ธุรกิจโมเดิร์นเทรดวัสดุก่อสร้าง
ธุรกิจโมเดิร์นเทรดวัสดุก่อสร้างปี 2562 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องอยู่ที่ร้อยละ 8-10 จากการขยายสาขาเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องของผู้ประกอบการทั้งในเขตกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และตลาดอาเซียน รวมทั้งมีแผนเพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆ โดยเฉพาะ
ช่องทางออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่เป็นคนรุ่นใหม่ และยังสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบกับ
แผนบริหารจัดการภายในที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดทั้งปี
เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค อย่างไรก็ตามภาวะการแข่งขันที่สูง ภาวะเศรษฐกิจ และกาลังซื้อเป็นปัจจัยหลักที่
ทาให้การเติบโตไม่สูงมากเหมือนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ธุรกิจโมเดิร์นเทรดวัสดุกอ่ สร้างปี 2561-2562
“ธุรกิจโมเดิร์นเทรดวัสดุก่อสร้างปี 2562 ยังเติบโตได้ต่อเนื่องจากปี 2561 จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของ
การขยายสาขา และการปรับลดต้นทุนของผู้ประกอบการ”

ปี 2562 คาดว่ าธุ รกิจ โมเดิ ร์นเทรดวัส ดุก่อสร้างจะเติ บโตต่อเนื่องอยู่ที่ร้อยละ 8-10 จากปี 2561 ที่ คาดว่ า
ภาพรวมอัตราการเติบโตจะขยายตัวประมาณร้อยละ 8 เป็นผลจากการยอดขายที่เพิ่มขึ้นของการขยายสาขาใหม่ การเพิ่ม
สัดส่วนสินค้า House Brand และมีการควบคุมค่าใช้จ่ายภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สาหรับปี 2562 การขยายตัว
ของธุรกิจโมเดิร์นเทรดวัสดุก่อสร้างอาจมีอัตราการเติบโตไม่สูงเท่ากับช่วง 5 ปีที่ผ่านมาที่ขยายตัวถึงร้อยละ 10-12 ต่อปี
โดยผู้ประกอบการยัง คงมีแผนขยายสาขาในทุก ๆ ปี ทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และตลาดอาเซียน เช่น ลาว เมียนมา
กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย ซึ่งผู้ประกอบการบางรายปรับรูปแบบการขยายสาขาด้วยโมเดลธุรกิจที่เล็กลงเพื่อลดต้นทุน
ด้านอาคารสถานที่ ทาให้ผลตอบแทนต่อ สินทรัพย์มีสูงกว่าร้านในรูปแบบปกติ อีกทั้งส่วนใหญ่ยังเน้นการเพิ่มช่องทาง
จาหน่ายออนไลน์และมีบริการ Home Service เพื่ออานวยความสะดวกแก่ลูกค้าและตอบสนองต่อการใช้ชีวิตของผู้บริโภค
ยุค 4.0 นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและเพิ่มความ
ต้องการตกแต่ง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ซึ่งจะส่งผลให้ยอดซื้อวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านเพิ่มขึ้น
ภาวะตลาดและการแข่งขัน

ส่วนแบ่งตลาดค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

ปั จ จุ บั น ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งของไทยมี มู ล ค่ า ตลาดประมาณ
500,000 ล้านบาท และมีผู้ประกอบการกว่า 14,000 ราย โดยผู้ประกอบการหลัก
กลุ่มโมเดิร์นเทรดวัสดุก่อสร้างที่ดาเนินธุรกิจในรูปแบบ Home Center อาทิ โฮมโปร
ดูโฮม ไทวัสดุ โกลบอลเฮ้าส์ และเมกาโฮม มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 120,000 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 23.8 ของมูลค่าตลาดทั้งหมด
สาหรับภาวะการแข่งขันของผู้ประกอบการในตลาดมีค่อนข้างสูง ทั้งจาก
กลุ่มธุรกิจโมเดิร์นเทรดวัสดุก่อสร้างที่เป็น Home Center ด้วยกันเอง และจากกลุ่ม
ร้านค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Stores) เช่น แกรนด์โฮมมาร์ท และซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท
ที่เน้นจาหน่ายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น สินค้าเซรามิค สุขภัณฑ์ ชุดครัว เฟอร์นิเจอร์
และสินค้าตกแต่งบ้าน รวมถึงผู้ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างทั่วไป จึงทาให้มีการแข่งขันในบาง
สายผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ แม้ว่าการแข่งขันจะค่อนข้างสูงแต่ผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรด
วัส ดุ ก่อสร้างยั งคงมี การเติ บ โตของผลประกอบการอย่ างต่ อเนื่ อง ซึ่ ง สวนทางกับ
ผู้ประกอบการค้ าปลี กวัสดุ ก่อสร้างรายเล็กที่ เป็นแบบร้านค้า ดั้งเดิมต้องเผชิญกับ
ยอดขายที่ปรับตัวลดลงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

ที่มา: ผลการดาเนินงานของบริษัท, Enlite
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แผนการลงทุนของผู้ประกอบการ
- มีแผนขยายสาขา เป็น 120 สาขาใน 3 ปี ทั้งสาขาโฮมโปร
และเมกาโฮม
- เปิดศูนย์กระจายสินค้า ที่วังน้อยซึ่งเป็นศูนย์ที่ใช้ระบบ
หุ่นยนต์หรือโรบอตเข้ามาเพิม่ ประสิทธิภาพในการเก็บสินค้า
ลาเลียง และกระจายสินค้า
- เพิ่มรายได้จากสินค้า House Brand เป็นร้อยละ 25 ภายใน
5 ปี

- มีแผนเปิดสาขาใหม่ประมาณ 7 สาขาต่อปี โดยคาดว่า
ปี 2562 จะมีสาขารวม 69 สาขา และเพิ่มเป็น 76 สาขาใน
ปี 2563
- เพิ่ ม รายได้ จ ากสิ น ค้ า House Brand เป็ น ร้ อ ยละ 14
จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 13

- ตั้งเป้าขยายสาขาไทวัสดุเป็น 80 สาขาใน 5 ปี
- มีแผนขยายสาขา เป็น 19 สาขาใน 5 ปี โดยเน้นขยายใน
พื้ น ที่ เ ขตปริ ม ณฑลและจั งหวั ด ส าคั ญ ทางเศรษฐกิ จ ทั้ ง นี้
ภายในปี 2565 มีแผนขยาย 2 สาขา ได้แก่ สาขาเพชรเกษม
และสาขาสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสาขาแรกในภาคใต้
- เพิ่ ม รายได้ จ ากสิ น ค้ า House Brand เป็ น ร้ อ ยละ 20
ภายในปี 2563

- รีแบรนด์กลุ่มธุรกิจสินค้าตกแต่งบ้านจากโฮมเวิร์คเป็น
บ้าน & บียอนด์ โดยตั้งเป้าขยายสาขาเป็น 20 สาขาใน 5 ปี
รวมทั้งเพิ่มบริการทีมช่างภายใต้แบรนด์ “วีฟิกซ์-vFIX” ที่
ครอบคลุม การออกแบบ ติ ด ตั้ง และซ่ อ มแซม โดยพัฒ นา
application เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อ

ปัจจัยเสี่ยงต่อธุรกิจโมเดิร์นเทรดวัสดุก่อสร้าง
ธุรกิจโมเดิร์นเทรดวัสดุก่อสร้างในปี 2562 มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
 ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ทั้งจากผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้ามาในตลาด และ
ผู้เล่นรายเดิมโดยเฉพาะกลุ่มร้านค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Stores) ที่แตกไลน์ผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมและ
มีบริการที่ ครบวงจรเหมือนกลุ่ม Home Center มากขึ้น รวมทั้ง ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีจ านวนมาก
ซึ่ง พื้ น ที่ กรุง เทพฯ และปริมณฑลมี การแข่ง ขัน ค่อนข้า งสูง เนื่ องจากมี การกระจุ กตั วของผู้ ป ระกอบการ
มากที่สุดถึงร้อยละ 50 ของผู้ประกอบการค้าปลีกวัสดุก่อสร้างทั้งหมด
 การเปิดสาขาใหม่มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้ างสูง แม้ผู้ประกอบการรายใหญ่ยังมีแผนขยายสาขาใหม่
เพิ่มขึ้นทุกปี แต่มีความระมัดระวังในการขยายสาขามากขึ้น โดยมีการปรับขนาดสาขาให้เล็กลงเพื่อลดต้นทุน
หรือเลือกเปิดสาขาใหม่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการสร้างยอดขายโดยไม่เน้นการเปิดตัวที่เร่งจนเกินไป
 ก าลั ง ซื้ อ ของผู้ บ ริ โ ภคระดั บ กลาง-ล่ า งยั ง ไม่ ฟื้ น ตั ว อย่ า งชั ด เจน อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ก าลั ง ซื้ อ
อสังหาริมทรัพย์ และการตกแต่ง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
 ความผันผวนของต้นทุนสินค้า ต้นทุนของสินค้าบางรายการอาจมีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ อุปสงค์
อุปทานของสินค้า ราคาตามตลาดโลก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนสินค้าอาจส่ งผลโดยตรงต่อผลการ
ดาเนินงานของผู้ประกอบการ
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