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สรุปการบรรยายวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 – 10.00 น. 
หัวข้อ ช่องทางการท าตลาด พ่ีจูงน้อง 
โดย คุณนภาพร เมตตาจิตโต รองผู้อ านวยการฝ่าย บมจ. ล็อกซเล่ย์ 
 

- Loxley Intertrade เป็นบริษัทในเครือ Loxley ที่แตกตัวออกมาจาก Loxley Trading ซึ่งท าธุรกิจ
จัดจ าหน่ายสินค้าในประเทศไทย เช่น น  ามันพืชกุ๊ก ถั่วกรีนนัท Loxley Intertrade ท าธุรกิจจัด
จ าหน่ายสินค้าในต่างประเทศ ยึดแนวทางว่า อะไรที่เป็น Opportunity จะท าหมด ปัจจุบันมีอายุ
ประมาณ 5 ปี 

- คุณนภาพรเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์การเข้าตลาดเอเชียในแต่ละประเทศ ดังนี  
- ตลาดจีน เริ่มเข้าเมื่อปี 2011 ใช้เวลาเดินเรื่องเพ่ือจดทะเบียนบริษัทเป็นเวลาเกือบ 1 ปี มีประเด็นที่

ต้องดูหลายด้าน เช่น เขตเศรษฐกิจ ภาษีชาวต่างชาติ เริ่มต้นด้วยการหา partner บริษัทจีน คือ 
Senopex ซึ่งมีปั๊มน  ามันอยู่ 30,000 แห่งทั่วประเทศ ในจ านวนนี มีประมาณ 20,000 ปั๊มที่มีร้าน
สะดวกซื อ จึงมองเห็นเป็นโอกาสที่จะขายสินค้าในร้านสะดวกซื อของปั๊ม Loxley ส่งคนเข้าไปสังเกต
พฤติกรรมผู้ซื อ ก่อนจะเข้าไปเสนองานแก่ผู้บริหาร Senopex สินค้าที่เลือกเข้าไปขายคือข้าว โดยทีม
ไทยไม่คิดว่าจะขายได้ แต่ทีมจีนมั่นใจว่าต้องขายได้แน่นอน จึงสร้างแบรนด์ขึ นมา เป็นแบรนด์แรก
ของ Loxley เริ่มต้นที่ 200 ปั๊ม ใช้โปรโมชั่นเติมน  ามัน 100 บาทได้ข้าว 350 กรัม ในช่วง 2 ปีแรก
ขาดทุน แต่หลังจากนั นประสบความส าเร็จ ปัจจุบันขายได้ 4,000 ตันต่อปี และมีทั งแบรนด์ Loxley 
และแบรนด์ของลูกค้าอ่ืน ๆ มีสินค้าวางขายมากมาย ทางจีนจะถามตลอดว่ามีสินค้าใหม่ ๆ อะไรบ้าง 

- ข้อคิดจากการเข้าตลาดจีน คือต้องมีทีมที่เป็นคนท้องถิ่นของเขา เพราะจะเข้าใจวัฒนธรรมและตลาด
อย่างลึกซึ งกว่าคนไทย หากใช้คนไทยแล้วใช้ล่าม นอกจากการสื่อสารจะไม่สมบูรณ์แล้ว ยังจะท าให้
ธุรกิจไม่มีความเข้าใจตลาดที่จะเข้าอีกด้วย นอกจากนี ยังต้องแสดงให้ partner เห็นความตั งใจ จริงใจ 
และท่ีส าคัญเรื่องคุณภาพมาตรฐานต้องได้ทุกล็อต 

- ตลาดเวียดนาม ประเทศเวียดนามเป็นคู่แข่งไทยโดยตรงด้านฐานการผลิต การเปิดโรงงานในเวียดนาม
จะถูกกว่าไทยมาก บริษัท Loxley ในเวียดนามชื่อ Lox Thai จัดจ าหน่ายกุ๊ก กรีนนัท น  าผลไม้ดอยค า 
และสินค้าของประเทศเวียดนาม สินค้าที่มีอนาคตดี คือ skin care ราคาไม่สูง สินค้าควรมีขนาดเล็ก 
(ตรงข้ามกับจีนที่ชอบขนาดใหญ่) ส าหรับปัญหาของตลาดเวียดนามจะเป็นเรื่องค่าขนส่งสินค้า เพราะ
ไม่มี Distribution Center ไม่มีการสต็อคสินค้า ดังนั นจะสั่งสินค้าทีละน้อย ๆ ท าให้ค่าขนส่งสูง 

- ตลาดกัมพูชา เนื่องจากมีประเด็น border trade และการจดทะเบียนบริษัทยังติดข้อกฎหมาย จึง
เพียงแต่ตั งส านักงาน และไม่ขาย consumer products โดยธุรกิจที่ท าเป็น project เช่น บ าบัดน  า
เสีย มีค าแนะน าส าหรับเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าวางขายในกัมพูชา ควรบันทึก lot number ด้วย
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เพ่ือให้ track ได้ว่าสินค้าที่วางขายอยู่ในตลาดมาจากผู้ซื อรายไหน เนื่องจากบางครั งสินค้าบน shelf 
ใกล้หมดอายุแล้วยังวางขายอยู่ จะเสียชื่อแบรนด์ได้หากไม่สื่อสารให้ดีกับผู้ซื อ 

- ตลาดลาว ปัจจุบันขายผลิตภัณฑ์ skin care ชื่อ Yoko ส าหรับตลาดลาว ประเด็นส าคัญคือเรื่อง 
border trade คือราคาสินค้าที่ส่งไปมีราคาแพงกว่าสินค้าที่ตลาดชายแดน ยุทธศาสตร์ของ Loxley 
คือต้องสกัดไม่ให้ผู้ซื อไปซื อสินค้าที่ชายแดนด้วยการควบคุมราคา เช่น ที่หนองคายขาย 10 บาท ที่
เวียงจันทน์ก็ต้องขาย 10 บาทด้วย โดยมีการส่งทีมไปดูว่าที่ชายแดนไทยขายราคาเท่าไร จากนั นน ามา
คุยกับเจ้าของแบรนด์ Yoko เพ่ือร่วมมือกันควบคุมราคา ซึ่งทาง Yoko ให้ความร่วมมือด้วย จึงท า
ส าเร็จ ปัจจุบันเริ่มเปิดตลาดขายส่ง 

- ตลาดพม่า สินค้าที่น าเข้าไปคือน  ามันเครื่อง Castrol โดยท างานร่วมกับ partner คือ MK 
Distributor ซึ่งมีโรงงานมาม่าอยู่ในประเทศพม่า การเจาะตลาดใช้เวลานานมาก มีการจ้างบริษัทเข้า
ไปท า survey เพ่ือให้ได้ข้อมูล แล้วน าไปคุยกับ Castrol ที่อังกฤษ และต้องศึกษาข้อกฎหมาย ใช้เวลา
กว่า 2 ปี ประสบความส าเร็จ ปีปัจจุบันขายได้ 1 ล้านลิตร ทั งนี ท าข้อตกลงกับ Castrol ไว้ว่า เมื่อ
ยอดขายถึง 5 ล้านลิตรจะขยับความร่วมมือไปเป็น Joint venture และหากยอดขายถึง 10 ล้านลิตร
จะเข้าไปตั งโรงงานในพม่า 

- อีกสินค้าหนึ่งที่มีบทเรียนด้านการตลาดในส่วนของพม่า คือผ้าอนามัยแบบเย็น ซึ่งเป็นของผู้ผลิตพม่า
เอง โดย Loxley เรียนรู้กลยุทธ์ทางตลาดจาก partner ผู้ผลิตผ้าอนามัยนี  ท าให้เห็นว่าสินค้าแต่ละ
อย่าง แต่ละประเทศ มี practice ไม่เหมือนกัน กลยุทธ์ทางตลาดที่ใช้เจาะตลาดผ้าอนามัยของพม่า 
คือ เทคนิคชิงโชค หรือ “เปิดปั๊บรับโชค” ซึ่งทางกฎหมายพม่าอนุญาตให้ท าได้ และลดขนาดห่อลง 
จาก 8 ชิ นเป็น 2 ชิ น เพ่ือตอบสนองค่าครองชีพของกลุ่มเป้าหมาย เมื่อติดตลาดจึงเพ่ิมเป็น 8 ชิ น 
นอกจากนี ยังมีการท าโครงการ “ผ้าอนามัยผืนแรก” โดยมองว่าผ้าอนามัยเป็นสินค้า Loyalty เมื่อ
ลูกค้าใช้ยี่ห้อใดแล้วก็จะไม่เปลี่ยน ทีมตลาดจึงเจาะไปที่โรงเรียน แจกผ้าอนามัยผืนแรก โดยแจก 2 
ชิ น เพ่ือให้นักเรียนน ากลับไปให้คุณแม่ใช้ด้วย 

- ตลาดอินเดีย เพ่ิงเข้าไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว มองว่าปราบเซียน โดยกฎหมายภาษีจะเคี่ยวกว่าจีน และมี
ช่องว่างทางวัฒนธรรม คุณนภาพรแนะน าว่า ต้องจ้างคนอินเดียเท่านั นจึงจะท าธุรกิจได้ ความท้าทาย
ล่าสุดคือเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน รัฐบาลอินเดียประกาศยกเลิกการใช้ธนบัตร 1,000 และ 500 รูปี 
ประกอบกับกฎหมายจ ากัดการถอนเงิน ท าให้เกิดปัญหาเงินหมุนเวียนในประเทศไม่เพียงพอ 
ประชาชนน าเงินที่ไม่มีทีม่าท่ีไปไปทิ ง ตลาดหดตัวกะทันหัน ยอดขายจึงตกฮวบ เพราะสินค้าไม่ได้เป็น
ของใช้จ าเป็น เมื่อประสบเหตุการณ์นี จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการชะลอสินค้า ทั ง ๆ ที่เพ่ิงเริ่มขายไปได้
เพียง 2 ล็อตเท่านั น 
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- โดยสรุป ยุทธศาสตร์หลัก 4 ประการของLoxley ในการเจาะตลาดต่างประเทศ ได้แก่ 1. ตั ง 
business unit ในประเทศนั น ๆ 2. เรียนรู้กฎระเบียบ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เพราะเป็น
ประเด็นละเอียดอ่อน เช่น ประวัติศาสตร์จีน-ญี่ปุ่น หรือไทย-ลาว ในการคุยธุรกิจควรจะละเว้นไม่พูด
ถึง 3. สร้าง network ในแต่ละประเทศ และศึกษาตลาด จ าเป็นต้องฟังเสียงคนท้องถิ่น ปรับกลยุทธ 
หรือกระทั่งสินค้า ให้เข้ากับลักษณะท้องถิ่นของแต่ละประเทศ 4. มีการทดลองตลาด (test market) 
ในประเทศท่ีสามารถท าได้ ซึ่งมีต้นทุน 

- หลัก 3 R’s Focus ของ Loxley คือ 1. Right business ต้องเป็นธุรกิจที่เหมาะสมกับประเทศ 2. 
Right local partner ต้องคิดรอบคอบ มีการสืบข้อมูล เช่นสืบจากคนท้องถิ่น หรือธนาคารไทยใน
ประเทศนั น ๆ เพื่อดูว่าเครดิตเป็นอย่างไร 3. Right strategic partner ยุทธศาสตร์ต้องเหมาะสม 

- ประเด็นที่พึงระวังในการเจาะตลาดต่างประเทศ ได้แก่ 1. กฎระเบียบ ข้อกฎหมาย โดยเฉพาะสินค้า
ประเภทอาหาร 2. กรอบระยะเวลา 3. วัฒนธรรม ความคิด ประวัติศาสตร์ 4. จุดขายของสินค้าและ
การยอมรับของผู้บริโภค 5. คู่ค้า 6. เอกสารประกอบตัวสินค้า 

 


