
มหกรรมลดราคาสินคาออนไลน Cyber Monday : โอกาสการจำหนายสินคา

และบริการของไทยในชิลี 
 

 

 

 

 

 

สภาหอการคา ณ กรุงซันติอาโก (Cámara de Comercio de Santiago) เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

มหกรรมลดราคาสินคาออนไลน Cyber Monday ท่ีจัดข้ึนระหวางวันท่ี 5-7 ตุลาคม 2564 ท่ีผานมา วามียอด

จำหนายคิดเปนมูลคา 433 ลานเหรียญสหรัฐ หรือมีอัตราการขยายตัวท่ีรอยละ 44 ซ่ึงถือเปนตัวเลขท่ีนาพอใจ

และสูงกวาท่ีไดคาดการณไว เม่ือเทียบกับยอดจำหนายของปท่ีแลวท่ีมีมูลคา 305 ลานเหรียญสหรัฐ  

นาง María Teresa Vial นายกสภาหอการคาฯ กลาวถึง วัตถุประสงคของการจัดมหกรรมลดราคา

สินคาออนไลนครั้งนี้วา เพื่อใหผูบริโภคสามารถซื้อสินคาและบริการในราคาถูกลง ในขณะที่หางรานตาง ๆ ได

ประโยชนในการเพิ่มยอดขายและเคลียรสต็อกสินคา ประกอบกับเปนเครื่องมือเพื่อใชในการขับเคลื่อนระบบ

เศรษฐกิจซ่ึงถือวาไดรับประโยชนกันทุกฝาย ท้ังนี้ การจัดมหกรรมลดราคาสินคาออนไลนในครั้งนี้ ไดรับปจจัย

สนับสนุนหลักจากการท่ีรัฐบาลชิลีมีมติอนุมัติใหประชาชนสามารถถอนเงินประกันสังคมในกองทุนการวางงาน

จำนวนรอยละ 10 สำหรับใชสอยเพิ่มขึ้น เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019  (โควิด-19) สงผลใหการบริโภคในภาคเอกชนมีการขยายตัว และสงผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศใน

ภาพรวมและเพ่ือเปนการคุมครองผูบริโภค สภาหอการคาฯ ไดประสานงานกับสำนักงานคุมครองผูบริโภคของ

ชิลีใหสามารถรองเรียนปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน เชน ไดรับสินคาไมตรงเวลาหรือไมตรงตามท่ีระบุในเว็บไซต สินคา

และบริการไมไดมาตรฐาน ฯลฯ ผานทางเว็บไซต www.resolucionenlinea.cl ซึ่งทำใหผูบริโภคสามารถซ้ือ

สินคาและบริการดวยความม่ันใจมากข้ึน 

จากการเก็บขอมูลของสภาหอการคาฯ พบวาหมวดสินคาและบริการที่ไดรับความสนใจมากที่สุด คือ 

หมวดทองเที่ยว หมวดเสื้อผาและเครื่องแตงกาย หมวดรองเทาและเครื่องประดับ หมวดประกันสุขภาพและ

ประกันภัย หมวดเครื่องใชไฟฟา หมวดเฟอรนิเจอรและอุปกรณของตกแตงบาน ตามลำดับ และจำนวนการกด

เขาชมเว็บไซตของหางรานตาง ๆ ที่รวมกิจกรรมลดราคา Cyber Monday ในปนี้ มีจำนวนสูงถึง 250 ลานครั้ง 

หรือคิดเปน 14 ครั้งตอคนของจำนวนประชากรท้ังประเทศ (14 visit/capita) 

 

 Thai Trade Center in Santiago 
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นอกจากนี้ นายกสภาหอการคาฯ ยังไดกลาวถึงภาพรวมของตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) 

ในประเทศชิลีวามีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นตอเนื่องและยังคงมีทิศทางที่จะขยายตัวตอไป โดยหากพิจารณาตัวเลข

การจับจายใชสอยเฉพาะในชวงมหกรรมลดราคาสินคาออนไลนที่ทางสภาหอการคาฯ จัดขึ้นปละ 2 ครั้ง คือ 

Cyber Day (จัดในชวงตนเดือนมิถุนายนของทุกป) และ Cyber Monday (จัดในชวงตนเดือนตุลาคมของทุกป) 

จากแผนภาพที่ 1 จะพบวาในป 2021 ยอดจำหนายในชวง Cyber Day (CD) มีมูลคา 640 ลานเหรียญสหรัฐ 

และในชวง Cyber Monday (CM) มีมูลคา 433 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งรวมกันแลวมีมูลคารวมกันอยูที่ 1,073 

ลานเหรียญสหรัฐ ซ่ึงถือเปนตัวเลขท่ีสูงมากและขยายตัวเพ่ิมข้ึนท่ีอัตรารอยละ 59 จากปกอนหนา 

แผนภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

  

  

 

บทวิเคราะห / ความเห็น สคต. 

 ปจจุบัน จากพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำใหพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) เปนสิ่ง

ท่ีตอบโจทยการใชชีวิตทามกลางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเปนท่ีนิยมมากข้ึน โดยสถานการณโควิด-19 

เปนปจจัยสนับสนุนหลักที่ทำใหผูบริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและหันมาสั่งซื้อสินคาและบริการผานระบบ

ออนไลนสูงข้ึน  

 จากการวิเคราะหตลาด E-Commerce ในประเทศชิลี ของ สคต. ณ กรุงซันติอาโก พบวามีการ

ขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องและยังคงมีทิศทางท่ีจะเติบโตไดอีกมาก โดยพิจารณาจาก (1) ตัวเลขการขยายตัว

ของการซื้อสินคาออนไลนในชิลีที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น (2) การที่หางคาปลีกตาง ๆ ของชิลีใหความสำคัญและเพ่ิม

เม็ดเงินลงทุนในแผนกจัดสงสินคาออนไลนอยางตอเนื่อง (3) จำนวนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 

(SMEs) มีการจดทะเบียนเพื่อขอเปดใชเว็บไซตมากขึ้น (4) จำนวนที่เพิ่มขึ้นของหางรานที่เขารวมกิจกรรม

มหกรรมลดราคาสินคาที่สภาหอการคาฯ จัดขึ้น และ (5) จำนวนผูจดทะเบียนใชงานโทรศัพทมือถือเพิ่มข้ึน 

เพ่ือเปนชองทางหนึ่งในการซ้ือ/ขายสินคาทางออนไลน เปนตน    
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ท้ังนี้ จากขอมูลของ Statista พบวา การขยายตัวของตลาด E-Commerce ของประเทศชิลีในป 2564  

คิดเปนมูลคา 12 พันลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เทาของมูลคาตลาด E-Commerce ของชิลีในป 2562 

สอดคลองกับขอมูลจากบริษัทวิจัยชื่อดังระดับโลก Ipsos ท่ีไดทำการเก็บขอมูลจากประชากรจำนวน 20 ลานคน 

ใน 28 ประเทศ และตีพิมพบทความผานสำนักขาวทองถิ่นของชิลี (El Mercurio) ในเดือนกุมภาพันธ 2564  

ตามแผนภาพท่ี 2 โดยระบุวา “ชิลี” เปนประเทศท่ีมีการขยายตัวของ E-Commerce สูงสุดเปนอันดับท่ี 1 จาก 

28 ประเทศ ในชวงสถานการณโควิด-19 โดยประชากรชาวชิลีมีการใชชองทางออนไลนท้ังการจำหนาย (สำหรับ

ผูขาย) และสั่งซื ้อสินคาและบริการ (สำหรับผูซื ้อ) ลำดับรองลงมาไดแก ประเทศอังกฤษ ตุรกี เกาหลีใต 

มาเลเซีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา โคลอมเบีย อิตาลี บราซิล สเปน และจีน ตามลำดับ 

แผนภาพท่ี 2 

ดังนั้น การเติบโตของ E-Commerce ในชิลีจึงเปนโอกาสสำหรับผูประกอบการไทยท่ีตองการขยายตลาด

มายังประเทศชิลีหรือในภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยใชชองทางออนไลนเปนการขยายฐานลูกคา โดยเฉพาะ

บริการทองเท่ียวและบริการที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนสาขาท่ีไดรับความนิยมจากผูบริโภคในการซื้อผานทางออนไลน

มากที่สุด เชน บัตรโดยสารเครื่องบิน แพ็คเกจโรงแรม บริการจองรถ รานอาหาร บริการนวด ฯลฯ  โดยปจจุบัน 

สคต. พบวามีบริษัทตางชาติท่ีเขารวมมหกรรมลดราคาสินคาออนไลนกับสภาหอการคาฯ ของประเทศชิลี เชน 

สายการบิน Air France, KLM เปนตน   

สำหรับผูประกอบการไทยทานใดที่สนใจและตองการเขารวมในมหกรรมลดราคาสินคาออนไลน

ของประเทศชิลี สามารถติดตอ สคต. ณ กรุงซันติอาโก ไดที ่อีเมล thaitrade@ttcsantiago.cl หรือ 

thaitradesantiago@gmail.com เพื ่อที ่ทางสำนักงานฯ จะไดรวบรวมขอมูลในเบื ้องตนและทำการ

ประสานงานไปยังสภาหอการคา ณ กรุงซันติอาโก ในการหาลูทางเพ่ือเขารวมกิจกรรมดังกลาวตอไป 

---------------------------------------- 

ขอมูลจาก 
สภาหอการคา ณ กรุงซันติอาโก (www.ecommerceccs.cl) 
https://www.statista.com/topics/4975/e-commerce-in-chile 

 
สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงซันติอาโก  

ตุลาคม 2564 
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