บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด (มหาชน) เป็นผูน้ �ำ ในด้านธุรกิจการจัดจำ�หน่ายสินค้าแฟชัน่ จากต่างประเทศและจากนวัตกรรม
ขององค์ความรูข้ ององค์กรบริษทั และบริษทั ในเครือ อุตสาหกรรมหลักคืออุตสาหกรรมเครือ่ งสำ�อางและเครือ่ งหอม อุตสาหกรรมเพือ่ สุขอนามัย
ของเส้นผม ผิวพรรณ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มครบวงจร ทั้งชุดชั้นใน ชุดชั้นนอก ชุดกีฬา และชุดออกกำ�ลังกาย อุตสาหกรรม
เพื่อการซักล้างและบำ�รุงรักษาเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมแฟชั่น เครื่องหนัง เป็นต้น
บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจทางด้านการค้าส่งให้กับร้านค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้น
ทางด้านความสวยงาม ตามคำ�ขวัญของบริษัทที่ว่า “เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน”

- อุตสาหกรรมผลิตภัณฑเครื่องสำ�อาง และเครื่องหอม

บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางมานับแต่บริษัทเริ่มดำ�เนินงานในปี 2507 ภายใต้เครื่องสำ�อาง Pias ซึ่งเป็น
แบรนด์จากญี่ปุ่น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังขยายธุรกิจเครื่องสำ�อางโดยการแนะนำ�แบรนด์ต่างๆ เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ BSC Pure
Care, Sheene´, Arty Professional, Honei V, St. Andrews ในเดือนตุลาคม 2548 เริ่มแนะนำ�แบรนด์เครื่องสำ�อาง BSC Cosmetology
เพือ่ สร้างแบรนด์เครือ่ งสำ�อางในเครือสหพัฒน์ให้กา้ วสูร่ ะดับสากล โดยใช้แป้งเค้กเป็นสินค้าหลักในการโฆษณาผ่านสือ่ ให้เกิดการรับรู้ (Brand
Awareness) กับกลุ่มเป้าหมาย และมีการผสมผสานระหว่าง Celebrity Marketing และ Testimonial Marketing โดยเลือกใช้พรีเซ็นเตอร์
ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของประชาชนมาแนะนำ�ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความต้องการทดลองใช้ ประกอบกับแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคได้
เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมาก ปัจจัยเทคโนโลยีที่เติบโตก้าวกระโดดเป็นแรงผลักดันสำ�คัญ เช่น เทคโนโลยีคลาวด์ การเข้ามาของระบบการ
ติดต่อสื่อสารแบบใหม่ เช่น โปรแกรม Line ที่ทำ�ให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทันที ทำ�ให้การใช้
อีเมล์นั้น ได้กลายเป็นระบบที่ไม่ได้รับความนิยมอีกต่อไป จากการเข้ามาของเทคโนโลยีดังกล่าว ทำ�ให้ความต้องการผู้บริโภคเปลี่ยนไป ซึ่ง
BSC Cosmetology ได้เตรียมการรองรับกับการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตลอดเวลา ดังจะเห็นได้จากการเพิ่มแนวทางการทำ�การตลาดโดยเพิ่ม
สัดส่วนของช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook ที่ปัจจุบันมี Fanpage กว่า 500,000 คน ซึ่งเป็นฐานข้อมูลลูกค้าที่สามารถต่อยอดไปทำ�การ
ตลาดด้านอื่นๆ ได้อีก และในปี 2559 ที่ผ่านมานี้ ทาง BSC Cosmetology ได้ขยายช่องทางการขายทางออนไลน์เพิ่มเพื่อให้สอดรับกับ
พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันต้องยอมรับว่าการซื้อสินค้าได้เปลี่ยนจากการเดินเข้าจุดขาย เป็นการซื้อผ่านทางออนไลน์ หรืออาจ
กล่าวได้ว่า “มือถือคือทุกอย่าง” คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันมือถือเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่เราขาดไม่ได้ เพราะนอกจากหน้าที่ในการโทรแล้วนั้น มัน
ยังทำ�อีกหลากหลายหน้าที่ ในการใช้ชีวิตประจำ�วัน เช่น การเข้าสังคมออนไลน์ การรับชมวิดีโอ ความบันเทิง การหาความรู้ การจัดการบัญชี
การโอนเงิน และการชำ�ระค่าบริการต่างๆ เป็นต้น  BSC Cosmetology เห็นความสำ�คัญของอุปกรณ์นี้ จึงนำ�มาเป็นช่องทางเพื่อเจาะตลาด
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยเข้าไปขายใน www.eThailandBEST.com ซึ่งเป็นช่องทางการขายออนไลน์ใหม่ของบริษัท และยังเข้าร่วมการขาย
ออนไลน์ของพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจต่างๆ เช่น ตลาดด็อทคอม เบนโตะเว็บไซด์ OKBEE.COM ฯลฯ อีกทั้งยังเพิ่มการติดต่อสื่อสารและการ
ขายสินค้าผ่านช่องทาง  Line Application อีกทางหนึ่งด้วย
บริษทั ฯ มองเห็นทิศทางในการเติบโตของการเปิดตลาดสูอ่ าเซียน AEC เครือ่ งสำ�อาง BSC Cosmetology และ Sheene´ เป็นแบรนด์
เครือ่ งสำ�อางไทยรายแรกๆ ของประเทศไทยทีข่ ยายฐานออกไปสูป่ ระชาคมอาเซียน โดยเริม่ บุกไปทีป่ ระเทศเวียดนามและกัมพูชา ซึง่ มีการเตรียม
ความพร้อมต่างๆ เพื่อเข้าสู่อาเซียนอย่างสมบูรณ์

- อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี

บริษัทฯ ทำ�การตลาดในสินค้ากลุ่มสตรีอย่างต่อเนื่อง ในทุกแบรนด์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำ�หน่าย  ซึ่งมี 5 แบรนด์หลักคือ Wacoal,
BSC, BSC Signature, ELLE และ Kullastri  โดยเพิม่ ความหลากหลายในตัวผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเพิม่ ฟังค์ชนั่ การใช้งานทีเ่ หมาะกับการสวมใส่
ของลูกค้า พร้อมชูความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรม  เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องของบริษัท

- อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสำ�เร็จรูปสุภาพบุรุษ

บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำ�หน่ายเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษภายใต้แบรนด์ Arrow, Excellency, Daks, Guy Laroche, Guy Guy Laroche,
ELLE Homme, Lacoste, Getaway, BSC 2001, Hornbill, Cool Metropolis, Gunze, Mizuno, Le Coq Sportif, Maximus,
Felix Buhler และ Hazzys โดยมีช่องทางจัดจำ�หน่ายหลัก คือห้างสรรพสินค้า ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัดที่มีพนักงานขายประจำ� เพื่อให้
คำ�แนะนำ�ผลิตภัณฑ์และให้บริการหลังการขาย และขยายช่องทางการจำ�หน่ายเข้าไปในห้างดิสเคาน์สโตร์ รวมทั้งการเปิดร้านในศูนย์การค้า
ช่องทางขายทางทีวี และ E-COMMERCE

“เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน”
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รายงานประจําป 2559

2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท

บริษัทฯ จำาแนกรายได้เป็น 3 สายผลิตภัณฑ์หลักดังต่อไปนี้

สายผลิตภัณฑ์
ปี 2559
เครื่องสำาอางและเครื่องหอม
1,299.79
เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี
4,388.00
เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ
3,356.02
อื่นๆ
3,571.57
รายได้อื่น
เงินปันผลรับ
526.68
กำาไรจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
35.18
กำาไรจากการจำาหน่ายสิทธิการเช่า
ส่วนแบ่งกำาไรในบริษัทร่วม
51.13
อื่นๆ
237.58
รวมรายได้
13,465.95

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2557
%
1,387.04
11.04
3,699.61
29.45
3,252.97
25.89
3,693.38
29.40

%
9.65
32.59
24.92
26.52

ปี 2558
1,296.29
4,130.21
3,236.10
3,680.22

%
10.03
31.96
25.04
28.48

3.91

378.45

2.93

332.52

2.65

0.26
0.59
0.38
44.66
1.76
157.55
100.00 12,924.07

0.01
0.34
1.21
100.00

5.44
22.27
191.86
12,562.82

0.04
0.16
1.53
100.00

3. การเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมที่สำาคัญในรอบปี 2559
• BSC Cosmetology

ก่อตั้ง: ตุลาคม 2548
ในปี 2559 ทีผ่ า่ นมา เป็นปีทอี่ ตุ สาหกรรมสิง่ พิมพ์ไทยเข้าขัน้ วิกฤติอย่างแท้จริง ทัง้ จาก “พฤติกรรมผูอ้ า่ น” ทีเ่ ปลีย่ นไปตามเทคโนโลยี
เลิกพลิกอ่านข้อมูลบนหน้ากระดาษหันมาสไลด์จอดูสิ่งที่สนใจผ่านโลกออนไลน์ และจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ทรุดตัวพร้อมกัน
ทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อเม็ดเงินโฆษณาซึ่งเป็น “ท่อน้ำาเลี้ยงหลัก” ของธุรกิจสิ่งพิมพ์หลายๆ แขนง สิ่งที่ตามมาคือนิตยสารดังหลาย
ฉบับต้องประกาศปิดตัวลง หลังเม็ดเงินโฆษณาในช่วง 10 ปีหลังลดลงถึงกว่า 1 ใน 3 ขณะที่หนังสือพิมพ์ แม้เม็ดเงินโฆษณาจะลด
ลงน้อยกว่า แต่หลายฉบับก็ประกาศไม่รบั คนเพิม่ ซึง่ ต้องยอมรับว่าปัจจุบนั สือ่ ดิจติ อลกลายเป็นสือ่ ทดแทนสือ่ สิง่ พิมพ์ และสือ่ ดิจติ อล
ได้กลายเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ประจำาวันของผูบ้ ริโภค ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเสพสือ่ ทีเ่ ปลีย่ นไป มีผลโดยตรงต่อแนวคิดในแคมเปญ
โฆษณาและการวางแผนสือ่ อุปกรณ์พกพา หรือ Mobile Device กลายเป็นอุปกรณ์คกู่ ายของคนรุน่ ใหม่ รวมทัง้ โทรศัพท์มอื ถือ Tablet
และ Laptop โดยตัวเลขการเติบโตของอุปกรณ์ทั้งสามชนิดนั้นสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สิ่งที่มีผลตามมาคือ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเปลีย่ นไป การเสพคอมเม้นท์ผา่ นอุปกรณ์พกพาเหล่านีจ้ ะเพิม่ ตามไปด้วย บริษทั ฯ ปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ทางการตลาด
ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเพิ่มสัดส่วนการสื่อสารการตลาด ไปยังกลุ่มดิจิตอลออนไลน์ให้เป็นสัดส่วนที่มากขึ้น และ
ขยายช่องทางการจำาหน่ายไปยังกลุม่ ดังกล่าว โดยปีทผี่ า่ นมามีการทำาการตลาดผ่านสือ่ E-Commerce เช่น O-Shopping, Bento Website,
Seven-Eleven Online Catalogue ฯลฯ และยังมีการจัดทำา Viral VDO เพือ่ ส่งเสริมภาพลักษณ์และตราสินค้าให้เป็นทีร่ จู้ กั เพิม่ มากยิง่ ขึน้
โดยในปีที่ผ่านมาออกแคมเปญการตลาด “ที่สุดของแป้ง Soft Filter จาก BSC” โดยมีคุณนาตาลี เกวโบวา (Natalie Glebova)
Miss Universe 2005 เป็นพรีเซ็นเตอร์ในแคมเปญการตลาดดังกล่าว โดยยังคงชูคอนเซ็ปต์ “เครื่องสำาอางระดับโลก” และ เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ให้แบรนด์ BSC Cosmetology ก้าวสูค่ วามเป็นเครือ่ งสำาอางระดับโลก คอนเซ็ปต์ในการทำาการสือ่ สารทางการตลาดมุง่ เน้น
นวัตกรรมใหม่ “Soft Focus” ที่ให้คุณสมบัติช่วยกระจายแสงเสมือนใส่ฟิลเตอร์ให้ผิวดูนวลเนียนเปล่งประกาย ประดุจใช้ฟิลเตอร์จาก
แอพพลิเคชั่นถ่ายภาพ ซึ่งเป็นแคมเปญการตลาดหลักของปีที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าในกลุ่มสกินแคร์
BSC Cosmetology ยังทำาการตลาดสินค้ากลุม่ Whitening ขาวกระจ่างใส Whitening โดยทำาการตลาดสุดยอดสินค้าแห่งนวัตกรรม
กับนวัตกรรมใหม่ลา่ สุด BSC Expert white anti-pollution plus พร้อมปกป้องดูแลผิว ตัง้ แต่ครัง้ แรกที่ใช้จากมลภาวะทุกสภาพอากาศ
ทัง้ แดด ทัง้ ความร้อน และรังสี UV ของเมืองไทย โดยผลิตภัณฑ์ชดุ นี้ได้นาำ นวัตกรรมใหม่ของสารอาหารทีก่ าำ ลังเป็นทีน่ ยิ ม Pollustop
ที่ทำาหน้าที่เปรียบเสมือนหน้ากากอัจฉริยะในการดูแลปกป้องผิวจากมลภาวะ ในการใช้ชีวิตประจำาวันกับสภาพมลภาวะบ้านเราเสี่ยง
ต่อการเป็นโรคผิวหนังสูงมาก อีกทั้งการเกิดภาวะผิวแห้ง ผิวไหม้เกรียม ผิวเสื่อมต่อการโดนทำาลายจากสภาพอากาศ และมลภาวะ
ที่เป็นพิษ BSC Cosmetology จึงคิดค้นนวัตกรรม สกินแคร์ ที่ช่วยทำาให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใส ลดเลือนริ้วรอย ทำาให้ผิวแข็งแรง
รวมทั้งขจัดสารพิษต่างๆ จากผิวหน้าและปกป้องผิวจากมลภาวะได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ในทันที
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• Sheeneˊ : นำ�เสนอ Concept “Sheene´ Mobile Beauty” สถานีความงามเคลื่อนที่ที่จะมาเสิร์ฟความสวยและให้ลูกค้าได้

สัมผัสประสบการณ์การเลือกซือ้ เครือ่ งสำ�อางในรูปแบบใหม่ทมี่ งุ่ ตรงเข้าหาลูกค้ามากกว่าการรอให้ลกู ค้าเข้าหา ซึง่ ตอบโจทย์  Lifestyle
การใช้ชีวิตของสาวๆยุคดิจิตอลที่ชีวิตเร่งรีบ สามารถเลือกใช้ชีวิต Outdoor ได้มากขึ้น ซึ่งหลังจากที่ Sheene´ Mobile Beauty
เปิดตัวในงานสหกรุ๊ปในปีที่ผ่านมา ได้รับการชื่นชมจากลูกค้าและคู่ค้ารวมถึงร้านค้าต่างๆที่เข้ามาชมงาน  แบรนด์  Sheene´ จึงเริ่ม
ขยายตัว Sheene´ Mobile Beauty ไปตามสาขาต่างๆทัว่ ประเทศ ได้รบั การตอบรับเกินความคาดหมายด้วยคอนเซ็ปต์ “สวย ทันสมัย
เข้าถึงง่าย” เข้าถึงลูกค้าโดยตรง ซึ่งในปัจจุบันลูกค้ามีรูปแบบและพฤติกรรมการใช้จ่ายซื้อสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยทางแบรนด์
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ และได้ปรับรูปแบบการขายให้สอดคล้องกับการดำ�เนินชีวิตของลูกค้า  
• Pure Care : นำ�เสนอผลิตภัณฑ์ “Royal Rice Series” นวัตกรรมสารสกัดน้�ำ มันรำ�ข้าว ได้รบั แรงบันดาลใจทีต่ อ้ งการเป็นส่วนหนึง่ ใน
การร่วมสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสารสกัดน้�ำ มันรำ�ข้าว  ในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เพือ่ สนับสนุนผลผลิตของเกษตรกร
ภายในประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ควบคู่ไปกับการลดการนำ�เข้าวัตถุดิบ
จากต่างประเทศ ด้วยอานุภาพอันทรงพลังของ Riceberry Bran Oil ที่อุดมไปด้วยวิตามินอีธรรมชาติ และแกมมาออไรซานอล
ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกว่าช่วยบำ�รุงผิว และชะลอความร่วงโรย  ทำ�ให้ผิวแลดูตึงกระชับ เรียบเนียน

• Arty Professional : เครื่องสำ�อาง Arty Professional by BSC นำ�เสนอ Concept “4 H.D. Selfie มั่นใจ ผิวเนียนใสทะลุจอ”
		 ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด ที่จะช่วยให้การแต่งหน้าสวยคมชัดเป็นเรื่องง่าย ด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุด  Technology  Hybrid Powders เป็น

การสร้างชัน้ ฟิลม์ บนผิว ช่วยให้ผวิ สวยใส ไร้ทตี่ ิ ปกปิดทุกปัญหาผิว รอยคล้� 
ำ ฝ้า กระ มัน่ ใจได้วา่ แม้แต่กล้องถ่ายภาพความละเอียดสูง
H.D. ก็ไม่สามารถทำ�ร้ายความสวยของผิวได้
• BSC Panadda : นำ�เสนอ Concept “The Power of Make up” BSC Panadda แบรนด์ผู้นำ�เรื่องขนตาปลอมที่จะมาเปลี่ยนชีวิต
ของคุณสาวๆ ให้สวยโดดเด่น จากพลังของขนตาปลอม  เพราะเราเข้าใจความแตกต่างของรูปตา จึงได้สร้างสรรค์ความงามจากพลัง
ของเมคอัพและขนตาปลอม ที่จะบันดาลให้เปลี่ยนเป็นคนใหม่ “แค่ติด ชีวิตเปลี่ยน!! Open Your Eyes” โดยสามารถดีไซน์ขนตา
เป็นรูปแบบใหม่ๆได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เหมาะกับรูปตามากที่สุด

• แคมเปญการตลาดเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคม : ICC The Most Beautiful Day

บริษทั ฯ ตระหนักถึงการมีสว่ นร่วมพัฒนาสังคมให้นา่ อยู่ เต็มเปีย่ มไปด้วยเรือ่ งราวดีๆ เพือ่ จุดประกายและร่วมกันเป็นกำ�ลังใจให้คนใน
สังคม  จึงได้สร้างสรรค์แคมเปญการตลาด “The Most Beautiful Day” เพือ่ เป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลือเยียวยาผูย้ ากไร้ทตี่ อ้ งการ
ความช่วยเหลือต่างๆในสังคม ซึง่ ในปี 2559  ทผี่ า่ นมาได้รว่ มกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  จดั ทำ�โครงการช่วยเหลือจัดหารถเข็น
และอุปกรณ์การแพทย์ส�ำ หรับเด็ก และคนพิการ โดยโครงการนีต้ งั้ เป้าหมายรณรงค์ในการรับบริจาครวบรวมรถเข็นที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือ
บริจาคเงินเพือ่ สมทบทุนจัดซือ้ รถเข็นและอุปกรณ์ชว่ ยเหลือคนพิการ และยังสือ่ สารไปยังผูท้ มี่ จี ติ อาสาสามารถร่วมซ่อมแซม  Wheelchair
ได้ที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ อีกด้วย

• ช่องทางการขายรูปแบบ “One Stop Shopping” : Beauty Station

ในปัจจุบันพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้ากลุ่มเครื่องสำ�อางได้เปลี่ยนไปอย่างมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านการสื่อสารการ
ตลาดที่มีความแปลกใหม่ รวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ทำ�ให้ลูกค้ามีอิสระในการเลือกซื้อ เครื่องสำ�อางที่ไม่จำ�กัด
แค่เพียงในเคาน์เตอร์แบบเดิมๆ เท่านั้น การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสและทางเลือกใหม่ ในการรวบรวมแบรนด์
เครื่องสำ�อางทั้งภายในและภายนอกบริษัท ที่เป็นที่สนใจของกลุ่มลูกค้าให้อยู่ในสถานที่เดียวกัน (One Stop Service Shop) เพื่อ
ตอบสนองต่อ Life Style ลูกค้า ให้อิสระในการเลือกซื้อแก่ลูกค้า แต่ยังคงไว้ซึ่งการบริการแบบดีเยี่ยมแบบเคาน์เตอร์ นั่นคือ
“Beauty Station” สถานีแห่งความงาม  

โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม

จากสถิตปิ จั จุบนั โรคมะเร็งทีพ่ บในสตรีเป็นอันดับหนึง่ คือ โรคมะเร็งเต้านม และผูห้ ญิงทีเ่ ป็นมะเร็งเต้านมมีแนวโน้มอายุนอ้ ยลงเรือ่ ยๆ
อย่างน่าวิตก  วาโก้จงึ จัดโครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สูม้ ะเร็งเต้านม”  ดว้ ยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม   และเพือ่ สร้างสรรค์สงิ่ ทีม่ คี ณุ ค่า
แก่ผู้หญิงไทย จึงได้ดำ�เนินการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านมมาปีนี้ครบ 16 ปี โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างความตระหนักรู้ และให้ผู้หญิงเห็น
ความสำ�คัญของการตรวจสุขภาพเต้านมอย่างสม่�ำ เสมอ  รวมถึงช่วยเหลือผูป้ ว่ ยให้มโี อกาสได้รบั การรักษาอย่างทันท่วงที สำ�หรับโรคร้ายนี้
หากตรวจพบแต่เนิน่ ๆ  สามารถรักษาให้หายได้  โดยในปีทผี่ า่ นมา มุง่ รณรงค์ให้สตรีไทยห่างไกลมะเร็งเต้านม  ด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ

“เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน”
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รายงานประจำ�ปี 2559

• Wacoal Pink Lady Service

โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม ได้ร่วมมือกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรม “Wacoal Pink Lady Service”  ฝึกอบรม
พนักงานขาย  800  คน  เพือ่ เป็นสือ่ กลางเผยแพร่ความรูแ้ ละวิธตี รวจเต้านมด้วยตนเองแก่ลกู ค้า ตัง้ เป้ายกระดับเครือข่ายงานบริการ
ของวาโก้ทวั่ ประเทศ  โดยเป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ตน้ ปี  2559  ด้วยความร่วมมือจากแพทย์และพยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทาง
ด้านมะเร็งเต้านมจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พนักงานขายที่ผ่านการอบรมจะได้รับมอบเข็มกลัด Wacoal Pink Lady จะทำ�หน้าที่
เสมือนเป็นตัวแทนวาโก้คอยให้คำ�แนะนำ�ลูกค้าเกี่ยวกับภัยร้ายจากโรคมะเร็งเต้านม ปัจจัยเสี่ยง วิธีการตรวจเต้านมด้วยตัวเองอย่าง
ถูกวิธี วิธีการเลือกชุดชั้นใน (Balancing Bra) เพื่อเสริมความมั่นใจสำ�หรับลูกค้าที่เคยผ่านการผ่าตัดมะเร็งเต้านมมาก่อน รวมถึง
แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคร้ายนี้

• Wacoal Cares for Your Breasts. Mammogram Saves Your Life ปีที่ 7
วาโก้รว่ มมือกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมภิ าค  กรมการแพทย์  เครือโรงพยาบาลกรุงเทพชัน้ นำ�ทีร่ ว่ มโครงการ  25 แห่ง
ทัว่ ประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ รณรงค์ให้ลกู ค้าวาโก้เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครือ่ งแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์
รวมทัง้ เทคนิคการตรวจเต้านมง่ายๆ ด้วยตัวเอง เพือ่ ให้ลกู ค้านำ�ไปปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของตนเอง โดยหันมาใส่ใจหมัน่ ตรวจสุขภาพ
เต้านมอย่างสม่�ำ เสมอ จะได้ปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านม ทัง้ นี้ ลูกค้าสมาชิก  His & Her  เมือ่ ซือ้ ชุดชัน้ ในวาโก้สะสมครบ 12,000 บาท
(สุทธิ) ระหว่าง 1 กรกฎาคม ถึง 31 ตุลาคม 2559 วาโก้จะมอบบัตรตรวจเอกซเรย์เต้านม  (Mammogram and Ultrasound) เพื่อรับ
การตรวจแมมโมแกรม 1 ครัง้ โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยทีส่ ถาบันมะเร็งแห่งชาติ  โรงพยาบาลมะเร็งภูมภิ าค  กรมการแพทย์  เครือโรงพยาบาล
กรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ  (ยกเว้นสมุยและสนามจันทร์) รวมสถานพยาบาลชั้นนำ�ที่ให้บริการ 25 แห่งทั่วประเทศ

• โรดโชว์ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม Beauty Inside 2559”

วาโก้ จับมือกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติและสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรม โรดโชว์  
“โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม Beauty Inside ปี 2559” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเดินสายรณรงค์ทั่วประเทศให้ผู้หญิงไทย
เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ พร้อมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการดูแลสุขภาพ
ตนเองและใส่ใจสุขภาพเต้านมอย่างสม่�ำ เสมอ เพือ่ จะได้ปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านม และเชิญชวนลูกค้าวาโก้รว่ มทำ�บุญเป็นส่วนหนึง่
ของผู้ให้ ส่งต่อความห่วงใยแก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ พร้อมด้วยกิจกรรมตกแต่งหมวกสำ�หรับผู้ป่วยมะเร็งที่รับการรักษาด้วย
การคีโมโดยกลุม่ จิตอาสาเพือ่ มอบให้ผปู้ ว่ ยมะเร็งทีด่ อ้ ยโอกาสต่อไป การจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์วาโก้และของทีร่ ะลึก ซึง่ ทางโครงการฯ
ได้รบั เกียรติจาก “ครูโต” หม่อมหลวง จิราธร จิรประวัติ มาร่วมออกแบบลายบนผลิตภัณฑ์ โดยรายได้จะนำ�มาสมทบทุนมูลนิธสิ ถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ และสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย เพื่อการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้

• Balancing Bra Donation

วาโก้จัดกิจกรรมการกุศล Balancing Bra Donation โดยเชิญชวนลูกค้าร่วมเป็นผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้  
ด้วยการมอบยกทรง Balancing Bra พร้อมเต้านมเทียมให้กบั สตรีผรู้ บั การผ่าตัดมะเร็งเต้านมโดยตรง โดยมอบผ่านองค์กรและหน่วย
งานต่างๆ อาทิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ องค์กรการกุศล โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน อีกทัง้ ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทัว่ ประเทศ
โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายๆ  หน่วยงานในการส่งมอบ Balancing Bra แด่ผู้รับการผ่าตัดมะเร็งเต้านมแต่ขาดทุนทรัพย์

• การมอบเงินบริจาค

วาโก้มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคมในโครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม ดังนี้
- มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ในพระราชูปถัมภ์ฯ วาโก้สมทบทุนจำ�นวน 5 ล้านบาท เพื่อสร้างศูนย์มะเร็งเต้านม
ณ โรงพยาบาลขอนแก่น ให้เป็นศูนย์กลางในการดูแลรักษาโรคมะเร็งเต้านมสำ�หรับสตรีภาคอีสาน
- สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ วาโก้มอบเงินบริจาคจำ�นวน 1 ล้านบาท เพื่อกิจกรรม
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
- มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ วาโก้มอบเงินบริจาคจำ�นวน 1 ล้านบาท เพื่อการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้

• โครงการ บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม
		“วาโก บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม” ปีที่  5 โครงการสร้างสรรค์สังคม ด้วยการปลุกกระแสบรารักโลก กระตุ้น

ให้ผู้หญิงทั่วประเทศหันมาเช็คอัพบรา ดูแลสุขภาพ ร่วมบริจาคบราเสื่อมสภาพเพื่อการจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แบบยั่งยืน พร้อมสร้างอาชีพให้แก่สตรีในบ้านพักฉุกเฉินได้มีอาชีพมีกำ�ลังใจ กลับคืนสู่สังคมอย่างเข้มแข็งเปี่ยมคุณค่า ซึ่ง
ตอบโจทย์ หลัก 3R คือ 1. Reuse การบริจาควัสดุใหม่ที่ใช้ประกอบบราให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้นำ�วัสดุ
ไปทำ�เป็นชิ้นงานฝีมือ สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับสตรีบ้านพักฉุกเฉิน 2. Reduce การนำ�ผลิตภัณฑ์ยกทรงไปเผาในระบบปิดเป็น
		เชื้อเพลิงผลิตปูนซีเมนต์ เพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงส่งเสริมการลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก และ  
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3. Recycle การนำ�เศษโครงดันทรง ห่วงปรับและตะขอ ที่เป็นโลหะหลอมรวม เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เป็นการใช้ทรัพยากรให้
มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด

• Arrow: Fabric-Design Innovation

Arrow Shirt “Wrinkle Free No Iron Plus Quick Dry” ไม่ต้องรีด ซักแล้วใส่ได้เลย รีดง่าย แห้งเร็ว ใส่สบาย
เสื้อเชิ้ตทำ�จากผ้า cotton เส้นใยยาวพิเศษ ผสมผสานกับ microfiber ที่มีความเล็กละเอียดของเส้นใยใน ระดับ micro เพื่อให้ได้เนื้อ
ผ้าทีเ่ นียน นุม่ มีคณุ สมบัตใิ นการคืนตัวจากรอยยับได้ดี ทำ�ให้งา่ ยต่อการรีด หรือไม่จ�ำ เป็นต้องรีดเลยก็ได้ ซักเสร็จแล้ว สามารถใส่ได้เลย
ช่วยให้ประหยัดเวลาและพลังงาน ใส่สบาย รู้สึกเย็นตลอดเวลาที่สวมใส่ ไม่ร้อน ไม่รู้สึกอับชื้น
		 Arrow Slack “อิสระทุกการเคลื่อนไหว”
			 - Max Move สุดยอดของกางเกงใส่สบายที่สุด จากการพัฒนานวัตรกรรมเนื้อผ้าและการตัดเย็บ (I-Flex)
			 - Easy Move กางเกงใส่ทำ�งาน ปรับให้เข้ากับสรีระของแต่ละคน แต่ละขนาด แต่ละช่วงเวลา (Adjustable Waist)
			 - Relax Move กางเกงใส่เที่ยว ใส่สบาย มีสีสันให้เลือกมากมาย

• Arrow: นวัตกรรมทางด้านสังคม

Arrow ขอเสื้อเหลือใช้ ช่วยคนไทย ช่วยชาวโลก” ปีที่ 6 เป็นโครงการเชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเสื้อผ้าเหลือใช้ให้ผู้ประสบ
อุทกภัยน้�ำ ท่วมผ่านทาง  Arrow  ซงึ่ เป็นโครงการต่อเนือ่ งจากปี  2553  โดย  Arrow ทำ�การบริจาคผ่านสือ่ ต่างๆ และองค์กรการกุศลทัว่ ประเทศ
และทำ�ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2559

• Lacoste: สร้างความแปลกใหม่

Lacoste นำ�เสนอความแปลกใหม่อกี ครัง้ โดยการใช้ Standard Fixture รูปแบบของเฟอร์นเิ จอร์สไตล์ใหม่มาตกแต่งร้านโดยได้รบั แรง
บันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ให้ความสำ�คัญกับเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้วัสดุที่มีน้ำ�หนักเบา
ลดพลังงาน และยังลดมลพิษในขบวนการผลิตอีกด้วย  นอกจากนีย้ งั นำ� Pop up store ของ Lacoste ในการจัดงานเปิดตัวคอลเลคชัน่
L.12.12 โดยเพิ่มลูกเล่นให้มีสีสัน สะดุดตา มีความแปลกใหม่ ซึ่งเป็นการนำ�เสนอคอลเลคชั่นในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ดูน่าสนใจ
และรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้า

• Lacoste: นวัตกรรมการสร้างสรรค์

Lacoste มาพร้อมกับไอเดียแห่งความสมบูรณ์แบบ ของ Lacoste Flagship Store สาขา Central World ชั้น 2 แห่งแรกและแห่ง
เดียวในประเทศไทย ทีเ่ พียบพร้อมและใหญ่ทสี่ ดุ ในภูมภิ าคเอเชีย ด้วยพืน้ ทีก่ ว่า 500 ตารางเมตร ใจกลางกรุงเทพมหานคร ตกแต่งด้วย
Polo bar ขนาดใหญ่ มีเฉดสีและแบบมากทีส่ ดุ ในประเทศไทย ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์หลากไซส์ หลาย
รูปแบบ ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า พร้อมทั้งสำ�หรับคุณผู้หญิง คุณผู้ชาย และเด็ก ถือเป็น one stop service ของ Lacoste ประเทศไทย
นอกจากนี้ยังมีบริการปักตัวอักษรย่อบนเสื้อโปโล  Lacoste ในช่วงเทศกาลต่างๆ อีกด้วย

• Lacoste: นวัตกรรมทางเทคโนโลยี

Lacoste จับมือกับบริษทั Orthorite ผลิตพืน้ รองเท้าทีม่ คี วามโดดเด่นด้วยคุณสมบัต  ิ 5 ประการ คือ ช่วยลดแบคทีเรีย ระบายอากาศได้ดี
สวมใส่สบาย ทนทาน และสามารถนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน

1. อุตสาหกรรมเครื่องสำ�อาง และเครื่องหอม
- ภาวการณ์การแขงขัน

อาจพิจารณาภาวการณ์การแข่งขันตามช่องทางจัดจำ�หน่ายได้ดงั นี้
		 1. Counter Sale การตลาดเครื่องสำ�อางมีการแข่งขันสูงและรุนแรงมากขึ้นจากแบรนด์ใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้น ตลาดเครื่องสำ�อางมีอัตรา
การเติบโตอย่างต่อเนือ่ งทุกปี และมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดอย่างต่อเนือ่ ง เป็นผลจากจำ�นวนผูแ้ ข่งขันในตลาดมีมากขึน้ และความภักดีใน
ตราสินค้าของผู้บริโภคมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ถึงแม้จะประสบภาวะปัญหาเศรษฐกิจและการเมือง ธุรกิจเครื่องสำ�อางก็ยังสามารถขยายตัวได้
เนื่องจากสาวไทยยังคงให้ความสำ�คัญกับการดูแลตัวเอง จึงทำ�ให้ภาพรวมตลาดสินค้าความงามยังคงสามารถเติบโตได้ ในปี 2559 ที่ผ่านมา
การแข่งขันในตลาดเครื่องสำ�อางยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจากการเข้ามาของนักลงทุนต่างๆ เช่น การเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบของ
เครื่องสำ�อาง ในรูปแบบแฟล็กชิปสโตร์ โดยการเข้ามาของร้านเครื่องสำ�อางระดับโลก “เซโฟร่า” ซึ่งเป็นร้านผลิตภัณฑ์ความงามชื่อดังจาก
ทุกมุมโลก ให้สาวไทยได้อพั เดทเทรนด์ความงาม และการขยายตัวของดิสเคาน์สโตร์และคอนวีเนีย่ นสโตร์เข้าถึงผูบ้ ริโภคได้มากขึน้ การทำ�การ
ตลาดที่ปรับเปลี่ยนไปในเชิงรุกมากขึ้น เครื่องสำ�อางกลุ่มเคาน์เตอร์แบรนด์ใช้เครื่องมือทางการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing
Communication: IMC) ทั้งการจัดโปรโมชั่น สื่อโฆษณาและการตลาดผลิตภัณฑ์ ใหม่ รวมทั้งกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ พร้อมขยายช่อง
“เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน”
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รายงานประจำ�ปี 2559

ทางการจัดจำ�หน่ายเพื่อเจาะตรงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น ที่ผ่านมานั้นตลาดเครื่องสำ�อางที่ขายแบบเคาน์เตอร์แบรนด์ ได้ปรับเปลี่ยนช่อง
ทางการโฆษณาจากเดิมที่ใช้สื่อทางโทรทัศน์ เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ในวงกว้าง มาเป็นการทำ�โฆษณาผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อให้เข้า
ถึงลูกค้าอย่างรวดเร็วและสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ไม่เฉพาะช่วงเวลาไพร์มไทม์เท่านั้น โดยตลาดได้ปรับเปลี่ยนการโฆษณาทางโทรทัศน์
เป็นเพียงช่องทางเริ่มต้นของการสื่อสาร และใช้ช่องทางสื่อออนไลน์เป็นช่องทางการติดตามเพื่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อ ตลอดจนการแนะนำ�
สินค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง สื่อโรงภาพยนตร์ สื่อทางอินเตอร์เน็ต และในห้างสรรพสินค้า เป็นสื่อที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
โดย BSC Cosmetology และ Sheene´ เพิ่มการใช้สื่อทางอินเตอร์เน็ต สืบเนื่องจากการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ช่องทางการจัดจำ�หน่าย
มิได้จำ�กัดอยู่แค่ช่องทางหน้าเคาน์เตอร์ขายอีกต่อไป เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล ความนิยมในการช้อปปิ้งแบบออนไลน์เพิ่มมากยิ่งขึ้นใน
ทุกหมวดหมู่สินค้า รวมถึงกลุ่มธุรกิจเครื่องสำ�อางที่มีอัตราการเติบโตในกลุ่มอีคอมเมิร์ซ สูงเป็นอันดับ 2 รองจากกลุ่มเสื้อผ้า ซึ่งเป็นผลดี
ต่อตลาดเครื่องสำ�อางเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีความพร้อมสำ�หรับการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากมีระบบ
การสื่อสารที่เติบโตเข้ามารองรับ จากการพัฒนาการสื่อสารแบบ 3G และปัจจุบันเข้าสู่ระบบ 4G อย่างเต็มรูปแบบ ทำ�ให้ลูกค้าเข้าถึงระบบ
อินเตอร์เน็ตมากขึน้ ซึง่ ถือเป็นปัจจัยสำ�คัญของการค้าแบบอีคอมเมิรซ์ ทำ�ให้งา่ ยและรวดเร็วในการซือ้ สินค้าและการเข้าถึง ถือเป็นช่วงเริม่ ต้น
และจะได้เห็นความคืบหน้าของกลยุทธ์การขายผ่านอินเตอร์เน็ตของทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น แม้การขายผ่านระบบออนไลน์จะยังไม่ได้
เป็นรายได้หลักของแบรนด์ในปัจจุบัน แต่ต้องยอมรับว่ากระแสได้เข้ามาและมีบทบาทเพิ่มขึ้น โดยตัวเลขการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์เป็น
กระแสทีน่ า่ จับตามอง และถือเป็นโอกาสของแบรนด์ทจี่ ะขยายยอดขายผ่านช่องทางนี้ และเติบโตอย่างมากภายใน  5 ปี และยังเลือกใช้สอื่ ในโรง
ภาพยนตร์และสือ่ ในห้างสรรพสินค้ามากขึน้ ด้วย เนือ่ งจากเป็นสือ่ ทีก่ ลุม่ ผูบ้ ริโภคเปิดรับและให้ความสนใจเพิม่ ขึน้ เป็นการรักษายอดขายและ
ขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ เคาน์เตอร์แบรนด์ยังเพิ่มกลยุทธ์การตลาดต่างๆ มากมาย จัดกิจกรรมกระตุ้นการจับจ่ายทีม่ ีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งใน
แง่ความถี่และการจัดเซตที่มีราคาไม่สูงมากเป็นตัวกระตุ้น โดยแต่ละแบรนด์จัด  Value Set  เพื่อให้เกิดการทดลองใช้และดึงดูดใจลูกค้ากลุ่ม
ใหม่ อีกทัง้ การนำ�เทคโนโลยีทนั สมัยมาให้บริการเริม่ มีบทบาทมากขึน้ เพือ่ สร้างความตืน่ เต้นให้กบั ลูกค้า กลุม่ เครือ่ งสำ�อางเคาน์เตอร์แบรนด์
ต่างนำ�เครื่องมือที่ทันสมัยมาให้บริการกันอย่างทั่วหน้า โดยเฉพาะเครื่องเช็คผิว ใช้เวลาให้บริการเพียง 3-5 นาที สามารถวิเคราะห์สภาพผิว
ได้อย่างละเอียด เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ และยังสามารถสร้างความรู้สึกคุ้มค่าในการจับจ่ายเพิ่มมากขึ้น
ปัจจุบนั กลยุทธ์การทำ�การตลาดของเคาน์เตอร์แบรนด์ตอ้ งหาวิธกี ารทำ�ให้ผบู้ ริโภคเกิดความรักและความผูกพันในแบรนด์นนั้ ๆ อยู่ในใจตลอด
เวลา โดยยังคงต้องคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ เป็นการเพิม่ คุณค่าของแบรนด์ในสายตาผูบ้ ริโภคอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากการทีห่ า้ ง
ต่างๆ ตอบรับนโยบายร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดภาวะโลกร้อน โดยแต่ละห้างจัดแคมเปญต่างๆ รองรับ เช่น การให้ส่วนลดเพิ่มขึ้น
เมื่อซื้อสินค้าและไม่ใส่ถุงพลาสติก กำ�หนดวัน No Bag ที่จะรณรงค์ให้ลูกค้างดการใช้ถุงพลาสติกในการซื้อสินค้า ตลอดจนการให้แต้มสะสม
เพิ่มขึ้นเมื่อไม่รับถุงพลาสติก และยังจัดทำ�ถุงผ้าเป็นของพรีเมี่ยมในการแลกซื้อ เป็นของแถมให้กับลูกค้าด้วย   
ฝ่ายเครือ่ งสำ�อางและน้�ำ หอมของบริษทั ให้น�้ำ หนักการวิจยั ผูบ้ ริโภคและการพัฒนาสินค้านวัตกรรมทีส่ ามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการผลิตภัณฑ์ทชี่ ว่ ยเพิม่ ความสวยและบุคลิกภาพทีด่ ี พร้อมทัง้ เครือ่ งมือใหม่ๆ ทีช่ ว่ ยให้ผบู้ ริโภครับรูถ้ งึ ความจำ�เป็นทีต่ อ้ ง
ใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลลัพธ์ที่ได้รับ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งผสมรองพื้น โดย BSC Cosmetology และ Sheene´ รักษาความเป็นผู้นำ�
ตลาดแป้งผสมรองพื้นอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์และสินค้าโดยมีนวัตกรรมเป็นอาวุธสำ�คัญ มีการลงทุนใน
การวิจัยค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมของสินค้า และไม่เพียงแต่ตัวสินค้าเท่านั้น แบรนด์ BSC Cosmetology เล็งเห็น
ว่านวัตกรรมคือทุกอย่าง ทั้งตัวสินค้า กล่องบรรจุภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำ�หน่าย การจัดส่ง การตลาด ซึ่งแบรนด์มุ่งเน้นนวัตกรรมในทุกๆ
ด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
		 2. Discount Store จากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการดิสเคาน์สโตร์ เนื่องจากยักษ์ใหญ่ห้างคาร์ฟูร์ ประกาศขายกิจการ โดยมี
คาสิโน กรุ๊ป เป็นผู้คว้าชัยในการซื้อกิจการ โดยคาสิโน กรุ๊ป เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน) ในปี 2559 ที่
ผ่านมา คาสิโน กรุป๊ ต้องการขายหุน้ ทัง้ หมดในสัดส่วน 58.6% ของทุนชำ�ระแล้ว เพือ่ ลดภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ จากการดำ�เนินธุรกิจในต่างประเทศ   
โดยล่าสุดประกาศขายกิจการในไทย ให้กบั “ทีซซี ี คอร์ปอเรชัน่ ” หรือ ทีซซี ี กรุป๊   ของเจ้าสัวเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี เจ้าของเบียร์ชา้ ง จะเห็นได้วา่
ดีลการขายกิจการบิ๊กซีในไทย ดำ�เนินไปด้วย  “ความรวดเร็ว” ภายในระยะเวลา “ไม่ถึง 2 เดือน”  อาจเป็นเพราะ “ดีมานด์” ของเจ้าสัวเจริญ
ทีอ่ ยากได้บกิ๊ ซีมาครอบครองมาก จนรวบรัดให้ดลี รีบจบเพือ่ “ตัดการแข่งขัน” จึงถือเป็นการ “เปิดศักราช” ในการซือ้ กิจการแสนล้าน ตัง้ แต่ตน้ ปี
การซื้อครั้งนี้จะทำ�ให้กลุ่มทีซีซี มีธุรกิจครบตั้งแต่ต้นน้ำ�ยันปลายน้ำ�ในเมืองไทย (ผลิตสินค้า - จัดจำ�หน่าย) และกลายเป็นผู้ประกอบการราย
ใหญ่ในกลุ่มค้าปลีกครอบคลุมทั้งไทยและเวียดนาม (มีร้าน METRO รูปแบบค้าส่งคล้ายแม็คโคร และบริษัทในเครือ  BJC มีร้าน B’ smart)  
บิก๊ ซีอาจได้ประโยชน์ในด้านโอกาสขยายธุรกิจในต่างประเทศ  โดยเฉพาะกลุม่ CLMV  ซึง่ เป็นเป้าหมายหลักของกลุม่ ทีซซี   ี และมีสายป่านยาว
โดยเฉพาะเวียดนาม ซึง่ ปัจจุบนั มีชอ่ งทางจัดจำ�หน่ายทัง้ แบบดัง้ เดิม (ตัวแทนจำ�หน่าย)  และโมเดิรน์ เทรด  (ร้านค้าส่ง + ร้านสะดวกซือ้ )  ซึง่ เชือ่ ว่า
กลุม่ ทีซซี จี ะเข้าประมูลบิก๊ ซีทเี่ วียดนามทีม่ นี โยบายจะขายเช่นกัน จากปัจจุบนั บิก๊ ซีมสี าขาในแบบไฮเปอร์มาร์เก็ต 125 สาขา  (บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
บิก๊ ซี เอ็กซ์ตร้า และบิก๊ ซี จัมโบ้) บิก๊ ซี มาร์เก็ต 55 สาขา   มินิ บิก๊ ซี 394 สาขา  และร้านขายยาเพรียว 146 สาขา   เป็นรองแค่เพียงเทสโก้ โลตัส
เท่านัน้    การซือ้ กิจการบิก๊ ซีทเี่ กิดขึน้ ไม่เพียงสร้างแรงกระเพือ่ มเขย่าเจ้าตลาด  “ซีพ-ี เทสโก้-เซ็นทรัล”  ชิงค้าปลีก-ค้าส่งเมืองไทยทีม่ มี ลู ค่าตลาด
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กว่า  3.3 ล้านล้านบาทเท่านัน้   แต่ยงั เป็นสปริงบอร์ดทีด่ นั ทัพสินค้าและอาณาจักรเจ้าสัวเจริญอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ทงั้ สินค้า การกระจาย
สินค้าและช่องทางการขาย โดยเฉพาะ “เวียดนาม” ทีแ่ ม้ตลาดยังไม่โตมากนักเมือ่ เทียบกับค้าปลีกเมืองไทย แต่จะเป็นตลาดทีม่ ศี กั ยภาพสูงในอนาคต
จึงไม่ใช่เรือ่ งแปลกทีน่ อกจาก “บิก๊ ซี” ประเทศไทยทีม่ กี ารซือ้ ขายเสร็จสิน้ ไปแล้ว ยังมี “บิก๊ ซี เวียดนาม” ทีก่ ลุม่ คาสิโนได้ประกาศขายกิจการเช่น
กันตัง้ แต่กลางเดือนธันวาคม 2558 และกลุม่ ทุนค้าปลีกใหญ่ๆ ของไทยยังคงให้ความสนใจต่อเนือ่ ง จากการขายกิจการดังกล่าวส่งผลให้ตลาด
ดิสเคาน์สโตร์เพิ่มการแข่งขันที่ดุเดือดมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้บริโภคยังคงได้รับประโยชน์สูงสุดในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย นอกจากนั้น ดิสเคาน์สโตร์
ยังพยายามยกระดับภาพลักษณ์ของตัวเองในธุรกิจดิสเคาน์สโตร์ ซึง่ มีการแข่งขันด้านราคาทีร่ นุ แรงห้�ำ หัน่ กันจนคูแ่ ข่งหลายรายต้องหายไปจาก
ตลาด การทำ�ราคาทีต่ �่ำ กว่าท้องตลาดมากทำ�ให้อ�ำ นาจการต่อรองอยู่ในมือ เกิดการเรียกร้องผลประโยชน์ในเชิงรุก  และดำ�เนินการในรูปแบบ
ต่างๆ ทำ�ให้บริษทั คูค่ า้ ต้องรับภาระการแข่งขันเพิม่ ขึน้ เป็นต้นทุนการขายหรือต้นทุนการตลาดทีส่ งู ขึน้ รวมถึงดิสเคาน์สโตร์มลี กั ษณะเป็นการ
ลงทุนข้ามชาติ ทำ�ให้สามารถขยายฐานการเปิดสาขาได้อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ รวมถึงการขยายตัวลักษณะของคอนวีเนีย่ นสโตร์ และซูเปอร์มาร์เก็ต
แบบย่อส่วนไปในชุมชนต่างๆ  เพือ่ สร้างฐานอำ�นาจการต่อรองกับบริษทั คูค่ า้ มากขึน้   ธุรกิจดิสเคาน์สโตร์ยงั เพิม่ พันธมิตรธุรกิจเพือ่ เสริมบริการ
ร่วมกับผูป้ ระกอบการกว่า 70 รายให้บริการรับชำ�ระบิลต่างๆ  ในอนาคตมีแนวโน้มจะขยายให้ครอบคลุมมากขึน้ นับเป็นเครือ่ งมือทางการตลาด
ในการดึงดูดลูกค้าเข้าใช้บริการ สอดรับพฤติกรรมลูกค้าเน้นความสะดวกสามารถใช้จบั จ่ายสินค้าและใช้บริการได้ในสถานทีเ่ ดียว ปัจจุบนั ลูกค้า
มีเวลาจำ�กัดและนิยมความสะดวกสบาย สามารถจับจ่ายครบแบบ "วันสต็อปชอปปิง้ และวันสต็อปเซอร์วสิ " ในทีเ่ ดียวกัน นอกเหนือจากรับชำ�ระบิล
ต่างๆ ดิสเคาน์สโตร์ยังหาพันธมิตรอื่นๆ เช่น ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ในการเพิ่มช่องทางจำ�หน่ายตั๋ว บขส. จำ�หน่ายบัตรคอนเสิร์ตต่างๆ บริการ
ส่งพัสดุไปรษณีย์ เป็นต้น และดิสเคาน์สโตร์จงึ ใช้จดุ นีท้ �ำ แคมเปญการตลาดควบคูก่ บั การจำ�หน่ายสินค้าได้อกี ด้วย เช่น จ่ายบิลได้คปู องส่วนลด
เป็นการทำ� พูล มาร์เก็ตติง้   เพือ่ ให้การตลาดมีประสิทธิภาพมากขึน้   ในอนาคตดิสเคาน์สโตร์มแี ผนจัดทำ�  Shopping Online  แบบเต็มรูปแบบ
เพื่อรองรับกับการแข่งขันอันดุเดือด และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

- การจัดหาผลิตภัณฑของบริษัท

ในแง่การผลิต ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางของบริษัททั้งหมดยังคงผลิตในประเทศ 90% ส่วนใหญ่จากบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล
แลบบอราทอรีส์ จำ�กัด และบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ ด้วย
มาตรฐานการผลิตของ ISO 9001 และนำ�เข้าจากต่างประเทศ 10%
ในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใช้แนวทาง Global Sourcing คือการแสวงหาสูตรวัตถุดบิ (Ingredient) และบรรจุภณั ฑ์จากทัว่ ทุกมุมโลก

- แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันในอนาคต

ตลาดเครื่องสำ�อางยังคงมีอัตราโตเพิ่มขึ้นประมาณ 3% มีผลให้มูลค่าโดยรวมอยู่ประมาณ 44,000 ล้านบาท เนื่องจากเครื่องสำ�อาง
ยังเป็นปัจจัยที่ห้าที่ผู้หญิงต้องการ โดยเฉพาะตลาดผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวที่มีมูลค่าเกือบครึ่งหนึ่งของตลาด โดยเฉพาะกลุ่มลบเลือนริ้วรอย
(Anti-aging) เนื่องจากปัจจุบันกระแสของผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยกำ�ลังได้รับความนิยมสูงขึ้น นอกจากนี้เทรนด์ ในการตลาดยังมุ่งเน้น
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อก่อให้เกิดการสร้างยอดขายที่เพิ่มขึ้น ในเรื่องของการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR :
Corporate Social Responsibility ซึ่งปัจจุบันกำ�ลังกลายเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำ�คัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์และ
องค์กร และในอนาคตจะกลายเป็นกลยุทธ์สำ�คัญที่แบรนด์ชั้นนำ�ทั่วโลกต่างหยิบยกกันมาใช้

2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑเครื่องแต่งกายสุภาพสตรี
- ภาวการณ์การแขงขัน

		 1. สภาพการแขงขัน
ในปี 2559 บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการแข่งขัน ดังนี้ี
			 - การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม เพือ่ สนองความต้องการของผูบ้ ริโภคทีป่ รับเปลีย่ นไปตามไลฟ์สไตล์
ในยุคดิจติ อล บริษทั ฯ จึงนำ�เทคโนโลยีใหม่ๆ จากประเทศญีป่ นุ่ มาปรับปรุงพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพือ่ ให้เป็นทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ และเป็น
ตัวช่วยให้แก่ผู้หญิงที่สนใจดูแลรูปร่างของตัวเอง ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสรีระที่มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงวัยมีความมั่นใจ
ในรูปร่างตัวเองมากขึ้น รวมถึงมีความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละกิจกรรมในแต่ละวัน
จากพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว บริษทั ฯ จึงให้ความสำ�คัญกับการวิจยั พฤติกรรมผูบ้ ริโภค และได้
ทำ�วิจยั อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ หาความต้องการของลูกค้า และนำ�ผลการวิจยั มาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสือ่ สารต่างๆ เพือ่ ให้ผบู้ ริโภค
เข้าใจถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์มากขึน้ อีกทัง้ ยังนำ�มาปรับปรุงกระบวนการทำ�งานภายในเพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวในการตอบสนองผูบ้ ริโภค
มากขึน้ ในปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้ปรับกระบวนการทำ�งานให้ครอบคลุมมากขึน้ ทัง้ โรงงานและฝ่ายขาย โดยเริม่ จากนำ�ความต้องการของผูบ้ ริโภค
มาเป็นแนวทางในการผลิตสินค้าใหม่ๆ ทั้งนี้ ทางฝ่ายขาย ฝ่ายสินค้า และโรงงาน ทำ�งานร่วมกันเป็น One Body ร่วมกันคิด และ ออกแบบ

“เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน”
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รายงานประจำ�ปี 2559

ผลิตภัณฑ์เพื่อผลิตออกมา ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ออกสู่ตลาดเป็นสินค้าที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในทุกช่วงวัย ทุกไซส์ ทุกคัพ
และทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งด้านฟังก์ชั่นและแฟชั่น โดยอยู่บนพื้นฐานสินค้าที่ดีมีคุณภาพ
บริษัทฯ ยังคงให้ความสำ�คัญเรื่องการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการสินค้าแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการวิจัย
สินค้ากับกลุม่ เป้าหมาย รวมถึงพนักงานขายทีเ่ ป็นผูใ้ กล้ชดิ ลูกค้า ก่อนออกจำ�หน่ายสินค้า การแบ่งล๊อตในการผลิตสินค้า การวางแผนกระจาย
สินค้า และการเติมสินค้าอัตโนมัติ (Auto Replenishment) โดยนำ�ระบบ Quick Response Management System (QRMS) มาพัฒนาประยุกต์
ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าในร้านค้าให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สินค้ามีพอเพียง และตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วย
ปริมาณทีเ่ หมาะสม ร้านค้ามีสต็อกทีส่ มดุลกับการขาย ไม่มสี นิ ค้ามากหรือน้อยเกินไป เพือ่ ช่วยลดการสูญเสียโอกาสในการขาย การเพิม่ ความ
รวดเร็วในการขนส่งและกระจายสินค้าสู่ร้านค้า รวมถึงการจัดการสินค้าคงเหลือ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ในปีที่
ผ่านมาสามารถลดระยะเวลาในการขนส่งและการสูญเสียโอกาสในการขายลง ทำ�ให้สามารถบริหารจัดการสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้   
			 - การรักษาฐานลูกค้าเดิมอย่างมีระบบ และหาลูกค้าใหม่
เพือ่ รักษาฐานลูกค้าเดิมอย่างมีระบบ บริษทั ฯ ได้มงุ่ เน้นในการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าอย่างต่อเนือ่ งและหลากหลายกิจกรรม
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม ณ พืน้ ทีข่ าย หรือมอบสิทธิพเิ ศษต่างๆ ผ่านการใช้บตั รสะสมคะแนน His & Her Plus Point  เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดี
กับลูกค้า กิจกรรมคอนเสิร์ต Wacoal Beautiful Moment ตอนนางฟ้าจำ�แลง เป็นหนึ่งตัวอย่างในการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมาที่สร้างความ
สัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ แบรนด์ และรักษาลูกค้า (Loyalty และ Retain Program) สำ�หรับกิจกรรม ณ พืน้ ทีข่ าย บริษทั ฯ ได้สร้างสรรค์กจิ กรรมทีม่ คี วาม
น่าสนใจมากขึน้ การให้ลกู ค้ามีสว่ นร่วมในกิจกรรมเพือ่ ให้ลกู ค้าเกิดความประทับใจ และมีความพึงพอใจสูงสุด ไม่วา่ จะด้านทัศนคติตอ่ ทีด่ ตี อ่ ผลิตภัณฑ์
หรือการผลิตสินค้าดีมคี ณุ ภาพในราคาคุม้ ค่า ควบคูก่ บั มาตรฐานการให้บริการทีด่   ี รวมถึงระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship
Management: CRM)
จากการแข่งขันของตลาดชุดชั้นในสตรีภายในประเทศที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จากการทำ�การตลาดของผู้ผลิตชุดชั้นในสตรี
ภายในประเทศเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด ในขณะเดียวกัน ยังมีการทำ�การตลาดชุดชั้นในสตรีของแบรนด์จากประเทศในแถบตะวันตก หรือ
ชุดชั้นในสตรีราคาประหยัดจากประเทศเพื่อนบ้าน  เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา บริษัทฯ
จึงเน้นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุม่ ลูกค้าปัจจุบนั ให้จงรักภักดีตอ่ แบรนด์ที่ใช้  (Loyalty) โดยมุง่ เน้นในการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
ในทุกขั้นตอนที่ลูกค้าสัมผัส (Touch Point) ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าดีมีคุณภาพในราคาคุ้มค่า ควบคู่กับมาตรฐานการให้บริการที่ดี เพื่อให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
					 ในส่วนของการหาลูกค้าใหม่ บริษัทฯ วางกลยุทธ์ 3 ส่วน คือ
				- กลุ่มลูกค้าที่เริ่มใช้สินค้า (ใช้ครั้งแรก) บริษัทฯ เน้นสร้างการรับรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) ผ่านกิจกรรม และร่วม
ปลูกฝังการใช้สนิ ค้าให้ถกู ต้องเหมาะสมกับสรีระของน้องๆ ตัง้ แต่วยั แรกสาว ผ่านกิจกรรมต่างๆ ณ พืน้ ทีข่ าย รวมถึงหน่วย
งานสาธิตที่เข้าไปแนะนำ�การใช้สินค้าให้ถูกต้องเหมาะสมกับสรีระให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่เชิญบริษัทฯ เข้าไปให้ความรู้แก่
น้องๆ นักเรียนทั้งระดับประถม และระดับมัธยมทั่วประเทศ  
				- กลุม่ ลูกค้าทัว่ ไปทีไ่ ม่เคยใช้สนิ ค้าของบริษทั บริษทั ฯ ยังคงเน้นสร้างการรับรูใ้ นตราสินค้า (Brand Awareness) ถึงกลุม่ ลูกค้าใหม่
โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดทีห่ ลากหลายมากยิง่ ขึน้   และสอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของคนยุคใหม่ ด้วยการสือ่ สารผ่านสือ่ ออฟไลน์
และออนไลน์ (Offline-Online) อาทิ โฆษณาทางโทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  สื่อ Out of Home  สื่อในโรงภาพยนตร์
Social Media ต่างๆ  เช่น Facebook Fan Page, Line, Email   ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
ได้เป็นอย่างดี  รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับช่องทาง  TV Shopping  เพื่อโฆษณาสื่อต่าง ๆ ทางดิจิตอลทีวีและเคเบิ้ล
ทีวี อีกทัง้ ยังมอบสิทธิประโยชน์ เพือ่ สร้างประสบการณ์ในการใช้สนิ ค้า  (Brand Experience) บนพืน้ ฐานความเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านสรีระ และมาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าจนเกิดเป็นความชื่นชอบในตราสินค้า (Brand
Preference) ส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีกับตราสินค้า (Brand Loyalty) ของบริษัทเป็นลำ�ดับ
				- กลุม่ ลูกค้าทีเ่ คยใช้สนิ ค้าในกลุ่มอืน่ ๆ ของบริษทั (Cross Product) บริษทั ฯ ใช้กลยุทธ์ในการมอบสิทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้าในการ
ซื้อสินค้าแนะนำ�ในราคาพิเศษ เพื่อสร้างการรับรู้และก่อให้เกิดการทดลองใช้สินค้ากลุ่มอื่นๆ ของบริษัท
			 - การทำ�การตลาดแบบ Omni Channel
ปัจจุบันมีการแข่งขันในตลาดจากการแข่งขันในตลาดชุดชั้นในสตรีด้านช่องทางการจัดจำ�หน่ายที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นช่องทางเดิมแบบหน้าร้าน Department Store, Discount Store และ Shop ของบริษัท ตลอดจนช่องทางออนไลน์ (E-Commerce)
หรือ TV Shopping ซึง่ มีแนวโน้มการเติบโตเพิม่ ขึน้ ทุกปี เนือ่ งจากช่องทางเหล่านีส้ ามารถเข้าถึงผูบ้ ริโภคได้งา่ ย และตอบสนองความต้องการ
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ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน ด้วยการสร้างพันธมิตรต่างๆ กับเว็บไซต์ขายออนไลน์ชื่อดัง หรือช่องทาง TV Shopping หรือ
แค็ตตาล็อก ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตสามารถสื่อสารนวัตกรรมของสินค้าได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงกลุ่มสินค้าที่มีนวัตกรรม
และเชื่อมโยงมายังจุดขายที่ห้างสรรพสินค้าในรูปแบบการทำ�การตลาดแบบ Omni Channel ซึ่งช่องทางใหม่นี้มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นตาม
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม ในแต่ละช่องทางต่างมีจดุ แข็งและจุดอ่อนหรือข้อจำ�กัดบางประการ  กล่าวคือ  การช้อปปิง้ ออนไลน์  (E-Commerce)
มีจดุ แข็งทีม่ สี นิ ค้าให้เลือกมากมาย สามารถเปรียบเทียบราคาได้ สามารถขอความเห็นผ่าน  Social Media และได้ค�ำ ตอบทีร่ วดเร็ว ลูกค้าสามารถ
สัง่ ซือ้ และรอรับสินค้า สร้างความสะดวกให้แก่ลกู ค้า แต่จะไม่ได้สมั ผัสสินค้าด้วยตนเอง หากสินค้ามีต�ำ หนิหรือไม่เป็นไปอย่างทีห่ วังไว้ ก็จะทำ�ให้
ผู้บริโภครู้สึกไม่พอใจในสินค้าหรือบริการได้ ในขณะที่ร้านค้าอาจมีสินค้าให้เลือกมากมาย แต่พื้นที่การแสดงสินค้าจำ�กัด และยากต่อการ
เปรียบเทียบราคาได้อย่างรวดเร็วเหมือนโลกออนไลน์ แต่จุดแข็งอยู่ที่ลูกค้าจะได้รับสินค้าทันที ได้ทดลองและสัมผัสสินค้าจริง ทำ�ให้ตัดสิน
ใจซื้อสินค้าได้เร็วขึ้น
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงพัฒนาการทำ�การตลาดแบบครบวงจร หรือเรียกว่า   Omni Channel  ดว้ ยการพัฒนาระบบต่างๆ ภายในให้ทนั สมัย
และปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัว โดยเริ่มใช้ที่ Wacoal Shop ศรีนครินทร์ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการช้อปปิ้ง โดยเชื่อมโยงระบบ
Interactive เข้ากับระบบคลังสินค้าของวาโก้ เพื่อให้ลูกค้าเห็นฟังก์ชั่นของสินค้าได้ครบทุกกลุ่มสินค้าที่ครอบคลุมทุกความต้องการของ
ผูห้ ญิงทุกไลฟ์สไตล์ โดยสามารถบริการจัดส่งให้ถงึ บ้านได้ในทันที  รวมถึงการบริการจัดส่งสินค้าฟรีภายใต้พนื้ การแสดงสินค้าในร้านค้าทีจ่ �ำ กัด
สำ�หรับ Shop Interactive ถือเป็นการพัฒนาระบบการขายแบบใหม่   เชือ่ มต่อระบบเดิมของบริษทั ทีม่ อี ยู   ่ เข้ามารองรับการขายสินค้า
ณ ร้านค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า โดยอาศัยระบบการขายออนไลน์เข้ามาบริการ และทำ�การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าถึงบ้าน
อย่างรวดเร็วเพือ่ เพิม่ ช่องทางให้ลกู ค้าเข้าถึงกลุม่ สินค้าของวาโก้มากขึน้ และยังเพิม่ ประสบการณ์ซอื้ สินค้าแบบออนไลน์ สามารถจับต้องสินค้า
ได้จริง และทดลองสินค้าได้ หรือได้เห็น สัมผัสสินค้าจริง เป็นการตอบโจทย์โดยดึงจุดเด่นของแต่ละช่องทางเข้าด้วยกัน รวมถึงลดจุดอ่อน
หรือข้อจำ�กัดบางประการ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในช่องทางการขายมากยิ่งขึ้น และสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิตอลในในปัจจุบัน
			 2. จำ�นวนและขนาดของคูแขงขัน
ธุรกิจที่ประกอบการครบวงจรเท่านั้น ที่จะสามารถอยู่รอดในวงการอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างไรก็ดีอุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรี
เป็นอุตสาหกรรมที่มีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดสูง เริ่มตั้งแต่การนำ�เข้าวัตถุดิบ การผลิตวัตถุดิบบางส่วน การตัดเย็บ และการจัดจำ�หน่าย
ที่จำ�เป็นอาศัยตัวกลาง เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือ Discount Store ซึ่งเป็นภาระที่ยากต่อการเจรจา เนื่องจากฐานลูกค้ากลุ่มแบรนด์สินค้า
ภายใต้ ICC ทั้งหมด 5 แบรนด์ คือ Wacoal, BSC, BSC Signature, ELLE และ Kullastri สามารถขยายฐานลูกค้าครอบคลุมผู้บริโภคใน
ทุกความต้องการ โดยครองส่วนแบ่งตลาดจากช่องทางขายหลักเกินกว่า 60%
			3. สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรีอย่างเต็มที่ โดยมองเห็นถึงโอกาสและโครงสร้างตลาด โดยเป็น
ตัวแทนจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในถึง 5 แบรนด์ และแต่ละแบรนด์มี Positioning ที่แตกต่างกัน เพื่อรองรับตลาดและครอบคลุม Target
ที่ชัดเจน ทั้งยังเป็นผู้จำ�หน่ายสินค้าแบรนด์ Wacoal ซึ่งเป็น Brand Leader เป็นจุดแข็งให้เกิดอำ�นาจในการเจรจาต่อรองด้านต่างๆ เป็นการ
ได้เปรียบกว่าคู่แข่งรายอื่น โดยเฉพาะเมื่อแบรนด์อื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของบริษัทยังสามารถเสริมสร้างรายได้ โดยเกื้อหนุนกันในด้านช่อง
ว่างทางการตลาดได้เป็นอย่างดี (Synergy) ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่

- การจัดหาผลิตภัณฑของบริษัท

ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีที่บริษัทฯ เป็นผู้จำ�หน่ายถึง 5 แบรนด์ โดยมีโรงงานผู้ผลิตสำ�คัญ 2 บริษัท คือ
1. บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ผู้ผลิตสินค้า Wacoal
2. บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด ผู้ผลิตสินค้า Kullastri, Bsc, Bsc Signature, ELLE
ทั้งสองบริษัทมีผู้ผลิตวัตถุดิบ ประกอบด้วยบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำ�กัด และบริษัท
ไทยซาคาเอะเลซ จำ�กัด ซึ่งทั้งสามบริษัทเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ที่ได้รับมาตรฐานการผลิต ISO 9001 มีการวิจัยค้นคว้าและพัฒนา
วัตถุดิบใหม่ๆ อย่างสม่ำ�เสมอ บริษัทฯ จึงได้เปรียบคู่แข่งในด้านความหลากหลาย ด้านวัตถุดิบ และต้นทุนที่ต่ำ�กว่าคู่แข่ง

- แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการแข่งขันในอนาคต

สำ�หรับแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มในภาพรวม ยังขยายตัวได้ทงั้ ภาคการผลิตและการส่งออก ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการ
ผลิตเพื่อป้อนสู่ตลาดอาเซียน  อันเป็นผลจากการก้าวเข้าสู่ภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ตั้งแต่ปลายปี
2559 เป็นการขยายโอกาสทั้งในด้านการขยายกำ�ลังการผลิต รวมถึงตลาดผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นจาก 60 ล้านคนเป็น  600 ล้านคน  ซึ่งเป็นตลาด
ที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพสูง

“เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน”
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รายงานประจำ�ปี 2559

ในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงให้ความสำ�คัญกับการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการออกแบบชุดชั้นในที่เหมาะสมกับสรีระ
ผู้หญิงไทยสามารถตอบสนองความต้องการ และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในทุกช่วงวัย ทุกไลฟ์สไตล์ทั้งด้านฟังก์ชั่นและ
แฟชั่นโดยอยู่บนพื้นฐานสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ในราคาที่คุ้มค่า รวมถึงการบริหารจัดการสินค้าแบบบูรณาการ ให้มีสินค้าคงเหลือในปริมาณที่
เหมาะสม สมดุลกับการขาย ไม่มีสินค้ามากหรือน้อยเกินไป เพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าสู่ร้านค้าได้อย่าง
รวดเร็วแทนการเก็บสต็อกสินค้าไว้ที่ร้านค้าจำ�นวนมาก รวมถึงกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างในเรื่องของการทำ�การตลาดแบบครบวงจร
หรือ Omni Channel ให้ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคดิจิตอลมากที่สุด

3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑเครื่องแตงกายสุภาพบุรุษ
- ภาวการณ์การแขงขัน

ในช่วงปีที่ผ่านมาตลาดเครื่องแต่งกายชาย มีการเจริญเติบโตประมาณ 4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ผู้บริโภคยังคงไม่มั่นใจกับภาวะ
เศรษฐกิจใน 3 ไตรมาสแรกจึงระมัดระวังเกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอย ประกอบกับผู้บริโภคพิถีพิถันในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น
โดยคำ�นึงถึงนวัตกรรมใหม่ของสินค้า ผู้ผลิตจึงได้หันมาพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกถึงความคุ้มค่า ซึ่งผู้ผลิตต้องสร้าง
การสือ่ สารกับผูบ้ ริโภคอยูต่ ลอดเวลา ประกอบกับการบริหารจำ�นวนและรูปแบบสินค้าทีร่ า้ นค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริโภคอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายที่มีความต้องการเสื้อสีดำ�และขาวมากขึ้น ผู้ผลิตรายใหญ่ที่เข้าถึงวัตถุดิบได้ดีกว่าผู้ผลิตรายอื่น จะ
สามารถช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดได้มากในช่วงไตรมาสสุดท้าย
นอกจากนี้ ผู้ผลิตส่วนใหญ่มุ่งเน้นแต่การใช้กลยุทธ์ทางด้านราคา ลด  แลก แจก แถม เพื่อเพิ่มยอดขาย และลดภาระสต็อกที่มีอยู่
โดยแทบจะไม่มกี ารทำ�การตลาดด้านอืน่ ๆ ทำ�ให้กลุม่ ผูผ้ ลิตต้องมุง่ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทีท่ �ำ ให้เกิดการบริหารต้นทุนให้ลดลง และคล่องตัว
ในการจัดการเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และมีงบประมาณในการทำ�กิจกรรมการตลาดเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในระยะยาว
ในด้านสถานภาพการแข่งขัน บริษัทฯ มีความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนี้
1. บริษัทฯ มีการสร้าง Portfolio ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชายให้มีความครอบคลุมกลุ่มตลาดเป้าหมายในหลากหลาย
Segment ทำ�ให้เกิดการกระจายที่ครอบคลุมการครองตลาดเครื่องแต่งกายชายและเกิดดุลย์ต่อรองในการจัดจำ�หน่าย
2. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่รู้จักและยอมรับในด้านชื่อเสียงและคุณภาพ
3. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดสม่ำ�เสมอ เพราะได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตรายใหญ่
ของประเทศ (ซึง่ เป็นกลุม่ บริษทั ในเครือ) มีการขยายโรงงานทีส่ ามารถรองรับการเติบโต โดยมีตงั้ แต่โรงงานปัน่ ด้าย โรงงานฟอกย้อม
โรงงานตกแต่งผ้า จนถึงโรงงานผลิตเสื้อสำ�เร็จรูป เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดที่
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. บริษัทฯ มีบุคคลากรที่เข้มแข็ง มีหลักคิดและความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

- การจัดหาผลิตภัณฑของบริษัท

บริษัทฯ จัดหาผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตสำ�คัญ 3 บริษัท คือ
1. บริษัท ธนูลักษณ์ จำ�กัด (มหาชน) ผู้ผลิตเสื้อเชิ้ต เสื้อยืด สูท เครื่องหนัง กระเป๋า
2. บริษัท ประชาอาภรณ์ จำ�กัด (มหาชน) ผู้ผลิตเสื้อยืด กางเกง
3. บริษัท บางกอก โตเกียว ซ็อคส์ จำ�กัด ผู้ผลิตถุงเท้า
เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเป็นเทคโนโลยีระดับกลาง มีการใช้กำ�ลังคนในการผลิตพอสมควร ขณะเดียวกันมีการพัฒนานำ�เครื่องจักร
อัตโนมัติเข้ามาใช้เพื่อให้กระบวนการผลิตทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั ผูผ้ ลิตได้จดั ตัง้ โรงงานในเขตส่งเสริมการลงทุนโซน  3  ทำ�ให้ได้สิทธิพเิ ศษจาก  BOI  ก่อให้เกิดความได้เปรียบ
ในการพัฒนาต้นทุน

- แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการแข่งขันในอนาคต

แม้สภาวะกำ�ลังซือ้ ทีเ่ คยซบเซาต่อเนือ่ ง แต่อตุ สาหกรรมมีแนวโน้มทีจ่ ะทรงตัวหรือเติบโตได้ เพราะผูบ้ ริโภคให้ความใส่ใจในการแต่งกาย
มากขึน้ ขณะเดียวกันภาวะการแข่งขันก็จะรุนแรงมากขึน้ เนือ่ งจากจำ�นวนคูแ่ ข่งขันจากต่างประเทศเพิม่ มากขึน้ รวมทัง้ สินค้าราคาถูกจากประเทศ
จีนเข้ามาแข่งขันในตลาดมากขึน้ ทำ�ให้คแู่ ข่งขันในตลาดต้องทำ�การวิเคราะห์ถงึ สภาพตลาดและพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในแต่ละพืน้ ที  ่ มีการสร้าง
innovation ในมิตติ า่ งๆ ทัง้ ทางด้าน ผลิตภัณฑ์ สือ่ การตลาด รวมถึงการค้นหาจุดแข็งของตัวสินค้าและกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายให้เจอ ซึง่ เป็นปัจจัย
สำ�คัญที่จะทำ�ให้ผู้ประกอบการสามารถปรับกลยุทธ์ให้ธุรกิจอยู่รอดได้ ภายใต้เกมส์การแข่งขันในตลาดที่มีความร้อนแรงเพิ่มมากขึ้น
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