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SME รับมืออย่างไร

เมื่อโควิด - 19 เขย่าตลาดเครื่องส�ำอาง
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ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ข้อมูลวิจัย มีนาคม 2563

ประเด็นสำ�คัญ
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง จากผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงราคาน�้ำมัน
ที่ปรับลดลงจนกระทบต่อประเทศผู้ผลิตน�้ำมัน ถือเป็นความท้าทายต่อไทย ในฐานะประเทศผู้ส่งออก
เครือ่ งส�ำอางทีส่ ำ� คัญของโลก ซึง่ นอกจากผูบ้ ริโภคจะมีความระมัดระวังการใช้จา่ ยแล้ว ในช่วงทีป่ ระชาชน
มีการชะลอหรืองดกิจกรรมนอกบ้าน ยังมีอุปสรรคจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในแต่ละประเทศ
ที่ท�ำได้ยากขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงคาดว่า มูลค่าการส่งออกเครื่องส�ำอางของไทยในปี 2563
(ในรูปเงินบาท) จะหดตัวลงร้อยละ 10.0 ถึงหดตัวร้อยละ 15.0 (YoY) ซึ่งทิศทางการส่งออกเครื่องส�ำอาง
ของไทยในปีนี้ ไม่เพียงจะขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของประเทศผู้น�ำเข้าสินค้าเครื่องส�ำอางจากไทยเท่านั้น
แต่ยังขึ้นอยู่กับภาคการผลิตและการบรรจุเครื่องส�ำอางในประเทศไทยที่ก็อาจจะได้รับผลกระทบ
จากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของทางการที่เข้มข้นขึ้นด้วย
ทั้งนี้ แนวทางการรับมือกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ที่ผู้ประกอบการเครื่องส�ำอางส่งออก
ท�ำได้ในช่วงนี้คือ การปรับสินค้าหรือช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่สอดรับกับภาวะดังกล่าว อาทิ การเพิ่ม
ความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์ การร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่นิยมในต่างประเทศเพื่อเข้าถึง
ผู้ซื้อหรือคู่ค้า รวมถึงการวางแผนเพื่อเตรียมจัดกิจกรรม โดยเฉพาะประเทศที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
สามารถฟื้นตัวได้ก่อน อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมถึงการร่วมมือกับภาครัฐวางแผนจัดงานแสดงสินค้า
ในประเทศ หากสถานการณ์ระบาดของไทยคลี่คลายเป็นปกติ เพื่อให้ยอดขายกลับมาปกติเร็วที่สุด
และนอกเหนือจากการหามาตรการ เพือ่ รองรับผลกระทบจากการส่งออกทีช่ ะลอตัว ซึง่ ถือเป็นผลกระทบ
ระยะสั้น ผู้ประกอบการเครื่องส�ำอางต้องเรียนรู้เทรนด์ที่เกี่ยวข้องซึ่งก�ำลังเป็นที่สนใจ เพื่อให้สามารถ
น�ำเสนอสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งจะช่วยให้สินค้าได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ที่ยังคงมี
ก�ำลังซื้อ รวมถึงตลาดที่จะกลับมาเติบโตภายหลังวิกฤติโควิด-19 คลี่คลายลง อาทิ เทรนด์สินค้าไซส์มินิ
เทรนด์สนิ ค้าทีผ่ ลิตมาเฉพาะบุคคล (Customization) การห้ามใช้เม็ดพลาสติกไมโครบีดส์ในเครือ่ งส�ำอาง
และเทรนด์เครื่องส�ำอางที่ใช้สารปรุงแต่งน้อย เป็นต้น
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ผลจากตลาดต่างประเทศมีความเชือ่ มัน่ และยอมรับในคุณภาพเครือ่ งส�ำอางของไทย ทัง้ ในส่วนทีผ่ ลิตโดย
ผูป้ ระกอบการไทยเอง รวมถึงผูป้ ระกอบการจากต่างประเทศทีเ่ ข้ามาใช้ไทยเป็นฐานผลิตเพือ่ การส่งออก ท�ำให้ไทย
มีการส่งออกเครื่องส�ำอางไปตลาดต่างประเทศเป็นมูลค่าปีละกว่า 1 แสนล้านบาท เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5.0 ต่อปี
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2558-2562) แม้ในช่วงที่เงินบาทแข็งค่าในปี 2562 ที่ผ่านมา ผลกระทบต่อตลาดส่งออก
ก็ยังมีน้อย โดยการส่งออกเครื่องส�ำอางยังเติบโตสูงถึงร้อยละ 7.2 โดยมีตลาดส่งออกที่ส�ำคัญคือตลาดในเอเชีย
ทีม่ สี ดั ส่วนสูงถึงร้อยละ 82.8 (ตลาดหลัก ได้แก่ อาเซียนร้อยละ 38.9 ญีป่ นุ่ ร้อยละ 12.7 จีนร้อยละ 10.7 เกาหลีใต้
ร้อยละ 3.7) และตลาดที่มีศักยภาพ ได้แก่ ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย และตลาดสหภาพยุโรป ขณะที่ประเภท
เครือ่ งส�ำอางทีส่ ง่ ออกสูง ได้แก่ สิง่ ปรุงแต่งทีใ่ ช้แต่งหน้าหรือบ�ำรุงผิว และสิง่ ปรุงแต่งทีใ่ ช้กบั ผม ซึง่ มีสดั ส่วนรวมกัน
สูงถึงร้อยละ 52.9 รองลงมาคือวัตถุดิบที่ใช้ท�ำเครื่องส�ำอางสัดส่วนร้อยละ 18.7
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กระนัน้ ก็ตาม เมือ่ พิจารณาภาพรวมการส่งออกเครือ่ งส�ำอางของไทยปี 2563 ผูป้ ระกอบการเครือ่ งส�ำอาง
ที่มีจ�ำนวน 7,791 ราย1 ซึ่งส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 99.0 เป็นผู้ประกอบการ SMEs อาจจ�ำเป็นต้องเตรียมรับมือกับ
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก ซึ่งมี 2 ปัจจัยหลัก ดังนี้
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่รุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น จนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และปัญหาการว่างงานจ�ำนวนมาก ท�ำให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่าย และส�ำรองเงินไว้ส�ำหรับสินค้าจ�ำเป็น
ที่ให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับแรก อาทิ อาหาร สินค้าและอุปกรณ์ป้องกันโรค ประกอบกับประชาชนมีการชะลอ
หรืองดกิจกรรมนอกบ้าน โดยมีการคาดการณ์ว่าประชากรโลกถึงประมาณ 3,000 ล้านคน ต้องใช้ชีวิตภายใต้
มาตรการควบคุมพืน้ ที่ ส่งผลให้ความจ�ำเป็นในการใช้เครือ่ งส�ำอางทัง้ ส่วนบุคคล รวมถึงการใช้ในภาคธุรกิจบริการ
อาทิ โรงแรม ที่พัก และสปา ปรับลดความถี่ในการซื้อลง หรือหันไปใช้เครื่องส�ำอางยี่ห้ออื่นที่มีราคาต�่ำกว่า
ขณะเดียวกัน ยังท�ำให้งานแสดงสินค้าในหลายๆ ประเทศต้องยกเลิกหรือเลื่อนออกไป ซึ่งในเบื้องต้นมีประมาณ
90 งาน (ข้อมูลของทูตพาณิชย์ไทยที่ประจ�ำในต่างประเทศ) และที่ก�ำลังจะทยอยยกเลิกหรือเลื่อนอีกจ�ำนวนมาก
ซึ่งถือเป็นอุปสรรคส�ำหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะเอสเอ็มอี ที่ต้องการน�ำเสนอสินค้าไปสู่ผู้ซื้อในแต่ละประเทศ
โดยเฉพาะสินค้ารูปแบบใหม่ๆ หรือผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการเปิดตลาดสินค้าของตัวเอง
ทิศทางราคานำ�้ มันทีป่ รับลดลง จากระดับ 50-60 ดอลลาร์ฯต่อบาร์เรล ลงมาเหลือ 20-30 ดอลลาร์ฯ
ต่อบาร์เรล จากการระบาดของโรค รวมถึงสงครามราคาน�้ำมันระหว่างซาอุดีอาระเบียกับรัสเซีย ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจประเทศผู้ผลิตน�้ำมันในตะวันออกกกลาง รวมถึงประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นตลาดส่งออกเครื่องส�ำอาง
ราวร้อยละ 4.0 ของมูลค่าการส่งออกเครื่องส�ำอางทั้งหมด
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า จากปัจจัยลบต่างๆ ดังกล่าว จะส่งผลให้การส่งออกเครื่องส�ำอางของไทย
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�ำอางกลุ่มที่ต้องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน อาทิ
สินค้าที่ใช้ช�ำระล้างในห้องน�้ำ อาทิ สบู่ แชมพู รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ท�ำเครื่องส�ำอาง อาจได้รับผลกระทบน้อยกว่า
เครื่องส�ำอางกลุ่มอื่น ที่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเข้าสังคม อาทิ สินค้าที่ใช้แต่งหน้าดูแลผิว น�้ำหอม ขณะที่
ตลาดส่งออกทีน่ า่ จะสามารถฟืน้ ตัวได้กอ่ น ได้แก่ ตลาดส่งออกหลักอย่าง จีน ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ ซึง่ สามารถควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคได้เร็ว รวมถึงประเทศเพือ่ นบ้านใน CLMV ซึง่ การแพร่ระบาดยังไม่รนุ แรง รวมถึงเศรษฐกิจ
มีการพึ่งพาภาคการท่องเที่ยวไม่สูงมาก แต่ก็คงต้องติดตามสถานการณ์ ขณะที่ตลาดยุโรปและสหรัฐฯ รวมถึง
ตลาดตะวันออกกลาง อาจต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัว เนื่องจากการระบาดที่ยืดเยื้อ รวมถึงมีปัจจัยที่กระทบ
ต่อเศรษฐกิจซับซ้อนมากกว่า
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มูลค่าการส่งออกเครื่องส�ำอางของไทย
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* คาดการณ์โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
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ตลาดส่งออกเครื่องส�ำอางรายส�ำคัญของไทยปี 2562
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14.3%

จีน
อื่นๆ

เกาหลีใต้
ออสเตรเลีย

ประเภทเครื่องส�ำอางที่ส่งออกและสัดส่วน
สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งหน้าหรือบ�ำรุงผิว 28.9%
สิ่งปรุงแต่งที่ใช้กับผม 24.0%
วัตถุดิบที่ใช้ท�ำเครื่องส�ำอาง 8.7%
สิ่งปรุงแต่งที่ใช้กับอนามัยช่องปากและฟัน 9.0%
สบู่ 8.2%
สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการโกนหนวด
อาบน�้ำและดับกลิ่นตัว 7.9%
หัวน�้ำหอมและน�้ำหอม 3.3%

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า ทิศทางการส่งออกเครื่องส�ำอางในปีนี้ ไม่เพียงจะขึ้นอยู่กับการฟื้นตัว
ของประเทศผู้น�ำเข้าสินค้าเครื่องส�ำอางจากไทยเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับภาคการผลิตและการบรรจุเครื่องส�ำอาง
ในประเทศไทยเองด้วย โดยเฉพาะประเด็นทางด้านมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของทางการ (Lockdown)
ซึ่งหากเข้มข้นและกินระยะเวลานาน

ดังนัน้ สิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการส่งออกเครือ่ งส�ำอางสามารถด�ำเนินการได้ในช่วงเวลานี้ เพือ่ ลดผลกระทบจาก
การส่งออกทีช่ ะลอตัวคือ การหาตลาดกลุม่ ลูกค้าหรือช่องทางการจัดจ�ำหน่ายใหม่ๆ ทีย่ งั พอมีศกั ยภาพด้านก�ำลังซือ้
และยังคงมีความต้องการใช้เครื่องส�ำอาง ซึ่งมีประเด็นข้อเสนอแนะดังนี้
การประคองธุรกิจช่วงโควิด-19 ในระยะสั้น ผู้ประกอบการควรให้ความส�ำคัญกับปัจจัยภายใน อาทิ
การบริหารจัดการสภาพคล่อง การบริหารสต็อกวัตถุดิบที่อาจติดขัดจากการหยุดสายการผลิตของซัพพลายเออร์
บางราย รวมถึงผลกระทบในภาคแรงงานในช่วงนี้ ตลอดจนการตรวจสอบกับพันธมิตรคู่ค้าในต่างประเทศ
ถึงสถานการณ์ดา้ นการตลาด และอุปสรรคทีอ่ าจมีในภาคการขนส่งสินค้า เพือ่ วางแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การน�ำเสนอสินค้าที่มีขนาดแตกต่างกันเพื่อเป็นทางเลือก โดยสินค้าเครื่องส�ำอางในบรรจุภัณฑ์ปกติ
เหมาะส�ำหรับตลาดกลุม่ ลูกค้ารายเดิมทีค่ นุ้ เคยกับสินค้าและยังมีกำ� ลังซือ้ ขณะทีส่ นิ ค้าในบรรจุภณั ฑ์ขนาดทีเ่ ล็กลง
นอกจากจะเหมาะกับกลุ่มลูกค้ารายเดิมที่ก�ำลังซื้อมีจำ� กัดแล้ว ยังสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ โดยเฉพาะ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ยังมีรายได้ไม่สูง ให้สนใจทดลองใช้ เพื่อให้เห็นถึงคุณภาพสินค้าก่อนตัดสินใจใช้จริง
การปรับช่องทางการจัดจ�ำหน่าย เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่อยู่บ้านและสั่งซื้อสินค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์ ในช่วงการระบาดของโรคมากขึ้น โดยสินค้าเครื่องส�ำอางได้รับความสนใจสั่งซื้อผ่าน
ช่องทางนี้สูง โดยเฉพาะสินค้าจากผู้ประกอบการรายย่อย เนื่องจากผู้ซื้อต้องการความหลากหลายของสินค้า
ขณะเดียวกับทีผ่ บู้ ริโภคเองต่างมีการแบ่งปันข้อมูลสินค้ากันในสังคมออนไลน์เช่นกัน ทัง้ นี้ ผูป้ ระกอบการเครือ่ งส�ำอาง
ทีเ่ คยใช้คคู่ า้ ผ่านหน้าร้าน อาจร่วมมือกับแพลตฟอร์มทีไ่ ด้รบั ความนิยมในแต่ละประเทศ น�ำเสนอสินค้าหรือจับคูธ่ รุ กิจ
อาทิ ตลาดประเทศจีน ซึง่ การค้าออนไลน์ได้รบั ความนิยมสูง และเป็นตลาดเครือ่ งส�ำอางทีส่ ำ� คัญของไทย เห็นได้จาก
การจัดกิจกรรมวันคนโสด 11.11 ผุป้ ระกอบการบางรายมียอดขายกว่า 1 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผูป้ ระกอบการ
เครื่องส�ำอางรายใหม่ๆ อาจมีอุปสรรคจากความไม่เชื่อมั่นในสินค้า และยังคงต้องการซื้อสินค้าจากรายเดิมหรือ
จากหน้าร้านทีส่ ามารถทดสอบได้ อาทิ ลิปสติก น�ำ้ หอม ขณะทีส่ นิ ค้าบางชนิดทีม่ คี วามแตกต่างของสินค้าไม่มาก
อาทิ แป้งทาหน้า สินค้าดูแลผิว ช�ำระล้าง น่าจะปรับใช้ช่องทางนี้ได้
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การเร่งจัดกิจกรรมการขายหลังการระบาดของโรคคลีค่ ลาย โดยเฉพาะประเทศทีก่ จิ กรรมทางเศรษฐกิจ
สามารถฟื้นตัวได้ก่อน จากการที่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ค่อนข้างเร็ว อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
โดยเฉพาะการติดตามความคืบหน้าว่าจะสามารถเข้าไปจัดงานแสดงสินค้าหรือพบปะคู่ค้าได้ ตามแผนที่วางไว้
หรือภายในปีนี้ได้หรือไม่ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง รวมถึงร่วมมือกับภาครัฐวางแผนจัดงานแสดงสินค้าขึ้น
ในประเทศ หากสถานการณ์ระบาดของไทยคลีค่ ลายเป็นปกติ เนือ่ งจากไทยถือเป็นศูนย์กลางการผลิตและจ�ำหน่าย
เครื่องส�ำอางในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะท�ำให้ให้คู่ค้าได้เข้ามาพบปะผู้ประกอบการเครื่องส�ำอาง รวมถึงติดตาม
ความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมเครื่องส�ำอางรูปแบบใหม่ๆ
และนอกเหนือจากการหามาตรการ เพือ่ รองรับผลกระทบจากการส่งออกทีช่ ะลอตัว ซึง่ ถือเป็นผลกระทบ
ระยะสั้น ผู้ประกอบการเครื่องส�ำอางคงต้องเรียนรู้เทรนด์ที่เกี่ยวข้องซึ่งก�ำลังเป็นที่สนใจ เพื่อให้สามารถน�ำเสนอ
สินค้าทีส่ อดคล้องกับความต้องการ ซึง่ จะช่วยให้สนิ ค้าได้รบั ความสนใจจากกลุม่ ผูท้ ยี่ งั คงมีกำ� ลังซือ้ รวมถึงตลาด
ที่จะกลับมาเติบโตภายหลังวิกฤติโควิด-19 คลี่คลายลง โดยนอกเหนือจากเทรนด์ที่ได้รับความสนใจไปแล้ว อาทิ
เครื่องส�ำอางส�ำหรับเด็ก เครื่องส�ำอางผู้ชาย และกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงเครื่องส�ำอางส�ำหรับคนมุสลิม ยังคงมี
เทรนด์เครื่องส�ำอางใหม่ๆ ที่ก�ำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น ซึ่งมีดังนี้
เทรนด์เครื่องส�ำอางที่น่าสนใจในปี 2563
เทรนด์เครื่องส�ำอางที่เติบโตสูงช่วงที่ผ่านมา
เครื่องส�ำอางส�ำหรับเด็ก เพื่อดูแลและเสริม
บุคลิกภาพ ทั้งเครื่องส�ำอางส�ำหรับดูแลผิว ดูแลท�ำ
ความสะอาดร่างกาย และเครื่องส�ำอางที่ใช้แต่งหน้า
ในช่วงทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึง่ ต้องมีความปลอดภัย
และไม่เกิดการแพ้ เนื่องจากผิวเด็กมีความบอบบาง
และไวต่อเครื่องส�ำอาง

เครื่อส�ำอางส�ำหรับผู้ชาย ที่ได้รับความสนใจสูง
โดยเฉพาะในเอเชี ย อาทิ ญี่ ปุ ่ น จี น เกาหลี ใ ต้
โดยผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวและดูแลเส้นผม จะได้รบั ความสนใจ
จากกลุ่มนี้ค่อนข้างสูง โดยมีการคาดการณ์ว่าตลาด
เครื่องส�ำอางผู้ชายจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10
ของตลาดเครือ่ งส�ำอางในปัจจุบนั

เครื่ อ งส�ำอางหรั บ ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ป ระชากร
เกื อ บ 1 พั น ล้ า นคนทั่ ว โลก และบางส่ ว นยั ง คงให้
ความสนใจกับบุคลิกตนเองจึงต้องการผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิว ต่อต้านริ้วรอยให้ดูอ่อนกว่าวัย และผลิตภัณฑ์ดูแล
เส้นผม

เครื่องส�ำอางส�ำหรับตลาดมุสลิม ทีค่ าดว่าจะมี
มูลค่า 8.1 หมืน่ ล้านดอลลาร์ฯ ในปี 2564 โดยส่วนใหญ่
อยู ่ ใ นประเทศที่ มี ช าวมุ ส ลิ ม จ� ำ นวนมาก อาทิ
ตะวั น ออกกลาง อิ น เดี ย รั ส เซี ย อิ น โดนี เ ซี ย ตุ ร กี
มาเลเซีย โดยประเภทของเครือ่ งส�ำอางทีน่ า่ สนใจได้แก่
เครือ่ งส�ำอางส�ำหรับผูช้ าย และเด็ก เป็นต้น
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เทรนด์เครื่องส�ำอางที่ก�ำลังเป็นที่สนใจ
เครื่องส�ำอางไซส์มินิ ส�ำหรับผู้ที่ต้องการสินค้า
ทีพ่ กพาสะดวก รวมถึงกลุม่ ทีม่ กี ำ� ลังซือ้ ไม่สงู และกลุม่
ทีต่ อ้ งการทดลองใช้สนิ ค้าก่อนใช้จริง อาทิ สินค้าประเภท
ลิปสติก ซึง่ มีเฉดสีให้เลือกค่อนข้างมาก เทรนด์นกี้ ำ� ลัง
ได้รบั ความนิยมในหลายตลาด อาทิ จีน ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้
ทั้งในช่องทางออนไลน์ ซึ่งลูกค้าไม่เห็นสินค้า รวมถึง
การจ�ำหน่ายในร้านสะดวกซือ้

สินค้าที่ผลิตมาเฉพาะบุคคล (Customization)
โดยการผสานเทคโนโลยี อาทิ AI และ Big Data ส�ำหรับ
วิเคราะห์และผลิตเครื่องส�ำอางส�ำหรับผู้มีสภาพผิวที่
แตกต่างกัน ซึง่ ปัจจุบนั มีเครือ่ งวัดขนาดพกพาทีม่ รี าคา
ไม่สูง โดยผู้ประกอบการอาจร่วมมือกับพันธมิตรจาก
ต่างประเทศเก็บข้อมูล สภาพผิวของลูกค้าในแต่ละ
ประเทศ

การห้ามใช้เม็ดพลาสติกไมโครบีดส์ ที่ผสมใน
ผลิตภัณฑ์ชำ� ระล้างต่างๆ อาทิ สบู่ โฟม แชมพู ซึง่ หลายๆ
ประเทศ อาทิ จีน ไต้หวัน รวมถึงไทย ได้หา้ มผลิตหรือ
จ�ำหน่ายตัง้ แต่ปี 2563 เป็นต้นไป ขณะทีป่ ระเทศในยุโรป
และสหรัฐฯมีการห้ามมาแล้วก่อนหน้านี้

เครื่องส�ำอางที่ใช้สารปรุงแต่งน้อย โดยเน้น
วัตถุดบิ จากธรรมชาติ หรือออร์แกนิก รวมถึงทีส่ ามารถ
ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีชวี ภาพ (Biotech) ทีน่ อกจากจะมี
ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้แล้ว ยังแสดง
ให้เห็นถึงความยั่งยืนของการจัดหาวัตถุดิบที่มาจาก
ธรรมชาติอกี ด้วย

ที่มา : รวบรวมโดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
กล่าวโดยสรุป ปี 2563 ถือเป็นปีแห่งความท้าทายส�ำหรับตลาดเครื่องส�ำอาง ซึ่งต้องเผชิญกับภาวะ
เศรษฐกิจไม่เอื้อ อย่างไรก็ตาม จากการที่รัฐบาลของประเทศต่างๆ ได้ออกมาตรการทั้งการเงินและการคลัง
เพื่อพยุงเศรษฐกิจและกระตุ้นให้เกิดการบริโภคในประเทศมากขึ้น คาดว่าจะท�ำให้เศรษฐกิจของบางประเทศ
ที่สามารถฟื้นตัวจากโรคระบาดได้เร็ว อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV
(หากไม่เกิดการระบาดของโรคที่รุนแรงในภายหลัง) คงจะเป็นตลาดล�ำดับต้นๆ ที่ผู้ประกอบการเครื่องส�ำอาง
ต้องเร่งเข้าไปท�ำตลาด ขณะเดียวกัน การระบาดของโรคโควิด-19 อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการเครื่องส�ำอาง
ใช้โอกาสนี้ ปรับประสิทธิภาพการด�ำเนินการด้วยการบริหารจัดการต้นทุน ควบคู่ไปกับการเร่งพัฒนาช่องทาง
การขายสินค้าจากช่องทางหน้าร้าน (Offline) ทีเ่ คยเป็นตลาดหลัก ขยายไปสูช่ อ่ งทางออนไลน์ (Online) ให้มากขึน้
ซึ่งจะช่วยให้สินค้าเครื่องส�ำอางสามารถขยายโอกาสการส่งออก ภายหลังการระบาดของโรคคลี่คลายเป็นปกติ
ได้กว้างขวางมากขึ้น
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