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สถานการณ์สินค้าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางในประเทศจีน
1. ภาพรวมสถานการณ์ตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางในจีน
ประเทศจีนในปัจจุบัน มีป ระชากรจำนวนมากขึ้น อย่างต่อเนื่องเต็มใจที่จะลงทุนด้านความงาม
และผู้บริโภคจำนวนมากชอบซื้อเครื่องสำอางผ่านช่องทางออนไลน์ ข้อมูลของ Tmall แสดงให้เห็นว่ายอด
จำหน่ายของ Tmall Beauty ในปี 2018 เติบโตมากกว่า 60% เมื่อเทียบกับปี ก่อน เป็นที่น่าสังเกตุว่ากลุ่ม
ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่อายุน้อยลงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่เกิดหลังปี 2000 (พ.ศ.2543) มีการบริโภค
สินค้าระดับสูง (High End) มากขึ้นและซื้อเครื่องสำอางเพิ่มมากขึ้น
Daniel Hamermesh ศาสตราจารย์ ด้ า นเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทกซั ส ออสติ น
สหรั ฐ อเมริ ก า ผู้ เขี ย นหนั งสื อ “Beauty Pays: Why Attractive People Are More Successful” พบว่ า
ความดึงดูดใจทางกายภาพมีผ ลต่อ รายได้ เพราะคนที่มีห น้ าตาดีมีแนวโน้มที่จะมีรายได้มากกว่าคนทั่วไป
นอกจากนั้นยังพบว่าผู้หญิงหน้าตาดีมีแนวโน้มที่จะถูกจ้างงานได้ง่ายกว่า ได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายได้เร็ว
กว่า รวมไปถึงยังได้รับการปฏิบัติจากผู้คนรอบตัวดีกว่าผู้หญิงที่หน้าตาธรรมดาอีกด้วย โดยเฉพาะสังคมจีนใน
ปั จ จุ บั น ที่ ค่ อ นข้ างให้ ค วามสำคั ญ กั บ รู ป ลั ก ษณ์ ภ ายนอก กระทั่ งเกิ ด คำสำหรั บ ใช้ เรีย กเหตุ ก ารณ์ แ บบนี้
โดยเฉพาะ อาทิ “เศรษฐศาสตร์ความงาม” (颜值经济 เหยียนจื๋อจิงจี้) ยุคมองคนที่หน้าตา (看脸的时代 คั่น
เหลี่ยนเตอะฉือไต้) อาศัยหน้าตากินข้าว(靠脸吃饭 เข้าเหลี่ยนชือฟั้น ) ตัดสินคนจากหน้ าตา (以貌取人 อี่
เม่าชวื่อเยริน ) ฯลฯ เมื่อสิทธิพิเศษเป็ น ของคนหน้าตาดี ทำให้ ผู้ คนต่างให้ ความสำคั ญในการดูแ ลหน้าตา
ผิวพรรณ และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ จีน และ Euromonitor แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี 2012 – 2019
มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางในประเทศจีนมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 8% ต่อปี และในปี 2019
มีมูลค่าตลาดที่ 425,600 ล้านหยวน รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 1
[ แผนภูมิที่ 1 ]

แหล่งที่มา : Euromonitor , สำนักสถิติแห่งชาติจีน
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ในขณะเดีย วกัน มูล ค่าค้าปลี กผลิ ตภั ณ ฑ์ความงามในปี 2019 มีมูลค่าถึง 299,200 ล้ านหยวน
รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 2 โดยตลาดความงามในจีนนั้นได้มี การเจริญ เติบโตขึ้นทุกปี สะท้อนให้ เห็ นได้
ชัดเจนว่า ตลาดผลิตภัณฑ์ความงามในจีนมีขนาดใหญ่มาก พร้อมขยายตัวขึ้นต่อเนื่องตามสภาวะเศรษฐกิจทำ
ให้เป็นโอกาสของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากต่างประเทศที่จะเจาะเข้าสู่ตลาดจีนได้เพิ่มขึ้น
[ แผนภูมิที่ 2 ]

แหล่งที่มา : Euromonitor , สำนักสถิติแห่งชาติจีน

ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางจัดเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยประเภทหนึ่ง และหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่
สนับสนุนการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางในประเทศจีน คือ การที่รายได้ส่วนบุคคล
สุทธิ (Disposable Personal income, DPI) คือ รายได้ที่ครัวเรือนได้รับหลังหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สามารถนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการได้จริงนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากสำนักสถิติแห่งชาติจนี
แสดงให้เห็นว่า ในปี 2019 จีนมีรายได้ส่วนบุคคลสุทธิ 30,733 หยวน เพิ่มขึ้น 8.9% จากปีที่ผ่านมา ซึ่งทำ
ให้ผู้บริโภคชาวจีนมีการกำลังซื้อสูงขึ้น มีความต้องการสินค้าฟุ่มเฟือย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น ดัง
จะเห็นได้จากการที่ผู้บริโภคจีนมีรายจ่ายการบริโภคต่อหัว (Per capita Consumption Expenditure)
เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 3
[ แผนภูมิที่ 3 ]

แหล่งที่มา : สำนักสถิติแห่งชาติจีน
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ตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา ประเทศจีนมีการบริโภคผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางมูลค่าสูงแซง
หน้าญี่ปุ่น กลายเป็นผู้บริโภคผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิวและเครื่องสำอางรายใหญ่อันดับสองของโลก ปี 2017 การ
บริ โภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ำรุ งผิ ว และเครื่ อ งสำอางของจี น มี สั ด ส่ ว น 11.5% ของตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ำรุงผิ ว และ
เครื่องสำอางโลกเป็นรองเพียงสหรัฐอเมริกาที่มีอัตราส่วนการบริโภคเป็นอันดับหนึ่งคือ 18.5% อย่างไรก็ตาม
การบริโภคผลิตภั ณฑ์บ ำรุงผิ วและเครื่ องสำอางต่อหั วของประชากรจีนยังน้อยกว่า 1 ใน 5 ของประเทศที่
พัฒนาแล้ว ทำให้ตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางของจีนมีศกั ยภาพในการเจริญเติบโตอีกมาก
2.การบริโภคผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางในประเทศจีน
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางในประเทศจีนส่วนใหญ่มากจากเมืองเอกระดับหนึ่ง
(First-Tier Cities) และระดับสอง (Second-Tier Cities) รายงานชี้ให้เห็นว่าเมืองที่มียอดผู้บริโภคสินค้า
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางบนแพลตฟอร์ม Tmall.com ในปี 2018 มากกว่า 300 ล้านคน เมือง 4
อันดับแรกจากทั้ง 10 อันดับเป็นเมืองเอกทั้งหมด ซึ่งได้แก่ เมืองเซี่ยงไฮ้, เมืองปักกิ่ง, เมืองกว่างโจว และเมือง
เซินเจิ้น รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 4
[ แผนภูมิที่ 4 ]

แหล่งที่มา : รายงาน Tmall เศรษฐศาสตร์ความงาม 2019
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หลายปี ที่ ผ่ านมาการยกระดับ การบริโภคช่ ว ยกระตุ้น การเติบ โตของของผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ำรุงผิ ว และ
เครื่องสำอางระดับไฮเอนด์ในประเทศจีน พิจารณาด้านเกรดของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอาง แบรนด์
ระดับ กลางเกรดธรรมดาที่ผู้ คนทั่ว ไปมีกำลังบริโภคมีส่ วนแบ่งตลาดประมาณ 3/4 แต่ ช่วงไม่กี่ปี ที่ผ่ านมา
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางระดับไฮเอนด์มีอัตราการเติบโตค่อนข้างเร็วและมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ระหว่างปี 2012-2017 ตลาดระดับกลางเติบโตจาก 175,800 ล้านหยวน เป็น 239,500 ล้านหยวน โดยมี
อัตราการเติบโตเฉลี่ ย 6.4% ต่อปี แต่ตลาดระดับไฮเอนด์เติบโตจาก 46,847 ล้านหยวน เป็น 84,513 ล้าน
หยวน โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 12.53% โตเร็วกว่าตลาดระดับกลางถึง 2 เท่า และในปี 2017 ตลาด
ระดับ กลางมีก ารชะลอตั วลงโดยมี อัตราการเติบโตเพี ยง 5.46% แต่ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ บ ำรุงผิ ว และเครื่องสำอาง
ระดับไฮเอนด์กลับเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีอัตราการเติบโตสูงถึง 24.95% ซึ่งผลิตภัณฑ์ระดับนี้เป็น
แบรนด์ต่างประเทศที่ต้องต้องนำเข้าเกือบทั้งหมด โดยจะเห็นได้จากแผนภูมิที่ 5 ด้านล่างที่มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการเติบโตของการบริโภคสินค้าระดับไฮเอนด์
[ แผนภูมิที่ 5 ]

แหล่งที่มา : Euromonitor , สถาบันวิจัยธุรกิจจีน

สื่อออนไลน์ที่มีชื่อเสียงของจีน Toutiao เปิดเผยรายงาน Skincare and Cosmetic Insight Report
2019 ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอาง 10 อันดับแรกที่มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในปี 2018 คื อ เซรั่ม
สำหรับใบหน้า (89.5%), ผลิตภัณฑ์กันแดด (64.8%), แผ่นมาส์กรอบดวงตา (51.9%), โทนเนอร์สำหรับผู้ชาย
(44.5%), เซรั่มผิวหน้าสำหรับผู้ ชาย (40.6%), โฟมล้างหน้าสำหรับผู้ชาย (36.2%), แผ่นมาส์กหน้าสำหรับ
ผู้ ช าย (32.6%), ชุ ดเครื่ องสำอาง Gift Set (31.7%), ลิ ป บาล์ ม (30.0%) และผลิ ต ภัณ ฑ์ ล้ างเครื่อ งสำอาง
(29.9%) รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 6
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[ แผนภูมิที่ 6 ]

แหล่งที่มา : Toutiao

เป็ น ที่สั งเกตุว่า ผลิตภั ณ ฑ์ บ ำรุ งผิว และเครื่องสำอางสำหรับผู้ ช ายมีอัตราการเติบโตที่ สู งมากถึง 4
อันดับใน 10 อันดับดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าผู้ชายจีนยุคใหม่หันมาดูแลตัวเองมากขึ้น ตลาดเครื่องสำอางชาย
ในจีนนั้นแม้จะยังมีขนาดเล็กกว่าตลาดเครื่องสำอางหญิงค่อนข้างมาก แต่ทว่าประเทศจีนมีประชากรชายทั้ง
ประเทศมากกว่าประชากรหญิง โดยในปี 2020 จีนมีจำนวนประชากรทั้งหมด 1,410 ล้านคน มีประชากรชาย
ประมาณ 732 ล้านคน (คิดเป็นสัดส่วน 51.9%) และประชากรหญิงประมาณ 678 ล้านคน (คิดเป็นสัดส่วน
48.1%) ดังนั้นโอกาสขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางสำหรับผู้ชายยังมีอีกมาก ข้อมูล
จาก Euromonitor และสถาบัน วิจัยธุรกิจจีน แสดงให้เห็นว่าประเภทผลิตภัณ ฑ์บำรุงผิวที่ ผู้บริโภคชายให้
ความสนใจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กำจัดสิว, ผลิตภัณฑ์กันแดด และผลิตภัณฑ์คุมความมมัน โดย
มีสัดส่วนรายประเภทผลิตภัณฑ์ตามแผนภูมิที่ 7
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[ แผนภูมิที่ 7 ]

แหล่งที่มา : Euromonitor , สถาบันวิจยั ธุรกิจจีน

3. สภาพการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางในประเทศจีน
รายงาน Skincare and Cosmetic Insight Report 2019 ทีจ่ ัดทำขึ้นโดยสื่อออนไลน์ที่มีชื่อเสียงของจีน
Toutiao แสดงให้เห็น 10 อันดับแบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอาง (รวมทุกเกรด) ที่มีสัดส่วนการ
ครองตลาดจีนมากที่สุด ได้แก่ P&G (25.8%),
L'Oréal (21.5%), SHISEIDO (7.9%),
Unilever (7.1%), Colgate-Palmolive
(7.1%), Shanghai Chicmax (6.6%), Estee
Lauder (6.3%), AMOREPACIFIC (6.3%),
Pechoin (5.8%) และ Mary Kay (5.6%)
รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 8

[ แผนภูมิที่ 8 ] แหล่งที่มา : Toutiao
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สำหรับตลาดเครื่องสำอางเกรดทั่วไปในจีนนั้น 9 อันดับแบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางที่
มีสัดส่วนการครองตลาดมากที่สุด ได้แก่ P&G (11.6%), L'Oréal (7.5%), Shanghai Chicmax (4.0%),
Pechoin (3.5%), Unilever (3.4%), Mary Kay (3.3%), JALA (3.3%), SHISEIDO (2.8%) และ Shanghai
Jahwa (2.8%) รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 9
[ แผนภูมิที่ 9 ]

แหล่งที่มา : Toutiao

สำหรับตลาดเครื่องสำอางเกรด High-End ในจีนนั้น 9 อันดับแบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและ
เครื่องสำอางที่มีสัดส่วนการครองตลาดมากที่สุด ได้แก่ L'Oréal (15.2%), Estee Lauder (10.8%), LVMH
(7.1%), SHISEIDO (5.3%), Amway (5.3%), AMOREPACIFIC (4.0%), CHANEL (2.8%), P&G (2.4%)
และ LG Household & Healthcare (2.2%) รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 10
[ แผนภูมิที่ 10 ]

แหล่งที่มา : Toutiao
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4. ช่องทางการจัดจำหน่าย
พฤติกรรมการบริโภคในจีนได้ก้าวสู่ “ยุคออนไลน์” อย่างเต็มตัว ช่องทางออนไลน์ถือเป็นช่องทาง
จำหน่ายที่สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอาง ปัจจุบันนี้ผู้บริโภคชาวจีนนิยมซื้อเครื่องสำอาง
และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นจำนวนมาก เนื่องจากสะดวกและประหยัดเวลา ข้อมูลจาก
Euromonitor แสดงให้เห็นว่าช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางในประเทศจีนแบ่งเป็น
5 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางออนไลน์, ช่องทางห้างสรรพสินค้า (KA), ช่องทางร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงาม
โดยเฉพาะ (CS), ช่องทางซูเปอร์มาเก็ตร้าน
สะดวกซื้อ และช่องทางขายตรง โดยในปี
2009 - 2018 ช่องทางออนไลน์มีการขยายตัว
เพิม่ ขึ้นอย่างก้าวกระโดด จนในปี 2018 การ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอาง
ผ่านช่องทางออนไลน์มีสัดส่วนที่ 27%,
ช่องทางห้างสรรพสินค้า (KA) มีสัดส่วน 25%,
ช่องทางร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงาม
โดยเฉพาะ (CS) มีสัดส่วน 20%, ช่องทาง
ซูเปอร์มาเก็ตร้านสะดวกซื้อมีสัดส่วน 18%
และช่องทางขายตรงมีสัดส่วน 10%
รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 11
ช่องทางร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงามโดยเฉพาะ (CS) ที่สำคัญในประเทศจีน อาทิ Watson (屈
臣氏, ชวือเฉินชื่อ), Fiona ( 妍丽 เหยียนลี่), GAILEN (娇兰佳 人, เจียวหลานเจียเยริน), UBSkin (优贝
施, โยวเป้ยชื่อ), Yesa (亿莎, อี้ซา), Fable (非泊, เฟยผัว)
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ช่ อ งทางออนไลน์ ที่ ส ำคั ญ ในประเทศจี น อาทิ Tmall.com, JD.com, VIP.com, Jumei.com,
Xiaohongshu, Kaola.com, Danddang.com,

แพลตฟอร์มสำหรับการทําการตลาดผ่าน Social Network ต่าง ๆ ที่สำคัญในประเทศจีน อาทิ
Weibo, Wechat, BiliBili, Xiaohongshu, Kuaishou, Huoshan และ Douyin

แต่ถึงแม้ว่าช่องทางการจำหน่ายออนไลน์จะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด แต่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์
บำรุงผิวและเครื่องสำอางผ่านร้านค้าออฟไลน์ก็ยังคงมีสัดส่วนสูงกว่า โดยรายงานจาก CBNData ชี้ให้เห็นว่า
ร้านค้าออฟไลน์มีแนวโน้มนำเทคโนโลยี AI และ AR มาเพิ่มประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น โดย
เหตุผ ลหลั กที่ ผู้ บ ริโภคยั งคงนิ ย มเลื อกซื้อ ผลิ ตภัณ ฑ์ บ ำรุงผิ วและเครื่องสำอางผ่ านร้านค้าออฟไลน์ ได้แก่
สามารถทดลองสินค้าจริง, การบริการจากพนักงานขาย, กิจกรรมพิเศษที่หน้าร้าน และบรรยากาศภายในร้าน
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5.สถิติการนำเข้าสินค้าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางของจีน
จากข้อมูลสถิติการนำเข้าจาก Global Trade Atlas พบว่าในปี 2019 จีนนำเข้าสินค้าผลิตภัณฑ์บำรุง
ผิวและเครื่องสำอาง (HS code: 3301-3307,3401-3404 ) เป็นมูลค่า 20,503 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
21.21% จากปีก่อนหน้า โดยมีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 5 อันดับแรก จากประเทศดังนี้ 1.ญี่ปุ่น (สัดส่วน
23.45%) 2.เกาหลีใต้ (สัดส่วน 18.48%) 3.ฝรั่งเศส (สัดส่วน 17.15%) 4.สหรัฐอเมริกา (สัดส่วน 11.65%)
5.เยอรมนี (สัดส่วน 4.77%) โดยมีมูลค่าการนำเข้าจากไทยเป็นอันดับที่ 13 หรือคิดเป็นสัดส่วน 1.27%
รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 12
[ แผนภูมิที่ 12 ]

ตารางสถิติจีนนำเข้าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางจากต่างประเทศ ปี 2018-2019
อันดับ

ประเทศคู่ค้า

มูลค่านำเข้า (หน่วย: USD)
2018

2019

% สัดส่วน

% Change

2018

2019

2019/2018

ทั่วโลก

16,916,242,327

20,503,338,845

100.00

100.00

21.21

1

ญี่ปุ่น

3,778,562,476

4,808,196,110

22.34

23.45

27.25

2

เกาหลีใต้

3,126,458,248

3,625,920,418

18.48

17.68

15.98

3

ฝรั่งเศส

2,588,758,365

3,516,623,513

15.30

17.15

35.84

4

สหรัฐอเมริกา

2,141,839,820

2,388,699,290

12.66

11.65

11.53

5

เยอรมัน

1,074,713,754

978,426,895

6.35

4.77

- 8.96

6

สหราชอาณาจักร

566,032,064

904,192,269

3.35

4.41

59.74

7

อิตาลี

333,451,059

504,465,595

1.97

2.46

51.29

8

สเปน

269,640,283

401,154,462

1.59

1.96

48.77

9

สิงคโปร์

465,850,026

385,208,329

2.75

1.88

- 17.31

10

สวิตเซอร์แลนด์

169,240,245

301,126,888

1.00

1.47

77.93

13

ไทย

277,721,067

259,615,478

1.64

1.27

- 6.52

แหล่งข้อมูล: Global Trade Atlas

จีนมีการนำเข้าสินค้าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางจากไทยในปี 2019 เป็นมูลค่า 259.62 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ลดลง 6.52% จากปีก่อนหน้า โดยมีมูลค่าการนำเข้าสินค้าเครื่องสำอาง (HS Code 3304)
สูงสุ ด 110.99 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ฯ หรือคิด เป็ น สั ดส่ วน 42.75% จากมูล ค่านำเข้ารวม รายละเอียดตาม
แผนภูมิที่ 13 ด้านล่าง
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[ แผนภูมิที่ 13]

ตารางสถิติจีนนำเข้าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางจากไทย ปี 2018 - 2019
HS
Code

ประเภทสินค้า

มูลค่านำเข้า (หน่วย: USD)
2018

2019

% สัดส่วน
2018

% change

2019

2019/2018

Cosmetic SkinCare&Soap

277,721,067

259,615,478

100

100

-6.52

3304 Beauty, Make-Up & Skin-Care Prep
3306 Preparations, Oral Dental Hygiene;

148,906,704
37,259,428

110,994,450
43,722,631

53.62
13.42

42.75
16.84

-25.46
17.35

32,402,242

39,710,938

11.67

15.3

22.56

21,078,344

24,639,736

7.59

9.49

16.9

18,156,676

14,276,207

6.54

5.5

-21.37

6,272,990

11,412,331

2.26

4.4

81.93

8,745,099

10,357,962

3.15

3.99

18.44

3,123,404

2,672,621

1.12

1.03

-14.43

232,547

906,990

0.08

0.35

290.02

1,438,542

799,456

0.52

0.31

-44.43

105,091

122,156

0.04

0.05

16.24

3404

Dental Floss
Artificial And Prepared Waxes

3402 Organic Surf-Act Agents,
3305

Preps & Cleaning Preps
Preparations For Use On The Hair

3401 Soap; Organic Surf-Act Prep
3307
3403
3302
3301
3303

For Soap Use, Bars Etc
Personal Toilet Etc Prep
Nesoi, Shaving, Bath Etc.
Lubricating Preps,
Antirust & Treating Texiles Etc
Odoriferous Mixture; Raw Mat'L
For Indus & Bev Mfg
Essent Oils Resinoid;
Ext Oleo Terpen By-Prods Etc
Perfumes And Toilet Waters

แหล่งข้อมูล: Global Trade Atlas

6.แนวโน้มตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางในประเทศจีน
1) ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางสำหรับผู้ชาย ข้อมูลจาก Euromonitor สถาบันวิจัยธุรกิจจีน
รวมถึงรายงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางจำนวนมากต่างแสดงให้เห็นถึงสถิติการบริโภค
ของผู้ชายที่มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ และมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
2) ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางออแกนิค Marion Brunet ผู้จัดการ L'Oreal Professional
ให้ความเห็นว่าตลาดผลิตภัณฑ์ความงามจากธรรมชาติและออแกนิกมีมูลค่าสูงถึง 24,000 ล้านยูโรในปี 2017
และเติบโตในอัตรา 12% ต่อปี เทรนด์ธรรมชาติ ปลอดสารเคมีทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ และเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่ผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความนิยม
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3) ผู้บริโภคมีแนวโน้มอายุน้อยลง จากอดีตที่ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางมักจะเป็น
สตรีวัยกลางคนขึ้นไปที่มีรายได้มั่นคง ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อชะลอวัยและปกปิดริ้วรอย แต่ปัจจุบั นผู้บริโภครุ่นใหม่
แม้แต่วัยเรียนต่างเริ่มใช้ ผลิ ตภัณ ฑ์บำรุงผิว เพื่อเพิ่มความชุ่ มชื้น เพิ่มความกระจ่างใส เพิ่มความงามตั้งแต่
วัยเยาว์โดยเริ่มจากการใช้ผลิตภัณฑ์ราคาไม่สูงมาก และยกระดับขึ้นตามรายได้ตนเอง รายงานผลิตภัณฑ์
บำรุงผิวและเครื่องสำอางระดับไฮเอนด์ 2019 จาก CDC 《2019 高端美妆消费白皮书》ระบุว่าผู้บริโภค
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ำรุ งผิ ว และเครื่ อ งสำอางระดั บ ไฮเอนด์ ส่ ว นใหญ่ เป็ น เป็ น พนั ก งานทั่ ว ไปโดยมี สั ด ส่ ว น 24%
ผู้จัดการธุรกิจ 17% และนักเรียนนักศึกษาถึง 18%
4) ผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์มีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น การยกระดับการบริโภคและความ
สะดวกในการซื้อผลิ ตภัณ ฑ์นำเข้าต่างเป็น ปัจจัยสนับสนุน การบริโภคผลิต ภัณฑ์บำรุงผิ วและเครื่องสำอาง
ระดับไฮเอนด์ รายงานผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางระดับไฮเอนด์ 2019 จาก CDC ระบุว่าสตรีอายุ
ระหว่าง 14-55 ปี ที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์มี 28% คือ ประมาณ 90 ล้านคน เป็นผู้บริโภคผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
และเครื่องสำอางระดับไฮเอนด์
5) ผลิ ตภั ณ ฑ์ แบรนด์ จี น Made in China มีแ นวโน้ ม ได้ รับ ความนิ ย มเพิ่ ม มากขึ้น ประเทศจี น มี
ความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางและมีกำลังการผลิตสูง และส่งออกต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่มีการทำแบรนด์สินค้า ที่ดีพอในอดีตทำให้สินค้าที่ผลิตในประเทศถูก
มองว่าเป็นสินค้าคุณภาพต่ำสำหรับตลาดระดั บล่าง แต่ในปัจจุบัน ผู้ผลิตให้ความสำคัญต่อคุณภาพการผลิต
การทำตลาด และสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ เพิ่มความมั่นใจต่อผู้บริโภคและได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ
6) ผลิตภัณ ฑ์ที่ออกแบบตามความต้องการลูกค้า ชิเซโด้เปิดตัว Optune ระบบดูแลผิวที่ปรับแต่ง
เฉพาะบุคคลเพื่อมอบผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภครายบุคคล โดยเลือกส่วนผสมของเอสเซ้นส์และ
มอยส์เจอร์ไรเซอร์จากกว่า 1,000 ส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดแก่ผู้บริโภคแต่ละบุคคล ในขณะ Lancome มี
ครีมรองพื้นทีป่ รับแต่งส่วนผสมได้เองให้เหมาะสมต่อสภาพผิวและความต้องการเฉพาะบุคคล
7) นำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเพิ่มยอดขาย ปัจจุบันการซื้อลิปสติกออนไลน์สามารถทดลองสีออนไลน์
ด้วยการใช้ AR เพิ่มความสะดวกแก่ผู้บ ริโภค หรือการใช้ AI สำหรับทดสอบสภาพผิว เพิ่มความแม่นยำต่อ
ผลทดสอบ การนำ Big Data มาประมวลผลเพื่ อดูแนวโน้ มและพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ให้ ตรงต่อความต้องการ
ผู้บริโภค
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7. กลยุทธ์การเจาะตลาดผู้บริโภค
1) สร้างแบรนด์สินค้า สร้างความแตกต่างให้สินค้าเป็นเอกลักษณ์ เป็นที่จดจำ และรักษาคุณภาพของ
แบรนด์สินค้าให้ดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อได้เร็วเมื่อเห็นแบรนด์สินค้า
2) ออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม คำว่า “เศรษฐศาสตร์ความงาม” ของจีน
กล่าวถึง การให้ความสำคัญต่อสิ่งสวยงาม เลือกตัดสินใจซื้อสินค้าจากความงามของสินค้า (为颜值买单 เว่ย
เหยียนจื๋อใหม่ตัน) มากกว่าคุณค่ าการใช้งาน ดังนั้นหากผลิตภัณฑ์ คุณภาพดีมีความสวยงามด้วยจะยิ่งเพิ่ม
ความต้องการในการซื้อ
3) จำหน่ายผ่านทางอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน เนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจำเป็นต้องผ่าน CFDA
ถึงจะสามารถนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศจีนได้ และการวางจำหน่ายในประเทศต้องใช้เวลาในการพัฒ นา
ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กว้างขวางครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภค ในขณะที่การวางจำหน่ายผ่านอีคอมเมิร์ซ
ข้ามพรมแดนผู้บริโภคทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก อีกทั้งไม่ติดปัญหาการขอ CFDA
4) ทำการตลาดออนไลน์ ร่วมมือกับ KOL ผู้บริโภคที่เกิดหลังปี 1980/90 มีแนวโน้มการเลือกซื้อสินค้า
จากการประชาสัมพันธ์ของผู้มีอิทธิพลทางความคิดทางอินเทอร์เน็ต ดังนั้นการร่วมมือกับบิวตี้บล็อกเกอร์ KOL
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media และสื่อออนไลน์อื่นๆ จะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคอย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย
5) เจาะตลาดเฉพาะกลุ่ ม เนื่ อ งจากผู้ บ ริ โ ภคยุ ค ใหม่ ส นใจในอั ต ลั ก ษณ์ เฉพาะตน และมี ค วาม
หลากหลายมากกว่าในอดีต ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะจำเพาะ อาทิ ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชาย ผลิตภัณฑ์
ออแกนิค ผลิตภัณฑ์สำหรับ หญิงตั้งครรภ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับคุณแม่ ฯลฯ ช่วยสร้างความชัดเจนต่อสินค้าและ
ดึงดูดผู้บริโภคได้
6) ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายกับผลิตภัณฑ์ข้างเคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผู้บริโภคที่ให้ค วามสำคัญ
กับ ความงาม ไม่ เพี ย งแต่ ส นใจผลิ ตภั ณ ฑ์ บ ำรุงผิ วและเครื่องสำอางเท่ านั้ น แต่ร วมไปถึง สิ นค้ าข้างเคีย งที่
เกี่ย วข้องกับ ความงาม ดังนั้ น การร่ว มมือโปรโมทกับสิ นค้าประเภทข้างเคียง อาทิ แบรนด์เครื่องแต่งกาย
เครื่องประดับ สถานเสริมความงาม ฯลฯ ต่างมีโอกาสทำให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรู้จักผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น
8.ข้อเสนอแนะจาก สคต.กวางโจว
เห็นได้ว่าจีนมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านปริมาณและ
มูลค่า สินค้าจากประเทศไทยกลุ่มนี้หลายแบรนด์ได้รับความนิยมมากจากนักท่องเที่ ยวชาวจีน ทั้งที่ซื้อกลับมา
ใช้เองและเป็น ของฝาก เครื่องสำอางและผลิตภัณ ฑ์บำรุงผิวเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการเติบโตอีกมากใน
ตลาดจีน “เศรษฐศาสตร์ความงาม” (颜值经济 เหยียนจื๋อจิงจี้) ไม่เพียงกระตุ้นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์บำรุง
ผิ ว และเครื่อ งสำอางให้ เติบ โตอย่ างต่ อเนื่ องเท่ านั้ น แต่ อุต สาหกรรมต่ างๆ ที่ เกี่ยวข้อ งกับ ความงาม อาทิ
ศั ล ยกรรม เวชสำอาง การกิ น เพื่ อ สุ ข ภาพและความงาม กล้ อ ง/มื อ ถื อ ถ่ายรูป ฟิ ท เนส เครื่อ งแต่ งกาย
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เครื่องประดับ เหล่านี้ ต่างเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ผู้ประกอบการไทยสามารถศึกษาและพัฒ นาสินค้าที่
เหมาะสมเพื่อเจาะตลาดจีน หรือพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับชาวจีนที่เข้าไปท่องเที่ยวและใช้บริการใน
ไทย
และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้น แม้ว่าสถานการณ์
ในประเทศจีนจะดีขึ้นแล้ว แต่ในระยะสั้นนี้ ผู้บริโภคชาวจีนจะยังคงให้ความสำคัญกับ สุขอนามัยส่วนบุคคล
ดังนั้นผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย ควรใช้โอกาสนี้ในการ
นำสินค้ามาบุกตลาดจีน ใช้จุดเด่นในด้านคุณสมบัติการฆ่าเชื้อโรค และต้านเชื้อแบคทีเรียมาเป็นจุดขาย รวมถึง
ติดตามสถานการณ์และความต้องการในตลาด เพื่อที่จะคิดค้นผลิตภัณฑ์รูปแบบที่หลากหลายมาตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคในประเทศจีน
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