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ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

Analysis

SME รับมืออย่างไร 
เมื่อโควิด - 19 เขย่าตลาดเครื่องส�าอาง

ข้อมูลวิจัย มีนาคม 2563
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 ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง จากผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงราคาน�้ามัน 

ที่ปรับลดลงจนกระทบต่อประเทศผู้ผลิตน�้ามัน ถือเป็นความท้าทายต่อไทย ในฐานะประเทศผู้ส่งออก

เคร่ืองส�าอางทีส่�าคญัของโลก ซึง่นอกจากผูบ้รโิภคจะมคีวามระมดัระวังการใช้จ่ายแล้ว ในช่วงทีป่ระชาชน

มีการชะลอหรืองดกิจกรรมนอกบ้าน ยังมีอุปสรรคจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในแต่ละประเทศ 

ที่ท�าได้ยากขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงคาดว่า มูลค่าการส่งออกเครื่องส�าอางของไทยในปี 2563  

(ในรูปเงินบาท) จะหดตัวลงร้อยละ 10.0 ถึงหดตัวร้อยละ 15.0 (YoY) ซึ่งทิศทางการส่งออกเครื่องส�าอาง

ของไทยในปีนี้ ไม่เพียงจะขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของประเทศผู้น�าเข้าสินค้าเครื่องส�าอางจากไทยเท่านั้น  

แต่ยังขึ้นอยู่กับภาคการผลิตและการบรรจุเครื่องส�าอางในประเทศไทยที่ก็อาจจะได้รับผลกระทบ 

จากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของทางการที่เข้มข้นขึ้นด้วย

 ทั้งน้ี แนวทางการรับมือกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ที่ผู้ประกอบการเครื่องส�าอางส่งออก 

ท�าได้ในช่วงนี้คือ การปรับสินค้าหรือช่องทางการจัดจ�าหน่ายท่ีสอดรับกับภาวะดังกล่าว อาทิ การเพิ่ม 

ความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์ การร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์ท่ีนิยมในต่างประเทศเพ่ือเข้าถึง 

ผู้ซื้อหรือคู่ค้า รวมถึงการวางแผนเพื่อเตรียมจัดกิจกรรม โดยเฉพาะประเทศท่ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

สามารถฟื้นตัวได้ก่อน อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมถึงการร่วมมือกับภาครัฐวางแผนจัดงานแสดงสินค้า

ในประเทศ หากสถานการณ์ระบาดของไทยคลี่คลายเป็นปกติ เพื่อให้ยอดขายกลับมาปกติเร็วที่สุด

 และนอกเหนอืจากการหามาตรการ เพือ่รองรบัผลกระทบจากการส่งออกทีช่ะลอตวั ซึง่ถอืเป็นผลกระทบ 

ระยะสั้น ผู้ประกอบการเครื่องส�าอางต้องเรียนรู้เทรนด์ที่เกี่ยวข้องซึ่งก�าลังเป็นท่ีสนใจ เพ่ือให้สามารถ 

น�าเสนอสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งจะช่วยให้สินค้าได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ท่ียังคงมี 

ก�าลังซื้อ รวมถึงตลาดที่จะกลับมาเติบโตภายหลังวิกฤติโควิด-19 คลี่คลายลง อาทิ เทรนด์สินค้าไซส์มินิ 

เทรนด์สนิค้าท่ีผลิตมาเฉพาะบคุคล (Customization) การห้ามใช้เมด็พลาสตกิไมโครบดีส์ในเครือ่งส�าอาง 

และเทรนด์เครื่องส�าอางที่ใช้สารปรุงแต่งน้อย เป็นต้น

ประเด็นสำ�คัญ
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ผลจากตลาดต่างประเทศมคีวามเชือ่มัน่และยอมรบัในคณุภาพเครือ่งส�าอางของไทย ทัง้ในส่วนทีผ่ลติโดย
ผูป้ระกอบการไทยเอง รวมถงึผู้ประกอบการจากต่างประเทศท่ีเข้ามาใช้ไทยเป็นฐานผลิตเพ่ือการส่งออก ท�าให้ไทย 
มีการส่งออกเครื่องส�าอางไปตลาดต่างประเทศเป็นมูลค่าปีละกว่า 1 แสนล้านบาท เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5.0 ต่อปี 
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2558-2562) แม้ในช่วงที่เงินบาทแข็งค่าในปี 2562 ที่ผ่านมา ผลกระทบต่อตลาดส่งออก
ก็ยังมีน้อย โดยการส่งออกเครื่องส�าอางยังเติบโตสูงถึงร้อยละ 7.2 โดยมีตลาดส่งออกท่ีส�าคัญคือตลาดในเอเชีย 
ทีม่สีดัส่วนสงูถงึร้อยละ 82.8 (ตลาดหลัก ได้แก่ อาเซยีนร้อยละ 38.9 ญีปุ่น่ร้อยละ 12.7 จนีร้อยละ 10.7 เกาหลใีต้
ร้อยละ 3.7) และตลาดที่มีศักยภาพ ได้แก่ ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย และตลาดสหภาพยุโรป ขณะที่ประเภท
เครือ่งส�าอางท่ีส่งออกสูง ได้แก่ ส่ิงปรุงแต่งท่ีใช้แต่งหน้าหรอืบ�ารงุผวิ และสิง่ปรุงแต่งท่ีใช้กบัผม ซึง่มสีดัส่วนรวมกนั 
สูงถึงร้อยละ 52.9 รองลงมาคือวัตถุดิบที่ใช้ท�าเครื่องส�าอางสัดส่วนร้อยละ 18.7



Analysis4

  ก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด-19 ที่รุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น จนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
และปัญหาการว่างงานจ�านวนมาก ท�าให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่าย และส�ารองเงินไว้ส�าหรับสินค้าจ�าเป็น
ที่ให้ความส�าคัญเป็นล�าดับแรก อาทิ อาหาร สินค้าและอุปกรณ์ป้องกันโรค ประกอบกับประชาชนมีการชะลอ
หรืองดกิจกรรมนอกบ้าน โดยมีการคาดการณ์ว่าประชากรโลกถึงประมาณ 3,000 ล้านคน ต้องใช้ชีวิตภายใต้
มาตรการควบคมุพืน้ที ่ส่งผลให้ความจ�าเป็นในการใช้เครือ่งส�าอางท้ังส่วนบุคคล รวมถงึการใช้ในภาคธรุกจิบรกิาร 
อาทิ โรงแรม ที่พัก และสปา ปรับลดความถี่ในการซื้อลง หรือหันไปใช้เครื่องส�าอางย่ีห้ออ่ืนที่มีราคาต�่ากว่า  
ขณะเดียวกัน ยังท�าให้งานแสดงสินค้าในหลายๆ ประเทศต้องยกเลิกหรือเลื่อนออกไป ซึ่งในเบื้องต้นมีประมาณ 
90 งาน (ข้อมูลของทูตพาณิชย์ไทยที่ประจ�าในต่างประเทศ) และที่ก�าลังจะทยอยยกเลิกหรือเลื่อนอีกจ�านวนมาก 
ซึ่งถือเป็นอุปสรรคส�าหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะเอสเอ็มอี ที่ต้องการน�าเสนอสินค้าไปสู่ผู้ซื้อในแต่ละประเทศ 
โดยเฉพาะสินค้ารูปแบบใหม่ๆ หรือผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการเปิดตลาดสินค้าของตัวเอง

  ทศิท�งร�ค�นำ�้มนัทีป่รับลดลง จากระดับ 50-60 ดอลลาร์ฯต่อบาร์เรล ลงมาเหลือ 20-30 ดอลลาร์ฯ
ต่อบาร์เรล จากการระบาดของโรค รวมถึงสงครามราคาน�้ามันระหว่างซาอุดีอาระเบียกับรัสเซีย ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจประเทศผู้ผลิตน�้ามันในตะวันออกกกลาง รวมถึงประเทศรัสเซีย ซ่ึงเป็นตลาดส่งออกเครื่องส�าอาง 
ราวร้อยละ 4.0 ของมูลค่าการส่งออกเครื่องส�าอางทั้งหมด

กระนัน้กต็าม เมือ่พจิารณาภาพรวมการส่งออกเครือ่งส�าอางของไทยปี 2563 ผู้ประกอบการเครือ่งส�าอาง 
ที่มีจ�านวน 7,791 ราย1 ซึ่งส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 99.0 เป็นผู้ประกอบการ SMEs อาจจ�าเป็นต้องเตรียมรับมือกับ
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก ซึ่งมี 2 ปัจจัยหลัก ดังนี้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า จากปัจจัยลบต่างๆ ดังกล่าว จะส่งผลให้การส่งออกเครื่องส�าอางของไทย 
ในปี 2563 ชะลอตัวลง โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกอาจจะอยู่ในช่วงประมาณ 90,000-95,000 ล้านบาท หด
ตัวร้อยละ 10 ถึงหดตัวร้อยละ 15 (YoY) หลังจากที่การส่งออกช่วง 2 เดือนแรกของปีมีมูลค่า 14,383.1 ล้าน
บาท หดตัวลงร้อยละ 11.2 (YoY) โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า เครื่องส�าอางกลุ่มที่ต้องใช้ในชีวิตประจ�าวัน อาทิ  
สินค้าที่ใช้ช�าระล้างในห้องน�้า อาทิ สบู่ แชมพู รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ท�าเครื่องส�าอาง อาจได้รับผลกระทบน้อยกว่า 
เครื่องส�าอางกลุ่มอื่น ที่ส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับการเข้าสังคม อาทิ สินค้าท่ีใช้แต่งหน้าดูแลผิว น�้าหอม ขณะที ่
ตลาดส่งออกทีน่่าจะสามารถฟ้ืนตวัได้ก่อน ได้แก่ ตลาดส่งออกหลักอย่าง จนี ญีปุ่่น เกาหลีใต้ ซึง่สามารถควบคมุ
การแพร่ระบาดของโรคได้เรว็ รวมถงึประเทศเพ่ือนบ้านใน CLMV ซึง่การแพร่ระบาดยงัไม่รนุแรง รวมถงึเศรษฐกจิ
มีการพึ่งพาภาคการท่องเที่ยวไม่สูงมาก แต่ก็คงต้องติดตามสถานการณ์ ขณะที่ตลาดยุโรปและสหรัฐฯ รวมถึง
ตลาดตะวันออกกลาง อาจต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัว เนื่องจากการระบาดที่ยืดเยื้อ รวมถึงมีปัจจัยที่กระทบ
ต่อเศรษฐกิจซับซ้อนมากกว่า
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มูลค่�ก�รส่งออกเครื่องสำ�อ�งของไทย

ตล�ดส่งออกเครื่องสำ�อ�งร�ยสำ�คัญของไทยปี 2562
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ล้�นบ�ท

ที่ม� : ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร กระทรวงพ�ณิชย์

* ค�ดก�รณ์โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

อ�เซียน
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ออสเตรเลีย

เก�หลีใต้

อื่นๆ

ประเภทเครื่องสำ�อ�งที่ส่งออกและสัดส่วน

 สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งหน้าหรือบ�ารุงผิว 28.9%

 สิ่งปรุงแต่งที่ใช้กับผม 24.0%

 วัตถุดิบที่ใช้ท�าเครื่องส�าอาง 8.7%

 สิ่งปรุงแต่งที่ใช้กับอนามัยช่องปากและฟัน 9.0%

 สบู่ 8.2%

 สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการโกนหนวด 

 อาบน�้าและดับกลิ่นตัว 7.9%

 หัวน�้าหอมและน�้าหอม 3.3%
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ดงันัน้ ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการส่งออกเคร่ืองส�าอางสามารถด�าเนนิการได้ในช่วงเวลานี ้เพือ่ลดผลกระทบจาก
การส่งออกทีช่ะลอตวัคอื การหาตลาดกลุม่ลกูค้าหรอืช่องทางการจดัจ�าหน่ายใหม่ๆ ทีย่งัพอมศีกัยภาพด้านก�าลงัซือ้ 
และยังคงมีความต้องการใช้เครื่องส�าอาง ซึ่งมีประเด็นข้อเสนอแนะดังนี้

  ก�รประคองธุรกิจช่วงโควิด-19 ในระยะสั้น ผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญกับปัจจัยภายใน อาทิ 
การบริหารจัดการสภาพคล่อง การบริหารสต็อกวัตถุดิบที่อาจติดขัดจากการหยุดสายการผลิตของซัพพลายเออร์ 
บางราย รวมถึงผลกระทบในภาคแรงงานในช่วงนี้ ตลอดจนการตรวจสอบกับพันธมิตรคู่ค้าในต่างประเทศ  
ถึงสถานการณ์ด้านการตลาด และอุปสรรคทีอ่าจมใีนภาคการขนส่งสนิค้า เพ่ือวางแผนให้สอดคล้องกบัสถานการณ์

  ก�รนำ�เสนอสินค้�ที่มีขน�ดแตกต่�งกันเพื่อเป็นท�งเลือก โดยสินค้าเครื่องส�าอางในบรรจุภัณฑ์ปกติ 
เหมาะส�าหรบัตลาดกลุม่ลกูค้ารายเดมิทีคุ้่นเคยกบัสนิค้าและยงัมกี�าลงัซือ้ ขณะทีส่นิค้าในบรรจภุณัฑ์ขนาดทีเ่ลก็ลง 
นอกจากจะเหมาะกับกลุ่มลูกค้ารายเดิมที่ก�าลังซื้อมีจ�ากัดแล้ว ยังสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ โดยเฉพาะ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ยังมีรายได้ไม่สูง ให้สนใจทดลองใช้ เพื่อให้เห็นถึงคุณภาพสินค้าก่อนตัดสินใจใช้จริง

  ก�รปรับช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ย เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่อยู่บ้านและสั่งซื้อสินค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์ ในช่วงการระบาดของโรคมากข้ึน โดยสินค้าเครื่องส�าอางได้รับความสนใจส่ังซ้ือผ่าน 
ช่องทางนี้สูง โดยเฉพาะสินค้าจากผู้ประกอบการรายย่อย เนื่องจากผู้ซื้อต้องการความหลากหลายของสินค้า  
ขณะเดียวกบัทีผู่บ้รโิภคเองต่างมกีารแบ่งปันข้อมลูสินค้ากนัในสงัคมออนไลน์เช่นกนั ท้ังน้ี ผู้ประกอบการเครือ่งส�าอาง 
ทีเ่คยใช้คูค้่าผ่านหน้าร้าน อาจร่วมมอืกบัแพลตฟอร์มท่ีได้รบัความนยิมในแต่ละประเทศ น�าเสนอสินค้าหรอืจบัคูธุ่รกจิ 
อาท ิตลาดประเทศจนี ซึง่การค้าออนไลน์ได้รบัความนยิมสงู และเป็นตลาดเครือ่งส�าอางทีส่�าคญัของไทย เหน็ได้จาก 
การจดักจิกรรมวนัคนโสด 11.11 ผุ้ประกอบการบางรายมยีอดขายกว่า 1 ล้านล้านบาท อย่างไรกต็าม ผูป้ระกอบการ 
เครื่องส�าอางรายใหม่ๆ อาจมีอุปสรรคจากความไม่เชื่อมั่นในสินค้า และยังคงต้องการซื้อสินค้าจากรายเดิมหรือ
จากหน้าร้านทีส่ามารถทดสอบได้ อาท ิลิปสติก น�า้หอม ขณะทีส่นิค้าบางชนดิทีม่คีวามแตกต่างของสนิค้าไม่มาก 
อาทิ แป้งทาหน้า สินค้าดูแลผิว ช�าระล้าง น่าจะปรับใช้ช่องทางนี้ได้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า ทิศทางการส่งออกเครื่องส�าอางในปีนี้ ไม่เพียงจะข้ึนอยู่กับการฟื้นตัว 
ของประเทศผู้น�าเข้าสินค้าเครื่องส�าอางจากไทยเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับภาคการผลิตและการบรรจุเครื่องส�าอาง 
ในประเทศไทยเองด้วย โดยเฉพาะประเด็นทางด้านมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของทางการ (Lockdown) 
ซึ่งหากเข้มข้นและกินระยะเวลานาน
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  ก�รเร่งจดักจิกรรมก�รข�ยหลงัก�รระบ�ดของโรคคลีค่ล�ย โดยเฉพาะประเทศท่ีกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
สามารถฟื้นตัวได้ก่อน จากการที่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ค่อนข้างเร็ว อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
โดยเฉพาะการติดตามความคืบหน้าว่าจะสามารถเข้าไปจัดงานแสดงสินค้าหรือพบปะคู่ค้าได้ ตามแผนที่วางไว้
หรือภายในปีน้ีได้หรือไม่ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง รวมถึงร่วมมือกับภาครัฐวางแผนจัดงานแสดงสินค้าขึ้น 
ในประเทศ หากสถานการณ์ระบาดของไทยคลีค่ลายเป็นปกต ิเนือ่งจากไทยถอืเป็นศนูย์กลางการผลติและจ�าหน่าย
เคร่ืองส�าอางในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะท�าให้ให้คู่ค้าได้เข้ามาพบปะผู้ประกอบการเครื่องส�าอาง รวมถึงติดตาม 
ความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมเครื่องส�าอางรูปแบบใหม่ๆ

 และนอกเหนอืจากการหามาตรการ เพือ่รองรบัผลกระทบจากการส่งออกท่ีชะลอตัว ซึง่ถอืเป็นผลกระทบ
ระยะสั้น ผู้ประกอบการเครื่องส�าอางคงต้องเรียนรู้เทรนด์ที่เกี่ยวข้องซึ่งก�าลังเป็นที่สนใจ เพื่อให้สามารถน�าเสนอ 
สนิค้าทีส่อดคล้องกบัความต้องการ ซึง่จะช่วยให้สินค้าได้รบัความสนใจจากกลุ่มผู้ท่ียงัคงมกี�าลังซือ้ รวมถงึตลาด
ที่จะกลับมาเติบโตภายหลังวิกฤติโควิด-19 คลี่คลายลง โดยนอกเหนือจากเทรนด์ที่ได้รับความสนใจไปแล้ว อาทิ 
เคร่ืองส�าอางส�าหรับเด็ก เครื่องส�าอางผู้ชาย และกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงเครื่องส�าอางส�าหรับคนมุสลิม ยังคงมี 
เทรนด์เครื่องส�าอางใหม่ๆ ที่ก�าลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น ซึ่งมีดังนี้ 

  เคร่ืองสำ�อ�งสำ�หรับเด็ก เพื่อดูแลและเสริม
บุคลิกภาพ ทั้งเครื่องส�าอางส�าหรับดูแลผิว ดูแลท�า 
ความสะอาดร่างกาย และเครื่องส�าอางที่ใช้แต่งหน้า 
ในช่วงทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ ซึง่ต้องมคีวามปลอดภัย
และไม่เกิดการแพ้ เนื่องจากผิวเด็กมีความบอบบาง 
และไวต่อเครื่องส�าอาง

  เค ร่ืองสำ�อ�งหรับผู ้สูงอ�ยุ ที่มีประชากร 
เกือบ 1 พันล้านคนทั่วโลก และบางส่วนยังคงให้ 
ความสนใจกับบุคลิกตนเองจึงต้องการผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิว ต่อต้านริ้วรอยให้ดูอ่อนกว่าวัย และผลิตภัณฑ์ดูแล
เส้นผม

เทรนด์เครื่องสำ�อ�งที่น่�สนใจในปี 2563

เทรนด์เครื่องสำ�อ�งที่เติบโตสูงช่วงที่ผ่�นม�

  เครื่อสำ�อ�งสำ�หรับผู้ช�ย ที่ได้รับความสนใจสูง 
โดยเฉพาะในเอเชีย อาทิ ญี่ปุ ่น จีน เกาหลีใต ้  
โดยผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและดูแลเส้นผม จะได้รบัความสนใจ 
จากกลุ่มน้ีค่อนข้างสูง โดยมีการคาดการณ์ว่าตลาด 
เครื่องส�าอางผู้ชายจะมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 10  
ของตลาดเครือ่งส�าอางในปัจจบัุน

  เคร่ืองสำ�อ�งสำ�หรับตล�ดมุสลิม ท่ีคาดว่าจะมี
มลูค่า 8.1 หมืน่ล้านดอลลาร์ฯ ในปี 2564 โดยส่วนใหญ่ 
อยู ่ ในประเทศ ท่ีมีชาว มุสลิมจ� านวนมาก อาทิ 
ตะวันออกกลาง อินเดีย รัสเซีย อินโดนีเซีย ตุรกี 
มาเลเซยี โดยประเภทของเครือ่งส�าอางทีน่่าสนใจได้แก่  
เครือ่งส�าอางส�าหรบัผู้ชาย และเดก็ เป็นต้น
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  เคร่ืองสำ�อ�งไซส์มินิ ส�าหรับผู้ที่ต้องการสินค้า 
ทีพ่กพาสะดวก รวมถงึกลุม่ทีม่กี�าลงัซือ้ไม่สงู และกลุ่ม 
ทีต้่องการทดลองใช้สินค้าก่อนใช้จรงิ อาท ิสนิค้าประเภท
ลปิสติก ซึง่มเีฉดสใีห้เลือกค่อนข้างมาก เทรนด์น้ีก�าลงั 
ได้รบัความนิยมในหลายตลาด อาท ิจีน ญ่ีปุน่ เกาหลใีต้ 
ทั้งในช่องทางออนไลน์ ซึ่งลูกค้าไม่เห็นสินค้า รวมถึง 
การจ�าหน่ายในร้านสะดวกซ้ือ

  ก�รห้�มใช้เม็ดพล�สติกไมโครบีดส์ ที่ผสมใน
ผลิตภณัฑ์ช�าระล้างต่างๆ อาท ิสบู่ โฟม แชมพ ูซึง่หลายๆ 
ประเทศ อาท ิจีน ไต้หวัน รวมถงึไทย ได้ห้ามผลติหรอื
จ�าหน่ายตัง้แต่ปี 2563 เป็นต้นไป ขณะทีป่ระเทศในยโุรป
และสหรัฐฯมกีารห้ามมาแล้วก่อนหน้านี ้

เทรนด์เครื่องสำ�อ�งที่กำ�ลังเป็นที่สนใจ

  สินค้�ที่ผลิตม�เฉพ�ะบุคคล (Customization) 

โดยการผสานเทคโนโลยี อาทิ AI และ Big Data ส�าหรบั
วิเคราะห์และผลิตเครื่องส�าอางส�าหรับผู้มีสภาพผิวที ่
แตกต่างกนั ซึง่ปัจจบุนัมเีครือ่งวัดขนาดพกพาทีมี่ราคา
ไม่สูง โดยผู้ประกอบการอาจร่วมมือกับพันธมิตรจาก 
ต่างประเทศเก็บข้อมูล สภาพผิวของลูกค้าในแต่ละ
ประเทศ

  เครื่องสำ�อ�งที่ใช้ส�รปรุงแต่งน้อย โดยเน้น
วัตถดิุบจากธรรมชาต ิหรอืออร์แกนกิ รวมถงึท่ีสามารถ
ผลติโดยใช้เทคโนโลยชีีวภาพ (Biotech) ทีน่อกจากจะมี 
ประสิทธภิาพ และมคีวามปลอดภยัต่อผูใ้ช้แล้ว ยงัแสดง
ให้เห็นถึงความยั่งยืนของการจัดหาวัตถุดิบท่ีมาจาก
ธรรมชาตอิกีด้วย

ที่ม� : รวบรวมโดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

กล่าวโดยสรุป ปี 2563 ถือเป็นปีแห่งความท้าทายส�าหรับตลาดเครื่องส�าอาง ซึ่งต้องเผชิญกับภาวะ
เศรษฐกิจไม่เอื้อ อย่างไรก็ตาม จากการที่รัฐบาลของประเทศต่างๆ ได้ออกมาตรการท้ังการเงินและการคลัง  
เพื่อพยุงเศรษฐกิจและกระตุ้นให้เกิดการบริโภคในประเทศมากขึ้น คาดว่าจะท�าให้เศรษฐกิจของบางประเทศ 
ที่สามารถฟื้นตัวจากโรคระบาดได้เร็ว อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV  
(หากไม่เกิดการระบาดของโรคที่รุนแรงในภายหลัง) คงจะเป็นตลาดล�าดับต้นๆ ท่ีผู้ประกอบการเครื่องส�าอาง 
ต้องเร่งเข้าไปท�าตลาด ขณะเดียวกัน การระบาดของโรคโควิด-19 อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการเครื่องส�าอาง 
ใช้โอกาสน้ี ปรับประสิทธิภาพการด�าเนินการด้วยการบริหารจัดการต้นทุน ควบคู่ไปกับการเร่งพัฒนาช่องทาง 
การขายสนิค้าจากช่องทางหน้าร้าน (Offline) ทีเ่คยเป็นตลาดหลกั ขยายไปสูช่่องทางออนไลน์ (Online) ให้มากขึน้ 
ซึ่งจะช่วยให้สินค้าเครื่องส�าอางสามารถขยายโอกาสการส่งออก ภายหลังการระบาดของโรคคลี่คลายเป็นปกติ 
ได้กว้างขวางมากขึ้น


