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เจาะลึกแหลง่เงิน เพ่ือการลงทุนตา่งประเทศ   

Finance Matching : 

ศูนยวิ์จยักสิกรไทย

3 พฤศจกิายน 2561



2

Outline

โอกาสการลงทุนใน

ตา่งประเทศ

แหล่งเงินทุน 
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ภาพรวมเศรษฐกิจและธุรกิจ CLMV ปี 2561-2562
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เมียนมา

ประชากร: 54.8 ลา้นคน

GDP: 66 พนัลา้นดอลลารฯ์

รายไดต้อ่หวั: 1,272 ดอลลารฯ์/คน/ปี

กลุม่ประเทศ CLMV ซ่ึงแตล่ะประเทศก็มีความตา่ง

สปป.ลาว

ประชากร: 7 ลา้นคน

GDP: 16.9 พนัลา้นดอลลารฯ์

รายไดต้อ่หวั: 2,568 ดอลลารฯ์/คน/ปี

เวียดนาม

ประชากร: 95.4 ลา้นคน

GDP: 220.4 ลา้นดอลลารฯ์

รายไดต้อ่หวั: 2,306 ดอลลารฯ์/คน/ปี

กมัพูชา

ประชากร: 16 ลา้นคน

GDP: 22.3 พนัลา้นดอลลารฯ์

รายไดต้อ่หวั: 1,390 ดอลลารฯ์/คน/ปี

Source: IMF โดยศูนยว์ิจยักสิกรไทย
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เศรษฐกิจ CLMV ท่ีเติบโตไดด้ีช่วยเสริมภาพการบริโภคเอกชน
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กัมพูชา สปป ลาว เมียนมา เวียดนาม

คาดปี 2561 เศรษฐกิจของ CLMV เติบโตไดร้อ้ยละ 6.7 และมี

แนวโนม้ขยายตวัไดด้ีในระยะขา้งหนา้

เงินเฟ้อที่ยงัอยูใ่นระดบัต  า่ช่วยสนบัสนุนการใชจ้า่ยภาคครวัเรอืน แต่

ตอ้งจบัตาการเพ่ิมข้ึนของราคาพลงังานและค่าเงินท่ีอาจอ่อนค่า
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ก าลงัซ้ือใน CLMV เพ่ิมข้ึนดว้ยหลายปัจจยั

เศรษฐกิจท่ีโตดี ประกอบกบัความเป็นเมืองท่ีสูงข้ึนช่วยเสริมก าลงัซ้ือของประชาชน

2015 2030 2015 2030

14.0

15.6

59.5

228.9

318.0

(million)

Urban 
population

53.5 77.0

Urbanization 
rate

(%)

2015 2030

22.2%

33.1%

29.9%

33.8%

29.0%

42.9%

35.0%

44.5%

Source: UN estimated by KResearch
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16.1

31.6

5.5

3.6

21.1

46.8

106.7

4.4

5.4

23.0

73.9

(billion USD)

Urban 
Purchasing Power
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ค่าจา้งขั้นต า่ ณ ปี 2561

ประชากรวยัแรงงานเป็นแกนหลกัผลกัดนัก าลงัซ้ือสินคา้

• ก ำลงัซ้ือของกลุ่ม CLMV ยงัมำจำกวยัแรงงำน ซ่ึงต่ำงจำกไทยท่ีเร่ิมเขำ้สู่วยัผูสู้งอำยุ

• แรงงำนในประเทศเหล่ำน้ีมีรำยไดเ้พิ่มข้ึนต่อเน่ือง ซ่ึงล่ำสุดมีกำรปรบัค่ำจำ้งแรงงำนขั้นต ำ่ข้ึนทุก

ประเทศ

Source: PopulationPyramid.net, KResearch

ประชากรใน CLMV มีอายุนอ้ย

132
USD/เดือน

122-175
USD/เดือน

174

USD/เดือน

80.28
USD/เดือน
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ค่าเงินบางสกุลที่ผนัผวน โดยเฉพาะเมียนมาจา๊ดและลาวกีบ อาจส่งผลตอ่ทิศ

ทางการบรโิภคภาคเอกชนในประเทศได้

USD/LAK

USD/MMK USD/VND

ปัจจยัพ้ืนฐานในประเทศ CLMV อาจยงักดดนัใหค้่าเงินใน

ระยะขา้งหนา้ยงัคงอยูใ่นทิศทางอ่อนค่า

USD/KHR
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Source: Ministry of Commerce, by KResearch

การส่งออกชายแดนและผ่านแดนของไทยไปยงั CLMV ขยายตวัอยา่งตอ่เน่ือง สะทอ้นภาพการเช่ือมโยงโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ทางถนนที่สนับสนุนการขนส่งสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

2553

50,854

64,118

51,112

5,541

2560

107,681

127,872

101,822

62,571

171,625 399,946

74%

95%

57%

16%

สดัสว่นการคา้ชายแดน

ตอ่การคา้ท ัง้หมด
CAGR

11.3%

10.4%

10.3%

41.4%

ลา้นบาท

ทุกวนัน้ีการคา้ของไทยกบั CLMV ผ่านช่องทางชายแดนมีความส าคญัตอ่เน่ือง
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น ้ามนัดีเซล

รถยนต์ อปุกรณแ์ละสว่นประกอบ

สินคา้อตุสาหกรรมอ่ืนๆ 

น ้ามนัส าเร็จรูปอ่ืนๆ 

สินคา้ปศุสตัวอ่ื์นๆ 

เช้ือเพลิงอ่ืนๆ 

ทองแดงและผลิตภณัฑ์

ผกัและของปรุงแตง่จากผกั

เครื่องรบั-สง่สญัญาณและอปุกรณต์ิดตั้ง

เครื่องรบัวิทยโุทรศพัท ์โทรเลข โทรทศัน์

น ้ามนัดีเซล

เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

ผา้ผืนและดา้ย

น ้ามนัส าเร็จรูปอ่ืนๆ 

รถจกัรยานยนตแ์ละสว่นประกอบ

กา๊ซธรรมชาติ

สตัวน์ ้า

โค กระบือ

พืชน ้ามนั

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ จากสตัว์

สินค้าส่งออกของไทยผ่านชายแดน สินค้าน าเข้าของไทยผ่านชายแดน

ล าไยแหง้

เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

อปุกรณก่ึ์งตวัน าทรานซิสเตอร/์ไดโอด

ล าไยสด

หมอ้แบตเตอรี่

เครื่องรบัวิทยโุทรศพัท ์โทรเลข โทรทศัน์

ไดโอด  ทรานซิสเตอร ์และอปุกรณก่ึ์งตวัน า

เครื่องคอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณ์

วงจรพิมพ์

หมอ้แปลงไฟฟ้า

สินคา้อุปโภคบริโภครวมถึงสินคา้ขั้นกลางของไทยเป็นท่ีตอ้งการของ CLMV

เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

รถจกัรยานยนตแ์ละสว่นประกอบ

รถยนต ์อปุกรณแ์ละสว่นประกอบ

เครื่องยนตส์นัดาปภายในแบบลกูสูบ

ผา้ผืนและดา้ย

ผกัและของปรุงแตง่จากผกั

ลวดและสายเคเบิลที่หุม้ฉนวน

อะลมิูเนียมและผลิตภณัฑ์

เส้ือผา้ส าเร็จรูป

ทองแดงและผลิตภณัฑ์

สินคำ้อุปโภค

บริโภค

สินคำ้ขั้นกลำง
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ช่องทาง Online เขา้มามีบทบาทตอ่การบริโภคมากข้ึน

การเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ตและการใชมื้อถือเขา้ถึงโซเชียลมีเดียในปี 2560

ท่ีมำ: techinasia.com

สูงกว่าค่าเฉล่ียของ ASEAN
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Source: CEIC , Accenture & KResearch

ผูซ้ ือ้สนิคา้ออนไลนเ์ป็นกลุม่คนทีเ่ขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตและมรีายไดร้ะดบักลาง-บน ซึง่เป็นโอกาสของสนิคา้ไทย แมจ้ะมรีาคาสงูกวา่สนิคา้เวยีดนาม

48.3
million

2017

42
million

2012

40%
50%

Total population
88.8 million

93.7 million

92% is

Digital 
buyer  
= 43.5

million

2017

Number of internet users as well as digital buyers have been rising significantly Most popular online purchase categories

1. Clothes, shoes, cosmetics

2. Consumer electronics

3. Household appliances

4. Air tickets

5. Books, stationaries, flowers, gifts

6. Show tickets

7. Food

8. Hotel/tour booking

9. Other goods and services

10. Online education course

Source: Vietnam E-commerce and Digital Economy Agency

E-commerce เวียดนามเตบิโตรวดเรว็เป็นหน่ึงในช่องทางกระจายสินคา้ไทย
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24.7 hours per week

Source: Nielsen in 2016, DI Marketing, Vietnam E-Commerce Association, State Bank of Vietnam, BOXME cross-border fulfillment, Vietnam Banking Card Association’s statistics

160 USD (+22% YoY) 

In each online spends 

ในปี 2558 ตลำด E-commerce ของเวยีดนำมมีมลูค่ำ 4 พนัลำ้นดอลลำร ์แมม้ีขนำดไมใ่หญ่นักแต่คำดวำ่จะเติบโตปีละ 

20% และมีมลูค่ำแตะ 1 หม่ืนลำ้นดอลลำรฯ์ ในปี 2563

C2C and B2C models are the 

most popular in the country

Growing E-commerce logistics

Increasing E-payment (In 2012-2016)

Online shoppers’ payment

► Existing players can handle domestic delivery 

well (i.g.,Viettel Post, EMS, VNPost, Ninja Van, 

Giaohangnhanh, Giaohangtietkiem, etc. 

► Delivery and shipping service providers are 

required both delivering goods and getting 

payments from buyers door to door. 

► Domestic-payment cards rocketed 597%

► International cards by 319%

► cash on delivery 85%

► digital methods 15%

E-commerce models

Spending time 

Shoppers spend (in 2015)

Digital payment has not kept in pace with e-commerce 

development. There are only 17 percent of e-

commerce websites support e-payment.

E-commerce เวียดนามก าลงัไดร้บัความนิยม
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Outline

โอกาสการลงทุนใน

ตา่งประเทศ

แหล่งเงินทุน 
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แหล่งเงินทุนท่ีส าคญัส าหรบัภาคธุรกิจ

สินเช่ือ

ธนำคำร

สถำบนักำรเงิน

ตราสารหน้ี

ตัว๋แลกเงิน

พนัธบตัร

ตราสารทุน

ตลำดหลกัทรพัย์

SET, MAI

IPO, PO, PP

ICO & FinTech

เจา้หน้ี เจำ้หน้ี เจำ้ของ เจำ้ของ/เจำ้หน้ี

http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.shutterstock.com/s/spend/search.html&ei=k8ebVMOYD4TJuATHw4GICQ&psig=AFQjCNHFTEp6bdYGhkJJOnzWFdvRLlkqyg&ust=1419581715336772
http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.shutterstock.com/s/spend/search.html&ei=k8ebVMOYD4TJuATHw4GICQ&psig=AFQjCNHFTEp6bdYGhkJJOnzWFdvRLlkqyg&ust=1419581715336772


17



การพิจารณาสินเช่ือของแบงก์

ธุรกิจผลิต

คา้ขาย

 ผลิตได ้ขำยได ้เก็บเงินได ้มีก ำไร

 ควำมต่อเน่ืองของตลำด

 เงินทุนหมุนเวยีนในกำรผลิต 

ธุรกิจสง่ออก  ควำมน่ำเชื่อถือของคูค่ำ้

 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน

ธุรกิจน าเขา้  ควำมน่ำเชื่อถือของคูค่ำ้ และ สินคำ้ 

 ผูข้ำยปฏิบติัตำมขอ้ตกลง

ธุรกิจรบัเหมา  ประสบกำรณก์อ่สรำ้ง 

 ควำมน่ำเชื่อถือเจำ้ของโครงกำร

 สญัญำกอ่สรำ้ง
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ตวัอยา่งประเภทวงเงินสินเช่ือ และ วตัถุประสงคก์ารใชว้งเงิน

วงเงินสินเช่ือระยะสั้น
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• O/D เพื่อหมุนเวยีนในกิจกำร

• P/N เพื่อสนับสนุนในสินทรพัยห์มุนเวยีน

วงเงินสินเช่ือเพื่อการคา้ระหว่างประเทศ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________   

• L/C เพื่อสัง่ซ้ือสินคำ้จำกต่ำงประเทศ

• T/R, P/N เพื่อช ำระคำ้สินคำ้น ำเขำ้

• Packing Credit  หมุนเวยีนเพื่อสินคำ้ส่งออก

• Discount L/C    เพิ่มสภำพคล่องระหวำ่งรอช ำระเงิน

• FX Forward        ป้องกนัควำมเส่ียงอตัรำแลกเปล่ยน

วงเงินสินเช่ือเพื่อการค ้าประกนั (Contingent)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________

• L/G เพื่อค ้ำประกนัคูส่ญัญำกำรคำ้ 

• SBLC เพื่อค ้ำประกนัคูส่ญัญำกำรคำ้และสินเชื่อ

วงเงินสินเช่ือระยะยาว

• T/L วงเงินกูร้ะยะยำวเพื่อกำรลงทุนในสินทรพัยถ์ำวร 

• Equipment Leasing วงเงินสินเช่ือเพื่อกำรซ้ือเคร่ืองจกัร 
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• ความสมัพนัธท่ี์ดีกบัธนาคารหลกัในประเทศไทย 

• Credit Record ท่ีเขม้แข็ง และสภาพคล่องเพียงพอตอ่การขยายตลาด

• แผนการลงทุนและเหตผุลในการขยายในตลาดใหม่

• ธนาคารหลกัมีสาขาหรือเครือข่ายอยูใ่นประเทศท่ีตอ้งการไปลงทุน

• พนัธมิตรทางธุรกิจที่เขม้แข็ง

• เอกสารและกระบวนการ ถูกตอ้งตามกฎหมายและระเบียบของแตล่ะประเทศ

ตวัช่วยใหก้ารขอสินเช่ือเขา้สู่ตลาดใหม่.....
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ท่ีมำ: KBank
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ท่ีมำ: KBank
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การสนบัสนุนการลงทุนสู่ตลาดใหม่.....

Follow Us:

www.kasikornbank.com/advisory

Facebook page at : K AEC Plus

ขอ้มูล Business Event ผลิตภณัฑธ์นาคาร

Bank Account Service

FX & Remittance

Credit Facilities

Trade Finance
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เวียดนามตลาดหลกัของไทยท่ีสินคา้อุปโภคบรโิภค

ยงัเตบิโตไดอี้กมาก
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Source: OECD, IMF, KResearch

620 

Million

661

Million

2015 2020

%Share of middle class to total population of ASEAN

ชนชั้นกลางในเวียดนามผลกัดนัทิศทางการบรโิภคเปล่ียน

ประชากร

ทั้งหมด
188 

Million

227

Million

2015 2020

2

1

7

26

3

2

9

34

CLMV 36 48

ASEAN-6 152 179

%Share of 

middle class to 

total population 

21%

23%

15%

36%

27%

36.8%

Middle class 

ประชำกรชนชั้นกลำงของ CLMV จะแตะ 227 ลำ้นคน ในปี 2563 โดยเวยีดนำมมีชนชั้นกลำงสูงท่ีสุด 

34 ลำ้นคน และในจ ำนวนน้ีมีชนชั้นร ำ่รวยรวม 10.2 ลำ้นคน

สดัสว่น

ประชากร

ชนชั้นกลาง

ในอาเซียน
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Pick up and truck

(11.2%)

Thailand’s top 10  exports to Vietnam, 2017

Fruit
(25.5%)

The shifting structure of Thai exports to Vietnam

Final and retail goods

Capital and raw material goods

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Beverage

(11.0%)

Air conditioning

(10.3%)

Refrigerator

(5.9%)

Watching machine

(4.2%)

Seafood
(5.1%)

Cosmetics

(3.8%)

Personal car

(3.3%)

Computer and components

(3.2%)

Source: Ministry of Commerce of Thailand

22%

78%

35%

65%

การสง่ออกสินคา้ไทยไปเวียดนามขยบัไปสูสิ่นคา้คณุภาพมากข้ึน

Recent Trends:

► โอกาสสนิคา้ทุนและวตัถุดบิกึง่ส าเรจ็รูปของไทยมมีากขึน้

อานิสงสจ์ากดมีานดใ์นภาคการผลติของเวยีดนาม

► สนิคา้อุปโภคบรโิภคของไทยเร ิม่เป็นทีต่อ้งการตามการบรโิภค

Opportunities:

► สินคา้ไทยที่มีคุณภาพไดร้บัการตอบรบัที่ดี อาทิ อาหารและ

เคร ือ่งดืม่ สบู่ แชมพู กระดาษช าระ เคร ือ่งส าอาง เสือ้ผา้และรองเทา้

► สนิคา้ไทยที่มีความแตกต่างกบัสินคา้เวียดนาม อาทิ อุปกรณ์

อเิล็กทรอนิกส ์คอมพวิเตอร ์รถยนต ์เคร ือ่งส าอางคุณภาพสูง ขนมขบ

เคีย้ว ของแตง่บา้น และเฟอรนิ์เจอร ์
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 การบรโิภคเตบิโต
• ก าลงัซ ือ้ในประเทศเพิม่ขึน้

• ความเป็นเมอืงสนับสนุนการบรโิภค

 ASEAN FTA ท าใหก้ารน าเขา้สนิคา้จากประเทศ
ในอาเซยีนไมเ่สยีภาษี

 เวยีดนามม ีFTAs กบัอกีหลายประเทศทีห่นุน

ใหเ้ป็นศูนยก์ลางการผลติ อาทิ
• Vietnam-EURESIAN FTA

• Vietnam-EAEU FTA

• Vietnam-South Korea FTA

• Vietnam-Japan FTA

• Vietnam-Chile FTA

 สนิคา้อปุโภคบรโิภค
• สนิคา้มคีุณภาพ: อาหารและเคร ือ่งดืม่ทีม่คีณุภาพ 

เคร ือ่งส าอาง เฟอรนิ์เจอร ์ของเลน่ ขนมขบเคีย้ว ของใน

ครวัเรอืน 

• สนิคา้ไลฟ์สไตล:์ อาหารออรแ์กนิค อาหารและเคร ือ่งดืม่ 

สนิคา้มดีไีซน ์ของแตง่บา้น

การผลติและการบรโิภคของเวยีดนาม

ยงัตอ้งพึง่พาการน าเขา้

สนิคา้ไทยตอบโจทยค์วามตอ้งการ

ของเวยีดนาม

 สนิคา้ทุนและสนิคา้ข ัน้กลาง
• สนิคา้ทุน: เคร ือ่งจกัรกล

• สนิคา้ข ัน้กลาง: ชิน้สว่นอเิล็กทรอนิกส ์และพลาสตกิ

• วสัดุกอ่สรา้ง

สินคา้ไทยมีคณุภาพดีไดร้บัการตอบรบัที่ดีจากชาวเวียดนาม



28Source: CEIC, KResearch

Monthly expenditures of Vietnamese consumers In 2014,  affluent consumers tend to spend  on sports and recreations

ผูบ้รโิภคเวียดนามใชจ้า่ยเพ่ือสินคา้บรโิภคมากข้ึน
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50% of F&B market value in Vietnam is 

contributed by imports

5% of the imported F&B is from Thailand

Source: Trademap & KResearch

The top food products imported from Thailand are:

1 2 3Fruits Beverages Seafood

เวียดนามพึ่งพาการน าเขา้อาหารและเครื่องดื่มจากตา่งประเทศ

ผูบ้รโิภคชาวเวยีดนามมคีวามอ่อนไหวต่อราคา ดงันัน้
ราคาสนิคา้ควรท าใหรู้ส้กึวา่คณุภาพสมราคา

Opportunities:

► สนิคา้อาหารและเครือ่งดืม่ทีม่แีบรนด:์ Functional food and drinks

ก าลงัไดร้บัความนิยม

► สนิคา้ศกัยภาพ: บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูป อาหารแชแ่ข็ง ซอสปรุงรส ขนมขบเคีย้ว 

อาหารออรแ์กนิค เคร ื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ์เช่น ชาเขียว นมถั่วเหลือง 

ผลติภณัฑน์ม โยเกริต์ อาหารทารก น า้ผลไม/้ผกั เป็นตน้

► ผูบ้รโิภคเป้าหมาย: สินคา้กลุ่มนี้มีโอกาสทัง้ผูบ้รโิภครายไดร้ะดบักลาง 

ผูบ้รโิภครายไดร้ะดบับน

► พืน้ทีเ่ป้าหมาย:

 โมเดิรน์เทรด: ซูเปอรม์ารเ์ก็ต ไฮเปอรม์ารเ์ ก็ต มินิมารท์ 

หา้งสรรพสนิคา้

 พืน้ทีเ่ขตเมอืง: Hanoi, Ho Chi Minh City, Hai Phong,

Danang, Can Tho, Nha Trang, Quang Ninh, Binh Duong
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Source: Thairath TV

Cosmetics market share in Vietnam (in 2016)

1. S.Korea

(30%)

5. USA 

(10%)

2. EU 

(23%)

3. Japan

(17%)

4. Thailand

(13%)

6. Others

(7%)

Women account for 52% of total population

47.98
million

44.72
million

Vietnamese 

consumer 

prefer  foreign 

cosmetic brand

Recent trends:

► เครือ่งส าอางแบรนดต์่างชาตคิรองตลาดอยู่: เพราะเคร ือ่งส าอางแบรนด ์

เวยีดนามเองคณุภาพไม่คอยด ีท าใหส้นิคา้ทีว่างจ าหน่ายในประเทศกว่า 90% เป็น

แบรนดต์า่งชาติ

► สนิคา้ออรแ์กนิคเป็นทีต่อ้งการอย่างมากในเวยีดนามแมว้่าราคาจะสูง:

ตลาดหลกัคอืผูบ้รโิภครายไดร้ะดบักลาง-บนทีอ่าศยัอยูใ่นเมอืงใหญ่

Opportunities:

► เครือ่งส าอางแบรนดไ์ทยสามารถเจาะตลาดผูบ้รโิภคชาวเวยีดนาม

ทีข่ณะนีม้รีายไดสู้งขึน้ และสนิคา้ไทยก็มชีือ่อยู่แลว้

► สินคา้ศกัยภาพ: เคร ือ่งส าอางออรแ์กนิค สบู่ แชมพู แป้งเย็น ครมี

และโลช ัน่ รวมถงึผลติภณัฑส์ปา

► ผูบ้รโิภคเป้าหมาย: ผูห้ญงิชาวเวยีดนามทีม่รีายไดร้ะดบักลางถงึระดบับน

ขึน้ไป

► พืน้ทีเ่ป้าหมาย: โมเดริน์เทรด

 เมอืงใหญ:่ Ho Chi Min, Hanoi

 เมอืงรอง: Hai Phong, Da Nang, Can Tho, Binh Duong

ราคาเครือ่งส าอางไทยดึงดดูผูบ้ริโภคชาว
เวียดนาม ท าให้สินค้าไทยมีโอกาสท าตลาด

โดยเฉพาะเครือ่งส าอางทีท่ าจากกวตัถดิุบธรรมชาติ

เครื่องส าอางไทยติด 1 ใน 5 แหล่งน าเขา้ของเวียดนาม

ตลำดเคร่ืองส ำอำงในเวียดนำม 91% เป็นเคร่ืองส ำอำงต่ำงประเทศ น ำโดยเกำหลี 30% ตำมมำดว้ยยุโรป 23% ญ่ีปุ่น 17% และไทย 

13%
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เสือ้ผา้และรองเทา้ในเวยีดนามสว่นใหญไ่มม่แีบรนด ์ซ ึง่น าเขา้มาจากจนี

25% of population are under 15 years old

24.3 Mil. (15-54 years)

8.0 mil. (>55 years)

26.7 mil. (15-54 years)

6.1 mil. (>55 years)

กลยุทธการตลาดเพือ่ดงึดูดลูกคา้

 การลดราคา

 การใชข้องแถม

10.7
Million

(0-14 years)

11.9
Million 

(0-14 years)

Source: A.S. LOUKEN Brand Growth Partner

Opportunities:

► สนิคา้แบรนดไ์ทยมศีกัยภาพเพราะมคีณุภาพดี ดไีซนท์ีด่ ี ในราคา

ทีส่มเหตสุมผล

► สนิคา้ศกัยภาพ: เสือ้ผา้เด็ก เสือ้และกระโปรงแฟช ัน่ กางเกงดไีซนด์ทีรง

สวย รองเทา้ผา้ใบ และรองเทา้กฬีา

► ผูบ้รโิภคเป้าหมาย: กลุ่มผูบ้รโิภคผูห้ญงิที่รายไดร้ะดบักลาง-บนขึน้ไป 

ส าหรบักลุม่ผูบ้รโิภคผูช้ายยงัพอเจาะตลาดได ้

► พืน้ทีเ่ป้าหมาย: คอมมูนิตีม้อล ์ และศูนยส์รรพสนิคา้

 เมอืงใหญ:่ Ho Chi Min, Hanoi

 เมอืงรอง: Hai Phong, Da Nang, Can Tho, Binh Duong

สินคา้เส้ือผา้และรองเทา้ของไทยท่ีเนน้ตลาดกลาง-บนยงัมีโอกาสน่าสนใจ

Recent Trends:

► สินคา้แบรนดต์่างชาติไดร้บัความนิยมมากขึน้ตามเมืองหลกั แต่ตอ้ง

ระวงัการลอกเลยีนแบบ

► ตวัอย่างการใชจ้่ายเพื่อเพื่อซ ือ้รองเทา้ มีค่าเฉลีย่อยู่ที ่1.5 คู่/เดือน มี

รา่ยจา่ยที ่10.7 ดอลลารฯ์/คู่
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Urban area is likely to expand

from 30% (2010)  to 43% (2030)

Household numbers rises 3% a year,

20.4 million households in 2015

สินคา้ศกัยภาพของไทย

► เครือ่งใชใ้นครวัที่เป็นพลาสตกิ 

เช่น ถาดพลาสตกิ ถว้ย

พลาสตกิ ที่คว า่จาน กล่องใส่

กระดาษช าระ

เครือ่งใชใ้นครวัที่มีดีไซน์

► พรม

► โคมไฟ

► ม่าน

► ท่ีตั้งโทรศพัทมื์อถือ

สินคา้ที่ใชใ้นครวัเรือนและมีการเปล่ียนบ่อย

► ผงซกัฟอก

► กระดาษช าระ

► ผลิตภณัฑส์  าหรบัเด็ก

► แปรงสฟัีน

► อุปกรณป์ฐมพยาบาล

► ผา้เช็ดมือ

ของแตง่บา้นและเฟอรนิ์เจอรท์ี่มี

ดีไซนข์นาดเล็ก

เครื่องใชใ้นบา้นเรอืนของไทยมีศกัยภาพเตบิโตตามความเป็นเมือง

Recent Trends:

► ความเป็นเมอืงทีข่ยายตวัผลกัดนัความตอ้งการสนิคา้ใน

ครวัเรอืนมากขึน้

► สนิคา้ตา่งชาตไิดร้บัความนิยม รวมทัง้สนิคา้ไทย

Opportunities:

► สนิคา้ไทยมศีกัยภาพแข่งขนักบัสนิคา้จนีได ้โดยควรสรา้งจุดเด่น

ในดา้นการออกแบบ วสัดุที่ใชท้ี่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม และ

ผสมผสานความเป็นไทย


