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1) บริษัทเครื่องส ำอำงยักษ์ใหญ่ L’Oreal โอด ตลำดเครื่องส ำอำงก ำลังซบเซำ 

 

เนื้อหำสำระข่ำว: L’Oreal บริษ ทเครื่องส าอางย กษ ใหญ่รายหนึ่งของโลกมีการขยายต วต่ ากว่า
ประมาณการณ ส าหร บช่วงไตรมาศท่ี 2 อ้างเหต จากความต้องการในสหร ฐฯ ลดลง  

Jean-Paul Agon ประธานและผู้บริหารบริษ ท แถลงในรายการ CNBC Wednesday ว่า ปัจจ ย
แวดล้อมของตลาดสหร ฐฯ ไม่มีความแน่นอนเลย และอ ตสาหกรรมเครื่องส าอางเองก็ขึ้น ๆ ลง ๆ ไปตามสภาพ
เศรษฐกิจเสมอ L’Oreal ต ้งต้นจากไม่มีอะไรในมือเลยเมื่อ 50 ปีก่อน แล้วก็ข้ึนมาเป็นอ นด บหนึ่งปละไม่มีอะไรเลย
ที่ง่ายส าหร บเรา มีหลายปีที่เราประสบความส าเร็จได้ และอีกหลาย ๆ ปีก็แย่ แต่ปีนี้แย่ไปหน่อย ซึ่งก็คงต้อง
ยอมร บ 

ข่ำวเด่นประจ ำสัปดำหจ์ำกสหรัฐอเมริกำ 
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น กวิจ ยผู้บริโภคชี้ว่าเมื่อ 5 ปีก่อนตลาดเครื่องส าอางในสหร ฐฯ น ้นเฟ่ืองฟูอย่างมาก เพราะมีผู้มี
ชื่อเสียงประสบความส าเร็จในการเปิดต วสินค้าใหม่ในแบรนด ของตนเองมากมาย ต วอย่างเช่น Fenty Beauty 
Collection ของน กร้องอย่าง Rihanna หรือ เครื่องส าอาง Kylie ของ Kylie Jenner เป็นต้น แล้วย งมีท ้งคนด งที่
ใช้ Instagram และ Bloggers ที่ออกมาโฆษณาเครื่องส าอางและสอนการใช้เครื่องส าอางม ่งเป้าไปที่ผู้บริโภคกล ่ม 
Millennials (ผู้ที่เกิดในช่วงปี 1980-1994) ซึ่งมีความม ่นใจสูงในในผลิตภ ณฑ เครื่องส าอาง สไตล ต่าง ๆ และการใช้
เครื่องส าอางมากกว่าคนในร ่นพ่อแม่ของพวกเขา แต่การที่ผู้บริหารของ L’Oreal ออกมาบอกว่าตลาดเครื่องส าอาง
ในสหร ฐฯ ก าล งซบเซาน ่นชี้ให้เห็นได้ว่าความเฟ่ืองฟูในช่วงที่ผ่านมาอาจเป็นจ ดสูงส ดที่มีแต่จะดิ่งลงแล้วก็เป็นได้ 

L’Oreal น ้นถือเป็นเจ้าตลาดในเรื่องเครื่องส าอางส าหร บตลาดผู้บริโภคท ่วไป แต่ก็มีสินค้าระด บ
หรูหราที่ได้การตอบร บอย่างดีด้วยในตลาด ด งน ้นเมื่อตลาดเครื่องส าอางเริ่มจะแย่ เราก็ต้องร บแรงกดด นเพ่ิมขึ้นไป
ด้วย 

น กวิจ ยย งชี้อีกว่า ใน 12-18 เดือนที่ผ่านมาตลาดเครื่องส าอางสหร ฐฯ อยู่ในสภาวะตกต่ าหน ก 
โดยมีผู้บริโภคบางกล ่มที่ให้ความสนใจก บสิ่งที่แตกต่างหรือหรูหรายิ่งขึ้น กว่าเครื่องส าอางที่วางขายตามท้องตลาด  

รายได้ของ L’Oreal ในอเมริกาเหนือ (ไม่น บผลกระทบต่อรายได้จากการผ นผวนของค่าเงินและ
การควบรวมกิจการ) ตกลง 1.1% ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถ นายน โดยทรงต วในครึ่งแรกของปี 2019 L’Oreal ซ่ึง
เป็นเครื่องส าอางฝร ่งเศส น บว่าเป็นแบรนด เครื่องส าอางจากย โรปรายล่าส ด ที่พูดถึงประเด็นเรื่องความต้องการที่
ผ นผวนและแนวโน้มของตลาดสินค้าเพ่ือความงามที่ก าล งเปลี่ยนไปในภูมิภาคอเมริกาเหนือ โดยมีแบรนด  Gucci 
ของ Kering ที่เคยออกมาแถลงถึงยอดขาท่ีชะง กในตลาดสหร ฐฯ แล้วด้วยในส ปดาห ก่อน  

ต่อข้อซ กถามที่ว่า แล้วภาวะอึมครึมอย่างนี้จะยาวนานไปอีกส กเพียงใด ผู้บริหารของ L’Oreal 
ให้ค าตอบว่าภาวะเช่นนี้น่าจะไม่ยาวนานน ก เป็นไปได้ที่ผู้บริโภคอาจมีเครื่องส าอางเต็มตู้ไปซ กหน่อยและอีกส กพ ก
ก็ก็คงจะออกมาซื้อเครื่องส าอางก นอีกเช่นเคย 

ราคาห ้นของ L’Oreal ตกลงร้อยละ 4.5 ในว นพ ธที่ผ่านมาด้วยผลด งกล่าว 
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บทวิเครำะห์: L’Oreal เป็นหนึ่งในบริษ ทเครื่องส าอางท่ีมีส่วนแบ่งตลาดสูง ในตลาดเครื่องส าอาง
สหร ฐ จากข่าวที่ออกมาข้างต้นนี้ สามารถสะท้อนแนวโน้มของผู้บริโภคสหร ฐฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป ท ้งในเรื่องของ 
พฤติกรรมการซื้อสินค้า พฤติกรรมการบริโภคโฆษณา และ ความสามารถในการซื้อสินค้า  

ต่างปฏิเสธไม่ได้ที่ในปัจจ บ น “Social Media” ได้ร บความนิยมสูงและสามารถเปลี่ยนแปลง
ท ศนคติของผู้บริโภคได้ไม่มากก็น้อย โดยผู้บริโภคน ้น มีช่องทางใน “การเลือกซื้อสินค้า” ที่มากขึ้น เพราะตลาด
สามารถเกิดขึ้นท กที่และ Social Media ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็ก ๆ สามารถจ าหน่ายผลิตภ ณฑ  ที่
หลากหลายเพ่ือตอบโจทย ความต้องการของผู้บริโภค เช่น ผลิตภ ณฑ ที่มีความแตกต่างจากที่ขายในท้องตลาด เน้น
เครื่องส าอางที่พิเศษส าหร บผิวคนแพ้ง่าย หรือ เครื่องส าอางที่ท าจากสารธรรมชาติชนิดพิเศษซึ่งจะมีความหรูหรา 
โดยผลิตภ ณฑ ที่ออกมาเหล่านี้ต่างถูกผลิตมาเพ่ือตอบโจทย รสนิยมของผู้บริโภคบางกล ่มได้ “ตรงจ ด” กว่า
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่จะออกสินค้าขายจ านวนมากและสรรพค ณอาจจะไม่ได้เจาะจงเฉพาะกล ่มเหมือนด งค า
กล่าวว่า “เสื้อขนาดเดียวไม่สามารถสวมได้เหมาะเจาะส าหร บท กคน (One size doesn’t fit for all)”   

ด้วยเหต นี้จึงอาจจะเป็นหนึ่งในเหต ผลที่ท าให้ยอดขายสินค้าของ L’Oreal ต้องชะลอและลดลง
เพราะถูกผู้ประกอบการรายเล็ก ๆ แย่งชิงกล ่มลูกค้าผู้ที่ต้องการทางเลือกใหม่ในการใช้เครื่องส าอางไป แต่ท ้งหมด
นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ประกอบการรายเล็ก ๆ จะสามารถล้มรายใหญ่ได้อย่างสมบูรณ  อาจจะเพียงแค่แบ่งพ้ืนที่
ตลาดก บรายใหญ่เท่าน ้น ซึ่งนอกจากนี้บรรดาผู้มีชื่อเสียงก็ได้กระโดดลงมาเพ่ิมทางเลือกในตลาดเครื่องส าอาจก น
ด้วย โดยการออกผลิตภ ณฑ เครื่องส าอางที่เป็นของต วเอง ใช้ชื่อเสียงและผู้ติดตามพวกเขาเป็นตลาดรองร บ
ผลิตภ ณฑ ของตนผ่านช่องทาง Social Media ซึ่งผู้บริโภคที่ติดตามอยู่ก็ให้ความเชื่อถือเต็มที่และให้การยอมร บใน
แบรนด ของผู้มีชื่อเสียงที่ชื่นชอบไปโดยปริยาย 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ: จากข่าวสารสภาวะทางการค้าของไทยในเดือนมิถ นายนที่ผ่านมาได้
ระบ ว่า แม้เศรษฐกิจโลกจะชะลอต ว สินค้าบางประเภทก าล งอยู่ในสภาวะหดต วทางการส่งออก แต่สินค้าชนิด
เครื่องส าอางของไทยกล บสวนทางก นเพราะมีการขยายต วอย่างมาก โดยยอดการส่งออกเครื่องส าอางของประเทศ
ไทย ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2562 มีมูลค่าถึง 1,469.4 ล้านเหรียญสหร ฐ ซึ่งตลาดหล กส าค ญจะเป็นในกล ่ม
ประเทศที่ไทยมีข้อตกลงการค้าเสรีร่วมก น (Free Trade Agreement) เช่น ประเทศในอาเซียน ญี่ป ่น และ จีน
เป็นต้น ด้วยเหต จากการเติบโตนี้ จึงอาจจะท าให้ผู้ประกอบการเครื่องส าอางไทย อยากจะขยายตลาดการส่งออก
ไปย งในหลากหลายประเทศมากขึ้น ซึ่งจากข่าวที่น าเสนอข้างต้น สคต.ไมอามีเห็นว่า หากผู้ประ กอบการ
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เครื่องส าอางก าล งมองต้องการขยายตลาดมาย งสหร ฐฯ ในปัจจ บ นอาจจะเป็นจ งหวะเวลาที่เหมาะสมส าหร บการ
เจาะตลาดสหร ฐฯ ด้วยโอกาสที่ผู้บริโภคเริ่มมองหาสินค้าใหม่และเริ่มออกห่างจากสินค้าที่มีอยู่ท ่ว ๆ ไปในตลาด 
พฤติกรรมของผู้บริโภคสหร ฐฯ ที่ก าล งห นไปนิยมที่จะเลือกซื้อผลิตภ ณฑ ที่มีความแตกต่างจากสินค้าที่วางขายท ่วไป
มากขึ้น สินค้าที่จะประสบความส าเร็จควรมีจ ดขายที่ต วผลิตภ ณฑ  พ ฒนาแบรนด สินค้าให้มีความหรูหรา แตกต่าง
จากที่วางขายในท้องตลาด ซึ่งสินค้าไทยอาจจะเน้นไปย งที่ พวกกล ่ม สม นไพร ที่ร กษาผิวหรือประทินผิว ต่ าง ๆ  
พร้อมก บสร้างแพคเกจที่มีความหรูหราและน่าสนใจ ก็จะเป็นอีกหนึ่งจ ดขายของสินค้าได้ 

********************************************************* 

ที่มำ: CNBC 
เร่ือง: “Cosmetics giant L’Oreal says sluggish US makeup market has hit sales” 

โดย: Holly Ellyatt 
จัดท ำโดย: ณฐ์ชนนท์ ลิ่มบญุสืบสำย 
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