... สวยอย่ างหรู
------------------------------------------------ในช่วงหลาย

ในจีน
ว่าตลาดจะยังคงขยายตัวต่อไปอีกมากในอนาคต
ไชน่ า เดลี (China Daily)
24 พฤศจิกายน 2555
ได้
“Cosmetics giants brush off any talk of slump in China”
ยวข้องได้ตีพิมพ์
สถานการณ์ตลา
นําในตลาดจีนไว้อย่างน่ าสนใจ มีสาระสําคัญและข้อสังเกต
1. ข้อมูลของ
Global Entrepreneur
ระบุว่า ปั จจุบนั จีนมีกิจการ
5,000
90 เป็ นกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก
สําคัญ
อาทิ Herborist
และมีจุ
ความเป็ นธรรมชาติ
“หยินหยาง” แถมยังประสบความสําเร็ จในการเข้าไปทําตลาดยุโรป
ผ่านช่องทางจัดจําหน่ายยอดนิยมอย่าง Sephora แล้ว
ต่างชาติ 50 อันดับแรกของโลกได้เข้าสู่ ตลาดจี นแล้ว โดย L’Oreal กิ จการ
สุ ดของโลก ก็
ในตลาดจีนได้มากกว่าร้อยละ 50 ในช่วง 5
ผ่านมา ข
อาทิ P&G, Shiseido, Unilever, Estee Lauder และ LVMH ก็พยายามขยาย
ต
ขยายตัวอย่างรวดเร็ วจนมีมูลค่าตลาดการค้าปลีกกว่า 100,000
ล้า นหยวน
10
44 ล้านเหรี ยญสหรั ฐฯ ในปี 2545
เป็ นกว่า 1,070 ล้านเหรี ยญสหรั ฐฯ ในปี 2554 อย่างไรก็ดี ตลาด
ระดับบนยังจัด
สัดส่ วนการตลาดมากกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าตลาดโดยรวม

แบรนด์ต่างชาติมี
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ในด้านกลยุทธ์การตลาด
/
หรัฐฯ และยุโรปได้รับการยอมรั บอย่างมากในตลาดระดับบน โดยมีจุดเด่นใน
เทคโนโลยีการผลิตสิ นค้ า
ความเป็ นธรรมชาติ
ช่วย
ผูบ้ ริ โภคอายุระหว่าง 15-30
กิจการต่างชาติหลายรายเน้นการดําเนิ นกลยุทธ์ช่องทางจัดจําหน่ าย นอกจากห้ างสรรพสิ นค้ า
และร้ านจําหน่ ายเฉพาะทาง (Specialty Store)
สถาน
บริ การสปา
ออนไลน์ ในจีนก็กาํ ลัง
ได้รับความนิ ยมอย่างสู ง แม้ว่ารายได้จากตลาดออนไลน์จะยังมีสัดส่ วน
สู ง มาก ดัง จะเห็ น ได้ว่ า
ต่ า งชาติ ต่ า งพยายามขยายโอกาสทางธุ ร กิ จ ในด้า น
ร้านค้าออนไลน์ของตนเองหรื อผ่านเว็
Tmall.com และ 360buy.com
ขณะเดี ย วกัน การให้บ ริ ก ารลู ก ค้าก็ ยงั นับ ว่า มี ค วามสํา คัญ อย่า ง
ลงทุ นเงิ นและเวลาในการฝึ กอบรมทีมขายและพนักงานแต่งหน้า
การจูงใจ และลูกค้าจํานวนมากในจีนยังคงต้องการเรี ยนรู ้
ข้อมูลหรื อจูงใจได้อย่างเหมาะสม กิจการก็จะสู ญเสี ยลูกค้าไปอย่างง่ายดาย
2. ข้อมูลของสํ านักงานสถิตแิ ห่ งชาติจนี ยังระบุว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 ตลาดค้า
107,700 ล้านหยวน ขยายตัวถึงร้อยละ 16.5
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน อย่างไรก็ดี รายงานของ China Luxury Report 2012 ระบุว่า การนําเข้า
ผลิตภัณฑ์
กลับมีมูลค่าลดลงมากกว่าร้อยละ 10
น่าจะเป็ นผลมาจากเศรษฐกิจจีน
ลดลง
หวัง เจียจุ่น (Wang Jiajun) นักวิเคราะห์ แห่ ง China Market
Research Group of Shanghai กล่าวว่า “
”
องจี นยังคงจะเบ่ งบานและมีศกั ยภาพสู ง ในอนาคตก็คือ
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แผนเร่ งขยายธุ รกิจของบริ ษทั
อาทิ Estee Lauder Companies Inc., Mary
Kay Inc., L'Oreal และ Shiseido Group
3. รายงาน “Beauty and Personal Care in China 2012” ของ Euromonitor เปิ ดเผยข้อมูล
วิธีการทําตลาดจีน
3.1Estee Lauder
2545 ปั จจุ บนั บริ ษัท
12
28 แบรนด์
และอาจนับว่าเป็ น
บ
จี น จากคํา
สัมภาษณ์หนังสื อพิมพ์ 21st Century Business Herald ของนาย
Fabrice Weber
ตลาดภูมิภาคเอเซี ย-แปซิ ฟิกของบริ ษทั ระบุว่า
ในปี 2555 ตลาดจี นขยายตัวถึงร้ อยละ 28
ในเอเซี ย และได้
เป็ นตลาดใหญ่ อัน ดับ 3 ของ
บริ ษทั รองจากสหรั ฐฯ และอังกฤษ โดยมียอดขายถึง 500
2555
(
30 มิถุนายน) โดยนอกจากตลาดในเมืองหลักแล้ว บริ ษทั ยังให้ความสําคัญกับผูบ้ ริ โภค
2
3 ครอบคลุมตลาดใน 60
ในระหว่ างเดื อนเมษายน-มิ ถุนายน 2555
ออนไลน์ถึงร้อยละ 40
350 เมือง
บริ ษทั ยังกล้าแหวกแนวทําการตลาดแบรนด์ใหม่ ๆ ใน
เห็นมากนัก
อาทิ
4
จํา หน่ า ยในตลาดจี นลงถึ ง ร้ อยละ 30
ต่างชาติใช้กลยุทธ์
นอกเหนื อจากแบรนด์หลักอย่าง Estee Lauder, Clinique
และ Bobbi Brown แล้ว
“Osiao”
งหวังจับตลาดผูบ้ ริ โภคชาวจี น ระดับรองลงมา โดยได้
วางแผนจะขยายเข้าสู่ ตลาดจีนแผ่นดินใหญ่ในช่วงต้นปี 2557
3.2 Shiseido
เข้าสู่ ตลาดจีน
2524 ด้วยการนําเข้าสิ นค้า 60 รายการมาขายผ่านจุ ดจําหน่ าย

นับแต่ ปี
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2537
ในปี 2537 บริ ษัท ได้อ อก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ “Aupres”
ต่อมาในปี 2546 บริ ษทั ได้
โรงงานผลิต
และเปิ ดศูนย์วิจยั ผลิตภัณฑ์
ผลจาก
รู ้
ความ
ได้
ปั จจุบนั
5,000
2555 (
31 มีนาคม) บริ ษทั สามารถทํายอดขายได้ถึง 89,100 ล้าน
หยวน คิดเป็ นร้อยละ 11 ของรายได้โดยรวมของบริ ษทั ในตลาดโลก
กลยุ ท ธ์ ช่ อ งทางจั ด จํา หน่ า ยยัง นั บ เป็ น
กุ ญ แจสํ า คัญ
ความสําเร็ จในตลาดจีนโดยไม่ตอ้ งห่ วงใยกับแหล่งกําเนิ ดสิ นค้า โดยในช่วง 2-3
ช่องทางจัดจําหน่ ายใหม่ในรู ปแบบของร้ านจําหน่ ายเฉพาะทาง
2
3 และเน้นการจําหน่ายสิ นค้าภายใต้แบรนด์ Urara และ Pure & Mind เป็ นสําคัญ
ปั จจุ บนั บริ ษทั มี จุดจําหน่ ายดังกล่าวอยู่ถึงกว่า 5,900 แห่ ง
และรั บ รู ้ ความต้องการของลู กค้าในวงกว้าง
รายได้หลักของบริ ษ ัทจึ ง มาจากการจํา หน่ ายผ่า น
ห้างสรรพสิ นค้าและร้ านจําหน่ ายเฉพาะทาง เช่น Sephora
ในปี
2554
ยัง
แบรนด์ “Pure & Mind” และขยายสู่ ช่องทาง Tmall.com
บริ ษทั
ว่
เป็ นกว่า 100,000 ล้านหยวนในต้นปี 2556
3.3 Mary Kay
ง
2538
2 ของการพัฒนาโรงงานผลิต
มา บริ ษัท
จากคู่ แข่ ง ขัน ในการทํา ตลาดจี น โดยมุ่ ง เน้นการให้ บ ริ ก ารลู กค้า
มากกว่าการขยายช่องทางจัดจําหน่าย โดยพนักงานขายของบริ ษทั จะเดินทางไปให้บริ การลูกค้าถึงบ้านพัก
ความสําเร็ จในตลาดจี น ในระหว่างปี 2542-2554 ยอดขายของ
55 เท่
3
2556
ผ่านมา บริ ษทั ได้นาํ เสนอ TimeWise Plus
และเน้นตลาดในเมืองเอกของจีนเป็ นหลัก นายพอล แม็ก (Pual Mak) ประธาน
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กรรมการของ Mary Kay

“

”
ในเมืองรอง ขนาดเล็กกว่า บริ ษทั ก็ปรับกลยุทธ์ดา้ นช่องทางจัดจําหน่ าย โดยการจัดส่ งฝูง
รถบัสสี ชมพูแล่นกระจายไ
อย่างสะดวก อย่างไรก็ดี การขยายตัวของตลาดออนไลน์ ในจี นทําให้บริ ษัท
4. ข้ อสั งเกต จากข้อมูลดังกล่าว
ต่างชาติ
คล้ายกันในหลายส่ วน ประการแรกคือ การมี
ในมือ และดําเนิ นกิจกรรมเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ ในตลาดจีนอย่างไม่รู้จกั เหน็ ด

ได้แก่ ความเข้า ใจอย่า งถ่ องแท้ในพฤติกรรมการบริ โภค

อยู่

อาจ

ประสบการณ์ดา้ นการตลาด

กลยุ ทธ์ การตลาดอย่างเป็ นระบบ ไม่ว่าจะเป็ นใน
“ความประหยัด
” (Economies of Scope)
ให้ โดนใจกับแต่ ละกลุ่ มผูบ้ ริ โภค กิจการ

มาตรฐ
สร้ า งความแตกต่ า งของแบรนด์ตนเองจากคู่
แข่งขัน
ประโยชน์ในการปรับปรุ งกลยุทธ์การตลาดต่อไปในอนาคต
ต่าง
สภาพปั จจัยแวดล้อมของจีนในแต่ละ
ว่าวัน
“ปากต่ อปาก”

ให้เข้ากับการ
โดยหวัง
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คงไม่ผิดนักหากผม
(หรื ออาจถึงยัง
จี น

จะกล่าวว่า สิ นค้า
ถือได้ว่า
ไม่เ
) ในตลาดจี น แต่ ก็ยงั ไม่ส ายเกิ นไป
ยัง คง
คุณภาพ
ของตลาดจี น
รายได้ และการขยายวงกว้างของตลาดในเชิงภูมิศาสตร์ กําลังกระจายไปสู่ เมืองรอง ในเชิงจิตวิทยา
และในด้านของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
สิ นค้า
ดยมุ่งเน้นจุดข
)
กับตลาดผูช้ ายและเด็กวัยรุ่ นจี น

เพศชาย และวัยรุ่ น

(เพราะแข่งในด้าน
เป็ นพิเศษ
จะ

ผูป้ ระกอบการ
ประโยชน์
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ไปยังกลุ่มเป้ าหมาย
การส่ งเสริ มการ
ลงทุนประกอบการในธุรกิจเสริ มสวย และสปา/นวดแผนไทยในตลาดจีนอาจก่อให้เกิดประโยชน์ทางอ้อม
ในแง่ของ
และผลิตภัณฑ์สปาไทย เช่ นกันในอนาคต
การวางแผนเชิ งยุทธศาสตร์ และสนับสนุ น การเข้าสู่ ตลาดจี นของผูป้ ระกอบการไทยเป็ นราย “คลัสเตอร์ ”
ประการสําคัญ แม้ว่าสิ นค้าของไทยเราจะยังมีเวลาเหลือรออยูม่ ากพอ แต่ทุก ๆ
ก้าว
ย่า งสู่ ต ลาดจี น
ก็คื อ การสู ญ
ผูป้ ระกอบการ
ไทยใช้ทุกวันเวลา
“ก้ าว”
การอยู่ห่างไกลจากตลาด (ไม่ เ เข้าสู่ ตลาดในเวลาอันควร) ทํา ให้ผปู ้ ระกอบการไทยยากต่อการรั บ รู ้
ข้อมูลข่าวสาร
ในระยะยาว
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ผมจึง
ต่อยอดทางความคิด
ง
ไทยจะเข้าและสวยใสในตลาดจี นได้อย่างไร ใครทราบช่วยตอบที ... คิดเห็ นอย่างไร อาจเขียนอีเมล์มา
พูดคุยและ
phaichitv@moc.go.th นะครับ
--------------------------------------------------รวบรวมและเรี ยบเรี ยงโดย
ดร. ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
อัครราชทูต (ฝ่ ายการพาณิ ชย์)
2 ธันวาคม 2555

