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ในช่วงหลาย ในจีน
ว่าตลาดจะยงัคงขยายตวัต่อไปอีกมากในอนาคต

ไชน่า เดลี (China Daily) 24 พฤศจิกายน 2555
ได้ “Cosmetics giants brush off any talk of slump in China”

ยวขอ้งไดตี้พิมพ์ สถานการณ์ตลา
นาํในตลาดจีนไวอ้ยา่งน่าสนใจ มีสาระสาํคญัและขอ้สังเกต

1. ขอ้มูลของ Global Entrepreneur
ระบุว่า ปัจจุบนั จีนมีกิจการ 5,000
90 เป็นกิจการขนาดกลางและขนาดเลก็
สาํคญั อาทิ Herborist

และมีจุ ความเป็นธรรมชาติ
“หยินหยาง” แถมยงัประสบความสําเร็จในการเขา้ไปทาํตลาดยโุรป

ผา่นช่องทางจดัจาํหน่ายยอดนิยมอยา่ง Sephora แลว้
ต่างชาติ 50 อนัดบัแรกของโลกได้เขา้สู่ตลาดจีนแลว้ โดย L’Oreal กิจการ

สุดของโลก ก็ ในตลาดจีนไดม้ากกว่าร้อยละ 50 ในช่วง 5
ผ่านมา ข อาทิ P&G, Shiseido, Unilever, Estee Lauder และ LVMH ก็พยายามขยาย

ต
ขยายตวัอยา่งรวดเร็วจนมีมูลค่าตลาดการคา้ปลีกกว่า 100,000

ล้านหยวน
10

44 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2545
เป็นกว่า 1,070 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2554 อย่างไรก็ดี ตลาด
ระดบับนยงัจัด แบรนด์ต่างชาติมี
สัดส่วนการตลาดมากกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าตลาดโดยรวม
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ในดา้นกลยทุธ์การตลาด /
หรัฐฯ และยุโรปไดรั้บการยอมรับอยา่งมากในตลาดระดบับน โดยมีจุดเด่นใน

เทคโนโลยีการผลิตสินค้า
ความเป็นธรรมชาติ ช่วย

ผูบ้ริโภคอายรุะหว่าง 15-30
กิจการต่างชาติหลายรายเนน้การดาํเนินกลยทุธ์ช่องทางจดัจาํหน่าย นอกจากห้างสรรพสินค้า

และร้านจําหน่ายเฉพาะทาง (Specialty Store) สถาน
บริการสปา ออนไลน์ในจีนก็กาํลงั
ไดรั้บความนิยมอยา่งสูง แมว้่ารายไดจ้ากตลาดออนไลน์จะยงัมีสัดส่วน

สูงมาก ดังจะเห็นได้ว่า
ต่างชาติต่างพยายามขยายโอกาสทางธุรกิจในด้าน

ร้านคา้ออนไลน์ของตนเองหรือผา่นเว็ Tmall.com และ 360buy.com
ขณะเดียวกัน การให้บริการลูกคา้ก็ยงันับว่ามีความสําคัญอย่าง

ลงทุนเงินและเวลาในการฝึกอบรมทีมขายและพนักงานแต่งหน้า

การจูงใจ และลูกคา้จาํนวนมากในจีนยงัคงตอ้งการเรียนรู้
ขอ้มูลหรือจูงใจไดอ้ยา่งเหมาะสม กิจการกจ็ะสูญเสียลกูคา้ไปอยา่งง่ายดาย

2. ขอ้มูลของสํานักงานสถติแิห่งชาติจีนยงัระบุว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 ตลาดคา้
107,700 ลา้นหยวน ขยายตวัถึงร้อยละ 16.5

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน อยา่งไรกดี็ รายงานของ China Luxury Report 2012 ระบุว่า การนาํเขา้
ผลิตภณัฑ์ กลบัมีมูลค่าลดลงมากกว่าร้อยละ 10

น่าจะเป็นผลมาจากเศรษฐกิจจีน ลดลง
หวัง เจียจุ่น (Wang Jiajun) นักวิเคราะห์แห่ง China Market

Research Group of Shanghai กล่าวว่า “
”

องจีนยงัคงจะเบ่งบานและมีศกัยภาพสูงในอนาคตก็คือ
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แผนเร่งขยายธุรกิจของบริษทั อาทิ Estee Lauder Companies Inc., Mary
Kay Inc., L'Oreal และ Shiseido Group

3. รายงาน “Beauty and Personal Care in China 2012” ของ Euromonitor เปิดเผยขอ้มูล
วิธีการทาํตลาดจีน

3.1Estee Lauder 2545 ปัจจุบนั บริษัท
12 28 แบรนด์ และอาจนับว่าเป็น

บ จีน จากคาํ
สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ 21st Century Business Herald ของนาย
Fabrice Weber ตลาดภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิกของบริษทั ระบุว่า
ในปี 2555 ตลาดจีนขยายตวัถึงร้อยละ 28
ในเอเซีย และได้ เป็นตลาดใหญ่อันดับ 3 ของ

บริษทั รองจากสหรัฐฯ และองักฤษ โดยมียอดขายถึง 500 2555
( 30 มิถุนายน) โดยนอกจากตลาดในเมืองหลกัแลว้ บริษทัยงัให้ความสําคญักบัผูบ้ริโภค

2 3 ครอบคลุมตลาดใน 60
ในระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2555

ออนไลน์ถึงร้อยละ 40 350 เมือง
บริษทัยงักลา้แหวกแนวทาํการตลาดแบรนด์ใหม่ ๆ ใน

เห็นมากนกั อาทิ 4
จาํหน่ายในตลาดจีนลงถึงร้อยละ 30
ต่างชาติใชก้ลยทุธ์

นอกเหนือจากแบรนด์หลกัอยา่ง Estee Lauder, Clinique
และ Bobbi Brown แลว้
“Osiao” งหวงัจบัตลาดผูบ้ริโภคชาวจีนระดบัรองลงมา โดยได้

วางแผนจะขยายเขา้สู่ตลาดจีนแผน่ดินใหญ่ในช่วงตน้ปี 2557
3.2 Shiseido เขา้สู่ตลาดจีน

2524 ด้วยการนาํเขา้สินคา้ 60 รายการมาขายผ่านจุดจาํหน่าย นับแต่ปี
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2537 ในปี 2537 บริษัทได้ออก
ผลิตภณัฑใ์หม่ “Aupres”

ต่อมาในปี 2546 บริษทัได้ โรงงานผลิต
และเปิดศูนยว์ิจยัผลิตภณัฑ์ ผลจาก รู้
ความ ได้
ปัจจุบนั 5,000

2555 ( 31 มีนาคม) บริษทัสามารถทาํยอดขายไดถึ้ง 89,100 ลา้น
หยวน คดิเป็นร้อยละ 11 ของรายไดโ้ดยรวมของบริษทัในตลาดโลก

กลยุทธ์ช่องทางจัดจําหน่ายยังนับเป็น กุญแจสําคัญ
ความสาํเร็จในตลาดจีนโดยไม่ตอ้งห่วงใยกบัแหล่งกาํเนิดสินคา้ โดยในช่วง 2-3
ช่องทางจดัจาํหน่ายใหม่ในรูปแบบของร้านจําหน่ายเฉพาะทาง 2

3 และเนน้การจาํหน่ายสินคา้ภายใตแ้บรนด์ Urara และ Pure & Mind เป็นสาํคญั
ปัจจุบนั บริษทัมีจุดจาํหน่ายดังกล่าวอยู่ถึงกว่า 5,900 แห่ง

และรับรู้ความตอ้งการของลูกคา้ในวงกวา้ง รายได้หลักของบริษัทจึงมาจากการจาํหน่ายผ่าน
ห้างสรรพสินคา้และร้านจาํหน่ายเฉพาะทาง เช่น Sephora ในปี
2554 ยงั
แบรนด์ “Pure & Mind” และขยายสู่ช่องทาง Tmall.com บริษทั
ว่ เป็นกวา่ 100,000 ลา้นหยวนในตน้ปี 2556

3.3 Mary Kay ง
2538 2 ของการพฒันาโรงงานผลิต

มา บริษัท จากคู่แข่งขนัในการทาํตลาดจีน โดยมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้า
มากกวา่การขยายช่องทางจดัจาํหน่าย โดยพนกังานขายของบริษทัจะเดินทางไปให้บริการลูกคา้ถึงบา้นพกั

ความสําเร็จในตลาดจีน ในระหว่างปี 2542-2554 ยอดขายของ
55 เท่ 3

2556

ผ่านมา บริษทัไดน้าํเสนอ TimeWise Plus
และเน้นตลาดในเมืองเอกของจีนเป็นหลกั นายพอล แม็ก (Pual Mak) ประธาน
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กรรมการของ Mary Kay “
”

ในเมืองรอง ขนาดเลก็กว่า บริษทัก็ปรับกลยทุธ์ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย โดยการจดัส่งฝงู
รถบสัสีชมพูแล่นกระจายไ

อย่างสะดวก อยา่งไรก็ดี การขยายตวัของตลาดออนไลน์ในจีนทาํให้บริษัท

4. ข้อสังเกต จากขอ้มลูดงักล่าว ต่างชาติ
คลา้ยกนัในหลายส่วน ประการแรกคือ การมี อยู่

ในมือ และดาํเนินกิจกรรมเสริมสร้างภาพลกัษณ์ในตลาดจีนอยา่งไม่รู้จกัเหน็ด

ได้แก่ ความเขา้ใจอย่างถ่องแท้ในพฤติกรรมการบริโภค อาจ

ประสบการณ์ดา้นการตลาด
กลยุทธ์การตลาดอยา่งเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นใน

“ความประหยัด
” (Economies of Scope) ให้โดนใจกับแต่ละกลุ่มผูบ้ริโภค กิจการ

มาตรฐ
สร้างความแตกต่างของแบรนด์ตนเองจากคู่

แข่งขนั
ประโยชน์ในการปรับปรุงกลยทุธ์การตลาดต่อไปในอนาคต

ต่าง ให้เขา้กบัการ
สภาพปัจจยัแวดลอ้มของจีนในแต่ละ โดยหวงั

ว่าวนั
“ปากต่อปาก”
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คงไม่ผิดนักหากผม
จะกล่าวว่า สินคา้ ถือไดว้่า (หรืออาจถึงยงั
ไม่เ ) ในตลาดจีน แต่ก็ยงัไม่สายเกินไป จีน
ยงัคง

คุณภาพ ของตลาดจีน
รายได ้และการขยายวงกวา้งของตลาดในเชิงภูมิศาสตร์ กาํลงักระจายไปสู่เมืองรอง ในเชิงจิตวิทยา

และในดา้นของกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย เพศชาย และวยัรุ่น

สินคา้
ดยมุ่งเน้นจุดข (เพราะแข่งในดา้น

) เป็นพิเศษ
กบัตลาดผูช้ายและเด็กวยัรุ่นจีน จะ

ผูป้ระกอบการ ประโยชน์
ภาพลกัษณ์ของแบรนด์ไปยงักลุ่มเป้าหมาย การส่งเสริมการ

ลงทุนประกอบการในธุรกิจเสริมสวย และสปา/นวดแผนไทยในตลาดจีนอาจก่อให้เกิดประโยชน์ทางออ้ม
ในแง่ของ และผลิตภณัฑ์สปาไทย เช่นกนัในอนาคต
การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์และสนับสนุนการเขา้สู่ตลาดจีนของผูป้ระกอบการไทยเป็นราย “คลัสเตอร์”

ประการสําคญั แมว้่าสินคา้ของไทยเราจะยงัมีเวลาเหลือรออยูม่ากพอ แต่ทุก ๆ กา้ว
ย่างสู่ตลาดจีน ก็คือการสูญ
ผูป้ระกอบการ ไทยใชทุ้กวนัเวลา “ก้าว”
การอยู่ห่างไกลจากตลาด (ไม่เ เขา้สู่ตลาดในเวลาอนัควร) ทาํให้ผูป้ระกอบการไทยยากต่อการรับรู้
ขอ้มูลข่าวสาร
ในระยะยาว



7

ผมจึง ต่อยอดทางความคิด ง
ไทยจะเขา้และสวยใสในตลาดจีนไดอ้ย่างไร ใครทราบช่วยตอบที ... คิดเห็นอย่างไร อาจเขียนอีเมล์มา
พดูคุยและ phaichitv@moc.go.th นะครับ

---------------------------------------------------

รวบรวมและเรียบเรียงโดย
ดร. ไพจิตร วบูิลยธ์นสาร
อคัรราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย)์

2 ธนัวาคม 2555


