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บทที่ 1 บทนา
ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กมีประชำกรจำนวน 5.6 ล้ำนคน โดยในปี 2560 คน มีประชำกรที่
อำยุ 0-4 ปี เป็ น จ ำนวนโดยประมำณ 187,653 คน รัฐบำลสิงคโปร์เห็ นว่ำประเทศจำเป็น ต้องเพิ่มจำนวน
ประชำกร จำกโครงกำร Population White Paper (PWP) รัฐ บำลสิ งคโปร์ ได้ ก ำหนดเป้ ำหมำยกำรเพิ่ ม
ประชำกรให้เป็น 5.8-6.0 ล้ำนคน ในปี 2563 และเป็น 6.5-6.9 ล้ำนคน ในปี 2573
ตารางแสดงจานวนประชากรสิงคโปร์ ช่วงอายุ 0-4 ปี ปี 2556-2560
ปี
ประชากรรวม*
ประชากร
ช่วงอายุ 0-4 ปี
(คน)

2556
3,844,751

2557
3,870,739

2558
3,902,690

2559
3,933,559

2560
3,965,796

183,295

181,369

183,575

187,160

187,653

*พลเมืองสิงคโปร์ (Singaporean Citizen) และผูพ้ ำนักถำวร (Permanent Resident) เท่ำนั้น

ที่มำ: Department of Statistic Singapore

จำกตำรำงข้ำงต้น เห็นได้ว่ำหลังจำกปี 2556 ประเทศสิงคโปร์ริเริ่มแผนเพิ่มจำนวนประชำกรโครงกำร
Population White Paper (PWP) เป็ น ต้น มำ จำนวนประชำกรสิ งคโปร์ ช่ ว งอำยุ 0-4 ปี ค่ อ ยๆ มีก ำรเพิ่ ม
จำนวนขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ในปี 2560 ยอดขำยผลิตภัณฑ์สินค้ำสำหรับเด็กประเทศสิงคโปร์มีอัตรำกำรเติบโตที่ 2 เปอร์เซ็นต์ คิด
เป็นมูลค่ำประมำณ 32 ล้ำนเหรียญสิงคโปร์ เนื่องจำกผู้ปกครองในปัจจุบันพิถีพิถันในกำรเลือกซื้อสินค้ำให้กับ
ลูกมำกขึ้น โดยมักจะนิยมซื้อผลิตภัณฑ์สินค้ำในกลุ่มออร์แกนิค กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลในอัตรำกำรเติบโตของ
ยอดขำยโดยหลั ก คือ กลุ่ มผลิตภัณ ฑ์ที่มีส่วนประกอบจำกธรรมชำติ และกลุ่ มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ในมูลค่ำ
ข้ำงต้นนี้ แบรนด์ Johnson & Johnson เป็นผู้นำในตลำดสิงคโปร์ที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีมูลค่ำในส่วนแบ่ง
ตลำดมำกถึง 46 เปอร์เซ็นต์
ทั้งนี้มีกำรคำดกำรณ์ว่ำอัตรำเติบโต
เฉลี่ ย สะส มต่ อปี (Compound Annual
Growth Rate: CAGR) ข อ ง ย อ ด ข ำ ย
ผลิตภัณฑ์สินค้ำสำหรับเด็ก ประเทศสิงคโปร์
ในปี 2561 จะคงที่ต่อไปที่ 2 เปอร์เซ็นต์และ
ในปี 2565 มูลค่ำของยอดขำยจะมีมูลค่ำ ถึง
36 ล้ำนเหรียญสิงคโปร์
Cr. Tom Wang
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บทที่ 2 แนวโน้มตลาดของผลิตภัณฑ์สินค้าสาหรับเด็ก
2.1 สถานการณ์ผลิตภัณฑ์สินค้าสาหรับเด็ก
แนวโน้มตลำดของผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กประเทศสิงคโปร์จะมีฐำนผู้บริโภคที่ลดลง เนื่องจำกประเทศ
สิงคโปร์กำลังเผชิญกับปั ญหำอัตรำเจริญพัน ธุ์ (Fertility Rate) ที่ต่ำจนน่ำเป็นห่ วง โดยในปี 2560 นี้ อัตรำ
เจริญพันธุ์รวม (Total Fertility Rate) ของประเทศสิงคโปร์ได้ลดลงมำที่ 1.16 นับได้ว่ำเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุด
นับตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรประชำกรในประเทศนิยมครองสถำนะโสดเพิ่มขึ้น กำรแต่งงำนที่ช้ำลง
และค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูบุตรในประเทศที่สูง
จำกปั จ จั ย ข้ำงต้น ที่ ไม่ เอื้ออำนวยในกำรให้ กำเนิด บุตร ท ำให้ ควำมแข็งแกร่งของตลำด ผลิ ตภั ณ ฑ์
สำหรับเด็กลดลง เนื่ องจำกกำรคำดกำรณ์กำรให้กำเนิดบุตรมีควำมน่ำจะเป็นในกำรเติบโตขึ้นนั้นน้อยมำก
ชี้ให้เห็นว่ำปริมำณฐำนผู้บริโภคที่มีศักยภำพในซือ้ กำรผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก โดยรวมมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อไป
เรื่อยๆ ซึ่งจะส่งผลให้ปริมำณกำรขำยปลีกชะลอตัวลง
อัตราเจริญพันธุ์ (Fertility Rate) ของสิงคโปร์ ช่วงปี 2534 – 2560

ที่มำ: Department of Statistic Singapore

2.2 ประเภทของผลิตภัณฑ์สินค้าสาหรับเด็กที่ได้รับความนิยม
แนวโน้มกำรดูแลสุขภำพในประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบันนั้นได้รับควำมนิยมมำกขึ้น อย่ำงมำก บิดำ
มำรดำหรือผู้ปกครองของเด็กใช้ควำมระมัดระวัง พิถีพิถันและให้ควำมใส่ใจในกำรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับ
เด็กให้แก่บุตรหลำนของตนมำกขึ้นด้วย โดยมักจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบหลักจำกธรรมชำติหรือ
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคต่ำงๆ เนื่องจำกเป็นผลิตภัณฑ์ทำงเลือกที่ปลอดภัยกว่ำ
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นอกจำกนั้ น บิ ด ำ มำรดำหรื อ
ผู้ปกครองของเด็กยังมักเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
สำหรับผิวบอบบำงแพ้ง่ ำยเพื่อป้องกันกำร
ระคำยเคื อ งผิ ว ให้ แ ก่ บุ ต รหลำนของตน
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้ำสำหรับเด็ก มักมีกำร
เติมสำรที่ช่วยเพิ่มควำมชุ่มชื้นแก่ผิว สำรที่
มีส่วนช่วยทำให้ผิวเรียบเนียนหรือส่วนผสม
จำกธรรมชำติต่ำงๆ เข้ำไปในในผลิตภัณฑ์
สิ น ค้ ำ ส ำหรั บ เด็ ก เพื่ อ ช่ ว ยผลั ก ดั น ควำม
Cr. Tom Wang

ต้ อ งก ำ ร ซื้ อ สิ น ค้ ำ ดั งก ล่ ำ ว ให้ สู งขึ้ น
ยกตัวอย่ำงเช่น บริษัท Johnson & Johnson

และบริษัท Botaneco Garden

ก็ได้มีกำรเปิ ดตัว กลุ่ มผลิตภัณ ฑ์ที่ ไม่ก่อให้ เกิดอำกำรแพ้ (Hypoallergenic) และกลุ่ม ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ ผ่ำนกำร
ทดสอบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนผิวหนัง (Dermatologist Tested) เนื่องจำกผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้มักมีรำคำต่อ
หน่วยสูงเพื่อเป็นกำรชดเชยฐำนผู้บริโภคที่หดตัว ซึ่งจะช่วยผลักดันกำรเติบโตของมูลค่ำกำรขำยในช่วงที่อัตรำ
เจริญพันธุ์ต่ำ (Low Fertility Rate)
2.3 เทรนด์การดูแลสุขภาพของผิวให้แก่บุตรหลาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป กป้ อ งผิ ว จำกแสงแดด
เฉพำะสำหรับเด็กและทำรก คำดว่ำจะเป็นหนึ่ง
ในประเภ ท ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ำหรั บ เด็ ก ที่ มี ก ำร
เปลี่ยนแปลงมำกที่สุดในแง่ของมูลค่ำในปี 2561
เนื่ อ งจำกประเทศสิ ง คโปร์ จ ำนวนของผู้ ป่ ว ย
โรคมะเร็งผิวหนังเพิ่มขึ้นในสิงคโปร์ในหลำยๆปี
ที่ผ่ ำนมำ ผู้ ป กครองของเด็กๆได้ ให้ ควำมใส่ ใจ
เพิ่ม ขึ้น อย่ ำงมำกกับ ผลกระทบที่เป็ น อัน ตรำย

Cr. singaporemotherhood.com

จำกกำรที่ผิวสัมผัสกับแสงแดด
นอกจำกนี้ สื่อต่ำงๆ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวจำกแสงแดดเฉพำะสำหรับเด็กและทำรก
ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่ำผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดโดยเฉพำะสำหรับเด็กและทำรกไม่ควรถูกแทนที่ด้วยผลิตภัณฑ์
ป้ อ งกัน แสงแดดของผู้ ใหญ่ เนื่ องจำกผลิ ต ภัณ ฑ์ ป้อ งกัน แสงแดดของผู้ ใหญ่ มี ส ำรเคมี บำงชนิด ซึ่ง อำจเป็ น
อันตรำยต่อผิวบอบบำงของเด็กและทำรกได้
สำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์
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3. ผู้นาทางการตลาดของผลิตภัณฑ์สินค้าสาหรับเด็ก
3.1 Johnson & Johnson ผู้นาตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าสาหรับเด็ก
Johnson & Johnson ถือเป็นผู้นำตลำดผลิตภัณฑ์สินค้ำสำหรับเด็กที่เป็นที่นิยมมำกที่สุดในประเทศ
สิงคโปร์ในแบรนด์ทชี่ ื่อว่ำ Johnson's Baby
ในปี 2560 บริ ษั ท Johnson & Johnson ได้เปิด ตัว ไลน์ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ Active Kids ประกอบไปด้ ว ย
แชมพูและคอนดิชั่นเนอร์สำหรับเด็ก ภำยใต้แบรนด์ Johnson's Kids โดยมีฉลำกระบุว่ำผ่ำนกำรทดสอบโดย
แพทย์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนผิวหนัง (Dermatologist Tested) และปรำศจำกสำรเคมี (Chemicals Free) ซึ่งตอบ
โจทย์ควำมให้ควำมใส่ใจด้ำนสุขภำพและคุณภำพชีวิต ของเด็กของผู้ปกครองในประเทศสิงคโปร์ เพื่อเป็นกำร
ชดเชยฐำนผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สินค้ำสำหรับเด็กแบบดั้งเดิมที่หดตัวลง กำรเปิดตัวครั้งใหม่ยังเป็นกำรบ่งบอกถึง
เจตนำรมณ์ของบริษัท Johnson & Johnson ที่จะแข่งขัน ในจุดที่เหนือกว่ ำแบรนด์อื่นๆ โดยมุ่งเน้นกำรให้
ควำมส ำคั ญ ด้ ำนควำมอ่อนโยนต่อ ผิ ว และส่ วนผสมจำกธรรมชำติ ม ำกกว่ำ ประเภทสิ น ค้ำแบบกระจำยใน
ประเภทอื่นๆ เพื่อรักษำตำแหน่งผู้นำตลำดผลิตภัณฑ์สินค้ำสำหรับเด็ก โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยหลัก คือ เด็กอำยุ
3-10 ปี

John’s Active Kids’ Shampoo

Johnson's Baby

3.2 California Baby ให้ความสาคัญต่อผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยและเป็นนวัตกรรมใหม่
แบรนด์ California Baby ของ Honky Tots
Inc. เป็นแบรนด์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงมำกที่สุดในบรรดำ
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เฉพำะสำหรับเด็กและทำรกในแง่ของ
มูลค่ำค้ำปลีก
ในปี 2560 แบรนด์ California Baby ได้ ไ ต่
อั น ดั บ จำกล ำดั บ ที่ 9 มำอยู่ ที่ ล ำดั บ ที่ 5 ในตลำด
Products of California Baby
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ผลิตภัณฑ์สินค้ำสำหรับเด็ก เนื่องจำกผลิตภัณฑ์ของ แบรนด์ California Baby มีควำมสอดคล้องกับแนวโน้ม
ของตลำดในปัจจุบันที่ได้ให้สำคัญต่อตัวเลือกที่เป็นธรรมชำติและปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น จำกกำรใช้ส่วนผสมจำก
ธรรมชำติและออร์แกนนิค ไม่มีกำรทดลองผลิตภัณฑ์กับสัตว์ ผ่ำนกำรทดสอบภูมิแพ้ทำงผิวหนัง (Allergy Skin
Test) และไม่มีส่วนประกอบของสำรเคมีรุนแรงใดๆ ทำให้ แบรนด์ California Baby มียอดกำรจัดจำหน่ำย
เติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
การค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ตมีการขยายตัวอย่างมีนัยสาคัญ
ธุร กิ จ ค้ำปลี ก ผ่ ำนช่อ งทำงอิน เทอร์เน็ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ำ ส ำหรั บ เด็ก ในประเทศสิ งคโปร์ มีก ำร
ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง โดยผู้ปกครองมีควำมเอนเอียงที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เฉพำะสำหรับ เด็กและทำรกผ่ำนทำง
อิน เตอร์เน็ ต เนื่ อ งจำกควำมสะดวกสบำยที่ เอื้อ อำนวยในกำรซื้ อสิ น ค้ำออนไลน์ นอกจำกนี้ ร้ำนค้ำปลี ก
ออนไลน์มักจะทำโปรโมชั่นลดรำคำพิเศษเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อสินค้ำ ตัวอย่ำงเช่น ซูเปอร์มำร์เก็ตชั้นนำ
อย่ำง Fairprice ในแต่ละปีบนเว็บไซต์ของ Fairprice จะมีกำรจัดงำน Baby fair จำหน่ำยสินค้ำเด็กลดรำคำ
ประมำณช่วงเดือนกันยำยนถึงเดือนตุลำคม โดยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผู้ซื้อสินค้ำได้รับส่วนลดในกำรซื้อสินค้ำ
สูงสุดถึงร้อยละ 80 ของรำคำสินค้ำ โดยประเภทผลิตภัณฑ์สินค้ำที่มีกำรวำงจำหน่ำยผ่ำนทำงเว็บไซต์มีควำม
หลำกหลำยตั้งแต่ผ้ำกันเปื้อน ผ้ำอ้อมเด็ก นมสูตรต่ำงๆ ไปจนถึงอุปกรณ์อำบน้ำของเด็ก เป็นต้น
เว็บไซต์ค้ำปลีกเป็นร้ำนค้ำแบบครบวงจร โดยส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีแนวโน้มที่จะเพิ่มยอดใช้จ่ำยในแต่
ละครั้งในกำรซื้อของออนไลน์ให้ถึง 59 เหรียญสิงคโปร์ เพื่อให้ได้รับกำรบริกำรส่งสินค้ำฟรีถึงบ้ำน

Fairprice Website
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บทที่ 4 ขนาดตลาดสินค้าของผลิตภัณฑ์สินค้าสาหรับเด็ก
มูลค่ำกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์สินค้ำสำหรับเด็กเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกปี 2546 ที่มีมูลค่ำกำรค้ำปลีก
อยู่ที่ 22 ล้ำนเหรียญสิงคโปร์ และเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ปี 2560 มูลค่ำกำรค้ำปลีก อยู่ที่ 32 ล้ำน
เหรียญสิงคโปร์ และจำกกำรคำดกำรณ์มูลค่ำขำยปลีก ผลิตภัณฑ์สินค้ำสำหรับเด็กจะมีมูลค่ำ 40 ล้ำนเหรียญ
สิงคโปร์ในปี 2565
มูลค่ำกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์สินค้ำสำหรับเด็ก
โดยคำนวณจำกรำคำค้ำปลีก (Retail Sale Price) ปี 2546 – 2565

ล้ำนเหรียญสิงคโปร์

ค่าคาดการณ์

2546
22 ล้ำนเหรียญสิงคโปร์

2560
32 ล้ำนเหรียญสิงคโปร์

2565
40 ล้ำนเหรียญสิงคโปร์
ที่มำ: Euromonitor
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บทที่ 5 การเติบโตของผลิตภัณฑ์สินค้าสาหรับเด็ก
มูลค่ำกำรจำหน่ำยผลิ ตภัณ ฑ์สิน ค้ำสำหรับเด็ก ตั้งแต่ปี 2546 ที่ขยำยตัวจำกร้อยละ 1.8 จนถึงปี
2560 มี กำรเติ บ โตอย่ ำงผั น ผวน และจำกกำรคำดกำรณ์ ปี 2565 จะมี มู ล ค่ ำ กำรเติ บ โตของของยอดกำร
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์สินค้ำสำหรับเด็กถึงร้อยละ 4 เนื่องจำกแนวโน้มกำรดูแลสุขภำพและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จำก
ธรรมชำติหรือผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคในสิงคโปร์ที่เพิ่มขึ้น
กำรเติบโตของมูลค่ำกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์สินค้ำสำหรับเด็ก
ร้อยละกำรเติบโตปีต่อปี (Year over Year) ช่วงปี 2546 - 2565

ร้อยละกำรเติบโตปีต่อปี

ค่าคาดการณ์

2546
ร้อยละ 1.8

2560
ร้อยละ 2.3

2565
ร้อยละ 4
ที่มำ: Euromonitor
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บทที่ 6 มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าสาหรับเด็ก ปี 2560
มูลค่ำกำรค้ำปลีกผลิตภัณฑ์สินค้ำสำหรับเด็กแบ่งตำมหมวดหมู่สินค้ำ ปี 2560

ประเภทของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสำหรับเด็กและทำรก
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสำหรับเด็กและทำรก
ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสดงแดดสำหรับผิวเด็กและทำรก
ผลิตภัณฑ์อำบน้ำสำหรับเด็กและทำรก
ผลิตภัณฑ์กระดำษเช็ดทำควำมสะอำดสำหรับเด็กและทำรกแบบเปียก
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของยำเฉพำะสำหรับเด็กและทำรก
ผลิตภัณฑ์รักษำผดผื่น คัน ที่เกิดจำกกำรระคำยเคือง
เฉพำะสำหรับเด็กและทำรก

มูลค่า
การ
(ล้านเหรียญสิงคโปร์) ขยายตัว
(ร้อยละ)
6.1
6.7
1.8
9.9
6.2
0.9
0.6

1.5
3.4
3.7
1.9
2.2
0.4
2.2
ที่มำ: Euromonitor

จำกตำรำงมูลค่ำกำรค้ำปลีกผลิตภัณฑ์สินค้ำสำหรับเด็กแบ่งตำมหมวดหมู่สินค้ำ ปี 2560 จะเห็นได้ว่ำ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ำบน้ ำส ำหรั บ เด็ ก และทำรกมี มู ล ค่ ำกำรค้ ำปลี ก สู งเป็ น อั น ดั บ 1 ที่ 9.9 ล้ ำนเหรี ย ญสิ งคโปร์
ผลิตภัณ ฑ์ดูแลผิ วส ำหรับ เด็กและทำรกมูล ค่ำกำรค้ำปลีกสู งเป็นอันดับ 2 ที่ 6.7 ล้ำนเหรียญสิงคโปร์ และ
ผลิตภัณ ฑ์กระดำษเช็ดทำควำมสะอำดสำหรับเด็กและทำรกแบบเปียกสู งเป็นอันดับ 3 ที่ 6.2 ล้ำนเหรียญ
สิงคโปร์
ในขณะที่อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสดงแดดสำหรับผิวเด็กและทำรกสูงเป็นอันดับที่ 1
ที่ร้อยละ 3.7 อัตรำกำรขยำยตัว ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสำหรับเด็กและทำรกสูงเป็นอันดับที่ 2 ที่ร้อยละ 3.4 และ
อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์กระดำษเช็ดทำควำมสะอำดสำหรับเด็กและทำรกแบบเปียก และผลิตภัณฑ์
รักษำผดผื่น คัน ที่เกิดจำกกำรระคำยเคืองเฉพำะส ำหรับ เด็กและทำรกสูงเป็น อัน ดับ ที่ 3 โดยมีอัตรำกำร
ขยำยตัวเท่ำกันที่ร้อยละ 2.2
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บทที่ 7 ส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์สินค้าสาหรับเด็ก
7.1 บริษัทสินค้าสาหรับเด็กในประเทศสิงคโปร์ ปี 2560
ในประเทศสิงคโปร์ แม้จะเป็น ตลำดเล็ก แต่สินค้ำสำหรับเด็กมีห ลำกหลำยยี่ห้ อ โดยส่วนใหญ่เป็น
สินค้ำแบรนด์นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
ในตลำดขณนี้ Johnson & Johnson

คื อ บริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต และบริษั ท ผู้ จั ด

จำหน่ำยผลิตภัณฑ์สินค้ำสำหรับเด็กที่มีส่วนแบ่งตลำดมำกที่สุดในประเทศสิงคโปร์ ปี 2560 ที่ร้อยละ 46.2
บริษัทที่มีส่วนแบ่งรองลงมำเป็นอันดับที่ 2 คือ Pigeon Singapore
ส่วนแบ่งรองลงมำเป็นอันดับที่ 3 คือ Lion Corp Singapore

ที่ร้อยละ 15 และบริษัทที่มี
ที่ร้อยละ 5.6

Johnson & Johnson Pte Ltd
Pigeon Singapore Pte Ltd
Lion Corp Singapore Pte Ltd
Sebapharma GmbH & Co KG
Honky Tots Inc
Tollyjoy Baby Products Pte Ltd
Energizer Singapore Pte Ltd
Beiersdorf Singapore Pte Ltd
L’oréal Singapore Pte Ltd
GlaxoSmithKline Singapore Pte Ltd
Pure Labs Inc
Kimberly-Clark Singapore Pte Ltd
Smith & Nephew Pte Ltd
Procter & Gamble Singapore Pte Ltd
Amway Singapore Pte Ltd
สินค้าตราเฉพาะของร้านค้า (Private Label)
อื่นๆ
ส่วนแบ่งเพิ่มขึ้น

ส่วนแบ่งลดลง

ส่วนแบ่งคงที่
ที่มำ: Euromonitor
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7.2 แบรนด์สินค้าสาหรับเด็กในประเทศสิงคโปร์ ปี 2560
ส่วนแบ่งตลำดของแบรนด์ผลิตภัณฑ์สินค้ำสำหรับเด็กแบรนด์ต่ำงๆ ในประเทศสิงคโปร์ ปี 2560 แบ
รนด์ที่มีส่วนแบ่งมำกที่สุดในตลำด คือ แบรนด์ Johnson’s Baby ของบริษัท Johnson & Johnson ที่ร้อยละ
43.1 แบรนด์ที่มีส่วนแบ่งรองลงมำเป็นอันดับที่ 2 คือ แบรนด์ Pigeon ของบริษัท Pigeon Corp ร้อยละ 15
และแบรนด์ที่มีส่วนแบ่งรองลงมำเป็นอันดับที่ 3 คือ แบรนด์ Kodomo ของบริษัท Lion Corp ที่ร้อยละ 5.6
Johnson’s Baby
ของบริษัท Johnson & Johnson
Pigeon ของบริษัท Pigeon Corp
Kodomo ของบริษัท Lion Corp
Johnson’s Kids
ของบริษัท Johnson & Johnson
California Baby ของบริษัท Honky Tots
Tollyjoy ของบริษัท Tollyjoy Baby
Banana Boat
ของบริษัท Edgewell Personal Care
Sebamed ของบริษัท Sebapharma
Nivea Sun ของบริษัท Beiersdorf
Baby Sebamed ของบริษัท Sebapharma
L’Oréal Kids ของบริษัท L’Oréal
Drapolene ของบริษัท GlaxoSmithKline
Pureen ของบริษัท Pure Labs
Desitin ของบริษัท Johnson & Johnson
Huggies ของบริษัท Kimber-Clark
Secura ของบริษัท Smith & Nephew
Pampers ของบริษัท Procter & Gamble
Sudzy ของบริษัท Amway
สินค้าตราเฉพาะของร้านค้า (Private Label)
อื่นๆ
ส่วนแบ่งเพิ่มขึ้น
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ส่วนแบ่งลดลง

ส่วนแบ่งคงที่
ที่มำ: Euromonitor
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7.3 ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์สินค้าสาหรับเด็กแบรนด์ต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์

สินค้าแบรนด์ L’Oréal Kids
สินค้าแบรนด์ Pigeon

สินค้าแบรนด์ Johnson’s Baby

สินค้าแบรนด์ Sebamed Baby

สินค้าแบรนด์ Tollyjoy

สำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์

สินค้าแบรนด์ Johnson’s Kids

สินค้าแบรนด์ California Baby

สินค้าแบรนด์ Kodomo
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7.4 ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์สินค้าสาหรับเด็กแบรนด์ไทยที่มีการจาหน่ายในประเทศสิงคโปร์

สินค้าแบรนด์ Pipper

สินค้าแบรนด์ Kindee
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บทที่ 8 กฎระเบียบการนาเข้า ภาษีและฉลากสินค้า
10.1 กฎระเบียบการนาเข้า
กำรน ำเข้ำสิ น ค้ำ ผลิ ตภั ณ ฑ์ สิ น ค้ำ ส ำหรับ เด็ ก สู่ ต ลำดสิ งคโปร์เป็ นไปอย่ ำงเสรี ซึ่ งผู้ นำเข้ ำต้ องจด
ทะเบี ยนจั ด ตั้ ง บ ริ ษั ท ไว้ กั บ หน่ วยงำน Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA :
www.acra.gov.sg) ซึ่งยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.acra.gov.sg ) ผ่ำนระบบ BizFile+ ซึ่ง BizFile+ เป็น
ระบบกำรกรอกแบบฟอร์มและนำส่งเอกสำรออนไลน์ของ ACRA นอกจำกนี้ บริษัทต้องแต่งตั้งผู้ ได้รับมอบ
อำนำจเพื่อสมัครขอใช้ Corppass และดำเนินกำรแทนบริษัท โดยสมัครผ่ำน (รหัสส่ำหรับทำธุรกรรมออนไลน์)
ซึง่ Corppass ใช้ส่ำหรับกำรติดต่อทำธุรกรรมและด่ำเนินกำรต่ำงๆ ออนไลน์กับรำชกำร รวมทั้งกำรเสียภำษี
ผลิตภัณฑ์สินค้ำสำหรับเด็ก เช่น แชมพูสระผมสำหรับเด็ก สบู่เหลวสำหรับเด็กทำรก เป็นต้น จัดอยู่ใน
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำง หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรนำเข้ำ คือ Health Science Authority (HSA :
www.hsa.gov.sg) อยู่ ภำยใต้ ก ำรก ำกั บ ดู แ ลของหน่ ว ยงำน The Cosmetics Control Unit (CCU) ของ
HAS (www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Cosmetic_Products/Over
view. html) โดย HSA ได้กำหนดกำรใช้ระเบียบของ ASEAN Cosmetic Directive (ACD) ตำมระเบียบปี
ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) ซึ่งถือเป็นกฎระเบียบภำยใต้ Health Products Act ผู้นำเข้ำสินค้ำต้องแจ้งรำยกำร
สินค้ำต่อ HSA พร้อมกำรยืนยันว่ำ ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ปลอดภัยสำหรับกำรใช้ของมนุษย์และไม่มีสำรประกอบที่
เป็นสำรต้องห้ำมตำมกฎหมำย ก่อนที่จะนำสินค้ำไปวำงจำหน่ำยต่อสำธำรณะ
วิธีกำรแจ้งผลิตภัณ ฑ์ บริษัทหรือผู้ ที่รับผิดชอบกำรจัดจำหน่ำยผลิตภัณ ฑ์เครื่องสำอำง จะต้องขอ
อนุ ญ ำตต่ อ Health Science Authority (HSA) สิ ง คโปร์ โดยแจ้ ง ทำงระบบออนไลน์ Pharmaceutical
Regulatory Information System (PRISM) (สำมำรถดูรำยละเอียดPRISM e-services ได้ที่: http://www.
hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/PRISM_e-services.html) แ ล ะ จ ะ ต้ อ ง
ได้รับกำรตอบรับกำรแจ้งดังกล่ำวจำก HSA ก่อน จึงจะสำมำรถวำงสินค้ำจ่ำหน่ำยได้ ทั้งนี้ต้องแจ้งต่อ HSA
ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์นั้นยังวำงจำหน่ำยอยู่(http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/
en/Health_Products_Regulation/PRISM_eservices/Cosmetic_Products_Oral_Dental_Gums.htm
l.)
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งต่อ HSA ได้แก่
1. ผลิ ตภั ณ ฑ์ เพื่ อเป็ น ตั ว อย่ ำงกำรโฆษณำ (advertising) กำรสนับ สนุ น (Sponsorship) หรือกำร
ส่งเสริมกำรขำย (Promotion)
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2. ผลิตภัณฑ์ให้มำโดยเฉพำะ เพื่อกำรทดสอบหรือกำรทดลอง เพื่อใช้ในกำรกำรวิจัยหรือกำรพัฒนำ
ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
3. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือสอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรแพทย์ และเพื่อใช้ กับ
คนไข้ภำยใต้กำรดูแลของแพทย์ดังกล่ำวโดยเฉพำะ
อย่ำงไรก็ตำม กำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดอื่นๆ เช่น กำรติดฉลำกควำมปลอดภัยของส่วนผสมและกำร
รำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ (ผลข้ำงเคียงของกำรใช้ผลิตภัณฑ์) ยังคงเป็นสิ่งที่จ่ำเป็นที่บริษัทน่ำเข้ำจะต้อง
รำยงำนต่อ HSA
นอกจำกนี้ บริษัทจะต้องปฏิบัติตำม Good Distribution Practice Standard (GDP) เพื่อเป็นกำร
สร้ำงควำมเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทจำเป็นต้องมีระบบจัดคุณภำพสินค้ำเพื่อแสดงถึงคุณภำพสินค้ำที่ดีมี
มำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้งมีกำรเก็บรักษำและกำรขนย้ำยด้วยระบบที่ดี โดยที่ HSA จะมีกำรตรวจสอบทุก
ปี ( http://www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Manufacturing_Importation_Distribution/
Guidance%20documents%20for%20Industry/GUIDE-MQA-013-010.pdf)
อนึ่งบริษัทจะต้ องส่งตัวอย่ำงผลิตภัณ ฑ์เครื่องสำอำงไปยังห้ องปฏิบัติกำรเพื่อตรวจสอบ (Sample
Testing) ควำมปลอดภัย หรือตรวจสอบคุณภำพของผลิตภัณฑ์ เมื่อได้รับกำรร้องขอจำก HSA โดยบริษัทอำจ
ส่ งตั ว อย่ ำงไปทำงไปรษณี ย์ บริ ษั ท ส่ งของ หรือ ส่ งด้ ว ยตนเอง ไปยัง Cosmetics Laboratory – Applied
Sciences Group ซึ่งค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น บริษัทต้องรับผิดชอบเอง ตำมกรณี ไป (http://www.hsa.gov.sg/
pub/faq/faq/faqcategory/submitting-samples-for-testing-to-the-cosmetics-laboratory.aspx)
สำหรับ ผู้ ป ระกอบกำรชำวไทยที่ป ระสงค์จะผลิ ตผลิตภัณ ฑ์สิ นค้ำสำหรับเด็กซึ่งจัดอยู่นินค้ำหมวด
เครื่ อ งส ำอำงนั้ น ตำมที่ ป ระเทศสมำคมประชำชำติ แ ห่ งเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ หรื อ Association of
Southeast Sian Nations (ASEAN) ได้ทำควำมตกลงว่ำด้วยแผนกำรปรับ ประสำน กฎ ระเบียบเครื่องสำอำง
ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ อ ำเซี ย น (Agreement on ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme
กำหนดให้ผู้ประกอบกำรผลิตเครื่องสำอำงต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตเครื่องสำอำง Good
Manufacturing Practices (GMP) เพื่อลดอุปสรรคทำงกำรค้ำที่มิใช่ภำษี มีมำตรฐำนและกำรประเมินแบบ
เดี ย วกั น โดยสำมำรถดู ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ (http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/
GMP_Cosmetic.aspx)
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10.2 ภาษี
สินค้ำสินค้ำผลิตภัณฑ์สินค้ำสำหรับเด็กไม่ต้องเสียภำษีศุลกำกรนำเข้ำ เพียงแต่ต้องเสียภำษีสินค้ำและ
บริกำร ซึ่งสิงคโปร์กำหนดให้สินค้ำทุกชนิดที่นำเข้ำต้องเสียภำษีสินค้ำและบริกำร (Goods & Services Tax :
GST) ร้อยละ 7 ของมูลค่ำสินค้ำที่นำเข้ำ
10.3 ฉลากสินค้า
ภำยใต้กฎระเบียบเครื่องสำอำงของสิงคโปร์ สิงคโปร์ได้ดำเนินกำรตำมบทบัญญัติเครื่องสำอำงแห่ง
อำเซียน (ASEAN Cosmetic Directive : ACD) ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นมำ โดยบุคคลใดก็
ตำมที่จะน่ำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำงเข้ำสู่ตลำดสิงคโปร์ จะต้องแจ้งต่อส่ำนักงำน Health Science Authority:
HSA ก่อนที่จะจัดจ่ำหน่ำยเครื่องสำอำง และบุคคลนั้นจะต้องยืนยันว่ำ ผลิตภัณฑ์นั้นๆปลอดภัยสำหรับกำรใช้
ของมนุ ษ ย์ แ ละต้ อ งไม่ มี ส ำรประกอบที่ เ ป็ นสำรต้ อ งห้ ำ มตำมกฎหมำยเครื่ อ งส ำอำงที่ ไ ด้ ก ำหนดไว้
( http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Cosmetic_Products/Ove
rview/ASEAN_Cosmetic_Directive.html)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับ ฉลำกสินค้ำ เครื่องสำอำงทุกประเภทจะต้องติดฉลำกสินค้ำ โดยฉลำกหรือกำร
แสดงฉลำกจะต้องเป็นภำษำอังกฤษ มีควำมชัดเจน และต้องปรำกฏบนภำชนะบรรจุหรือแพ็คเกจขอผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอำง รำยละเอียดข้อมูลที่ต้องแสดงบนฉลำกแสดงสินค้ำ มีดังนี้
1. ชื่อของผลิตภัณฑ์
2. รูปแบบกำรใช้งำนของผลิตภัณฑ์ เช่น บำรุงผม/ หน้ำ สำหรับผิวกำย เป็นต้น
3. ค่ำแนะน่ำกำรใช้งำน
4. รำยกำรส่วนประกอบทั้งหมดของผลิตภัณฑ์
5. ประเทศที่ทำกำรผลิต
6. บรรจุ (น้ำหนัก/ ปริมำตร)
7. หมำยเลข Batch
8. วันเดือนปีที่ผลิตและวันเดือนปีที่หมดอำยุ (ผลิตภัณฑ์ที่มีอำยุกำรใช้งำนน้อยกว่ำ 30 เดือน จะต้อง
ระบุวันหมดอำยุของผลิตภัณฑ์)
9. ชื่อและที่อยู่ของบริษัทในสิงคโปร์ที่รับผิดชอบจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
10. ข้อควรระวังพิเศษ (หำกมี โดยเฉพำะที่อยู่ในข้อห้ำมของ ASEAN Cosmetic Directive)
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บทที่ 9 ช่องทางการกระจายผลิตภัณฑ์สินค้าสาหรับเด็ก
ช่องทำงกำรกระจำยผลิตภัณฑ์สินค้ำสำหรับเด็กแบรนด์ต่ำงๆ ในประเทศสิงคโปร์ที่มีสัดส่วนสูงสุด คือ
กำรจำหน่ำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงธุรกิจค้ำปลีกที่มีหน้ำร้ำนแบบจำหน่ำยของชำ ชนิดซูเปอร์มำร์เก็ต ที่สัดส่วน
ร้อยละ 38.2
ช่องทำงที่มีสัดส่วนกำรกระจำยสูงรองลงมำ คือ กำรจำหน่ำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงธุรกิจค้ำปลีกที่มีหน้ำ
ร้ำนแบบจำหน่ำยสินค้ำที่ไม่ใช่ของชำสูงสุด ชนิดร้ำนขำยยำดรักสโตร์ ที่สัดส่วนร้อยละ 32.4

ที่มำ: Euromonitor

ร้านขายยาดรักสโตร์ ประเทศสิงคโปร์
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ซูเปอร์มาร์เก็ต ประเทศสิงคโปร์

บทที่ 10 งานแสดงสินค้าสาหรับเด็กในประเทศสิงคโปร์
งำนแสดงสินค้ำสำหรับเด็ก ในประเทศสิงคโปร์ ประจำปี 2561 มีดังนี้
9.1 First Mums’ and Dads’ Congress 2018
จัดขึน้ ในวันที่ 28 เดือนมกรำคม 2561 ณ Raffles City Convention Center, Stamford Ballroom
งำน First Mums’ and Dads’ Congress 2018 เป็นงำนจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์สินค้ำสำหรับเด็กที่เหมำะกับ
คุณแม่มือใหม่ ภำยในงำนฯ ยังแบ่งปันเคล็ดลับและคำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับกำรเป็นพ่อ
แม่ครั้งแรก ตั้งแต่กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จนถึงสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้และอื่นๆ อีกมำกมำย
ศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fmdc2018.tickledmedia.com
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9.2 Baby World Fair 2018
จัดขึ้นในวันที่ 19 – 21 มกรำคม 2561 ณ Singapore Expo
งำน Baby World Fair 2018 เป็นงำนแสดงสินค้ำเด็กและทำรกที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่ยอมรับในสิงคโปร์ โดยมี
ผลิตภัณฑ์กว่ำ 150,000 รำยกำร จำกแบรนด์ชั้นนำ
ศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.babyworldfair.com

9.3 SuperMom Baby Fair 2018
จัดขั้นในวันที่ 2 - 4 มีนำคม 2561 ณ Marina Bay Sands Expo & Convention Hall
งำนแสดงสิน ค้ำ SuperMom Baby Fair 2018 เป็น งำนแสดงสิ นค้ำเด็กที่ใหญ่ ที่สุ ดและยิ่งใหญ่ ที่ สุดของ
เอเชียเป็นงำนจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์สินค้ำเกี่ยวกับแม่และเด็ก
ศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.babyfair.supermom.com.sg
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9.4 Children Baby Maternity Expo Singapore 2018
จัดขั้นในวันที่ 25 – 27 เมษำยน 2561 ณ Sands Expo Convention Centre Marina Bay Sands
งำนแสดงสินค้ำ Children Baby Maternity Expo Singapore 2018 เป็นงำนประเภท Trade Show ที่จัด
ให้ มีกิจกรรม B2B ( Business to Business) ผลิ ตภัณ ฑ์ สินค้ำ ส ำหรับเด็ก ดึงดูดผู้ ซื้อหลั กจำกประเทศใน
ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศไทย ประเทศเวียดนำม
ประเทศสิงคโปร์และประเทศมำเลเซีย
ศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cbmesea.com
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บทที่ 11 ความคิดเห็น สคต.

ปัจจุบันประเทศที่สิงคโปร์จัดว่ำมีภำวะเจริญพันธุ์ (Fertility) ต่ำ และอัตรำเจริญพันธุ์ (Fertility
Rate) ลดลงอย่ำงชัดเจนในช่วงปี ที่ผ่ ำนๆมำนี้ และมีแนวโน้มจะลดลงไปอีก ในอนำคต แนวโน้มตลำดของ
ผลิตภัณฑ์สินค้ำสำหรับเด็ก ประเทศสิงคโปร์ จึงถูกคำดกำรณ์ว่ำจะมีขนำดเล็กลง จำกปัจจัยข้ำงต้นนี้ทำให้
ผลิตภัณฑ์สินค้ำเกี่ยวกับสำหรับเด็กประเทศสิงคโปร์ไม่ได้มีอัตรำกำรขยำยอย่ำงก้ำวกระโดด แต่ก็ไม่ได้ส่งผล
กระทบให้มูลค่ำกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์สินค้ำสำหรับเด็กประเทศสิงคโปร์ลดลง เนื่องจำกบริษัทผู้ผลิตและจัด
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์สินค้ำสำหรับเด็กประเทศสิงคโปร์มีกำรเตรียมตัวและวำงแผนกำรตลำดที่ดีให้เข้ำกับควำม
ต้องกำรของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงประเด็นเรื่องผู้ปกครองให้ควำมใส่ใจในควำมปลอดภัยจำกกำรใช้
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ม ำกขึ้น และมี ควำมเอนเอี ย งในกำรเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ำ ส ำหรับ เด็ก ที่ มี ส่ ว นประกอบจำก
ธรรมชำติมำกกว่ำผลิตภัณฑ์สินค้ำสำหรับเด็กแบบทั่วไป โดยกำรทำกำรตลำดผลิตภัณฑ์สินค้ำออร์แกนิค และ
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของธรรมชำติมำกขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่ำของรำคำขำยปลีกของสินค้ำ ทำให้มูลค่ำกำรค้ำ
ปลีกผลิตภัณฑ์สินค้ำสำหรับเด็กยังคงมีกำรขยำยตัว
โอกำสของสินค้ำสำหรับเด็กไทยในตลำดสิงคโปร์ ผู้ประกอบกำรควรมีกำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพ
ผลิตภัณฑ์สินค้ำสำหรับเด็ก ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดสิงคโปร์ โดยเฉพำะสินค้ำที่ผลิตจำกธรรมชำติ
หรือสินค้ำออร์แกนิค

_____________________________

สคต. สิงคโปร์
กันยำยน 2561
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บรรณานุกรม
http://www.hsa.gov.sg/
https://www.euromonitor.com/singapore
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