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2.   ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
      1.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบริษัท  
  บริษทั  ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ำกดั  (มหำชน)    เป็นผูน้ ำในดำ้นธุรกิจกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้แฟชัน่ 
จำกต่ำงประเทศและจำกนวตักรรมขององคค์วำมรู้ขององคก์รบริษทั และบริษทัในเครือ อุตสำหกรรมหลกั คือ     
อุตสำหกรรมเคร่ืองส ำอำงและเคร่ืองหอม  อุตสำหกรรมเพ่ือสุขอนำมยัของเสน้ผม  ผิวพรรณ อุตสำหกรรมส่ิงทอ
และเคร่ืองนุ่งห่มครบวงจร ทั้งชุดชั้นใน  ชุดชั้นนอก  ชุดกีฬำ  และชุดออกก ำลงักำย  อุตสำหกรรมเพ่ือกำรซกัลำ้ง
และบ ำรุงรักษำเคร่ืองนุ่งห่ม  อุตสำหกรรมแฟชัน่เคร่ืองหนงั  เป็นตน้ 
  บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจทำงดำ้นกำรคำ้ส่งใหก้บัร้ำนคำ้ทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ ผลิตภณัฑข์องบริษทั
ส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑท่ี์เนน้ทำงดำ้นควำมสวยงำม ตำมค ำขวญัของบริษทัท่ีวำ่ “เรำสรรสร้ำงควำมสุข และควำม
สวยงำมใหป้วงชน” 

 - อุตสาหกรรมผลติภัณฑ์เคร่ืองส าอาง และเคร่ืองหอม   
     บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์คร่ืองส ำอำงมำนบัแต่บริษทัเร่ิมด ำเนินงำนในปี  2507  ภำยใต้
เคร่ืองส ำอำง PIAS  ซ่ึงเป็น Brand  จำกญ่ีปุ่น  นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัขยำยธุรกิจเคร่ืองส ำอำงโดยกำรแนะน ำแบรนด์
ต่ำงๆ เขำ้สู่ตลำดอยำ่งต่อเน่ือง   ไดแ้ก่   BSC PURE CARE,  SHEENE/,  ARTY PROFESSIONAL,  HONEI V, 
ST. ANDREWS   ในเดือนตุลำคม 2548   เร่ิมแนะน ำแบรนดเ์คร่ืองส ำอำง  BSC COSMETOLOGY  เพ่ือสร้ำง  
Brand  เคร่ืองส ำอำงในเครือสหพฒันใ์หก้ำ้วสู่ระดบัสำกล   โดยใชแ้ป้งเคก้เป็นสินคำ้หลกัในกำรโฆษณำผำ่นส่ือให้
เกิดกำรรับรู้  (Brand Awareness)  กบักลุ่มเป้ำหมำย และมีกำรผสมผสำนระหวำ่ง  Celebrity Marketing  และ  
Testimonial Marketing  โดยเลือกใชพ้รีเซ็นเตอร์ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัของประชำชนมำแนะน ำผลิตภณัฑ ์ 
เพ่ือใหเ้กิดควำมตอ้งกำรทดลองใช ้ ประกอบกบัแนวโนม้พฤติกรรมผูบ้ริโภคไดเ้ปล่ียนแปลงจำกเดิมไปมำก ปัจจยั
เทคโนโลยีท่ีเติบโตกำ้วกระโดดเป็นแรงผลกัดนัส ำคญั เช่น เทคโนโลยีคลำวด ์ท ำใหค้วำมตอ้งกำรผูบ้ริโภค
เปล่ียนไป  จำกแนวโนม้ดงักล่ำวท ำให ้BSC COSMETOLOGY   เพ่ิมแนวทำงกำรท ำกำรตลำดโดยเพ่ิมสดัส่วนของ
ช่องทำงออนไลน ์ เช่น Facebook  ปัจจุบนัมี Fanpage  กวำ่  250,000 คน  ซ่ึงเป็นฐำนขอ้มลูลูกคำ้ท่ีสำมำรถต่อยอด    
ไปท ำกำรตลำดดำ้นอ่ืนๆไดอี้ก 
 บริษทัฯ มองเห็นทิศทำงในกำรเติบโตของกำรเปิดตลำดสู่อำเซียน AEC เคร่ืองส ำอำง BSC COSMETOLOGY 
และ SHEENE/  เป็นแบรนดเ์คร่ืองส ำอำงไทยรำยแรกๆ ของประเทศไทยท่ีขยำยฐำนออกไปสู่ประชำคมเศรษฐกิจ    
อำเซียน โดยเร่ิมบุกไปท่ีประเทศเวียดนำมและกมัพชูำ ซ่ึงมีกำรเตรียมควำมพร้อมต่ำงๆ เพ่ือเขำ้สู่อำเซียนอยำ่งสมบูรณ์  
 - อุตสาหกรรมผลติภัณฑ์เคร่ืองแต่งกายสุภาพสตรี   
   บริษทัฯ มีศกัยภำพในกำรท ำตลำดชุดชั้นในท่ีสูงมำกกวำ่บริษทัอ่ืนๆ ในตลำด  เน่ืองจำกบริษทัเป็นตวัแทน
จ ำหน่ำยถึง  5  แบรนด ์  คือ  WACOAL,  BSC,  BSC SIGNATURE,  ELLE  และ KULLASTRI   กลยทุธ์กำรสร้ำง   
ควำมโดดเด่นในตลำด คือ กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงในแต่ละแบรนด ์และกำรท ำตลำดแบบครอบคลุมเป้ำหมำยโดย
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในตวัผลิตภณัฑ ์และสร้ำงนวตักรรมใหม่ เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำใหสู้งข้ึน 
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 - อุตสาหกรรมผลติภัณฑ์เคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ   
  บริษทัฯ เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยเคร่ืองแต่งกำยสุภำพบุรุษภำยใตแ้บรนด ์ARROW, EXCELLENCY, GUY  
LAROCHE, GUY  GUY LAROCHE, DAKS, ELLE HOMME, LACOSTE, GETAWAY, BSC JEANS, BSC EX, 
ST. ANDREWS, MARINER, GUNZE, MIZUNO, LE COQ  SPORTIF,  MAXIMUS  และ HAZZYS  โดยมี
ช่องทำงจดัจ ำหน่ำยหลกั คือหำ้งสรรพสินคำ้ ทั้งในกรุงเทพ และต่ำงจงัหวดัท่ีมีพนกังำนขำยประจ ำ เพ่ือใหค้ ำแนะน ำ
ผลิตภณัฑแ์ละใหบ้ริกำรหลงักำรขำย และขยำยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยเขำ้ไปในหำ้งดิสเคำนส์โตร์ รวมทั้งกำรเปิดร้ำน
ในศูนยก์ำรคำ้ดว้ย 
 2.   โครงสร้างรายได้ของบริษัท 
 บริษทัฯ จ ำแนกรำยไดเ้ป็น 3 สำยผลิตภณัฑห์ลกัดงัต่อไปน้ี                                                 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

สำยผลิตภณัฑ ์
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 

2557 % 2556 % 2555 % 
รำยไดห้ลกัจำกกำรขำยสินคำ้       
 เคร่ืองส ำอำจและเคร่ืองหอม 1,387.04 11.04 1,544.52 11.08 1,643.52 11.41 

    เคร่ืองแต่งกำยสุภำพสตรี 3,699.61 29.45 4,020.78 28.86 4,150.32 28.80 

    เคร่ืองแต่งกำยสุภำพบุรุษ 3,252.97 25.89 3,725.15 26.74 3,741.81 25.97 

    อ่ืนๆ 3,693.38 29.40 4,038.23 28.98 4,141.79 28.75 
รำยไดอ่ื้น       
 เงินปันผลรับ 332.52 2.65 384.71 2.76 352.24 2.44 

   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำร และ 
      อุปกรณ์และอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

 
5.44 

 
0.04 

 
44.45 

 
0.32 

 
108.53 

 
0.75 

    ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำ - - 22.27 0.16 - - 

    ส่วนแบ่งก ำไรในบริษทัร่วม - - - - 9.90 0.07 

 อ่ืนๆ 191.86 1.53 153.19 1.10 260.57 1.81 

รวมรายได้ 12,562.82 100.00 13,933.30 100.00 14,408.68 100.00 
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 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

สำยผลิตภณัฑ ์
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2557 % 2556 % 2555 % 
รำยไดห้ลกัจำกกำรขำยสินคำ้       

 เคร่ืองส ำอำจและเคร่ืองหอม 1,387.04 11.01 1,544.52 11.08 1,643.52 11.41 

    เคร่ืองแต่งกำยสุภำพสตรี 3,699.01 29.38 4,020.78 28.83 4,150.32 28.81 

    เคร่ืองแต่งกำยสุภำพบุรุษ 3,252.97 25.83 3,725.15 26.71 3,741.81 25.98 

    อ่ืนๆ 3,691.83 29.32 4,038.23 28.96 4,141.79 28.75 

รำยไดอ่ื้น       

 เงินปันผลรับ 334.38 2.66 395.60 2.84 359.02 2.49 

   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำร และ 
      อุปกรณ์และอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

 
31.71 

 
0.25 

 
44.45 

 
0.32 

 
108.53 

 
0.75 

    ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำ - - 22.27 0.16 - - 

 อ่ืนๆ 194.85 1.55 153.19 1.10 
 

260.57 1.81 
 รวมรายได้ 12,591.79 100.00 13,944.19 100.00 14,405.56 100.00 

 

3. การเปลีย่นแปลงและกจิกรรมทีส่ าคญัในรอบปี 2557   

 BSC COSMETOLOGY :  
 ก่อตั้ง : ตุลำคม  2548 

 เม่ือส่ือดิจิตอลกลำยเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ ำวนัของผูบ้ริโภค   ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมกำรเสพส่ือท่ี 
 เปล่ียนไป มีผลโดยตรงต่อแนวคิดในแคมเปญโฆษณำ และกำรวำงแผนส่ือ อุปกรณ์พกพำ หรือ Mobile  
 Device   กลำยเป็นอุปกรณ์คู่กำยของคนยคุใหม่  รวมทั้งโทรศพัทมื์อถือ Tablet และ Laptop โดยตวัเลขกำร 
 เติบโตของอุปกรณ์ทั้งสำมชนิดนั้นสูงข้ึนอยำ่งเห็นไดช้ดัในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผำ่นมำ  ส่ิงท่ีมีผลตำมมำ คือ  
 พฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนไป กำรเสพคอมเมน้ทผ์ำ่นอุปกรณ์พกพำเหล่ำน้ีจะเพ่ิมตำมไปดว้ย   บริษทัฯ  
 ปรับเปล่ียนกลยทุธ์ทำงกำรตลำดตำมควำมตอ้งกำรของกลุ่มเป้ำหมำย  โดยเพ่ิมสดัส่วนกำรส่ือสำรกำรตลำด 
 ไปยงักลุ่มดิจิตอลออนไลนม์ำกข้ึน  และขยำยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยไปยงักลุ่มดงักล่ำว  โดยปีท่ีผำ่นมำมีกำร 
 ท ำกำรตลำดผำ่นส่ือ  E - Commerce   เช่น  O - Shopping,  Bento Website,  Seven - Eleven Online  
 Catalogue  ฯลฯ  และยงัมีกำรจดัท ำ Viral VDO  เพ่ือส่งเสริมภำพลกัษณ์และตรำสินคำ้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัเพ่ิมมำก 
 ยิ่งข้ึน  ในปีท่ีผำ่นมำเคร่ืองส ำอำง  BSC Cosmetology  มองเห็นโอกำสทำงกำรตลำดท่ีดี  และตอบรับโดย 
 กำรออกแคมเปญกำรตลำด  “BSC Smoothing Matte Powder”   โดยมีคุณนำตำลี  เกวโบวำ (NATALIE  
 GLEBOVA) Miss Universe 2005  มำเป็นพรีเซ็นเตอร์ในสินคำ้ดงักล่ำว   โดยชูคอนเซ็ปต ์“เคร่ืองส ำอำง 
 ระดบัโลก”   และเสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ใหแ้บรนด ์ BSC COSMETOLOGY   กำ้วสู่ควำมเป็นเคร่ืองส ำอำง 
 ระดบัโลก  คอนเซ็ปตใ์นกำรท ำกำรส่ือสำรทำงกำรตลำดนั้น  มุ่งเนน้นวตักรรมใหม่ท่ีใหคุ้ณสมบติัมำกกวำ่ 
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 กำรเป็นแป้งผสมรองพ้ืนแบบธรรมดำ  เพรำะแป้ง BSC Smoothing Matte  เป็นแป้ง Filler  ซ่ึงเติมเตม็ร่องลึก 
 บนใบหนำ้ใหเ้รียบเนียนอยำ่งท่ีไม่เคยมีมำก่อน   และเป็นนวตักรรม Filler  ท่ีน ำเขำ้มำจำกประเทศเยอรมนันี   
 ส่วนตลำดสกินแคร์ไดส่้งนวตักรรมในกลุ่มผลิตภณัฑล์ดเลือนร้ิวรอย  โดยท ำกำรตลำดสุดยอดสินคำ้แห่ง 
 นวตักรรม  “BSC Platinum Deluxe Series”   นวตักรรมกำรลดเลือนร้ิวรอย  ซ่ึงเป็นเอกสิทธ์ิหน่ึงเดียวในโลก 
 ท่ีลดเลือนร้ิวรอยอยำ่งเห็นผล  ดว้ยอำนุภำพแห่งวงแหวน  C-5  ลอ็คควำมอ่อนเยำวข์องผิว ผสำนพลงัฟ้ืน 
 บ ำรุงจำกธำตุแพลตทินัม่  ธำตุท่ีล  ้ำค่ำท่ีสุด  ช่วยใหผ้ิวยอ้นเวลำกลบัมำเป็นสำวสะพร่ังอีกคร้ัง โดยกำรันตี 
 คุณภำพจำกแพทยผ์ิวหนงัระดบัโลก   เห็นผลไดภ้ำยใน  4  สปัดำห์   โดยสินคำ้กลุ่มน้ีถือเป็นนวตักรรมท่ี 
 โดดเด่นในกำรเป็นหวัหอกกำรท ำกำรตลำดสินคำ้กลุ่มลดเลือนร้ิวรอยในกลุ่มลกูคำ้เพรสทีส                                                                              
 SHEENE/ :  แนะน ำสินคำ้ใหม่กลุ่มแป้งควบคุมควำมมนั  SHEENE/ Oil Free Powder   โดยจดัแคมเปญ

กำรตลำด “หนำ้ไหนกเ็อำอยู”่  เป็นแคมเปญกำรตลำดท่ีตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ในกลุ่มแป้ง
ควบคุมควำมมนัทุกชนิด  โดยน ำเสนอจุดแข็งของแป้ง SHEENE/ Oil Free  ท่ีรองรับทุกควำมตอ้งกำรของ
ตลำด   แคมเปญดงักล่ำวน ำเสนอแป้ง SHEENE/ Oil Free ในรุ่นยอดนิยมท่ีมีคุณสมบติัท ำใหห้นำ้สวยใส 
เนียนเดง้  SHEENE/ Oil Free Whitening มีคุณสมบติัใหใ้บหนำ้สวยอยำ่งมีออร่ำ  และ SHEENE/ Oil Free 
Extra ปกปิดร้ิวรอยไดอ้ยำ่งเนียนสนิท   โดยแป้ง  SHEENE/ Oil Free  ทั้ง 3 รุ่นมีคุณสมบติัควบคุมควำมมนั
ไดย้ำวนำน 12 ชัว่โมง และยงัขยำยไลนเ์พ่ิมผลิตภณัฑก์ลุ่ม  Make Up ในทุกหมวดหมู่  อำทิ  ผลิตภณัฑสี์สนั
บนใบหนำ้  ผลิตภณัฑก์ลุ่มลิปสติค   ผลิตภณัฑก์ลุ่มมำสคำร่ำ  และผลิตภณัฑก์ลุ่มอำยไลนเ์นอร์  และยำทำ
เลบ็  โดยน ำเสนอผลิตภณัฑใ์หม่คอลเลค็ชัน่  “SHEENE/ Polka Dots”  เมคอพัท่ีเนน้แพค็เกจสุดชิคน่ำรักลำย
จุด ซ่ึงก ำลงัเป็นท่ีนิยมอยำ่งมำกในกลุ่มวยัรุ่น   คอลเลค็ชัน่ประกอบดว้ย ลิปสติคเน้ือครีมก่ึงแมท  16  เฉดสี 
ท่ีมีส่วนผสมจำกหินแร่ควอทซ์สีชมพทูวัร์มำลีนและผลกุหลำบป่ำ   ช่วยใหเ้น้ือสมัผสัแบบครีมเนียนนุ่ม  
SHEENE/ BB Mineral Base Glowing Skin   เบสปรับสภำพผิวเน้ือบำงเบำท่ีมีส่วนผสมจำกน ้ำแร่ธรรมชำติ
บริสุทธ์ิจำกประเทศญ่ีปุ่น และยำทำเลบ็หลำกสีสนัสุดสวยท่ีตรงใจกบักลุ่มเป้ำหมำย 

 PURE CARE  :  เคร่ืองส ำอำง  Pure Care by BSC   ร่วมมือกบัโครงกำรส่วนพระองคส์วนจิตรลดำ  ท ำวิจยั
สำรสกดัจำกมะกอก    ซ่ึงมะกอกเป็นพืชประจ ำถ่ินแถบเมดิเตอร์เรเนียน มีประโยชนห์ลำยดำ้นและมีกำร    
ส่งเสริมใหข้ยำยพนัธ์ุและทดลองปลูกในประเทศ  Pure Care  จึงน ำสำรสกดัจำกน ้ำมนัมะกอกมำใชก้บั
เคร่ืองส ำอำง เน่ืองจำกไดศึ้กษำแลว้วำ่ในน ้ำมนัมะกอกมีองคป์ระกอบของ Squalane (สควำเลน)   ซ่ึงมีควำม
คลำ้ยกบัน ้ำมนัหล่อเล้ียงผิวตำมธรรมชำติ   สำมำรถซึมผำ่นสู่ชั้นผิวอยำ่งรวดเร็ว  ท ำใหส้ำมำรถบ ำรุงผิวได้
เตม็  ประสิทธิภำพ  Phenolic  มีฤทธ์ิในกำรก ำจดัอนุมลูอิสระ ช่วยต่อตำ้นร้ิวรอย เพ่ิมควำมยืดหยุน่ผิว  ท ำให้
ดูอ่อนเยำว ์ สำรสกดัใบมะกอก มีควำมสำมำรถในกำรเป็นสำรตำ้นอนุมลูอิสระไดดี้กวำ่สำรสกดัชำเชียว 
และสำรสกดัเมลด็องุ่นเกือบ 2 เท่ำ และสูงกวำ่วิตำมินซีถึง  5 เท่ำ ช่วยพลิกฟ้ืนคืนควำมชุ่มช่ืนใหผ้ิว และ
ป้องกนัร้ิวรอยท่ีเกิดก่อนวยั  คอลเลคชัน่ Pure Care Royal Olive ประกอบดว้ย  Royal Olive Hydrating 
Essence   เอสเซน้ส์บ ำรุงผิวหนำ้ดว้ยคุณค่ำจำกสำรสกดัมะกอกเขม้ขน้  เพ่ิมควำมชุ่มช่ืนไดอ้ยำ่งเตม็
ประสิทธิภำพและเห็นผล  ร้ิวรอยแลดูจำงลง   Royal Olive Nourishment Cream  ครีมเจลบ ำรุงผิวหนำ้ 
เขม้ขน้ดว้ยมอยส์เจอไรเซอร์ท่ีช่วยกกัเก็บควำมชุ่มช่ืนของน ้ำหล่อเล้ียงผิวใหส้มดุล คงควำมอ่ิมเอิบได้
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ยำวนำน และ Royal Olive Cleansing Oil   ช่วยลำ้งท ำควำมสะอำดเคร่ืองส ำอำงใหผ้ิวดูสะอำด ลดควำม
หมองคล ้ำคืนควำมกระจ่ำงใสใหผ้ิว 

 จัดกจิกรรม วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม 
จำกสถิติในประเทศไทย โรคมะเร็งยงัคงเป็นสำเหตุกำรตำยอนัดบั 1 ในผูห้ญิง โดยเฉพำะมะเร็งเตำ้นม และ
เป็นท่ีน่ำตกใจท่ีพบวำ่ ปัจจุบนัผูห้ญิงท่ีเป็นมะเร็งเตำ้นมมีแนวโนม้อำยนุอ้ยลงเร่ือยๆ วำโกจึ้งจดัโครงกำร 
“วำโกโ้บวช์มพ ูสูม้ะเร็งเตำ้นม” ดว้ยตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบต่อสงัคม และเพ่ือสร้ำงสรรคส่ิ์งท่ีมีคุณค่ำ
แก่ผูห้ญิงไทย  ซ่ึงไดด้ ำเนินกำรรณรงคต์ำ้นภยัมะเร็งเตำ้นม มำอยำ่งต่อเน่ืองกวำ่ 10 ปี โดยมุ่งมัน่ท่ีจะสร้ำง
ควำมตระหนกัรู้ และใหผู้ห้ญิงเห็นควำมส ำคญัของกำรตรวจสุขภำพเตำ้นมอยำ่งสม ่ำเสมอ  รวมถึงช่วยเหลือ 
ผูป่้วยใหมี้โอกำสไดรั้บกำรรักษำอยำ่งทนัท่วงที ส ำหรับโรคร้ำยน้ีหำกตรวจพบแต่เน่ินๆสำมำรถรักษำให้
หำยได ้โดยกิจกรรมท่ีจดัเพ่ือมุ่งเนน้ในดำ้นกำร ป้องกนั รักษำ และสร้ำงสมดุลอยำ่งครบวงจร 

 จัดกจิกรรม คนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม 
 วำโกร่้วมกบัสถำบนัมะเร็งแห่งชำติจดักิจกรรมเพ่ือเนน้กำรป้องกนั โดยเชิญชวนใหน้กัศึกษำวิทยำลยั 

พยำบำลทัว่ประเทศ  เขำ้ร่วมส่งผลงำนกำรประกวดเพ่ือสร้ำงควำมต่ืนตวั และขยำยกลุ่มอำยใุหค้นรุ่นใหม่                        
ไดต้ระหนกัถึงภยัร้ำยและร่วมรณรงคเ์พ่ือป้องกนัมะเร็งเตำ้นม 

 จัดกจิกรรม แม่ลูกผูกพนั ต้านภัยมะเร็ง เน่ืองในวโรกาสเฉลมิพระเกยีรติ 82 พรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ 
วำโกร่้วมกบัสถำบนัมะเร็งแห่งชำติ จดักิจกรรมกำรกศุลเพ่ือสตรีไทย โดยน ำรถแมมโมแกรมเคล่ือนท่ีไป
ใหบ้ริกำรตรวจเอกซเรยเ์ตำ้นมพร้อมใหค้ ำปรึกษำเร่ืองมะเร็งเตำ้นมแก่แม่ผูด้อ้ยโอกำส ณ ศนูยพ์ฒันำกำร    
จดัสวสัดิกำรสงัคม  ผูสู้งอำยวุำสะเวศม ์จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ และ โรงเรียนวดัรำชำธิวำส เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ  

 จัดกจิกรรม WACOAL CARES YOUR BREASTS. MAMMOGRAM SAVES YOUR LIFE     
ปีที ่5 

 วำโกส้นบัสนุนโครงกำรแมมโมแกรมกำรกศุลเพ่ือแม่ผูด้อ้ยโอกำสถวำยเป็นพระรำชกศุลแด่สมเดจ็พระนำง 
 เจำ้พระบรมรำชินีนำถ โดยร่วมกบัสถำบนัมะเร็งแห่งชำติ  และโรงพยำบำลมะเร็งภูมิภำค กรมกำรแพทยใ์น 
 โอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ  81  พรรษำ  เพ่ือใหแ้ม่ผูด้อ้ยโอกำส  ซ่ึงจดัอยูใ่นกลุ่มเส่ียงไดรั้บ 
 บริกำรตรวจคดักรองมะเร็งเตำ้นมดว้ยเคร่ืองแมมโมแกรมและอลัตร้ำซำวด ์เพ่ือห่ำงไกลจำกโรคร้ำยน้ี 

 จัดกจิกรรม ระดมทุนสร้างศูนย์มะเร็งเต้านม จ.ขอนแก่น 
กิจกรรมในส่วนของกำรรักษาปีน้ีวำโกจ้ดัท ำโครงกำรกำรกศุล เพ่ือใหทุ้กคนไดมี้ส่วนร่วมในกำรเป็นผูใ้ห ้
ซ่ึงโครงกำรน้ีไดรั้บเกียรติจำก "ครูโต" หม่อมหลวงจิรำธร จิรประวติั มำร่วมออกแบบของท่ีระลึก ทั้งน้ีของ
ท่ีระลึกมีจดัจ ำหน่ำยท่ีเคำนเ์ตอร์วำโก ้โดยรำยไดท่ี้ไดจ้ำกกำรจดัจ ำหน่ำยจะสมทบทุนสร้ำงศูนยม์ะเร็งเตำ้นม
ท่ีโรงพยำบำลขอนแก่น โดยมุ่งหวงัใหเ้กิดศูนยม์ะเร็งเตำ้นมแบบครบวงจรและทนัสมยัท่ีสุดในภูมิภำค เพ่ือ
เป็นท่ีพ่ึงพำแก่สตรีชำวอีสำน โดยไม่ตอ้งเขำ้รับกำรตรวจและรักษำท่ีส่วนกลำงหรือกรุงเทพมหำนคร  
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 กจิกรรม BALANCING BRA DONATION                                                                                                                  
กิจกรรมในกำรสร้ำงสมดุลทั้งจิตใจ และร่ำงกำย ถือเป็นภำรกิจส ำคญั ซ่ึงกิจกรรม Balancing Bra Donation 
วำโกไ้ดเ้ร่ิมกิจกรรมมำตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบนั โดยกำรมอบยกทรง Balancing Bra พร้อมเตำ้นมเทียม 
ใหก้บัสตรีผูรั้บกำรผำ่ตดัมะเร็งเตำ้นมโดยตรง พร้อมดว้ยกำรมอบผำ่นองคก์ร และหน่วยงำนต่ำงๆ อำทิ 
นำยกเหล่ำกำชำดจงัหวดัต่ำงๆ องคก์รกำรกศุล โรงพยำบำลภำครัฐและเอกชน อีกทั้งหำ้งร้ำนทัว่ประเทศ  ซ่ึง
ยกทรงรุ่นพิเศษน้ีเป็นยกทรงนวตักรรมท่ีวำโกคิ้ดคน้ส ำหรับผูรั้บกำรผำ่ตดัมะเร็งเตำ้นมโดยเฉพำะ เพ่ือใหผู้ ้
สวมใส่ไดเ้ติมเตม็ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ ซ่ึงผูส้วมใส่จะมีควำมมัน่ใจ มีควำมสมดุลยท์ำงสรีระ ไม่ปวดหลงั ซ่ึง
แตกต่ำงจำกเตำ้นมท่ีเยบ็จำกฟองน ้ำหรือเศษผำ้ ท่ีสวมใส่แลว้จะลอย ปวดหลงั ไม่มีควำมสมดุลย ์ไม่มัน่ใจ 
และวำโกย้งัคงมอบยกทรงรุ่นพิเศษน้ีอยำ่งต่อเน่ือง 

 จัดกจิกรรมบราเดย์ บราเก่าของคุณ...อาชีพใหม่ของเขา 
 วำโก ้จดัโครงกำร “บรำเก่ำของคุณ...อำชีพใหม่ของเขำ” ปี 2 โดยเชิญชวนใหผู้ห้ญิงไทยร่วมบริจำคบรำเก่ำ  
 ทั้งน้ีในส่วนบรำท่ีไดรั้บบริจำคทั้งหมด วำโกจ้ะส่งมอบใหก้บัสมำคมส่งเสริมสถำนภำพสตรี ในพระอุปถมัภ ์
 พระเจำ้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จำ้โสมสวลี พระวรรำชำทินดัดำมำตุ  เพ่ือน ำไปต่อยอดสร้ำงอำชีพใหก้บั 
 กลุ่มสตรีท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร  โดยน ำวสัดุท่ีไดจ้ำกบรำเก่ำไปสร้ำงสรรคเ์ป็นช้ินงำน  ในส่วนของช้ินงำนท่ี 
 สร้ำงสรรคข้ึ์นมำนั้นจะมีกำรจ ำหน่ำยเป็นกำรเสริมสร้ำงรำยไดใ้หแ้ก่กลุ่มสตรีอีกช่องทำงหน่ึง 

 กจิกรรม บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักส่ิงแวดล้อม 

วำโกย้งัมีกิจกรรมท่ีร่วมรับผิดชอบต่อสงัคม รวมถึงส่ิงแวดลอ้มดว้ย ผำ่นโครงกำร “วำโก.้..บรำเดย”์  ซ่ึง
กิจกรรมดงักล่ำวมีกำรจดัต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3  โดยมุ่งเนน้ใหผู้ห้ญิงทัว่ประเทศหนัมำเช็คอพับรำดูแลสุขภำพ 
และเสริมสร้ำงบุคลิกภำพท่ีดี  ในปี 2557  น้ีเป็นกำรต่อยอดควำมส ำเร็จจำกปีท่ีผำ่นมำ โดยน ำเสนอภำยใต้
คอนเซ็ปตใ์หม่ “บรำมีค่ำ...สร้ำงอำชีพ รักส่ิงแวดลอ้ม” เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ 3R  คือ  REUSE   เร่ิมจำกกำร
บริจำคบรำใหก้บัสมำคมส่งเสริมสถำนภำพสตรีฯ เพ่ือน ำวสัดุไปท ำเป็นส่ิงประดิษฐ ์สร้ำงอำชีพ REDUCE 
ไดแ้ก่ กำรน ำผลิตภณัฑย์กทรงไปเผำรวมกบักำรผลิตปูนซีเมนต ์เพ่ือลดกำรใชพ้ลงังำนเช้ือเพลิงส่งเสริม   
กำรลดมลภำวะดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ลดกำรใชท้รัพยำกรธรรมชำติ ลดกำรเกิดก๊ำซเรือนกระจก และสุดทำ้ย 
RECYCLE คือ กำรน ำเศษโครงลวดดนัทรง ห่วงปรับ และตะขอ ท่ีเป็นโลหะหลอมรวมเพ่ือกลบัมำใช้
ประโยชนใ์หม่ เป็นกำรใชท้รัพยำกรใหมี้ประสิทธิภำพและคุม้ค่ำมำกท่ีสุด 

 กจิกรรมอืน่ๆ อาท ิWACOAL BEAUTY INSIDE หรือ WACOAL POWER OF WOMEN  
ดว้ยปณิธำณท่ีมุ่งมัน่ของวำโกท่ี้ตอ้งกำรใหผู้ห้ญิงไทยปลอดภยัจำกมะเร็งเตำ้นม  วำโกจึ้งจดักิจกรรมอ่ืนๆ
มำกมำยร่วมกบัองคก์รกำรกศุล โรงพยำบำลภำครัฐ และเอกชน รวมถึงหำ้งร้ำนทัว่ประเทศผ่ำนกิจกรรม
ต่ำงๆ ไม่วำ่จะเป็น WACOAL BEAUTY INSIDE หรือ WACOAL POWER OF WOMEN เพ่ือร่วมรณรงค์
ใหผู้ห้ญิงไทยตระหนกัควำมส ำคญัของกำรตรวจสุขภำพเตำ้นมอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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 ARROW :  FABRIC-DESIGN  INNOVATION  
“Cambridge shirt”  “เช้ิต เบาสบาย จากแอร์โรว์”  
ผลิตจำกเน้ือผำ้ Cotton 100%  ท ำจำก  2 วตัถุดิบคุณภำพสูงจำก สหรัฐอเมริกำและอียิปต ์ Prima Cotton ผสม
กบั Egyptian Cotton   และใชเ้ทคนิคกำรทอดว้ย  AIR FLOW TECH ซ่ึงเป็นเทคนิคเฉพาะของ ARROW  
ท ำใหไ้ดเ้ส้ือเช้ิตท่ีมีควำมบำงเบำ และทนทำน เหมำะกบัสภำพอำกำศประเทศไทย 

 ARROW  นวตักรรมทางด้านสังคม 
 “ARROW  ขอเส้ือเหลือใช ้ ช่วยผูป้ระสบภยัน ้ำท่วม”  ปีท่ี 4  เป็นโครงกำรเชิญชวนใหผู้มี้จิตศรัทธำร่วม 
 บริจำคเส้ือผำ้เหลือใชใ้หผู้ป้ระสบอุทกภยัน ้ำท่วมผำ่นทำง ARROW ซ่ึงเป็นโครงกำรต่อเน่ืองจำกปี 2553  
 โดย ARROW  ท ำกำรบริจำคผำ่นส่ือต่ำงๆ และองคก์รกำรกศุลทัว่ประเทศ   

 LACOSTE    :   นวตักรรมทางสังคม   
 LACOSTE   ร่วมสนบัสนุนกิจกรรมทำงสงัคมกบัมลูนิธิชยัพฒันำ  โดยบริจำคผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นเส้ือ  จ ำนวน  

 830 ช้ิน  กำงเกงและกระโปรง  จ ำนวน 780 ช้ิน  รวมทั้งหมด  1,610 ช้ิน  เพ่ือใหม้ลูนิธิฯ น ำไปใชใ้นกิจกรรม
ต่อไป 

 LACOSTE   :    สร้างความแปลกใหม่  
 LACOSTE   น ำเสนอควำมแปลกใหม่อีกคร้ังดว้ยกำรใช ้Standard Fixture  รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์สไตล ์
 ใหม่มำตกแต่งร้ำน  โดยไดรั้บแรงบลัดำลใจมำจำกสถำปัตยกรรมสมยัใหม่ท่ีใหค้วำมส ำคญักบัเฟอร์นิเจอร์ท่ี 
 เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  ดว้ยกำรใชว้สัดุมีน ้ำหนกัเบำ  ลดพลงังำนและยงัลดมลพิษในขบวนกำรผลิตอีกดว้ย 
 LACOSTE   :    นวตักรรมการสร้างสรรค์  

LACOSTE    จบัมือกบับริษทั  Orthorite   ผลิตพ้ืนรองเทำ้ท่ีมีควำมโดดเด่นดว้ยคุณสมบติั  5  ประกำร  คือ  
ช่วยลดแบคทีเรีย  ระบำยอำกำศไดดี้  สวมใส่สบำย  ทนทำน  และสำมำรถน ำกลบัมำใชใ้หม่ได ้

 น า้แร่  “ใหม่  เจริญปุระ”    
 เร่ิมท ำกำรตลำดในเดือนตุลำคม  2554    เป็นน ้ำแร่จำกธรรมชำติ 100%  และมีตน้ก ำเนิดจำกแหล่งน ้ำพุร้อน 
 ใตดิ้นบนยอดเขำสูง อ ำเภอพบพระ จงัหวดัตำก ซ่ึงเป็นแหล่งน ้ำพุร้อนท่ีอยูลึ่กกวำ่ 10,000 ฟุต  จนถึงแหล่ง  
 ก ำเนิดควำมร้อนภำยในโลก  น ้ ำจะถกูกลัน่จนเดือดเป็นไอและถกูดนักลบัข้ึนมำสู่ผิวโลกอีกคร้ัง   โดยผำ่น 
 กำรกลัน่กรองผำ่น หินแร่ ใตดิ้นลึกกลบัข้ึนมำเป็นน ้ำพุร้อนธรรมชำติ ท่ีอุดมดว้ยแร่ธำตุท่ีส ำคญันำนำชนิดท่ี 
 มีประโยชนต่์อร่ำงกำยเพ่ือรองรับกลุ่มเป้ำหมำยท่ีมีแนวโนม้สนใจสุขภำพมำกข้ึนเร่ือยๆ กำรท ำกำรตลำด 
 น ้ำแร่  “ใหม่  เจริญปุระ” เนน้กำรสร้ำง  Brand Awareness  ในวงกวำ้งโดยใช ้ Mass Media  ใหก้ลุ่มเป้ำหมำย 
 มีโอกำสรับรู้ไดเ้ร็วข้ึน  ตลอดปี  2557  น้ี  ผลิตภณัฑน์ ้ำแร่ “ใหม่  เจริญปุระ”  มุ่งเนน้กำรขยำยช่องทำงกำร 
 จดัจ ำหน่ำยเพ่ือเพ่ิมโอกำสทำงกำรขำยใหม้ำกยิ่งข้ึน   
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
1.  อุตสาหกรรมผลติภัณฑ์เคร่ืองส าอางและเคร่ืองหอม 
     (1)    ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
               - ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
           บริษทัฯ  ด ำเนินธุรกิจในกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์คร่ืองส ำอำงมำนบัแต่บริษทัเร่ิมด ำเนินงำนในปี  
2507  ภำยใตเ้คร่ืองส ำอำง PIAS  ซ่ึงเป็นแบรนดจ์ำกญ่ีปุ่น นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัขยำยธุรกิจเคร่ืองส ำอำง  โดยกำร 
แนะน ำแบรนดต่์ำงๆ  เขำ้สู่ตลำดอยำ่งต่อเน่ือง  ไดแ้ก่  BSC PURE CARE, SHEENE/, ARTY PROFESSIONAL, 
HONEI  V, ST. ANDREWS   ในเดือนตุลำคม  2548   เร่ิมแนะน ำแบรนดเ์คร่ืองส ำอำง  BSC COSMETOLOGY  
เพ่ือสร้ำงแบรนดเ์คร่ืองส ำอำงในเครือสหพฒัน์ใหก้ำ้วสู่ระดบัสำกล โดยใชแ้ป้งเคก้เป็นสินคำ้หลกัในกำรโฆษณำ
ผำ่นส่ือใหเ้กิดกำรรับรู้  (Brand  Awareness)  กบักลุ่มเป้ำหมำย และมีกำรผสมผสำนระหวำ่ง  Celebrity Marketing  
และ Testimonial Marketing โดยเลือกใชพ้รีเซ็นเตอร์ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัของประชำชนมำแนะน ำผลิตภณัฑ ์ 
เพ่ือใหเ้กิดควำมตอ้งกำรทดลองใช ้ ประกอบกบัแนวโนม้พฤติกรรมผูบ้ริโภคไดเ้ปล่ียนแปลงจำกเดิมไปมำก ปัจจยั
เทคโนโลยีท่ีเติบโตกำ้วกระโดดเป็นแรงผลกัดนัส ำคญั เช่น เทคโนโลยีคลำวด ์ท ำใหค้วำมตอ้งกำรผูบ้ริโภค
เปล่ียนไป  จำกแนวโนม้ดงักล่ำวท ำให ้BSC COSMETOLOGY   เพ่ิมแนวทำงกำรท ำกำรตลำดโดยเพ่ิมสดัส่วนของ
ช่องทำงออนไลน ์ เช่น Facebook   ปัจจุบนัมี Fanpage  กวำ่  250,000 คน  ซ่ึงเป็นฐำนขอ้มลูลูกคำ้ท่ีสำมำรถต่อยอด
ไปท ำกำรตลำดดำ้นอ่ืนๆไดอี้ก 
 บริษทัฯ  มองเห็นทิศทำงในกำรเติบโตของกำรเปิดตลำดสู่อำเซียน  AEC  เคร่ืองส ำอำง BSC 
COSMETOLOGY และ SHEENE/   เป็นแบรนดเ์คร่ืองส ำอำงไทยรำยแรกๆ  ของประเทศไทยท่ีขยำยฐำนออกไปสู่
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน   โดยเร่ิมบุกไปท่ีประเทศเวียดนำมและกมัพชูำ ซ่ึงมีกำรเตรียมควำมพร้อมต่ำงๆ  เพ่ือ
เขำ้สู่อำเซียนอยำ่งสมบูรณ์ 
   รวมถึงกำรขยำยช่องทำงกำรตลำดเขำ้สู่ธุรกิจ E-COMMERCE อยำ่งเตม็รูปแบบ ทั้งในดำ้นกำร
จ ำหน่ำยออนไลนแ์ละผำ่นทีวีชอ้ปป้ิง เช่น O-SHOPPING และ BENTO WEBSITE  ซ่ึงเป็นช่องทำงท่ีสำมำรถเพ่ิม
ยอดขำยใหแ้บรนดเ์ติบโตและไดรั้บกำรตอบรับเป็นอยำ่งดีจำกลกูคำ้โดยในอนำคตจะพฒันำเป็นอีกหน่ึงช่อง
ทำงกำรขำยหลกัของแบรนดด์ว้ย 
                      บริษทัฯ สร้ำงแบรนด ์ BSC COSMETOLOGY   เพ่ือใหเ้กิดกำรยอมรับอยำ่งกวำ้งขวำง และพฒันำให้
แขง็แกร่งข้ึนเพ่ือน ำไปสู่กำรส่งออกเป็นแบรนดข์องเครือสหพฒันเ์องใหสู่้ระดบัสำกล โดย BSC COSMETOLOGY  
พฒันำผลิตภณัฑห์ลำกหลำยและส่ือสำรกำรตลำดผำ่น  Mass Media ในดำ้นภำพลกัษณ์บริษทัฯ เลือกพรีเซ็นเตอร์  
ท่ีเป็นท่ียอมรับในเร่ืองควำมงำมวำ่เป็นผูห้ญิงท่ีสวยท่ีสุดในโลก และมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั  คือ  นำตำลี   เกลโบวำ  
มิสยนิูเวิร์ส ปี 2005  เป็นแบรนดแ์อมบำสเดอร์  โดยเป็นทูตควำมงำมจำก BSC COSMETOLOGY   ท่ีส่งเสริม 
ภำพลกัษณ์กำ้วสู่ควำมเป็นแบรนดร์ะดบั  International   ต่อไปในอนำคต   บริษทัฯ  มุ่งสร้ำงกำรรับรู้ถึงควำม 
หลำกหลำยของผลิตภณัฑอ์ยำ่งต่อเน่ือง   BSC COSMETOLOGY  ใหค้วำมส ำคญัอยำ่งต่อเน่ืองกบังำนวิจยัทั้งดำ้น
นวตักรรมใหม่ๆ  โดยมุ่งเนน้สร้ำงควำมแขง็แกร่งใหก้บัแบรนดแ์ละสินคำ้  โดยมีนวตักรรมเป็นอำวธุส ำคญั  มีกำร
ลงทุนในกำรวิจยัคน้ควำ้ทำงวิทยำศำสตร์   เพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงนวตักรรมของสินคำ้   และไม่เพียงแค่ตวัสินคำ้เท่ำนั้น  
แบรนด ์BSC Cosmetology เลง็เห็นวำ่ นวตักรรม คือทุกอยำ่งทั้งตวัสินคำ้ กล่องบรรจุภณัฑ ์ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
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กำรจดัส่ง กำรตลำด  ซ่ึงแบรนดมุ่์งเนน้นวตักรรมในทุกๆ ดำ้นเพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค  ควำมพึง
พอใจของลกูคำ้ ส่งผลใหมี้กำรพฒันำและน ำเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีดีข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 
 - ปัจจัยส าคัญทีม่ีผลกระทบต่อโอกาส หรือ ข้อจ ากดัการประกอบธุรกจิ 
 - โอกาส และ อุปสรรคของการประกอบธุรกจิ 
  โอกาส 
 1. เกณฑข์องผูห้ญิงท่ีเร่ิมใชเ้คร่ืองส ำอำงตั้งแต่อำยยุงันอ้ย  เป็นปัจจยัท่ีสร้ำงโอกำสเติบโตให ้  
กบัธุรกิจเคร่ืองส ำอำงเป็นอยำ่งมำก  บริษทัฯ  จึงปรับผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัควำมตอ้งกำรของกลุ่มลกูคำ้อำยนุอ้ย 
อีกทั้งท ำใหผู้บ้ริโภครู้สึกถึงควำมคุม้ค่ำในดำ้นรำคำ  ส่งผลใหบ้ริษทัฯสำมำรถจ ำหน่ำยไดเ้พ่ิมมำกข้ึนตำมล ำดบั 
   2.  ตลำดเคร่ืองส ำอำงและน ้ำหอม มีอตัรำกำรเติบโตต่อเน่ืองทั้งอุตสำหกรรม  ส่งผลใหห้ำ้ง 
สรรพสินคำ้ต่ำงๆ  มีกำรปรับเปล่ียนกำรจดัพ้ืนท่ี มีกำรปรับไซส์ ทั้งขนำดใหญ่ กลำง และเลก็ เห็นไดจ้ำกกำรท่ี   
เทสโก ้โลตสั พฒันำมำเป็นโลตสัเอก็เพรส ท่ีเปิดจ ำหน่ำยตำมป๊ัมน ้ำมนัต่ำงๆ เพ่ือหลีกเล่ียงกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย 
ผงัเมือง และในปีท่ีผำ่นมำเทสโก ้โลตสั  มีกำรปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีขำยใหม่ โดยเนน้เพ่ิมพ้ืนท่ีส่วน Cosmetic Shop  
มำกข้ึน เพ่ือตอ้งกำรจบักลุ่มลกูคำ้ท่ีมี  Lifestyle  เป็นคนรุ่นใหม่ และเป็นกำรเสริมภำพลกัษณ์ใหแ้ก่  Discount 
Stores  เอง   และเพ่ิมยอดขำยไปในตวั   อีกทั้งยงัท ำใหล้กูคำ้ต่ืนตวัในกำรซ้ือเคร่ืองส ำอำงมำกข้ึน  และในปัจจุบนั 
ยงัขยำยกำรขำยเคร่ืองส ำอำงลงไปยงัร้ำนคำ้ในกลุ่ม Convenience Store เช่น ร้ำน Seven-Eleven เป็นตน้ 
 3. ภำพรวมตลำดเคร่ืองส ำอำงถือวำ่เติบโตดีมำก  โดยมีก ำลงัซ้ือจำกต่ำงจงัหวดัและหวัเมือง
ใหญ่ๆ มำเป็นแรงหนุนท่ีส ำคญัอีกแรงหน่ึง   โดยหำ้งสรรพสินคำ้โรบินสนัขยำยสำขำเพ่ิมในหวัเมืองหลกั และรอง   
เพ่ือรองรับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในแต่ละจงัหวดัมำกข้ึน  ประกอบกบัมีกำรเปล่ียนแปลงและพฒันำวิถีชีวิต และ
ควำมเป็นอยูข่องคนในหวัเมืองต่ำงๆ ท่ีเติบโตจนเป็นเมืองใหญ่ท่ีมีทุกอยำ่งใกลเ้คียงกบักรุงเทพ   สอดรับกบักำร 
เพ่ิมกำรลงทุนในธุรกิจใหญ่   ทั้งอสงัหำริมทรัพยแ์ละคำ้ปลีกตำมหวัเมืองหลกั  หวัเมืองรอง   ซ่ึงเป็นเคร่ืองช้ีวดั  
กำรเติบโตของก ำลงัซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึนไดเ้ป็นอยำ่งดี   จะเห็นไดจ้ำกแผนกำรลงทุนทั้งในเครือเซ็นทรัล   โรบินสนั   
กลุ่มเดอะมอลล ์กรุ๊ป  และกลุ่มหำ้ง Retail จำกต่ำงประเทศ  เช่น Tsuruha  ท่ีมีแผนธุรกิจขยำยไปยงัหวัเมืองต่ำง ๆ  
จำกกำรขยำยตวัดงักล่ำวเป็นโอกำสดีของแบรนดท่ี์จะสร้ำงตลำด  และยอดขำยใหเ้ติบโตสอดรับกบัเศรษฐกิจและ
กำรเจริญเติบโตต่ำง ๆ 
 4.  ปัจจุบนัลูกคำ้มีควำมรู้ในกำรเลือกใชเ้คร่ืองส ำอำงมำกข้ึน  กำรเลือกซ้ือส่วนหน่ึงเกิดจำก
สภำวะทำงสงัคม โดยเฉพำะช่วงอำยรุะหวำ่ง 30-49 ปี ท่ีมีปริมำณกำรซ้ือเคร่ืองส ำอำงรำคำแพงมำกข้ึน เพรำะให้
ควำมส ำคญักบัภำพลกัษณ์ของตนเอง โดยรวมแลว้ทุกแบรนดต่์ำงแข่งขนักนัช่วงชิงส่วนแบ่งกำรตลำด แต่ปัญหำ  
คือเม่ือแข่งขนักนัมำก  ทั้งกำรโปรโมชัน่ของหำ้งสรรพสินคำ้   จำกกำรแจกสินคำ้ตวัอยำ่ง  และกำรใหกิ้ฟตเ์ซต   
จนสร้ำงควำมเคยชินใหก้บัลูกคำ้ ท ำใหเ้กิดพฤติกรรมไม่ลด - ไม่ซ้ือ และส่ิงท่ีตำมมำอยำ่งไม่อำจหลีกเล่ียงได ้      
คือ โอกำสในกำรเกิดควำมจงรักภกัดีต่อแบรนดมี์ไดย้ำก   ท ำใหล้กูคำ้เปล่ียนแบรนดสู์ง  ท ำใหบ้ริษทัฯ  ตอ้ง           
ท ำกำรส่งเสริมกำรตลำดมำกยิ่งข้ึน โดยใชจุ้ดแขง็ของบริษทัฯ ท่ีมีสินคำ้หลำกหลำยทุกหมวดหมู่ มำท ำกิจกรรม
ส่งเสริมกำรขำยแบบ Cross Promotion ระหวำ่งแบรนดภ์ำยในบริษทั 
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 5.  กำรเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ  ปัจจุบนัช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยมิไดจ้ ำกดัอยูแ่ค่ช่องทำงหนำ้
เคำนเ์ตอร์ขำย   เม่ือโลกกำ้วเขำ้สู่ยคุดิจิตอล   ควำมนิยมในกำรชอ้ปป้ิงแบบออนไลนเ์พ่ิมมำกข้ึนในทุกหมวดหมู่    
สินคำ้   รวมถึงกลุ่มธุรกิจเคร่ืองส ำอำง  ซ่ึงมีอตัรำกำรเติบโตในกลุ่มอีคอมเมิร์ซสูงเป็นอนัดบั 2 รองจำกกลุ่มเส้ือผำ้   
ซ่ึงเป็นผลดีต่อตลำดเคร่ืองส ำอำงเป็นอยำ่งยิ่ง   ปัจจุบนัเป็นช่วงเวลำท่ีประเทศไทยมีควำมพร้อมส ำหรับกำรซ้ือขำย
ผำ่นระบบออนไลน ์  เน่ืองจำกมีระบบกำรส่ือสำรท่ีเติบโตเขำ้มำรองรับ  จำกกำรพฒันำกำรส่ือสำรแบบ EDGE    
เขำ้สู่ยคุ  3G  และอนำคตจะเป็น 4G   ท ำใหล้กูคำ้เขำ้ถึงระบบอินเตอร์เน็ต  ซ่ึงถือเป็นปัจจยัส ำคญัของกำรคำ้แบบ         
อีคอมเมิร์ซ   ท ำใหง่้ำยและรวดเร็วในกำรซ้ือสินคำ้  ถึงแมก้ำรขำยผำ่นระบบออนไลนย์งัไม่ไดเ้ป็นรำยไดห้ลกัของ
แบรนดใ์นปัจจุบนั   แต่ตอ้งยอมรับวำ่กระแสไดเ้ขำ้มำและเร่ิมตน้ข้ึนแลว้  โดยตวัเลขกำรซ้ือขำยผำ่นระบบออนไลน์
เป็นกระแสท่ีน่ำจบัตำมอง  และถือเป็นโอกำสของแบรนดท่ี์จะขยำยยอดขำยผำ่นช่องทำงน้ีและเติบโตอยำ่งมำก 
ภำยใน 5 ปี 
 6. กำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนถือเป็นโอกำสอนัดีเพรำะภำพรวมของตลำด 10 ประเทศ
ในประชำคมอำเซียนจะรวมเป็นหน่ึงเดียวส่งผลใหภ้ำษีในกำรน ำเขำ้หรือส่งออกเป็นศูนย ์เรียกไดว้ำ่ปัญหำดำ้นภำษี
ต่ำงๆจะหมดไปท ำใหเ้รำสำมำรถขยำยกำรส่งออกไปไดม้ำกข้ึนในอำเซียนและยงัสำมำรถน ำเขำ้วตัถุดิบท่ีมีควำมได้
ไดเ้ปรียบทำงดำ้นตน้ทุนเขำ้มำไดอี้กดว้ย   
 7. บริษทัฯ ใชเ้ทคโนโลยี (IT) เขำ้ช่วยเพ่ิมศกัยภำพในกำรบริหำร สร้ำงระบบ Quick Response  
Marketing  System (QRMS)   ณ  จุดขำย เพ่ือใหท้รำบผลกำรขำยอยำ่งละเอียดต่อเน่ือง เป็นคร้ัง เป็นช้ิน เป็นรำย
รหสั และทรำบภำวะสินคำ้ท่ีขำยและสินคำ้คงคลงัไดทุ้กเวลำ  อยำ่งรวดเร็วและต่อเน่ืองโดยระบบออนไลน ์ ท่ีเช่ือม 
จุดขำย  บริษทัฯ  และผูผ้ลิต  จำกระบบน้ีท ำใหบ้ริษทัฯ สำมำรถป้อนสินคำ้ไดร้วดเร็วข้ึน ไม่เสียโอกำสกำรขำย และ
ป้อนสินคำ้ไดต้ำมชนิด สี ประเภทตำมท่ีลกูคำ้ตอ้งกำร แตกต่ำงกนัตำมพ้ืนท่ีขำย และตอบสนองลูกคำ้ 
ไดร้วดเร็ว  และเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำย (Supply Chain)  ท่ีแขง็แกร่งใหก้บัธุรกิจ   
 8. บริษทัฯ สร้ำงระบบเติมสินคำ้อตัโนมติั  (Auto Replenishment)  เพ่ือน ำระบบ QRMS มำ
ประยกุตใ์ชอ้ยำ่งมีประโยชนแ์ละเตม็ประสิทธิภำพในกำรบริหำรสินคำ้ในร้ำนคำ้ใหส้มบูรณ์มำกยิ่งข้ึน  โดยระบบ
เติมเตม็สินคำ้อตัโนมติัน้ีจะน ำขอ้มลูกำรขำยสินคำ้แต่ละ SKU ในแต่ละร้ำนคำ้  ผำ่นสูตรกำรค ำนวณทำงสถิติ  เพ่ือ
พยำกรณ์กำรเติมเตม็สินคำ้เขำ้ร้ำนคำ้ต่อวนั เพ่ือใหมี้สินคำ้ตรงตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ดว้ยปริมำณท่ีเหมำะสม 
ท ำใหห้นำ้ร้ำนมีสต๊อคท่ีสมดุลกบักำรขำย ไม่มีสินคำ้มำกเกินไป และช่วยลดกำรสูญเสียโอกำสในกำรขำย 
 อุปสรรค 
 1. ปัจจุบนักำรแข่งขนัในตลำดเคร่ืองส ำอำงในไทยมีควำมรุนแรงมำกข้ึน    ทั้งจำกกำรท ำ 
กำรตลำดของแบรนดเ์ดิมท่ีมีอยูใ่นตลำด  และแบรนดใ์หม่ท่ีเพ่ิงเขำ้มำท ำกำรตลำดเพ่ิม  ท ำใหเ้พ่ิมโอกำสกำร 
เลือกของลกูคำ้มำกข้ึน ลกูคำ้จึงมีควำมภกัดีต่อแบรนดล์ดลง   
    2.  ดิสเคำนส์โตร์  จำกกำรเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ของวงกำรดิสเคำนส์โตร์  เน่ืองจำกยกัษใ์หญ่ 
หำ้งคำร์ฟร์ู ประกำศขำยกิจกำรโดยมีคำสิโน กรุ๊ป  เป็นผูค้วำ้ชยัในกำรซ้ือกิจกำรคร้ังน้ี   คำสิโน กรุ๊ป  เป็นผูถื้อหุน้
ใหญ่ของบริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน)   ส่งผลใหห้ำ้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  กลำยเป็นผูน้ ำตลำด
ธุรกิจดิสเคำนส์โตร์ในชัว่พริบตำ   จำกกำรขำยกิจกำรดงักล่ำวส่งผลใหต้ลำดดิสเคำนส์โตร์เพ่ิมกำรแข่งขนัท่ี 
ดุเดือดมำกยิ่งข้ึน  เพรำะจ ำนวนผูแ้ข่งขนัในตลำดลดลงเหลือเพียงบ๊ิกซี และเทสโก ้โลตสั เท่ำนั้น ซ่ึงผูบ้ริโภคยงั 
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คงไดรั้บประโยชนสู์งสุดในกำรแข่งขนัคร้ังน้ีดว้ย  นอกจำกนั้น ดิสเคำนส์โตร์ยงัพยำยำมยกระดบัภำพลกัษณ์ของ
ตวัเองในธุรกิจดิสเคำนส์โตร์  ซ่ึงมีกำรแข่งขนัดำ้นรำคำท่ีรุนแรงห ้ำหัน่กนัจนคู่แข่งหลำยรำยตอ้งหำยไปจำกตลำด 
กำรท ำรำคำท่ีต ่ำกวำ่ทอ้งตลำดมำกท ำใหอ้  ำนำจกำรต่อรองอยู่ในมือ เกิดกำรเรียกร้องผลประโยชนใ์นเชิงรุก  และ
ด ำเนินกำรในรูปแบบต่ำงๆ ท ำใหบ้ริษทัคู่คำ้ตอ้งรับภำระกำรแข่งขนัเพ่ิมข้ึนเป็นตน้ทุนกำรขำยหรือตน้ทุนกำรตลำด
ท่ีสูงข้ึน รวมถึงดิสเคำนส์โตร์มีลกัษณะเป็นกำรลงทุนขำ้มชำติ ท ำใหส้ำมำรถขยำยฐำนกำรเปิดสำขำไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 
ซ่ึงรวมถึงกำรขยำยตวัลกัษณะของคอนวีเน่ียนสโตร์ และซูเปอร์มำร์เกต็แบบยอ่ส่วนไปในชุมชนต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำง
ฐำนอ ำนำจกำรต่อรองกบับริษทัคู่คำ้มำกข้ึน    ธุรกิจดิสเคำน์สโตร์ยงัเพ่ิมพนัธมิตรธุรกิจเพ่ือเสริมบริกำรร่วมกบั
ผูป้ระกอบกำรกวำ่ 70 รำยใหบ้ริกำรรับช ำระบิลต่ำงๆ  ในอนำคตมีแนวโนม้จะขยำยใหค้รอบคลุมมำกข้ึน นบัเป็น
เคร่ืองมือทำงกำรตลำดในกำรดึงดูดลกูคำ้เขำ้ใชบ้ริกำร    สอดรับพฤติกรรมลูกคำ้เนน้ควำมสะดวกสำมำรถใชจ้บั 
จ่ำยสินคำ้และใชบ้ริกำรไดใ้นสถำนท่ีเดียว   ปัจจุบนัลกูคำ้มีเวลำจ ำกดัและนิยมควำมสะดวกสบำย สำมำรถจบั 
จ่ำยครบแบบ  "วนัสตอ็ปชอปป้ิง และวนัสต็อปเซอร์วิส"  ในท่ีเดียวกนั    นอกเหนือจำกรับช ำระบิลต่ำง ๆ แลว้        
ดิสเคำนส์โตร์ยงัหำพนัธมิตรอ่ืน ๆ  เช่น ไทยทิคเกต็เมเจอร์ ในกำรเพ่ิมช่องทำงจ ำหน่ำยตัว๋ บขส.  จ ำหน่ำยบตัร
คอนเสิร์ตต่ำงๆ  บริกำรส่งพสัดุไปรษณีย ์ เป็นตน้ และ ดิสเคำนส์โตร์จึงใชจุ้ดน้ีท ำแคมเปญกำรตลำดควบกบักำร
จ ำหน่ำยสินคำ้ไดอี้กดว้ย  เช่น จ่ำยบิลไดคู้ปองส่วนลด เป็นกำรท ำ พลู มำร์เกต็ต้ิง  เพ่ือใหก้ำรตลำดมีประสิทธิภำพ
มำกข้ึน   ในอนำคต  ดิสเคำนส์โตร์มีแผนจดัท ำ Shopping Online แบบเต็มรูปแบบ เพ่ือรองรับกบักำรแข่งขนัอนั
ดุเดือด และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีจะเปล่ียนแปลงไปในอนำคต 
                             ผลกระทบ คือ  ซพัพลำยเออร์ หรือบริษทัคู่คำ้  ถกูก ำหนดเง่ือนไข  ใหเ้กิดประโยชนก์บักลุ่ม        
ดิสเคำนส์โตร์มำกกวำ่ แทนท่ีจะเป็นกำรตกลงผลประโยชนจ์ำกทั้ง 2  ฝ่ำยแบบ  Win-Win Situation  และเน่ืองจำก  
ดิสเคำนส์โตร์ใชก้ลยทุธ์ลดรำคำต ่ำกวำ่ป้ำย  เป็นส่ิงดึงดูดผูบ้ริโภค ท ำใหบ้ริษทัคู่คำ้ตอ้งรับภำระกำรถกูรุก ในกำร
เรียกร้องเร่ืองกำรใหส่้วนลดกำรคำ้ท่ีสูงข้ึน  เพ่ือใหมี้โอกำสขำยในหำ้งฯนั้น ในลกัษณะน้ีบริษทัฯ มีมำตรกำรใน 
กำรสร้ำงใหเ้กิดควำมสมดุล  พยำยำมหลีกเล่ียงกำรลดรำคำสินคำ้  โดยใชว้ิธีอ่ืน  เช่น มีของแถมแทนกำรลดรำคำ    
เพ่ือไม่ใหร้้ำนคำ้ในทอ้งถ่ินไดรั้บผลกระทบจำกกำรลดรำคำสินคำ้ และยงัเป็นกำรท ำกำรตลำดกบัคู่คำ้อยำ่งสมดุล   
อีกทำงหน่ึงดว้ย  
 คำดวำ่ตลำดดิสเคำนส์โตร์ยงัคงขยำยตวัอยำ่งต่อเน่ือง  ตำมสภำวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีเร่ิมมี
แนวโนม้ดีข้ึน  โดยมุ่งเนน้กำรขยำยสำขำไปยงัจงัหวดัขนำดกลำงและขนำดเลก็ท่ีมีก ำลงัซ้ือสูง  และเนน้กำรขยำย
สำขำในรูปแบบใหม่ท่ีมีขนำดเลก็ลง และใกลแ้หล่งชุมชนมำกท่ีสุด  ส ำหรับกลยทุธ์กำรตลำดยงัคงใชก้ำรลดรำคำ
เป็นตวัดึงดูดลกูคำ้ น ำสินคำ้ท่ีจ ำเป็นในชีวิตประจ ำวนัมำลดรำคำ จนกลำยเป็นนโยบำยหลกัท่ีจะด ำเนินกำรตลอดไป 
มิใช่เพียงแค่กำรส่งเสริมกำรขำยท่ีจดัเป็นช่วงๆ 
 3. พฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนัเปล่ียนไปจำกเดิมมำก  โดยเฉพำะช่องทำงกำรเลือกซ้ือสินคำ้ 
โดยพบวำ่กลุ่มลกูคำ้ไม่มีเวลำเขำ้หำ้งมำกนกั หนัมำใชบ้ริกำรดำ้นกำรชอ้ปป้ิงออนไลน ์จึงท ำใหต้อ้งมีกำรปรับ 
เปล่ียนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยใหเ้หมำะสมกบัพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 4. ในปีท่ีผำ่นมำ  มีปัจจยัเร่ืองกำรเมืองและเศรษฐกิจเขำ้มำกระทบ  ส่งผลใหก้ ำลงัซ้ือของผู ้
บริโภคหดตวั  ท ำใหต้อ้งกระตุน้ตลำดตั้งแต่ตน้ปี  เพ่ือปลุกก ำลงัซ้ือดว้ยโปรโมชัน่  ลด  แลก  แจก  แถม  ส่งผล 
ใหพ้ฤติกรรมของลูกคำ้มีควำมภกัดีกบัแบรนดน์อ้ยลงตอ้งท ำกำรตลำดใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือมำกยิ่งข้ึน 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=พูล%20มาร์เก็ตติ้ง


   บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)                                                              แบบ 56-1 

    

หนำ้  12 

 

 5. นโยบำยกำรปรับข้ึนค่ำแรง 300 บำท  ท ำใหต้น้ทุนกำรผลิตดำ้นค่ำแรงปรับข้ึน  ซ่ึงมีผล 
กระทบกบัโครงสร้ำงตน้ทุนสินคำ้  ตอ้งปรับค่ำแรงงำนกลุ่มท่ีไม่ถึง 300 บำทดว้ย  ขณะเดียวกนักำรปรับข้ึน
ค่ำแรงงำนท ำใหเ้กิดปัญหำกำรเคล่ือนยำ้ยแรงงำนในกรุงเทพกลบัสู่ภูมิล  ำเนำ  เพรำะไดค่้ำแรงเท่ำกนัทั้งประเทศ  
ขณะท่ีค่ำครองชีพต่ำงจงัหวดัต ่ำกวำ่กรุงเทพ 
 6. กำรเปิดเขำ้สู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในอนำคต จะส่งผลใหต้ลำดเคร่ืองส ำอำงมีกำร
แข่งขนัท่ีสูงข้ึนอีกมำก  เคร่ืองส ำอำงจำกกลุ่มประเทศอำเซียนสำมำรถเขำ้มำท ำกำรตลำดไดอ้ยำ่งเสรี  ดงันั้นกำร      
สร้ำงแบรนดเ์พ่ือใหเ้กิดควำมภกัดีในตรำสินคำ้ ท่ีมีควำมส ำคญัประกอบกนั กบักำรเกิดโอกำสในกำรสร้ำงตลำด
ใหม่ในกลุ่มอำเซียนเช่นกนั 

 (2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 (ก)  นโยบายและลกัษณะการตลาด 
  - กลยุทธ์การแข่งขัน 
  กำรตลำดเคร่ืองส ำอำงมีกำรแข่งขนัสูงและรุนแรงมำกข้ึนจำกแบรนดใ์หม่ ๆ  ท่ีเพ่ิมข้ึน ตลำด
เคร่ืองส ำอำงมีอตัรำกำรเติบโตอยำ่งต่อเน่ืองทุกปี  ถึงแมใ้นช่วงปี 2555 - 2557  จะประสบภำวะปัญหำเศรษฐกิจและ
กำรเมือง  ธุรกิจเคร่ืองส ำอำงก็ยงัสำมำรถขยำยตวัได ้ เน่ืองจำกสำวไทยยงัคงใหค้วำมส ำคญักบักำรดูแลตวัเอง จึงท ำ
ใหภ้ำพรวมตลำดสินคำ้ควำมงำมยงัสำมำรถเติบโตได ้  ในปี 2557  ท่ีผำ่นมำไดเ้กิดคอสเมติกในรูปแบบแฟลก็ชิป 
สโตร์   โดยกำรเขำ้มำของร้ำนเคร่ืองส ำอำงระดบัโลก “เซโฟร่ำ”  ซ่ึงเป็นร้ำนผลิตภณัฑค์วำมงำมช่ือดงัจำกทุกมุมโลก
ใหส้ำวไทยไดอ้พัเดทเทรนดค์วำมงำม  อีกทั้งกำรขยำยตวัของดิสเคำนส์โตร์และคอนวีเน่ียนสโตร์เขำ้ถึงผูบ้ริโภค  
ไดม้ำกข้ึน  และกำรท ำกำรตลำดท่ีปรับเปล่ียนไปในเชิงรุกมำกข้ึน เพ่ือขยำยฐำนกลุ่มลกูคำ้แต่ละแบรนด ์ ในปี 2557  
เคร่ืองส ำอำงท่ีขำยแบบเคำนเ์ตอร์แบรนด ์ โดยเฉพำะแบรนดน์ ำเขำ้จำกต่ำงประเทศเลือกใชส่ื้อทำงโทรทศันม์ำกข้ึน  
เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้แบรนดใ์นวงกวำ้ง  กำรโฆษณำผำ่นส่ือทีวีเห็นไดท้ั้งภำพเคล่ือนไหวและเสียง  ท ำใหผู้บ้ริโภค
เขำ้ใจแบรนดแ์ละตวัผลิตภณัฑ ์ อีกทั้งกำรแพร่ภำพไปยงัทุกพ้ืนท่ีทัว่ประเทศยงัสอดรับกบักำรท่ีแบรนดต์อ้งขยำย 
ตวัไปตำมหวัเมืองต่ำงจงัหวดัมำกข้ึน   ตลอดจนกำรแนะน ำสินคำ้ใหม่ๆ อยำ่งต่อเน่ือง ส่ือโรงภำพยนตร์ ส่ือทำง
อินเตอร์เน็ต และในหำ้งสรรพสินคำ้ เป็นส่ือท่ีมีอตัรำกำรขยำยตวัเพ่ิมข้ึนอยำ่งชดัเจน โดย BSC COSMETOLOGY 
และ SHEENE/  เพ่ิมกำรใชส่ื้อโรงภำพยนตร์  มำกข้ึนดว้ย  เน่ืองจำกเป็นส่ือท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคเปิดรับและใหค้วำม    
สนใจเพ่ิมข้ึน  เป็นกำรรักษำยอดขำยและขยำยฐำนลกูคำ้ใหม่ๆ  เคำนเ์ตอร์แบรนดย์งัเพ่ิมกลยทุธ์กำรตลำดต่ำงๆ  
มำกมำย จดักิจกรรมกระตุน้กำรจบัจ่ำยท่ีมีควำมรุนแรงมำกข้ึน ทั้งในแง่ควำมถ่ีและกำรจดัเซตท่ีมีรำคำไม่สูงมำก
เป็นตวักระตุน้  โดยแต่ละแบรนดจ์ดั  Value Set  เพ่ือใหเ้กิดกำรทดลองใช ้และดึงดูดใจลกูคำ้กลุ่มใหม่  อีกทั้งกำร 
น ำเทคโนโลยีทนัสมยัมำใหบ้ริกำรเร่ิมมีบทบำทมำกข้ึน   เพ่ือสร้ำงควำมต่ืนเตน้ใหก้บัลกูคำ้   กลุ่มเคร่ืองส ำอำง
เคำนเ์ตอร์แบรนดต่์ำงน ำเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัมำใหบ้ริกำรกนัอยำ่งทัว่หนำ้ โดยเฉพำะเคร่ืองเช็คผิว ใชเ้วลำใหบ้ริกำร
เพียง  3 - 5 นำที   สำมำรถวิเครำะห์สภำพผิวไดอ้ยำ่งละเอียด เป็นเคร่ืองมืออยำ่งหน่ึงท่ีสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือใหก้บั 
แบรนด ์ และยงัสำมำรถสร้ำงควำมรู้สึกถึงควำมคุม้ค่ำในกำรจบัจ่ำยเพ่ิมมำกข้ึน ปัจจุบนักลยุทธ์กำรท ำกำรตลำด 
ของเคำนเ์ตอร์แบรนดต์อ้งหำวิธีกำรท ำใหผู้บ้ริโภคเกิดควำมรักและควำมผกูพนัในแบรนดน์ั้นๆ อยูใ่นใจตลอดเวลำ  
รวมถึงกำรท ำสินคำ้ท่ีตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยำ่งดี พร้อมกำรเพ่ิมจ ำนวนสินคำ้ใหม่ร่วม     
กบักำรท ำกำรตลำดดำ้นอ่ืนๆ  
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  ฝ่ำยเคร่ืองส ำอำงและน ้ำหอมของบริษทัใหน้ ้ำหนกักำรวิจยัผูบ้ริโภคและกำรพฒันำสินคำ้
นวตักรรมท่ีสำมำรถตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งกำรผลิตภณัฑท่ี์ช่วยเพ่ิมควำมสวยและบุคลิกภำพ  
ท่ีดี   พร้อมเคร่ืองมือใหม่ๆ  ท่ีช่วยใหผู้บ้ริโภครับรู้ถึงควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งใชผ้ลิตภณัฑ ์  รวมถึงผลลพัธ์ท่ีไดรั้บ
โดยเฉพำะผลิตภณัฑก์ลุ่มแป้งผสมรองพ้ืน  โดย  BSC COSMETOLOGY ไดเ้ปิดตวันวตักรรมแป้งชนิดใหม่ BSC 
SMOOTHING MATTE  ซ่ึงเป็นแป้ง Filler   เติมเต็มร่องลึกบนใบหนำ้   เป็นเทคโนโลยีใหม่น ำเขำ้จำกประเทศ
เยอรมนันี   นอกจำกช่วยเติมเต็มร่องลึกของใบหนำ้แลว้ ยงัมีคุณสมบติัใหผ้ิวหนำ้เนียนเรียบอยำ่งไร้ท่ีติ   อีกทั้ง
ควบคุมควำมมนัและท ำใหเ้น้ือแป้งติดทนนำนไม่ตอ้งเติมหนำ้บ่อย  โดยกำรส่ือสำรกำรตลำดเลือกใชแ้บบ Mass 
Advertising  และออนแอร์ภำพยนตร์โฆษณำในคอนเซ็ปตใ์หม่  ซ่ึงคุณนำตำลี  เกวโบวำ เป็นพรีเซ็นเตอร์  เพ่ือ    
สร้ำงภำพลกัษณ์อนัดีแก่สินคำ้และดึงกลุ่มลูกคำ้ใหม่ใหเ้กิดกำรทดลองใช ้ ตอกย  ้ำแบรนดแ์ละเป็นกลยุทธ์ส ำคญั                
ท่ีจะผลกัดนัยอดขำยใหเ้ติบโตอยำ่งต่อเน่ือง  
    ในกลุ่มสกินแคร์  BSC COSMETOLOGY   ส่ง 2 นวตักรรมแห่งกำรดูแลผิว 2 กลุ่มผลิตภณัฑ ์
  1. กลุ่มไวทเ์ทนน่ิง  ส่งนวตักรรมกำรบ ำรุงผิวใหส้วำ่งกระจ่ำงใส  ดว้ยเซร่ัมบ ำรุงผิวกระจ่ำง 
ใสระดบัโลก “BSC  Expert White Vit-C Concentrate Serum”  ดว้ยสำรสกดัจำกวิตำมิน C บริสุทธ์ิอยำ่งเขม้ขน้ 
Gluta-Phyto  ท ำหนำ้ท่ีคลำ้ยสำร  Glutathione  ไปยบัย ั้งกำรสร้ำงเอนไซม ์ ท ำใหส้ร้ำงเมด็สีเมลำนินนอ้ยลง  จึง    
ช่วยใหผ้ิวหนำ้ขำวกระจ่ำงใส  ภำยใน  14  วนั   โดยส่ือสำรผำ่นนิตยสำรชั้นน ำในตลำด 
 2. กลุ่มลดเลือนร้ิวรอย  ส่งสุดยอดนวตักรรมระดบัโลก BSC Platinum D-Luxe Series 
เทคโนโลยี C-5 วงแหวนลอ็คควำมอ่อนเยำวข์องผิว  ท่ีเป็นเอกสิทธ์ิหน่ึงเดียวของโลก  กบัวงแหวนท่ีสำมำรถ 
ลอ็คพอดีกบัโครงสร้ำงผิว ใหป้ระสิทธิภำพในกำรลดเลือนร้ิวรอยสูงสุด เห็นผลลพัธ์ไดภ้ำยใน 14 วนั  เหมือน 
ผิวสำมำรถกลบัไปเป็นเด็กไดอี้กคร้ัง  ยืนยนัประสิทธิภำพจำกผูใ้ช ้96 คนใน 100 คน   โดยไดรั้บกำรกำรันตี
ประสิทธิภำพจำกแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญดำ้นควำมงำมระดบัโลก 
 SHEENE/    สินคำ้ท่ีครองแชมป์เจำ้ตลำด   “แป้งควบคุมควำมมนั”   ยงัคงตอกย  ้ำควำมเป็น 
เจำ้ตลำดดว้ยกำรท ำกำรตลำดอยำ่งต่อเน่ือง   ทั้งใน  Mass Media  และส่ือออนไลน ์ เพ่ือใหส้อดรับกบัพฤติกรรม 
กำรบริโภคส่ือของกลุ่มลกูคำ้ท่ีใช ้Online Media ในชีวิตประจ ำวนัเพ่ิมมำกข้ึน Oil Free Powder   โดยจดัแคมเปญ
กำรตลำด “หนำ้ไหนกเ็อำอยู”่  เป็นแคมเปญกำรตลำดท่ีตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ในกลุ่มแป้งควบคุมควำม
มนัทุกชนิด  โดยน ำเสนอจุดแข็งของแป้ง SHEENE/ Oil Free ท่ีรองรับทุกควำมตอ้งกำรของตลำด  แคมเปญดงักล่ำว
น ำเสนอแป้ง SHEENE/ Oil Free ในรุ่นยอดนิยมท่ีมีคุณสมบติัท ำใหห้นำ้สวยใส เนียนเดง้  SHEENE/ Oil Free 
Whitening มีคุณสมบติัใหใ้บหนำ้สวยอยำ่งมีออร่ำ  และ SHEENE/ Oil Free Extra ปกปิดร้ิวรอยไดอ้ยำ่งเนียนสนิท  
โดยแป้ง SHEENE/ Oil Free ทั้ง 3 รุ่นมีคุณสมบติัควบคุมควำมมนัไดย้ำวนำน 12 ชัว่โมง และยงัขยำยไลนเ์พ่ิม
ผลิตภณัฑก์ลุ่ม  Make Up ในทุกหมวดหมู่   อำทิ   ผลิตภณัฑสี์สนับนใบหนำ้  ผลิตภณัฑก์ลุ่มลิปสติค   ผลิตภณัฑ์
กลุ่มมำสคำร่ำ  และผลิตภณัฑก์ลุ่มอำยไลนเ์นอร์  และยำทำเลบ็  โดยน ำเสนอผลิตภณัฑใ์หม่คอลเลค็ชัน่  “SHEENE/ 
Polka Dots”  เมคอพัท่ีเนน้แพค็เกจสุดชิคน่ำรักลำยจุดซ่ึงก ำลงัเป็นท่ีนิยมอยำ่งมำกในกลุ่มวยัรุ่น   คอลเลค็ชัน่
ประกอบดว้ย ลิปสติคเน้ือครีมก่ึงแมท  16  เฉดสี ท่ีมีส่วนผสมจำกหินแร่ควอทซ์สีชมพูทวัร์มำลีนและผลกหุลำบป่ำ   
ช่วยใหเ้น้ือสัมผสัแบบครีมเนียนนุ่ม  SHEENE/ BB Mineral Base Glowing Skin   เบสปรับสภำพผิวเน้ือบำงเบำท่ีมี
ส่วนผสมจำกน ้ำแร่ธรรมชำติบริสุทธ์ิจำกประเทศญ่ีปุ่น และยำทำเลบ็หลำกสีสันสุดสวยท่ีตรงใจกบักลุ่มเป้ำหมำย 
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โดยน ำเสนอเป็นแบบคอนเซปตท่ี์มีทุกกลุ่มผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัเมคอพั   โดยมุ่งเนน้กำรเติบโตของยอดขำยใน
ภำพรวมของแบรนด ์   
 ARTY PROFESSIONAL เคร่ืองส ำอำงท่ีเนน้กำรแต่งหนำ้อย่ำงมือโปร  ดว้ยนวตักรรมกำร  
แต่งหนำ้ท่ีเนน้กำรไฮไลทแ์ละเฉดด้ิงเพ่ือใหห้นำ้สวยมีมิติ   Arty Professional real control concealer                     
(อำร์ทต้ี โปรเฟสชัน่แนล เรียล คอนโทรล คอนซีลเลอร์) นวตักรรมใหม่ คอนซีลเลอร์ท่ีหลอมละลำยดว้ยอุณหภูมิ
ควำมร้อนจำกผิว จนกลำยเป็นครีมเน้ือเนียนบำง  แต่แนบแน่นเขำ้ปกปิดจุดบกพร่องของผิว  ไม่วำ่จะเป็นจุดด่ำงด ำ  
รอยคล ้ำใตต้ำ หรือรอยหมองคล ้ำต่ำงๆ จึงช่วยเตรียมผิวหนำ้ใหแ้ลดูเนียนเรียบ สีผิวสม ่ำเสมอทัว่กนั   อีกทั้งยงัท ำให้
ผิวแลดูเปล่งปลัง่ สวยสดใสอย่ำงมีสุขภำพดี ช่วยกระชบัผิวและลบเลือนร้ิวรอย พร้อมใหก้ำรปกปิดสูงสุดเทียบเท่ำ
กบักำรทำรองพ้ืนและสีสวยติดทนยำวนำน  ปรับสภำพผิวและเกล่ียง่ำยลงบนผิว และมีสำรเติมเตม็ควำมชุ่มช้ืน
เพ่ือใหผ้ิวไม่แหง้กร้ำนซ่ึงเป็นสำเหตุของกำรเกิดครำบระหวำ่งวนัแต่ไม่ท ำใหเ้กิดควำมมนัรอบดวงตำ ปกปิดรอย  
ด ำใตต้ำและกระจำยแสงใหผ้ิวรอบดวงตำดูสดช่ืน   อ่อนกวำ่วยัและกระจ่ำงใส มี  3  โทนสีใหเ้ลือกใชเ้หมำะกบั   
ผิวแต่ละคน 
 PRODUCT INNOVATION   
 1. Product Innovation ท่ีโดดเด่น ไดแ้ก่ 

BSC COSMETOLOGY 
        นวตักรรมกำรบ ำรุงผิวใหส้วำ่งกระจ่ำงใส  ดว้ยเซร่ัมบ ำรุงผิวกระจ่ำงใสระดบัโลก 

“BSC Expert White Vit-C Concentrate Serum”  ดว้ยสำรสกดัจำกวิตำมิน C บริสุทธ์ิอยำ่งเขม้ขน้ Gluta-Phyto 
ท ำหนำ้ท่ีคลำ้ยสำร Glutathione  ไปยบัย ั้งกำรสร้ำงเอนไซม ์  ท ำใหส้ำมำรถสร้ำงเมด็สีเมลำนินนอ้ยลงช่วยให้
ผิวหนำ้ขำวกระจ่ำงใส ภำยใน 14 วนั    
         สุดยอดนวตักรรมกำรลดเลือนร้ิวรอย    “BSC Platinum Deluxe Series    นวตักรรมซ่ึงเป็น    
เอกสิทธ์ิหน่ึงเดียวในโลกท่ีลดเลือนร้ิวรอยอยำ่งไดผ้ล  กำรันตีคุณภำพโดยแพทยผ์ิวหนงัระดบัโลกวำ่เป็นนวตักรรม       
ท่ีทรงประสิทธิภำพ  และในปี 2557 บริษทัมุ่งเนน้ควำมแขง็แกร่งในตลำดแป้งผสมรองพ้ืน โดยน ำเสนอนวตักรรม
ใหม่ล่ำสุดน ำเขำ้จำกประเทศเยอรมนันี   
 แป้ง BSC SMOOTHING MATTE  ดว้ยส่วนผสม Instant Anit-Aging  ช่วยเติมเตม็ร่องผิว
และร้ิวรอยใหดู้ต้ืนข้ึน  เพ่ือผิวท่ีเรียบเนียน  อีกทั้งยงัสำมำรถควบคุมควำมมนัไดย้ำวนำนถึง 12 ชัว่โมง และปกป้อง
ผิวจำกแสงแดด  ตอบโจทยค์รบทุกควำมตอ้งกำรของกลุ่มเป้ำหมำย   มุ่งเนน้กำรท ำกำรตลำดเพ่ือควำมเป็นเจำ้ตลำด  
และสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัผลิตภณัฑเ์พ่ือมุ่งสู่ควำมเป็นเคร่ืองส ำอำงระดบั  International  ในตลำดโลก 
 SHEENE/ 
เนน้กำรดีไซนผ์ลิตภณัฑท่ี์มีควำมแปลกแต่ตรงกลุ่มเป้ำหมำย SHEENE/ POLKA DOT ซ่ึงเป็นเมคอพัท่ีเนน้แพคเกจ
สุดชิคน่ำรักลำยจุดและก ำลงัเป็นท่ีนิยมอยำ่งมำกในตลำดวยัรุ่น 

นวตักรรมใหม่ของแป้ง Oil Free Crystal BB แป้งผสมรองพ้ืนสูตรใหม่  ควบคุมควำมมนั
ยำวนำนถึง 12 ชัว่โมง  อีกทั้งผสำนคุณค่ำคุณสมบติั 9 ประกำรไวใ้นตลบัเดียว  ช่วยใหผ้ิวหนำ้กระจ่ำงใสถึงขีดสุด  
อีกทั้งผิวยงัดูเปล่งประกำยมีออร่ำ 
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 PURECARE 
 เนน้นวตักรรมดำ้นกำรดูแลผิวใหสุ้ขภำพดีและเป็นเคร่ืองส ำอำงท่ีเนน้สำรสกดัจำกธรรมชำติ 
อ่อนโยนต่อผิวบอบบำง  และไม่ก่อใหเ้กิดกำรระคำยเคืองต่อผิวหนงั   โดยน ำเสนอสินคำ้ในกลุ่มลดเลือนร้ิวรอย 
EXTRA REPAIR PHYTOPRIME (ไฟโตไพรม)์   ซ่ึงอุดมไปดว้ย ANTIOXIDANT  ท่ีมีคุณสมบติัในกำรขจดั
สำรพิษออกจำกผิว  ช่วยปกป้องผิวท่ีถูกท ำร้ำยจำกอนุมลูอิสระ ท่ีเกิดจำกควำมเครียด และมลภำวะต่ำงๆ ชะลอ 
กำรเกิดร้ิวรอยและใหผ้ิวอ่อนกวำ่วยัอยำ่งเห็นไดช้ดั 
 2. มีกำรปลูกฝังบุคคลำกรทุกส่วนใหมี้หลกัคิดเชิงบวก  (Positive Thinking)  ในกำรท ำงำน 
 และมุ่งเป้ำหมำยในทิศทำงเดียวกนั  เพ่ือร่วมกนัสร้ำงสรรคส่ิ์งดีใหแ้ก่สงัคม โดย  BSC  COSMETOLOGY  ไดส้ำน
ต่อโครงกำร  “Think Positive, Think BSC”  ดว้ยแนวควำมคิดท่ีตอ้งกำรเห็นผูห้ญิงไทย  เป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีส ำคญั
ใหแ้ก่สังคม  โดยกำรเปล่ียนวิธีคิดของผูห้ญิงใหเ้ป็นผูท่ี้คิดบวก   อีกทั้งเป็นกำรตอกย  ้ำควำมเป็นอนัดบัหน่ึงของ 
แบรนดอี์กดว้ย 
 3. กำรใชร้ะบบลกูคำ้สมัพนัธ์หรือ CRM (Customer Relationship Management)  เพ่ือรักษำ
ฐำนขอ้มลูท่ีมีอยูใ่นกลุ่มลกูคำ้มีควำมภกัดีต่อแบรนดสิ์นคำ้สูงข้ึน และขยำยฐำนกลุ่มลกูคำ้ใหม่ โดยกำรรวมระบบ
สมำชิกของฝ่ำยเคร่ืองส ำอำง   และน ้ำหอม  กบัระบบสมำชิก (Customer  Database)  ของบริษทั   ในโครงกำร          
His & Her Plus Point    ซ่ึงเป็นโครงกำรท่ีลกูคำ้ซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทั  ณ เคำนเ์ตอร์ปกติ  และร้ำนคำ้ท่ีมี
สญัลกัษณ์ของ His & Her Plus Point  สำมำรถสะสมคะแนนเพ่ือแลกของรำงวลัได ้ ท ำใหไ้ดฐ้ำนกลุ่มลูกคำ้ใหม่  
และสำมำรถบริหำรจดักำรฐำนลกูคำ้สมำชิกในเชิงกลยทุธ์ใหเ้กิดยอดขำยเพ่ิมข้ึน 
 - ลกัษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
  แต่ละแบรนดข์องบริษทัฯ มีแนวทำงชดัเจนในกำรขยำยฐำนกลุ่มลูกคำ้ เพ่ือใหค้รอบคลุมและ
ตอบสนองลูกคำ้ไดทุ้กกลุ่ม 
 BSC COSMETOLOGY   
 ปี  2557   BSC  COSMETOLOGY   เพ่ิมช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้  โดยขยำยเขำ้สู่ 
ดิสเคำนส์โตร์  และคอนวี่เน่ียนสโตร์   น ำสินคำ้กลุ่ม BSC White Pink BB,  BSC CC Powder  และผลิตภณัฑ ์
ในกลุ่ม Age Block   ไปจ ำหน่ำยในช่องทำงดงักล่ำว   เพ่ือเพ่ิมยอดจ ำหน่ำยและเพ่ือตอบรับกระแสเกำหลีฟีเวอร์    
ขยำยฐำนลกูคำ้กลุ่มวยัรุ่น และวยัท ำงำนท่ีตอ้งกำรสวยใสสไตลธ์รรมชำติแบบเกำหลี และท ำกำรตลำดใน  
กลุ่มเมคอพั มุ่งเนน้กลุ่มวยัรุ่น และวยัท ำงำน  สนใจกำรแต่งหนำ้และสีสนัท่ีซ้ือง่ำย ขำยคล่อง 
 SHEENE/   ขยำยกลุ่มลกูคำ้ใหม่ดว้ยสินคำ้ในกลุ่มเมคอพัทุกชนิด อำทิ Lipsitck ,  Mascara 
และ  Eye Liner  ส ำหรับสำวๆ ท่ีเนน้ควำมสวยคม  และเลือกซ้ือไดด้ว้ยตนเองง่ำยข้ึน 
 (ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
  - สภาพการแข่งขัน  
  กำรตลำดเคร่ืองส ำอำงมีกำรแข่งขนัสูงและรุนแรงมำกข้ึนจำกแบรนดใ์หม่ๆ  ท่ีเพ่ิมข้ึนตลำด
เคร่ืองส ำอำงมีอตัรำกำรเติบโตอยำ่งต่อเน่ืองทุกปี  ถึงแมใ้นช่วงปี  2555-2557  จะประสบภำวะปัญหำเศรษฐกิจและ
กำรเมือง  ธุรกิจเคร่ืองส ำอำงยงัสำมำรถขยำยตวัได ้   แมว้ำ่ตลำดเคร่ืองส ำอำงจะมีกำรแข่งขนัรุนแรงจำกแบรนด์
ต่ำงประเทศท่ีเขำ้มำท ำตลำดอยำ่งต่อเน่ือง  แต่เช่ือวำ่ผูบ้ริโภครุ่นใหม่เปิดใจและชอบทดลองสินคำ้และยอมจ่ำยเงิน   
มำกข้ึน เพ่ือซ้ือสินคำ้ท่ีมีคุณภำพและไดม้ำตรฐำน  ซ่ึงบริษทัจะอำศยัโอกำสดงักล่ำวสร้ำงแบรนดร์อยลัต้ี และให้
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ควำมส ำคญักบักำรขยำยฐำนลกูคำ้สู่คนรุ่นใหม่   เน่ืองจำกกำรขยำยตวัของดิสเคำนส์โตร์และคอนวีเน่ียนสโตร์ท่ี
เขำ้ถึงผูบ้ริโภคมำกข้ึน และกำรท ำกำรตลำดท่ีปรับเปล่ียนไปในชิงรุกมำกข้ึน  เพ่ือขยำยฐำนกลุ่มลูกคำ้ของแต่ละ 
แบรนด ์ ในปี 2557  น้ี เคร่ืองส ำอำงท่ีขำยแบบเคำนเ์ตอร์เซลลเ์ลือกใชส่ื้อทำงโทรทศันม์ำกข้ึน ตลอดจนกำรแนะน ำ
สินคำ้ใหม่ๆ อยำ่งต่อเน่ือง และพบวำ่ส่ือโรงภำพยนตร์ ส่ืออินเตอร์เน็ต และส่ือในหำ้งสรรพสินคำ้เป็นส่ือท่ีมีอตัรำ
กำรขยำยตวัเพ่ิมข้ึนอยำ่งชดัเจน   โดย BSC COSMETOLOGY  และ  SHEENE/   เพ่ิมกำรใชส่ื้อโรงภำพยนตร์และ
ส่ือในหำ้งสรรพสินคำ้มำกข้ึนดว้ย เน่ืองจำกเป็นส่ือท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคใหค้วำมสนใจ  และมีกำรเปิดรับส่ือช่องทำงน้ี
เพ่ิมข้ึน    อีกทั้งเพ่ือเป็นกำรรักษำยอดขำย และขยำยฐำนลกูคำ้ใหม่ๆ    เคำนเ์ตอร์แบรนดย์งัเพ่ิมกลยุทธ์ทำง
กำรตลำดต่ำงๆ มำกมำย  จดักิจกรรมกระตุน้กำรจบัจ่ำยท่ีมีควำมรุนแรงมำกข้ึน ทั้งในแง่ของควำมถ่ีและกำรจดัเซต 
ท่ีมีรำคำไม่สูงมำกเป็นตวักระตุน้ โดยแต่ละแบรนดมี์กำรจดัชุด  Value Set   เพ่ือใหเ้กิดกำรทดลองใชแ้ละดึงดูดใจ
ลกูคำ้กลุ่มใหม่  อีกทั้งกำรน ำเทคโนโลยีทนัสมยัมำใหบ้ริกำรเร่ิมมีบทบำทมำกข้ึนเพ่ือสร้ำงควำมต่ืนเตน้ใหก้บัลูกคำ้   
กลุ่มเคร่ืองส ำอำงเคำนเ์ตอร์แบรนดต่์ำงน ำเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัมำใหบ้ริกำรกนัอยำ่งทัว่หนำ้  โดยเฉพำะเคร่ืองเช็คผิว
ใชเ้วลำใหบ้ริกำรเพียง  3 - 5 นำที  สำมำรถวิเครำะห์สภำพผิวไดอ้ยำ่งละเอียด เป็นเคร่ืองมืออีกอยำ่งหน่ึงท่ีจะสร้ำง
ควำมน่ำเช่ือถือใหก้บัแบรนด ์และยงัสำมำรถสร้ำงควำมรู้สึกถึงควำมคุม้ค่ำในกำรจบัจ่ำยเพ่ิมมำกข้ึน  กลยทุธ์กำรท ำ
กำรตลำดของเคำนเ์ตอร์แบรนดปั์จจุบนั  ตอ้งหำวิธีกำรท ำใหผู้บ้ริโภคเกิดควำมรักและควำมผกูพนัในแบรนดน์ั้นๆ 
อยูใ่นใจตลอดเวลำ  รวมถึงสินคำ้ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยำ่งดี ประกอบกบักำรท ำกำรตลำด
ดำ้นอ่ืนๆ  เสริมกำรเพ่ิมจ ำนวนสินคำ้ใหม่ออกมำท ำกำรตลำด    
 ฝ่ำยเคร่ืองส ำอำงและน ้ำหอมของบริษทัใหน้ ้ำหนกักำรวิจยัผูบ้ริโภค และกำรพฒันำสินคำ้
นวตักรรมท่ีสำมำรถตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งกำรผลิตภณัฑช่์วยเพ่ิมควำมสวยและบุคลิกภำพ 
ท่ีดี  พร้อมทั้งเคร่ืองมือใหม่ๆ  ท่ีช่วยใหผู้บ้ริโภครับรู้ถึงควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งใชผ้ลิตภณัฑ ์รวมถึงผลลพัธ์ท่ีไดรั้บ 
โดยเฉพำะผลิตภณัฑก์ลุ่มแป้งผสมรองพ้ืน โดย BSC COSMETOLOGY  และ SHEENE/ รักษำควำมเป็นผูน้ ำ 
ตลำดแป้งผสมรองพ้ืนอยำ่งต่อเน่ือง  
                          ในกลุ่มสกินแคร์   BSC COSMETOLOGY  ยงัท ำกำรตลำดสินคำ้กลุ่มลดเลือนร้ิวรอย เป็น 
กลุ่มสินคำ้ท่ีมีแนวโนม้เติบโตดี  มีอตัรำกำรเติบโตเพ่ิมข้ึนมำกจำกเดิมสินคำ้ท่ีมำแรงคือกลุ่ม Whitening  โดย 
ท ำกำรตลำดสุดยอดสินคำ้แห่งนวตักรรม “BSC Platinum Deluxe Series” นวตักรรมกำรลดเลือนร้ิวรอยซ่ึงเป็น 
เอกสิทธ์ิหน่ึงเดียวในโลกท่ีลดเลือนร้ิวรอยอยำ่งเห็นผล  ดว้ยอำนุภำพแห่งวงแหวน C-5 ลอ็คควำมอ่อนเยำวข์อง 
ผิวผสำนพลงัฟ้ืนบ ำรุงจำกธำตุแพลตทินัม่ ธำตุท่ีล  ้ำค่ำท่ีสุด ช่วยใหผ้ิวยอ้นเวลำกลบัมำเป็นสำวสะพร่ังอีกคร้ัง 
โดยกำรันตีคุณภำพจำกแพทยผ์ิวหนงัระดบัโลก  เห็นผลไดภ้ำยใน 4 สปัดำห์   สินคำ้กลุ่มน้ีถือเป็นนวตักรรม 
ท่ีโดดเด่นในกำรเป็นหวัหอกกำรท ำกำรตลำดสินคำ้กลุ่มลดเลือนร้ิวรอยในกลุ่มลูกคำ้เพรสทีส 
                             SHEENE/  ขยำยฐำนกลุ่มลกูคำ้ใหม่โดยแตกไลนสิ์นคำ้กลุ่มแป้ง  Oil free   ซ่ึง  SHEENE/     
ครองควำมเป็นผูน้ ำแป้งควบคุมควำมมนัอนัดบั 1 ในใจผูบ้ริโภค  โดยกำรออกผลิตภณัฑ ์SHEENE/ Oil Free 
Crystal Powder  เพ่ือขยำยส่วนแบ่งกำรตลำดและเพ่ิมไลนสิ์นคำ้ใหม้ำกข้ึน 
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 - จ านวนและขนาดของคู่แข่ง 

ประเภท จ านวนคู่แข่งทั้งหมด 
General Cosmetics 85 
Sensitive Skin 19 
Professional Make Up 22 
Self Selection 65 
Direct Sales 70 
Cosmeceutical  5 
Total                  266 

  

 - สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษทั 
 บริษทัฯใชศ้กัยภำพของกำรมี   Multi Brand   เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรแข่งขนั  มีผลิตภณัฑ ์
ท่ีมีจุดเด่นแตกต่ำงกนัของ Brand Character เพ่ือใหค้ลอบคลุมทั้งกลุ่มลกูคำ้ ทั้งดำ้นอำย ุ Life Style ควำมสะดวกซ้ือ
ในช่องทำงต่ำงๆ ท่ีหลำกหลำย  ตลอดจนรำคำท่ีมีทุกระดบัตำมควำมพึงพอใจ แต่แบรนดท่ี์มีกลุ่มลกูคำ้นิยมสูงสุด
ของ  BSC COSMETOLOGY, SHEENE/  ตลอดจน  ARTY PROFESSIONAL, PURE CARE, BSC PANADDA  
หรือ BSC JEANS & JEANS  เพ่ือใหค้รอบคลุมลกูคำ้ไดทุ้กกลุ่มและเพ่ิมส่วนแบ่งทำงกำรตลำด  
 -   แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

 ตลำดเคร่ืองส ำอำงยงัคงมีอตัรำโตเพ่ิมข้ึนประมำณ  6%   มีผลใหมู้ลค่ำโดยรวมอยูป่ระมำณ    
44,000 ลำ้นบำท  เน่ืองจำกเคร่ืองส ำอำงยงัเป็นปัจจยัท่ีหำ้ท่ีผูห้ญิงตอ้งกำร  อีกทั้งปัจจุบนัหญิงไทยใหค้วำมส ำคญักบั
เร่ืองควำมสวยควำมงำมอยำ่งมำก  ดงันั้นตลำดเคร่ืองส ำอำงยงัมีโอกำสท่ีจะขยำยตวัอีกมหำศำล  โดยเฉพำะตลำด
ผลิตภณัฑบ์ ำรุงผิวท่ีมีมลูค่ำเกือบคร่ึงหน่ึงของตลำด  โดยเฉพำะกลุ่มลดเลือนร้ิวรอย  (Anti Aging)  เน่ืองจำก
ปัจจุบนักระแสของผลิตภณัฑล์ดเลือนร้ิวรอยไดรั้บควำมนิยมสูงข้ึน ปัจจุบนัสดัส่วนประชำกรสูงอำยมีุจ ำนวนเพ่ิม
มำกข้ึนเร่ือยๆในทุกๆปี  ท ำใหสิ้นคำ้ท่ีตอบสนองคนในกลุ่มน้ีมีควำมตอ้งกำรเพ่ิมมำกข้ึน    

                กำรเขำ้เป็นสมำชิกประชำคมอำเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) ของเหล่ำ
ประเทศสมำชิกอำเซียน 10 ประเทศ  ซ่ึงรวมถึงประเทศไทย  ถือเป็นโอกำสอนัดีของภำคธุรกิจในประเทศต่ำงๆ 
ท่ีจะสร้ำงผลก ำไรและเพ่ิมส่วนแบ่งทำงกำรตลำด  โดยกำรขยำยฐำนลกูคำ้ของตนจำกเพียงแค่ภำยในประเทศเป็น
ตลำดใหญ่ข้ึนอยำ่งตลำดอำเซียน 
 โดยมีตลำดรองรับเคร่ืองส ำอำงท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ พม่ำ เวียดนำม กมัพชูำและลำว  เน่ืองจำก       
เป็นแหล่งรวมของกลุ่มคนชนชั้นกลำง พนกังำนบริษทัและขำ้รำชกำรจ ำนวนมำก ซ่ึงมีควำมตอ้งกำรใชสิ้นคำ้
เคร่ืองส ำอำงสูง ในขณะท่ีเมืองศูนยก์ลำงพบวำ่เคร่ืองส ำอำงก็ไดรั้บควำมนิยมเพ่ิมข้ึนเช่นกนั ทั้งในกลุ่มคนทุก               
ชนชั้น เพรำะถือเป็นปัจจยัท่ี 5 ส ำหรับผูห้ญิงไปแลว้ 
                 อยำ่งไรกดี็   ตอ้งใหค้วำมส ำคญัในกำรเขำ้ไปท ำกำรตลำดในประเทศเหล่ำน้ี   จำกกำรท่ีตลำด
ค่อนขำ้งเปิดกวำ้งรับสินคำ้ใหม่ๆ   ท ำใหเ้คร่ืองส ำอำงไทยอำจตอ้งเผชิญกำรแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน   นอกจำกน้ี   
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 กำรท่ีผูบ้ริโภคภำยในประเทศมีศกัยภำพในกำรจบัจ่ำยใชส้อยท่ีแตกต่ำงกนัไปในแต่ละพ้ืนท่ีตำมระดบัรำยได ้ดงันั้น 
ควรเตรียมควำมพร้อมในเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในแต่ละทอ้งถ่ิน คู่แข่ง รวมถึงกฎระเบียบทำงกำรคำ้ท่ีส ำคญั เพ่ือ
สำมำรถพิจำรณำตวัสินคำ้ใหเ้หมำะสมกบัผูบ้ริโภคในแต่ละเมือง รวมถึงเสำะหำพนัธมิตรทำงกำรคำ้เพ่ือสนบัสนุน
ช่องทำงกำรกระจำยสินคำ้และจดัจ ำหน่ำยใหมี้ประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน ซ่ึงถือเป็นใบเบิกทำงท่ีส ำคญัท่ีจะท ำใหก้ำร
เปิดเกมรุกตลำดเคร่ืองส ำอำงด ำเนินไปไดอ้ยำ่งรำบร่ืน 

                นอกจำกน้ีเทรนดใ์นกำรตลำดยงัมุ่งเนน้สร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีเพ่ือก่อใหเ้กิดกำรสร้ำงยอดขำยท่ี
เพ่ิมข้ึน ในเร่ืองของกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม หรือ CSR : Corporate Social Responsibility  
ซ่ึงปัจจุบนัก ำลงักลำยเป็นกลยุทธ์ทำงกำรตลำดท่ีส ำคญั  ในกำรสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัผลิตภณัฑข์ององคก์ร      
และในอนำคตจะกลำยเป็นกลยุทธ์ส ำคญัท่ีแบรนดช์ั้นน ำทัว่โลกต่ำงหยิบยกกนัมำใช ้
 และตั้งแต่มีกำรก ำหนดภำษีน ำเขำ้ ในกลุ่มประเทศอำเซียนเป็นศูนย ์ตำมขอ้ตกลงกำรเปิดเขตเสรี
กำรคำ้ในกลุ่มอำเซียน  สินคำ้เคร่ืองส ำอำงอยูใ่นกลุ่มท่ีตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ตกลงดงักล่ำวท ำใหผู้ป้ระกอบกำรในไทย   
ตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อมทุกดำ้น ตอ้งปรับตวัพฒันำดำ้นต่ำงๆ รองรับมำตรฐำนดงักล่ำว  บริษทัฯ สร้ำงควำมแขง็แกร่ง
ดว้ยงำนวิจยัและกำรพฒันำนวตักรรมใหม่ๆ ทั้งดำ้นผลิตภณัฑ ์รวมทั้งกำรบริกำร กำรบริหำรงำนลกูคำ้สมัพนัธ์  
CRM  และกำรสร้ำงมลูค่ำเพ่ิมใหก้บักลุ่มลูกคำ้  โดยผำ่นกิจกรรมทำงกำรตลำดรูปแบบต่ำง ๆ  เพ่ือใหอ้ยูใ่นใจ
ผูบ้ริโภค  และยอมรับในควำมเป็นผูน้ ำและส่ิงใหม่ๆ  ตลอดจนนโยบำยของบริษทัท่ีมุ่งเนน้ 
GOOD PRODUCT, GOOD PEOPLE, GOOD SOCIETY  เพ่ือส่งมอบส่ิงดีๆใหลู้กคำ้และสงัคม 
 (3) การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 ในแง่กำรผลิต ปัจจุบนัผลิตภณัฑเ์คร่ืองส ำอำงของบริษทัทั้งหมด ยงัคงผลิตในประเทศ  90% ส่วนใหญ่
จำกบริษทั  อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอรำทอรีส์ จ ำกดั และบริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์
จ ำกดั  (มหำชน)  ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือสหพฒัน ์ ดว้ยมำตรฐำนกำรผลิตของ ISO 9001 และน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ
รวมร้อยละ 10 
 ในแง่กำรพฒันำ Product ใชแ้นวทำงแบบ Global Sourcing คือ กำรแสวงหำสูตรวตัถุดิบ (Ingredient) 
และบรรจุภณัฑจ์ำกทัว่ทุกมุมโลก 
 (4)   งานทีย่ังไม่ได้ส่งมอบ 
 -  ไม่มี  - 

 2. อุตสาหกรรมผลติภัณฑ์เคร่ืองแต่งกายสุภาพสตรี 
 (1) ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
 - ลกัษณะผลติภัณฑ์     
 บริษทัฯ มีศกัยภำพในกำรท ำตลำดชุดชั้นในท่ีสูงมำกกวำ่บริษทัอ่ืนๆ ในตลำด  เน่ืองจำกบริษทั      
เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยถึง  5  แบรนด ์ คือ WACOAL, BSC, BSC SIGNATURE, ELLE  และ KULLASTRI  กลยทุธ์
กำรสร้ำงควำมโดดเด่นในตลำด   คือ  กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงในแต่ละแบรนด ์และกำรท ำตลำดแบบครอบคลุม
เป้ำหมำยโดยกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในตวัผลิตภณัฑ ์และสร้ำงนวตักรรมใหม่  เพ่ือเพ่ิมมลูค่ำใหสู้งข้ึน  
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 - ปัจจัยส าคัญทีม่ีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจ ากดัการประกอบธุรกจิ 
 -   โอกาสและอุปสรรคของการประกอบธุรกจิ 

       โอกาส 
  1. บริษทัฯ มีศกัยภำพในกำรแข่งขนัเตม็ท่ี เน่ืองจำกบริษทัเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์
ชุดชั้นในสตรีถึง  5  แบรนด ์ ซ่ึงแต่ละแบรนดมี์ Positioning ท่ีแตกต่ำงกนั   จึงสำมำรถรองรับโครงสร้ำงตลำด 
และกลุ่มเป้ำหมำยท่ีชดัเจน  โดยครอบคลุมทุกช่วงวยัของลกูคำ้ แตกต่ำงจำกแบรนดอ่ื์นท่ีเนน้กำรตลำดเฉพำะกลุ่ม 
ช่วงอำยเุท่ำนั้น 
      2.  บริษทัฯ ตระหนกัถึงประโยชนอ์นัมำกมำยของเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ท ำใหเ้กิดโครงกำร
ออกแบบและพฒันำระบบ  ท่ีเรียกวำ่  Quick Response Management System (QRMS)  เป็นขอ้มลูเก่ียวกบัสินคำ้
และกำรขำย  โดยกำรเกบ็ขอ้มลูจำกร้ำนคำ้โดยตรง  กำรอพัเดทขอ้มลูจะเป็นแบบ Real Time  ขอ้มลูดงักล่ำวน้ี  
บริษทัฯ น ำไปใชว้ำงแผนกำรกระจำยสินคำ้ เพ่ือใหส้ำมำรถตอบสนองกบัควำมเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็วของตลำด 
และเพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดกบัผูบ้ริโภค 
      3.  ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยมีหลำกหลำยมำกข้ึน  เปิดโอกำสใหผู้ผ้ลิตสำมำรถน ำเสนอสินคำ้ท่ี
มีควำมหลำกหลำยและโดดเด่น เพ่ือตอบสนองและเขำ้ถึงผูบ้ริโภคไดดี้และง่ำยข้ึน 
 อุปสรรค 
 1. Free Trade Agreement (FTA) ข้อตกลงกำรค้ำเสรีท ำให้กำรไหลเข้ำของสินค้ำต่ำงประเทศ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสินคำ้รำคำถูกเขำ้มำยงัตลำดภำยในประเทศง่ำยข้ึนและเร็วข้ึนเป็นอย่ำงมำก บริษทัฯ นอกจำก
จะตอ้งแข่งขนักบัผูป้ระกอบกำรในประเทศแลว้ ยงัตอ้งวำงแผนกลยุทธ์แข่งขนักบัสินคำ้ต่ำงประเทศท่ีเขำ้มำแย่ง     
ส่วนแบ่งตลำดอีกดว้ย 
 2.  ควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็ว ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีรสนิยมเฉพำะตน
มำกข้ึน เน่ืองจำกมีควำมเป็นตวัของตวัเองสูงข้ึน และตอ้งกำรควำมแปลกใหม่ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งผูบ้ริโภคในกลุ่ม
วยัรุ่น ดงันั้น บริษทัฯ จ ำเป็นตอ้งปรับตวัอยำ่งรวดเร็ว เพ่ือใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคท่ี
เปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็วใหท้นัท่วงที เน่ืองจำกสินคำ้มีวงจรชีวิตสั้นข้ึน และตอ้งมีรูปแบบท่ีหลำกหลำยมำกข้ึน  
ดงันั้นกำรบริหำรสตอ็กท่ีมีประสิทธิภำพและรวดเร็ว จึงเป็นส่ิงจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบนั 
 (2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 (ก)  นโยบายและลกัษณะการตลาด 

- กลยุทธ์การแข่งขัน 
  ในปี 2557 บริษทัฯ มีกลยทุธ์ในกำรแข่งขนั ดงัน้ี 
  - การวจิยั   ค้นคว้า  และพฒันานวตักรรมผลติภัณฑ์ชุดช้ันใน 
         บริษทัฯ ยงัคงใหค้วำมส ำคญัในเร่ืองกำรวิจยั คน้ควำ้ และพฒันำ (Research & Development) 
อยำ่งต่อเน่ือง ทั้งดำ้นเทคโนโลยี และนวตักรรมใหม่ ๆ รวมถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยจดัใหมี้กำรศึกษำคน้ควำ้วิจยั
อยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือใหส้ำมำรถผลิตชุดชั้นในไดเ้หมำะกบัสรีระ และตรงกบัควำมตอ้งกำรของผูห้ญิงมำกท่ีสุด  
 บริษทัฯ ส่งเสริมกำรวิจยัดำ้นสรีระมำนำนกวำ่  3  ทศวรรษ  มีกำรเกบ็ขอ้มูล และน ำขอ้มลู 
รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำดูงำนจำกประเทศญ่ีปุ่นมำวิเครำะห์ และปรับปรุง พฒันำกำรออกแบบ
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ชุดชั้นในใหเ้หมำะสมกบัสรีระของผูห้ญิงไทยท่ีมีควำมแตกต่ำงกนัในแต่ละช่วงวยั  รวมถึงมีควำมตอ้งกำรท่ี
แตกต่ำงกนัในแต่ละโอกำสท่ีใช ้  
 ทั้งน้ีในดำ้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค    บริษทัฯ เนน้กำรวิจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคอยำ่งสม ่ำเสมอ  
เน่ืองจำกปัจจุบนัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็ว   บริษทัฯ เลง็เห็นควำมส ำคญัในเร่ืองดงักล่ำว   
จึงจดัใหมี้หอ้ง  Focus group  โดยเชิญกลุ่มลกูคำ้เขำ้มำสมัมนำกลุ่มย่อย  เพ่ือสอบถำมควำมคิดเห็นของกลุ่มลูกคำ้ 
ระดบัควำมช่ืนชอบ  รวมถึงควำมตอ้งกำรต่ำงๆ ทั้งก่อนออกสินคำ้ และหลงักำรออกสินคำ้  อีกทั้งยงัศึกษำดูงำนใน
ส่วนของเทรนดแ์ฟชัน่ใหม่ๆ  จำกทำงยโุรปไม่วำ่จะเป็นฝร่ังเศส หรือ ทำงเอเชีย  อำทิ  ญ่ีปุ่น  หรือ  เกำหลี   เป็นตน้ 
เพ่ือน ำขอ้มลูท่ีไดจ้ำกกำรวิจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  และเทรนดแ์ฟชัน่จำกต่ำงประเทศ มำพฒันำรูปแบบผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ ใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำร และสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในทุกช่วงวยั  ทุกไลฟ์สไตล ์
ทั้งดำ้นฟังกช์ัน่และแฟชัน่  โดยอยูบ่นพ้ืนฐำนสินคำ้ท่ีดีมีคุณภำพ ในรำคำท่ีคุม้ค่ำ    
   - การขยายฐานลูกค้าในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ (AEC) 
   จำกกระแสกำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  (AEC : ASIAN ECONOMIC 
COMMUNITY)   ประกอบดว้ยสมำชิก 10 ประเทศ  ไดแ้ก่  เวยีดนำม  สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
กมัพชูำ  พม่ำ  ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  มำเลเซีย  สิงคโ์ปร์  บรูไน และประเทศไทย ซ่ึงเป็นประชำคมในลกัษณะ
เดียวกนักบัประชำคมเศรษฐกิจยโุรป กล่ำวคือ สำมำรถเคล่ือนยำ้ยสินคำ้  บริกำร  กำรลงทุน  เงินทุน และแรงงำน 
ไดอ้ยำ่งเสรี ถือเป็นโอกำสในกำรขยำยช่องทำงกำรขำยไปยงัต่ำงประเทศมำกข้ึน  ในปี 2557  บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำร
เปิดช่องทำงกำรขำยใหม่ ๆ ไปแลว้ และคำดวำ่ในปี 2558  จะมีกำรเจรจำกบัตวัแทนจ ำหน่ำยเพ่ือขยำยไปยงัตลำด  
ในประเทศอ่ืน ๆ เพ่ิมมำกข้ึน 
 - การขยายกลุ่มลูกค้าในตลาดดจิิตอล                                                                                      

  กำรส่ือสำรกำรตลำดในยคุปัจจุบนัเรียกไดว้ำ่กำ้วเขำ้สู่ยคุดิจิตอล ไม่วำ่จะเป็นกำรเติบโตของ
ตลำดผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ท โทรศพัทมื์อถือ หรือจ ำนวนผูซ้ื้อสินคำ้ผำ่นช่องทำงออนไลน์แนวโนม้กำรเติบโตเพ่ิมสูงข้ึน 
รวมถึงกำรเปล่ียนโทรทศัน์จำกระบบอนำลอ็คมำเป็นดิจิตอล  ท ำใหต้ลำดดิจิตอลขยำยตวัเป็นอยำ่งมำก ซ่ึงตลำด
ดงักล่ำวถือวำ่มี Potential  ในกำรเติบโตค่อนขำ้งมำก  บริษทัฯ จึงด ำเนินกำรเปิดช่องทำงกำรส่ือสำร และจดัจ ำหน่ำย
ไม่วำ่จะเป็นช่องทำงออนไลน ์อำทิ  www.wacoal.co.th, www.facebook.com/wacoalthailand หรือ Line Official 
Account (Let’s Shop ICC) เป็นตน้ พร้อมสร้ำงพนัธมิตรในช่องทำงต่ำงๆ รวมถึงตลำดทีวีชอ้ปป้ิง  ซ่ึงถือเป็นช่อง
ทำงกำรขำยใหม่ของบริษทัท่ีสำมำรถเพ่ิมยอดขำยไดอี้กทำงหน่ึง                                          
   -  การรักษาฐานลูกค้าเดมิอย่างมีระบบ  และหาลูกค้าใหม่ (15ptb)   
    ปัจจุบนัเทคโนโลยีไดพ้ฒันำกำ้วเขำ้สู่โลกยคุดิจิตอล ผูบ้ริโภคสำมำรถรับส่ือโฆษณำ และ
ข่ำวสำรจำกช่องทำงต่ำงๆ มำกข้ึน  ไม่วำ่จะเป็นส่ือออนไลน ์ ส่ือ Social Media   ซ่ึงบริษทัฯ ตระหนกัถึงภำวกำรณ์
กำรแข่งขนัในตลำดชุดชั้นในท่ีมีแนวโนม้แข่งขนัมำกข้ึน จึงวำงกลยทุธ์ในกำรรักษำฐำนลกูคำ้เดิมไวอ้ยำ่งมีระบบ
ผำ่นกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มลกูคำ้ปัจจุบนัใหจ้งรักภกัดีต่อแบรนดท่ี์ใช ้(Loyalty)  โดยมุ่งเนน้ในกำรสร้ำง
ควำมพึงพอใจใหก้บัลูกคำ้ในทุกขั้นตอนท่ีลูกคำ้สมัผสั (Touch Point)  ไม่วำ่จะเป็นกำรผลิตสินคำ้ดีมีคุณภำพ ใน
รำคำคุม้ค่ำ ควบคู่กบัมำตรฐำนกำรใหบ้ริกำรท่ีดี  รวมถึงระบบกำรบริหำรลกูคำ้สมัพนัธ์ (Customer Relationship 
Management : CRM)   ซ่ึงบริษทัฯ น ำมำใชผ้ำ่นบตัรสะสมคะแนน  His & Her Plus Point   เพ่ือสร้ำงควำมสมัพนัธ์

http://www.wacoal.co.th/
http://www.facebook.com/wacoalthailand%20หรือ
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อนัดีกบัลกูคำ้ ไม่วำ่จะเป็นกำรจดักิจกรรมท่ีสร้ำงควำมภกัดี และกำรรักษำลกูคำ้  (Loyalty และ Retain Program) 
โดยกำรมอบสิทธิประโยชนพิ์เศษส ำหรับลกูคำ้คนพิเศษ เพ่ือใหล้กูคำ้เกิดควำมพึงพอใจสูงสุด  
 ในส่วนของการหาลูกค้าใหม่  บริษทัฯ วางกลยุทธ์  3  ส่วน  คือ  

 -  กลุ่มลกูคำ้ท่ีเร่ิมใชสิ้นคำ้ (ใชค้ร้ังแรก)    บริษทัฯ จดัใหมี้หน่วยงำนสำธิตเขำ้โรงเรียนต่ำง ๆ 
เพ่ือแนะน ำกำรใชสิ้นคำ้ใหถู้กตอ้งเหมำะสมกบัสรีระ อีกทั้งยงัเป็นกำรสร้ำงกำรรับรู้ในตรำสินคำ้ (Brand 
Awareness)   ผำ่นกิจกรรมและร่วมปลูกฝังกำรใชสิ้นคำ้ใหถ้กูตอ้งเหมำะสมกบัสรีระของนอ้งๆตั้งแต่วยัแรกสำว  

 -  กลุ่มลกูคำ้ทัว่ไปท่ีไม่เคยใชสิ้นคำ้ของบริษทั   บริษทัฯ จดัใหมี้กำรส่ือสำรกบักลุ่มเป้ำหมำย
ผำ่นกำรจดักิจกรรมร่วมกบัหำ้งสรรพสินคำ้เพ่ือเป็นกำรแนะน ำสินคำ้ใหม่  โดยมอบสิทธิประโยชน์ในระดบัท่ี
เหมำะสมเพ่ือสร้ำงประสบกำรณ์แก่ลกูคำ้   รวมถึงกำรใชเ้คร่ืองมือทำงกำรตลำดอ่ืน ๆ ในกำรส่ือสำรถึงกลุ่ม        
เป้ำหมำย  ไม่วำ่จะเป็นกำรโฆษณำทำงโทรทศัน ์หนงัสือพิมพ ์นิตยสำร หรือส่ือทำงออนไลน์  Social Media  ซ่ึง
ปัจจุบนัถือวำ่เป็นส่ือท่ีมีแนวโนม้ในกำรเติบโตค่อนขำ้งสูง และสำมำรถเขำ้ถึงผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยำ่งดี เป็นกำรสร้ำง
กำรรับรู้ตรำสินคำ้ (Brand Awareness)  รวมถึงดึงดูดผูบ้ริโภคท่ีไม่เคยใชสิ้นคำ้ของบริษทั ใหเ้กิดประสบกำรณ์ใน
กำรใชสิ้นคำ้ (Brand Experience) และพฒันำเป็นควำมช่ืนชอบในตรำสินคำ้ (Brand Preference) ส่งผลใหเ้กิดควำม
จงรักภกัดีกบัตรำสินคำ้ (Brand Loyalty) ของบริษทั  เป็นล ำดบั  

 -  กลุ่มลกูคำ้ท่ีเคยใชสิ้นคำ้ในกลุ่มอ่ืน ๆ ของบริษทั (Cross Product)   บริษทัฯ ใชก้ลยทุธ์ในกำร
มอบสิทธิพิเศษแก่ลกูคำ้ในกำรซ้ือสินคำ้แนะน ำในรำคำพิเศษ เพ่ือเป็นกำรสร้ำงกำรรับรู้ และก่อใหเ้กิดกำรทดลอง
ใชใ้นสินคำ้กลุ่มอ่ืน ๆ ของบริษทั  
  -  การเพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการสินค้าแบบบูรณาการ (15ptb)  
    บริษทัฯ  ปรับปรุงและพฒันำกำรบริหำรจดักำรสินคำ้แบบบูรณำกำรอยำ่งต่อเน่ือง โดยมีกำร
วิจยัสินคำ้กบักลุ่มเป้ำหมำย รวมถึงพนกังำนขำยท่ีเป็นผูใ้กลชิ้ดลกูคำ้ก่อนออกจ ำหน่ำยสินคำ้ กำรแบ่งลอ๊ตในกำร
ผลิตสินคำ้  วำงแผนกระจำยสินคำ้ และกำรเติมสินคำ้อตัโนมติั (Auto Replenishment) โดยน ำระบบ Quick 
Response Management System (QRMS) มำพฒันำประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประสิทธิภำพในกำรบริหำรสินคำ้ในร้ำนคำ้ 
ใหส้มบูรณ์มำกยิ่งข้ึน เพ่ือใหสิ้นคำ้มีพอเพียง และตรงตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ดว้ยปริมำณท่ีเหมำะสม ร้ำนคำ้มี
สตอ็กท่ีสมดุลกบักำรขำย ไม่มีสินคำ้มำก หรือ นอ้ยเกินไป เพ่ือช่วยลดกำรสูญเสียโอกำสในกำรขำย กำรเพ่ิมควำม
รวดเร็วในกำรขนส่ง และกระจำยสินคำ้สู่ร้ำนคำ้ รวมถึงกำรจดักำรสินคำ้คงเหลือ ใหมี้ประสิทธิภำพ และประสิทธิ-
ผลมำกยิ่งข้ึน 
 -  ลกัษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
                             บริษทัฯ เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑชุ์ดชั้นใน  5 แบรนด ์คือ WACOAL, BSC, BSC 
Signature, ELLE และ KULLASTRI   ซ่ึงในแต่ละแบรนด ์  มี Positioning  ท่ีแตกต่ำงกนัเพ่ือรองรับตลำด           
และครอบคลุม Target  ท่ีชดัเจน  ดงัน้ี 
                             -   อายุตั้งแต่   8 - 12 ปี   ส ำหรับวยัท่ีเร่ิมมีกำรเปล่ียนแปลงทำงสรีระ และเพ่ิงเร่ิมใส่ชุดชั้นใน 
 โดยสินคำ้ในกลุ่มน้ีมีตั้งแต่เส้ือกลำ้มไปจนถึงยกทรง Collection ท่ีจ ำหน่ำย  เช่น WACOAL FIRST  BRA 
                             -   อายุตั้งแต่  13 - 15 ปี  ส ำหรับเดก็ท่ีเร่ิมเขำ้สู่วยัรุ่น  Collection  ท่ีจ ำหน่ำย  เช่น  WACOAL 
CAMPUS 
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                             -   อายุตั้งแต่  16 - 22 ปี   ส ำหรับวยัรุ่น วยัท่ีชอบส่ิงแปลกใหม่ ชอบแฟชัน่ชอบลองของใหม่ 
และมีควำมเป็นตวัของตวัเอง Collection  ท่ีจ ำหน่ำย เช่น WACOAL, WACOAL MOOD, ELLE 
                             -   อายุตั้งแต่  23  ปีขึน้ไป  ส ำหรับสำววยัท ำงำน ท่ีมีควำมคล่องตวั ชอบกำรแต่งกำยแบบ 
น ำสมยั Collection  ท่ีจ ำหน่ำย เช่น WACOAL, BSC 
                             -   สาวคัพใหญ่ (เต้าทรงใหญ่ หรือไซส์ใหญ่)   ท่ีตอ้งกำรกำรเกบ็กระชบัเตำ้ทรง  รวมถึง 
เกบ็เน้ือดำ้นขำ้งไดดี้ Collection ท่ีจ ำหน่ำย เช่น WACOAL BEAUTY CUP, WACOAL GRACE FORM,  
BSC SIGNATURE 

                 -   กลุ่มผู้รักสุขภาพ ชุดชั้นใน WACOAL GOLD ชุดชั้นในท่ีพิถีพิถนัทั้งในดำ้นกำรออกแบบ 
และกำรตดัเยบ็ ท ำใหเ้ป็นชุดชั้นในท่ีพิเศษแตกต่ำงจำกชุดชั้นในรุ่นอ่ืน ๆ ท่ีช่วยเสริมสร้ำงควำมสมดุลในกำร
เคล่ือนไหว และเพ่ิมควำมสบำยในกำรสวมใส่ 
                            นอกเหนือจำกชุดชั้นในท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้  บริษทัฯ ยงัจดัจ ำหน่ำยสินคำ้กลุ่มพิเศษ ดงัน้ี 
                             -   กลุ่ม MATERNITY  ชุดชั้นในส ำหรับคุณแม่ท่ีตั้งครรภ ์  ทั้งก่อนคลอดและหลงัคลอด  
Collection ท่ีจ ำหน่ำย  เช่น WACOAL MATERNITY 
                            -   กลุ่ม SPORT   ชุดชั้นในเฉพำะส ำหรับผูห้ญิงท่ีรักกำรออกก ำลงักำย ตอ้งกำรควำมคล่อง 
ตวัสูง มีควำมทะมดัทะแมง คล่องแคล่งวอ่งไว   Collection ท่ีจ ำหน่ำย เช่น  WACOAL SPORTS, WACOAL  
CW-X 
                            -   กลุ่ม SHAPE WEAR   ชุดชั้นในกระชบัสดัส่วน ส ำหรับผูห้ญิงท่ีตอ้งกำรควำมมัน่ใจใน 
กำรสวมใส่เส้ือผำ้  Collection  ท่ีจ ำหน่ำย เช่น  WACOAL S-CURVE, BSC, BSC SIGNATURE 
                              -   กลุ่ม BODY CLINIC   ชุดชั้นในสัง่ตดัเพ่ือผูห้ญิงท่ีท ำศลัยกรรมตกแต่ง หรือ ผูมี้ปัญหำ
เก่ียวกบัสรีระ เช่น รูปร่ำงใหญ่หรือเลก็ แตกต่ำงจำกปกติ  
                              -   กลุ่ม BALANCING BRA   ชุดชั้นในท่ีผำ่นกำรตดัเยบ็โดยผูเ้ช่ียวชำญ ส ำหรับผูท่ี้ผำ่นกำร
ผำ่ตดัมะเร็งเตำ้นม ท่ีตอ้งกำรควำมมัน่ใจในกำรสวมใส่ และไดค้วำมสวยงำมใกลเ้คียงธรรมชำติ 
                              -   กลุ่ม MASS MARKET   ชุดชั้นในส ำหรับกลุ่มวยัรุ่นจนถึงกลุ่มวยัท ำงำนมีครบทุกกลุ่ม
สินคำ้   ตั้งแต่ยกทรง  กำงเกงใน  สเตย ์  บงัทรง  ฯลฯ   รำคำอยูใ่นระดบัปำนกลำง เนน้เร่ืองควำมกระชบัในกำร 
สวมใส่ และวำงจ ำหน่ำยในร้ำนคำ้ยอ่ย  และ  MODERN TRADE Collection ท่ีจ ำหน่ำย เช่น KULLASTRI 
                          ผลิตภณัฑชุ์ดชั้นในทั้ง  7  แบรนด ์  สำมำรถครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำดผลิตภณัฑชุ์ดชั้นในถึง  
60%  ถือเป็นจุดแข็งท่ีไดเ้ปรียบกวำ่บริษทัผูผ้ลิตชุดชั้นในบริษทัอ่ืนๆ 
               (ข)   สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
                         -   สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษทั 
                             บริษทัฯ มีศกัยภำพในกำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมชุดชั้นในสตรีอยำ่งเตม็ท่ี เน่ืองจำกบริษทัฯ       
มองถึงโอกำสและโครงสร้ำงตลำดโดยเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑชุ์ดชั้นในถึง  5  แบรนด ์ แต่ละแบรนด ์         
มี Positioning  ท่ีแตกต่ำงกนัเพ่ือรองรับตลำดและครอบคลุม  Target  ท่ีชดัเจน  ทั้งยงัเป็นผูจ้  ำหน่ำยสินคำ้แบรนด ์
WACOAL  ซ่ึงเป็นแบรนด ์Leader  เป็นจุดแขง็ใหเ้กิดอ ำนำจในกำรเจรจำต่อรองดำ้นต่ำงๆ เป็นกำรไดเ้ปรียบกวำ่ 
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คู่แข่งรำยอ่ืน โดยเฉพำะแบรนดอ่ื์นๆ ท่ีอยูใ่นควำมดูแลของบริษทั  กย็งัสำมำรถเสริมสร้ำงรำยได ้โดยเก้ือหนุนกนั
ในดำ้นช่องวำ่งทำงกำรตลำดไดเ้ป็นอยำ่งดี (Synergy) ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บผลประโยชนอ์ยำ่งเตม็ท่ี  
                        -    จ านวนและขนาดของคู่แข่งขัน 
                             อุตสำหกรรมชุดชั้นในสตรีเป็นอุตสำหกรรมท่ีมีอุปสรรคในกำรเขำ้สู่ตลำดสูง   ผูเ้ล่นท่ีสำมำรถ   
อยูร่อดไดต้อ้งมีธุรกิจท่ีประกอบกำรครบวงจร เร่ิมตั้งแต่กำรน ำเขำ้วตัถุดิบ กำรผลิตวตัถุดิบบำงส่วน กำรตดัเยบ็ 
และกำรจดัจ ำหน่ำย นอกจำกนั้น ชุดชั้นในยงัเป็นผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคค่อนขำ้งยึดติดกบัตรำสินคำ้ ดงันั้น กำรสร้ำง
แบรนด ์Awareness   ยอ่มใชก้ำรลงทุนมิใช่นอ้ย   นอกจำกนั้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยยงัตอ้งอำศยัตวักลำง  เช่น 
หำ้งสรรพสินคำ้  หรือดิสเคำนส์โตร์   ซ่ึงเป็นภำระท่ียำกแก่กำรเจรจำ    เน่ืองจำกฐำนลกูคำ้ของกลุ่มแบรนดสิ์นคำ้
ภำยใต ้ ICC   ทั้งหมด  5  แบรนด ์  คือ  WACOAL, BSC, BSC SIGNATURE, ELLE   และ  KULLASTRI  
สำมำรถขยำยฐำนลกูคำ้   ไดค้รอบคลุมผูบ้ริโภคในทุกควำมตอ้งกำร   โดยครองส่วนแบ่งตลำดจำกช่องทำงขำย 
หลกัเกินกวำ่ 60%  
                       -    แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
                            จำกสดัส่วนประชำกรในประเทศไทยในปี 2557  มีประชำกรเพศหญิงมีสัดส่วนใกลเ้คียงกบั     
เพศชำย มีอตัรำเพ่ิมข้ึนจำกปี 56 เพียงเลก็นอ้ยกล่ำวคือ ประชำกรเพศหญิงประมำณ 33.33 ลำ้นคน จำกจ ำนวน
ประชำกรทั้งหมด 64.87 ลำ้นคน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 51.38 

 โดยปัจจยัส ำคญัท่ีมีผลต่อกำรเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคนั้นจะแตกต่ำงกนัตำมแต่ละช่วงวยั  กลุ่มเดก็ 
พ่อแม่  หรือ  ผูป้กครองยงัเป็นผูมี้อิทธิพลในกำรเลือกซ้ือ  แต่จะมีแนวโนม้ลดลงเม่ืออำยเุพ่ิมมำกข้ึน  ส่วนของ        
ลกูคำ้วยัรุ่นจะใหค้วำมส ำคญัในเร่ืองของลวดลำย หรือ ดีไซน์ ในขณะท่ีวยัสำว  หรือ  วยัท ำงำนตอนตน้  จะเร่ิมให้
ควำมส ำคญัในเร่ืองของรำคำ  และคุณสมบติัของสินคำ้ท่ีช่วยใหบุ้คลิกภำพดีข้ึน  หรือ  ช่วยลดจุดดอ้ย (จุดบกพร่อง) 
ของตวัเอง  ในขณะท่ีกลุ่มผูใ้หญ่ จนถึงวยัผูสู้งอำยนุั้นจะใหค้วำมส ำคญัในเร่ืองของคุณสมบติัของเส้ือชั้นในเป็น
หลกั อำทิ เกบ็กระชบัเตำ้ทรง หรือ เกบ็เน้ือดำ้นขำ้ง เป็นตน้  ถึงจะเลือกในเร่ืองดีไซน ์และรำคำ ตำมล ำดบั  แมใ้น
แต่ละช่วงวยัจะมีปัจจยัในกำรเลือกซ้ือท่ีแตกต่ำงกนัไป แต่ปัจจยัพ้ืนฐำนในกำรเลือกซ้ือท่ีทุกช่วงวยัเหมือนกนัมี
ควำมส ำคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ ในกำรเลือกซ้ือ คือ ในเร่ืองของฟังกช์ัน่ (ควำมสบำยในกำรสวมใส่)  ลกัษณะโครงสร้ำง
ของสินคำ้ และคุณภำพของสินคำ้  รวมถึงอำยกุำรใชง้ำน   เน่ืองจำกชุดชั้นในเป็นสินคำ้ท่ีสมัผสักบัตวัโดยตรง   
ผูบ้ริโภคจึงค่อนขำ้งพิถีพิถนัในกำรเลือกซ้ือ  โดยเลือกซ้ือสินคำ้ท่ีดี มีคุณภำพ และเหมำะสมกบัสรีระของตวัเอง   
ท ำใหเ้กิดควำมมัน่ใจ และเสริมสร้ำงบุคลิกภำพท่ีดี 

 ในปี 2557  อุปสงคข์องชุดชั้นในโดยรวมในประเทศค่อนขำ้งทรงตวั เน่ืองจำกสภำวะเศรษฐกิจ
ของประเทศท่ีชะลอตวัลง   จำกทั้งค่ำครองชีพท่ีเพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองท่ียืดเยื้อในคร่ึงปีแรก           
ท ำใหแ้นวโนม้กำรเติบโตของเศรษฐกิจภำยในประเทศชะลอตวั  ส่งผลใหผู้บ้ริโภคจบัจ่ำยใชส้อยลดลง ประหยดั 
และควบคุมค่ำใชจ่้ำยท่ีฟุ่ มเฟือยมำกข้ึน รวมถึงผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรท่องเท่ียว ท่ีมีนกัท่องเท่ียวเขำ้มำ    
ท่องเท่ียว   และชอ้ปป้ิงในประเทศไทยลดลง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อตลำดชุดชั้นในสตรีในประเทศพอสมควร  ใน  
คร่ึงปีหลงัสถำนกำรณ์ในประเทศเร่ิมคล่ีคลำยไปในทิศทำงท่ีดี จำกนโยบำยเศรษฐกิจของรัฐบำล   ส่งผลให ้
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ผูบ้ริโภคเร่ิมจบัจ่ำยใชส้อยมำกข้ึน รวมถึงนกัท่องเท่ียวท่ีชะลอกำรเดินทำงจำกคร่ึงปีแรกมีควำมเช่ือมัน่ต่อ
เสถียรภำพทำง     กำรเมืองของประเทศ  เดินทำงมำท่องเท่ียวภำยในประเทศมำกข้ึน ส่งผลใหต้ลำดภำยในประเทศ 
รวมถึงตลำดชุดชั้นในมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน  

 ในปี 2558   บริษทัฯ ยงัคงเนน้กลยทุธ์กำรบริหำรจดักำรสินคำ้ และสินคำ้คงเหลืออยำ่งมีระบบ 
ด ำเนินกำรใหร้้ำนคำ้มีสตอ็กท่ีสมดุลกบักำรขำย  ไม่มีสินคำ้มำก หรือ นอ้ยเกินไป  และเนน้กำรเพ่ิมควำมรวดเร็วใน
กำรขนส่ง เพ่ือใหส้ำมำรถกระจำยสินคำ้สู่ร้ำนคำ้ ไดอ้ยำ่งรวดเร็ว แทนกำรเกบ็สต็อกสินคำ้ไวท่ี้ร้ำนคำ้จ ำนวนมำก 
รวมถึงกลยทุธ์ในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงชูจุดแขง็ท่ีส ำคญัในกำรเป็นผูน้ ำดำ้นนวตักรรม และเทคโนโลยีกำรออก 
แบบชุดชั้นในท่ีเหมำะสมกบัสรีระผูห้ญิงไทย สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำร และสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคในทุกช่วงวยั ทุกไลฟ์สไตล ์ทั้งดำ้นฟังกช์ัน่ และแฟชัน่โดยอยูบ่นพ้ืนฐำนสินคำ้ท่ีดีมีคุณภำพ ในรำคำท่ี
คุม้ค่ำ ทดแทนกำรแข่งขนัในดำ้นรำคำ 

 (3)  การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 ผลิตภณัฑชุ์ดชั้นในสตรีท่ีบริษทัฯเป็นผูจ้  ำหน่ำยถึง 5 แบรนด ์โดยมีโรงงำนผูผ้ลิตส ำคญั 2 บริษทั คือ  
 1)  บริษทั ไทยวำโก ้จ ำกดั (มหำชน) ผูผ้ลิตสินคำ้  WACOAL  
 2)  บริษทั ภทัยำอุตสำหกิจ จ ำกดั  ผูผ้ลิตสินคำ้ KULLASTRI, BSC, BSC SIGNATURE, ELLE   
 ทั้งสองบริษทัน้ีมีผูผ้ลิตวตัถุดิบประกอบดว้ย  บริษทั เทก็ซ์ไทลเ์พรสทีจ จ ำกดั (มหำชน)   บริษทั  
ไทยทำเคดะเลซ จ ำกดั และบริษทั ไทยซำคำเอะเลซ จ ำกดั ซ่ึงทั้งสำมบริษทัเป็นบริษทัในเครือสหพฒัน ์ท่ีไดรั้บ      
มำตรฐำนกำรผลิต  ISO 9001  มีกำรวิจยั คน้ควำ้ และพฒันำวตัถุดิบใหม่ๆ อยำ่งสม ่ำเสมอ บริษทัฯ จึงไดเ้ปรียบ 
คู่แข่งในดำ้นควำมหลำกหลำยดำ้นวตัถุดิบ และตน้ทุนท่ีต ่ำกว่ำคู่แข่ง 
 (4) งานทีย่ังไม่ได้ส่งมอบ 
 -  ไม่มี - 
 
     3.  อุตสาหกรรมผลติภัณฑ์เคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ 
      (1)   ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
  -  ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
 บริษทัฯ เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยเคร่ืองแต่งกำยสุภำพบุรุษภำยใต ้แบรนด ์ARROW, EXCELLENCY, 
GUY  LAROCHE, GUY GUY LAROCHE, DAKS, ELLE HOMME, LACOSTE, GETAWAY, BSC JEANS,  
BSC EX,   ST.ANDREWS,  MARINER,  GUNZE,  MIZUNO, LE COQ SPORTIF, MAXIMUS  และ HAZZYS  
โดยมีช่องทำงจดัจ ำหน่ำยหลกั  คือหำ้งสรรพสินคำ้ทั้งในกรุงเทพ  และต่ำงจงัหวดั   ท่ีมีพนกังำนขำยประจ ำเพ่ือให้
ค ำแนะน ำผลิตภณัฑแ์ละใหบ้ริกำรหลงักำรขำย และมีกำรขยำยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยเขำ้ไปในหำ้งดิสเคำนส์โตร์ 
รวมทั้งกำรเปิดร้ำนในศูนยก์ำรคำ้ดว้ย 
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 - ปัจจัยส าคัญทีม่ีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจ ากดัการประกอบธุรกจิ 
      - โอกาสและอุปสรรคของการประกอบธุรกจิ 
 โอกาส 
 1. จำกสภำวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยทัว่โลก  และปัญหำทำงกำรเมืองท่ีเกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ท ำให้

อำรมณ์ในกำรซ้ือสินคำ้ของผูบ้ริโภคลดลง   ก ำลงัซ้ือในกลุ่มตลำดเป้ำหมำยกล็ดนอ้ยลงดว้ย  
แต่กำรสร้ำงนวตักรรมทำงกำรตลำด และผลิตภณัฑท่ี์โดดเด่น และน่ำสนใจ จะท ำใหเ้กิด
โอกำสในกำรสร้ำงอำรมณ์ซ้ือของผูบ้ริโภคได ้

 2. ตลำดกลุ่มเป้ำหมำยยงัคงใหค้วำมส ำคญัต่อภำพพจนข์องสินคำ้ / รำคำ / ควำมคุม้ค่ำ 
                3.   คู่แข่งในตลำดหลำยรำยท่ีไม่สำมำรถสร้ำงควำมไดเ้ปรียบทำงดำ้นตน้ทุนตอ้งออกจำกตลำด 
                                  ไป  ผูป้ระกอบกำรท่ีเผชิญกบักำรบริหำรจดักำรตน้ทุนแรงงำนท่ีไดรั้บผลกระทบจำกกำรท่ี 
                                  ค่ำแรงขั้นต ่ำปรับตวัสูงข้ึน ส่งผลใหเ้กิดปัญหำใน 2 ดำ้น คือ ปัญหำตน้ทุนแรงงำนท่ีสูงข้ึน 
                                  ซ่ึงน ำไปสู่กำรเลิกจำ้ง  กำรยำ้ยฐำนกำรผลิต และกำรปิดกิจกำร 
 4.  กำรรับรู้ควำมตอ้งกำรลกูคำ้และกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงผูบ้ริโภค   และผลิตภณัฑ ์
  อยำ่งใกลชิ้ด  เป็นปัจจยัส ำคญัในกำรครองใจผูบ้ริโภค  โดยเฉพำะกิจกรรมทำงกำรตลำด 
  ท่ีมีส่วนช่วยสงัคม และสำธำรณกศุล 
 5. คู่แข่งในตลำดส่วนใหญ่ไม่มีกำรสร้ำงกระบวนกำรส่ือสำรถึงผูบ้ริโภคท่ีแตกต่ำงและโดนใจ 

ยงัคงใชแ้ต่กลยุทธ์รำคำเป็นกลยทุธ์หลกั  ส่วนใหญ่มุ่งเนน้กำรลดสตอ็กเป็นส ำคญั ท ำใหไ้ม่มี
กำรท ำกำรตลำดท่ีน่ำสนใจ 

 6. ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยเพ่ิมข้ึนจำกกำรขยำยสำขำของร้ำนคำ้ ในระดบัทอ้งถ่ินเพ่ิมมำกข้ึน 
 อุปสรรค 
 1. ตลำดกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมภกัดีต่อผลิตภณัฑล์ดลง   ตดัสินใจซ้ือจำกกิจกรรมทำงกำรตลำด 

เป็นหลกั 
 2. กลยทุธ์รำคำยงัคงเป็นส่ิงส ำคญัในกำรแข่งขนั ผูผ้ลิตท่ีไม่สำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร

บริหำรตน้ทุนใหล้ดลงได ้จะขำดศกัยภำพทำงกำรแข่งขนัและไม่สำมำรถอยูใ่นตลำดได ้
 3. นโยบำยเขตกำรคำ้เสรี ท ำใหเ้กิดมำตรกำรลดภำษีน ำเขำ้สินคำ้ส ำเร็จรูป  ท ำใหเ้กิดคู่แข่ง 
  ในตลำดมำกเพ่ิมมำกข้ึนจำกปีท่ีแลว้อยำ่งเห็นไดช้ดั  ทั้งตลำดสินคำ้แบรนดเ์นมและสินคำ้ 
  รำคำถกูจำกประเทศจีน 

4. จำกไลฟ์สไตลแ์ละก ำลงัซ้ือของผูบ้ริโภครุ่นใหม่ท่ีใหค้วำมส ำคญักบักำรแต่งกำยมำกข้ึน 
                                   ส่งผลใหผู้ป้ระกอบกำรธุรกิจ Fast Fashion Retailers ชั้นน ำของโลก พุ่งเป้ำทำงกำรคำ้ 
                                   และกำรลงทุนมำยงัภูมิภำคน้ีเพ่ิมข้ึน 
 (2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 (ก)   นโยบายและลกัษณะการตลาด 
   บริษทัฯ มีนโยบำยกำรตลำดท่ีมุ่งเนน้กระบวนกำรสร้ำงควำมพึงพอใจใหก้บัลูกคำ้ โดยเนน้
ควำมส ำคญัท่ีกำรตลำด (Market Oriented)  และกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้  (Customer Relation Management) 
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   - กลยุทธ์การแข่งขัน 
 1. กลยทุธ์ผลิตภณัฑ ์  มุ่งพฒันำผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภำพในดำ้นกำรตดัเยบ็  กำรสวมใส่  มี
นวตักรรมใหม่ ๆ ทั้งดำ้นวตัถุดิบท่ีมีคุณภำพดี จะเอ้ืออ ำนวยใหเ้กิดควำมสบำย หรือควำมสะดวกในกำรใชง้ำนและ
ดูแลรักษำท่ีตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ขณะเดียวกนักส็อดคลอ้งกบั Trend Fashion ท่ีเป็นท่ีตอ้งกำรของ
ตลำดเป้ำหมำยดว้ย  
 2. กลยทุธ์รำคำ มุ่งรักษำระดบัสดัส่วนรำคำและคุณภำพใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม กำรใช้
นโยบำยกำรแข่งขนัดำ้นรำคำจะใชก้บักำรบริหำรสินคำ้ลำ้สมยัเป็นส ำคญั เพ่ือใหลู้กคำ้เกิดควำมมัน่ใจในกำรซ้ือ
ผลิตภณัฑข์องบริษทั 
 3. กลยทุธ์กำรจดัจ ำหน่ำย มีกำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑใ์นหำ้งสรรพสินคำ้ชั้นน ำทัว่ประเทศ
เพ่ือใหเ้ขำ้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยไดอ้ยำ่งทัว่ถึง โดยจะเนน้กำรน ำเสนอคุณค่ำของผลิตภณัฑ ์โดยนวตักรรมใหม่ แฟชัน่    
ท่ีทนัสมยั คุณภำพดี รำคำท่ีเหมำะสม มีกำรจดัโชวสิ์นคำ้ท่ีสวยงำมมี Concept ในกำรน ำเสนอท่ีโดดเด่น แตกต่ำง
จำกคู่แข่งขนั และดึงดูดควำมสนใจของลกูคำ้   และมีกำรจดัพนกังำนขำยท่ีผำ่นกำรอบรมดำ้นผลิตภณัฑแ์ละ    
กำรบริกำรเป็นอยำ่งดีในจุดขำยเพ่ือแนะน ำผลิตภณัฑ ์  และใหบ้ริกำรท่ีดีทั้งระหวำ่งกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร            
หลงักำรขำย 
 4. กลยทุธ์กำรส่งเสริมกำรขำย   ใหค้วำมส ำคญักำรท ำโฆษณำ ประชำสมัพนัธ์ และน ำเสนอ
ควำมเคล่ือนไหวของสินคำ้ใหม่ในฤดูกำล    โดยกำรสร้ำงเร่ืองรำวของกำรส่งเสริมกำรขำยท่ีสอดคลอ้งควำม
ตอ้งกำรและเป็นท่ีสนใจของลูกคำ้  และแตกต่ำงจำกคู่แข่ง  มีกำรน ำเสนอนวตักรรมใหม่ๆ   รวมทั้งแคมเปญ       
กำรตลำดเพ่ือช่วยเหลือสงัคมท่ีกลุ่มตลำดเป้ำหมำยใหค้วำมสนใจ   และท ำใหไ้ดรั้บทรำบอย่ำงต่อเน่ือง  โดย 
ผำ่นส่ือต่ำงๆ  กิจกรรม ณ จุดขำย  โดยเนน้ช่ือเสียง คุณภำพ   และควำมน่ำเช่ือถือของผลิตภณัฑเ์ป็นส ำคญั 

   5.  กำรใหบ้ริกำร  เพ่ือใหล้กูคำ้เกิดควำมพึงพอใจ  บริษทัฯเนน้กำรใหบ้ริกำร ณ จุดขำย 
ตั้งแต่ลกูคำ้เร่ิมเขำ้ร้ำนคำ้ จนออกจำกร้ำนคำ้  โดยมุ่งหวงัใหลู้กคำ้เกิดควำมพึงพอใจและประทบัใจมำกท่ีสุด 
  6. กำรรับประกนั เพ่ือใหล้กูคำ้เกิดควำมพึงพอใจ บริษทัฯเนน้กำรใหบ้ริกำรหลงักำรขำยท่ี 
จะตอ้งใหบ้ริกำรท่ีรวดเร็วและประทบัใจ  และยินดีเปล่ียนสินคำ้ใหล้กูคำ้ท่ีเกิดควำมไม่พึงพอใจในคุณภำพของ 
ผลิตภณัฑ ์ 
   - ลกัษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 บริษทัฯ จดัจ ำหน่ำยเคร่ืองแต่งกำยบุรุษหลำกหลำยแบรนดใ์นต ำแหน่งทำงกำรตลำดท่ีแตกต่ำง
กนั   กระจำยเขำ้สู่หลำย Segment  ของตลำด    มีแบรนดท่ี์มีควำมเขม้แขง็  ท ำใหส้ำมำรถครอบครองส่วนแบ่ง 
ทำงกำรตลำด  และสำมำรถกระจำยควำมเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนได ้
 กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยของผลิตภณัฑมี์หลำย Segment ข้ึนกบั Positioning ของผลิตภณัฑ ์ทั้งน้ี 
ผลิตภณัฑท์ั้งหมดของบริษทั   ครอบคลุมกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยท่ีเป็นสุภำพบุรุษ   วยั   25 - 50 ปี  ฐำนะปำนกลำง 
ค่อนขำ้งสูง (ระดบั C ข้ึนไป)  ส่วนใหญ่เป็นเจำ้ของกิจกำร พนกังำนบริษทั นกัศึกษำ มีรสนิยมทำงแฟชัน่ค่อนขำ้ง
ร่วมสมยั และชอบแต่งตวั 
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   - การจดัจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
 บริษทัฯ ใชก้ำรจดัจ ำหน่ำย ผำ่นคนกลำง   คือ  หำ้งสรรพสินคำ้  หำ้งดิสเคำนส์โตร์    ซ่ึงบริษทัฯ         
มีอ  ำนำจในกำรต่อรอง เน่ืองจำกกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองแต่งกำยชำยส่วนใหญ่ท่ีบริษทัฯ จดัจ ำหน่ำยเป็นท่ีรู้จกัและ
ยอมรับของผูบ้ริโภค  และบริษทัฯ มีกำรสร้ำงกิจกรรมทำงกำรตลำดอยำ่งสม ่ำเสมอ  และยงัจดัจ ำหน่ำยผำ่น SHOP 
ของทำงบริษทั   ซ่ึงอยูพ้ื่นท่ีนอกหำ้งสรรพสินคำ้เพ่ือรองรับกลุ่มผูบ้ริโภคเพ่ิมข้ึน  อยำ่งไรกดี็ บริษทัฯมีนโยบำยใน
กำรพฒันำธุรกิจร่วมกนักบัคู่คำ้  เพ่ือใหเ้กิดประโยชนด์ว้ยกนัทั้ง  2  ฝ่ำย  และเกิดประโยชนสู์งสุดต่อผูบ้ริโภค 
 (ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
   - สภาพการแข่งขัน 
 ในช่วงปีท่ีผำ่นมำตลำดเคร่ืองแต่งกำยชำย   มีอตัรำกำรเจริญเติบโตถดถอยจำกปีท่ีแลว้  13%   
ตลำดถดถอยมำกในช่วงไตรมำส 1-3   ผูบ้ริโภคเกิดควำมไม่มัน่ใจ จึงชะลอกำรซ้ือ  และมีควำมพิถีพิถนัในกำร 
เลือกซ้ือมำกข้ึน  ไตรมำสท่ี 4  ตลำดเร่ิมถดถอยนอ้ยลงและมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน  อยำ่งไรกดี็  ผูผ้ลิตยงัคงตอ้งเนน้ 
กำรท ำ  “ตน้ทุน”  ใหส้ำมำรถแข่งขนัได ้ หำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขำ้มำช่วย  ระบบซพัพลำยเชนท่ีมีประสิทธิภำพ   
หรือเนน้ Value Product  สินคำ้ท่ีมีประโยชนใ์หลู้กคำ้รู้สึกถึงควำมคุม้ค่ำ  และสร้ำงกำรส่ือสำรถึงผูบ้ริโภคอยำ่ง
ต่อเน่ือง  จึงจะเป็นผูแ้ย่งชิงส่วนแบ่งกำรตลำดไปได ้ ในขณะเดียวกนั  กิจกรรมกำรตลำดช่วยเหลือสงัคมยงัคงเป็น
ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคใหค้วำมสนใจ และเป็นปัจจยัหน่ึงในกำรตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงผูป้ระกอบ กำรตอ้งมีอยำ่งต่อเน่ือง   
 นอกจำกน้ี   ผูผ้ลิตส่วนใหญ่  มุ่งเนน้แต่กำรใชก้ลยทุธ์ทำงดำ้นรำคำ ลด แลก แจก แถม เพ่ือ 
เพ่ิมยอดขำย   และลดภำระสตอ็กท่ีมีอยูโ่ดยแทบจะไม่มีกำรท ำกำรตลำดดำ้นอ่ืนๆ ท ำใหก้ลุ่มผูผ้ลิตตอ้งมุ่งพฒันำ
ประสิทธิภำพกำรผลิตท่ีท ำใหเ้กิดกำรบริหำรตน้ทุนใหล้ดลง และคล่องตวัในกำรจดักำรเพ่ือจะสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขนั และมีงบประมำณในกำรท ำกิจกรรมกำรตลำดเพ่ือใหเ้กิดควำมไดเ้ปรียบในระยะยำว 
 - จ านวนและขนาดของคู่แข่งขัน 
 มีจ ำนวนของสินคำ้เคร่ืองแต่งกำยชำยระดบักลำงข้ึนไป อยูใ่นตลำดประมำณ   65 แบรนด ์ แต่
เกิดกำรทดแทน โดยแบรนดน์ ำเขำ้จำกต่ำงประเทศมำแทนท่ีแบรนดใ์นประเทศท่ีไม่สำมำรถแข่งขนัในตลำดได ้
 - สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษทั     
 บริษทัฯ ยงัมีควำมไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนั  ดงัน้ี 
 1. บริษทัฯ มีกำรสร้ำง Portfolio ของกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองแต่งกำยชำยใหมี้ควำมครอบคลุม
กลุ่มตลำดเป้ำหมำยในหลำย  Segment  ท ำใหเ้กิดกำรกระจำยท่ีครอบคลุมกำรครองตลำดเคร่ืองแต่งกำยชำยและ 
เกิดดุลยต่์อรองในกำรจดัจ ำหน่ำย 
 2. ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในดำ้นช่ือเสียงและคุณภำพ 
 3.  ผลิตภณัฑข์องบริษทัมีกำรพฒันำและคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ  เขำ้สู่ตลำดไดเ้พรำะไดรั้บ 
กำรสนบัสนุนจำกผูผ้ลิตรำยใหญ่ของประเทศ  (ซ่ึงเป็นกลุ่มบริษทัในเครือ) มีกำรขยำยโรงงำนท่ีรองรับกำร 
เติบโต  โดยมีตั้งแต่ โรงงำนทอผำ้ จนถึง โรงงำนผลิตเส้ือส ำเร็จรูป  เพ่ือสนบัสนุนใหบ้ริษทัมีศกัยภำพในกำร 
สร้ำงส่วนแบ่งทำงกำรตลำดท่ีเติบโตข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 
 4. บริษทัฯ  มีบุคคลำกรท่ีเขม้แขง็   มีหลกัคิดและควำมมุ่งมัน่ท่ีจะบริหำรงำนใหบ้รรลุตำม 
เป้ำหมำย และพร้อมท่ีจะเรียนรู้และพฒันำตนเองอยำ่งต่อเน่ือง 
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 - แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
                  แมส้ภำวะก ำลงัซ้ือท่ีเคยซบเซำต่อเน่ือง  แต่อุตสำหกรรมมีแนวโนม้ท่ีจะทรงตวัหรือเติบโตได ้ 
เพรำะผูบ้ริโภคใหค้วำมใส่ใจในกำรแต่งกำยมำกข้ึน  ขณะเดียวกนัภำวะกำรแข่งขนักจ็ะรุนแรงมำกข้ึน เน่ืองจำก
จ ำนวนคู่แข่งขนัจำกต่ำงประเทศเพ่ิมมำกข้ึน  รวมทั้งสินคำ้รำคำถกูจำกประเทศจีนเขำ้มำแข่งขนัในตลำดมำกข้ึน      
ท ำใหคู้่แข่งขนัในตลำดตอ้งท ำกำรวิเครำะห์ถึงสภำพตลำดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคในแต่ละพ้ืนท่ี    รวมถึงกำร 
คน้หำจุดแขง็ของตวัสินคำ้และกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยใหเ้จอ  ซ่ึงเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีจะท ำใหผู้ป้ระกอบกำรสำมำรถ              
ปรับกลยทุธ์ใหธุ้รกิจอยูร่อดได ้ ภำยใตเ้กมกำรแข่งขนัในตลำดท่ีมีควำมร้อนแรงเพ่ิมมำกข้ึน 
 (3)  การจัดหาผลติภัณฑ์ของบริษัท 
 บริษทัฯ จดัหำผลิตภณัฑจ์ำกโรงงำนผูผ้ลิตส ำคญั  5  บริษทั คือ 
 1. บริษทั ธนูลกัษณ์ จ ำกดั (มหำชน)  ผูผ้ลิต เส้ือเช้ิต  เส้ือยืด  สูท  เคร่ืองหนงั  กระเป๋ำ 
 2. บริษทั ประชำอำภรณ์ จ ำกดั (มหำชน)  ผูผ้ลิต เส้ือยืด  กำงเกง 
 3. บริษทั แชมป์เอช จ ำกดั  ผูผ้ลิต ชุดชั้นใน  กระเป๋ำ 
 4. บริษทั ไหมทอง จ ำกดั  ผูผ้ลิต เส้ือเช้ิต  เส้ือยืด  กำงเกง 
                    5. บริษทั บำงกอก โตเกียว ซ็อคส์ จ ำกดั ผูผ้ลิตถุงเทำ้ 
 ซ่ึงเทคโนโลยีท่ีใชใ้นกำรผลิตเป็นเทคโนโลยีระดบักลำง   มีกำรใชก้ ำลงัคนในกำรผลิตพอสมควร
ขณะเดียวกนักมี็กำรพฒันำน ำเคร่ืองจกัรอตัโนมติัเขำ้มำใชเ้พ่ือใหก้ระบวนกำรผลิตทนัสมยัและมีประสิทธิภำพ 
มำกข้ึน 
 นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัผูผ้ลิตมีจดัตั้งโรงงำนในเขตส่งเสริมกำรลงทุน โซน 3  ท ำใหไ้ดสิ้ทธิพิเศษจำก 
BOI  ซ่ึงจะท ำใหเ้กิดควำมไดเ้ปรียบในกำรพฒันำตน้ทุนไดม้ำกข้ึนดว้ย 
 บริษทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ ์โดยมุ่งหวงัท่ีจะตอบสนองควำมตอ้งกำรของ 
ผูบ้ริโภคใหม้ำกท่ีสุด  โดยกำรพฒันำรูปแบบสีสนัมีอยำ่งต่อเน่ืองตำมแนวโนม้ของแฟชัน่ท่ีเกิดข้ึนในอุตสำหกรรม 
เส้ือผำ้ โดยรวบรวมขอ้มลูทั้งจำกยโุรป อเมริกำ และญ่ีปุ่น เป็นแนวทำงในกำรพฒันำใหส้อดคลอ้งกบัผูบ้ริโภค 
ของไทย   นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัใหค้วำมส ำคญัต่อกำรสร้ำงนวตักรรมใหม่ๆในหลำยดำ้นเพ่ือตอบสนองควำม
สะดวกสบำยในกำรใชง้ำนของผูบ้ริโภคดว้ย เช่น 

 1. นวตักรรมของเน้ือผำ้ เช่น “Cambridge shirt”  “เช้ิต เบำสบำย จำกแอร์โรว”์ 
ผลิตจำกเน้ือผำ้ Cotton 100% ท ำจำก  2 วตัถุดิบคุณภำพสูงจำก สหรัฐอเมริกำและอียิปต ์ Prima Cotton ผสมกบั 
Egyptian Cotton และใชเ้ทคนิคกำรทอดว้ย AIR FLOW TECH   ซ่ึงเป็นเทคนิคเฉพำะของ ARROW  ท ำใหไ้ด้
เส้ือเช้ิตท่ีมีควำมบำงเบำ และทนทำน เหมำะกบัสภำพอำกำศประเทศไทย 
 2. นวตักรรมกำรตลำดในกำรช่วยเหลือสงัคม  โดยสร้ำง แคมเปญ  “ARROW  ขอเส้ือเหลือใช ้
ช่วยคนไทย ช่วยชำวโลก”    ปีท่ี  4   เป็นโครงกำรเชิญชวนใหผู้มี้จิตศรัทธำร่วมบริจำคเส้ือผำ้เหลือใชใ้หผู้ ้
ประสบอุทกภยัน ้ำท่วม ผำ่นทำง  ARROW   ซ่ึงเป็นโครงกำรต่อเน่ืองมำจำกปี 2553  ซ่ึง ARROW ไดท้ ำกำร 
บริจำคผำ่นส่ือต่ำงๆ  และองคก์รกำรกศุลทัว่ประเทศ  
 (4) งานทีย่ังไม่ได้ส่งมอบ 
  - ไม่มี - 
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