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•	 ศนูย์วจิยักสกิรไทย	ประเมินว่า	ตลาดเคร่ืองส�าอางในประเทศไทยยงัมแีนวโน้มขยายตวัได้อย่างต่อเน่ือง	

จากแรงหนุนทัง้ฝ่ังอปุสงค์และอปุทาน	หลงัจากทีใ่นปี 2560 ตลาดเคร่ืองส�าอางไทยมมีลูค่าประมาณ 

2.51 แสนล้านบาท แยกเป็นตลาดในประเทศ 1.68 แสนล้านบาท เติบโตร้อยละ 7.8 (YoY)            

โดยมผีลติภณัฑ์ดแูลผวิ (Skincare) ครองส่วนแบ่งตลาดเคร่ืองส�าอางมากทีส่ดุคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 46.8 

ขณะเดียวกัน การส่งออกเคร่ืองส�าอางไทยไปยังตลาดโลกมีมูลค่าประมาณ 0.83 แสนล้านบาท     

โดยมีตลาดส่งออกหลักที่ส�าคัญ ได้แก่ อาเซียน ญี่ปุ่น และจีน 

•	 ตลาดเคร่ืองส�าอางที่มีแนวโน้มเติบโตในระยะต่อไป	 จะมีความหลากหลายและซับซ้อนมากข้ึน								

ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจส�าหรับผู้ประกอบการ	 SME	 ที่มีศักยภาพ อาทิ ตลาดเคร่ืองส�าอาง       

ทีเ่จาะกลุม่เป้าหมายโดยเฉพาะ เช่น กลุม่เดก็ กลุม่ผูส้งูอาย ุกลุม่เพศชาย หรือเคร่ืองส�าอางทีผ่ลติจาก

วัตถุดิบธรรมชาติหรือออร์แกนิก รวมถึงเคร่ืองส�าอางที่จับตลาดกลุ่มชาวมุสลิมทั่วโลกที่มีมูลค่า      

สูงถึง 5.7 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ และยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

•	 อย่างไรก็ตาม	ท่ามกลางความท้าทายของตลาดเคร่ืองส�าอางทีม่กีารแข่งขันค่อนข้างสงู	ผู้ประกอบการ	SME	

คงจะต้องหามาตรการเพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการเข้าสู่ตลาดมากข้ึน อาทิ การสรรหา

นวัตกรรมหรือวัตถุดิบที่พัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือมีการวิจัยข้ึนมาใหม่และได้รับการรับรอง

มาตรฐาน เพือ่สร้างความแตกต่างและเพิม่คณุค่าให้กบัผลิตภัณฑ์ และการพฒันาช่องทางจ�าหน่าย

ทัง้แบบมหีน้าร้านและช่องทางออนไลน์ทีเ่ข้าถงึผูบ้ริโภครุ่นใหม่ รวมถงึการมองหาโอกาสจากตลาดใหม่ๆ  

เช่น ตลาดผู้บริโภคชาวมุสลิม ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีน่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มโอกาส      

ทางการตลาดได้มากขึ้น

ประเด็นส�าคัญ
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ภาพรวมธุรกิจเครื่องส�าอาง...เติบโตตามกระแสการใส่ใจสุขภาพและความงาม

ตลาดเครื่องส�าอางของไทยมีการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ที่ผ่านมามูลค่ารวมของ

อุตสาหกรรมเคร่ืองส�าอางของไทยอยู่ที่ประมาณ 2.51 แสนล้านบาท1 โดยแยกเป็นตลาดในประเทศสัดส่วน        

ร้อยละ 66.9 และตลาดส่งออกสัดส่วนร้อยละ 33.1 โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ขอน�าเสนอรายละเอียด ดังนี้

1.	 ตลาดเคร่ืองส�าอางในประเทศ ในปี 2560 ที่ผ่านมามีมูลค่าประมาณ 1.68 แสนล้านบาท เติบโต           

ร้อยละ 7.8 (YoY) โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า ตลาดเคร่ืองส�าอางมีการเติบโตเฉลี่ยต่อปีประมาณร้อยละ 7.6               

(ปี 2556-2560) แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตลาดแม้ในบางช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้ออ�านวย ซึ่งเป็นผลจาก

พฤติกรรมคนไทยยุคใหม่ ที่ต่างหันมาสนใจความสวยความงาม รวมถึงเพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพมากขึ้น           

โดยตลาดขยายตัวจากกลุม่เพศหญงิวยัท�างานไปสูก่ลุม่วัยรุ่นและคนสงูวัย รวมถงึกลุม่เพศชายเองกห็นัมาดแูลใส่ใจ

ดูแลร่างกายมากขึ้นกว่าแต่ก่อน

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ในตลาดเครื่องส�าอางในประเทศแบ่งตามประเภทได้ดังนี้ 

o		 ผลติภณัฑ์ดแูลผิว	(Skincare) ทีค่รองสัดส่วนสูงถึงประมาณร้อยละ 46.8 ของมลูค่าตลาดเคร่ืองส�าอาง

ในประเทศ โดยแยกเป็นผลติภัณฑ์ดแูลผวิหน้าสดัส่วนร้อยละ 84 และดแูลผวิร่างกายสดัส่วนร้อยละ 16 

o		 ผลติภณัฑ์เกีย่วกับผม	(Hair) มสีดัส่วนประมาณร้อยละ 18.3 ของมลูค่าตลาดเคร่ืองส�าอางในประเทศ 

โดยแยกเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมร้อยละ 83 เปล่ียนสีผมร้อยละ 11 จัดแต่งทรงผมร้อยละ 4            

ยึดติดผมร้อยละ 1

o		 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ท�าความสะอาดร่างกาย	 (Hygiene) มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 16.3 ของมูลค่า         

ตลาดเครื่องส�าอางในประเทศ

o		 เครื่องส�าอางส�าหรับตกแต่ง	(Makeup) มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 13.5 ของมูลค่าตลาดเครื่องส�าอาง

ในประเทศ โดยแยกเป็นผลิตภัณฑ์ส�าหรับผิวหน้าร้อยละ 56 ริมฝีปากร้อยละ 26 ตกแต่งตา             

ร้อยละ 17 และตกแต่งเล็บร้อยละ 1 

o		 น�้าหอม	(Fragrance) มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5.1 ของมูลค่าตลาดเครื่องส�าอางในประเทศ

ภาพรวมตลาดเคร่ืองส�าอางภายในประเทศของไทย

1 Euromonitor, ลอรีอัล, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์

ที่มา	:	Euromonitor,	ลอรีอัล

7.3

7.2

7.9 7.9

7.8



Analysis4

เป็นที่น่าสังเกตว่า ตลาดเครื่องส�าอางที่น่าสนใจคือผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดและมีการเติบโต

ที่สูงกว่าเครื่องส�าอางประเภทอื่นๆ โดยเติบโตถึงร้อยละ 8.7 ในปี 2560 ที่ผ่านมา เทียบกับการเติบโตประมาณ

ร้อยละ 6-7 ส�าหรับเคร่ืองส�าอางโดยเฉลี่ย ซึ่งเป็นผลจากสภาพอากาศ มลภาวะต่างๆ ท�าให้ความต้องการ       

เคร่ืองส�าอางทีช่่วยปกป้องหรือซ่อมแซมผวิหรือร่างกายได้รับความนยิม โดยเฉพาะกลุม่ลกูค้าทีห่นัมาใช้เคร่ืองส�าอาง

ดูแลผิวตั้งแต่วัยรุ่นที่มีเพิ่มข้ึน ประกอบกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับผิว     

แต่ละประเภท ท�าให้ตลาดขยายกว้างมากขึ้น นอกจากนี้ จากพฤติกรรมคนไทยที่หันมาเพิ่มขั้นตอนในการดูแล

ผวิหน้ามากข้ึน ท�าให้เคร่ืองส�าอางประเภทมาส์กหน้า (Mask) ทีม่สีารบ�ารุงผวิเข้มข้น เร่ิมจะได้รับความนิยมมากข้ึน

เช่นเดียวกัน

2.	ตลาดส่งออก ปัจจบุนัผลติภัณฑ์เคร่ืองส�าอางของไทยได้รับความนิยมในต่างประเทศ เน่ืองจากความเช่ือมัน่

ในคุณภาพมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัย ประกอบกับการมีวัตถุดิบผลิตเครื่องส�าอาง โดยเฉพาะวัตถุดิบ

ที่มาจากธรรมชาติ รวมถึงความหลากหลายของประเภทเคร่ืองส�าอาง ซึ่งมีเอกลักษณ์และนวัตกรรมการผลิต        

ที่ตอบสนองความต้องการผู ้บริโภคหลากหลาย โดยในปี 2560 ที่ผ่านมาไทยมีการส่งออกเคร่ืองส�าอาง              

มลูค่า 83,036.8 ล้านบาท ขณะทีใ่นช่วง 8 เดอืนแรกปี 2561 การส่งออกเคร่ืองส�าอางของไทยมมีลูค่า 62,865.7 ล้านบาท 

ขยายตัวร้อยละ 15.1 (YoY) โดยมีตลาดที่ส�าคัญ อาทิ อาเซียน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และจีน ซึ่งจากการพิจารณา

พบว่า ตลาดที่มีศักยภาพสูง	ส�าหรับเครื่องส�าอางไทย	ได้แก่	ประเทศเพื่อนบ้าน	กัมพูชา	สปป.ลาว	เมียนมา	และ

เวียดนาม	ซึ่งก�าลังซื้อจากคนหนุ่มสาวคนวัยท�างานมีเพิ่มขึ้น และตอบรับพฤติกรรมการดูแลร่างกายตามค่านิยม

สมัยใหม่มากข้ึน ขณะเดียวกันด้วยสภาพผิวที่ใกล้เคียงกับไทย รวมถึงมีความช่ืนชอบในดารานักร้องของไทย     

ผ่านสื่อต่างๆ ท�าให้เครื่องส�าอางจากไทยได้รับความนิยมสูงโดยเฉพาะสินค้าประเภทแต่งหน้าและดูแลผิว

ที่มา	:	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กระทรวงพาณิชย์

มลูค่าการส่งออกเคร่ืองส�าอางของไทย



Analysis5

จากมูลค่าตลาดเคร่ืองส�าอางที่สูงทั้งในประเทศและตลาดส่งออก	 จูงใจให้ผู้ประกอบการสนใจเข้ามา											

ในอตุสาหกรรมเคร่ืองส�าอางในไทยจ�านวนมาก โดยมผู้ีประกอบการเคร่ืองส�าอางทีด่�าเนินการจ�านวน 2,402 ราย2  

แบ่งเป็นบริษทัจ�ากดั 2,100 ราย ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั/ห้างหุน้ส่วนสามญันติบิคุคล 297 ราย และบริษทัมหาชนจ�ากดั 

5 ราย และเป็นที่น่าสังเกตว่า นักลงทุนต่างชาติก็มีความสนใจในอุตสาหกรรมเครื่องส�าอางของไทยค่อนข้างมาก 

พจิารณาได้จากสดัส่วนเงนิลงทนุของธุรกจิรวมจ�านวน 14,062 ล้านบาท แยกเป็นสญัชาติไทยสดัส่วนร้อยละ 63.1 

และต่างชาตร้ิอยละ 36.9 ตามล�าดบั ส่งผลให้ไทยเป็นประเทศผูผ้ลติและส่งออกเคร่ืองส�าอางอนัดบัที ่ 17 ของโลก 

และอันดับ 2 ในเอเชียรองจากญี่ปุ่น3 และท�าให้ไทยเป็น 1 ในฐานการผลิตเครื่องส�าอางที่ส�าคัญของโลก

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย	 คาดว่ามูลค่าตลาดเครื่องส�าอางไทยในปี	 2561	 จะอยู่ที่ประมาณ	 2.76	 แสนล้านบาท	

แยกเป็นตลาดเคร่ืองส�าอางในประเทศประมาณ 1.81 แสนล้านบาท เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.7 ขณะที่มูลค่า             

การส่งออกเคร่ืองส�าอางน่าจะอยูท่ีป่ระมาณ 95,000 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 14.4 (YoY) อย่างไรกต็าม ส�าหรับปี 2562 

อาจต้องจับตาทิศทางเศรษฐกิจโลกจากปัจจัยทางด้านสงครามการค้า รวมถึงราคาน�้ามันที่อาจให้ผลเชิงลบ         

ต่อก�าลงัซือ้ในตลาดเคร่ืองส�าอางในระยะต่อไปด้วย ทัง้นี ้จากภาพการเตบิโตของตลาด ท่ามกลางโอกาสทางธุรกจิ

ที่ค่อนข้างเปิดกว้าง เน่ืองจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความสนใจหรือยินดีทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ              

ทีม่คีวามน่าเช่ือถอืหรือยดึติดกบัแบรนด์น้อยลง อกีทัง้ ตลาดยงัมโีอกาสเตบิโตจากฐานผูบ้ริโภคทีข่ยายไปสูก่ลุม่ใหม่

ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น จึงนับว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจส�าหรับผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพอยู่ไม่น้อย

ตลาดเครือ่งส�าอางมีมูลค่าสูง และมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในระยะข้างหน้า จากความต้องการในตลาดเดิม

ทีย่งัคงเตบิโต รวมถึงความต้องการในตลาดใหม่ๆ ทีข่ยายตวัออกไป อาท ิกลุม่เดก็ ผูช้าย ผูส้งูอาย ุอย่างไรกต็าม 

ท่ามกลางโอกาสก็ยังมีความท้าทายในตลาดเคร่ืองส�าอางส�าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ๆ โดยเฉพาะ SME            

ซึ่ง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ขอน�ามาเสนอ ดังนี้

โอกาสและความท้าทายในระยะข้างหน้าของธุรกิจเครื่องส�าอางไทย

2 ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2560: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องส�าอาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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โอกาสทางธุรกิจ

-	ตลาดเคร่ืองส�าอางเฉพาะส�าหรับเดก็ ปัจจบุนัพ่อแม่ผูป้กครองของเดก็ยคุใหม่ เร่ิมเปิดกว้างต่อการใช้เคร่ืองส�าอาง

เพือ่ดแูลและเสริมบคุลกิภาพในกลุม่เดก็มากข้ึน ทัง้เคร่ืองส�าอางส�าหรับดแูลผวิ ดแูลท�าความสะอาดร่างกาย และ

เคร่ืองส�าอางทีใ่ช้แต่งหน้าในช่วงทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ ซึง่เคร่ืองส�าอางทีใ่ช้ต้องมคีวามปลอดภยัและไม่เกดิการแพ้ 

เนื่องจากผิวเด็กมีความบอบบางและไวต่อเครื่องส�าอาง

-	ตลาดเคร่ืองส�าอางส�าหรับผู้ชาย ปัจจุบันผู้ชายเร่ิมมีบทบาทมากข้ึนในตลาดเคร่ืองส�าอาง เน่ืองจาก      

ผู้ชายยุคใหม่ หันมาใส่ใจตัวเองเพื่อเสริมบุคลิกภาพ ขณะที่ลักษณะผิวของผู้ชายก็มีความแตกต่างจากผู้หญิง     

ท�าให้อาจไม่เหมาะที่จะใช้เคร่ืองส�าอางที่ผลิตออกมาส�าหรับผู้หญิง ซึ่งกระแสดังกล่าวเกิดข้ึนทั้งในไทย               

และต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชีย อาท ิญีปุ่น่ จนี เกาหล ีโดยคาดว่าผลติภณัฑ์ดแูลผวิและดแูลเส้นผม 

น่าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดผิวและน�้าหอมที่มีการใช้อยู่แล้ว

-	ตลาดผูส้งูอาย ุประเทศไทยรวมถงึอกีหลายประเทศทัว่โลก ก�าลงัเข้าสู่สงัคมผูส้งูอาย ุโดยจ�านวนผูส้งูอายุ 

(ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) ของไทยในปี 2560 อยู่ที่ประมาณ 10.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 15.4 ของประชากร          

ทั้งประเทศ ขณะที่ทั่วโลกมีจ�านวนผู้สูงอายุประมาณเกือบ 1,000 ล้านคน ซึ่งผู้สูงอายุบางกลุ่มมีก�าลังซื้อ             

และมีความต้องการสินค้าประเภทเคร่ืองส�าอางที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต        

รวมถงึการเสริมบคุลกิภาพทีด่ ีส่งผลให้ผลติภัณฑ์ดแูลผวิ ต่อต้านร้ิวรอยให้ดอู่อนกว่าวัย และผลติภัณฑ์ดแูลเส้นผม 

ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้สูงอายุ

-	ตลาดประเทศมสุลมิ ตลาดเคร่ืองส�าอางส�าหรับชาวมสุลมิในตลาดโลกมมีลูค่าประมาณ 5.6 หมืน่ล้านดอลลาร์ฯ4     

ในปี 2558 และคาดการณ์ว่าจะเพิม่ข้ึนเป็น 8.1 หมืน่ล้านดอลลาร์ฯ ในปี 2564 (เติบโตเฉลีย่ประมาณร้อยละ 7 ต่อปี) 

โดยตลาดที่มีมูลค่าสูงได้แก่ ประเทศที่มีชาวมุสลิมจ�านวนมาก อาทิ อินเดีย (4.7 พันล้านดอลลาร์ฯ)                

รัสเซีย (3.5 พันล้านดอลลาร์ฯ) อินโดนีเซีย (3.3 พันล้านดอลลาร์ฯ) ตุรกี (3.1 พันล้านดอลลาร์ฯ) มาเลเซีย      

(2.9 พันล้านดอลลาร์ฯ) และบังกลาเทศ (2.5 พันล้านดอลลาร์ฯ) โดยบางประเทศมีข้อตกลงด้านการค้ากับไทย 

ท�าให้มคีวามได้เปรียบทางด้านภาษนี�าเข้า โดยประเภทของเคร่ืองส�าอางทีน่่าสนใจได้แก่ เคร่ืองส�าอางส�าหรับผูช้าย 

อาท ิประเภททีใ่ช้ส�าหรับดแูลเส้นผม และเคร่ืองส�าอางส�าหรับเดก็ อาท ิผลติภัณฑ์ท�าความสะอาดและดแูลผวิ เป็นต้น 

-	ตลาดนักท่องเทีย่วต่างชาต ิปัจจบุนัสนิค้าประเภทเครือ่งส�าอางของไทย เป็นทีน่ยิมส�าหรับนักท่องเทีย่วต่างชาติ 

ทัง้การซือ้ไปใช้เอง/เป็นของฝาก/จ�าหน่ายต่อ เน่ืองจากไทยเป็นฐานการผลติเคร่ืองส�าอางของผูผ้ลติช้ันน�าของโลก 

ท�าใหส้ินค้ามีราคาไม่สูงเมือ่เทียบกบัที่ถกูสง่ไปจ�าหน่ายในต่างประเทศและไทยยงัมสีนิค้าเครือ่งส�าอางทีผ่ลติจาก

วตัถดุบิจากธรรมชาต ิ ทัง้พชืและสมนุไพรทีม่เีอกลกัษณ์ โดยจากการส�ารวจพฤตกิรรมการใช้จ่ายของนักท่องเทีย่วจนี 

(ส�ารวจเดือนสิงหาคม 2561 โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย) พบว่า สินค้าที่นักท่องเที่ยวจีนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง               

ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในไทยสูงสุดคือกลุ่มสินค้าประเภทเคร่ืองส�าอาง/ครีมบ�ารุงผิว คิดเป็นสัดส่วน     

ร้อยละ 25.5 ของประเภทสินค้าที่เลือกซื้อทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเคร่ืองส�าอางไทยใน              

ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ

4 Thomson Reuters: State of the Global Isalamic Economy Report 2016/17
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ความท้าทาย

-	การแข่งขันที่รุนแรงในตลาด ด้วยมูลค่าตลาดที่สูง ประกอบกับการเข้าสู่ธุรกิจที่ท�าได้ง่าย อาทิ การจ้าง

โรงงานผลิตเคร่ืองส�าอาง (OEM) ภายใต้สูตรหรือเคร่ืองหมายการค้าของตนเอง รวมถึงการมีช่องทาง           

E-Commerce รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ในการจ�าหน่ายและโฆษณาสินค้าที่ไปถึงผู้บริโภครุ่นใหม่ได้สะดวก       

และรวดเร็ว ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีช่วยลดอุปสรรคในการเข้าสู่ธุรกิจเคร่ืองส�าอางส�าหรับรายใหม่ๆ ที่ไม่มีโรงงาน       

หรือหน้าร้านของตนเอง จึงจูงใจให้มีผู้ประกอบการสนใจเข้าสู่ธุรกิจจ�านวนมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME 

ขณะเดียวกันสถานประกอบการหรือคลินิกเกี่ยวกับผิวหนังหรือความงามก็หันมาผลิตเคร่ืองส�าอางภายใต้

เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง นอกจากน้ีตลาดยงัมกีารแข่งขันกับสนิค้าเคร่ืองส�าอางน�าเข้า โดยเฉพาะจากประเทศ

ที่ผู้บริโภคคนไทยให้ความนิยม ทั้งเกาหลี ญี่ปุ่น 

-	 ความเช่ือมั่นต่อคุณภาพสินค้า จากกระแสข่าวสินค้าไม่ได้คุณภาพที่เกิดข้ึนหลายคร้ังส่งผลกระทบ        

ต่อความเช่ือมั่นของผู้บริโภคในเชิงลบ รวมถึงผู้ประกอบการเคร่ืองส�าอาง SME ซึ่งบางคร้ังปัจจัยดังกล่าว           

มิได้เกิดข้ึนจากผู้ผลิต SME โดยตรงแต่เกิดจากสินค้าลอกเลียนแบบ ทั้งการลอกเลียนแบบจากภายในประเทศ 

และการวางจ�าหน่ายตามสือ่สงัคมออนไลน์ รวมถงึตามตลาดนัดและร้านค้าทัว่ไป นอกจากน้ียงัมีการลอกเลยีนแบบ

เคร่ืองส�าอางของไทยในประเทศที่นิยมเคร่ืองส�าอางไทยด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งประเด็นน้ีนอกจากจะส่งผลกระทบ

ต่อยอดขายแล้วยังส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือของสินค้าที่ถูกต้องหากผู้บริโภคได้รับอันตรายจากสินค้า      

ลอกเลียนแบบอีกด้วย

-	 การยอมรับในสินค้าฮาลาล ตลาดมุสลิมนิยมเคร่ืองส�าอางที่มีตราเคร่ืองหมายฮาลาลบนบรรจุภัณฑ์          

ซึ่งอินโดนีเซียและมาเลเซียเป็นประเทศที่ได้รับความยอมรับในตลาดประเทศมุสลิมทางด้านการผลิตที่ถูกต้อง     

ได้มาตรฐานฮาลาล ดังนั้นผู้ผลิตเคร่ืองส�าอางไทยก็จ�าเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานการผลิต    

ให้ตลาดมุสลิมยอมรับต้ังแต่วัตถุดิบ ข้ันตอนการผลิต รวมถึงสถาบันที่ได้มาตรฐานมารับรอง จึงจะสามารถ     

ขยายตลาดเครื่องส�าอางกลุ่มมุสลิมได้
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ธุรกิจเคร่ืองส�าอางเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงและมีการเติบโตต่อเน่ือง ขณะเดียวกันก็ค่อนข้างเปิดกว้าง            

ให้ผู ้ประกอบการรายใหม่ๆ ที่สนใจได้เข้าสู ่ตลาด ดังน้ันการจะท�าให้สินค้าเป็นที่นิยมท่ามกลางสินค้า                    

ที่อยู่ในตลาดจ�านวนมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME จ�าเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับพฤติกรรมผู้บริโภค               

ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งหามาตรการเพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งมีดังนี้

•	 การพัฒนานวัตกรรมหรือวัตถุดิบที่มีความแตกต่าง เพื่อสร้างคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจ

ใช้วัตถุดิบและภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอด ขณะเดียวกันวัตถุดิบที่น�ามาผลิตจะต้อง                    

มีความน่าเช่ือถือและมีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้ อาทิ ต้องมีความอ่อนโยนต่อสภาพร่างกายของเด็ก             

และผู้สูงอายุ รวมถึงการค�านึงถึงส่วนผสมและข้ันตอนการผลิตที่สอดคล้องกับหลักฮาลาลที่เป็นที่ยอมรับ

เพือ่จับตลาดกลุ่มผูบ้ริโภคมสุลมิ โดยเฉพาะวตัถุดบิทีไ่ด้มาจากสตัว์บางชนิด อาท ิ เจลลาตนิทีส่กัดจากหนัง

และกระดูกของสัตว์ต้องได้จากสัตว์และกรรมวิธีการผลิตที่ถูกต้อง

•	 การสร้างความเช่ือม่ันต่อสินค้า ธุรกิจเคร่ืองส�าอางจะประสบความส�าเร็จต้องอยู่ที่การสร้างความเช่ือมั่น     

ต่อผู้ซื้อ ส�าหรับผู้ประกอบการเครื่องส�าอางกลุ่ม SME อาจมีข้อจ�ากัดทางด้านงบประมาณวิจัยและพัฒนา 

ตลอดจนถึงการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเมื่อเทียบกับรายใหญ่ ดังน้ันการมุ่งผลิตสินค้าที่จับตลาดเฉพาะ

เจาะจงและมีประเภทสินค้าไม่มากจะง่ายต่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพสินค้ามากกว่าที่จะผลิตสินค้า

หลากหลายประเภทเพื่อกระจายให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้า แม้ว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสการขยายตลาด           

แต่ก็ยากต่อการควบคุมคุณภาพ 

•	 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ต้องเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ ่ม อาทิ เคร่ืองส�าอางส�าหรับผู ้สูงอายุ               

ควรมีความสะดวกในการหยิบจับ มีรายละเอียดวิธีใช้ที่ง่ายไม่ซับซ้อน ขณะที่การออกแบบบรรจุภัณฑ์      

ควรค�านึงถึงกลุ่มผู้ชายที่อาจมีมุมมองด้านบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างจากกลุ่มผู้หญิง

•	 การพัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้สามารถเข้าถึงกลุ ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง ปกติ             

ช่องทางจัดจ�าหน่ายเครื่องส�าอางจะผ่าน 4 ส่วนหลักๆ คือ ช่องทางดั้งเดิม (ร้านค้าท้องถิ่น ร้านขายยา 

ตัวแทนจ�าหน่ายขายตรง) ช่องทางร้านค้าสมัยใหม่ (ห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อ) ช่องทาง           

ผ่านร้านขายสินค้าเฉพาะ และช่องทางออนไลน์ E-Commerce โดยร้านค้าปลีกเฉพาะกลุ่มซึ่งเน้น       

เคร่ืองส�าอางทีม่คีวามแปลกใหม่ หลากหลาย และอยูใ่นกระแสความนิยม ทัง้กลุม่สนิค้าของผูป้ระกอบการ    

ในประเทศ/สินค้าน�าเข้า อย่างไรก็ตามจากการที่พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ปรับเปลี่ยนไป มีการค้นหา

ข้อมูลจากสื่อโซเชียลและออนไลน์ผ่านการรีวิวสินค้ามากข้ึน ผู้ประกอบการจึงควรเพิ่มช่องทางตลาด       

ผ่านออนไลน์เพื่อให้สามารถเข้าถึงตลาดได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

กล่าวโดยสรุป ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่าตลาดเครื่องส�าอางมีการเติบโตต่อเน่ืองทั้งตลาดในประเทศ        

และตลาดโลก ขณะที่มีหลากหลายช่องทางจัดจ�าหน่ายที่เข้าถึงผู้บริโภค ทั้งช่องทางแบบมีหน้าร้านหรือออฟไลน์ 

และช่องทางแบบไม่มีหน้าร้านหรือออนไลน์ที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก ซึ่งเป็นโอกาสของผู้ประกอบการ SME ไทย 

ทีแ่ม้ว่าช่ือเสยีงตราสนิค้าอาจไม่แข็งแกร่งหรือเป็นทีรู้่จกัเทยีบกบัสนิค้าน�าเข้า รวมถงึเป็นสนิค้าทีผ่ลติโดยได้รับลขิสทิธ์ิ

ใช้เคร่ืองหมายการค้าจากบริษทัแม่ในต่างประเทศ  แต่ผู้ประกอบการ SME ได้เปรียบจากการปรับเปลีย่นลกัษณะสนิค้า 

ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้ประกอบการเครื่องส�าอาง
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ตามความต้องการทีเ่ปลีย่นไปได้ค่อนข้างเร็วกว่าประกอบกบัพฤตกิรรมผูบ้ริโภคในปัจจบุนัเองทีเ่ร่ิมจะลดการยดึตดิ    

ในตราสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางลงมา รวมถึงกลุ่มวัยรุ่น แต่จะพิจารณาจากสินค้าที่ตอบสนอง

ความต้องการได้ดทีีส่ดุ รวมถงึมกีารเลอืกสรรสินค้าตามกระแสสือ่โซเชียลมเีดยี โดยเฉพาะการรีวิวสนิค้าจากบคุคล

ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ จึงเป็นโอกาสส�าหรับผู้ประกอบการ SME  

ส�าหรับเคร่ืองส�าอางที่น่าลงทุนของผู้ประกอบการ	 SME	 อาจเน้นตลาดที่เฉพาะเจาะจงหรือนิชมาร์เก็ต											

ที่มีการแข่งขันไม่สูงมาก	 เช่นเคร่ืองส�าอางที่ผลิตจากสมุนไพรหรือสารสกัดจากธรรมชาติหรือออร์แกนิก                 

ทีก่�าลงัเป็นกระแสทีเ่กดิข้ึนทัว่โลก โดยเฉพาะเคร่ืองส�าอางทีจ่บัตลาดกลุม่เดก็และผูส้งูอาย ุซึง่มสีภาพผวิบอบบาง

และแพ้ง่าย ซ่ึงประเทศไทยมคีวามได้เปรียบจากความหลากหลายของพชืและสมนุไพรในแต่ละท้องถิน่ ช่วยให้สนิค้า

มีความโดดเด่นทั้งรูปลักษณ์และกลิ่น รวมถึงที่แตกต่างจากสินค้าทั่วไป โดยแม้ว่าเคร่ืองส�าอางจากธรรมชาต ิ    

หรืออร์แกนิกจะมีราคาสูงกว่าเครื่องส�าอางทั่วไป แต่มีตลาดก�าลังซื้อสูงรองรับ ทั้งสหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น รวมถึง

ประเทศในตะวนัออกกลาง ขณะทีต่ลาดกลุม่ประเทศเพือ่นบ้าน กมัพชูา สปป.ลาว เมยีนมา เวียดนาม ซึง่มมีมุมองดี

ต่อคณุภาพสนิค้าไทยและมพีฤติกรรมการบริโภคใกล้เคยีงไทย โดยเฉพาะความต้องการเคร่ืองส�าอางในกลุม่ดแูลผวิ 

แต่เน่ืองจากก�าลังซื้อของผู้บริโภคที่อาจไม่สูงมากนักสินค้าที่น�าเสนอจึงควรมีราคาไม่สูงมากนัก ส�าหรับกลยุทธ์

การขยายโอกาสทางการตลาดควรร่วมมือกับตัวแทนจ�าหน่ายในแต่ละประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการท�าตลาด

และการกระจายสินค้าเพื่อสร้างตราสินค้าไทยให้มีความแข็งแกร่งและเป็นที่รู้จักมากขึ้น

และเมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างการส่งออกเคร่ืองส�าอางของไทยที่พบว่า ส่วนใหญ่ยังเป็นการรับจ้างผลิต     

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของผูว่้าจ้าง (OEM) โดยเฉพาะผูป้ระกอบการรายใหญ่ทีผ่ลติภายใต้เคร่ืองหมายการค้า

ของบริษัทแม่ ขณะที่ผู้ประกอบการเครื่องส�าอางที่เป็น SME มีทั้งที่ส่งออกภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง 

แต่สดัส่วนจะน้อยกว่าการรับจ้างผลติ ซึง่ในส่วนน้ีปัจจบุนักเ็ร่ิมมผีูผ้ลติ OEM ในต่างประเทศทีเ่ข้ามาแข่งขันรับจ้างผลติ 

อาทิ จีน เกาหลี ดังนั้นในระยะข้างหน้าผู้ประกอบการเคร่ืองส�าอางของไทยควรพัฒนาไปสู่การผลิตภายใต้

เครื่องหมายการค้าของตนเองในสัดส่วนที่สูงขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันแล้วยังท�าให้สินค้ามี

ราคาและก�าไรต่อหน่วยสูงข้ึนด้วย โดยการไปถึง ณ จุดน้ันได้ผู้ประกอบการของไทยจ�าเป็นต้องด�าเนินการ         

ในหลายๆ ด้านเพือ่สร้างโอกาส เร่ิมตัง้แต่การศกึษาข้อมลูในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการกลุม่เป้าหมาย 

ซึง่อาจหาโอกาสพบปะกบัผูน้�าเข้าเพือ่จะได้รับทราบข้อมลูต่างๆ ทีเ่กีย่วกับความเคลือ่นไหวของตลาด ผ่านการเข้าร่วม

งานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ต้องมีการท�าการตลาดอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู ้จัก ซึ่งวิธีน้ีจะท�าให้สินค้าเคร่ืองส�าอางของไทย มีโอกาสขยายสัดส่วนการส่งออก                  

ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง ทดแทนการส่งออกโดยการรับจ้างผลิตในระยะต่อไป 


