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ค้าปลีกโค้งสุดท้ายปี ’ 64 ส่งสัญญาณฟื้ นตัว
จากการคลายล็อกดาวน์ ท่ามกลางการใช้จา่ ยที่ยงั คงระมัดระวัง ปี ท่ี 27 ฉบับที่ 3278
วันที่ 15 ตุลาคม 2564

ประเด็นสาคัญ
• ศูนย์วิจยั กสิกรไทยมองว่า จากสถานการณ์โควิดและการเข้าถึงวัคซีนที่เริ่มมีสญ
ั ญาณบวก จนทาให้ภาครัฐมี

การคลายมาตรการล็อกดาวน์กิจกรรมต่างๆ ทางเศรษฐกิ จเพิ่มเติมในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี นี้ ซึ่ งเป็ น
จังหวะที่ธุรกิจต่างๆ ก็คงจะมีการออกแคมเปญทาตลาดเพื่อกระตุน้ การใช้จ่ายมากขึ้ นด้วย ส่งผลให้คาดว่า
ยอดขายของธุรกิจค้าปลีกในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 มีแนวโน้มกลับมาฟื้ นตัวที่ 1.4% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อนที่หดตัว 1.2% โดยตัวขับเคลื่อนหลักน่ าจะเป็ นการใช้จ่ายในช่วงเดือนธันวาคมที่มีเทศกาลปี ใหม่
และยังคงเป็ นการใช้จ่ายในกลุ่มสินค้าจาเป็ นอย่างอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงของใช้ส่วนตัว
• ทั้งนี้ ประมาณการข้างต้น ได้คานึ งถึงความเป็ นไปได้ที่ภาครัฐจะออกมาตรการกระตุน้ กาลังซื้ อเพิ่มเติมแล้วในระดับ

หนึ่ ง ซึ่งศูนย์วิจยั กสิกรไทยมองว่า ในช่วงที่เหลือของปี นี้ ต่อเนื่ องถึงปี 2565 ทิศทางการฟื้ นตัวของยอดขาย
ธุรกิจค้าปลีกจะกลับมาแข็งแกร่งได้มากน้อยเพียงใด ที่สาคัญคงจะขึ้ นอยูก่ บั การจัดการสถานการณ์โควิด และ
การกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขณะที่ ความเปราะบางด้านกาลังซื้ อของผูบ้ ริโภคท่ามกลางค่าครองชีพที่
เร่งตัว รวมถึงการแข่งขันทีเ่ ข้มข้น จะยังเป็ นความท้าทายสาหรับผูป้ ระกอบการค้าปลีกต่อเนื่อง
• ค้าปลีกไตรมาสสุดท้ายปี 2564 คาดกลับมาฟื้ นตัวเป็ นบวกได้ จากสถานการณ์การระบาดของโควิด

ในประเทศที่ ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการระบาดในช่วงไตรมาส 3 ของปี นี้ สถานการณ์การระบาดของโควิด
และการเข้าถึงวัคซีนของประชาชนที่ เริ่มมีสัญญาณบวก จนทาให้ภาครัฐทยอยคลายมาตรการล็ อกดาวน์
กิจกรรมต่ างๆ ทางเศรษฐกิจ ในช่วงไตรมาสสุ ด ท้ายของปี 2564 ไม่ว่าจะเป็ นแผนการเปิ ดประเทศเพื่ อ
รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ตอ้ งกักตัว สัญญาณความเป็ นไปได้ในการกลับมาเปิ ดดาเนิ นกิจการ
ของบางธุรกิจ เช่น สถานบันเทิง สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจที่น่าจะผ่านจุดที่แย่ที่สุด
จากการระบาดของโควิด-19 มาแล้ว
Disclaimer
-------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานวิจยั นีจ้ ดั ทาโดยบริษัท ศูนย์วิจยั กสิกรไทย จากัด (“KResearch”) เพื่อเผยแพร่เป็ นการทั่วไป โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะหรือข้อมูลที่เชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือทีป่ รากฏขณะจัดทา ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่
ละขณะเวลา ทัง้ นี้ KResearch มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเป็ นปัจจุบนั ของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อชีช้ วน เสนอแนะ ให้คาแนะนา
หรือจูงใจในการตัดสินใจเพื่อดาเนินการใดๆ แต่อย่างใด ดังนัน้ ท่านควรศึกษาข้อมูลด้วยความระมัดระวังและใช้วจิ ารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใดๆ KResearch จะไม่รบั ผิดในความเสียหายใดทีเ่ กิดขึน้ จาก
การใช้ขอ้ มูลดังกล่าว
ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎในรายงานวิจยั นีถ้ ือเป็ นทรัพย์สินของ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) การนาข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน) ไปใช้ตอ้ งแสดงข้อความถึงสิทธิความเป็ นเจ้าของแก่
KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) หรือแหล่งที่มาของข้อมูลนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ท่านจะไม่ทาซา้ ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทาในลักษณะใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า โดยไม่ได้รบั
อนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี)
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เมื่อประกอบกับจังหวะการเร่งออกแคมเปญส่งเสริมการตลาดของภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อกระตุน้ การใช้
จ่าย ส่งผลให้ในเบื้ องต้น ศูนย์วิจยั กสิกรไทยคาดว่า ยอดขายของธุรกิจค้าปลีกในช่วงไตรมาสสุดท้าย
ของปี 2564 น่าจะมีแนวโน้มกลับมาฟื้ นตัวที่ประมาณ 1.4% (คานึ งถึงความเป็ นไปได้ที่ภาครัฐอาจ
ออกมาตรการกระตุน้ การใช้จ่าย เช่น ช้อปดีมีคืน เป็ นต้น ในช่วงปลายปี ไว้แล้วระดับหนึ่ ง แต่หาก
ภาครัฐมีการปรับหรือเพิ่มขนาดของมาตรการ ก็อาจจะทาให้ตวั เลขค้าปลีกในช่วงไตรมาสสุดท้ายขยับ
สูงขึ้ นกว่าที่คาด) เมื่ อเทียบกับ ช่วงเดียวกัน กับปี ก่อนที่หดตัว 1.2% ซึ่งการคลายมาตรการล็อกดาวน์
น่ าจะช่ วยสร้างความเชื่ อมัน่ และบรรยากาศในการจับจ่ ายใช้ส อยของผู ้บริ โภค โดยเฉพาะในช่ วงเดื อ น
ธันวาคมที่มีเทศกาลเฉลิมฉลองที่สาคัญอย่างเทศกาลปี ใหม่ ซึ่งคาดว่าบรรยากาศของเทศกาลปี ใหม่ในปี นี้
น่ าจะฟื้ นตัวดีขนกว่
ึ้ าปี ที่แล้วที่เกิดการระบาดคลัสเตอร์สมุทรสาคร
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• ผูป้ ระกอบการค้าปลีกที่เน้นจาหน่ายสินค้าจาเป็ นอย่างอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงของใช้ส่วนตัว เช่น

E-commerce ห้างสรรพสิ น ค้า (โดยเฉพาะในโซนร้านอาหารและเครื่อ งดื่ ม ) ซูเปอร์ม าร์เก็ ต รวม
ถึงไฮเปอร์ม าร์เก็ ต และร้านสะดวกซื้ อน่ าจะทายอดขายได้ต่อเนื่ องในไตรมาสสุ ดท้ายของปี 2564
แม้ว่าสถานการณ์การระบาดของโควิดในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี นี้ จะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ผูบ้ ริโภคก็ยงั คง
กังวลกับความปลอดภัย และเผชิญกับก าลั งซื้ อที่ ยังไม่ ฟื้นตัวดี ส่งผลให้ยังคงเลื อกใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง
โดยเฉพาะในหมวดสินค้าที่ ยังมีความจาเป็ นอย่างอาหารและเครื่องดื่ ม รวมถึ งของใช้ส่วนตัว ขณะที่ กลุ่ม
สินค้าที่ไม่จาเป็ นอย่างเสื้ อผ้า รองเท้า น่ าจะยังคงหดตัวต่อเนื่ องในไตรมาสสุดท้ายของปี ส่วนกลุ่มสินค้า
เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แม้ว่ายอดขายอาจจะกลับมาฟื้ นตัวเป็ นบวก
Disclaimers
รายงานวิจยั นีจ้ ดั ทาโดยบริษัท ศูนย์วิจยั กสิกรไทย จากัด (“KResearch”) เพื่อเผยแพร่เป็ นการทั่วไป โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะหรือข้อมูลที่เชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือทีป่ รากฏขณะจัดทา ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่
ละขณะเวลา ทัง้ นี้ KResearch มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเป็ นปัจจุบนั ของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อชีช้ วน เสนอแนะ ให้คาแนะนา
หรือจูงใจในการตัดสินใจเพื่อดาเนินการใดๆ แต่อย่างใด ดังนัน้ ท่านควรศึกษาข้อมูลด้วยความระมัดระวังและใช้วจิ ารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใดๆ KResearch จะไม่รบั ผิดในความเสียหายใดทีเ่ กิดขึน้ จาก
การใช้ขอ้ มูลดังกล่าว
ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎในรายงานวิจยั นีถ้ ือเป็ นทรัพย์สินของ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) การนาข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน) ไปใช้ตอ้ งแสดงข้อความถึงสิทธิความเป็ นเจ้าของแก่
KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) หรือแหล่งที่มาของข้อมูลนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ท่านจะไม่ทาซา้ ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทาในลักษณะใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า โดยไม่ได้รบั
อนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี)
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เล็ กน้อยในไตรมาส 4 ปี นี้ เมื่อเที ยบกับช่วงเดี ยวกันของปี ก่อน แต่ยอดขายทั้งปี 2564 น่ าจะยังคงหดตัว
ต่อเนื่ องเมื่อเทียบกับปี ก่อน
ดังนั้ น ผูป้ ระกอบการที่ เน้นจาหน่ ายสินค้าจาเป็ นไม่ว่าจะเป็ นแพลตฟอร์มออนไลน์ ห้างสรรพสินค้า
(โดยเฉพาะโซนร้านอาหารและเครื่องดื่ ม ) ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้ อ น่ าจะท า
ยอดขายได้เพิ่มขึ้ นหรือกลับมาฟื้ นตัวได้เร็วกว่าผูป้ ระกอบการค้าปลี กกลุ่มห้างสรรพสินค้า (โซนจาหน่ าย
สิน ค้าไม่ จาเป็ นหรือสิน ค้าฟุ่ มเฟื อย เช่ น เสื้ อผ้า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้ า) ร้านค้าเฉพาะอย่าง เช่น ร้าน
จาหน่ ายสินค้าความงาม ร้านวัสดุก่อสร้างและซ่อมแซมตกแต่งบ้าน (แม้ในบางพื้ นที่อาจได้แรงหนุ นบ้างจาก
การซ่อมแซมหลังผ่านอุทกภัย) ทั้งนี้ ศูนย์วิจยั กสิกรไทยมองว่า ภายใต้สถานการณ์ที่ผบู ้ ริโภคยังคงกังวล
กับรายได้และกาลังซื้ อที่ยงั ไม่ฟื้นตัวดี จาเป็ นอย่างยิ่งที่ผปู ้ ระกอบการทุกกลุ่มยังคงต้องให้ความสาคัญ
กับ การเร่งท าโปรโมชั ่นการตลาดด้านราคาในช่ วงเวลาดังกล่ าวที่เริ่ ม มี ก ารเปิ ดประเทศภายหลัง
สถานการณ์โควิดส่งสัญญาณดี ขึ้น ควบคู่ไปกับการให้บริการลูกค้าที่มีคุณภาพอย่างสมา่ เสมอในทุก
แพลตฟอร์มเพื่อกระตุน้ การใช้จ่ายของผูบ้ ริโภคและสร้างความประทับใจ นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการ
จะต้องมีการบริหารจัดการต้นทุนเพื่อให้ธุรกิจยังคงสามารถดาเนินการต่อไปได้
Food

Non-food

9.0%
6.0%

3.0%

Non-alcohol

Food &
FMCG

0.0%
alcohol

-3.0%
-6.0%
-9.0%

Non-food

-12.0%
-15.0%
-18.0%

2560

2561

2562

2563

2564f

: NESDC

นอกจากนี้ ศูนย์วิจยั กสิกรไทยมองว่า ในช่วงที่เหลือของปี นี้ ต่อเนื่องถึงปี 2565 ธุรกิจค้าปลีกยัง
ต้องเผชิญกับปั จจัยท้าทายอีกหลายประการ ทาให้การดาเนินธุรกิจยังคงยากลาบากต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ น
สถานการณ์น้ าท่วมที่ครอบคลุมพื้ นที่ในหลายจังหวัด ซึ่งสร้างความเสียหายต่อสินค้าเกษตรและส่งผลต่อราคา
Disclaimers
รายงานวิจยั นีจ้ ดั ทาโดยบริษัท ศูนย์วิจยั กสิกรไทย จากัด (“KResearch”) เพื่อเผยแพร่เป็ นการทั่วไป โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะหรือข้อมูลที่เชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือทีป่ รากฏขณะจัดทา ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่
ละขณะเวลา ทัง้ นี้ KResearch มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเป็ นปัจจุบนั ของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อชีช้ วน เสนอแนะ ให้คาแนะนา
หรือจูงใจในการตัดสินใจเพื่อดาเนินการใดๆ แต่อย่างใด ดังนัน้ ท่านควรศึกษาข้อมูลด้วยความระมัดระวังและใช้วจิ ารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใดๆ KResearch จะไม่รบั ผิดในความเสียหายใดทีเ่ กิดขึน้ จาก
การใช้ขอ้ มูลดังกล่าว
ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎในรายงานวิจยั นีถ้ ือเป็ นทรัพย์สินของ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) การนาข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน) ไปใช้ตอ้ งแสดงข้อความถึงสิทธิความเป็ นเจ้าของแก่
KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) หรือแหล่งที่มาของข้อมูลนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ท่านจะไม่ทาซา้ ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทาในลักษณะใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า โดยไม่ได้รบั
อนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี)
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ตามมา เช่น ผักสด เนื้ อสัตว์ และการขนส่งที่อาจจะล่าช้า ราคาพลังงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้ น ซึ่งอาจจะกระทบกับค่า
ครองชีพ ของผูบ้ ริโภค ความไม่แน่ นอนของการระบาดของโควิดในประเทศในระยะข้างหน้า ซึ่งอาจจะมีผลต่อ
ความเชื่อมัน่ และการตัดสินใจกลับมาของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และการใช้จ่ายของคนในประเทศ รวมถึง
ภาวะการแข่งขันของธุ รกิจที่ จานวนผูเ้ ล่นยังคงทยอยเข้าสู่ตลาดเพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะผูเ้ ล่น ที่ อยู่ในแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ (E-commerce) ขณะที่กลุ่มผูบ้ ริโภคที่มีกาลังซื้ อ หรือมีศกั ยภาพในการใช้จ่ายยังคงมีจานวนจากัด หรือ
แม้แต่แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค หรือเทคโนโลยีในการทาธุรกิจค้าปลีก รูปแบบใหม่ๆ ที่
อาจจะเข้ามาเปลี่ยนภาพการทาธุรกิจค้าปลีกในปั จจุบนั และเกิดผูเ้ ล่นรายใหม่หรือการปรับตัวของผูเ้ ล่นรายเดิม
ซึ่งผูป้ ระกอบการที่สามารถปรับตัว หรือรับมือกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้เร็ว ก็น่าจะมีความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น บทสรุปของการเป็ นผูน้ าตลาดในธุรกิจค้าปลีกก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกใน
ระยะข้างหน้า
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