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Agenda
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1. หลกัการและเหตุผล

2. วตัถุประสงคก์ารด าเนินงาน

3. ผลการศึกษาธุรกิจคา้ส่งคา้ปลีก

4. แนวทางการพฒันาและปรบัตวัของธุรกิจคา้ส่งคา้ปลีก

5. ผลการประชมุกลุ่มย่อยและรบัฟังความเห็น



 ตามแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ไดก้ าหนด

เป้าหมายการด าเนินการของประเทศภาคีสมาชิกภายใตก้รอบความตกลงว่าดว้ย

บริการของอาเซียน (AFAS) เพือ่ลด ยกเลิก กฎระเบียบหรือมาตรการที่เป็นอุปสรรค

ต่อการใหบ้ริการ ใน 12 สาขาบริการ

 โดยธุรกิจใหบ้ริการขนส่งและโลจิสติกสเ์ป็นสาขาบริการดา้นการขนส่งที่เร่งรดัเปิดเสรี

ภายใตก้รอบ AFAS ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่ประเทศไทยยงัคงตอ้งเผชิญ

กบัปัจจัยเสี่ยงภายในประเทศ อนัจะส่งผลใหธุ้รกิจใหบ้ริการขนส่งและโลจิสติกสไ์ทย

ไม่สามารถแข่งขนัทางการคา้กบัประเทศท่ีมีศกัยภาพสูงกว่าได้

 ขณะที่ธุรกิจการคา้ส่งและคา้ปลีก เป็นธุรกิจสาขาบริการจัดจ าหน่าย (Distribution 

Services) ที่อยู่ภายใตค้วามตกลง AFAS ซ่ึงถอืเป็นสาขาธุรกิจพื้ นฐานของคนไทยที่มี

ความเกี่ยวขอ้งกบัผูป้ระกอบการและการจ้างงานเป็นจ านวนมาก ซ่ึงตอ้งเร่งปรบัตวั

และพฒันาธุรกิจใหพ้รอ้มกบัการแข่งขนัที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน
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หลกัการและเหตุผล



 สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา (องคก์ารมหาชน) เห็น

ความจ าเป็นที่จะตอ้งมีการศึกษาวิจัยถึงสภาพขอ้เท็จจริงของธุรกิจ ศกัยภาพ 

โอกาสที่ธุรกิจจะใชป้ระโยชนจ์ากการจัดท าเขตการคา้เสรีภายใตค้วามตกลง

AFAS และผลกระทบที่เกีย่วเนือ่งจากการจดัท าเขตการคา้เสรี 

 เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมและพฒันาแนวทางในการปรบัตวัของธุรกิจ

ใหบ้ริการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ธุรกิจขนาดกลางและขนาด

เล็กใหส้ามารถพฒันาขีดความสามารถเพื่อการแข่งขนัทางธุรกิจในภูมิภาค

และมีความพรอ้มรองรบัการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
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1. เพือ่ศึกษาวิเคราะหส์ภาพธุรกิจธุรกิจการคา้ส่งและคา้ปลีกของไทย 

2. เพือ่ศึกษาวิเคราะหศ์กัยภาพในการแข่งขนั รวมถงึการแสวงหาประโยชน์

และโอกาส ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดจากการเปิดเสรีตามกรอบความ

ตกลง AFAS

3. เพือ่เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมพฒันาและแนวทางในการปรบัตวั

ของธุรกิจการคา้ส่งและคา้ปลีกไทย
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วตัถุประสงคก์ารด าเนินงาน



1. การศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกของธุรกิจค้าส่ง

และคา้ปลีก

2. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกของ

ประเทศอาเซียน

3. กรณีศึกษาธุรกิจที่ประกอบกิจการคา้ส่งและคา้ปลีกที่ประสบ

ความส าเร็จ

6

ผลการศึกษาธุรกิจคา้ส่งและคา้ปลีก

การน าเสนอประกอบดว้ยหวัขอ้ ดงันี้



1. การศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกของ               

ธุรกิจคา้ส่งและคา้ปลีก
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1.1 ขอบเขตและการจดักลุ่มคา้ส่งและคา้ปลีก

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ ก าหนดขอบเขตนิยามของธุรกิจคา้ส่งและคา้ปลีกไทย โดยครอบคลุม

การจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคลทั้งสิ้ น 14 หมู่ใหญ่ ดงันี้  

ทีม่า : กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

หมวด

ย่อย

หมู่

ใหญ่
รายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

46 การขายส่ง ยกเวน้ ยานยนตแ์ละจกัรยานยนต์

461 การขายส่งโดยไดร้บัค่าตอบแทนหรือตาม

สญัญาจา้ง

462 การขายส่งวตัถุดิบทางการเกษตร และสตัว์

มีชีวิต

463 การขายส่งอาหารเครือ่งดืม่ และยาสูบ

464 การขายส่งสินคา้ในครวัเรือน

465 การขายส่งเครือ่งจกัร และอุปกรณอ่ื์นๆ

466 การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นตน้

469 การขายส่งสินคา้ทัว่ไป

หมวด

ย่อย

หมู่

ใหญ่
รายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

47 การขายปลีก ยกเวน้ ยานยนตแ์ละจกัรยานยนต์

471 การขายปลีกในรา้นคา้ทัว่ไป

472 การขายปลีกอาหารเคร่ืองดืม่ และยาสูบใน

รา้นคา้เฉพาะ

473 การขายปลีกเช้ือเพลิงยานยนตใ์นรา้นคา้เฉพาะ 

(สถาน ีป๊ัม)

474 การขายปลีกเคร่ืองมือสารสนเทศ และการ

สือ่สารในรา้นเฉพาะ

475 การขายปลีกเคร่ืองใชอ่ื้นๆ ในครวัเรือนใน

รา้นคา้เฉพาะ

477 การขายปลีกสินคา้อ่ืนๆ ในรา้นคา้เฉพาะ

479 การขายปลีกทีไ่ม่ไดก้ระท าในรา้นคา้แผงลอย

หรือตลาด
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การศึกษาธุรกิจคา้ส่งและคา้ปลีกในรายงานฉบบันี้ จะมีการแบ่งกลุ่มดงันี้

กลุ่มท่ี รายละเอียด หมวดหมู่ของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

1 ธุรกิจคา้ส่ง 7 หมวดย่อย : 461 462 463 464 

465 466 และ 469

2 ธุรกิจคา้ปลีก 7 หมวดย่อย : 471 472 473 474 

475 476 477 478 และ 479
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1.2 ภาพรวมและสถานะของคา้ส่งและคา้ปลีกไทย

Top 10 Target markets for Asian retailers in 2014

ทีม่า : CB Commercial Real Estate Group Inc. (CBRE)

Australia

Myanmar

Laos

Philippines

Thailand

Hong Kong

Singapore

Indonesia

Malaysia

Vietnam

China

23%

23%

23%

26%

29%

29%

35%

39%

42%

48%

58%1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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อตัราการขยายตวัที่แทจ้ริง (real term) ของ GDP ธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่ง

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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อตัราการเติบโตธุรกิจคา้ปลีก ปี 2553 ถงึ ปี 2556

ทีม่า : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2556
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1.3 ขอ้มูลพื้ นฐานธุรกิจคา้ส่งและคา้ปลีกไทย

a. โครงสรา้งธุรกิจและขอ้มูลดา้นภูมิศาสตร์

ธุรกิจคา้ส่ง

ทีม่า : ฐานขอ้มลูกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กลุ่มธุรกิจ

ปี 2556 ปี 2555
อตัราการเปลีย่นแปลงเฉลีย่

ในช่วงปี 2555 - 2556

จ านวนนิติ

บุคคล

(ราย)

รายไดห้รือ

ยอดขาย

(ลา้นบาท)

จ านวนนิติ

บุคคล

(ราย)

รายไดห้รือ

ยอดขาย

(ลา้นบาท)

จ านวนนิติ

บุคคล

(%)

รายไดห้รือ

ยอดขาย

461 5,235 48,771.35 5,126 45,382.92 2.13% 7.47%

462 5,484 292,945.43 5,421 178,651.51 1.16% 63.98%

463 13,244 1,326,435.81 12,191 1,379,296.79 8.64% -3.83%

464 34,966 2,805,971.48 33,886 1,806,124.38 3.19% 55.36%

465 27,478 1,178,872.41 26,073 999,868.64 5.39% 17.90%

466 31,531 2,614,661.90 30,971 2,402,736.52 1.81% 8.82%

469 5,885 57,050.31 5,259 7,990.05 11.90% 614.02%

รวม 123,823 8,324,709 118,927 6,820,051 4.12% 22.06%
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จ านวนนิติบุคคลจดทะเบยีนในธุรกิจคา้ส่งของไทยรายภูมิภาค ณ ปี 2556

ทีม่า : ฐานขอ้มลูกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กรุงเทพ

มหานคร
ภาคกลาง ภาคตะวนัออก

ภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ
ภาคเหนอื ภาคใต้ ภาคตะวนัตก

461 2,801 909 595 209 293 310 118

462 2,011 985 389 547 777 621 154

463 5,927 2,706 897 1,013 1,209 1,119 373

464 21,559 6,442 1,959 1,404 1,650 1,549 403

465 13,782 7,584 2,635 1,126 1,101 976 274

466 12,616 8,154 2,914 2,410 2,376 2,174 887

469 2,567 1,012 566 570 564 461 145

รวม 61,263 27,792 9,955 7,279 7,970 7,210 2,354
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เปรียบเทียบสินทรพัยร์วม หนี้ สินรวม และรายไดห้ลกัรวมของกลุ่มธุรกิจคา้ส่งไทย ในปี 2556
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ธุรกิจคา้ปลีก

ทีม่า : ฐานขอ้มลูกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กลุ่มธุรกิจ

ปี 2556 ปี 2555
อตัราการเปลีย่นแปลงเฉลีย่

ในช่วงปี 2555 - 2556

จ านวนนิติ

บุคคล

(ราย)

รายไดห้รือ

ยอดขาย

(ลา้นบาท)

จ านวนนิติ

บุคคล

(ราย)

รายไดห้รือ

ยอดขาย

(ลา้นบาท)

จ านวนนิติ

บุคคล

(%)

รายไดห้รือ

ยอดขาย

(%)

471 3,685 925,768 3,846 824,137 -4.19% 12.33%

472 2,954 205,500 2,972 166,111 -0.61% 23.71%

473 5,416 786,391 5,569 707,771 -2.75% 11.11%

474 5,998 233,966 6,205 184,983 -3.34% 26.48%

475 7,254 477,436 7,515 404,311 -3.47% 18.09%

477 4,111 418,034 4,196 366,826 -2.03% 13.96%

479 2707 32,465 2473 24,475 9.46% 32.65%

รวม 32,125 3,079,561 32,776 2,678,615 -1.99% 14.97%
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จ านวนนิติบุคคลจดทะเบยีนในธุรกิจคา้ปลีกของไทยรายภูมิภาค ณ ปี 2556

ทีม่า : ฐานขอ้มลูกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กรุงเทพ

มหานคร
ภาคกลาง ภาคตะวนัออก

ภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ
ภาคเหนอื ภาคใต้ ภาคตะวนัตก

471 1,334 592 347 506 330 425 151

472 1,195 322 281 146 238 619 153

473 899 976 559 1,085 714 784 399

474 3,064 1,095 347 478 448 453 113

475 3,042 1,571 537 712 538 667 187

477 2,457 607 298 221 253 200 75

479 1,477 456 156 166 212 200 40

รวม 13,468 5,619 2,525 3,314 2,733 3,348 1,118
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เปรียบเทียบสินทรพัยร์วม หนี้ สินรวม และรายไดห้ลกัรวมของกลุ่มธุรกิจคา้ปลีกไทย ในปี 2556
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b. มูลค่าทางเศรษฐกิจและขอ้มูลทางการตลาด แนวโนม้การเติบโต ส่วนแบ่งการตลาด

ทีม่า : สศช. รวบรวมและวเิคราะหโ์ดยศนูยว์จิัยกสกิรไทย, 13 มนีาคม 2557

แนวโนม้และอตัราการเจริญเติบโตของภาคคา้ส่งและคา้ปลีก
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ส่วนแบ่งการตลาดธุรกิจคา้ส่ง
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ส่วนแบ่งการตลาดธุรกิจคา้ปลีก
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c. การจา้งงานในธุรกิจคา้ส่งและคา้ปลีก

ประเทศไทยยงัคงเผชิญภาวะขาดแคลนแรงงานดา้นคา้ส่งและคา้ปลีก ทั้งแรงงานกลุ่ ม

บริหารจัดการและกลุ่มปฏิบติัการ โดยในปี 2556 มีความตอ้งการแรงงานคา้ส่งและคา้

ปลีกรวม 6,325,130 คน

ทีม่า : ดัชนีชี้ วดัภาวะแรงงาน ปี 2556, กระทรวงแรงงาน
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แนวโนม้การจา้งงานในอุตสาหกรรมคา้ส่งและคา้ปลีกของไทยตั้งแต่ปี 2551 ถงึปี 2556
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e. ขอ้มูลอ่ืน ที่เป็นประโยชนต่์อการศึกษาธุรกิจคา้ส่งและคา้ปลีก

ยงัไม่มีกฎหมายที่ก ากับดูแลค้าส่งและค้าปลีกโดยเฉพาะ แต่มีกฎหมายหลายฉบบัที่

เกี่ยวกบัการด าเนินงานของธุรกิจ คา้ส่งและคา้ปลีก ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานรฐั

หลายหน่วยงานประกอบดว้ย

 พระราชบญัญติัประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว 2542

 พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ 2542

 ประมวลกฎหมายที่ดิน 2497

 พระราชบญัญติัการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เพือ่การพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม 2542

 พระราชบญัญติัผงัเมือง 2518

 พระราชบญัญติัว่าดว้ยราคาสินคา้และบริการ 2542

 พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 2522

 กฎหมายและระเบียบที่เกีย่วขอ้งกบัการท างานของคนต่างดา้ว ไดแ้ก่ พระราชบญัญติั

การท างานของคนต่างดา้ว 2521 พระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หา้ม

คนต่างดา้วท า 2522 และระเบยีบกรมการจัดหางาน ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการ

ออกใบอนุญาต
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 กฎหมาย และระเบยีบภายในที่เกีย่วกบัความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยล์กัษณะ

หุน้ส่วนบริษทั

 กฎหมายเกีย่วกบัคนเขา้เมือง 2522 - ในมาตรา 12 ประกอบกบัมาตรา 34 (5) ใน

หมวด 4 เรือ่ง การเขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวเพือ่ประกอบธุรกิจ

 กฎหมายที่เกีย่วกบัการควบคุมการจดัจ าหน่าย – ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ประเภทที่เป็นเครื่อง

อุปโภคบริโภคที่อาจก่อใหเ้กิดอนัตราย เช่น ยา วตัถุอนัตราย อาวุธปืน และสินคา้พิเศษเช่น 

สุรา

 กฎหมายเกีย่วกบัมาตรฐานสินคา้ – ผูค้า้ปลีกจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายมาตรฐาน

เฉพาะในกรณีที่เป็นสินคา้ที่มีการควบคุมมาตรฐาน

 กฎหมายที่เกีย่วกบัภาษีการคา้ ปัจจุบนัประเทศไทยใชร้ะบบภาษีมูลค่าเพิ่มซ่ึงบงัคบัใชก้บั

การประกอบธุรกิจทุกประเภทยกเวน้กิจการบางประเภท



2.   การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลของธุรกิจคา้ส่งและคา้

ปลีกของประเทศอาเซียน
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ประเทศบรูไน

 ประเทศบรูไนนับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีนโยบายการค้าเสรีมากที่ สุด

ประเทศหนึง่ในอาเซียน 

 มีการเรียกเก็บอตัราอากรขาเขา้ในระดบัต า่ ไม่มีการจัดเก็บภาษีขาย ไม่มี

การจดัเก็บอากรขาออก

 สาขาการคา้ส่งคา้ปลีกมีมูลค่าทางเศรษฐกิจคิดเป็นสดัส่วนราวร้อยละ 3.2 

ของ GDP 

 โดยธุรกิจคา้ส่งคา้ปลีกส่วนใหญ่ของบรูไนจะเป็นกิจการขนาดย่อม

 แหล่งชอ้ปป้ิงจบัจ่ายใชส้อยจะอยู่ในย่านกรุงบนัดารเ์สรีเบกาวนั 

 ผูป้ระกอบการรายส าคญัที่มีการใหบ้ริการแบบ Chain Store ทัว่ทั้งประเทศ 

ไดแ้ก่  หา้งสรรพสินคา้ Hua ho Department Store and Agricultural Farm 

ซ่ึงเป็นธุรกิจคา้ปลีกรายใหญ่ที่สุดในบรูไน
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 ในสาขาคา้ส่งคา้ปลีก บรูไนยงัมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายที่ไม่สามารถเปิด

ตลาดคา้ส่งคา้ปลีกไดใ้นบางสาขา อาทิ

 การจดัจ าหน่ายหนงัสือพิมพต์อ้งไดร้บัอนุญาตจากรฐัมนตรีที่เกีย่วขอ้ง

 การคา้ปลีกยานยนต ์น ้ ามนัเช้ือเพลิง กา๊ซปิโตรเลียม และสารติดไฟ 

ผูป้ระกอบการจะตอ้งเป็นคนบรูไนเช้ือชาติมาเลยเ์ท่านั้น

 การคา้ส่งและคา้ปลีกผลิตภณัฑย์าสูบ ตอ้งไดร้บัหนงัสืออนุญาตจาก

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อนจึงจะด าเนินการได้

 การจัดจ าหน่ายไฟฟ้า ผูด้ าเนินการผลิตหรือจ่ายกระแสไฟฟ้าจะตอ้ง

ไดร้บัหนงัสืออนุญาตจากหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง

 ประเทศบรูไนยงัไม่ไดผู้กพนัการเปิดตลาดบริการจัดจ าหน่ายและค้าส่งคา้

ปลีกไวใ้นกรอบความตกลงว่าดว้ยบริการของอาเซียน (AFAS) ซ่ึงแตกต่าง

จากสาขาบริการอ่ืนๆ เช่น บริการสื่อสารโทรคมนาคม บริการสุขภาพ และ

บริการเดินทางและท่องเที่ยว ท่ีบรูไนมีนโยบายเปิดตลาดค่อนขา้งมาก
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ประเทศกัมพชูา

 สาขาการคา้ส่งคา้ปลีกมีมูลค่าทางเศรษฐกิจคิดเป็นสดัส่วนราวร้อยละ 19 

ของ GDP

 รา้นคา้ส่งคา้ปลีก (รวมถึงรา้นซ่อมรถยนตแ์ละจักรยานยนต์) เป็นกิจการที่

มีจ านวนมากถึง 292,350 แห่ง ซ่ึงคิดเป็นสดัส่วนสูงถึงรอ้ยละ 58 ของ

จ านวนกิจการทั้งหมดในกมัพูชา

 รอ้ยละ 90 ของกิจการรา้นคา้ส่งคา้ปลีกทั้งหมดจดัเป็นกิจการคา้ปลีกสินคา้

ทัว่ไป (Retail Trade) เช่น ขายอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภณัฑย์าสูบ สินคา้

อุปโภคบริโภคทัว่ไป โทรศพัท ์ฯลฯ และอีก 8% เป็นกิจการคา้ส่งและคา้

ปลีกรถยนตแ์ละจักรยานยนต ์และอีกรอ้ยละ 2% เป็นกิจการคา้ส่งสินคา้

ประเภทอ่ืน 
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 การลงทุนในปัจจุบนัในธุรกิจค้าส่งค้าปลีกส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนา

ศูนยก์ารคา้ (Shopping Center) ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต รา้นสะดวกซ้ือ และ

รา้นคา้ Chain Store ที่ติดตั้งเครื่องปรบัอากาศใหบ้ริการในรา้นเพือ่จ าหน่าย

สินคา้อุปโภคบริโภคส าหรบัประชาชนและนกัท่องเที่ยว 

 มีทั้งการลงทุนของนกัธุรกิจกมัพูชาและนกัธุรกิจจากต่างชาติ โดยเฉพาะ

การเติบโตของธุรกิจคา้ส่งคา้ปลีกในเมืองใหญ่ๆ ของกมัพูชา เช่น กรุง

พนมเปญ และเมืองเสียมเรียบ 

 ประเทศกมัพูชาผูกพนัเปิดตลาดบริการจัดจ าหน่ายในกรอบอาเซียนจ านวน 

5 สาขาย่อย ไดแ้ก่ (1) บริการตวัแทนนายหนา้ (2) บริการคา้ส่ง (3)

บริการค้าปลีก  ส าหรับสินค้า ที่ จ าห น่ายในซุปเปอร์ มาร์เก็ตและ

หา้งสรรพสินคา้เท่านั้น (4) บริการแฟรนไชส์ และ (5) บริการขายปลีก

น ้ามนัเช้ือเพลิงส าหรบัยานยนต์
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ประเทศอินโดนีเซีย

 สาขาการคา้ส่งคา้ปลีกเป็นสาขาเศรษฐกิจที่มีความส าคญัในอินโดนีเซียโดย

มีจ านวนการจา้งงานถึงรอ้ยละ 11 ของจ านวนแรงงานทั้งหมด และคิดเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 13.9 ของ GDP

 โครงสรา้งตลาดคา้ส่งคา้ปลีก

ของอินโดนีเซีย พบว่า 
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 ตลาดการค้าส่งค้าปลีกภายในอินโดนีเซียยังเป็นของผู ้ประกอบการ

อินโดนีเซียประมาณ 75% และอีก 25% เป็นของผูค้า้ส่งคา้ปลีกต่างชาติ 

เช่น Makro, Carrefour, Dairy Farm, Robinson และ Lion

 ประเทศอินโดนีเซียผูกพนัเปิดตลาดบริการจัดจ าหน่ายในกรอบอาเซียน

จ านวน 3 สาขาย่อย ไดแ้ก่ (1) บริการคา้ส่งอาหาร เครื่องดื่ม และบุหรี่ ที่

มีพื้ นที่จ าหน่ายขั้นต า่เกินกว่า 5,000 ตารางเมตร (2) บริการคา้ส่งสิ่งทอ 

เสื้ อผา้ และรองเทา้ ที่มีพื้ นที่จ าหน่ายขั้นต า่เกินกว่า 5,000 ตารางเมตร 

และ (3) บริการขายตรงที่เป็นธุรกิจเครือข่ายขายตรง
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ประเทศ สปป. ลาว

 สาขาการคา้ส่งคา้ปลีกมีมูลค่าทางเศรษฐกิจคิดเป็นสดัส่วนราวร้อยละ 19 

ของ GDP 

 พื้ นที่ ที่ ใช้เป็นสถานที่จัดจ าหน่ายได้เพิ่ม ข้ึนร้อยละ 45 ในปี 2013

โดยเฉพาะในเมืองหลวงและเมืองการคา้ที่ส าคญั ไดแ้ก่ กรุงเวียงจันทน ์ 

 ร้านค้าส่งค้าปลีกในเวียงจันทน์ไดม้ีพื้ นที่จัดจ าหน่ายสินค้ารวมกันถึง 

128,000 ตารางเมตร โดยศูนยก์ารคา้ที่ส าคญัในลาว ไดแ้ก่ ธาตุหลวง 

Shopping Center และนาครทรพัย ์Shopping Plaza

 คนต่างชาติที่ตอ้งการประกอบธุรกิจคา้ส่งในลาวจะตอ้งร่วมทุนกับคนลาว 

และการประกอบธุรกิจคา้ปลีกในลาวจะสงวนไวใ้หส้ าหรบัคนลาว ยกเว้น

กรณีที่เป็นสินคา้ที่กิจการต่างชาติผลิตไดใ้นลาวและเป็นผูจ้ัดจ าหน่ายสินคา้

ดงักล่าวในตลาดลาวเองจึงจะสามารถเป็นผูป้ระกอบการคา้ส่งคา้ปลีกใน

ลาวได้
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 ร้านค้าส่งค้าปลีกในเวียงจันทน์ไดม้ีพื้ นที่จัดจ าหน่ายสินค้ารวมกันถึง 

128,000 ตารางเมตร โดยศูนยก์ารคา้ที่ส าคญัในลาว ไดแ้ก่ ธาตุหลวง 

Shopping Center และนาครทรพัย ์Shopping Plaza

 ประเทศ สปป.ลาว ผูกพนัเปิดตลาดบริการจัดจ าหน่ายในกรอบอาเซียน

จ านวน 3 สาขาย่อย ไดแ้ก่ (1) บริการตัวแทนนายหนา้ (Commission 

Agents’) เฉพาะการจัดจ าหน่ายสิ่งทอ เสื้ อผา้ และรองเทา้ (2) บริการคา้

ส่ง เฉพาะการจัดจ าหน่ายสิ่งทอ เสื้ อผา้ และรองเทา้ และ (3) บริการแฟ

รนไชส์ เฉพาะการจดัจ าหน่ายสิง่ทอ เส้ือผา้ และรองเทา้
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ประเทศมาเลเซีย

 สาขาการคา้ส่งคา้ปลีกเป็นสาขาเศรษฐกิจที่มีความส าคญัในระดบัปานกลาง

ของมาเลเซียโดยมีจ านวนการจา้งงานรอ้ยละ 3 ของจ านวนแรงงานทั้งหมด 

และมียอดขายคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 11.5 ของ GDP

 โครงสรา้งตลาดคา้ส่งคา้ปลีก

ของมาเลเซีย พบว่า 
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 ตลาดคา้ส่งคา้ปลีกที่มีอตัราการเติบโตสูงในมาเลเซียจะเป็นตลาดคา้ส่งคา้

ปลีกสมยัใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ยรา้นสะดวกซ้ือ หา้งสรรพสินคา้ ซุปเปอรม์าร์

เก็ต และไฮเปอรม์ารเ์ก็ต โดยผูป้ระกอบการรายส าคญั ไดแ้ก่ 7-Eleven, 

AEON Group (เดิม คือ Carrefour), Econsave, Giant Hypermarket, 

Isetan, KK Supermart, Jaya Grocer, Lulu Hypermarket, Mydin, 

JUSCO, Pacific Hypermarket, Parkson, Servay Hypermarket, TESCO, 

TESCO Extra (เดิม คือ Makro), The Store และ E-Mart (ใหบ้ริการ

เฉพาะในมาเลเซียฝัง่ตะวนัออก) 

 โดยผูป้ระกอบการต่างชาติจะตอ้งร่วมทุนกบัคนมาเลเซียเพือ่ประกอบธุรกิจ

คา้ส่งคา้ปลีก

 ประเทศ สปป.ลาว ผูกพนัเปิดตลาดบริการจัดจ าหน่ายในกรอบอาเซียน

จ านวน 3 สาขาย่อย ไดแ้ก่ (1) บริการตัวแทนนายหนา้ (Commission 

Agents’) เฉพาะการจ าหน่ายสิ่งทอ เสื้ อผา้ และรองเทา้ (2) บริการคา้ส่ง

และคา้ปลีก และ (3) บริการแฟรนไชส์
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ประเทศเมยีนมาร์

 สาขาบริการคา้ส่งคา้ปลีกมีสดัส่วนคิดเป็นรอ้ยละ 15 ของ GDP โดยตลาด

มากกว่ารอ้ยละ 50 กระจุกอยู่ในเมืองย่างกุง้และเมืองมณัฑะเลย์

 ตลาดการคา้ส่งคา้ปลีกของเมียนมารป์ระมาณรอ้ยละ 90 ของมูลค่าตลาด

เป็นตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) เช่น ตลาดสด รา้นคา้ปลีก

ทัว่ไป รา้นขายของช า และตลาดแบกะดิน มีมูลค่าตลาดประมาณ 11.2

พนัลา้นเหรียญสหรฐัฯ 

 ตลาดคา้ส่งคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) มีมูลค่าตลาดประมาณรอ้ย

ละ 10 มีมูลค่าตลาดประมาณ 1.2 พนัลา้นเหรียญสหรฐัฯ

 ประเทศเมียนมาร์ผูกพนัเปิดตลาดบริการจัดจ าหน่ายในกรอบอาเซียน

จ านวน 3 สาขาย่อย ไดแ้ก่ (1) บริการตัวแทนนายหนา้ (Commission 

Agents’) (2) บริการคา้ส่ง และ (3) บริการคา้ปลีก
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ประเทศฟิลปิปินส์

 สาขาการคา้ส่งคา้ปลีกเป็นสาขาเศรษฐกิจที่มีความส าคญัในระดบัสูงของ

ฟิลิปปินสโ์ดยมีจ านวนการจ้างงานสูงถึงรอ้ยละ 11 ของจ านวนแรงงาน

ทั้งหมด และมียอดขายคิดเป็นสดัส่วนสูงถงึรอ้ยละ 24.5 ของ GDP

 โครงสรา้งตลาดคา้ส่งคา้ปลีก

ของฟิลิปปินส ์พบว่า 
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 ตลาดคา้ส่งคา้ปลีกในฟิลิปปินสจ์ะเป็นผูป้ระกอบการขนาดย่อมและเป็น

ผูป้ระกอบการทอ้งถิ่นที่ไม่ไดม้ีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ส่วนใหญ่

กระจุกตวัอยู่ในกรุงมะนิลา

 แต่เดิมประเทศฟิลิปปินสม์ีกฎหมาย Retail Trade Nationalization Act ที่

ตอ้งการปกป้องกิจการคา้ปลีกใหอ้ยู่ในการควบคุมดูแลของคนฟิลิปปินส ์

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัรฐับาลเพิ่มผ่อนคลายกฎระเบียบเพื่อเพิ่มระดบัการ

แข่งขนั และดึงดูดหา้งคา้ส่งคา้ปลีกของต่างประเทศ

 ประเทศฟิลิปปินสผู์กพนัเปิดตลาดบริการจัดจ าหน่ายในกรอบอาเซียน

จ านวน 4 สาขาย่อย ไดแ้ก่ (1) บริการตัวแทนนายหนา้ (Commission 

Agents’) ยกเวน้การจัดจ าหน่ายขา้วและขา้วโพด (2) บริการคา้ส่ง เฉพาะ

บริการคา้ส่งผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ (3) บริการคา้ปลีก เฉพาะการจัด

จ าหน่ายรถส าหรับวิ่งบนหิมะและอุปกรณช้ิ์นส่วนที่เกี่ยวข้อง และ (4) 

บริการแฟรนไชส์
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ประเทศสิงคโปร์

 สาขาการคา้ส่งคา้ปลีกเป็นสาขาเศรษฐกิจที่มีความส าคญัในระดบัปานกลาง

ของสิงคโปรโ์ดยมีจ านวนการจา้งงานสูงถึงรอ้ยละ 6.4 ของจ านวนแรงงาน

ทั้งหมด และมียอดขายคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 8.2 ของ GDP

 โครงสรา้งตลาดคา้ส่งคา้ปลีก

ของสิงคโปร ์พบว่า 
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 สิงคโปรเ์ป็นประเทศที่ใชน้โยบายการคา้เสรี โดยปัจจุบนัรา้นคา้ส่งคา้ปลีกมี

อตัราการขยายตวัตามการขยายตวัของเมือง โดยเฉพาะขยายไปยงัชนบท

ของสิงคโปรที์่เริ่มมีการก่อสรา้งอาคารที่พกัมากข้ึน 

 ตลอดจนคนสิ งคโปร์มีพฤ ติกรรมการในการจับ จ่ายใช้สอยผ่าน

โทรศพัทม์ือถือและอินเตอรเ์น็ตมากข้ึน ท าใหต้ลาดสิงคโปรเ์ป็นตลาดที่มี

พลวตัรสูง

 ประเทศสิงคโปรผู์กพนัเปิดตลาดบริการจดัจ าหน่ายในกรอบอาเซียนจ านวน 

7 สาขาย่อย ไดแ้ก่ (1) บริการตวัแทนนายหนา้ (Commission Agents’) 

ยกเวน้การจัดจ าหน่ายยา เวชภณัฑ ์และเครื่องส าอาง  (2)บริการคา้ส่ง 

ยกเวน้การจดัจ าหน่ายยา เวชภณัฑ ์และเครื่องส าอาง (3) บริการคา้ส่งยาน

ยนต ์(4)บริการคา้ปลีกยานยนต ์(5) บริการขายปลีกช้ินส่วนหรืออุปกรณ์

ยานยนต ์(6) บริการขายปลีกจักรยานยนตแ์ละรถส าหรบัวิ่งบนหิมะและ

ช้ินส่วนอุปกรณ ์และ (7) บริการแฟรนไชส์
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ประเทศเวยีดนาม

 สาขาการคา้ส่งคา้ปลีกเป็นสาขาเศรษฐกิจที่มีความส าคญัในระดบัสูงของ

เวียดนามโดยมีจ านวนการจ้างงานสูงถึงรอ้ยละ 11.7 ของจ านวนแรงงาน

ทั้งหมด และมียอดขายคิดเป็นสดัส่วนสูงถงึรอ้ยละ 25.3 ของ GDP 

 โครงสรา้งตลาดคา้ส่งคา้ปลีก

ของเวียดนาม พบว่า 
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 เวียดนามมีนโยบายเปิดตลาดการคา้เสรีในระดบัสูง และตลาดคา้ส่งคา้ปลีก

ในเวียดนามมีการแข่งขนัในระดบัสูง โดยเฉพาะการใชก้ลยุทธส่์งเสริมการ

จ าหน่าย การลดราคาตามเทศกาลส าคญั การพฒันาสินคา้ House brand 

ซ่ึงเป็นแบรนดข์องหา้งคา้ส่งคา้ปลีกเพื่อลดราคา และการใชอิ้นเตอรเ์น็ต

เพือ่สรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้ 

 ประเทศเวียดนามผูกพนัเปิดตลาดบริการจัดจ าหน่ายในกรอบอาเซียน

จ านวน  4 สาขาย่อย ไดแ้ก่ (1) บริการตวัแทนนายหนา้ (Commission 

Agents’)           (2) บริการค้าส่ง (3) บริการค้าปลีก และ (4) 

บริการแฟรนไชส์



3. กรณีศึกษาธุรกิจที่ประกอบกิจการคา้ส่งและคา้ปลีก

ที่ประสบความส าเร็จ
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3.1 กรอบแนวคิดในการคดัเลือกบริษทัท่ีจะน ามาท าการศึกษาเชิงลึก

ประเทศ บริษทั ขนาดบริษทั

ฮ่องกง Hong Kong Retail Management Associate L

ไทย
Central Retail Corporation L

Siam Global House M
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Hong Kong Retail industry – มุมมองของ HKRMA



กลยุทธใ์นการด าเนินงาน

(1) กลยุทธก์ารสรา้งเครือข่ายพนัธมิตร 

• สนบัสนุนธุรกิจคา้ปลีกบนเกาะฮ่องกงใหม้ีการพฒันาอย่างต่อเนื่องและสามารถอยู่

รอดในสภาวะการแข่งขนัที่ดุเดือดได ้

• เสียงจากองคก์รและสมาชิกกลายเป็นเสียงสะทอ้นที่เขม้แข็งของกลุ่มธุรกิจคา้ปลีก

ไปสู่รฐับาลไดเ้ป็นอย่างดี

• อ านาจในการต่อรองจากภาคเอกชนกบัรฐับาลนั้นมีความเข็มแข็งและมีศกัยภาพ

มากข้ึน 
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(2) กลยุทธก์ารวางตวัเป็นผูเ้ช่ียวชาญในธุรกิจ

• เพิม่น ้ าหนกัความน่าเช่ือถอืขององคก์ร ผ่านกิจกรรมที่ไดจ้ดัใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ

• เนือ่งจากไม่ใช่องคก์รของภาครฐับาล ท าใหม้ีความคล่องตวัในการบริหารงานและ

การจดักิจกรรมต่างๆ ดว้ยบุคลากรท่ีมีคุณภาพ

• ท าใหแ้ผนงานหรือการประชุมสมัมนาต่างๆ สามารถน ามาปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรม

และเป็นประโยชนแ์ก่สมาชิกไดจ้ริง



(3)กลยุทธก์ารสรา้งแบรนด์

• การสรา้งความรบัรูแ้ละเช่ือมัน่ต่อองคก์ร 

• เผยแพร่ข่าวสารและเป็นช่องทางติดต่อแลกเปลี่ยนขอ้มูลของกลุ่มนกัธุรกิจ

คา้ปลีกและ SME 

• สรา้งมาตรฐานการบริการซ่ึงเป็นการยกระดบัใหธุ้รกิจคา้ปลีกฮ่องกงมีการ

พฒันาอยู่ตลอดเวลา

• เพิม่ใหก้ลุ่มธุรกิจที่ยงัไม่เป็นสมาชิกเขา้ร่วมและขยายพนัธมิตรท าใหอ้งคก์ร

แข็งแกร่งมากข้ึนดว้ย
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Industry 

Standard

• ก าหนด std ส าหรบัอุตสาหกรรม

• ยอมรบัว่า retail เป็นวิชาชีพ

• คุณภาพของบริการที่เป็น std

Career 

Path
• ก าหนดเสน้ทางการเติบโต

ในสายอาชีพนี้

Competi

tiveness

• ผูป้ระกอบการตอ้งรูค้วามสามารถ  

ของตน

• ความเป็นมืออาชีพในการท าธุรกิจ

knowing 

your 

customer

แนวทางการพฒันาและปรบัตวัของธุรกิจ



• การสรา้งมาตรฐานส าหรบัการด าเนินธุรกิจคา้ส่งและคา้ปลีก

• การก าหนดเสน้ทางการเติบโตในสายอาชีพคา้ส่งและคา้ปลีก

• การเพิม่ความสามารถทางการแข่งขนัใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ
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แนวทางการพฒันาและปรบัตวัของธุรกิจ



จบการน าเสนอ

ถาม-ตอบ
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