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หาง T&T Supermarket รุกขยายสาขาในรัฐควิเบคตามกระแส Immigration

            ห  า ง  T&T Supermarket เ ป น
หางค าปล ีกสินคาอาหารเอเชีย (Asian 
Supermarket) ท ี ่ ใหญ ท ี ่ส ุดในแคนาดา 
ปจจุบันมีจำนวน 29 สาขาทั่วประเทศ เนน
เจาะกลุ มชาวแคนาดาเชื ้อสายเอเช ียท่ี
ปจจุบันสวนใหญอาศัยในรัฐออนแทริโอ 
(เมืองโทรอนโต) รัฐบริติชโคลัมเบีย (เมือง
แวนคูเวอร) และอัลเบอรตา (เมืองแคลการี) 
ตามลำดับ โดยลาสุดไดมีแผนท่ีจะเปดสาขา
แรกในรัฐควิเบคซึ่งปนรัฐใชภาษาฝรั ่งเศส
เปนหลัก ในอดีตตลาดกลุมชาวเอเชียในรัฐควิเบคไมไดมีจำนวนมาก 
แตดวยนโยบาย Immigration ที่แคนาดาเปดรับชาวตางชาติยายถ่ิน
ฐานมาแคนาดาทำใหจำนวนประชากรชาวแคนาดาเชื้อสายเอเชียได
เริ่มขยายไปรัฐควิเบคมากขึ้นในชวงหลายปที่ผานมา นอกจากนี้ชาว
แคนาดาเชื้อสายฝรั่งเศสที่อาศัยในอยูในรัฐในควิเบค โดยเฉพาะคน
หนุมสาวรุนใหมคนผิวขาว ไดเปดรับวัฒนธรรมที่แตกตาง โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมในดานอาหารที ่ชอบหันมาทดลอง และนิยมอาหาร
นานาชาติมากขึ้น ทำใหเกิดโอกาสสำหรับหางคาปลีกสินคาอาหาร
เอเชียมากขึ้น สามารถตอบสนองความตองการสินคาหลากหลายของ
ผูบริโภคไดมากข้ึนอีกดวย    
 ในอดีตตลาดควิเบคที่มีประชากรอาศัยอยูประมาณ 7 ลาน
คน (จากจำนวนประชากรท้ังหมดในประเทศ 38 ลานคน) เปนตลาดท่ี
มีความเปนเอกลักษณเฉพาะ เหมาะกับวัฒนธรรมอาหารชาวตะวันตก
มากกวา และมีชาวเอเชียอาศัยอยูจำนวนนอย เนื่องจากชาวเอเชียท่ี
ยายมาแคนาดาในยุคแรกๆ อาจคุนเคยกับภาษาอังกฤษมากกวาภาษา
ฝรั่งเศส (รัฐควิเบคใชภาษาฝรั่งเศสภาษาหลักและภาษาราชการ) แต
ดวยสภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไป เปดรับความแตกตาง
ของวัฒนธรรม ยอมรับความหลากหลายมากขึ้น ทำใหเกิดโอกาสกับ
สินคาอาหารเอเชียมากขึ้น ผูบริหารหาง T&T ไดกลาววาสาขาท่ีเมือง
ออตตาวา (เมืองหลวงแคนาดา) มีพรมแดนติดกับรัฐควิเบคพบวา 
บริเวณที่จอดรถของหางในสาขานั้น จะเห็นปายทะเบียนรถยนตท่ี

เดินทางมาจากรัฐควิเบคจำนวนมาก 
มาจับจายในสาขานั้น ที ่ตองเดินทาง
ขามรัฐเพื่อมาซื้อสินคาอาหาร วัตุถุดิบ
อาหารเอเชียจากสาขาที่กรุงออตตาวา 
ท่ีอาจหาซื้อไดยากรัฐควิเบค  
 การประกาศของห าง T&T 
Supermarket ในคร ั ้งน ี ้  ท่ีม ีแผนจะ
เปดสาขาแรกในรัฐควิเบคภายใน 12-
24 เดือนขางหนานั ้น ไดเปนการสง
สัญญาณแจงลวงหนาของหางไปยังซับ

พลายเออร ใหมีการเตรียมตัวในเรื่องของการจัดตั้งระบบโลจิสติกส 
ระบบการขนสงสินคา ที่จะตองมีการวางแผนลวงหนาเพื่อสรางระบบ
รองรับกับสาขาใหมที่จะเกิดขึ้น โดยมองวาสาขาใหมในรัฐควิเบคจะ
เปนประตู (Gateway) หลักที่จะสามารถใชเปน Springboard ขยาย
ไปสูรัฐอ่ืนๆ ในฝงภาคตะวันออกของแคนาดาไดมากข้ึนในอนาคต  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ห น ึ ่ ง ใ น ค ว า ม ท  า ท า ย ข อ ง ผ ู  บ ร ิ ห า ร ห  า ง  T&T 
Supermarket ในรัฐควิเบค ไดแก เรื่องการฝกหัดแรงงานในทองถ่ิน
ใหสามารถปรับเขากับวัฒนธรรมองคกรของบริษัทฯ ในปจจุบัน ท่ีสวน
ใหญเปนแรงงานชาวแคนาดาเชื้อสายเอเชีย ซึ่งผูบริหารใหตัวอยางวา 
หากหางจะเปดสาขาใหมอีก 1-2 สาขาในรัฐออนแทริโอที่มีอยูแลว 9 

สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครโทรอนโต 
ขาวเดนประจำสัปดาห 
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สาขา ไมใชเรื ่องยากสำหรับแรงงาน เพราะสามารถฝกสอนและ
โยกยายแรงงานระหวางสาขากันไดในรัฐเดียวกันไดงาย แตการเปด
สาขาใหม ในรัฐใหม อยางรัฐควิเบคจะตองสรางระบบโครงสรางทีม
แรงงานใหม ทีมงานผูบริหารชุดใหมเกือบท้ังหมด และจะตองสามารถ
ปรับใหเขากับวัฒนธรรมองคกร ของบริษัทฯ ในปจจุบันใหไดอีกดวย  
 ยุทธศาสตรของการขยายของหางภายในอีก 5 ปขางหนาน้ัน 
ผูบริหารไดมองวา การเลือกทำเลเปนสิ่งสำคัญที่สุดในการจัดตั้งสาขา
ใหม โดยมองวาการเปดสาขาใหมน้ันจะเนนการเปดภายในหาง (Mall) 
หรือในบริเวณหางสรรพสินคาขนาดใหญ มากกวาการเปดสาขาเดี่ยว
ที่ตั้งแยกออกมา (Standalone Store) เนื่องจากพฤติกรรมของผูคน
สวนใหญจะเลือกท่ีจะมาจับจายภายในหางท่ีสามารถไปเลือกซื้อสินคา
ไดหลายๆ อยางในที่เดียว โดยมองหาสินคาอาหารเอเชียยังมีชองวาง
และโอกาท่ีจะสามารถขยายตัวไดอีกมากในอนาคต  
 

ความเห็นสำนักงานฯ 
            การขยายตัวของจำนวนประชากรชาวแคนาดาเชื ้อสาย
เอเชียไดสะทอนถึงผลความสำเรจ็ของนโยบาย Immigration ท่ีเปดรับ
ใหชาวตางชาติยายถิ่นฐานมายังแคนาดา เพื่อสนับสนุนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะยาวใหมีความยั่งยืน จากขนาดตลาด จำนวน
ผูบริโภคท่ีขยายเพ่ิมข้ึน โดยหน่ึงในกลุม Immigrant ท่ีสำคัญไดแกชาว
เอเชีย ในอดีตชาวเอเชียสวนใหญในแคนาดา จะเลือกมาตั้งหลักปก
ฐานในเมืองที่ใชภาษาอังกฤษเปนหลัก อาทิ โทรอนโตและแวนคูเวอร 
แตดวยสภาพเศรษฐกิจของแคนาดาที่ขยายตัวอยางตอเนื่อง คาครอง
ชีพที่สูงในเมืองใหญๆ ทำใหชาว Immigrant รุนใหมไดหันไปตั้งหลัก
ปกฐานในเมืองรองๆ มากขึ้น อาทิ รัฐควิเบค (ที่ใชภาษาฝรั่งเศสเปน
หลัก) รวมถึงรัฐในฝงตะวันออก (Atlantic Province) ท่ีเปนตลาดใหม
และสรางโอกาสใหมใหกับสินคาอาหาร รานอาหารเอเชียมากข้ึน ท้ังน้ี 
อาหารไทยและวัตถุดิบอาหารจากไทย อาทิ ขาวสาร อาหารกระปอง 
เครื ่องปรุงรส อาหารทะเลแชแข็ง ไดเปนหนึ่งในสินคาหลักในหาง 
Asian Supermarket ที ่ชาวแคนาดาสวนใหญมีภาพลักษณและมี
ความเช่ือมั่นกับสินคาของไทย ในเรื่องการรักษาคุณภาพอยางตอเน่ือง 
และความปลอดภัยของสินคา นอกจากนี้ชาวแคนาดาคนรุนใหม อาทิ 
คนผิวขาว ไดเปดรับวัฒนธรรมดานอาหารมากขึ้น ที ่หันมาทดลอง 
นิยมบริโภคอาหารจากเอเชียมากขึ้น และอาหารไทยก็ไดขึ้นชื่อวาเปน
หนึ่งในอาหารยอดนิยมในแคนาดา ซึ ่งขาวการขยายสาขาของหาง 
T&T Supermarket ในร ัฐคว ิเบคซึ ่งเป นรัฐที ่ใหญอ ันดับ 2 ของ
แคนาดา ไดแสดงถึงสัญญาณที่ชัดเจนของ “โมเมนตั้ม” โอกาสการ
ขยายตัวการสงออกกลุมสินคาอาหารไทยมายังแคนาดาในอนาคต  

            ติดตามความเคลื ่อนไหวในการคาระหวางประเทศผาน
เว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศที่ www.ditp.go.th และ 
www.thaitrade.com หรือโทรปรึกษาเรื่องการคาระหวางประเทศท่ี
กรมสงเสร ิมการคาระหวางประเทศ โทร.1169 (หากโทรจาก
ตางประเทศ โปรดติดตอท่ี โทร. +66 2792 6900)  
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