27 ธันวาคม 2564 – 2 มกราคม 2565
ค้าปลีกเฮ คาดมูลค่าใช้จ่าย Boxing Day สูงกว่า 4 พันล้านฯ
ผลสำรวจการวางแผนใช้จ่ายซื้อสินค้าในช่วงเทศกาล Boxing Day (เทศกาลสินค้าลดราคาประจำปี)
โดย Commonwealth Bank ออสเตรเลีย พบว่า ชาวออสเตรเลีย ร้อยละ 69 วางแผนซื้อสินค้า ในช่ว ง
เทศกาล Boxing Day อย่างน้อย 1 ชิ้น หรือมากกว่า ซึ่งคาดว่า ชาวออสเตรเลีย จะใช้จ่ายซื้อสินค้า ในช่วง
เทศกาลนี้เฉลี่ยประมาณ 557 เหรียญออสเตรเลียต่อคน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา)
สินค้าที่คาดว่าจะมีการซื้อขายมากที่สุดในช่วงเทศกาลสินค้า Boxing Day คือ สินค้าประเภท เสื้อผ้า
เครื่องแต่งกาย รองเท้าร้อยละ 57 ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 18-29 ปี รองลงมา
คือ สินค้าประเภทเทคโนโลยีร้อยละ 36 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้บริโภคเพศชายที่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี ที่ต้องการ
update อุปกรณ์เทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ของตน สินค้าประเภท Home electrical และ White goods
ร้อยละ 31 สินค้าเฟอร์นิเจอร์ร้อยละ 29 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้บริโภคภาคครัวเรือน
จากการสำรวจ คาดว่า ผู้บริโภคเพศชายจะมีมูลค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าสูงกว่าเพศหญิงอยู่ที่เฉลี่ย 646
เหรียญออสเตรเลียต่อคน สำหรับผู้บริโภคเพศหญิงจะใช้จ่ายซื้อสินค้า เฉลี่ย 459 เหรียญออสเตรเลียต่อคน
ในขณะที่ผู้บริโภคครัวเรือน (ที่มีบุตรอย่างน้อย 1 ถึง 2 คน) มีแนวโน้มการซื้อสินค้ามากที่สุดเฉลี่ย 731 เหรียญ
ออสเตรเลียต่อคน คาดว่า มูลค่าการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสินค้าลดราคา Boxing Day (วันที่ 26 ธันวาคม
2564) จะสูงถึง 4 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย (100,000 ล้านบาท)
การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ยังเป็นช่องทางหลักในการใช้จ่ายซื้อสินค้าของชาวออสเตรเลีย
โดยชาวออสเตรเลียร้อยละ 60 เลือกสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ด้วยเหตุผลด้วยความสะดวกมากที่สุด ร้อยละ 54
ต้องการหลีกเลี่ยงการต่อคิวและร้อยละ 43 ต้องการหลีกเลี่ยงการเดินทาง และผลสำรวจล่าสุด พบว่า
มาตรการควบคุมที่เข้มงวดของรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งเริ่มผ่อนคลายลง ทำให้ชาวออสเตรเลียร้อยละ 46 วางแผนที่
จะเลือกซื้อสินค้าในร้านค้ามากขึ้น
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ออสเตรเลีย ภายหลัง การผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ในรัฐ ต่างๆ
ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคธุรกิจกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง รวมถึงการวางแผนในการใช้
จ่ายซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลลดราคาต่างๆของชาวออสเตรเลีย (เพื่อ update ของใช้ที่มีอยู่เดิมในราคาที่คุ้มค่า)
ถือว่าเป็นสัญญาณบวกต่อธุรกิจค้าปลีกที่มีผลประกอบการซบเซาอย่างหนักจากผลกระทบของการระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ทีย่ าวนานต่อเนื่องมากว่า 2 ปี
........................................................................
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ทั้งนี้ สมาคมผู้ค้าปลีกออสเตรเลีย ระบุว่า การซื้อสินค้าออนไลน์ของชาวออสเตรเลียในปี 2564
ขยายตัวร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปี 2563 คาดว่า มูลค่าการใช้จ่ายซื้อสินค้าออนไลน์ของชาวออสเตรเลียในช่วง
เทศกาล Boxing Day จะทำให้มูลค่าตลาดสินค้าออนไลน์จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย (50,000
ล้านบาท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของมูลค่าตลาดค้าปลีกออสเตรเลียทั้งหมด นอกจากนี้ ข้อมูลโดย Master
Spending Pulse พบว่า เดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ชาวออสเตรเลียซื้อสินค้าเป็นของขวัญเทศกาล
คริสต์มาสเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปี 2563 โดยสินค้าที่นิยมซื้อเป็นของขวัญมากที่สุดคือ
สินค้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งการและสินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน
ข้อคิดเห็นของสคต.
แม้ว่ารัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น รวมถึงชาวออสเตรเลียเริ่มปรับตัวและใช้ชีวิตท่ามกลางการ
ระบาดใหญ่ได้มากขึ้น ทำให้มีผลกระทบต่อการบริโภคและธุรกิจต่างๆ ยังคงมีไม่มากนัก อย่างไรก็ ต าม
ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ Omicron เป็นสถานการณ์ที่มีแนวโน้มรุนแรง
มากขึ้นเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จาก
การเดินสำรวจตลาดของ สคต. ในช่วงเทศกาล Boxing Day ซึ่งพบว่า บรรยากาศภาพรวมการใช้จ่ายซื้อสินค้า
ในช่ ว งเทศกาล (แบบ offline) มี ค วามเงี ย บเหงากว่ า ทุ ก ปี เนื ่ อ งจากชาวออสเตรเลี ย มี ค วามกั ง วลต่ อ
สถานการณ์จึงอาจขาดความเชื่อมั่นในการบริโภคสินค้าที่อาจไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ได้ (เนื่องจากเป็น
ข้อมูลคาดการณ์เชิงสถิติที่ได้ดำเนินการประเมินไว้ก่อนช่วงเทศกาล Boxing Day และสถานการณ์การแพร่
ระบาดฯ สายพั น ธุ ์ Omicron ในออสเตรเลี ย จะเริ ่ ม ต้ น ขึ ้ น ) นอกจากนี ้ นั ก ท่ อ งเที ่ ย วต่ า งชาติ ซ ึ ่ ง เป็ น
กลุ ่ ม เป้ า หมายที่ ม ี ก ำลั งซื ้ อ ในช่ว งเทศกาลฯ ยั ง ไม่ ส ามารถเดิน ทางเข้ า ออสเตรเลี ยได้ ใ นขณะนี้ ดั ง นั้น
ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไทยควรติดตามพัฒนาการของสถานการณ์ต่างๆ ในออสเตรเลียอย่างใกล้ชิด เพื่อ
นำข้อมูลต่างๆ ไปปรับใช้ในการวางแผนทำตลาดสินค้าออสเตรเลียให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับตลาด
ต่อไป
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