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ร้าน Sephora (แบรนดค์อสเมติกส์ชื่อดัง) เร่งขยาย 50 สาขาหลังวิกฤต Covid-19

          ร้านคอสเมติกส์ชื ่อดัง Sephora ได้มีแผนเพิ่มเปิดสาขาใน
แคนาดามากกว่า 50 แห่ง ภายในอีก 2-3 ปีข้างหน้าทั่วประเทศ หลัง
วิกฤต Covid-19 นับว่าเป็นจากเพิ ่มจำนวนสาขากว่า 60% จาก
ปัจจุบันที ่ม ีอยู ่แล้วกว่า 80 ใน
แคนาดา ผู ้บร ิหารของบริษัทมี
ความเชื่อมั่นว่า หลังจากวิกฤตครั้ง
นี ้ผ ู ้คนจะกลับมาจับจ่ายใช้สอย
มากขึ้น และเลือกที่จะจับจ่ายใน
ช่องทางที่ล ูกค้าสามารถจับต้อง
สินค้าได้มากกว่า การซื้อขายแบบ
ออนไลน ์  โ ดยจ ุ ดที่ น ่ า สน ใจ 
ผู ้บริหารของ Sephora ได้กล่าว
ว่า ทุกวันนี้ ลูกค้าต้องการสินค้า
ทันที ไม่อยากทนรอสินค้าที่ส่งทางออนไลน์ และอยากที่จะทดลอง
สินค้าก่อนเลือกซื้อ และอยากจับต้องสินค้าก่อนซื้อ ที่พฤติกรรมของ
ผู้บริโภค จะแตกต่างไปจากสินค้าอ่ืนๆ   
          บริษัท Sephora เป็นบริษัทลูกในเครือของ LVMH ผู ้ผลิต
สินค้าแบรนด์เนมที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งธุรกิจในแคนาดา บริษัทมีศูนย์
กระจายสินค้าหลัก 2 แห่ง ในเมืองโทรอนโต (ฝั่งตะวันออก) และเมือง
แวนคูเวอร์ (ฝั ่งตะวันตก) ถึงแม้ว่าทางบริษัทได้มีแผนจะเปิดสาขา
เพิ่มขึ้นท่ีอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้า ที่สามารถมาจับจ่ายภายใน
ร้าน แต่ทางบริษัทก็มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มขึ้นกับรูปแบบระบบค้าปลีก
ออนไลน์ ที่จะเน้นประสิทธิภาพความรวดเรว็ในการขนสง่สินค้าอีกดว้ย       
           ร้านค้าปลีกส่วนใหญ่ได้ปรับตัวในช่วง Covid-19 ที่เพิ่มการ
จัดส่งแพ็กสินค้าจากร้านไปยังลูกค้า แต่ความเป็นจริง การส่งสินค้า
จากร้านได้เป็นกลายเป็น “ดาบสองคม” สำหรับธุรกิจ ซึ่งที่แท้จริง
ขั้นตอนดังกล่าวนับว่าเป็นขั้นตอนที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้ต้นทุนการ
ส่งสินค้าสูงขึ้น เพราะร้านหรือสาขาส่วนใหญ่จะได้รับส่งสินค้าจาก 
ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Centre) ของบริษัท ที่สินค้าจะต้อง
มีการเดินทาง การขนส่งหลายๆ ทอด ก่อนถึงมือลูกค้า ที่ทำให้ระบบโล
จิสติกส์ไม่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งขั้นตอนการแพ็กสินค้าภายในร้านโดย

พนักงานขายหน้าร้าน จะทำให้พนักงานขายไม่สามารถทำหน้าที่ใน
การบริการลูกค้าท่ีเข้ามาเดินจับจ่ายภายในร้านได้อย่างเต็มที่อีกด้วย    
           วิกฤต Covid-19 ส่งผลให้ลูกค้าที่เคยเข้ามาเลือกซื้อสินค้า

ภายในร้าน ต้องหันไปสั่งสินค้า
ผ ่านช่องทางออนไลน์  และ
พนักงานที ่ เคยต้องต ้อนรับ
ลูกค้า ต้องหันไปช่วยจัดแพ็ค
สินค้าส่งออนไลน์แทน ที่นับว่า
เป ็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน ้า  แต ่ ในระยะยาวแล้ ว 
บริษัทต้องคิดถึงความคุ้มค่า
และประส ิทธ ิภาพของการ
ทำ ง านอี กด ้ ว ย  ถ ึ ง แม ้ ว่ า

ช่องทาง “ออนไลน์” และ “ออฟไลน์” ได้กลายเป็น New Normal ที่
ร้านค้าส่วนใหญ่จะยังคงต้องใช้ต่อไปแม้กระทั่งหลังวิกฤต Covid-19 
จะจบลงแล้วก็ตาม  
         อย่างไรก็ตาม บริษัท Sephora ได้มีแผนที่จะเปิดสาขาใหม่ๆ 
เพิ ่มขึ ้นอีก 50 แห่ง แต่สาขาใหม่ๆ นั ้นจะมีขนาดที่กะทัดรัดกว่า 
รูปแบบสาขาเดิมในปัจจุบัน โดยจะเลือกเปิดเน้นในเมืองรอง หรือเมือง
เล็กๆ ที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 100,000 – 300,000 คน โดย
เลือกเมืองที่ฐานลูกค้าเดิมของบริษัท คัดเลือกจากกลุ่มลูกค้าที่เคยสั่ง
ส ินค้าช่องทางออนไลน์  ที ่บริษัทรู้ได้จากที่อยู ่ของลูกค้า เป็นตัว
กำหนดการตั้งสาขาใหม่ๆ   
         ความท้าทายของบริษัท Sephora ในแคนาดาช่วงหลักล็อก
ดาวน์ครั้งที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าทางการจะอนุญาตให้สามารถเปิดร้านให้
ลูกค้าเข้ามาจับจ่ายสินค้าภายในร้านได้อีกครั้ง แต่ก็ไม่อนุญาตให้มีการ
ทดลองเครื่องสำอางค์ น้ำหอม ครีม หรือมีกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการสัมผัส (เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค)  อย่างไรก็ตาม
บริษัทยังคงมุมมองที ่ดีต่อตลาดแคนาดา หลังจากที ่ภาครัฐได้เร่ง
แจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชน ที่คาดว่า สาขาต่างๆ จะสามารถ
กลับมาเปิดได้ให้แบบเต็มรูปแบบก่อนสิ้นปีนี้ ที่จะสามารถทำให้ร้าน 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต 
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 
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และพนักงานจะสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าที่มาจับจ่าย
ภายในร้านได้  
         ธุรกิจคอสเมติกส์ในแคนาดามีการแข่งขันที่สูง โดยคู่แข่งราย
ใหญ่ๆ ได้แก่ ร ้าน Shopper Drug Mart ที ่จำหน่ายยาเวชภ ัณฑ์ 
เคร ื ่ องสำอางค ์  มี จำนวนมากกว ่ า 1 ,300 สาขาในแคนาดา 
ห้างสรรพสินค้า Hudson’s Bay ทีเ่ก่าแก่ในแคนาดามีอายุกว่า 300 ปี 
มีแผนกสินค้าเครื่องสำอางโดยเฉพาะที่มีกว่า 90  สาขา และห้างอื่นๆ 
อ า ท ิ  Northstorm ร วม ถ ึ ง ห ้ า ง อ อน ไ ลน ์  Well.ca แ ล ะ ห ้ า ง 
Amazon.ca ได้เพิ่มความร้อนแรงของการแข่งขันในสมรภูมิสินค้าคอส
เมติกส์ในแคนาดา  
           ในปี 2563 บริษัท Utla Beauty คู่แข่งที่สำคัญของ Sephora 
จากสหรัฐฯ ที่มีรูปแบบธุรกิจแทบจะเหมือนกัน (มีจำนวน 1,200 
สาขาในสหรัฐฯ) มีสินค้าตั้งแต่เครื่องสำอางค์ เครื่องประทินผิว น้ำหอม 
ฯลฯ ได้ประกาศยกเลิกแผนที่จะมาเปิดสาขาในแคนาดา เนื่องจาก
ต้องการเน้นทำตลาดสหรัฐฯ ก่อน ทำให้บริษัท Sephora Canada 
ต้องรีบปรับกลยุทธ์ในการขยายเปิดสาขาเพิ่ม เพื่อขยายสัดส่วนตลาด
และป้องกันคู่แข่งหน้าใหม่ ก่อนที่บริษัท Utla Beauty อาจเข้ามา
แข่งขันโดยตรงกับ Sephora ในอนาคต       
   

ความเห็นสำนักงานฯ 
ในปี 2563 ตลาดสินค้าคอสเมติกส์ในแคนาดมีมูลค่าตลาด 

1.13 พันล้านเหรียญฯ (2.82 หมื่นล้านบาท) มีอัตราขยายตัว 9.4%/ปี 
ที่นับว่าหนึ่งในตลาดสินค้าที่อัตราขยายตัวสูง โดยพฤติกรรมผู้บริโภค
ส่วนใหญ่นั้น จะชอบที่มาจับจ่ายเลือกซื้อ หรือทดลองสินค้าภายในห้าง 
ที่แบรนด์ของสินค้าส่วนใหญ่จะมีพนักงานหรือตัวแทนของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์มาให้บริการลูกค้า ที ่เป็นการสร้างประสบการณ์โดยตรง
ให้กับลูกค้า แต่ด้วยสถานการณ์ช่วง Covid-19 ด้วยข้อจำกัดในเรื่อง
ของการล็อกดาวน์ การไม่อนุญาตให้ลูกค้าทดลองสินค้าภายในร้าน 
(ถึงแม้ว่าจะสามารถเปิดร้านได้อีกครั้ง) ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจค้า
ปลีกของสินค้าคอสเมติกส์ไปจากเดิม ที่ต้องเน้นการจำหน่ายผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งยักษ์ใหญ่ในวงการคอสเมติกส์อย่างบริษัท 
Sephora มองว่า ลูกค้าส่วนใหญ่จะยังคงกลับมาจับจ่ายสินค้าภายใน
ร้านมากกว่าการซื้อขายออนไลน์ แต่บริษัทก็ได้เตรียมรูปแบบความ
พร้อมในการทำธุรกิจออนไลน์มากขึ้น ที่จะมีการจัดตั้งศูนย์ส่งสินค้า 
(ไปยังลูกค้า) จากส่วนกลางศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท ไม่ใช่ส่งจาก
สาขาร้านค้าปลีก ที่ช่วยลดขั้นตอนความยุ่งยาก และลดต้นทุนแฝงของ
ค่าขนส่งที ่เพ ิ ่มขึ ้น เพิ ่มประสิทธิภาพในการทำงาน นับว่าเป็น 
Business Model ใหม่ที่ผู้ประกอบการไทยควรศึกษาติดตาม ความ
เคลื่อนไหวของรูปแบบการค้าปลีกในช่วงหลังวิกฤต ที่ร้านค้าปลีกได้

ปรับให้มีการจำหน่ายสินค้าได้หลายช่องทาง แต่ละช่องทางจะต้องมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น เพื ่อตอบโจทย์ของความต้องการลูกค้าที่
เปลี่ยนไป      

ติดตามความเคลื ่อนไหวในการค้าระหว่างประเทศผ่าน
เว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ www.ditp.go.th และ 
www.thaitrade.com หรือโทรปรึกษาเรื่องการค้าระหว่างประเทศที่
กรมส่งเสร ิมการค้าระหว่างประเทศ โทร.1169 (หากโทรจาก
ต่างประเทศ โปรดติดต่อที่ โทร. +66 2792 6900)  
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