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แนวโน้มธุรกิจรูปแบบ SPA  ในวงการเสือ้ผ้าแฟชั่นของญ่ีปุ่น 

แตเ่ดมิ ผู้ผลิตเสือ้ผ้าในญ่ีปุ่ นสว่นใหญ่จะฝากวางจ าหนา่ยสินค้าของตนในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้า
ปลีก ตอ่มาได้มีร้านค้าปลีกท่ีขยายรูปแบบธุรกิจไปยงัการออกแบบพฒันาสินค้าและวางแผนการผลิตด้วยตนเอง 
ซึง่เรียกวา่ SPA (Speciality store retailer of Private label Apparel) โดยบริษัทท่ีได้เร่ิมใช้รูปแบบธุรกิจ 
SPA ในระดบัสากลได้แก่ GAP, ZARA ฯลฯ สว่นในญ่ีปุ่ นได้แก่ Fast Retailing Co.,Ltd (แบรนด์ UNIQLO) 
Ryohin Keikaku Co., Ltd. (แบรนด์ MUJI) เป็นต้น ในขณะเดียวกนั ในฝ่ายผู้ผลิตเสือ้ผ้าของญ่ีปุ่ นเอง ก็มีบาง
บริษัทท่ีได้ขยายรูปแบบธุรกิจไปเป็น SPA ด้วยตนเอง โดยบริหารร้านค้าปลีกของตนเอง เชน่ บริษัท World ฯลฯ  

บริษัทในรูปแบบ SPA ด าเนินธุรกิจครบวงจรคือตัง้แตส่รรหาวสัด ุออกแบบวางแผนและพฒันาสินค้า ท า
การผลิต จ าหน่าย บริหารสต๊อกและร้านค้าปลีก จดุเดน่ท่ีเป็นข้อได้เปรียบของ SPA คือ (1) มีข้อมลูชดัเจน
เก่ียวกบัสินค้าฮิตหรือสินค้าท่ีขายได้ขายไมไ่ด้ จากสภาวะการจ าหน่ายในร้านค้าปลีกของตน ซึง่ช่วยให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อยา่งฉบัไว (2) สามารถผลิตสินค้าในราคาท่ีเหมาะสม ในขณะเดียวกนั 
รูปแบบธุรกิจ SPA ก็มีจดุด้อยด้วยเชน่กนั คือ ต้องรับความเส่ียงสงูเน่ืองจากเป็นผู้วางแผนและผลิตสินค้าด้วย 

จากความส าเร็จของ UNIQLO ซึง่ได้กลายเป็นผู้ ค้าปลีกท่ีมียอดจ าหน่ายสงูสดุของญ่ีปุ่ น (ในปี 2013 
ยอดจ าหนา่ย 6.2 แสนล้านเยน หรือประมาณ 1.9 แสนล้านบาท) ท าให้วงการเสือ้ผ้าส าเร็จรูปในญ่ีปุ่ นจบัตามอง
ธุรกิจรูปแบบนีก้นัยิ่งขึน้ และเกิดการเปล่ียนแปลงในระบบการกระจายสินค้า กลา่วคือ แตเ่ดมิบริษัทผู้ผลิตเสือ้ผ้า
ของญ่ีปุ่ นจะมีนกัออกแบบและ patterner ของตนท าการออกแบบและผลิตสินค้า จากนัน้จะท าการเปิดตวัโดย
การจดังานแสดงสินค้าแนะน าให้กบัผู้ ค้าสง่ ซึง่ไปคดัเลือกสินค้าและกระจายตอ่ไปเพ่ือการจ าหน่าย ดงันัน้ ผู้ผลิต
จะทราบวา่จ าหนา่ยได้ดีหรือไมดี่เม่ือสินค้านัน้ออกสู่ตลาดผา่นการจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าปลีก  
ซึง่หมายความวา่ หากสินค้าไมเ่ป็นท่ีนิยมก็จะเกิดความเส่ียงของสินค้าค้างสต๊อก แตส่ าหรับรูปแบบธุรกิจ SPA นี ้
บริษัทจะใช้สถิตแินวโน้มการจ าหนา่ยในอดีตประกอบกบัเทรนของปารีสหรือมิลาน ออกแบบสินค้าท่ีจะจ าหนา่ย
ในฤดกูาลถดัไป โดยจะลองผลิตสินค้าตวัอยา่งท่ีมีความหลากหลายและน าวางจ าหนา่ยเป็นการทดลองตลาด
ระยะหนึง่ ซึง่หากได้รับผลตอบรับท่ีดีจากผู้บริโภคจงึจะท าการผลิตอยา่งจริงจงัตอ่ไป เม่ือบริษัทได้ตดัสินวา่จะ
ผลติจ าหนา่ยสินค้าใดตอ่ไปแล้วจงึจะท าการสัง่ผลิตไปยงับริษัท OEM ท าให้ชว่งระยะการสง่มอบสินค้าจงึมกัจะ
สัน้กวา่การกระจายสินค้าในรูปแบบท่ีผา่นมา ดงันัน้ เง่ือนไขส าคญัส าหรับบริษัทท่ีจะรับเป็น OEM ให้กบับริษัท 
SPA ได้ กลา่วคือ จะต้องสามารถผลิตและสง่มอบสินค้าได้ในระยะเวลาสัน้ หรือ มี lead time ในการผลิตท่ีสัน้ 
อาทิ เชน่ ประมาณ 1 เดือน – 1 เดือนคร่ึง เป็นต้น 

ทัง้นี ้ในงานแสดงสินค้า JFW-IFF ซึง่จดัท่ีกรุงโตเกียวระหวา่ง 23-25 กรกฏาคม 2014 นีไ้ด้มีการจดัพืน้ท่ี
ใหมเ่ป็นพิเศษช่ือวา่ SPA Business Matching Zone ซึง่มีบริษัทผู้ผลิต OEM/ODM 1 ทัง้ของญ่ีปุ่ นและ
ตา่งประเทศมาออกบู๊ทเพ่ือจบักลุม่ลกูค้า SPA ท่ีต้องการหา OEM/ODM เพ่ือสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจรูปแบบ 
SPA นี ้และเป็นท่ีนา่สงัเกตว่าบริษัทตา่งชาตซิึง่มาออกบู๊ทสว่นใหญ่มาจากจีนและมีบางรายมาจากเวียดนาม 

                                                           
1 ODM : Original Design Manufacturer หมายถึงผู้ผลิต OEM ท่ีรับดแูลการผลิตตัง้แตก่ารออกแบบดีไซน์ และผลิตสินค้าตวัอย่างไป
น าเสนอให้กบัลกูค้า  
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ศึกษาคู่แข่ง 

ผู้ผลิตสินค้าเสือ้ผ้าของจีน ปัจจบุนัตา่งทราบดีวา่ การด าเนินกลยทุธ์ China Plus One โดยบริษัทญ่ีปุ่ น
สง่ผลให้จีนอาจสญูเสียตลาดญ่ีปุ่ นให้ประเทศตา่งๆในอาเซียน ดงันัน้ จงึมีบริษัทจีนท่ีหาหนทางแก้ไขปัญหาโดย
การมุง่ไปจบัลกูค้าและความต้องการใหม่ๆ โดยใช้จดุแข็งท่ีผู้ผลิตจีนมีอยู ่ 

ข้อมลูส าคญัท่ีได้ทราบจากการสมัภาษณ์โดยหนงัสือพิมพ์ Senken เก่ียวกบับริษัทของจีนท่ีมาออกบู๊ทใน 
SPA Business Matching Zone  ได้แก่ บริษัท  NINGBO HAOYI IMPORT & EXPORT CO.,LTD (寧波豪
翼進出口有限公司 )  

(1) บริษัทฯมองกลุม่เป้าหมายคือ SPA ของญ่ีปุ่ นซึง่ปัจจบุนัต้องท าธุรกิจโดยตรงร่วมกบัผู้ผลิตท่ีเป็น ODM 
ในตา่งประเทศ เพ่ือท่ีจะให้สามารถแขง่ขนัและอยูร่อดในตลาดญ่ีปุ่ นได้ 

(2) บริษัทฯมีโชว์รูมขนาดพืน้ท่ี 550 ตร.ม.ท่ีนครเซียงไฮ้ และมีโรงงานสองแหง่ แหง่หนึง่ท่ีเซียงไฮ้ซึง่สามารถ
ตอบสนองการผลิตล๊อดเล็กๆ เชน่ แบบละ 100 ตวัและโรงงานของตนเองท่ี Shenyang รวมทัง้ยงัมีกลุม่
โรงงานในความร่วมมือในเขตมลทล Anhui ท่ีสามารถตอบสนองการผลิตจ านวนมากได้ถึง 5 หม่ืนตวั จงึ
สามารถตอบสนองลกูค้าได้ทกุรูปแบบ 

บริษัท YOUPIN IMPORT & EXPORT Co.,Ltd. (寧波象山優品進出口有限公司 ) 

(1) บริษัทฯถนดัในสินค้าประเภทโปโลเชิ๊ร์ต เสือ้ยืด และ เสือ้วอร์ม(Trainer wear) โดยสามารถตอบสนอง
การผลิตล๊อดเล็ก(200ตวัตอ่แบบ)ได้ และพิถีพิถนักบัวสัดผุ้าท่ีใช้ ดีไซน์รวมไปถึงสว่นประกอบของเสือ้ผ้า 

(2) บริษัทฯมองว่าแม้วา่บริษัทญ่ีปุ่ นจะพยายามหาแหลง่ supply ในอาเซียนเพ่ือทดแทนการพึง่จีน แตผู่้ผลิต
ในอาเซียนมีข้อจ ากดั คือ แม้วา่ราคาจะแขง่ขนัได้กบัจีน แตมี่เวลาสง่มอบนานกวา่จีนมาก  

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ส่งออกไทย 

(1) กระแสของบริษัทญ่ีปุ่ นในวงการเสือ้ผ้าสิ่งทอตามแนวกลยทุธ์ China Plus One คงจะยงัด าเนินตอ่ไป
และอาจเร่งระดบัความจ าเป็นยิ่งขึน้ในขณะนีซ้ึง่เป็นช่วงเงินเยนออ่นคา่ โดยบริษัทญ่ีปุ่ นจะต้องหาแหลง่ 
Supply ท่ีมีความสามารถในการแขง่ขนัเพ่ือทดแทนสว่นท่ีถอนออกจากจีน แม้ว่าเวียดนามและพมา่จะ
ได้รับความสนใจอยา่งสงูจากฝ่ายญ่ีปุ่ น แตไ่ทยก็ยงัเป้าหมายท่ีญ่ีปุ่ นจบัตามองในแง่ของการเป็นแหลง่ 
Supply ครบวงจร ซึง่สามารถจดัหาวสัดไุด้หลากหลาย 

(2) ผู้ผลิตไทยจงึยงัคงมีโอกาสท่ีจะเป็นผู้ผลิตและ Supply สินค้าให้ญ่ีปุ่ นได้ โดยเฉพาะบริษัทไทยท่ีได้ขยาย
ฐานการผลิตออกไปยงัประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือใช้ประโยชน์ด้านแรงงาน เป็นต้น อยา่งไรก็ตาม ประเดน็ท่ี
ผู้ผลิตไทยควรค านงึถึงคือ ระยะเวลาสง่มอบ การพฒันาสินค้าท่ีมีมลูคา่เพิ่ม และในระยะกลาง-ยาวควร
พฒันาตนเองให้สามารถรับเป็น ODM หรือ OBM (Original Brand Manufacturer)  
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