
ร
ู้ท
ัน
 
A
E
C

22 TPA news

รู้ทัน AEC

May 2017 ●  No. 245

คง
ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของความสวยความงามเป็นกิจวัตรที่

หลายต่อหลายคนไม่สามารถจะเลี่ยงได้ เชื่อว่าใครๆ ก็

อยากสวย และดูดีเสมอตลอดเวลา ท�าให้ธุรกิจความงามเติบโตรุด

หน้าอย่างก้าวกระโดดในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น 

แต ่ยังลามไปถึงภูมิภาคต ่างๆ ใน AEC ตลอดจนจีน และ

ตะวันออกกลางด้วย อานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนเข้าสู่ยุค AEC 

ส�าหรบัไทยนัน้ เป็นทีเ่ข้าใจกนัดว่ีาไทยมุง่เป็นศนูย์กลางทางโลจสิติกส์ 

และการขนส่งรวมทัง้พัฒนาความเป็น Medical Hub ตอบรบักระแส 

Medical Tourism แข่งกบัสงิคโปร์อกีด้วย ดงันัน้ จงึคาดการณ์ได้เลย

ว่าอนาคตของไทยจะได้รับการตอบรับจากกลุ่มนักลงทุนมากขึ้นใน

แง่ของการท�าตลาดด้านความสวยความงาม ทางเลือกของธุรกิจใน

ไทยจึงมีไม่มากนักหากไม่เลือกท่ีจะปรับตัวแล้วล่ะก็ คงต้องเตรียม

ความพร้อมรับมือในหลายด้าน เพราะเม่ือเปิดตลาดเสรี AEC แล้ว 

จะพบต่างชาติเข้ามาเปิดคลินิกความงามแข่งขันด้วยทุนที่หนา และ

เทคโนโลยีที่ล�้าหน้าเป็นแน่แท้ ส่วนทางเลือกอีกทางหนึ่งก็คือ การ

ขยายธุรกิจความงามของไทยพุ่งเป้าไปตีตลาดต่างชาติให้มากขึ้น 

เพราะอาเซียนคือตลาดที่ใหญ่ มีความต้องการสูง และมีก�าลังจ่ายที่

ดีมากทีเดียว ธุรกิจไทยจึงจ�าเป็นต้องศึกษาตลาดของแต่ละท้องถิ่น

อย่างละเอียด เนื่องจากแต่ละประเทศนั้นมีพื้นฐานด้านต่างๆ ไม่ว่า

จะเป็นความเชื่อ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

จากข้อมูลของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ระบุว่า 

เครื่องส�าอางไทยมีมูลค่าสูงถึง 2 แสนล้านบาท เฉพาะตลาดใน

ประเทศ มีมูลค่าถึง 1.2 แสนล้านบาท ตลาดส่งออกไปต่างประเทศ

มมีลูค่า 8 หมืน่ล้านบาท กสอ. จะผลักดันให้เครือ่งส�าอางไทยส่งออก

ไปต่างประเทศติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ใน 3-5 ปีข้างหน้า ขยาย

ตัวต่อเนื่องปีละ 10% เป้าหมายส�าคัญ คือ กลุ่มประเทศ AEC ที่มี

ประชากร 600 ล้านคน มปีระชากรในวยัท�างาน ซึง่เป็นกลุม่เป้าหมาย

ส�าคัญที่มีก�าลังซื้อสูงถึง 300 ล้านคน

ธุรกิจความงามและสุขภาพ 

บ่อทองค�าที่ยังอุดมสมบูรณ์
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สถาบนัวจิยั และส�ารวจภาวะธรุกจิ Yano research institute 

ของประเทศญี่ปุ่น ระบุว่า โครงสร้างตลาดเครื่องส�าอางของไทย มี

ขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนกว่า 30% รองลงมา คือ อินโดนีเซีย 28% 

และฟิลปิปินส์ 20% มลูค่าการส่งออกของไทยไปอาเซยีน มอีตัราการ

เติบโตเฉลี่ย 9.2% ต่อปี ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา มีสัดส่วนถึง 44% ของ

การส่งออกเครื่องส�าอางรวมทั้งหมด ท�าให้ตลาดอาเซียน ซึ่งมีมูลค่า

ตลาด 6 แสนล้านบาท ในปี 2558 เป็นตลาดที่มีศักยภาพ เป็นโอกาส

ที่ส�าคัญของเครื่องส�าอางไทย

ธุรกิจความงามเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจ สามารถต่อยอดแตก

แขนงออกไปได้หลายอย่าง อาทิ เช่น ร้านเสริมสวย ร้านสปา คลีนิค

รักษาผิวหน้า คลีนิคศัลยกรรม ร้านเครื่องส�าอาง และการผลิตเครื่อง

ส�าอาง ในรอบ 2-3 ปี ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการให้ความสนใจลงทุน

กนัมาก มกีารท�าตลาดแบบ E-Commerce จงึท�าให้มลูค่าตลาดขยาย

ตัวอย่างรวดเร็ว

ปัจจัยหนุนที่ส�าคัญของประเทศไทย คือ ความอุดมสมบูรณ์

ด้านวัตถุดิบสมุนไพรที่มีความหลากหลาย และมีคุณภาพ ปัจจุบัน

ภาครัฐได้ให้การสนับสนุน มีการส่งเสริมการจัดตั้งคลัสเตอร์

อุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ และการแก้ไข พ.ร.บ. เครื่องส�าอาง 

บางส่วนที่ยังเป็นอุปสรรคต่อผู้ผลิต หัวใจส�าคัญ คือ ท่านผู้ประกอบ

การจะต้องมีการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน

ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องส�าอาง อาทิเช่น  ASEAN GMP 

มาตรฐานฮาลาล EU Cosmetic Regulation และ Gulf standard  

ซึง่จะส่งเสริมให้ผลติภณัฑ์มคีวามน่าเชือ่ถือ เป็นผลดต่ีอการท�าตลาด

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยธุรกิจความงามแท้จริงแล้วสร้างผลตอบแทนให้แก ่

ผูป้ระกอบการไม่น้อยเลยทเีดยีว ซึง่จะเหน็ได้จากมลูค่าเงนิหมนุเวยีน

ทีม่มีลูค่าไม่ต�า่กว่า 12,000 ล้านบาทต่อปี และคาดกันไว้ว่าในปี 2017 

จะมมีลูค่าทัว่โลกราวๆ 2.65 แสนล้านดอลลาร์สหรฐั โดยประเทศไทย

จะมีมูลค่าของปี 2017 ที่สูงกว่า 2 หมื่นล้านบาท นั่นคือจะมีความ

ต้องการวัตถุดิบเพื่อความงามจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพิ่มสูงขึ้น 

และมูลค่าค้าปลีกถีบตัวสูงไปถึง 2.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐได้เลย

ทีเดียว

สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปิดประชาคมอาเซียนก็คือ การ

เปิดเสรีด้านการลงทุนซึ่งจะท�าให้เงินทุนไหลเวียนสู่ภูมิภาคมากขึ้น 

ประโยชน์ทีธ่รุกจิความงามจะได้รบัสงูสดุ คอื เรือ่งของเครือ่งมือแพทย์

และยา รวมถึงเวชส�าอางด้วย ทัง้นีเ้พราะปัจจบุนัธรุกิจเครือ่งมอืแพทย์ 

ยา และเครื่องส�าอางของไทย มีข้อเสียเปรียบประเทศเพื่อนบ้านอยู่

มาก ตัวอย่างเช่น เรื่องการควบคุมที่เข้มงวดจากองค์การอาหารและ

ยา (อย.) จนขาดความคล่องตัวในการขอจดทะเบียน และน�าเข้ามา

ท�าตลาดในประเทศไทย หากกฎระเบยีบเหล่านีผ่้อนคลายลงบ้างก็จะ

ท�าให้เกดิความคล่องตวั และดงึดดูนกัลงทนุเข้ามาในประเทศมากขึน้

ก่อให้เกิดการค้าระหว่างภูมิภาคสูงขึ้นตามไปด้วย

ในความเห็นส่วนตัวคิดว่าธุรกิจความงามในระยะแรกยังไม่

เห็นภาพที่ชัดเจนนัก เพราะยังมีความไม่ชัดเจนส�าหรับทางออกเรื่อง

การขอใบอนญุาตของแพทย์ไทยจะไปท�างานต่างประเทศหรอืแพทย์

ต่างประเทศจะเข้ามาท�างานในเมืองไทย ซึ่งประเด็นนี้ก็เหมือนกับ

กรณีของเครื่องมือแพทย์และเวชส�าอาง หากมีการผ่อนปรน และ

ก�าหนดให้ชัดเจนแล้วน่าจะท�าให้เห็นภาพของการลงทุนที่ชัดเจนขึ้น

ส�าหรับการเข้ามาท�าตลาดในระดับภูมิภาค ในปัจจุบันจะ

สังเกตได้ว่ามีคลินิกความงามเปิดให้บริการในประเทศเพื่อนบ้าน

หลายราย คลินกิความงามส่วนใหญ่เป็นประเภททีไ่ม่ได้ท�าศลัยกรรม 

เพราะคลนิกิทีท่�าศลัยกรรมต้องพึง่พาแพทย์มากเกนิไป จงึขยายการ

ลงทุนได้ยาก เนื่องจากแพทย์ต้องอาศัยทักษะ และการฝึกอบรมเพื่อ

ให้ผ่าตัดได้เก่ง เรียนรู้นานหลายปี ซึ่งจะต่างกับคลินิกที่ไม่ได้ผ่าตัดที่

จะเน้นแค่การท�าทรีตเมนต์และใช้เครื่องมือจ�าพวกเลเซอร์ไม่ต้อง

อาศัยฝีมือมาก คลินิกกลุ่มที่ว่านี้จึงสามารถขยายสาขาได้เร็วกว่า

เพราะพึ่งพาแพทย์ทักษะสูงๆ น้อยกว่า

อย่างไรเสยี ธรุกจิความงามกย็งัขาดความยัง่ยนืในระยะยาว 

เพราะมีโอกาสที่จะเกิดคู่แข่งทางการค้าได้ง่าย และที่ส�าคัญเกิดการ

ตัดราคากันเอง เพราะต้นทุนคล้ายกัน ใช้เครื่องมือคล้ายกัน และไม่

ต้องอาศัยจุดเด่นอะไรชัดเจน

ดังจะเห็นได้จากการที่ทั้งแพทย์ ดารา เซเลบ นักลงทุน ต่าง

แข่งกันเปิดคลินิกความงาม โดยไม่รู ้ว่าธุรกิจจะให้ผลตอบแทน

อย่างไร นอกจากนี้ เนื่องจากการแข่งขันภายในประเทศที่สูงขึ้น ท�า

ให้หลายคลนิกิจ�าต้องขยายสาขาไปประเทศเพือ่นบ้าน เพือ่รักษายอด

ขายรวมไว้ในขณะที่ค่าใช้จ่ายต่อสาขาเพิ่มขึ้น สัดส่วนการท�าก�าไร 

ลดลงทกุปี ความเป็นไปได้ก็คือว่า ธรุกิจจะควบรวมกิจการกนัมากขึน้ 

แต่กระนั้นแล้ว ธุรกิจคลินิกความงามก็ยังเป็นที่หมายปองของ 

นักลงทุนหลายกลุ่มอยู่ นับจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาของการปรับตัว

ส�าหรับธุรกิจความงามของไทยเพื่อหาทางอยู่รอดในตลาดที่แข่งขัน
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อย่างรุนแรง รวมถึงการปรับตัวเข้าสู่สนามแข่งขันใน AEC ในช่วง  

2-3 ปีถัดไป

ส�าหรับกลยุทธ์การตลาดต่างประเทศนั้นจะต่างจากการท�า

ตลาดในประเทศไทย เนื่องจากข้อจ�ากัดทางสภาพแวดล้อม และ

ความพร้อมในแง่ต่างๆ รวมถงึพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีแ่ปรผนัตามสภาพ

ภูมิประเทศด้วย จึงเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการที่ต้องพยายามบุก

ตลาดอาเซียนอย่างจริงจัง รัดกุม และมีประสิทธิภาพ และหมายรวม

ถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ 

ตลอดจนสื่อมวลชน และหน่วยงานภาครัฐด้วย

ส�าหรับในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มองว่ายังต้องมีการ

ปรับปรุงด้วยเช่นกัน นี่ยังไม่ต้องพูดถึงการฝึกอบรมทักษะการใช้งาน

เพื่อให้บริการลูกค้าที่ดีต่อไปด้วยเพราะผลิตภัณฑ์ที่ดีอย่างเดียวไม่

สามารถก่อให้เกิดบริการที่ดีได้ ต้องอาศัยบุคลากรที่ท�างานด้วย

คณุธรรม และจริยธรรมอย่างต่อเนือ่ง ความพร้อมในเรือ่งของบคุลากร

จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างขาดเสียไม่ได้เลยทีเดียว เพราะการจะก้าวสู่

มาตรฐานการบริการระดับนานาชาติได้นั้น จะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อ

อาชีพ รวมทั้งเน้นย�้าท่ีการบริหารจัดการธุรกิจให้ได้มาตรฐานด้วย 

หากอยากจะเปิดสาขาในต่างประเทศกค็วรจะต้องวเิคราะห์ถงึความ

เป็นไปได้ก่อนเสมอค่ะ หากยังไม่พร้อมด้านเงินทุนก็ยังไม่ควรขยาย

ตลาดสูอ่าเซยีน ควรเลอืกทีจ่ะพฒันาตวัเองให้รบัมอืกบัลกูค้าต่างชาติ

ในอาเซียนในแต่ละปีให้ดีเสียก่อน เพราะประชากรภูมิภาคอาเซียน

นั้นมีความเชื่อมั่น และไว้วางใจด้านการรักษา และการดูแลสุขภาพ

จากแพทย์ไทยค่อนข้างสงู จนเกอืบจะเทยีบเท่าสงิคโปร์ได้เลยทเีดียว 

และอกีอย่างหนึง่ราคากถ็กูกว่าสงิคโปร์ด้วย จงึมผีูป่้วย และผู้ทีส่นใจ

ด้านความงามเดินทางมารักษากับโรงพยาบาลในเมืองไทยไม่น้อย 

และคาดว่าธรุกิจเกีย่วกับความงาม และสขุภาพในอนาคตนัน้จะต้อง

ขยายการให้บริการเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าใน

ภูมิภาคนี้ด้วยเช่นกัน

สดุท้ายนีอ้ยากฝากถงึการบกุตลาดอาเซยีนให้ยัง่ยนื นัน่ต้อง

อาศัยความร่วมมือจากทั้งผู ้ประกอบการ นักการตลาด และผู้ที่

เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการท�างาน และเน้นย�้า

นโยบายหล่อหลอมบุคลากรในองค์กรเพื่อให้มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ

ทัง้กายและใจ สร้างความประทบัใจให้กบัลกูค้า ต้องรกัษามาตรฐาน

และคุณภาพอนัเป็นทีย่อมรบัและเชือ่ถือ ไม่ว่าจะเป็นธรุกิจขนาดใหญ่

หรือเล็กจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการบริการ และคุณภาพของ

การรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อความส�าเร็จในธุรกิจความงามในตลาด 

AEC ในระยะยาว

อย่างไรก็ตามไม่ว่าเศรษฐกิจการเมืองจะเป็นอย่างไร ก็ไม่

สามารถยบัยัง้ความต้องการของมนษุย์ทีอ่ยากหล่ออยากสวยได้ เรือ่ง

ของความสวยงามเป็นเรื่องที่ผู ้คนยอมเสียเงินจ�านวนมากเพื่อให้

ความสวยอยู่กับตัวให้นานที่สุด
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