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ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ตลาด EC (Electric Commerce, E-Commerce) ใน

ประเทศจีน ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว บริษัทญี่ปุ่นที่มี

ธุรกิจในจีน มียอดขำย และส่วนแบ่งตลำดลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 

ตัวอย่ำงเช่น Unicharm ยักษ์ใหญ่ผ้ำอ้อมเด็ก ของญี่ปุ่น ที่มีส่วนแบ่ง

สูสีกับ ยักษ์ใหญ่ของอเมริกำ อย่ำง Procter & Gamble (Pampers) 

ในปี 2012 มีส่วนแบ่งตลำดที่ 12% ในระยะหลัง ถูก Kimberly Clark 

ของอเมรกิำ แซง จนมสัีดส่วนตกเหลือเพยีง 9% สำเหตหุนึง่คอื ควำม

ล่ำช้ำในกำรเข้ำสู่ EC นั่นเอง เพรำะว่ำ ไม่เคยคิดว่ำ ตลำด EC จะ

เตบิโตได้เรว็ขนำดนี ้แน่นอนกำรทีจ่ะเข้ำสู ่EC ได้อย่ำงจรงิจังนัน้ ต้อง

ฝ่ำก�ำแพง 3 อย่ำงให้ได้ นัน่คอื “ช่องทางการขาย” “การผลติ” “องค์กร”  

ตลำดผ้ำอ้อมเด็กกระดำษนี้ ในปี 2011 ยอดขำยที่ผ่ำน EC  

มีเพียง 14% แต่ในปีท่ีแล้ว ขยับขึ้นมำถึง ระดับ 40% เลยทีเดียว 

ซึง่แน่นอน สนิค้ำของจนีเองยงัไม่เป็นทีน่ยิมมำกนกั ส่วนใหญ่ยังนยิม

แบรนด์ที่มำจำกต่ำงประเทศ 

1. ก�าแพงทางด้านการผลิต กรณขีองคำลบี ้ขนมข้ำวเกรยีบ

ญีปุ่น่ ด�ำเนนินโยบำยทีไ่ม่ห่วง “ภำพลกัษณ์” มุง่เข้ำสู ่EC เตม็รปูแบบ 

ถึงแม้ว่ำจะเริ่มธุรกิจได้ไม่นำน แต่ก็มีก�ำไรได้ ซึ่งแต่เดิมมีแต่ขำดทุน 

ญี่ปุ่นจะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์
ก�รรุกตล�ดจีน

จึงเป็นเรื่องที่น่ำตกใจอย่ำงมำก  บริษัทได้ถอนตัวออกจำก ธุรกิจ 

“real” (กำรขำยผ่ำนช่องทำงกำรขำยปกติ) โดยเลิกบริษัทร่วมทุนกับ

จนี ทีเ่คยท�ำกำรผลติและขำย ซึง่ในช่วงแรกๆ นัน้ ขำยไม่ค่อยดเีพรำะ

ชื่อเสียงนั้น ยังไม่เป็นที่รู้จัก ท�ำให้ยอดกำรผลิตมีน้อย ซึ่งส่งผลให้

ต้นทุนกำรผลิตสูง มีปัญหำสต็อคในร้ำนค้ำอีกจ�ำนวนมำก ขำดทุนปี

ละ ถงึ 1300 ล้ำนเยน แต่จำกกำรเปลีย่นแปลงของตลำดจนี ท�ำให้แต่

แรกตั้งใจจะผลิตสินค้ำที่ผลิตง่ำยๆ ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง กลับต้อง

เปลีย่นใจเพรำะสนิค้ำน�ำเข้ำจำกญีปุ่น่ ทีเ่ป็นสนิค้ำอกีระดบัหนึง่ กลบั

ได้รับควำมนิยม และเริ่มขำยใน website และขำยได้ดีขึ้นอย่ำงมำก 

จึงได้ข้อสรุปว่ำ กำรที่จะขำยในประเทศจีนได้นั้น ต้องเป็นแบรนด์ที่ 

made in Japan และเข้ำไปขำยในช่องทำง EC และที่ส�ำคัญต้องเข้ำ

ช่องทำง Alibaba ให้ได้ 

2. ก�าแพงด้านช่องทางการจ�าหน่าย กรณขีองสนิค้ำ Pigeon 

(สินค้ำเด็กอ่อน) บริษัทนี้ มีส่วนแบ่งในตลำดจีน ถึง 30% ก็ได้เปลี่ยน

แนวทำงมำที่ EC อย่ำงรวดเร็ว ในขณะนี้ มีสัดส่วนยอดขำยผ่ำน EC 

ถึง 35% อย่ำงไรก็ตำม ที่ผ่ำนมำก็ต้องประสบกับอุปสรรค นั่นคือช่อง

ทำงกำรจ�ำหน่ำย นั่นคือตอนเริ่มแรกนั้น บริษัทยังไม่ได้เข้ำสู่ EC 
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โดยตรง กลบัพบว่ำ ร้ำนค้ำส่งทีจ่�ำหน่ำยสินค้ำของบรษัิทเอง กลบัเข้ำ

สู่ EC โดยพละกำร ซึ่งท�ำให้เกิดปัญหำ รำคำที่แตกต่ำงกัน บริษัทไม่

สำมำรถควบคุมรำคำขำยได้ บริษัทจึงได้จัดกำรให้ร้ำนค้ำส่งที่เป็น

ตัวแทน จำก 3 บริษัท ให้เหลือบริษัทเดียว และรวมศูนย์ กำรขำยผ่ำน 

EC ท�ำให้ยอดขำยผ่ำน EC เพิ่มขึ้นตำมล�ำดับ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ 

บริษัทจึงต้องไปท�ำสัญญำกับอีก 3 บริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่ ใน EC แต่

ก็ต้องประกำรที่ สอง คือ ร้ำนค้ำปลีกไม่พอใจกำรขำยผ่ำน EC เพรำะ

ถือว่ำเป็นกำรแข่งกัน ดังนั้น บริษัท จึงต้องไปลดกำรส่งเสริมกำรขำย

ที่ร้ำนค้ำปลีกดั้งเดิม ลดกำรขำยท่ีหน้ำร้ำนลง ปัญหำท่ีสำมคือ ต้อง

แข่งขันกับ สินค้ำของบริษัทท่ีน�ำเข้ำมำของบริษัทน�ำเข้ำ จึงต้องไป

ท�ำกำรขึ้นรำคำสินค้ำในญี่ปุ่น ป้องกันกำรแข่งขัน

3. ก�าแพงด้านองค์กร เครือ่งส�ำอำง Kose ทีเ่ข้ำสูต่ลำด ด้ำน 

EC ในจีน ตั้งแต่ปี 2010 ในช่วงแรกนั้น เป็นกำรขำยเพื่อเคลียร์สต็อค 

สินค้ำผลิตในจีนที่เหลือจำกขำยท่ีร้ำนค้ำเป็นส่วนใหญ่ แต่ภำยหลัง

สำมำรถสร้ำงยอดขำยได้อย่ำงมำก แต่เข้ำปี 2013 สถำนกำรณ์

เปลี่ยนแปลงไปมำก ถูกแบรนด์ดังระดับสูงอย่ำง Clinic หรือ Clarins 

เข้ำมำรกุตลำด โดยเข้ำที ่Tmall (Alibaba) เข้ำสูต่ลำด EC อย่ำงจรงิจงั 

บริษัทพบว่ำ ถ้ำเน้นแบรนด์ที่ท�ำเฉพำะจีนนั้น ไม่สำมำรถแข่งกับ

แบรนด์ที่มำจำกตะวันตกได้ ทั้งสุภำพสตรีวัย 20 จะซื้อเครื่องส�ำอำง

ผ่ำนทำง on line เท่ำนั้น ถ้ำเข้ำ EC ได้ ก็สำมำรถขยำยจ�ำนวนลูกค้ำ

ได้มำกขึ้น จึงได้เอำแบรนด์หลักของญี่ปุ่น Yukihada-sei  ขำยผ่ำน 

EC อย่ำงไรกต็ำม แบรนด์นีจ้ะมค่ีำต่อเมือ่มกีำรให้ค�ำแนะน�ำทีร้่ำนค้ำ

มำกกว่ำ ซึ่งในญี่ปุ่นเองก็มีขำยเฉพำะท่ีหน้ำร้ำนเท่ำน้ัน จึงมีเสียง

คัดค้ำนว่ำกำรขำยผ่ำน EC จะท�ำให้เสียภำพลักษณ์ของแบรนด์ได้ 

อย่ำงไรก็ตำมบริษัท ได้ตัดสินใจที่ด�ำเนินกำรตำมกระแสในประเทศ

จีน   ดังนั้นในปี 2014 จึงได้เข้ำไปใน T mall ขยำยธุรกิจด้ำน EC ซึ่ง

ท�ำให้มียอดขำยผ่ำน EC ถึง 30% นี่คือกุญแจควำมส�ำเร็จของ Kose 

อยูท่ีผู่บ้ริหำรระดบัสงูขององค์กรมกีำรตดัสนิใจอย่ำงเดด็เดีย่ว นัน่เอง  

อย่ำงไรก็ตำม ทีป่ระสบควำมส�ำเรจ็กยั็งม ีนัน่คือ กำแฟ UCC 

ที่จ�ำหน่ำย instant coffee หรือ drip coffee      UCC นั้น เริ่มธุรกิจ

ในจีน ในปี 1998 น�ำเข้ำสินค้ำจำกญี่ปุ่นขำยผ่ำนร้ำนค้ำส่ง และ EC 

ทั้งยังมีกำรขำยผ่ำน EC ข้ำมประเทศ โดยใช้สินค้ำเดียวกัน จึงท�ำให้

เกิดปัญหำขึ้น เพรำะว่ำ กำรน�ำเข้ำส่วนบุคคลนั้น เสียภำษีต�่ำกว่ำ จึง

ท�ำให้รำคำนั้น ต�่ำกว่ำรำคำปกติถึง 30% นอกจำกนี้ ก�ำไรยังตกเป็น

ของส�ำนักงำนใหญ่ในญี่ปุ่น แต่ผู้บริหำรในจีน กลับประสบปัญหำ   

แต่บรษิทักลบัไม่ลงัเลทีจ่ะตอบว่ำ สิง่ทีส่�ำคัญคือสร้ำง Brand aware-

ness ดงันัน้ กำรขำยผ่ำน EC ข้ำมประเทศนัน้ อนำคตกต้็องเตบิโตขึน้ 

ซึ่งก็ไม่น่ำจะเป็นไร เรื่องนี้ท�ำให้ก�ำลังใจของบริษัทในจีนตกต�่ำลง 

ท�ำให้บรษัิทต้องพฒันำผลิตภณัฑ์ทีม่มีลูค่ำเพิม่สูงขึน้เพือ่จ�ำหน่ำยใน

ร้ำนค้ำ และผ่ำน EC ภำยในประเทศจีนเป็นกำรเฉพำะ นั่นคือกำรมี

ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่ำงกันตำมแต่ช่องทำงกำรขำยนั่นเอง

อนึ่ง กำรขำยผ่ำนช่องทำงเครือข่ำย Alibaba เป็นสิ่งที่จ�ำเป็น

อย่ำงยิง่ นัน่คอืกำรเข้ำไปสู ่Tmall หรอื Tmall global แต่ค่ำใช้จ่ำยนัน้

ไม่น้อยเลยทีเดียว ต้องจ่ำยเงินประกันตั้งแต่ 9 แสน ถึง 5.4 ล้ำนเยน 

(แล้วแต่ขนำด และรปูแบบของร้ำน) ค่ำบรกิำรทำงเทคนคิ (ค่ำสมำชิก

ต่อปี) 1.8 แสนเยน ถึง 1.08 ล้ำนเยน แล้วแต่สินค้ำหรือบริกำร ค่ำ

บรกิำรทำงเทคนคิ (ค่ำคอมมชิชัน่) 0.4-5% ของยอดขำย (แล้วเต่ชนดิ

สินค้ำหรือบริกำร) ถ้ำเป็น Tmall global เงินประกัน 2.5 หมื่นดอลล่ำร ์

ค่ำสมำชิกต่อปี 5,000 และ 1 หมื่นดอลล่ำร์ ค่ำคอมมิชชั่น 0.5-5% 

ค่ำ Alipay service 1% ของรำคำสินค้ำ และค่ำขนส่ง (1 เยน เท่ำกับ 

0.35 บำท 1 ดอลล่ำร์ เท่ำกับ 32 บำท โดยประมำณ)
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