
ห้างใหญ่ในโครเอเชยี
แขง่ปูพรม
ขยายสาขาใหม ่
คาดดัน GDP Q4
โตสงูถึง 13.8%

ชว่งเดือนพฤศจิกายน - ธนัวาคม 2564 ห้างขายสนิค้า
อุปโภคบรโิภครายใหญข่องโครเอเชยี ได้แก่ Konzum,
Plodine และ Pevex ซึ�งเป�นแบรนด์สญัชาติโครเอเชยี รุก
เป�ดซุปเปอรม์ารเ์ก็ตและไฮเปอรม์ารเ์ก็ตสาขาใหม่ ภายใน
กรุงซาเกรบ็ เพื�อแข่งขนักับบรษัิทประกอบกิจการรา้น
สะดวกซื�อสญัชาติเยอรมนั ได้แก่ Lidl และ Kaufland ซึ�ง
เป�นผูเ้ล่นรายสาํคัญในตลาดค้าปลีกโครเอเชยี ที�เรง่ขยาย
สาขาเพิ�มเติมเชน่กัน นอกจากนี� รา้นสะดวกซื�อแบรนด์
ขนาดกลางสญัชาติโครเอเชยี เชน่ รา้น Studenac,
Stanic, Tommy ก็ยังขยายรา้นสาขาของตนเชน่กัน

รวมกันทั�งสิ�นแล้วมรีา้นค้าแฟรนไชส์เป�ดใหมป่ระมาณ 20
แห่งภายในกรุงซาเกรบ็ในชว่งไตรมาสที� 4 ป� 2564

ขา่วเดน่ประจาํสปัดาห์
W E E K L Y  N E W S
สคต . บูดา เปสต์
http://www.thaitradebudapest.hu/

@ThaiTradeBudapest

https://www.facebook.com/ThaiTradeBudapest


นอกจากนี� ยังมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาในตลาดโครเอเชีย ได้แก่ แบรนด์ Stop Shop จากเครอื
Immofinanz สัญชาติออสเตรยี ที�เริ�มลงทุนในโครเอเชียตั�งแต่ป� 2561 ประกาศจะเตรยีมเป�ด
ตัวศูนย์การค้า (Retail Park) สาขาที�ห้าในโครเอเชียภายในต้นป� 2565 อีกทั�งตั�งเป�าหมาย
ขยายสาขาให้ได้ 20 สาขาทั�วประเทศ และแบรนด์ Eurospin จากอิตาลี เข้ามาเป�ดรา้นค้า
สาขาแรก ณ เมือง Zadar (ซาดาร)์ ซึ�งเป�นเมืองตากอากาศรมิทะเลยอดนิยมแห่งหนึ�งใน
โครเอเชีย เมื�อเดือนสิงหาคม 2563 ใช้กลยุทธ์การตลาดด้วยการขายสินค้าอุปโภคบรโิภค
แบรนด์ของตัวเอง (House Brand) เป�นหลัก ทาํให้ตั�งราคาขายต�ากว่าราคาเฉลี�ยตลาดได้
ควบคู่ไปกับการรบัสินค้าโครเอเชียมาวางขายด้วย ทั�งนี� บรษัิทลูกในโครเอเชีย Eurospin
Hrvatska d. o. o. รายงานว่า ได้เป�ดรา้นแบรนด์ Eurospin ในโครเอเชียไปแล้วทั�งสิ�น 13
สาขา ตลอดป� 2563 และบรษัิทวางแผนว่าจะขยายสาขาทั�วประเทศให้ได้ 100 สาขา

ปรากฏการณ์สาํคัญในตลาดค้าปลีกดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการขยายศักยภาพการรบัรอง
การบรโิภคของพลเมืองโครเอเชีย ผู้อยู่อาศัย และนักท่องเที�ยวชาวต่างชาติ อันเป�นป�จจัย
สําคัญสนับสนุนการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกในประเทศ ส่งสัญญาณบวกว่าเศรษฐกิจ
โครเอเชียกําลังเริ�มฟ�� นตัว นอกจากนี� การที�กลุ่มทุนตัดสินใจเป�ดสาขาหน้ารา้นใหม่มากขึ�น จะ
ส่งผลดีต่อธุรกิจธนาคาร โดยเฉพาะปรมิาณการกู้ยืมเงินในการขยายธุรกิจ

ทั�งนี� ธุรกิจค้าปลีก (Retail) ในประเทศโครเอเชีย เป�นหนึ�งในธุรกิจสาํคัญในห่วงโซ่อุปทาน
(Supply Chain) ของการพาณิชย์ในประเทศ ป�จจุบัน มีผู้ประกอบการธุรกิจ Modern Trade
ในประเทศจํานวนมาก จึงนับว่าธุรกิจนี�มีการแข่งขันในตลาดสูงมาก โดยอ้างจากข้อมูลของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติโครเอเชียว่า ผลประกอบการธุรกิจค้าปลีก (Retail Sales Volume)
ทั�วประเทศในเดือนพฤศจิกายน 2564 ขยายตัว 5.2% เมื�อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของป�ที�
แล้ว ที�ยอดขายตกตามวิกฤตการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 สะท้อนให้เห็นว่าช่องทางการ
กระจายสินค้าแบบ Modern Trade ของโครเอเชียกําลังขยายตัวอย่างมาก

เมื�อพิจารณาสัดส่วนของค่าใช้จ่ายของครวัเรอืนโครเอเชีย (Household Final Consumption
Expenditure) สาํรวจโดย Eurostat ในป� 2563 พบว่า ค่าใช้จ่ายราว 21.4% หรอื 1 ใน 5 เป�น
ค่าอาหารและเครื�องดื�ม ติดอันดับประเทศที�มีสัดส่วนค่าอาหารและเครื�องดื�มสูงที�สุด 5 อันดับ
แรกในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

ส่วนสินค้าอุปโภคบรโิภคอื�นนั�นอยู่ที� 6.7% เป�นค่าเครื�องดื�มแอลกอฮอลล์และบุหรี� 5.3% เป�น
เฟอรนิ์เจอรแ์ละเครื�องใช้ในบ้าน 3.9% เป�นเครื�องนุ่งห่ม จึงจะเห็นว่าสินค้าอาหารเป�นสินค้า
สําคัญที�มีโอกาสขายได้เสมอ
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https://seenews.com/news/croatias-retail-sales-volume-up-52-yy-in-nov-767611
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/hhexpcofog/hhexpcofog_2020/?lang=en
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ตารางที� 1 แสดงรายได้ของแบรนด์ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตในตลาดธุรกิจค้าปลีกในโครเอเชีย ประจํา
ป� 2563 จะเห็นว่า ห้างสรรพสินค้า Konzum ครองตําแหน่งแฟรนไชส์ซูเปอรม์ารเ์ก็ตรายใหญ่
ที�สุดในประเทศ มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณรอ้ยละ 20-30 ป�จจุบันมีสาขาทั�วประเทศ
มากกว่า 600 แห่ง มีการจ้างงานแรงงานประมาณ 11,000 ราย โดยความเคลื�อนไหวล่าสุด
ของแบรนด์ Konzum นั�น HYPERLINK ประกาศเมื�อต้นเดือนธันวาคม 2564 ว่าทางห้างรบั
การชําระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ในสกุลดังต่อไปนี� BTC, ETH, BCH, EOS,
DAI, XRP, XLM, USDT และ USDC เมื�อลูกค้าซื�อสินค้าทางออนไลน์ เพื�อรบักระแส
Cryptocurrency ในโครเอเชีย และหวังจะเป�นรา้นค้าปลีกแบรนด์แรกในโครเอเชียที�นํารอ่ง
การชําระค่าสินค้าด้วยเหรยีญครปิโต

แม้จะเป�นช่วงเศรษฐกิจตกต�า ธุรกิจส่วนมากรายได้ลดลง ทว่าธุรกิจค้าปลีกที�ขายสินค้าอุปโภค
บรโิภคจําเป�นยังคงสรา้งรายได้มหาศาล เนื�องจากผู้บรโิภคต้องซื�อสินค้าที�ต้องใช้ในชีวิตประจํา
วันเป�นประจําวัน

ตารางที� 1: ตารางแสดงรายได้รวม (Total Income) และกําไรสุทธิหลังหักต้นทุนและภาษี
(Net Profit) ของบรษัิทที�ประกอบการขายสินค้าแบบค้าปลีก (Retailing) ในโครเอเชีย

ประจําป� 2563



การขยายตัวของตลาดค้าปลีกในโครเอเชีย มีส่วนส่งเสรมิการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
โครเอเชีย หลังจาก GDP ป� 2563 หดตัว 8.1% จากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที�เป�นผลจาก
มาตรการล็อคดาวน์ คณะกรรมาธิการยุโรปประเมินว่าเศรษฐกิจโครเอเชียป� 2564 และ 2565
มีแนวโน้มสดใส หลังจากโครเอเชียได้รบัอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาประเทศจาก
มาตรการฟ�� นฟูเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป (Recovery and Resilience Facility หรอื RFF)
ด้วยงบประมาณให้เปล่าในวงเงิน 6.3 พันล้านยูโร (ประมาณ 2.3786 แสนล้านยูโร) และเงินกู้
ดอกเบี�ยต�าในวงเงิน 3.6 พันล้านยูโร (ประมาณ 1.3592 แสนล้านยูโร) สาํหรบัโครงการที�เกี�ยว
กับการเปลี�ยนแปลงทางภูมิอากาศ การเปลี�ยนผ่านระบบราชการสู่สังคมดิจิทัล (Digital
Transformation) และการเยียวยาผู้ได้รบัความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื�อวันที�
30 ธันวาคม 2563 ประกอบกับการบรโิภคภาคเอกชนในโครเอเชียขยายตัวได้ตามกําลังซื�อที�
ทยอยฟ�� นตัว และธุรกิจท่องเที�ยวที�เป�นแรงขับเคลื�อนเศรษฐกิจหลักกลับมาเป�ดให้บรกิาร

ด้านการคาดการณ์คาดการณ์ตัวเลข GDP ป� 2564 คณะกรรมาธิการยุโรปคาดการณ์ตัวเลข
GDP ป� 2564 และ 2565 ที�ระดับ 8.1% และ 5.6% ตามลําดับ ซึ�งคาดว่า GDP ป� 2565 ของ
โครเอเชียจะกลับมาเทียบเท่าป� 2562 หรอืเรยีกว่าระดับก่อนวิกฤตโควิดได้ (Pre-Pandemic
Level) ในขณะที�ธนาคารแห่งชาติโครเอเชีย ปรบัการคาดการณ์ GDP ป� 2564 ขึ�นไปที� 10.8%
(เดิม 8.5%) ส่วนธนาคารโลกปรบัการคาดการณ์ขึ�นเช่นกัน ที�ระดับ 9.4% (เดิม 7.6%)

ด้านมาตรวัดการเติบโตทางเศรษฐกิจรายไตรมาส หน่วยงานคลังป�ญญาทางเศรษฐกิจ ณ กรุง
ซาเกรบ็ Institute of Economics Zagreb เป�ดเผยการคาดการณ์ตัวเลขทางเศรษฐกิจว่า
GDP โครเอเชียประจําไตรมาสที� 4 ป� 2564 อาจขยายตัวได้สูงถึง 13.8% เมื�อเทียบกับช่วง
เวลาของป�ก่อนหน้า (YOY) หลังจาก GDP ไตรมาสที� 3 ซึ�งขยายตัว 15.8% YOY

ข้อคิดเห็น/บทวิเคราะห์

รายงาน Top Consumer Cities 2021: Where to Look for Opportunities? ประจําป�
2563 ของ Euromonitor ได้ตั�งข้อสังเกตว่า ภูมิภาคยุโรปกลาง ตะวันออก และบอลข่าน ถือว่า
ยังมีศักยภาพรองรบัธุรกิจใหม่ๆ อยู่บ้าง ทว่ายังเป�นรองภูมิภาคยุโรปตะวันตก ที�ระดับรายได้
เฉลี�ยมากกว่าอย่างน้อย 2 เท่า อีกทั�งจํานวนประชากรชนชั�นกลางขึ�นไปที�มีกําลังซื�อมีน้อยกว่า
มาก การเริ�มเป�ดธุรกิจจึงควรโฟกัสที�เมืองหลวง ที�มีจํานวนประชากรที�มีกําลังซื�อมาก อีกทั�งมี
จํานวนผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติและผู้บรโิภคอายุน้อยมากกว่า ทั�งที�มาเรยีน และมาทาํงาน ที�มัก
มีแนวโน้มเป�ดรบัไอเดียธุรกิจ/สินค้าใหม่ๆ ซึ�งจะเป�นป�จจัยส่งเสรมิพลวัตทางธุรกิจ (Business
Dynamism)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/ip_21_3487
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-performance-country/croatia/economic-forecast-croatia_hu
https://seenews.com/news/world-bank-lowers-croatias-gdp-growth-forecast-for-2022-2023-768886
https://seenews.com/news/croatias-gdp-growth-seen-at-138-yy-in-q4-think-tank-767382


ตารางที� 2: ตารางแสดงความสามารถในการบรโิภค (Consumption) โดยเฉลี�ยของเมือง
หลวงและเมืองต่างๆ ในภูมิภาคยุโรปกลาง ตะวันออก และบอลข่าน ประจําป� 2563

รายงาน Retail in Transition: Future E-Commerce Opportunities in Eastern Europe
ประจําป� 2563 ของ Euromonitor ยังเสนอว่า ผู้บรโิภคในตลาดภูมิภาคยุโรปกลาง ตะวันออก
และบอลข่าน มีแนวโน้มจะเป�ดรบั E-commerce มากขึ�น และมองว่า E-commerce ใน
ภูมิภาคนี�ยังมีโอกาสพัฒนาได้อีกเรื�อยๆ โดยมีวิกฤตการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ในป�
2563 เป�นตัวเรง่ให้เกิดการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมผู้บรโิภค การสรา้งระบบนิเวศทางธุรกิจ
โมเดลธุรกิจแบบใหม่ และช่องทางการซื�อขายสินค้า/บรกิารที�ตอบสนองความต้องการของผู้
บรโิภคได้ดีขึ�น เห็นได้จากอัตราการขยายตัวของมูลค่ายอดขายสินค้าทาง E-commerce ใน
ภูมิภาคนี� สูงถึง 37% ป�จจัยสาํคัญที�ทาํให้ผู้บรโิภคในภูมิภาคนี� หันมาซื�อสินค้าทางออนไลน์เพื�อ
ประหยัดเงินและเวลา เนื�องจากผู้บรโิภคจํานวนมากมีรายได้เฉลี�ยไม่สูงนัก ใกล้เคียงกับรายได้
เฉลี�ยของผู้บรโิภคชาวไทย
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รายงานดังกล่าวยังกล่าวอีกว่า เทรนด์การค้าปลีกที�น่าสนใจในภูมิภาคนี� คือ Omni-channel
retailing คือ การผสานระหว่างช่องทางการขายสินค้าแบบออฟไลน์  และออนไลน์ เพื�อดึงเอา
จุดเด่นของรา้นค้าแบบ Physical Store ที�ลูกค้าสามารถสัมผัสสินค้าและพูดคุยกับพนักงาน
ขายได้ กับแพลตฟอรม์ออนไลน์ที�ลูกค้าค้นหาสินค้าที�ตัวเองต้องการและเปรยีบเทียบคุณสมบัติ
ได้สะดวก และเชื�อมต่อทั�งสองช่องทางนี� เพื�อนําเสนอประสบการณ์การซื�อสินค้าให้กับลูกค้าได้
อย่างราบรื�น ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มได้ครบทุกด้าน ตัวอย่างบรกิารที�อํานวยความสะดวกใน
การซื�อขาย คือการสั�งซื�อสินค้าทางออนไลน์ และไปรบัหรอืทดลองใช้สินค้าที�หน้ารา้น โดย
ลูกค้าสามารถเลือกชําระเงินออนไลน์หรอืหน้ารา้นก็ได้ ฉะนั�น นักลงทุนและผู้ส่งออกไทยควร
ศึกษาเทรนด์การค้าปลีกนี�ในไทย เพราะมีแนวโน้มการเติบโตคล้ายกัน เพื�อนํามาประยุกต์ใช้
กับโมเดลธุรกิจในภูมิภาคบอลข่าน

เมื�อพิจารณาข้อสังเกตที�ว่าเศรษฐกิจโครเอเชียกําลังกลับมาฟ�� นตัว และผู้บรโิภคโครเอเชีย
ต้องการนําเข้าอาหารสาํเรจ็รูป ผัก ผลไม้ ปลา และอาหารทะเลที�มีคุณภาพปานกลางถึงสูงเพิ�ม
ขึ�นตามมาตรฐานการครองชีพของประเทศ เพื�อชดเชยกับการที�โครเอเชียไม่สามารถผลิต
อาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการบรโิภคภายในประเทศได้ ผู้ส่งออกสินค้าและนักลงทุนไทย
จึงไม่ควรมองข้ามโครเอเชียในฐานะตลาดสินค้าอาหาร และสินค้าอุปโภคบรโิภคที�มีศักยภาพ
ในการขยายตลาดไปยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื�นๆ อีกทั�งควรวิเคราะห์ศักยภาพในการ
เติบโตของ E-Commerce โครเอเชียด้วยว่า ประชาชนประมาณ 73% เป�นผู้ที� Active บนโลก
อินเทอรเ์น็ต รูจั้กการซื�อสินค้า/บรกิารทางออนไลน์ และผู้บรโิภคจํานวนมากขึ�นเรื�อยๆ ให้
ความสนใจการซื�อขายออนไลน์มากขึ�น จึงมีแนวโน้มที�การซื�อสินค้าออนไลน์จะเป�นพฤติกรรม
ถาวรแม้สิ�นสุดวิกฤตโรคระบาดแล้ว โดยมูลค่าการซื�อขายตลาด E-Commerce ในโครเอเชียป�
2563 อยู่ที�ประมาณ 464 ล้านยูโร (ประมาณ 17,518 ล้านบาท)

อย่างไรก็ดี จะต้องไม่ประมาทสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ�ง
อาจส่งผลต่อการพิจารณานําเข้าสินค้าจากต่างประเทศของผู้นําเข้า และการคงมาตรการใน
การควบคุมการเดินทางเข้าประเทศจากนอกสหภาพยุโรปอย่างเข้มงวด เนื�องจากแม้จะมี
จํานวนผู้ติดเชื�อโควิดมากขึ�นเรื�อยๆ นับตั�งแต่ขึ�นป�ใหม่ ทว่ารฐับาลโครเอเชียยังไม่ได้ประกาศ
ใช้มาตรการพิเศษใดๆ อีกทั�งอัตราการฉีดวัคซีนในประชาชนชาวโครเอเชียยังค่อนข้างน้อย ณ
วันที� 18 มกราคม 2564 มีการฉีดวัคซีนป�องกันโรคโควิด-19 ไปแล้วอย่างน้อย 4,963,468 โดส
เทียบจากจํานวนประชากรแล้ว (ประมาณ 4.047 ล้านคน) ประชาชนประมาณ 61% ได้รบั
วัคซีนแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม สาเหตุสาํคัญ คือความล่าช้าในการจัดสรรวัคซีนของหน่วยงานรฐั
และการปฏิเสธไม่รบัวัคซีนของประชาชนจํานวนมาก
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