งานแสดงสินคา World of Private Label (PLMA 2017)
สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงเฮก
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
งานแสดงสินคา World of Private Label เปนงานแสดงสินคา Private Label ที่ใหญที่สุดในยุโรป มี
ผูประกอบการที่เปนกลุมโรงงานผูผลิต (Manufacturers) เขารวมงานปละประมาณ 2,000 กวาบริษัทจาก 70
ประเทศทั่วโลก โดยงาน PLMA จัดขึ้นเปนประจําในชวงประมาณกลาง – ปลายเดือนพฤษภาคมของทุกป สถานที่
จัดงานคือ RAI Exhibition Center กรุงอัมสเตอรดัม

เนื่องจากงาน PLMA เปนงานแสดงสินคาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการรับจางผลิตสินคาภายใต Private Label
ของผูซื้อ ดังนั้น Exhibitor ในงานฯ จะตองเปนโรงงานผูผลิตที่รับจางผลิตสินคาใหกับกลุม Retailer และ
Distributor ในลักษณะ Private Label หรือ House Brand เทานั้น โดยผูจัดงานมีขอกําหนดเครงครัดที่ไม
อนุญาตให Exhibitor โปรโมทแบรนดสินคาของตัวเองภายในงานแสดงสินคานี้
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Private Label หมายถึงสินคาที่ผูซึ่งเปน
เจาของเครื่องหมายการคามิไดเปนผูผลิตสินคาเอง โดย
บริษัทเจาของเครื่องหมายการคาจะใชวิธีจาง โรงงาน
ผูผลิตใหผลิตสินคาใหภายใตเครื่องหมายการคาของผู
จาง ยกตัวอยางเชน ซุปเปอรมารเก็ต Albert Heijn
และ Jumbo ของเนเธอรแลนด ที่มีสิ นคา Private
Label ของตนเองวางขายอยูเปนจํานวน มากโดยที่ไม
จําเปนตองมีโรงงานผลิตเปนของตนเอง

ทั้งนี้ในปจจุบันแนวโนมของสินคาประเภท Private label ในตลาดยุโรปโดยเฉพาะในยุโรปตะวันตก
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากอยางตอเนื่อง ในหางคาปลีกและซุปเปอรมารเก็ตเกือบทุกแหงจะมี House brand ของ
ตนเอง โดยสินคาที่วางขายในซุปเปอรมารเก็ตยุโรปมีสัดสวนสินคาที่เปน House brand ถึง 30% โดยเฉพาะ
สินคากลุม Frozen, Dairy, และ Grocery ที่ House brand มีสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัท Euromonitor
ไดประมาณการวา Private Label ในตลาดยุโรปมีมูลคารวมกันปละประมาณ 135 พันลานยูโร และจะเพิ่มขึ้นอีก
เนื่องจาก Private Label ในตลาดยุโรปตะวันออกและยุโรปใตในปจจุบันมีสวนแบงการตลาดประมาณ 10 – 15%
ในอนาคตสวนแบงการตลาดนาจะเพิ่มขึ้นใกลเคียงกับในยุโรปตะวันตก
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สําหรับงานแสดงสินคา PLMA ในปนี้จัดขึ้นเปนครั้ง
ที่ 31 มี Exhibitor จํานวนประมาณ 2,400 บริษัท พื้นที่
จัดงาน ณ ศูนยแสดงสินคา Rai Amsterdam จํานวน
12 Hall โดยพื้นที่การจัดงานมีการขยายเพิ่มขึ้นทุกปตาม
จํานวน Exhibitor ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยการจัด
แสดงสินคาในงานแบงโซนจัดแสดงออกเปน Food ใน
สัดสวน 70% และ Non-food ในสัดสวน 30% สินคาใน
สว นของ Non-food เปนสิน คาทั่ว ไปที่หาซื้อไดตาม
รานคาและ ซุปเปอรมารเก็ต ยกตัวอยางเชน ผลิตภัณฑ
เพื่อสุขภาพและความงาม วัสดุของใชในบาน บรรจุภัณฑ
เคมี ภั ณ ฑ ของใช ทั่ ว ไป อุ ป กรณ ทํ า ความสะอาด
เครื่องครัว ฯลฯ

ในส ว นของผู ซื้ อ ที่ เ ข า ชมงาน (Visitor) มี
จํานวนประมาณ 13,000 ราย จากทั้งในยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา โดย PLMA จะเปนผูเชิญ Retailer
รายใหญเขาชมงาน และใหสิทธิ Exhibitor เชิญ
ลูกคาเขา ชมงานไดบริษัทละ 50 คน Visitor ที่
สนใจเข า ชมงานแต ไ ม ไ ด รั บ การเชิ ญ จาก PLMA
และ Exhibitor จะตองเสียคาเขาชมงานคนละ 225
ยูโร และไมเปดใหประชาชนทั่วไปเขาชมงาน ดังนั้น
Visitor ในงานนี้จึงลวนแตเปนผูซื้อที่มีมางานฯ เพื่อ
การพบ-เจรจาธุรกิจอยางจริงจังเทานั้น ทั้งนี้จาก
ขอมูลการลงทะเบียน พบวา Visitor จํานวน 30%
มาเพื่อพบผูผลิตสินคากลุม Non-food ในขณะที่
70% มาเพื่อพบ ผูผลิตสินคาทั้ง Food และ Nonfood
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ทุกๆปภายในงาน PLMA จะมีการจัดนิทรรศการ Idea Supermarket ให Exhibitor และ Visitor ไดชม
ตัวอยางผลิตภัณฑ Private Label ที่เปน Trend สินคาของซุปเปอรมารเก็ต โดยคัดสรรตัวอยางผลิตภัณฑมาจาก
ซูปเปอรมารเก็ตทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑที่ไดรับ รางวัล Salute to Excellent Award ใน
แตละป โดยมอบใหกับสินคา/ บริการในธุรกิจคาปลีก ที่มีนวัตกรรมโดดเดน สินคาที่เขารวมการประกวดมาจาก
Exhibitor ที่เขารวมงาน และ Retailer ที่เปนสมาชิก PLMA

ไฮไลทที่นาสนใจของ Idea Supermarket คือการจัดแสดงนวัตกรรมของสินคา โดยจากขอมูลของ PLMA
นอกเหนือจากรูปลักษณสินคา บรรจุภัณฑ และความสะดวกในการนําไปรับประทานแลว สวนผสม (Ingredients)
เปนหนึ่งในปจจัยสําคัญตอการพัฒนานวัตกรรมของสินคาใหสามารถดึงดูดความสนใจของผูบริโภค โดยเฉพาะ ใน
ยุคสมัยที่ผูบริโภคใสใจกับการรักษาสุขภาพ โดยสวนผสมที่อยูในกระแสความนิยมในปจจุบัน ไดแก
• กัวรานา (Guarana)
เมล็ดผลไมจากตนกัวรานาในแถบอเมริกาใต ไดรับความนิยม
ในการนํา ไปผสมในเครื่องดื่ ม และยาบํารุงเนื่องจากมีสาร
คาเฟอี น ในปริ ม าณสู ง ช ว ยให ผู บ ริ โ ภครู สึ ก ตื่ น ตั ว และมี
พลังงาน
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• อาซาอิเบอรรี่ (Acai Berry)
ผลไมประเภทเบอรรี่ที่มีแหลงกําเนิดบริเวณอเมริกากลาง
และอเมริ ก าใต ได รั บ การยกย อ งว า เป น superfood
เนื่องจากมีปริมาณสาร antioxidants สูงกวาผลไมเบอรรี่
ชนิดอื่นมาก จึงไดรับความนิยมนําไปใชเปนสวนผสมของ
เครื่องสําอางค และผลิตภัณฑ Anti-aging
• เครื่องสําอางคจากแรธาตุ (Mineral Makeup :MMU)
เครื่องสําอางคจากแร ธาตุยังคงไดรั บความนิ ยมเพิ่มขึ้น
อย า งต อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากกระแสความนิ ย มในสิ น ค า
organic สินคาจากธรรมชาติขยายตัวเพิ่มขึ้นมากใน
ปจจุบัน ประโยชนของ MMU อีกประการคือไมสงผล
กระทบตอผูที่มีผิวแพงาย นอกจากนี้แรธาตุ zinc, และ
silicon ยังชวยใหผิวนุมกระชับไมเหี่ยวยนอีกดวย
• เกากี้ (Goji Berry)
เกากี้เปนหนึ่งใน superfood ที่มีสาร antioxidants สูง
รวมถึงมีโปรตีน ไฟเบอร และวิตามิน B1, B2, B6 และ E
อีกทั้งยังมีคุณสมบัติ anti-inflammatory การบริโภค เกา
กี้ จ ะช ว ยให มี พ ลั ง งาน ความสดชื่ น และช ว ยทํ า ให มี
อารมณดี รวมถึงชวยในการนอนหลับที่ดีอีกดวย
• อะเซโรลา (Acerola Berry)
อะเซโรลาเปนผลไมที่พบไดตามแถบอเมริกากลางและใต
มีคุณประโยชนทางดาน anti-aging แกโรคเบาหวาน
รวมถึงชวยในการบํารุงรักษา หัวใจ ผิวหนัง และดวงตา
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• Kale
Kale เปนผักใบเขียวที่ไดรับการยกยองวาเปน “Queen of
the Green” ไดรับความนิยมเปนอยางมากในปจจุบัน
เนื่องจากมีคุณประโยชนทางดานโภชนาการสูง มีโปรตีน ไฟ
เบอร วิตามิน A, C, K และโอเมกา 3 ในปริมาณสูง แตมีคา
แครอลี่ ต่ํ า ช ว ยในการรั ก ษาโรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
ปริมาณคลอเรสเตอรอล และบํารุงดวงตา จึงถูกใชเปนสวน
ผสมในผลิตภัณฑอาหารหลายชนิด เชน บิสกิต และซีเรียล
เปนตน
• กัญชง (Hemp)
กัญชงถูกใชมากในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ และสิ่งทอ
อยางไรก็ตามกัญชงสามารถใชเปน สว นผสมของสิน ค า
บริ โภคไดเชน กัน มักพบในผลิตภัณฑ ประเภทขนมปง
ซีเรียล และเครื่องสําอางค โดยกัญชงมีวิตามิน B และแร
ธาตุประเภทแมกนีเซียม ฟอสฟอรัสซิงค เหล็ก และไฟ
เบอรในปริมาณสูง
• สาหรายคลอเรลลา และสไปรูลินา (Chlorella and Spirulina)
สาหรายคลอเรลลาเปนที่สนใจจากผูผลิตและผูบริโภคเนื่อง
จากมีปริมาณโปรตีนสูง จึงถูกนํามาใชเปนสวนผสมทดแทน
โปรตี น จากเนื้ อ สั ต ว ในการผลิ ต อาหาร และเป น ที่ นิย มใช
สําหรับการลดน้ําหนัก ในสวนของสาหรายสไปรูลินา ไดรับ
ความนิย มเป นอย างมากในผลิ ตภัณฑวิต ามิน อาหารเสริ ม
และเครื่องสําอางค เนื่องจากมีผลการวิจัยวา มีประโยชนตอ
การบํารุงผิว อีกทั้งยังมีโปรตีน และอะมิโน เอซิดในปริมาณ
สูง
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นอกจากนวัตกรรมจากสวนผสมในขางตนแลว นิทรรศการ Idea Supermarket ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ
อาหารเปนจํานวนมาก โดยสวนใหญผลิตภัณฑที่ไดรับคัดเลือกมาจัดแสดงจะเปนผลิตภัณฑที่มีคุณประโยชนตอ
สุขภาพ เชน gluten free, reduced salt, low calories, organic ซึ่งแสดงใหเห็นวาทั้งกลุม retails และ
ผู บ ริ โ ภคในป จ จุ บั น ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การบริโ ภคสิน คาที่ เป น ประโยชน ตอสุ ขภาพเป น อยางมาก นอกจากนี้
จากการศึกษาของ Euromonitor พบวา Private Label เริ่มมีการปรับภาพลักษณของแบรนดจากสินคา
ธรรมดาทั่วไปของหาง retails ใหมีความซับซอน (sophisticate) มากขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจของผูบริโภค
โดยเนนในเรื่องเรื่องราวประวัติศาสตรและแหลงที่กําเนิดของสินคา (provenance) วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ
ปราศจากสิ่งปรุงแตง (naturalness) และมาตรฐานรับรองของสินคา (certifying quality)
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ในปนี้มีผูประกอบการไทยที่เขารวมงานฯ จํานวน 9 บริษัท โดยแบงเปนกลุม Food จํานวน 5 บริษัท
และ Non-food จํานวน 4 บริษัท ไดแก
Food

Non-food

1. Exotic Food (Public) Co., Ltd.

1. Covco

2. K.R.S. Spicy Food Co., Ltd.

2. Mit Mongkol Industry Co., Ltd.

3. Lampang Food Products Co., Ltd.

3. Thai Stainless Steel Co., Ltd.

4. Siam Tin Food Products Co., Ltd.

4. Thantawan Industry (Pubilc) Co., Ltd.

5. Thaicoconut (Public) Co., Ltd.
จากการเยี่ยมชมงานในครั้งนี้ สคต. มีขอคิดเห็นวาการขยายตัวของสวนแบงการตลาดกลุม Private
Label จะมีผลใหเกิดการแขงขันมากขึ้นสงผลตอคาใชจายในการทําตลาดภายใตแบรนดของผูผลิตเพิ่มสูงขึ้น
นอกจากนี้ความนิยมในการสั่งซื้อสินคาออนไลนยังเปนปจจัยที่สงผลให Private Label เติบโตไดเร็วขึ้น
ยกตัวอยางจากกรณีของ Amazon.com ซึ่งไดขยายธุรกิจขายสินคา เชน ถานไฟฉาย เครื่องใชไฟฟาขนาดเล็ก
อาหารและของใชเด็กเล็ก ภายใต Private Label ของตัวเอง โดยมีอัตราการเติบโตที่สูงมากและคาดวา Amazon
จะขยาย Private Label ไปสูผลิตภัณฑอื่นในอนาคตอันใกล เนื่องจากการขายสินคาผาน webshop นั้น
retailers สามารถโฆษณาสินคา Private Label ของตนเองผาน ขอมูลตางๆ เพื่อชวยจูงใจผูซื้อไดอยางเต็มที่ งาน
World of Private Label จึงเปนหนึ่งในงานแสดงสินคาที่สำคัญของยุโรปที่สามารถชวยใหผูประกอบการไทยที่มี
โรงงานผลิตในลักษณะ OEM หรือ ODM และตองการขยายธุรกิจมายังตลาดยุโรปไดพบกับลูกคากลุมเปาหมาย
โดยผูประกอบการไทยอาจใชงานแสดงสินคาอยางเชน SIAL และ ANUGA ในการขยายตลาดสินคาภายใต
แบรนดของผูประกอบการเองผาน distributors และเขารวมงาน PLMA เพื่อหาลูกคาที่ตองการสั่งซื้อสินคา
ในลักษณะ OEM และ ODM ทั้งนี้ผลตอบรับจากผูประกอบการไทยที่เขารวมงานโดยรวมถือวาเปนที่นาพอใจ
เนื่องจากไดพบกับนักธุรกิจตัวจริงซึ่งเดินทาง มาจากหลายภูมิภาคทั่วโลกไมใชเฉพาะในเนเธอรแลนดและยุโรป
เท านั้น นอกจากนี้ งาน PLMA ยั งเปนงานแสดงสิ นคาที่มีความหลากหลายในกลุ มสิ นคาที่จั ดแสดงโดยมี ทั้ ง
สินคากลุมอาหารและสินคาที่ไมใชอาหารจึงเปนโอกาสสําหรับผูประกอบการไทยในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ เชน
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม วัสดุของใชในบาน บรรจุภัณฑ เคมีภัณฑ ของใชทั่วไป อุปกรณทําความ
สะอาด ผลิตภัณฑยาง ฯลฯ ในการหาชองทางเขาสูตลาดยุโรป อนึ่งงาน PLMA 2018 มีกําหนดจะจัดขึ้ น
ระหวางวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2561
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