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ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 

********************************************************************************** 

อุตสาหกรรมความงามของอินโดนีเซียมียอดขายออนไลน์เพิ่มขึ้นช่วง WFH 

สรุปข่าว 

  ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ประชาชนส่วนใหญ่เริ ่มทำงานที่บ้านทำให้มีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้น
ตัวอย่างจาก Arum Purwoningrum อายุ 27 ปี มีการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวทางออนไลน์ประมาณ 500,000   
รูเปียห์ (34.7 ดอลลาร์สหรัฐ) ทำให้ผิวของเธอดูดีขึ้นจากการที่เธอมีเวลาในการดูแลผิว  8 ขั้นตอนเป็นประจำ
ทุกวัน ซึ่งก่อนหน้านี้เธอดูแลผิวเพียง 5 ขั้นตอน เพราะเวลาที่จำกัดและหมดแรงไปกับการเดินทางประจำวัน 
โดย Arum เป็นหนึ่งในผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลตนเอง เพราะมีระยะเวลาอยู่บ้านมากขึ้นช่วงที่มีการแพร่
ระบาดของ Covid-19  

 อุตสาหกรรมความงามและดูแลสุขภาพของอินโดนีเซียมีความต้องการเพิ่มขึ้นจากยอดขายออนไลน์
ตั้งแต่รัฐบาลประกาศมาตรการจำกัดกิจกรรมทางสังคมขนาดใหญ่ (PSBB) ในปี 2563 

 รายงานความงามของอินโดนีเซียจาก NielsenIQ แสดงว่า ผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า
และผิวกาย น้ำหอม มาส์กหน้า ผลิตภัณฑ์ดูแลผม และผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ตั้งแต่มีการ
บังคับใช้มาตรการ PSBB ส่วนความต้องการเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 โดยภาค
ความงามอีคอมเมิร์ซเติบโตเป็นสองหลัก ขณะเดียวกัน มินิมาร์เก็ตในย่านที่อยู่อาศัยมีการฟ้ืนตัวเติบโตร้อยละ 
13 ในกลุ่มความงาม เนื่องจากลูกค้าเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลตนเองจากร้านค้าใกล้บ้านมากขึ้น ทั้งนี้ Fairina 
Masud ผู้อำนวยการด้านค้าปลีกของ NielsenIQ กล่าวว่า เห็นคลื่นลูกใหม่ของการเติบโตในกลุ่มลูกค้าที่กำลัง
มองหาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาและเปิดตัวในหมวดความงาม ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เป็นเทรนด์ใหม่ในการดูแล
สุขภาพ เช่น เซรั่ม micellar water และวิตามินบำรุงผม 

 GlobalData บริษัทวิเคราะห์แนวโน้มตลาดคาดการณ์ว่า  อัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ของ
อุตสาหกรรมความงามและดูแลสุขภาพของอินโดนีเซียร้อยละ 8.1 จากปี 2562 – 2567 จะสูงถึง 7,600 ล้าน
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ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากผลิตภัณฑ์ดูแลใบหน้าและผมแล้ว ผลิตภัณฑ์ความงามสำหรับดวงตามีแนวโน้มที่จะ
เพ่ิมข้ึนเช่นกัน 

 ข้อมูลการค้นหาในกูเกิลปี 2563 แสดง
ถึงเทรนด์ในการค้นหาตั ้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 
2563 โดยมีการค้นหาคำว่า “good eyelash 
serum” เพิ่มขึ้นร้อยละ 200 “retinol” เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 240 และ “niacinamide” เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 136 ซ่ึง retinol คือวิตามินเอที่มักใช้กับผลิตภัณฑ์ป้องกันริ้วรอย ส่วน niacinamide เป็นรูปแบบวิตามินบี 
3 ใช้ในเซรั่มและโลชั่น  

 ทำนองเดียวกัน Chrisanti Indiana ผู้ก่อตั้งและประธานฝ่ายการตลาดของบริษัท PT Social Bella 
ดำเนินงานร้านเครื่องสำอางออนไลน์และออฟไลน์ภายใต้แบรนด์ Sociolla พบว่าเมื่อปีที่ 2563 ยอดขายเซรั่ม
ขนตาเพิ่มขึ้น 18 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ขณะเดียวกันยอดขายผลิตภัณฑ์ที่มี  retinol เพิ่มขึ้นเกือบ 
21 เท่าจากปี 2562 โดยยอดขายออนไลน์และสินค้าออร์แกนิกเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงของการกักตัวปี 2563 
มียอดขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของ Sociolla สูงที่สุด นอกจากนี้ ร้านค้าปลีกเครื่องสำอางได้ขยายสาขา 

Sociolla ออฟไลน์ทั้งในอินโดนีเซียและเวียดนามแม้ว่าจะมี
การแพร่ระบาดอย่างหนัก การเข้าชมร้านค้าออฟไลน์ของ
บริษัทเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 แต่ยังไม่ฟ้ืนตัว
เท่าสู ่ช่วงก่อนที่จะมีการแพร่ระบาด ปี 2564 นี ้ธ ุรกิจมี
แนวโน้มที่ดี รวมถึงการเข้าชมร้านค้าออฟไลน์ เนื่องจาก
ประชาชนเคยชินกับการปฎิบัติตามระเบียบการด้านสุขภาพ
ในที่สาธารณะ ท่ามกลางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแบบค่อย
เป็นค่อยไป  

อย่างไรก็ตาม ผู ้ผลิตผลิตภัณฑ์ความงามของอินโดนีเซียหลายรายในปีที ่ผ่านมามีรายได้ลดลง 
เนื่องจากยอดขายออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นไม่สามารถชดเชยยอดขายออฟไลน์ที่ลดลงที่เกิดขึ้นทั่วโลก  จากรายงาน
อุตสาหกรรมปี 2563 ของบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจ McKinsey & Company ระบุว่า การประเมินรายได้จาก
อุตสาหกรรมความงามทั่วโลกปี 2563 ลดลงร้อยละ 20 – 30  

PT Mandom Indonesia และ PT Martina Berto บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นที่
รู ้จักกันดีในชื่อว่า Martha Tilaar เป็นเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวรายใหญ่ของอินโดนีเซีย รายได้
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ประจำปี 2563 ลดลงร้อยละ 44.72 และร้อยละ 29.4 โดย  PT Victoria Care Indonesia บริษัทผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและผมมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 31.1  

ส่วนร้านเสริมสวยประสบรายได้ท่ีลดลงในช่วงการแพร่ระบาด ร้านเสริมสวย Bloem Wax and Lash 
ในจาการ์ตารายได้ลดลงร้อยละ 54 ต่อปีจากปี 2562 ลดลงอย่างมากเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดสถานการณ์แพร่
ระบาดฯ ในเดือนมีนาคม 2563 โดย Ruby Harumiputri เจ้าของร้านเสริมสวย Bloem กล่าวว่าธุรกิจมีลูกค้า
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยหลังจากวันหยุด Idul Fitri เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 ธุรกิจได้รับผลกระทบจากการกสน
ระบาดฯ อย่างหนัก จึงต้องเพ่ิมช่องทางเพ่ือหารายได้ จากการขายชุดแว็กซ์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการตอบ
รับเชิงบวก ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มมีการฉีดวัคซีน ลูกค้าเริ่มสนใจที่กลับมาใช้บริการที่ร้านอีกครั้ง  

วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการไทย 

 ในปี 2563 ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและความงามของอินโดนีเซียเติบโต แม้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 และรัฐบาลอินโดนีเซียประกาศมาตรการจำกัดกิจกรรมทางสังคมขนาดใหญ่ (PSBB) โดย
ประชาชนทำงานที่บ้านมีเวลาในการดูแลตัวเองมากขึ้น ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและความงามที่มีการ
เติบโตได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดดูแลผิวและเส้นผม และเครื่องสำอางสำหรับตา ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มี
ยอดขายลดลง ได้แก่ น้ำหอม และผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม เป็นต้น  

รายงานความงามของอินโดนีเซียจาก NielsenIQ แสดงว่า ภาคความงามอีคอมเมิร์ซเติบโตเป็นสอง
หลัก ขณะเดียวกัน มินิมาร์เก็ตในย่านที่อยู่อาศัยมีการฟื้นตัวเติบโตร้อยละ 13 ในกลุ่มความงาม เนื่องจาก
ลูกค้าเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลตนเองจากร้านค้าใกล้บ้านมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ความงามของ
อินโดนีเซียหลายรายในปีที่ผ่านมามีรายได้ลดลง เนื่องจากยอดขายออนไลน์ที่เพ่ิมข้ึนไม่สามารถชดเชยยอดขาย
ออฟไลน์ที ่ลดลงที ่เกิดขึ ้นทั ่วโลก อาทิ PT Mandom Indonesia และ PT Martina Berto บริษัทผู ้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อว่า Martha Tilaar เป็นเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว
รายใหญ่ของอินโดนีเซีย รายได้ประจำปี 2563 ลดลงร้อยละ 44.72 และร้อยละ 29.4 ตามลำดับ 

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและดูแลผิวของอินโดนีเซียมีกฎระเบียบและหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี ่ยวข้องจำนวนมากกำกับดูแล อาทิ หน่วยงานยาและอาหารอินโดนีเซีย (BPOM) และหน่วยงานด้าน
มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและดูแลผิวของไทยได้รับความสนใจเฉพาะ
ในกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้ปานกลาง - สูง เนื่องจากสินค้าไทยที่นำเข้า (ทั้งผ่านผู้นำเข้าและอีคอมเมิร์ซ) จะมี
ราคาสูงกว่าสินค้าในประเทศ โดยปัจจุบันมีการแข่งขันทีรุ่นแรง  

 

     ที่มา : Jakarta Post ลงวนัที่ 6 เมษายน 2564  


