เครื่องสำอำงสำหรับผู้ชำยกำลังมำแรงในตลำดจีน
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ตลาดเครื่ องสาอางของผูช้ ายมีแนวโน้มเติบโตในจีน เนื่ องจากผูช้ ายนิ ยมใช้เครื่ องสาอางมากขึ้ น
แบรนด์ต่างชาติกาลังหาโอกาสมาเจาะตลาดจีนมากขึ้น ปั จจุบนั สถานการณ์ตลาดของแบรนด์เครื่ องสาอาง
ชายในจีน สรุ ปดังนี้
1. ผู้ชำยวัยรุ่ นจีนนิยมซื้อเครื่องสำอำงมำกขึน้
ปัจจุบนั ในสายตาคลุ่มคนวัยรุ่ น การมาส์กหน้า การทาอายครี มไม่ใช่พฤติกรรมเฉพาะของผูห้ ญิง
เท่านั้น ความต้องการปรับปรุ งรู ปร่ างหน้าตาให้ดีข้ ึนของกลุ่มผูบ้ ริ โภคผูช้ ายวัยรุ่ นขยายตัวมากขึ้นต่อเนื่ อง
รายงานวิ จ ัย จาก iiMedia Research (บริ ษัท วิ จ ัย ตลาด)พบว่ า กลุ่ ม ที่ ถู ก ส ารวจที่ มี อ ายุ ต่ า กว่ า 25 ปี
ประมาณ 74.4% มีทศั นคติที่ดีต่อการปรับปรุ งรู ปร่ างหน้าตาให้ดี และ 76.8% มีความต้องการซื้ อผลิตภัณฑ์
เฉพาะสาหรับผูช้ าย
นักข่าวได้สารวจห้างสรรพสิ นค้า Grand Pacific ณ กรุ งปั กกิ่ ง พบว่า เคาน์เตอร์ เครื่ องสาอางของ
แบรนด์อย่าง L'Oreal Shiseido มีผบู้ ริ โภคผูช้ ายไม่นอ้ ย
2.ยอดขำยเครื่องสำอำงสำหรับผู้ชำยขยำยตัวในตลำดจีน
ตลาดเครื่ องสาอางสาหรับผูช้ ายมีศกั ยภาพที่ดี ได้ดึงดู ดแบรนด์ต่างชาติ เข้ามาในจีน มากมาย เช่ น
L'Oreal, Sephora โดย Sephora ได้เปิ ดตัวชุ ดเครื่ องสาอางแต่ง หน้าของผูช้ ายเป็ นครั้ งแรกในจีนเมื่อเดื อน
กันยายน 2563 โดยผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ เช่น บีบีครี ม, ครี มแต่งหน้า,ครี มปกปิ ด, ปากกาอายแชโดว์, ครี ม
เขียนคิ้ว เป็ นต้น ราคาค้าปลีกอยูร่ ะหว่าง 99 -209 หยวน (ประมาณ 455 – 960 บาท)
ข้อมูลสถิติจาก iiMedia Research ได้ระบุวา่ ยอดจาหน่ายเครื่ องสาอางสาหรับผูช้ ายในจีนปี 2562
มีมูลค่า 15.89 พันล้านหยวน และปี 2563 คาดว่าจะมีมูลค่า 16.72 พันล้านหยวน นอกจากนี้ Euromonitor
(บริ ษทั วิจยั ตลาด) ระบุวา่ ในปี 2559-2562 อัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปี ของยอดค้าปลีกผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและ
เครื่ องสาอางสาหรับผูช้ ายในจีนสู งถึง 13.5% ซึ่ งสู งกว่าอัตราการขยายตัวเฉลี่ ยต่อปี ของทัว่ โลก (5.8%)
โดยหมวดหมูเ่ ครื่ องสาอางชายยอดนิยม เช่น บีบีครี ม ปากกาเขียนคิ้วชุดเครื่ องสาอางเสริ มความงาม เป็ นต้น
คุณ Zhang Yi นักวิเคราะห์ และ CEO ของ iiMedia Research กล่าวว่า ผูบ้ ริ โภคผูช้ ายให้ความ
สนใจกับการดูแลผิวและบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากการร้องขอจากเพศหญิงหรื อด้วยความสมัครใจ
ของผูช้ ายเอง เมื่อเทียบกับตลาดในยุโรปและอเมริ กาที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ พบว่า ตลาดเครื่ องสาอางในจีน
ยังคงมีช่องว่างเติบโตต่อเนื่อง
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3. แบรนด์ ต่ำงๆ เร่ งกำรพัฒนำเครื่องสำอำงสำหรับผู้ชำย
คนในวงอุ ต สาหกรรมมี ค วามเห็ น ว่ า ตลาดจี น มี ค วามต้อ งการเครื่ องส าอางส าหรั บ ผู้ช าย
แต่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี อ ยู่ ไ ม่ โ ดดเด่ น เท่ า ที่ ค วร ยัง จ าเป็ นต้อ งพัฒ นาและปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อตอบสนองความต้องการผูบ้ ริ โภคชายที่มีหลากลายมากขึ้น
คุณ Zhang Yi มีความเห็ นว่า จากมุมมองกลยุทธ์การตลาดเพื่อส่ งเสริ มการขาย แบรนด์สามารถ
บรรจุเครื่ องสาอางสาหรับผูช้ ายเป็ นของขวัญ ให้ผูบ้ ริ โภคผูห้ ญิง เพื่อช่ วยผลักดัน/กระตุน้ การบริ โภคใน
กลุ่มผูบ้ ริ โภคผูช้ าย
อนึ่ ง เมื่อเร็ วๆนี้ แบรนด์เครื่ องสาอางจีน เช่น Lanseral, MAKE ESSENSE ได้เสร็ จสิ้ นการจัดหา
เงินทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บารุ งผิวและเครื่ องสาอางชาย
ควำมเห็นของ สคต ณ เมืองเซี่ ยเหมิน : ปั จจุบนั ผูช้ ายในจีนมีแนวโน้มที่จะใช้ผลิตภัณฑ์บารุ งผิว
และเครื่ อ งส าอางมากขึ้ น โดยเฉพาะกลุ่ ม ชายวัย รุ่ น และวัย กลางคนที่ ส่ ว นใหญ่ อ าศัย อยู่ใ นเมื อ งหลัก
(เช่น ปั กกิ่ ง เซี่ ยงไฮ้ กว่างโจว เซิ้ นเจ้น เป็ นต้น)และเมืองรองอันดับ 2 ของจีน ในขณะที่ กลุ่มคนที่อาศัยใน
เมืองรองอันดับ 3 เป็ นต้นไป คงจะเริ่ มนิยมใช้เครื่ องสาอางกันมากขึ้นโดยลาดับ
การที่ตลาดเครื่ องสาอางสาหรับผูช้ ายในจีนกาลังอยูใ่ นระยะเริ่ มต้น แบรนด์เครื่ องสาอางต่างชาติที่มี
ชื่อเสี ยงได้จึงได้วางแผนเจาะตลาดผลิตภัณฑ์บารุ งผิวและเครื่ องสาอางสาหรับผูช้ ายในตลาดจีน เพื่อแย่งชิ ง
ส่ วนแบ่งตลาด เป็ นที่ สังเกตว่า โดยส่ วใหญ่ใช้ KOLs/นักแสดง/นักร้ องชายจีนที่มีเชื่ อเสี ยงมาเป็ น Brand
Ambassador เช่น Mr.Xiao Zhan (นักร้องและนักแสดง) เป็ นตัวแทน Olay และ Estee Lauder (เฉพาะเขต
Asia Pacific)สาหรับเครื่ องสาอางและน้ าหอม Mr.Kris Wu (นักร้องและนักแสดง) เป็ นตัวแทน Lancome
(เฉพาะ Asia Pacific) เป็ นต้น
ปั จจุบนั พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในจีนได้เปลี่ ยนแปลงไปจากอดี ตเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะไลฟ์ สไตล์
ค่านิ ยม เช่ นกรณี ของผูบ้ ริ โภคชายจีนที่ให้ความสนใจการดูแลผิวพรรณและความงามเพิ่มขึ้น จึงนับว่าเป็ น
โอกาสและความท้าทายของผูผ้ ลิต/ส่ งออกผลิตภัณฑ์บารุ งผิวและเครื่ องสาอางไทยอาจหันมาให้ความสนใจ
เจาะกลุ่ มผูบ้ ริ โภคชายในตลาดจี น อนึ่ ง การส่ งออกผลิ ตภัณฑ์ดงั กล่ าวไปจี น ผูส้ ่ งออกไทยจะต้องศึกษา
กฎระเบียบที่เกี่ ยวข้องของจีนอย่างละเอียด เช่ นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 สภาแห่ งรัฐ(State Council)ได้
ประกาศกฎระเบี ย บการก ากับ ดู แ ลและการจัด การเครื่ อ งส าอางฉบับ ใหม่ ซึ่ งจะบัง คับ ใช้ ต้ งั แต่ ว นั ที่
1 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป
ที่มา: http://www.zgswcn.com
www.marketingtochina.com
แปลและเรี ยบเรี ยงโดยสานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศ ณ เมือง เซี่ ยเหมิน
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