รายงานสถานการณ์ภาพรวมสินค้าสุขภาพความงามในสิงคโปร์
1. ภาพรวมสถานการณ์
 สถานการณ์ตลาดและแนวโน้มการบริโภค
ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางในสิงคโปร์มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561
สื่อออนไลน์ด้านความงามอันดับหนึ่งของสิงคโปร์ Daily Vanity ได้มีการคาดการณ์ว่า ในปี 2561 มูลค่า
ของตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางในสิงคโปร์จะมีการเติบโตถึง 937 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นอัตราการ
ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.3 ต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางในสิงคโปร์ยังมีโอกาส
เติบโตอีกมาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์บารุ งผิวและเครื่องสาอางออร์แกนิค ไม่มีส่วนผสมของสารเคมี จะ
ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้บริโภคในสิงคโปร์
ในปัจจุบัน ชาวสิงคโปร์มีการศึกษาข้อมูลและคุณประโยชน์ของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สิ นค้า
สุขภาพความงาม รวมถึงระมัดระวังการบริโภคมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การบริโภคสินค้าจาพวกผลิตภัณฑ์บารุง
ผิวและเครื่องสาอางในตลาดสิงคโปร์ ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค (Organic)
มากขึ้น ในปี 2560 บริษัทวิจัย Nielsen ได้ทาการสารวจกลุ่มเป้าหมายผู้หญิงจานวน 1,001 ราย ได้ผล
สรุปว่า 39% ของผู้ที่ทาการสารวจ มีความสนใจที่จะมองหาแบรนด์ใหม่ที่สินค้าผลิตมาจากธรรมชาติ
ปราศจากส่วนผสมหรือสารเคมีสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น แบรนด์ Kew Organics แบรนด์
Balm Kitchen และแบรนด์ Katfood ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่ผลิตจากออร์แกนิค ส่งผล
ให้ยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 20% - 30%
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์สปาซึ่งเป็นที่นิยมของชาวสิงคโปร์ ยังถูกจัดให้อยู่ในรายการผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอาง โดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสินค้าและการบริการสปาส่วนใหญ่จะผลิตมาจากธรรมชาติ หรือมี
ส่วนผสมจากสมุนไพร ซึ่งสามารถแบ่งได้ 5 ประเภท ดังนี้ 1. ผลิตภัณฑ์บารุ งผิว (Skin Care) 2. สปา
ส่ ว นตั ว ที่ บ้ า น (Home Spa) 3. สุ ค นธบ าบั ด (Aromatherapy) 4. น้ ามั น หอมระเหย (Aroma Oil
Perfume) และ 5. อุป กรณ์ส ปา (Accessories Spa) ส่ งผลให้ ธุรกิจสปาของสิงคโปร์ในปัจจุบันได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลายมากขึ้น อันเนื่องมาจากสภาวะเหนื่อยล้าของชาวสิงคโปร์จากการทางาน และ
การรณรงค์ของภาครัฐให้ชาวสิงคโปร์ให้ความสาคัญกับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี จากการคาดการณ์
แนวโน้มการบริโภคและความต้องการสินค้าผลิตภัณฑ์สปา จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 ต่อปี โดยกลุ่ม
ผู้บริโภค มีทั้งกลุ่มรายได้สูงและกลุ่มรายได้กลาง
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ข้อมูลสถิติการค้าที่สาคัญ
มูลค่าการนาเข้าสิ นค้าสุ ขภาพความงามและผลิ ตภัณฑ์สปาของสิ งคโปร์ ปี 2561 – 2563 (ม.ค. - ต.ค.)
ล้ านเหรียญสหรัฐฯ
สั ดส่ วนตลาด
การเปลี่ ยนแปลง (%)
รายการ
2563
2563
63/62

HS
Code
33
3304
3303
3307

3301

3302
3305
3306

2561

Essential Oils And Resinoids; Perfumery,
Cosmetic Or Toilet Preparations
Beauty Or Make-Up And Skin-Care
Preparations (Other Than Medicaments),
Including Sunscreens Etc.; Manicure Or
Pedicure Preparations
Perfumes And Toilet Waters
Personal Perfumery, Cosmetic Or Toilet
Preparations Nesoi, Including Shaving And
Bath Preparations And Deodorants Etc.;
Prepared Room Deodorizers
Essential Oils, Concretes And Absolutes;
Resinoid;Extracted Oleoresins; Concen Of
Essen Oils And Terpenic By Prods;
Aqueous Solutns Etc. Of Essen Oil
Mixtures Of Odoriferous Substances And
Mixtures Based On One Or More
Odoriferous Substances, Of A Kind Used
As Raw Materials In Industry Or Bev Mfg
Preparations For Use On The Hair
Preparations For Oral Or Dental Hygiene,
Including Denture Fixative Pastes And
Powders; Dental Floss Yarn

2562

(ม.ค.-ต.ค.)

2562

(ม.ค.-ต.ค.)

62/61

(ม.ค.-ต.ค.)

4,479.05 4,793.96 3,460.92

100

100

7.03

-12.48

2,858.03 3,216.57 2,362.84

67.10

68.27

12.55

-10.24

907.10

841.36

514.49

17.55

14.87

-7.25

-26.77

192.39

197.53

150.89

4.12

4.36

2.67

-9.74

187.95

172.93

130.68

3.61

3.78

-7.99

-11.21

154.04

171.66

141.37

3.58

4.08

11.43

-2.91

142.52

147.68

117.66

3.08

3.40

3.63

-3.48

37.02

46.23

43.00

0.96

1.24

24.88

14.41

ลาดับ

ที่ มา : International Enterprise Singapore / © 2020 IHS Markit

ประเทศคู่ค้า

มูลค่าการนาเข้าสิ นค้าสุ ขภาพความงามและผลิ ตภัณฑ์สปาของสิ งคโปร์
จากประเทศคู่ค้า 5 อับดับแรก ปี 2561 – 2563 (ม.ค.-ต.ค.)
ล้ านเหรียญสหรัฐฯ
ส่ วนแบ่งตลาด
การเปลี่ ยนแปลง (%)
2563
2563
63/62
2561
2562
2562
62/61
(ม.ค.-ต.ค.)

1
2
3
4
5
11

โลก
ฝรัง่ เศส
สหรัฐฯ
ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้
อิตาลี
ไทย

8,958
3,362
1,267
799
429
342

9,588
3,783
1,257
966
429
397
164

346,092
145,729
40,536
42,348
20,967
12,066
7,734

144
ที่มา : International Enterprise Singapore / © 2020 IHS Markit

(ม.ค.-ต.ค.)

100
39.46
13.11
10.07
4.48
4.14
1.71

100
42.11
11.71
12.24
6.06
3.49
2.23

(ม.ค.-ต.ค.)

7.03
12.53
-0.76
20.85
0.03
15.94
13.95

-12.48
-6.18
-21.41
11.93
19.05
-24.16
16.28
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2. โอกาส อุปสรรค และความท้าทาย
 ชาวสิงคโปร์ส่วนมากนิยมซื้อสินค้าสุขภาพความงามและผลิตภัณฑ์สปา รวมถึงสินค้าสุขภาพความงาม
และสินค้าสปาของไทย นอกจากนี้ ความนิยมไม่ได้หยุดอยู่แค่ชาวสิงคโปร์ในวัยทางานเท่านั้น แต่วัยหนุ่ม
สาวก็เริ่มให้ความสนใจในสินค้าสุขภาพความงามนี้
 สินค้าสุขภาพความงามและสินค้าสปาที่มาออกร้ านในงาน Thai Festival ที่ทางสถานทูตไทยได้ จั ด ขึ้น
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยผู้ประกอบการสิงคโปร์ติดต่อกลับมายัง สคต. ณ กรุงสิงคโปร์ เพื่อขอ
ข้อมูลการติดต่อกับบริษัทเหล่านั้น
 สินค้าสุขภาพความงามและสิน ค้าสปาในสิ ง คโปร์ มีการแข่ง ขัน ที่สูง มาก เนื่องจากจานวนประชากรที่มี
เพียง 5.8 ล้านคน อีกทั้ง สิงคโปร์ยัง เป็นประเทศเปิด มีบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่รายหลายเข้ามาดาเนิน
ธุรกิจในสิงคโปร์ ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการเข้ามาตลาดสิงคโปร์ของบริษัทไทย
 ในปัจจุบันผู้บริโภคชาวสิงคโปร์เริ่มให้ความสนใจและหาความรู้ด้านสมุนไพรมากขึ้น แตกต่างจากในอดีต
ที่ชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าสินค้าจากประเทศตะวันตกมีคุณภาพดีกว่าสินค้าจากเอเชีย
โดยเฉพาะสินค้าที่มีส่วนผสมจากสมุนไพร ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีของผลิตภัณฑ์สินค้าบารุงผิวและ
สินค้าสปาของไทยที่จะขยายตลาดออกมาสู่สิงคโปร์
3. กลยุทธ์เจาะตลาดและแผนงานผลักดัน
 การใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์สินค้า เนื่องชาวสิงคโปร์นิยมเลือกหาและซื้อสินค้าผ่านทาง
ออนไลน์ นอกจากนี้ การเจาะตลาดสิงคโปร์ผ่านทางออนไลน์จะใช้ต้นทุนน้อยกว่าการเข้ามาเปิดบริษัทใน
สิงคโปร์ ทาให้ผู้ประกอบไทยมีศักยภาพในแข่งขันมากขึ้น
 การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในสิงคโปร์ ถือว่าเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้า
ไทยในระดับประเทศได้เป็นอย่างดี เช่น งานแสดงสินค้า Beauty Asia เป็นต้น
 การจั ด งาน Thailand Week 2019 ในย่ า น Bugis Plus ซึ่ ง มี ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ทั้ ง วั ย ท างานและวั ย หนุ่ ม สาว
จานวนมากมาจับจ่ายสินค้า
4. ข้อเสนอแนะ/ประเด็นที่ต้องเฝ้าระวัง (อาทิ GSP FTAs การเมือง การเลือกตั้ง ภัยพิบัติ ฯลฯ)
 ผู้ประกอบการไทยที่สนใจที่จะขยายตลาดออกมาสู่สิงคโปร์ ควรให้ความสาคัญกับเรื่องคุณภาพของสินค้า
และการประชาสัมพันธ์ทั้งในด้านตัวผลิตภัณฑ์และส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ด้านความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ชาวสิงคโปร์นิยมสอบถามข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้ การ
จั ดทาเว็บ ไซต์ ก็มีส่ ว นส าคัญส าหรั บการขยายตลาดมาสู่สิ งคโปร์ เนื่องจากชาวสิ งคโปร์นิยมซื้อของ
ออนไลน์ และนิยมหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์


ระเบียบการนาเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง (Cosmetic Product) ในสิงคโปร์ ควบคุมดูแลโดยหน่วยงาน
Health Sciences Authority (HSA) ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ เป็นหน่วยงานที่กากับ
ดูแลเครื่องสาอางในสิงคโปร์ ขั้นตอนและระเบียบการนาเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางในสิงคโปร์มีความ
ซับซ้อน ผู้ประกอบการไทยควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียด



ภายใต้มาตรการ COVID-19 Circuit Breaker ในสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 รัฐบาลสิงคโปร์
ประกาศมาตรการผ่อนปรนหลังการสิ้นสุด Circuit Breaker ระยะที่สอง หลังจากการประเมินสถานการณ์
อัตราการเพิ่มของผู้ติดเชื้อในสิงคโปร์ในช่วงมาตรการผ่อนปรนฯ ระยะที่หนึ่ง (เริ่มผ่อนปรนเมื่อวันที่ 2
มิถุนายน 2563) และพบว่าจานวนผู้ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างชาติมีจานวนลดลง ผู้ติดเชื้อในชุมช นมี
จานวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และไม่มีผู้ติดเชื้อที่เป็นกลุ่มใหม่เกิดขึ้น ซึ่งในมาตรการผ่อนปรนฯ ระยะที่สองนี้
จะเป็นการอนุญาตให้กิจกรรมทางธุรกิจและสังคมสามารถเปิดทาการได้เพิ่มขึ้น เช่น การให้บริการนั่ง
รับประทานในร้านอาหาร การกลับไปเรียนที่โรงเรียนของนักเรียนในทุกระดับชั้น และการเปิดให้บริการ
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สถานที่ออกกาลังกายทั้งกลางแจ้งและในร่ม แต่การจัดงานขนาดใหญ่ (Event) ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิด
ทาการ


สิ ง คโปร์ มี ก ารจั ด ตั้ ง การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไป เมื่ อ วั น ที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยพรรคของรั ฐ บาล
People’s Action Party (PAP) ชนะการเลือกตั้งอีกครั้ง ได้ที่นั่งในสภา 83 ที่นั่ง จาก 93 ที่นั่ง และต่อมา
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 นาย Lee Hsien Loong ได้ประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ โดย
นาย Lee Hsien Loong จะยังคงดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ และให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า
มีความตั้งใจที่เห็นสิงคโปร์ก้าวข้ามผ่านวิกฤต COVID-19 ในฐานะผู้นาประเทศ ส่วนกาหนดระยะเวลา
การถ่ายโอนอานาจตามที่ได้เคยประกาศไว้ว่าจะเกษียณอายุก่อนครบอายุ 70 ปี (ปัจจุบันอายุ 68 ปี)
ให้กับ นาย Heng Swee Keat ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่สี่ นั้น ตอนนี้จะต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์และ
ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากวิกฤต COVID-19 รวมทั้งที่กาลังจากเกิดขึ้นหลังจากการเปิดพรมแดน
ระหว่างประเทศ ในขณะที่ นาย Heng Swee Keat จะยังคงดารงตาแหน่ง รองนายกรัฐ มนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้กากับดูแลกลุ่มยุทธศาสตร์ประจาสานักนายกรัฐมนตรี และได้รับ
แต่ ง ตั้ ง เพิ่ ม เติ ม เป็ น รั ฐ มนตรี ป ระสานงานด้ า นนโยบายเศรษฐกิ จ (Coordinating Minister for
Economic Policies)

4.1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 สิงคโปร์ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแผนระยะเจ็ดเดือน มูลค่า
8 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ เป็นแผนนอกเหนือจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งสี่แพ็กเกจ 1 ที่สิงคโปร์
ออกมาในช่วงสถานการณ์ COVID-19 มีมูลค่าเกือบ 100 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ โดยมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจแผนระยะเจ็ดเดือนนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อการสนับสนุนการคุ้มครองการจ้างงานและธุรกิจสิงคโปร์ใน
ระยะต่อไป และการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง สรุปมาตรการช่วยเหลือที่สาคัญในด้านเศรษฐกิจดังนี้
ￚ การขยายระยะเวลาการรั บ เงิ น สนั บ สนุ น ค่ า จ้ า งแรงงานท้ อ งถิ่ น ภายใต้ โ ครงการ
Job Support Scheme (JSS) ต่อไปอีกจนถึงเดือนจนถึงเดือนมีนาคม 2564 จากเดิมที่จะจบ
ลงในเดือนสิงหาคม 2563
 นายจ้ า งกลุ่ ม ธุ ร กิ จ อวกาศ การบิ น และการท่ องเที่ ย ว จะได้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น ค่ า จ้ า ง
50% ของค่าจ้างแรงงาน
 นายจ้างกลุ่มอุตสาหกรรมการก่อสร้าง จะได้รับเงินสนับสนุนค่าจ้าง 50% ของค่าจ้าง
แรงงาน จนถึงเดือนตุลาคม 2563 และปรับลงเป็น 30% ในเดือนพฤศจิกายน 2563
ถึง เดือนมีนาคม 2563
 นายจ้ า งกลุ่ ม ธุรกิ จ ศิ ลปะและความบัน เทิง การบริ ก ารด้ า นอาหาร การขนส่ ง ทางบก
การขนส่งทางทะเลและนอกชายฝั่ง และการค้าปลีก จะได้รับเงินสนับสนุนค่าจ้าง 30%
ของค่าจ้างแรงงาน จนถึงเดือนตุลาคม 2563
 นายจ้างในกลุ่มอื่นๆ จะได้รับเงินสนับสนุนค่าจ้าง 10% ของค่าจ้างแรงงาน จนถึงเดือน
ตุลาคม 2563

1

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสี่แพ็กเกจ มูลค่ารวมเกือบ 100 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
ของสิงคโปร์ เพื่อการรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของสิงคโปร์ ดังนี้
1. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแพ็กเกจที่หนึ่ง ภายใต้งบประมาณ Unity Budget มูลค่า 6.4 พันล้านเหรียญสิงคโปร์
2. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแพ็กเกจสอง ภายใต้งบประมาณ Resilience Budget มูลค่า 48 พันล้านเหรียญสิงคโปร์
3. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแพ็กเกจที่สาม ภายใต้การจัดสรรงบประมาณ Solidarity Budget มูลค่า 5.1 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ และแพ็กเกจสาม
(เพิ่มเติม) มูลค่า 3.8 พันล้านเหรียญสิงคโปร์
4. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแพ็กเกจที่สี่ ภายใต้การจัดสรรงบประมาณ Fortitude Budget มูลค่า 33 พันล้านเหรียญสิงคโปร์
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ￚ

นายจ้างในกลุ่มธุรกิจที่มีผลประกอบการเติบโต เช่น วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ การ
บริการทางการเงิน และ ICT จะได้รับเงินสนับสนุนค่าจ้าง 10% ของค่าจ้างแรงงาน
จนถึงเดือนธันวาคม 2563

การจั ด ตั้ ง โปรแกรม Jobs Growth Incentive (JGI) มู ล ค่ า 1 พั น ล้ า นเหรี ย ญสิ ง คโปร์ เพื่ อ
สนับสนุนการจ้างงานในสิงคโปร์ โดยบริษัทสิงคโปร์ที่มีการจ้ างงานแรงงานท้องถิ่นในช่วงหก
เดือนข้างหน้าจะได้รับเงินสนับสนุน 25% ของค่าจ้างแรงงานท้องถิ่นที่จ้างใหม่ เป็นระยะเวลา
หนึ่งปี โดยกระทรวงแรงงานสิงคโปร์จะประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมปลายเดือนสิงหาคม 2563
-------------------------------------------สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์
พฤศจิกายน 2563

