัหวดัเพชรบรูณ เธอไดสงไม 

ตอใหประธาน YEC คนใหม ท่ีจะมา 

สืบสานภารกิจจิตอาสาใหแกจังหวัด 

เพชรบูรณตอไปแลว ในขณะที่เธอจะ 

กลับไปทํางานสืบสานธุรกิจดานการ 

เกษตรตอไป

 พวกเราขอใหกําลังใจ “เกษตรกร 

สาวคนสวย” ใหประสบความสําเร็จ 

ทางธุรกิจแบบปงปงนะคะ

เรามีความสุขที่ได้เป็นคนให้ ภูมิใจที่ได้ช่วยคนที่ไม่รู้ 
ให้มีโอกาสเปิดโลกกว้างจากกิจกรรมต่างๆ อาทิ 
การประชุม SEED 77 จังหวัด หรือ President 
ก็ตาม ล้วนทำให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีในการ 
แก้ไขปัญหาทางธุรกิจทั้งสิ้น อินภูมิใจที่เป็นเพียง 
ลูกเกษตรกร แต่สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือ 
สังคมได้
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