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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริ ษทั ไอ.ซี .ซี . อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน) เป็ นผูน้ ำในด้ำนธุรกิจกำรจัดจำหน่ำยสิ นค้ำแฟชัน่
จำกต่ำงประเทศและจำกนวัตกรรมขององค์ควำมรู ้ขององค์กรบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ อุตสำหกรรมหลัก คือ
อุตสำหกรรมเครื่ องสำอำงและเครื่ องหอม อุตสำหกรรมเพื่อสุ ขอนำมัยของเส้นผม ผิวพรรณ อุตสำหกรรมสิ่ งทอ
และเครื่ องนุ่งห่มครบวงจร ทั้งชุดชั้นใน ชุดชั้นนอก ชุดกีฬำ และชุดออกกำลังกำย อุตสำหกรรมเพื่อกำรซักล้ำง
และบำรุ งรักษำเครื่ องนุ่งห่ม อุตสำหกรรมแฟชัน่ เครื่ องหนัง เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ ดำเนินธุรกิจทำงด้ำนกำรค้ำส่ งให้กบั ร้ำนค้ำทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
ส่ วนใหญ่เป็ นผลิตภัณฑ์ที่เน้นทำงด้ำนควำมสวยงำม ตำมคำขวัญของบริ ษทั ที่วำ่ “เรำสรรสร้ำงควำมสุ ข และควำม
สวยงำมให้ปวงชน”

- อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ เครื่องสาอาง และเครื่องหอม
บริ ษทั ฯ ดำเนินธุรกิจจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เครื่ องสำอำงมำนับแต่บริ ษทั เริ่ มดำเนินงำนในปี 2507 ภำยใต้
เครื่ องสำอำง PIAS ซึ่ งเป็ น Brand จำกญี่ปุ่น นอกจำกนี้บริ ษทั ฯ ยังขยำยธุรกิจเครื่ องสำอำงโดยกำรแนะนำแบรนด์
ต่ำงๆ เข้ำสู่ตลำดอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ BSC PURE CARE, SHEENE´, ARTY PROFESSIONAL, HONEI V,
ST. ANDREWS ในเดือนตุลำคม 2548 เริ่ มแนะนำแบรนด์เครื่ องสำอำง BSC COSMETOLOGY เพื่อสร้ำง
Brand เครื่ องสำอำงในเครื อสหพัฒน์ให้กำ้ วสู่ระดับสำกล โดยใช้แป้ งเค้กเป็ นสิ นค้ำหลักในกำรโฆษณำผ่ำนสื่ อ
ให้เกิดกำรรับรู ้ (Brand Awareness) กับกลุ่มเป้ ำหมำย และมีกำรผสมผสำนระหว่ำง Celebrity Marketing และ
Testimonial Marketing โดยเลือกใช้พรี เซ็นเตอร์ที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่รู้จกั ของประชำชนมำแนะนำผลิตภัณฑ์
เพื่อให้เกิดควำมต้องกำรทดลองใช้ ประกอบกับแนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคได้เปลี่ยนแปลงจำกเดิมไปมำก
ปัจจัยเทคโนโลยีที่เติบโตก้ำวกระโดดเป็ นแรงผลักดันสำคัญ เช่น เทคโนโลยีคลำวด์ และกำรเข้ำมำของระบบกำร
ติดต่อสื่ อสำรแบบใหม่ เช่น โปรแกรม Line ที่ทำให้กำรติดต่อสื่ อสำรเป็ นไปอย่ำงรวดเร็ ว สำมำรถเข้ำถึงผูบ้ ริ โภค
ได้อย่ำงทันที ทำให้กำรใช้อีเมล์น้ นั ได้กลำยเป็ นระบบที่ไม่ได้รับควำมนิยมอีกต่อไป จำกกำรเข้ำมำของเทคโนโลยี
ดังกล่ำว ทำให้ควำมต้องกำรผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนไป ซึ่ ง BSC COSMETOLOGY ได้เตรี ยมกำรรองรับกับกำรปรับ
เปลี่ยนดังกล่ำวตลอดเวลำ ดังจะเห็นได้จำกกำรเพิ่มแนวทำงกำรทำกำรตลำด โดยเพิ่มสัดส่ วนของช่องทำงออนไลน์
เช่น Facebook ที่ปัจจุบนั มี Fanpage กว่ำ 500,000 คน ซึ่ งเป็ นฐำนข้อมูลลูกค้ำที่สำมำรถต่อยอดไปทำกำรตลำดด้ำน
อื่นๆได้อีก กำรเข้ำร่ วมกำรขำยออนไลน์ของพำร์ทเนอร์ทำงธุ รกิจต่ำงๆ เช่น ตลำดด็อทคอม เบนโตะเว็บไซด์ ฯลฯ
อีกทั้งยังได้เพิ่มกำรติดต่อสื่ อสำรและกำรขำยสิ นค้ำผ่ำนทำงช่องทำง Line Application อีกทำงหนึ่งด้วย
บริ ษทั ฯ มองเห็นทิศทำงในกำรเติบโตของกำรเปิ ดตลำดสู่อำเซี ยน AEC เครื่ องสำอำง BSC
COSMETOLOGY และ SHEENE´ เป็ นแบรนด์เครื่ องสำอำงไทยรำยแรกๆ ของประเทศไทยที่ขยำยฐำนออกไปสู่
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซี ยน โดยเริ่ มบุกไปที่ประเทศเวียดนำมและกัมพูชำ ซึ่ งมีกำรเตรี ยมควำมพร้อมต่ำงๆ เพื่อ
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เข้ำสู่อำเซี ยนอย่ำงสมบูรณ์ และในปี 2558 ที่ผำ่ นมำ ฝ่ ำยเครื่ องสำอำงและน้ ำหอมได้นำเสนอรู ปแบบกำรขำยสิ นค้ำ
แนวใหม่ หรื อ “BSC Beauty Station” ซึ่ งเปิ ดโอกำสให้นกั ลงทุนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยเฉพำะตลำด
อำเซี ยนเข้ำมำร่ วมลงทุนทำธุรกิจกำรขำยเครื่ องสำอำงแนวใหม่ ในรู ปแบบ One-Stop-Shopping ที่รวบรวม
เครื่ องสำอำงแบรนด์ดงั มำกมำยไว้ที่เดียว นักลงทุนสำมำรถวำงแผนกำหนดกำรลงทุนและเป้ ำหมำยกำรขำยของ
ตัวเองได้ โดยสำมำรถกำหนดเรื่ องกำรลงทุนสิ นค้ำ และเฟอร์ นิเจอร์ที่มกั เป็ นเรื่ องยุ่งยำก และเป็ นปัญหำหลัก
ของนักลงทุน อันเนื่องจำกควำมหลำกหลำยของแบรนด์เครื่ องสำอำงทั้งในและต่ำงประเทศ ลูกค้ำสำมำรถเลือก
ซื้ อเครื่ องสำอำงทุกอย่ำงได้ใน BSC Beauty Station นี้ เพื่อตอบสนอง Life Style ปัจจุบนั ที่ลูกค้ำต้องกำรควำม
รวดเร็ ว และมีสินค้ำให้เลือกหลำกหลำยครบทุกอย่ำงในที่เดียว เพื่อช่วยนักลงทุนไม่ตอ้ งเสี ยค่ำใช้จ่ำยจำนวนมำก
อีกต่อไปในกำรทำธุรกิจเครื่ องสำอำง เรำนำเอำแบรนด์ดงั มำกกมำยมำรวมไว้ที่เดียว อำทิ BSC COSMETOLOGY,
BSC PANADDA, SHEENE´, ARTY PROFESSIONAL, PURE CARE by BSC, เครื่ องสำอำงนำเข้ำจำกต่ำง
ประเทศ และอีกหลำกหลำยสิ นค้ำแบรนด์ดงั มำกมำย ซึ่ งคือจุดแข็งที่มีแบรนด์เป็ นที่รู้จกั และได้รับกำรยอมรับ
อยูใ่ นใจของลูกค้ำมำอย่ำงยำวนำน จึงเป็ นอีกหนึ่ งทำงเลือกให้นกั ลงทุนทั้งในและต่ำงประเทศ โดยเฉพำะประเทศ
ในกลุ่มอำเซี ยนกล้ำตัดสิ นใจ และเชื่อมัน่ ที่จะลงทุนทำธุรกิจกับ BSC เพื่อตอบรับกับกำรเปิ ดเขตเศรษฐกิจเสรี
อำเซี ยน (AEC)
- อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ เครื่องแต่ งกายสุ ภาพสตรี
บริ ษทั ฯ มีศกั ยภำพในกำรทำตลำดชุดชั้นในที่สูงมำกกว่ำบริ ษทั อื่นๆ ในตลำด เนื่องจำกบริ ษทั เป็ นตัวแทน
จำหน่ำยถึง 5 แบรนด์ คือ WACOAL, BSC, BSC SIGNATURE, ELLE และ KULLASTRI กลยุทธ์กำรสร้ำง
ควำมโดดเด่นในตลำด คือ กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงในแต่ละแบรนด์ และกำรทำตลำดแบบครอบคลุมเป้ ำหมำยโดย
กำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในตัวผลิตภัณฑ์ และสร้ำงนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่ำให้สูงขึ้น
- อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ เครื่องแต่ งกายสุ ภาพบุรุษ
บริ ษทั ฯเป็ นผูจ้ ดั จำหน่ำยเครื่ องแต่งกำยสุ ภำพบุรุษภำยใต้แบรนด์ 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 โดยมี
ช่องทำงจัดจำหน่ำยหลัก คือห้ำงสรรพสิ นค้ำ ทั้งในกรุ งเทพ และต่ำงจังหวัดที่มีพนักงำนขำยประจำ เพื่อให้คำแนะนำ
ผลิตภัณฑ์และให้บริ กำรหลังกำรขำย และขยำยช่องทำงกำรจำหน่ำยเข้ำไปในห้ำงดิสเคำน์สโตร์ รวมทั้งกำรเปิ ดร้ำน
ในศูนย์กำรค้ำ ช่องทำงขำยทำงทีวี และ E-COMMERCE
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2. โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท
บริ ษทั ฯ จำแนกรำยได้เป็ น 3 สำยผลิตภัณฑ์หลักดังต่อไปนี้
สำยผลิตภัณฑ์
รำยได้หลักจำกกำรขำยสิ นค้ำ
เครื่ องสำอำจและเครื่ องหอม
เครื่ องแต่งกำยสุภำพสตรี
เครื่ องแต่งกำยสุภำพบุรุษ
อื่นๆ
รำยได้อื่น
เงินปันผลรับ
กำไรจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำร และ
อุปกรณ์และอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

(หน่วย : ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสี ย
2558
%
2557
%
2556
%
1,296.29
4,130.21
3,236.10
3,680.22

10.03
31.96
25.04
28.47

1,387.04
3,699.61
3,252.97
3,693.38

11.04
29.45
25.89
29.40

1,544.52
4,020.78
3,725.15
4,038.23

11.08
28.86
26.74
28.98

378.45

2.93

332.52

2.65

384.71

2.76

0.59

0.01

5.44

0.04

44.45

0.32

22.27

0.16

กำไรจำกกำรจำหน่ำยสิ ทธิกำรเช่ำ

-

-

-

-

อื่นๆ

157.55

1.22

191.86

1.53

153.19

1.10

44.66

0.34

-

-

-

-

12,562.82

100.00

13,933.30

100.00

ส่วนแบ่งกำไรจำกกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

12,924.07 100.00

รวมรายได้

(หน่วย : ล้ำนบำท)
สำยผลิตภัณฑ์

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
%

2558

%

2556

%

รำยได้หลักจำกกำรขำยสิ นค้ำ
เครื่ องสำอำจและเครื่ องหอม

1,296.29

10.09

1,387.04

11.01

1,544.52

11.08

เครื่ องแต่งกำยสุภำพสตรี

4,129.41

32.16

3,699.01

29.38

4,020.78

28.83

เครื่ องแต่งกำยสุภำพบุรุษ

3,236.10

25.20

3,252.97

25.83

3,725.15

26.71

อื่นๆ

3,629.28

28.26

3,691.83

29.32

4,038.23

28.96

389.57

3.03

334.38

2.66

395.60

2.84

0.59

0.01

31.71

0.25

44.45

0.32

-

-

-

22.27

194.85
12,591.79

1.55
100.00

0.16
1.10

รำยได้อื่น
เงินปันผลรับ
กำไรจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำร และ
อุปกรณ์และอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
กำไรจำกกำรจำหน่ำยสิ ทธิกำรเช่ำ
อื่นๆ
รวมรายได้

-

160.33
1.25
12,841.57 100.00

153.19
13,944.19

100.00
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3. การเปลีย่ นแปลงและกิจกรรมทีส่ าคัญในรอบปี 2558
 BSC COSMETOLOGY :
ก่อตั้ง : ตุลำคม 2548
เมื่อสื่ อดิจิตอลกลำยเป็ นส่ วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผูบ้ ริ โภค ก่อให้เกิดพฤติกรรมกำรเสพสื่ อที่
เปลี่ยนไป มีผลโดยตรงต่อแนวคิดในแคมเปญโฆษณำและกำรวำงแผนสื่ อ อุปกรณ์พกพำ หรื อ Mobile
Device กลำยเป็ นอุปกรณ์ค่กู ำยของคนรุ่ นใหม่ รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ Tablet และ Laptop โดยตัวเลข
กำรเติบโตของอุปกรณ์ท้ งั สำมชนิดนั้นสู งขึ้นอย่ำงเห็นได้ชดั ในช่วงไม่กี่ปีที่ผำ่ นมำ สิ่ งที่มีผลตำมมำคือ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนไป กำรเสพคอมเม้นท์ผำ่ นอุปกรณ์พกพำเหล่ำนี้จะเพิ่มตำมไปด้วย บริ ษทั ฯ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทำงกำรตลำดตำมควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ ำหมำย โดยเพิ่มสัดส่ วนกำรสื่ อสำร
กำรตลำด ไปยังกลุ่มดิจิตอลออนไลน์ให้เป็ นสัดส่ วนที่มำกขึ้น และขยำยช่องทำงกำรจำหน่ำยไปยังกลุ่ม
ดังกล่ำว โดยปี ที่ผำ่ นมำมีกำรทำกำรตลำดผ่ำนสื่ อ E-Commerce เช่น O-Shopping, Bento Website, SevenEleven Online Catalogue ฯลฯ และยังมีกำรจัดทำ Viral VDO เพื่อส่ งเสริ มภำพลักษณ์และตรำสิ นค้ำให้
เป็ นที่รู้จกั เพิ่มมำกยิ่งขึ้น ในปี ที่ผำ่ นมำ เครื่ องสำอำง BSC Cosmetology มองเห็นโอกำสทำงกำรตลำดที่ดี
และตอบรับโดยกำรออกแคมเปญกำรตลำด “The Brightening Day with BSC Sunscreen” โดยมีคุณนำตำลี
เกวโบวำ (NATALIE GLEBOVA) Miss Universe 2005 เป็ นพรี เซ็นเตอร์ในแคมเปญกำรตลำดดังกล่ำว
โดยยังคงชูคอนเซ็ปต์ “เครื่ องสำอำงระดับโลก” และเสริ มสร้ำงภำพลักษณ์ให้แบรนด์ BSC
COSMETOLOGY ก้ำวสู่ควำมเป็ นเครื่ องสำอำงระดับโลก คอนเซ็ปต์ในกำรทำกำรสื่ อสำรทำงกำรตลำด
นั้น มุ่งเน้นนวัตกรรมใหม่ที่ให้คุณสมบัติมำกกว่ำกำรเป็ นครี มกันแดดแบบธรรมดำ เพรำะได้คิดค้น
นวัตกรรมใหม่ล่ำสุ ด ที่จะช่วยลดอุณหภูมิของผิวยำมต้องเผชิ ญกับแสงแดด และสำมำรถพิสูจน์ได้จริ ง
จำกผูใ้ ช้อีกด้วย รวมทั้งได้ทำกำรตลำดแบบครอสมำร์เก็ตติ้งภำยในบริ ษทั ระหว่ำงสิ นค้ำรองเท้ำ
สุ ภำพสตรี BSC และเครื่ องสำอำง BSC COSMETOLOGY ถือได้วำ่ เป็ นมิติกำรทำกำรตลำดรู ปแบบใหม่
ที่นำมำผสมผสำนให้มีรูปแบบของแฟชัน่ ที่สวยงำม เมื่อนำสี ของลิปสติกและรองเท้ำมำผสำนรวมกัน
ซึ่ งเป็ นแคมเปญกำรตลำดที่ประสบควำมสำเร็ จเป็ นอย่ำงยิ่ง
 SHEENE´: ผนึกกำลังควำมเป็ นเจ้ำตลำดแป้ งควบคุมควำมมัน SHEENE´ Oil Free Powder โดยมี
คอนเซ็ปต์กำรตลำด “หน้ำไหนก็เอำอยู”่ เป็ นแคมเปญกำรตลำดที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำใน
กลุม่ แป้ งควบคุมควำมมันทุกชนิด โดยนำเสนอจุดแข็งของแป้ ง SHEENE´ Oil Free ที่รองรับทุกควำม
ต้องกำรของตลำด แคมเปญดังกล่ำวนำเสนอแป้ ง SHEENE´ Oil Free ในรุ่ นยอดนิยมที่มีคุณสมบัติทำให้
หน้ำสวยใส เนียนเด้ง SHEENE´ Oil Free Whitening มีคุณสมบัติให้หน้ำสวยอย่ำงมีออร่ ำ และ SHEENE´
Oil Free Extra ปกปิ ดริ้ วรอยได้อย่ำงเนียนสนิท โดยแป้ ง SHEENE’ Oil Free ทั้ง 3 รุ่ นมีคุณสมบัติควบคุม
ควำมมันได้ยำวนำน 12 ชัว่ โมง และยังขยำยไลน์เพิ่มผลิตภัณฑ์กลุ่ม Makeup ในทุกหมวดหมู่ อำทิ
ผลิตภัณฑ์สีสนั บนใบหน้ำ ผลิตภัณฑ์กลุ่มลิปสติก ผลิตภัณฑ์กลุ่มมำสคำร่ ำ และผลิตภัณฑ์กลุ่มอำยไลน์เนอร์ และยำทำเล็บ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ คอลเลคชัน่ “Sheene´ Polka Dots” เมคอัพที่เน้นแพ็คเกจ
สุ ดชิคน่ำรักลำยจุด ซึ่ งกำลังเป็ นที่นิยมอย่ำงมำกในกลุ่มวัยรุ่ น คอลเลคชัน่ ประกอบด้วยลิปสติกเนื้อครี ม
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กึ่งแมท 16 เฉดสี ที่มีส่วนผสมจำกหิ นแร่ ควอทซ์สีชมพูทวั ร์ มำลีนและผลกุหลำบป่ ำ ช่วยให้เนื้อสัมผัสแบบ
ครี มเนียนนุ่ม SHEENE´ BB Mineral Base Glowing Skin เบสปรับสภำพผิวเนื้อบำงเบำที่มีส่วนผสมจำก
น้ ำแร่ ธรรมชำติบริ สุทธิ์ จำกประเทศญี่ปุ่น และยำทำเล็บหลำกสี สนั สุ ดสวยที่ตรงใจกับกลุ่มเป้ ำหมำย
 PURE CARE: เครื่ องสำอำง PURE CARE by BSC ร่ วมมือกับโครงกำรส่ วนพระองค์สวนจิตรลดำ
ทำวิจยั สำรสกัดจำกมะกอก ซึ่ งมะกอกเป็ นพืชประจำถิ่นแถบเมดิเตอร์เรเนียน มีประโยชน์หลำยด้ำน และ
มีกำรส่ งเสริ มให้ขยำยพันธุ์และทดลองปลูกในประเทศ Pure Care จึงนำสำรสกัดจำกน้ ำมันมะกอกมำใช้กบั
เครื่ องสำอำง เนื่องจำกได้ศึกษำแล้วว่ำในน้ ำมันมะกอกมีส่วนประกอบของ Squalane (สควำเลน) ซึ่ งมีควำม
คล้ำยกับน้ ำมันหล่อเลี้ยงผิวตำมธรรมชำติ สำมำรถซึ มผ่ำนสู่ช้ นั ผิวอย่ำงรวดเร็ ว ทำให้สำมำรถบำรุ งผิวได้
เต็มประสิ ทธิ ภำพ Phenolic มีฤทธิ์ ในกำรกำจัดอนุมูลอิสระ ช่วยต่อต้ำนริ้ วรอย เพิ่มควำมยืดหยุน่ ผิว ทำให้
ดูอ่อนเยำว์ สำรสกัดใบมะกอกมีควำมสำมำรถในกำรเป็ นสำรต้ำนอนุมลู อิสระได้ดีกว่ำสำรสกัดชำเขียว และ
สำรสกัดเมล็ดองุ่นเกือบ 2 เท่ำ และสูงกว่ำวิตำมินซี ถึง 5 เท่ำ ช่วยพลิกฟื้ นคืนควำมชุ่มชื่นให้ผิว และป้ องกัน
ริ้ วรอยที่เกิดก่อนวัย คอลเลคชัน่ PURE CARE Royal Olive ประกอบด้วย Royal Olive Hydrating Essence
เอสเซ้นส์บำรุ งผิวหน้ำด้วยคุณค่ำจำกสำรสกัดมะกอกเข้มข้น เพิ่มควำมชุ่มชื่นได้อย่ำงเต็มประสิ ทธิ ภำพและ
เห็นผล ริ้ วรอยดูจำงลง Royal Olive Nourishment Cream ครี มเจลบำรุ งผิวหน้ำ เข้มข้นด้วยมอยส์เจอไรเซอร์
ที่ช่วยกักเก็บควำมชุ่มชื่นของน้ ำหล่อเลี้ยงผิวให้สมดุล คงควำมอิ่มเอิบได้ยำวนำน และ Royal Olive
Cleansing Oil ช่วยล้ำงทำควำมสะอำดเครื่ องสำอำงให้ผิวดูสะอำด ลดควำมหมองคล้ ำ คืนควำมกระจ่ำง
ใสให้ผิว
 ARTY PROFESSIONAL : เครื่ องสำอำงที่เน้นกำรแต่งหน้ำอย่ำงมือโปร ด้วยนวัตกรรมกำรแต่ง
หน้ำที่เน้นกำรไฮไลท์และเฉดดิ้งให้หน้ำสวยมีมิติ กับคอนเซ็ปต์ “4 H.D.” ปรับเปลี่ยนโครงหน้ำให้เป็ น
V-Shape โดยไม่ตอ้ งศัลยกรรม ผิวหน้ำเรี ยบเนียน สร้ำงมิติให้สวยคมชัด กับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่ำสุ ด Arty
Professional Real Control Concealer นวัตกรรมใหม่ คอนซี ลเลอร์ที่หลอมละลำยด้วยอุณหภูมิควำมร้อน
จำกผิว จนกลำยเป็ นครี มเนื้ อเนียนบำง แต่แนบแน่นปกปิ ดจุดบกพร่ องของผิว ไม่วำ่ จะเป็ นจุดด่ำงดำ รอย
คล้ ำใต้ตำ หรื อรอยหมองคล้ ำต่ำงๆ จึงช่วยเตรี ยมผิวหน้ำให้แลดูเนียนเรี ยบ สี ผิวสม่ำเสมอทัว่ กัน อีกทั้ง
ยังทำให้ผิวแลดูเปล่งปลัง่ สวยสดใสอย่ำงมีสุขภำพดี ช่วยกระชับผิวและลบเลือนริ้ วรอย พร้อมให้กำร
ปกปิ ดสูงสุ ดเทียบเท่ำกับกำรทำรองพื้นและสี สวยติดทนยำวนำน ปรับสภำพผิวและเกลี่ยง่ำย และมีสำร
เติมเต็มควำมชุ่มชื้นเพื่อให้ผิวไม่แห้งกร้ำน ซึ่ งเป็ นสำเหตุของกำรเกิดครำบระหว่ำงวันแต่ไม่ทำให้เกิด
ควำมมันรอบดวงตำ ปกปิ ดรอยดำใต้ตำ และกระจำยแสงให้ผิวรอบดวงตำดูสดชื่น อ่อนกว่ำวัย และ
กระจ่ำงใส มี 3 โทนสี ให้เลือกใช้เหมำะกับผิวแต่ละคน
 BSC PANADDA ULTIMATE GOLDEN COLLECTION : นวัตกรรมใหม่เผยผิวสวยเปล่ง
ปลัง่ คืนควำมอ่อนเยำว์อย่ำงน่ำอัศจรรย์ดว้ ย “ใบไม้สีทอง” ที่ได้รับชื่อพระรำชทำนจำกสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุ ดำฯ ซึ่ งชื่อเดิมคือ “ย่ำนดำโอ๊ะ” มีถิ่นกำเนิดอยูใ่ นจังหวัดปัตตำนี นรำธิ วำส ยะลำ ใน 3 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้เท่ำนั้น BSC PANADDA นำใบไม้สีทองพันธ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกและเป็ นลิขสิ ทธิ์ ของ
ประเทศไทย ไปวิเครำะห์วิจยั จนค้นพบสำรสกัดอันทรงคุณค่ำ คือ “Golden Liana BG” ที่มีคุณสมบัติ
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anti-oxidant สูงกว่ำสำรสกัด ที่นิยมตำมท้องตลำดในปั จจุบนั และเป็ นครั้งแรกของโลกและเป็ นเอกสิ ทธิ์
เฉพำะของ BSC PANADDA เท่ำนั้น ถือเป็ นจุดเริ่ มต้นของกำรสร้ำงสรรค์ให้เกิดผลิตภัณฑ์บำรุ งผิวและ
Makeup ชั้นดี ภำยใต้ BSC PANADDA Ultimate Golden Collection ที่มีคุณค่ำเหนือกว่ำคู่แข่งในท้องตลำด
 แคมเปญการตลาดเพือ่ สร้ างสรรค์ สิ่งดีๆ ให้ กบั สั งคม : ICC The Most Beautiful Day
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงกำรมีส่วนร่ วมพัฒนำสังคมให้น่ำอยู่ เต็มเปี่ ยมไปด้วยเรื่ องรำวดีๆ เพื่อจุดประกำย
และร่ วมกันเป็ นกำลังใจให้คนในสังคม จึงได้สร้ำงสรรค์แคมเปญกำรตลำด “The Most Beautiful Day”
เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในกำรแบ่งปั นเรื่ องรำวที่ดีๆ ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ โดยจัดทำ Viral VDO Clip
จำนวน 2 เรื่ อง ที่บอกเล่ำเรื่ องรำววันที่สวยงำมของนักศึกษำหนุ่มผูท้ ี่มีพ่อเป็ นพนักงำนรักษำควำม
ปลอดภัย (รปภ.) ที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุ ขด้วยกันมำจนสำมำรถส่ งลูกชำยเรี ยนจบปริ ญญำตรี เกิดเป็ นวันที่
สวยงำมในวันรับปริ ญญำ และเรื่ องรำวชีวิตของคนในสังคมเมือง ที่บำงครั้งหลงลืมที่จะดูแลเอำใจใส่
“แม่” ผูใ้ ห้กำเนิด จนเมื่อระลึกได้ จึงเกิดวันที่สวยงำมของแม่ลกู ร่ วมกัน โดยเรื่ องรำวต่ำงๆ นั้นล้วนแต่
ได้รับแรงบันดำลใจในกำรสร้ำงจำกเรื่ องจริ ง และได้ต่อยอดแคมเปญให้ทุกคนได้ร่วมแบ่งปันวันที่
สวยงำมให้กบั สังคม เพื่อสร้ำงรอยยิม้ ร่ วมกัน

 จัดกิจกรรม วาโก้โบว์ ชมพู สู้ มะเร็งเต้ านม
จำกสถิติที่ผำ่ นมำ โรคมะเร็ งเต้ำนมยังคงเป็ นสำเหตุกำรตำยอันดับ 1 ในผูห้ ญิง ซึ่งในปั จจุบนั พบว่ำผูห้ ญิงที่เป็ น
มะเร็ งเต้ำนมมีแนวโน้มอำยุนอ้ ยลงเรื่ อยๆ วำโก้จึงจัดโครงกำร “วำโก้โบว์ชมพู สูม้ ะเร็ งเต้ำนม” ด้วยตระหนักถึง
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และเพือ่ สร้ำงสรรค์สิ่งที่มีคุณค่ำแก่ผหู ้ ญิงไทย ซึ่งได้ดำเนินกำรรณรงค์ตำ้ นภัยมะเร็ ง
เต้ำนมมำปี นี้ครบ 15 ปี โดยมุง่ มัน่ ที่จะสร้ำงควำมตระหนักรู ้ และให้ผหู ้ ญิงเห็นควำมสำคัญของกำรตรวจสุขภำพ
เต้ำนมอย่ำงสม่ำเสมอ รวมถึงช่วยเหลือผูป้ ่ วยให้มีโอกำสได้รับกำรรักษำอย่ำงทันท่วงที สำหรับโรคร้ำยนี้ หำก
ตรวจพบแต่เนิ่นๆ สำมำรถรักษำให้หำยได้ โดยในปี ที่ผำ่ นมำ มุ่งรณรงค์ให้สตรี ไทยห่ำงไกลมะเร็งเต้ำนม โดย
จัดทำเอกสำรเผยแพร่ “เรื่ องน่ำรู ้เกี่ยวกับมะเร็ งเต้ำนม” จำนวนกว่ำ 500,000 ฉบับ ซึ่งได้รับควำมร่ วมมือด้ำนข้อมูล
จำกสถำบันมะเร็ งแห่งชำติ ในกำรเขียนเนื้อหำควำมรู ้เชิงถำมตอบแบบเข้ำใจง่ำย เทคนิคกำรตรวจสุขภำพเต้ำนม
เบื้องต้นด้วยตัวเองอย่ำงถูกต้อง พร้อมผลิตสื่ อรู ปแบบใหม่เพื่อติดตั้งในห้องลองชุดชั้นในสตรี จำนวนถึง 400 ห้อง
ทัว่ ประเทศ

 จัดกิจกรรม คนรุ่ นใหม่ ร่วมใจต้ านภัยมะเร็งเต้ านม ปี ที่ 2
วำโก้ร่วมกับสถำบันมะเร็ งแห่งชำติจดั กิจกรรมเพื่อเน้นกำรป้ องกัน โดยเชิญชวนให้นกั ศึกษำวิทยำลัยพยำบำล
ทัว่ ประเทศเข้ำร่ วมส่งผลงำนกำรประกวด โดยมีวตั ถุประสงค์ในกำรพัฒนำกระบวนกำรสื่ อสำร เพื่อให้กำรรณรงค์
ควบคุม และป้ องกันโรคมะเร็ งเต้ำนมได้ผลดียงิ่ ขึ้น รวมถึงกระตุน้ ให้คนรุ่ นใหม่เข้ำมำมีส่วนร่ วมในกำรสร้ำงสรรค์
วิธีกำรสื่ อสำรรู ปแบบใหม่ ที่สำมำรถเข้ำถึงคนจำนวนมำกได้อย่ำงรวดเร็ ว โดยผลงำนของนักศึกษำพยำบำลทัว่
ประเทศที่ผำ่ นเข้ำรอบสุดท้ำย 5 รำงวัล และผลงำนชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรำงวัลประทำนพระเจ้ำหลำนเธอพระองค์
เจ้ำสิ ริวณั ณวรี นำรี รัตน์ พร้อมทุนกำรศึกษำรวมกว่ำ 2 แสนบำท
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 จัดกิจกรรม แมมโมแกรมการกุศล “ส่ งต่ อความห่ วงใยจากแม่ ..สู่ ลูก” เนื่องในวโรกาสเฉลิม

พระชนมายุ 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกติ ์ิ พระบรมราชิ นีนาถ
ปั จจัยทำงพันธุกรรมเป็ นหนึ่งในปัจจัยเสี่ ยงของกำรเกิดโรคมะเร็ งเต้ำนม วำโก้จึงจัดกิจกรรมแมมโมแกรมกำรกุศล
“ส่งต่อควำมห่วงใยจำกแม่..สู่ลูก” ร่ วมกับสถำบันมะเร็ งแห่งชำติ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ ง
เต้ำนมให้กบั บุตรสำวของผูป้ ่ วยมะเร็ งเต้ำนม รวมทั้งสิ้น 184 รำย อีกทั้งยังให้ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ และเทคนิคกำร
ตรวจเต้ำนมด้วยตัวเอง เพื่อนำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง รวมถึงสำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้สู่
บุคคลรอบข้ำงได้

 จัดกิจกรรม Wacoal Cares Your Breasts. Mammogram Saves Your Life ปี ที่ 6
วำโก้จดั กิจกรรมรณรงค์ให้ผหู ้ ญิงไทยตรวจแมมโมแกรมพร้อมอัลตร้ำซำวด์เป็ นประจำทุกปี โดยมอบสิ ทธิพิเศษ
แก่ลูกค้ำที่เป็ นสมำชิก HIS & HER เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์วำโก้สะสมครบ 12,000 บำท ระหว่ำงวันที่ 1 กรกฎำคม ถึง
31 ตุลำคม 2558 รับสิ ทธิ์กำรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ำนมด้วยเครื่ องแมมโมแกรมและอัลตร้ำซำวด์ ณ สถำนพยำบำล
ที่ให้ควำมสนับสนุน อำทิ สถำบันมะเร็ งแห่งชำติ โรงพยำบำลมะเร็ งภูมิภำค เครื อโรงพยำบำลกรุ งเทพทุกสำขำ
ทัว่ ประเทศ (ยกเว้นสำขำสมุย) และโรงพยำบำลสมิติเวช (เฉพำะสำขำศรี นคริ นทร์ และสำขำธนบุรี) รวม
สถำนพยำบำลชั้นนำที่ร่วมโครงกำร 25 แห่งทัว่ ประเทศ

 จัดกิจกรรม สมทบทุนกิจกรรมการกุศลต้ านภัยมะเร็งเต้ านม
วำโก้จดั ทำโครงกำรกำรกุศลเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่ วมในกำรเป็ นผูใ้ ห้ รวมถึงตระหนักถึงภัยร้ำยของโรคมะเร็ ง
เต้ำนม ทั้งนี้ทำงโครงกำรได้รับเกียรติจำก “ครู โต” หม่อมหลวงจิรำธร จิรประวัติ มำร่ วมออกแบบของที่ระลึก
โดยรำยได้ที่ได้จำกกำรจัดจำหน่ำยจะสมทบทุนกิจกรรมกำรกุศลต้ำนภัยมะเร็ งเต้ำนม กำรจัดซื้อเครื่ องมือแพทย์
ที่ทนั สมัย และเพื่อกำรรักษำผูป้ ่ วยมะเร็ งเต้ำนมยำกไร้

 จัดกิจกรรม บราเดย์ บรามีค่า...สร้ างอาชี พ รักสิ่ งแวดล้ อม
จำกปี ที่ผำ่ นมำ วำโก้จดั กิจกรรมบรำเดย์ บรำมีคำ่ ...สร้ำงอำชีพ รักสิ่ งแวดล้อม ได้รับกำรต้อนรับเป็ นอย่ำงดี
ในปี นี้เพื่อตอกย้ำควำมสำเร็ จจึงได้จดั กิจกรรมสร้ำงสรรค์สงั คมอย่ำงต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 4 เพื่อกระตุน้ ให้ผหู ้ ญิง
ทัว่ ประเทศ หันมำเช็คอัพบรำ ดูแลสุขภำพ พร้อมร่ วมนำบรำมำบริ จำค โดยยังคงมุ่งเน้น 3R คือ “Reuse” เริ่ มจำก
กำรบริ จำค บรำให้กบั สมำคมส่งเสริ มสถำนภำพสตรี ฯ เพื่อนำวัสดุไปทำเป็ นสิ่ งประดิษฐ์ สร้ำงอำชีพ “Reduce”
ได้แก่กำร นำผลิตภัณฑ์ยกทรงไปเผำร่ วมกับกำรผลิตปูนซีเมนต์ เพื่อลดกำรใช้พลังงำนเชื้อเพลิง ส่งเสริ มกำรลด
มลภำวะด้ำนสิ่ งแวดล้อม ลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ ลดกำรเกิดก๊ำซเรื อนกระจก และสุดท้ำย “Recycle” คือ
กำรนำเศษโครงลวดดันทรง ห่วงปรับ และตะขอ ที่เป็ นโลหะ หลอมรวมกันเพื่อกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ เป็ น
กำรใช้ทรัพยำกรให้มีประสิทธิภำพและคุม้ ค่ำมำกที่สุด

 กิจกรรมอืน่ ๆ อาทิ กิจกรรม Balancing Bra Donation, วาโก้ โบว์ ชมพู ร้ อยใจให้ ..ไม่ สิ้นสุ ด และ

Power of Women
ด้วยปณิ ธำนที่มุ่งมัน่ ของวำโก้ที่ตอ้ งกำรให้ผหู ้ ญิงไทยปลอดภัยจำกมะเร็ งเต้ำนม วำโก้จึงจัดกิจกรรมอื่นๆ มำกมำย
ร่ วมกับองค์กรกำรกุศล โรงพยำบำลภำครัฐและเอกชน รวมถึงห้ำงร้ำนทัว่ ประเทศผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ไม่วำ่ จะเป็ น
Balancing Bra Donation, วำโก้โบว์ชมพู ร้อยใจให้..ไม่สิ้นสุด หรื อ Power of Women โดยได้เชิญชวนลูกค้ำร่ วม
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เป็ นผูใ้ ห้เพื่อช่วยเหลือผูป้ ่ วยมะเร็ งเต้ำนมยำกไร้ ด้วยกำรมอบยกทรง Balancing Bra พร้อมเต้ำนมเทียมให้กบั สตรี
ผูร้ ับกำรผ่ำตัดมะเร็ งเต้ำนมโดยตรง พร้อมด้วยกำรมอบผ่ำนองค์กรและหน่วยงำนต่ำงๆ อำทิ นำยกเหล่ำกำชำด
จังหวัดต่ำงๆ องค์กรกำรกุศล โรงพยำบำลภำครัฐและเอกชน อีกทั้งห้ำงร้ำนทัว่ ประเทศ

 ARROW : Fabric-Design Innovation
ARROW SHIRT “Wrinkle Free No Iron” “หล่ อ...ไม่ ต้องรีด ซักแล้ วใส่ ได้ เลย ”
เสื้ อเชิ้ตทำจำกผ้ำ cotton เส้นใยยำวพิเศษ ผสมผสำนกับ microfiber ที่มีควำมเล็กละเอียดของเส้นใยใน
ระดับ micro เพื่อให้ได้เนื้อผ้ำที่เนียน นุ่ม มีคุณสมบัติในกำรคืนตัวจำกรอยยับได้ดี ทำให้ง่ำยต่อกำรรี ด
หรื อไม่จำเป็ นต้องรี ดเลยก็ได้ ซักเสร็ จแล้ว สำมำรถใส่ ได้เลย ช่วยให้ประหยัดเวลำและพลังงำน
 Arrow : นวัตกรรมทางด้ านสั งคม
ARROW “ SEND ME HOME …. ช่วยช้ำงกลับบ้ำน ”
เนื่องในวโรกำสปี มหำมงคล 2558 ที่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุ ดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเจริ ญ
พระชนมำยุครบ 60 พรรษำ มูลนิธิคืนช้ำงสู่ธรรมชำติ มีกำหนดปล่อยช้ำงอีก 6 เชือก โดย ARROW ได้เข้ำ
ร่ วมโครงกำรด้วย 1 เชือก เพื่อถวำยเป็ นพระรำชกุศล ณ เขตรักษำพันธุ์สตั ว์ป่ำ ซับลังกำ จังหวัดลพบุรี ใน
วันที่ 15 ตุลำคม พ.ศ. 2558 โดยได้รับพระมหำกรุ ณำธิ คุณจำก สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุ ดำฯสยำมบรมรำช
กุมำรี เสด็จพระรำชดำเนินทรงเป็ นประธำน
ARROW ขอเสื้ อเหลือใช้ ช่วยผูป้ ระสบภัยน้ ำท่วม” ปี ที่ 5 เป็ นโครงกำรเชิญชวนให้ผมู ้ ีจิตศรัทธำร่ วม
บริ จำคเสื้ อผ้ำเหลือใช้ให้ผปู ้ ระสบอุทกภัยน้ ำท่วมผ่ำนทำง ARROW ซึ่ งเป็ นโครงกำรต่อเนื่ องจำกปี 2553
โดย ARROW ทำกำรบริ จำคผ่ำนสื่ อต่ำงๆ และองค์กรกำรกุศลทัว่ ประเทศ

 Lacoste: สร้ างความแปลกใหม่
Lacoste นำเสนอควำมแปลกใหม่อีกครั้งด้วยกำรใช้ Standard Fixture รู ปแบบของเฟอร์นิเจอร์สไตล์ใหม่มำ
ตกแต่งร้ำนโดยได้รับแรงบันดำลใจมำจำกสถำปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ให้ควำมสำคัญกับเฟอร์ นิเจอร์ที่เป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม ด้วยกำรมใช้วสั ดุที่มีน้ ำหนักเบำ ลดพลังงำน และยังลดมลพิษในขบวนกำรผลิตอีกด้วย

 Lacoste: นวัตกรรมการสร้ างสรรค์
Lacoste มำพร้อมกับไอเดียแห่งควำมสมบูรณ์แบบของ LACOSTE Flagship store สำขำ Central World
ชั้น 2 แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เพียบพร้อมและใหญ่ที่สุดในภูมิภำคเอเชีย ด้วยพื้นที่กว่ำ 500
ตำรำงเมตร ใจกลำงกรุ งเทพมหำนคร ตกแต่งด้วย Polo bar ขนำดใหญ่ มีเฉดสี และแบบมำกที่สุดใน
ประเทศไทย ตอบสนองทุกควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยผลิตภัณฑ์หลำกไซส์ หลำยรู ปแบบ ตั้งแต่ศีรษะ
จรดเท้ำ พร้อมทั้งสำหรับคุณผูห้ ญิง คุณผูช้ ำย และเด็ก ถือเป็ นone stop service ของ LACOSTE ประเทศไทย
นอกจำกนี้ยงั มีบริ กำรปักตัวอักษรย่อบนเสื้ อโปโล LACOSTE ในช่วงเทศกำลต่ำงๆ อีกด้วย

 Lacoste: นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
Lacoste จับมือกับบริ ษทั Orthorite ผลิตพื้นรองเท้ำที่มีควำมโดดเด่นด้วยคุณสมบัติ 5 ประกำร คือ ช่วยลด
แบคทีเรี ย ระบำยอำกำศได้ดี สวมใส่ สบำย ทนทำน และสำมำรถนำกลับมำใช้ใหม่ได้

หน้ำ 16

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
1. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ เครื่องสาอางและเครื่องหอม
(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์
-

ลักษณะผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ฯ ดำเนินธุรกิจในกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เครื่ องสำอำงมำนับแต่บริ ษทั เริ่ มดำเนิ นงำนในปี
2507 ภำยใต้เครื่ องสำอำง PIAS ซึ่ งเป็ นแบรนด์จำกญี่ปุ่น นอกจำกนี้บริ ษทั ฯ ยังขยำยธุรกิจเครื่ องสำอำง โดยกำร
แนะนำแบรนด์ต่ำงๆ เข้ำสู่ตลำดอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ BSC PURE CARE, SHEENE´, ARTY PROFESSIONAL,
HONEI V, ST. ANDREWS ในเดือนตุลำคม 2548 เริ่ มแนะนำแบรนด์เครื่ องสำอำง BSC COSMETOLOGY
เพื่อสร้ำงแบรนด์เครื่ องสำอำงในเครื อสหพัฒน์ให้กำ้ วสู่ระดับสำกล โดยใช้แป้ งเค้กเป็ นสิ นค้ำหลักในกำรโฆษณำ
ผ่ำนสื่ อให้เกิดกำรรับรู ้ (Brand Awareness) กับกลุ่มเป้ ำหมำย และมีกำรผสมผสำนระหว่ำง Celebrity Marketing
และ Testimonial Marketing โดยเลือกใช้พรี เซ็นเตอร์ที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่รู้จกั ของประชำชนมำแนะนำผลิตภัณฑ์
เพื่อให้เกิดควำมต้องกำรทดลองใช้ ประกอบกับแนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมมำก ปัจจัย
เทคโนโลยีที่เติบโตก้ำวกระโดดเป็ นแรงผลักดันสำคัญ เช่น เทคโนโลยีคลำวด์ ทำให้ควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค
เปลี่ยนไปจำกแนวโน้มดังกล่ำว ทำให้ BSC COSMETOLOGY เพิ่มแนวทำงกำรทำกำรตลำดโดยเพิ่มสัดส่ วน
ของช่องทำงออนไลน์ เช่น Facebook ปัจจุบนั มี Fanpage กว่ำ 500,000 คน ซึ่ งเป็ นฐำนข้อมูลลูกค้ำที่สำมำรถ
ต่อยอดไปทำกำรตลำดด้ำนอื่นๆได้อีก กำรเข้ำร่ วมกำรขำยออนไลน์ของพำร์ทเนอร์ทำงธุรกิจต่ำงๆ เช่น ตลำด
ด็อทคอม เบนโต๊ะเว็บไซด์ ฯลฯ อีกทั้งได้เพิ่มกำรติดต่อสื่ อสำรและกำรขำยสิ นค้ำผ่ำนช่องทำง Line Application
บริ ษทั ฯ มองเห็นทิศทำงในกำรเติบโตของกำรเปิ ดตลำดสู่อำเซี ยน AEC เครื่ องสำอำง BSC
COSMETOLOGY และ SHEENE´ เป็ นแบรนด์เครื่ องสำอำงไทยรำยแรกๆ ของประเทศไทยที่ขยำยฐำนออกไป
สู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซี ยน โดยเริ่ มบุกไปที่ประเทศเวียดนำมและกัมพูชำ ซึ่ งมีกำรเตรี ยมควำมพร้อมต่ำงๆ
เพื่อเข้ำสู่อำเซี ยนอย่ำงสมบูรณ์
รวมถึงกำรขยำยช่องทำงกำรตลำดเข้ำสู่ธุรกิจ E-COMMERCE อย่ำงเต็มรู ปแบบ ทั้ งในด้ำนกำร
จำหน่ำยออนไลน์ และผ่ำนทีวีชอ้ ปปิ้ ง เช่น O-SHOPPING และ BENTO WEBSITE ซึ่ งเป็ นช่องทำงที่สำมำรถ
เพิ่มยอดขำยให้แบรนด์เติบโต และได้รับกำรตอบรับเป็ นอย่ำงดีจำกลูกค้ำโดยในอนำคตจะพัฒนำเป็ นอีกหนึ่งช่อง
ทำงกำรขำยหลักของแบรนด์ดว้ ย
บริ ษทั ฯ สร้ำงแบรนด์ BSC COSMETOLOGY เพื่อให้เกิดกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง และพัฒนำให้
แข็งแกร่ งขึ้นเพื่อนำไปสู่กำรส่ งออกเป็ นแบรนด์ของเครื อสหพัฒน์เองให้สู่ระดับสำกล โดย BSC COSMETOLOGY
พัฒนำผลิตภัณฑ์หลำกหลำยและสื่ อสำรกำรตลำดผ่ำน Mass Media ในด้ำนภำพลักษณ์ บริ ษทั ฯ เลือกพรี เซ็นเตอร์
ที่เป็ นที่ยอมรับในเรื่ องควำมงำมว่ำเป็ นผูห้ ญิงที่สวยที่สุดในโลก และมีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั คือ นำตำลี เกลโบวำ
มิสยูนิเวิร์ส ปี 2005 เป็ นแบรนด์แอมบำสเดอร์ โดยเป็ นทูตควำมงำมจำก BSC COSMETOLOGY ที่ส่งเสริ ม
ภำพลักษณ์กำ้ วสู่ควำมเป็ นแบรนด์ระดับ International ต่อไปในอนำคต บริ ษทั ฯ มุ่งสร้ำงกำรรับรู ้ถึงควำม
หลำกหลำยของผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง BSC COSMETOLOGY ให้ควำมสำคัญอย่ำงต่อเนื่ องกับงำนวิจยั ทั้งด้ำน
นวัตกรรมใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นสร้ำงควำมแข็งแกร่ งให้กบั แบรนด์และสิ นค้ำ โดยมีนวัตกรรมเป็ นอำวุธสำคัญ มีกำร
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ลงทุนในกำรวิจยั ค้นคว้ำทำงวิทยำศำสตร์ เพื่อให้ได้มำซึ่ งนวัตกรรมของสิ นค้ำ และไม่เพียงแค่ตวั สิ นค้ำเท่ำนั้น
แบรนด์ BSC COSMETOLOGY เล็งเห็นว่ำ นวัตกรรม คือทุกอย่ำงทั้งตัวสิ นค้ำ กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ ช่องทำงกำรจัด
จำหน่ำย กำรจัดส่ ง กำรตลำด ซึ่ งแบรนด์มุ่งเน้นนวัตกรรมในทุกๆ ด้ำนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค
ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ ส่ งผลให้มีกำรพัฒนำและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่ดีข้ ึนอย่ำงต่อเนื่อง

- ปัจจัยสาคัญทีม่ ีผลกระทบต่ อโอกาส หรือ ข้ อจากัดการประกอบธุรกิจ
- โอกาส และ อุปสรรคของการประกอบธุรกิจ
โอกาส
1. เกณฑ์ของผูห้ ญิงที่เริ่ มใช้เครื่ องสำอำงตั้งแต่อำยุยงั น้อย เป็ นปั จจัยที่สร้ำงโอกำสเติบโตให้
กับธุรกิจเครื่ องสำอำงเป็ นอย่ำงมำก บริ ษทั ฯ จึงปรับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำอำยุนอ้ ย
อีกทั้งทำให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกถึงควำมคุม้ ค่ำในด้ำนรำคำ ส่ งผลให้บริ ษทั ฯสำมำรถจำหน่ำยได้เพิ่มมำกขึ้นตำมลำดับ
2. ตลำดเครื่ องสำอำงและน้ ำหอม มีอตั รำกำรเติบโตต่อเนื่องทั้งอุตสำหกรรม ส่ งผลให้หำ้ ง
สรรพสิ นค้ำต่ำงๆ มีกำรปรับเปลี่ยนกำรจัดพื้นที่ มีกำรปรับไซส์ ทั้งขนำดใหญ่ กลำง และเล็ก เห็นได้จำกกำรที่
เทสโก้ โลตัส พัฒนำมำเป็ นโลตัสเอ็กเพรส ที่เปิ ดจำหน่ำยตำมปั๊มน้ ำมันต่ำงๆ เพื่อหลีกเลี่ยงกำรบังคับใช้กฎหมำย
ผังเมือง และในปี ที่ผำ่ นมำเทสโก้ โลตัส มีกำรปรับเปลี่ยนพื้นที่ขำยใหม่ โดยเน้นเพิ่มพื้นที่ส่วน Cosmetic Shop
มำกขึ้น เพื่อต้องกำรจับกลุ่มลูกค้ำที่มี Lifestyle เป็ นคนรุ่ นใหม่ และเป็ นกำรเสริ มภำพลักษณ์ให้แก่ Discount
Stores เอง และเพิ่มยอดขำยไปในตัว อีกทั้งยังทำให้ลกู ค้ำตื่นตัวในกำรซื้ อเครื่ องสำอำงมำกขึ้น และในปั จจุบนั
ยังขยำยกำรขำยเครื่ องสำอำงลงไปยังร้ำนค้ำในกลุ่ม Convenience Store เช่น ร้ำน Seven-Eleven เป็ นต้น
3. ภำพรวมตลำดเครื่ องสำอำงถือว่ำเติบโตดีมำก โดยมีกำลังซื้ อจำกต่ำงจังหวัดและหัวเมือง
ใหญ่ๆ มำเป็ นแรงหนุนที่สำคัญอีกแรงหนึ่ง โดยห้ำงสรรพสิ นค้ำโรบินสันขยำยสำขำเพิ่มในหัวเมืองหลักและรอง
เพื่อรองรับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในแต่ละจังหวัดมำกขึ้น ประกอบกับมีกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำวิถีชีวิต และ
ควำมเป็ นอยูข่ องคนในหัวเมืองต่ำงๆ ที่เติบโตจนเป็ นเมืองใหญ่ที่มีทุกอย่ำงใกล้เคียงกับกรุ งเทพ สอดรับกับกำร
เพิ่มกำรลงทุนในธุรกิจใหญ่ ทั้งอสังหำริ มทรัพย์และค้ำปลีกตำมหัวเมืองหลัก หัวเมืองรอง ซึ่ งเป็ นเครื่ องชี้วดั
กำรเติบโตของกำลังซื้ อที่เพิ่มขึ้นได้เป็ นอย่ำงดี จะเห็นได้จำกแผนกำรลงทุนทั้งในเครื อเซ็นทรัล โรบินสัน
กลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ ป และกลุ่มห้ำง Retail จำกต่ำงประเทศ เช่น Tsuruha ที่มีแผนธุรกิจขยำยไปยังหัวเมืองต่ำง ๆ
จำกกำรขยำยตัวดังกล่ำวเป็ นโอกำสดีของแบรนด์ที่จะสร้ำงตลำด และยอดขำยให้เติบโตสอดรับกับเศรษฐกิจ
และกำรเจริ ญเติบโตต่ำง ๆ
4. ปัจจุบนั ลูกค้ำมีควำมรู ้ในกำรเลือกใช้เครื่ องสำอำงมำกขึ้น กำรเลือกซื้ อส่ วนหนึ่งเกิดจำก
สภำวะทำงสังคม โดยเฉพำะช่วงอำยุระหว่ำง 30-49 ปี ที่มีปริ มำณกำรซื้ อเครื่ องสำอำงรำคำแพงมำกขึ้น เพรำะ
ให้ควำมสำคัญกับภำพลักษณ์ของตนเอง โดยรวมแล้วทุกแบรนด์ต่ำงแข่งขันกันช่วงชิงส่ วนแบ่งกำรตลำด แต่
ปัญหำ คือเมื่อแข่งขันกันมำก ทั้งกำรโปรโมชัน่ ของห้ำงสรรพสิ นค้ำ จำกกำรแจกสิ นค้ำตัวอย่ำง และกำรให้
กิฟต์เซตจนสร้ำงควำมเคยชินให้กบั ลูกค้ำ ทำให้เกิดพฤติกรรมไม่ลด - ไม่ซ้ื อ และสิ่ งที่ตำมมำอย่ำงไม่อำจ
หลีกเลี่ยงได้ คือโอกำสในกำรเกิดควำมจงรักภักดีต่อแบรนด์มีได้ยำก ทำให้ลกู ค้ำเปลี่ยนแบรนด์สูง บริ ษทั ฯ
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จึงต้องทำกำรส่ งเสริ มกำรตลำดมำกยิ่งขึ้น โดยใช้จุดแข็งของบริ ษทั ที่มีสินค้ำหลำกหลำยทุกหมวดหมู่ มำทำกิจกรรม
ส่ งเสริ มกำรขำยแบบ Cross Promotion ระหว่ำงแบรนด์ภำยในบริ ษทั
5. กำรเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ปัจจุบนั ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยมิได้จำกัดอยูแ่ ค่ช่องทำงหน้ำ
เคำน์เตอร์ขำย เมื่อโลกก้ำวเข้ำสู่ยคุ ดิจิตอล ควำมนิยมในกำรช้อปปิ้ งแบบออนไลน์เพิ่มมำกขึ้นในทุกหมวดหมู่
สิ นค้ำ รวมถึงกลุ่มธุรกิจเครื่ องสำอำง ซึ่ งมีอตั รำกำรเติบโตในกลุ่มอีคอมเมิร์ซสูงเป็ นอันดับ 2 รองจำกกลุ่มเสื้ อผ้ำ
ซึ่ งเป็ นผลดีต่อตลำดเครื่ องสำอำงเป็ นอย่ำงยิ่ง ปัจจุบนั เป็ นช่วงเวลำที่ประเทศไทยมีควำมพร้อมสำหรับกำรซื้ อขำย
ผ่ำนระบบออนไลน์ เนื่องจำกมีระบบกำรสื่ อสำรที่เติบโตเข้ำมำรองรับ จำกกำรพัฒนำกำรสื่ อสำรแบบ EDGE
เข้ำสู่ยคุ 3G และอนำคตจะเป็ น 4G ทำให้ลกู ค้ำเข้ำถึงระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่ งถือเป็ นปัจจัยสำคัญของกำรค้ำแบบ
อีคอมเมิร์ซ ทำให้ง่ำยและรวดเร็ วในกำรซื้ อสิ นค้ำ ถึงแม้กำรขำยผ่ำนระบบออนไลน์ยงั ไม่ได้เป็ นรำยได้หลักของ
แบรนด์ในปัจจุบนั แต่ตอ้ งยอมรับว่ำกระแสได้เข้ำมำและเริ่ มต้นขึ้นแล้ว โดยตัวเลขกำรซื้ อขำยผ่ำนระบบออนไลน์
เป็ นกระแสที่น่ำจับตำมอง และถือเป็ นโอกำสของแบรนด์ที่จะขยำยยอดขำยผ่ำนช่องทำงนี้และเติบโตอย่ำงมำก
ภำยใน 5 ปี
6. กำรเปิ ดประชำคมเศรษฐกิจอำเซี ยนถือเป็ นโอกำสอันดีเพรำะภำพรวมของตลำด 10 ประเทศ
ในประชำคมอำเซี ยนจะรวมเป็ นหนึ่ งเดียวส่ งผลให้ภำษีในกำรนำเข้ำหรื อส่ งออกเป็ นศูนย์ เรี ยกได้วำ่ ปัญหำด้ำนภำษี
ต่ำงๆจะหมดไปทำให้เรำสำมำรถขยำยกำรส่ งออกไปได้มำกขึ้นในอำเซี ยนและยังสำมำรถนำเข้ำวัตถุดิบที่มีควำมได้
ได้เปรี ยบทำงด้ำนต้นทุนเข้ำมำได้อีกด้วย
7. บริ ษทั ฯ ใช้เทคโนโลยี (IT) เข้ำช่วยเพิ่มศักยภำพในกำรบริ หำร สร้ำงระบบ Quick Response
Marketing System (QRMS) ณ จุดขำย เพื่อให้ทรำบผลกำรขำยอย่ำงละเอียดต่อเนื่อง เป็ นครั้ง เป็ นชิ้น เป็ นรำย
รหัส และทรำบภำวะสิ นค้ำที่ขำยและสิ นค้ำคงคลังได้ทุกเวลำ อย่ำงรวดเร็ วและต่อเนื่องโดยระบบออนไลน์ ที่เชื่อม
จุดขำย บริ ษทั ฯ และผูผ้ ลิต จำกระบบนี้ทำให้บริ ษทั ฯ สำมำรถป้ อนสิ นค้ำได้รวดเร็ วขึ้น ไม่เสี ยโอกำสกำรขำย และ
ป้ อนสิ นค้ำได้ตำมชนิด สี ประเภทตำมที่ลกู ค้ำต้องกำร แตกต่ำงกันตำมพื้นที่ขำย และตอบสนองลูกค้ำได้รวดเร็ ว
และเป็ นกำรสร้ำงเครื อข่ำย (Supply Chain) ที่แข็งแกร่ งให้กบั ธุรกิจ
8. บริ ษทั ฯ สร้ำงระบบเติมสิ นค้ำอัตโนมัติ (Auto Replenishment) เพื่อนำระบบ QRMS มำ
ประยุกต์ใช้อย่ำงมีประโยชน์และเต็มประสิ ทธิ ภำพในกำรบริ หำรสิ นค้ำในร้ำนค้ำให้สมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น โดยระบบ
เติมเต็มสิ นค้ำอัตโนมัติน้ ีจะนำข้อมูลกำรขำยสิ นค้ำแต่ละ SKU ในแต่ละร้ำนค้ำ ผ่ำนสูตรกำรคำนวณทำงสถิติ เพื่อ
พยำกรณ์กำรเติมเต็มสิ นค้ำเข้ำร้ำนค้ำต่อวัน เพื่อให้มีสินค้ำตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยปริ มำณที่เหมำะสม
ทำให้หน้ำร้ำนมีสต๊อคที่สมดุลกับกำรขำย ไม่มีสินค้ำมำกเกินไป และช่วยลดกำรสูญเสี ยโอกำสในกำรขำย
อุปสรรค
1. ปัจจุบนั กำรแข่งขันในตลำดเครื่ องสำอำงในไทยมีควำมรุ นแรงมำกขึ้น ทั้งจำกกำรทำ
กำรตลำดของแบรนด์เดิมที่มีอยูใ่ นตลำด และแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเข้ำมำทำกำรตลำดเพิ่ม ทำให้เพิ่มโอกำสกำร
เลือกของลูกค้ำมำกขึ้น ลูกค้ำจึงมีควำมภักดีต่อแบรนด์ลดลง
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2. ดิสเคำน์สโตร์ จำกกำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงกำรดิสเคำน์สโตร์ เนื่องจำกยักษ์ใหญ่
ห้ำงคำร์ฟรู ์ ประกำศขำยกิจกำร โดยมีคำสิ โน กรุ๊ ป เป็ นผูค้ ว้ำชัยในกำรซื้ อกิจกำรครั้งนี้ คำสิ โน กรุ๊ ป เป็ นผูถ้ ือหุน้
ใหญ่ของบริ ษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหำชน) ส่ งผลให้หำ้ งบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กลำยเป็ นผูน้ ำตลำด
ธุรกิจดิสเคำน์สโตร์ในชัว่ พริ บตำ จำกกำรขำยกิจกำรดังกล่ำวส่ งผลให้ตลำดดิสเคำน์สโตร์เพิ่มกำรแข่งขันที่
ดุเดือดมำกยิ่งขึ้น เพรำะจำนวนผูแ้ ข่งขันในตลำดลดลงเหลือเพียงบิ๊กซี และเทสโก้ โลตัส เท่ำนั้น ซึ่ งผูบ้ ริ โภคยัง
คงได้รับประโยชน์สูงสุ ดในกำรแข่งขันครั้งนี้ดว้ ย นอกจำกนั้น ดิสเคำน์สโตร์ยงั พยำยำมยกระดับภำพลักษณ์ของ
ตัวเองในธุรกิจดิสเคำน์สโตร์ ซึ่ งมีกำรแข่งขันด้ำนรำคำที่รุนแรงห้ ำหัน่ กันจนคู่แข่งหลำยรำยต้องหำยไปจำกตลำด
กำรทำรำคำที่ต่ำกว่ำท้องตลำดมำกทำให้อำนำจกำรต่อรองอยู่ในมือ เกิดกำรเรี ยกร้องผลประโยชน์ในเชิงรุ ก และ
ดำเนินกำรในรู ปแบบต่ำงๆ ทำให้บริ ษทั คู่คำ้ ต้องรับภำระกำรแข่งขันเพิ่มขึ้นเป็ นต้นทุนกำรขำยหรื อต้นทุนกำรตลำด
ที่สูงขึ้น รวมถึงดิสเคำน์สโตร์มีลกั ษณะเป็ นกำรลงทุนข้ำมชำติ ทำให้สำมำรถขยำยฐำนกำรเปิ ดสำขำได้อย่ำงต่อเนื่อง
ซึ่ งรวมถึงกำรขยำยตัวลักษณะของคอนวีเนี่ยนสโตร์ และซูเปอร์มำร์เก็ตแบบย่อส่ วนไปในชุมชนต่ำง ๆ เพื่อสร้ำง
ฐำนอำนำจกำรต่อรองกับบริ ษทั คู่คำ้ มำกขึ้น ธุรกิจดิสเคำน์สโตร์ยงั เพิ่มพันธมิตรธุรกิจเพื่อเสริ มบริ กำรร่ วมกับ
ผูป้ ระกอบกำรกว่ำ 70 รำยให้บริ กำรรับชำระบิลต่ำงๆ ในอนำคตมีแนวโน้มจะขยำยให้ครอบคลุมมำกขึ้น นับเป็ น
เครื่ องมือทำงกำรตลำดในกำรดึงดูดลูกค้ำเข้ำใช้บริ กำร สอดรับพฤติกรรมลูกค้ำเน้นควำมสะดวกสำมำรถใช้จบั
จ่ำยสิ นค้ำและใช้บริ กำรได้ในสถำนที่เดียว ปัจจุบนั ลูกค้ำมีเวลำจำกัดและนิยมควำมสะดวกสบำย สำมำรถจับ
จ่ำยครบแบบ "วันสต็อปชอปปิ้ ง และวันสต็อปเซอร์วิส" ในที่เดียวกัน นอกเหนือจำกรับชำระบิลต่ำง ๆ แล้ว
ดิสเคำน์สโตร์ยงั หำพันธมิตรอื่น ๆ เช่น ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ในกำรเพิ่มช่องทำงจำหน่ำยตัว๋ บขส. จำหน่ำยบัตร
คอนเสิ ร์ตต่ำงๆ บริ กำรส่ งพัสดุไปรษณี ย ์ เป็ นต้น และ ดิสเคำน์สโตร์จึงใช้จุดนี้ทำแคมเปญกำรตลำดควบกับกำร
จำหน่ำยสิ นค้ำได้อีกด้วย เช่น จ่ำยบิลได้คูปองส่ วนลด เป็ นกำรทำ พูล มำร์เก็ตติ้ง เพื่อให้กำรตลำดมีประสิ ทธิ ภำพ
มำกขึ้น ในอนำคต ดิสเคำน์สโตร์มีแผนจัดทำ Shopping Online แบบเต็มรู ปแบบ เพื่อรองรับกับกำรแข่งขันอัน
ดุเดือด และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนำคต
ผลกระทบ คือ ซัพพลำยเออร์ หรื อบริ ษทั คู่คำ้ ถูกกำหนดเงื่อนไข ให้เกิดประโยชน์กบั กลุ่ม
ดิสเคำน์สโตร์มำกกว่ำ แทนที่จะเป็ นกำรตกลงผลประโยชน์จำกทั้ง 2 ฝ่ ำยแบบ Win-Win Situation และเนื่องจำก
ดิสเคำน์สโตร์ใช้กลยุทธ์ลดรำคำต่ำกว่ำป้ ำย เป็ นสิ่ งดึงดูดผูบ้ ริ โภค ทำให้บริ ษทั คู่คำ้ ต้องรับภำระกำรถูกรุ ก ในกำร
เรี ยกร้องเรื่ องกำรให้ส่วนลดกำรค้ำที่สูงขึ้น เพื่อให้มีโอกำสขำยในห้ำงฯนั้น ในลักษณะนี้ บริ ษทั ฯ มีมำตรกำรใน
กำรสร้ำงให้เกิดควำมสมดุล พยำยำมหลีกเลี่ยงกำรลดรำคำสิ นค้ำ โดยใช้วิธีอื่น เช่น มีของแถมแทนกำรลดรำคำ
เพื่อไม่ให้ร้ำนค้ำในท้องถิ่นได้รับผลกระทบจำกกำรลดรำคำสิ นค้ำ และยังเป็ นกำรทำกำรตลำดกับคู่คำ้ อย่ำงสมดุล
อีกทำงหนึ่งด้วย
คำดว่ำตลำดดิสเคำน์สโตร์ยงั คงขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง ตำมสภำวะเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่ มมี
แนวโน้มดีข้ ึน โดยมุ่งเน้นกำรขยำยสำขำไปยังจังหวัดขนำดกลำงและขนำดเล็กที่มีกำลังซื้ อสู ง และเน้นกำรขยำย
สำขำในรู ปแบบใหม่ที่มีขนำดเล็กลง และใกล้แหล่งชุมชนมำกที่สุด สำหรับกลยุทธ์กำรตลำดยังคงใช้กำรลดรำคำ
เป็ นตัวดึงดูดลูกค้ำ นำสิ นค้ำที่จำเป็ นในชีวิตประจำวันมำลดรำคำ จนกลำยเป็ นนโยบำยหลักที่จะดำเนินกำรตลอดไป
มิใช่เพียงแค่กำรส่ งเสริ มกำรขำยที่จดั เป็ นช่วงๆ
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3. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั เปลี่ยนไปจำกเดิมมำก โดยเฉพำะช่องทำงกำรเลือกซื้ อสิ นค้ำ
โดยพบว่ำกลุ่มลูกค้ำไม่มีเวลำเข้ำห้ำงมำกนัก หันมำใช้บริ กำรด้ำนกำรช้อปปิ้ งออนไลน์ จึงทำให้ตอ้ งมีกำรปรับ
เปลี่ยนช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยให้เหมำะสมกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ในปี ที่ผำ่ นมำ มีปัจจัยเรื่ องกำรเมืองและเศรษฐกิจเข้ำมำกระทบ ส่ งผลให้กำลังซื้ อของผู ้
บริ โภคหดตัว ทำให้ตอ้ งกระตุน้ ตลำดตั้งแต่ตน้ ปี เพื่อปลุกกำลังซื้ อด้วยโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม ส่ งผล
ให้พฤติกรรมของลูกค้ำมีควำมภักดีกบั แบรนด์นอ้ ยลงต้องทำกำรตลำดให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อมำกยิ่งขึ้น
5. นโยบำยกำรปรับขึ้นค่ำแรง 300 บำท ทำให้ตน้ ทุนกำรผลิตด้ำนค่ำแรงปรับขึ้น ซึ่ งมีผล
กระทบกับโครงสร้ำงต้นทุนสิ นค้ำ ต้องปรับค่ำแรงงำนกลุ่มที่ไม่ถึง 300 บำทด้วย ขณะเดียวกันกำรปรับขึ้น
ค่ำแรงงำนทำให้เกิดปั ญหำกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนในกรุ งเทพกลับสู่ภูมิลำเนำ เพรำะได้ค่ำแรงเท่ำกันทั้งประเทศ
ขณะที่ค่ำครองชีพต่ำงจังหวัดต่ำกว่ำกรุ งเทพ
6. กำรเปิ ดเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซี ยนในอนำคต จะส่ งผลให้ตลำดเครื่ องสำอำงมีกำร
แข่งขันที่สูงขึ้นอีกมำก เครื่ องสำอำงจำกกลุ่มประเทศอำเซี ยนสำมำรถเข้ำมำทำกำรตลำดได้อย่ำงเสรี ดังนั้นกำร
สร้ำงแบรนด์เพื่อให้เกิดควำมภักดีในตรำสิ นค้ำ ที่มีควำมสำคัญประกอบกัน กับกำรเกิดโอกำสในกำรสร้ำงตลำด
ใหม่ในกลุ่มอำเซี ยนเช่นกัน

(2) การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาด
- กลยุทธ์ การแข่ งขัน
กำรตลำดเครื่ องสำอำงมีกำรแข่งขันสูงและรุ นแรงมำกขึ้นจำกแบรนด์ใหม่ ๆ ที่เพิ่มขึ้น ตลำด
เครื่ องสำอำงมีอตั รำกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องทุกปี ถึงแม้ในช่วงปี 2555 - 2558 จะประสบภำวะปัญหำเศรษฐกิจและ
กำรเมือง ธุรกิจเครื่ องสำอำงก็ยงั สำมำรถขยำยตัวได้ เนื่องจำกสำวไทยยังคงให้ควำมสำคัญกับกำรดูแลตัวเอง จึงทำ
ให้ภำพรวมตลำดสิ นค้ำควำมงำมยังสำมำรถเติบโตได้ ในปี 2558 ที่ผำ่ นมำได้เกิดคอสเมติกในรู ปแบบแฟล็กชิป
สโตร์ โดยกำรเข้ำมำของร้ำนเครื่ องสำอำงระดับโลก “เซโฟร่ ำ” ซึ่ งเป็ นร้ำนผลิตภัณฑ์ควำมงำมชื่อดังจำกทุกมุมโลก
ให้สำวไทยได้อพั เดทเทรนด์ควำมงำม อีกทั้งกำรขยำยตัวของดิสเคำน์สโตร์และคอนวีเนี่ยนสโตร์เข้ำถึงผูบ้ ริ โภค
ได้มำกขึ้น รวมไปจนถึงกำรเติบโตของกลุ่มเชนดรักสโตร์ ที่ทยอยเดินทัพเข้ำมำทำกำรตลำดในเมืองไทย เช่น
มัตสึ โมโต้ คิโยชิ ยักษ์ใหญ่จำกญี่ปุ่นที่ร่วมทุนกับเซ็นทรัล และกำรทำกำรตลำดที่ปรับเปลี่ยนไปในเชิงรุ กมำกขึ้น
เพื่อขยำยฐำนกลุ่มลูกค้ำแต่ละแบรนด์ ในปี 2558 ที่ผำ่ นมำตลำดเครื่ องสำอำงที่ขำยแบบเคำน์เตอร์แบรนด์ได้
ปรับเปลี่ยนช่องทำงกำรโฆษณำจำกเดิมที่ใช้สื่อทำงโทรทัศน์ เพื่อสร้ำงกำรรับรู ้แบรนด์ในวงกว้ำง มำเป็ นกำรทำ
กำรโฆษณำผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ เพื่อให้เข้ำถึงลูกค้ำอย่ำงรวดเร็ ว และสำมำรถเข้ำถึงได้ตลอดเวลำ ไม่เฉพำะ
ช่วงเวลำไพร์มไทม์เท่ำนั้น โดยตลำดได้ปรับเปลี่ยนกำรโฆษณำทำงโทรทัศน์เป็ นเพียงช่องทำงเริ่ มต้นของกำร
สื่ อสำร และใช้ช่องทำงของสื่ อออนไลน์เป็ นช่องทำงกำรติดตำมเพื่อให้เกิดกำรตัดสิ นใจซื้ อ ตลอดจนกำรแนะนำ
สิ นค้ำใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง สื่ อโรงภำพยนตร์ สื่ อทำงอินเตอร์เน็ต และในห้ำงสรรพสิ นค้ำเป็ นสื่ อที่มีอตั รำกำร
ขยำยตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงชัดเจน โดย BSC COSMETOLOGY , SHEENE´ เพิ่มกำรใช้สื่อทำงอินเตอร์เน็ต สื บเนื่อง
จำกกำรเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยมิได้จำกัดอยูแ่ ค่ช่องทำงหน้ำเคำน์เตอร์ขำยอีกต่อไป
เมื่อโลกก้ำวเข้ำสู่ยคุ ดิจิตอล ควำมนิยมในกำรช้อปปิ้ งแบบออนไลน์เพิ่มมำกขึ้นในทุกหมวดหมู่สินค้ำ รวมถึงกลุ่ม
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ธุรกิจเครื่ องสำอำง ที่มีอตั รำกำรเติบโตในกลุ่มอีคอมเมิร์ซสู งเป็ นอันดับ 2 รองจำกกลุ่มเสื้ อผ้ำ ซึ่ งเป็ นผลดีต่อตลำด
เครื่ องสำอำงเป็ นอย่ำงยิ่ง ปัจจุบนั เป็ นช่วงเวลำที่ประเทศไทยมีควำมพร้อมสำหรับกำรซื้ อขำยผ่ำนระบบออนไลน์
เนื่องจำกมีระบบกำรสื่ อสำรที่เติบโตเข้ำมำรองรับ จำกกำรพัฒนำกำรสื่ อสำรแบบ EDGE เข้ำสู่ยคุ 3G และปัจจุบนั
ได้เข้ำสู่ระบบ 4G อย่ำงเต็มรู ปแบบ ทำให้ลกู ค้ำเข้ำถึงระบบอินเตอร์เน็ตมำกขึ้น ถือเป็ นปั จจัยสำคัญของกำรค้ำแบบ
อีคอมเมิร์ซ ทำให้ง่ำย และรวดเร็ วในกำรซื้ อสิ นค้ำ และกำรเข้ำถึง ถือเป็ นช่วงเริ่ มต้นและจะได้เห็นควำมคืบหน้ำ
ของกลยุทธ์กำรขำยผ่ำนอินเตอร์เน็ตของทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์มำกยิ่งขึ้น แม้กำรขำยผ่ำนระบบออนไลน์จะยังไม่ได้
เป็ นรำยได้หลักของแบรนด์ในปัจจุบนั แต่ตอ้ งยอมรับว่ำกระแสได้เข้ำมำและเริ่ มต้นขึ้นแล้ว โดยตัวเลขกำรซื้ อขำย
ผ่ำนระบบออนไลน์เป็ นกระแสที่น่ำจับตำมอง และถือเป็ นโอกำสของแบรนด์ที่จะขยำยยอดขำยผ่ำนช่องทำงนี้
และเติบโตอย่ำงมำกภำยใน 5 ปี และยังเลือกใช้สื่อในโรงภำพยนตร์ และสื่ อในห้ำงสรรพสิ นค้ำมำกขึ้นด้วย
เนื่องจำกเป็ นสื่ อที่กลุ่มผูบ้ ริ โภคเปิ ดรับและให้ควำมสนใจเพิ่มขึ้น เป็ นกำรรักษำยอดขำยและขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ๆ
เคำน์เตอร์แบรนด์ยงั เพิ่มกลยุทธ์กำรตลำดต่ำงๆ มำกมำย จัดกิจกรรมกระตุน้ กำรจับจ่ำยที่มีควำมรุ นแรงมำกขึ้น
ทั้งในแง่ควำมถี่และกำรจัดเซตที่มีรำคำไม่สูงมำกเป็ นตัวกระตุน้ โดยแต่ละแบรนด์จดั Value Set เพื่อให้เกิดกำร
ทดลองใช้ และดึงดูดใจลูกค้ำกลุ่มใหม่ อีกทั้งกำรนำเทคโนโลยีทนั สมัยมำให้บริ กำรเริ่ มมีบทบำทมำกขึ้น เพื่อ
สร้ำงควำมตื่นเต้นให้กบั ลูกค้ำ กลุ่มเครื่ องสำอำงเคำน์เตอร์แบรนด์ต่ำงนำเครื่ องมือที่ทนั สมัยมำให้บริ กำรกันอย่ำง
ทัว่ หน้ำ โดยเฉพำะเครื่ องเช็คผิวใช้เวลำให้บริ กำรเพียง 3 - 5 นำที สำมำรถวิเครำะห์สภำพผิวได้อย่ำงละเอียด เป็ น
เครื่ องมืออย่ำงหนึ่งที่สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กบั แบรนด์ และยังสำมำรถสร้ำงควำมรู ้สึกถึงควำมคุม้ ค่ำในกำรจับ
จ่ำยเพิ่มมำกขึ้น ปั จจุบนั กลยุทธ์กำรทำกำรตลำด ของเคำน์เตอร์แบรนด์ตอ้ งหำวิธีกำรทำให้ผบู ้ ริ โภคเกิดควำมรัก
และควำมผูกพันในแบรนด์น้ นั ๆ อยูใ่ นใจตลอดเวลำ รวมถึงกำรทำสิ นค้ำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค
ได้เป็ นอย่ำงดี พร้อมกำรเพิ่มจำนวนสิ นค้ำใหม่ร่วมกับกำรทำกำรตลำดด้ำนอื่นๆ
ฝ่ ำยเครื่ องสำอำงและน้ ำหอมของบริ ษทั ให้น้ ำหนักกำรวิจยั ผูบ้ ริ โภค และกำรพัฒนำสิ นค้ำ
นวัตกรรมที่สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งกำรผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มควำมสวยและบุคลิกภำพ
ที่ดี พร้อมเครื่ องมือใหม่ๆ ที่ช่วยให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ถึงควำมจำเป็ นที่ตอ้ งใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลลัพธ์ที่ได้รับ
โดยเฉพำะผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้ งผสมรองพื้น โดย BSC COSMETOLOGY และ SHEENE´ รักษำควำมเป็ นผูน้ ำ
ตลำดแป้ งผสมรองพื้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นสร้ำงควำมแข็งแกร่ งให้กบั แบรนด์และสิ นค้ำ โดยมีนวัตกรรม
เป็ นอำวุธสำคัญ มีกำรลงทุนในกำรวิจยั ค้นคว้ำทำงวิทยำศำสตร์ เพื่อให้ได้มำซึ่ งนวัตกรรมของสิ นค้ำ และไม่
เพียงแค่ตวั สิ นค้ำเท่ำนั้น แบรนด์ BSC COSMETOLOGY เล็งเห็น นวัตกรรม คือทุกอย่ำง ทั้งตัวสิ นค้ำ กล่อง
บรรจุภณ
ั ฑ์ ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย กำรจัดส่ ง กำรตลำด ซึ่ งแบรนด์มุ่งเน้นนวัตกรรมในทุกๆ ด้ำนเพื่อตอบสนอง
สำหรับด้ำนสกินแคร์น้ นั BSC COSMETOLOGY ค้นพบกับนวัตกรรมใหม่ล่ำสุ ด ที่ใช้เวลำคิดค้นพัฒนำมำกกว่ำ
2 ปี จึงได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่ำสุ ด BSC Expert White Genius Sunscreen SPF50 PA++++ มีควำมพิเศษตรงที่เป็ นครี ม
กันแดดที่ลดอุณหภูมิผิว ซึ่ งพิสูจน์ได้จริ ง จำกผูใ้ ช้จริ ง ซึ่ งมีกำรทดสอบจริ งและผลที่ได้รับน่ำพึงพอใจมำกๆ เพรำะ
ไม่ใช่แค่กนั แดด เพิ่มควำมกระจ่ำงใสเพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น ครี มนี้ยงั ช่วยทำให้ผิวลดควำมร้อนได้ดว้ ย ลดอำกำร
ผิวแห้งไหม้ได้ ซึ่ งเป็ นนวัตกรรมใหม่ที่ BSC COSMETOLOGY จะนำเสนอให้กบั ลูกค้ำ ซึ่ งครี มกันแดดรุ่ นนี้ ถือ
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เป็ น Queen Of Sunscreen ของครี มกันแดด BSC โดยสิ นค้ำกลุ่มนี้ ถือเป็ นนวัตกรรมที่โดดเด่นในกำรเป็ นหัวหอก
กำรทำกำรตลำดสิ นค้ำกลุ่ม Sunscreen อีกด้วย
SHEENE´ สิ นค้ำที่ครองแชมป์ เจ้ำตลำด “แป้ งควบคุมควำมมัน” ยังคงตอกย้ำควำมเป็ นเจ้ำ
ตลำด ด้วยกำรทำกำรตลำดอย่ำงต่อเนื่ อง ทั้งใน Mass Media และสื่ อออนไลน์มีเดีย เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรม
กำรบริ โภคสื่ อของกลุ่มลูกค้ำที่ใช้ Online Media ในชีวิตประจำวันเพิ่มมำกขึ้น โดยจัดแคมเปญกำรตลำดคอนเซ็ปต์
“หน้ำไหนก็เอำอยู”่ เป็ นแคมเปญกำรตลำดที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในกลุ่มแป้ งควบคุมควำมมันทุก
ชนิด โดยนำเสนอจุดแข็งของแป้ ง SHEENE´ Oil Free ที่รองรับทุกควำมต้องกำรของตลำด แคมเปญดังกล่ำว
นำเสนอแป้ ง SHEENE/ Oil Free รุ่ นยอดนิยมที่มีคุณสมบัติทำให้หน้ำสวยใส เนียนเด้ง SHEENE´ Oil Free
Whitening มีคุณสมบัติให้ใบหน้ำสวยอย่ำงมีออร่ ำ และ SHEENE´ Oil Free Extra ปกปิ ดริ้ วรอยได้อย่ำงเนียนสนิท
โดยแป้ ง SHEENE´ Oil Free ทั้ง 3 รุ่ นมีคุณสมบัติควบคุมควำมมันได้ยำวนำน 12 ชัว่ โมง และยังขยำยฐำนควำม
เป็ นเจ้ำตลำดผลิตภัณฑ์กลุ่ม Make Up ในทุกหมวดหมู่ อำทิ ผลิตภัณฑ์สีสนั บนใบหน้ำ ผลิตภัณฑ์กลุ่มลิปสติค
ผลิตภัณฑ์กลุ่มมำสคำร่ ำ และผลิตภัณฑ์กลุ่มอำยไลน์เนอร์ และยำทำเล็บ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่คอลเล็คชัน่
“SHEENE´ Polka Dots” เมคอัพที่เน้นแพ็คเกจสุ ดชิคน่ำรักลำยจุดซึ่ งกำลังเป็ นที่นิยมอย่ำงมำกในกลุ่มวัยรุ่ น คอล
เล็คชัน่ ประกอบด้วย ลิปสติคเนื้อครี มกึ่งแมท 16 เฉดสี ที่มีส่วนผสมจำกหิ นแร่ ควอทซ์สีชมพูทวั ร์มำลีนและผล
กุหลำบป่ ำ ช่วยให้เนื้อสัมผัสแบบครี มเนียนนุ่ม SHEENE´ BB Mineral Base Glowing Skin เบสปรับสภำพผิว
เนื้อบำงเบำที่มีส่วนผสมจำกน้ ำแร่ ธรรมชำติบริ สุทธิ์ จำกประเทศญี่ปุ่น และยำทำเล็บหลำกสี สันสุ ดสวยที่ตรงใจ
กับกลุ่มเป้ ำหมำย เพื่อเพิ่มส่ วนแบ่งทำงกำรตลำดของแป้ งควบคุมควำมมันที่ครองควำมเป็ นเจ้ำตลำดอยูแ่ ล้ว นำ
เสนอคอนเซ็ปต์ที่มีทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเมคอัพ โดยมุ่งเน้นกำรเติบโตของยอดขำยในภำพรวมของแบรนด์
ARTY PROFESSIONAL เครื่ องสำอำงที่เน้นกำรแต่งหน้ำอย่ำงมือโปร ด้วยนวัตกรรมกำร
แต่งหน้ำที่เน้นกำรไฮไลท์และเฉดดิ้งเพื่อให้หน้ำสวยมีมิติ กับคอนเซ็ปต์ “ 4 H.D.” ปรับเปลี่ยนโครงหน้ำให้
เป็ น V- Shape โดยไม่ตอ้ งศัลยกรรม ผิวหน้ำเรี ยบเนียน สร้ำงมิติให้สวยคมชัด กับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่ำสุ ด ARTY
PROFESSIONAL real control concealer นวัตกรรมใหม่ คอนซี ลเลอร์ที่หลอมละลำยด้วยอุณหภูมิควำมร้อนจำก
ผิว จนกลำยเป็ นครี มเนื้ อเนียนบำง แต่แนบแน่นเข้ำปกปิ ดจุดบกพร่ องของผิว ไม่วำ่ จะเป็ นจุดด่ำงดำ รอยคล้ ำใต้ตำ
หรื อรอยหมองคล้ ำต่ำงๆ จึงช่วยเตรี ยมผิวหน้ำให้แลดูเนียนเรี ยบ สี ผิวสม่ำเสมอทัว่ กัน อีกทั้งยังทำให้ผิวแลดูเปล่ง
ปลัง่ สวยสดใสอย่ำงมีสุขภำพดี ช่วยกระชับผิวและลบเลือนริ้ วรอย พร้อมให้กำรปกปิ ดสู งสุ ดเทียบเท่ำกับกำรทำ
รองพื้นและสี สวยติดทนยำวนำน ปรับสภำพผิวและเกลี่ยง่ำยลงบนผิว และมีสำรเติมเต็มควำมชุ่มชื้นเพื่อให้ผิวไม่
แห้งกร้ำนซึ่ งเป็ นสำเหตุของกำรเกิดครำบระหว่ำงวันแต่ไม่ทำให้เกิดควำมมันรอบดวงตำ ปกปิ ดรอยดำใต้ตำและ
กระจำยแสงให้ผิวรอบดวงตำดูสดชื่น อ่อนกว่ำวัยและกระจ่ำงใส มี 3 โทนสี ให้เลือกใช้เหมำะกับผิวแต่ละคน
PRODUCT INNOVATION
1. Product Innovation ที่โดดเด่น ได้แก่
BSC COSMETOLOGY
ค้นพบกับนวัตกรรมใหม่ล่ำสุ ด ที่ใช้เวลำคิดค้นพัฒนำมำกกว่ำ 2 ปี จึงได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่ำสุ ด
BSC Expert White Genius Sunscreen SPF50 PA++++ มีควำมพิเศษตรงที่เป็ นครี มกันแดดที่ลดอุณหภูมิผิว ซึ่ ง
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พิสูจน์ได้จริ ง จำกผูใ้ ช้จริ ง ซึ่ งได้มีกำรทดสอบจริ งและผลที่ได้รับน่ำพึงพอใจมำกๆ เพรำะไม่ใช่แค่กนั แดด เพิ่ม
ควำมกระจ่ำงใสเพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น ครี มนี้ยงั ช่วยทำให้ผิวลดควำมร้อนได้ดว้ ย ลดอำกำรเกิดผิวแห้งไหม้ได้
SHEENE´
เน้นกำรดีไซน์ผลิตภัณฑ์ที่มีควำมแปลกแต่ตรงกลุ่มเป้ ำหมำย SHEENE´ POLKA DOT ซึ่ งเป็ น
เมคอัพที่เน้นแพคเกจสุ ดชิคน่ำรักลำยจุดและกำลังเป็ นที่นิยมอย่ำงมำกในตลำดวัยรุ่ น
นวัตกรรมใหม่ของแป้ ง Oil Free Crystal BB แป้ งผสมรองพื้นสูตรใหม่ ควบคุมควำมมันยำว
นำนถึง 12 ชัว่ โมง อีกทั้งผสำนคุณค่ำคุณสมบัติ 9 ประกำรไว้ในตลับเดียว ช่วยให้ผิวหน้ำกระจ่ำงใสถึงขีดสุ ด
อีกทั้งผิวยังดูเปล่งประกำยมีออร่ ำ
PURE CARE
เน้นนวัตกรรมด้ำนกำรดูแลผิวให้สุขภำพดีและเป็ นเครื่ องสำอำงที่เน้นสำรสกัดจำกธรรมชำติ
อ่อนโยนต่อผิวบอบบำง และไม่ก่อให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อผิวหนัง โดยนำเสนอสิ นค้ำในกลุ่มลดเลือนริ้ วรอย
EXTRA REPAIR PHYTOPRIME (ไฟโตไพรม์) ซึ่ งอุดมไปด้วย ANTIOXIDANT ที่มีคุณสมบัติในกำรขจัด
สำรพิษออกจำกผิว ช่วยปกป้ องผิวที่ถูกทำร้ำยจำกอนุมลู อิสระ ที่เกิดจำกควำมเครี ยด และมลภำวะต่ำงๆ ชะลอ
กำรเกิดริ้ วรอยและให้ผิวอ่อนกว่ำวัยอย่ำงเห็นได้ชดั
BSC PANADDA ULTIMATE GOLDEN COLLECTION
นวัตกรรมใหม่เผยผิวสวยเปล่งปลัง่ คืนควำมอ่อนเยำว์อย่ำงน่ำอัศจรรย์ ด้วย “ใบไม้สีทอง”
ที่ได้รับชื่อพระรำชทำนจำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุ ดำฯ โดยนำใบไม้สีทองพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลก และ
เป็ นลิขสิ ทธิ์ ของประเทศไทย นำไปวิเครำะห์วิจยั จนค้นพบสำรสกัดอันทรงคุณค่ำ คือ “Golden Liana BG” ที่
มีคุณสมบัติ anti-oxidant สูงกว่ำสำรสกัดที่นิยมใช้ตำมท้องตลำดในปัจจุบนั และเป็ นครั้งแรกของโลก และเป็ น
เอกสิ ทธิ์ เฉพำะของ BSC PANADDA เท่ำนั้น ซึ่ งถือเป็ นจุดเริ่ มต้น ของกำรสร้ำงสรรค์ให้เกิดผลิตภัณฑ์บำรุ งผิว
และเมคอัพชั้นดี ภำยใต้ BSC PANADDA ULTIMATE GOLDEN COLLECTION จึงมีคุณค่ำเหนือกว่ำ
คู่แข่งในท้องตลำด
ARTY PROFESSIONAL เครื่ องสำอำงที่เน้นกำรแต่งหน้ำอย่ำงมือโปร ด้วยนวัตกรรมกำร
แต่งหน้ำที่เน้นกำรไฮไลท์และเฉดดิ้งเพื่อให้หน้ำสวยมีมิติ กับคอนเซ็ปต์ “ 4 H.D.” ปรับเปลี่ยนโครงหน้ำให้เป็ น
V- Shape โดยไม่ตอ้ งศัลยกรรม ผิวหน้ำเรี ยบเนียน สร้ำงมิติให้สวยคมชัดกับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่ำสุ ด ARTY
PROFESSIONAL real control concealer นวัตกรรมใหม่ คอนซี ลเลอร์ที่หลอมละลำยด้วยอุณหภูมิควำมร้อนจำก
ผิว จนกลำยเป็ นครี มเนื้ อเนียนบำง แต่แนบแน่นเข้ำปกปิ ดจุดบกพร่ องของผิว ไม่วำ่ จะเป็ นจุดด่ำงดำ รอยคล้ ำใต้ตำ
หรื อรอยหมองคล้ ำต่ำงๆ จึงช่วยเตรี ยมผิวหน้ำให้แลดูเนียนเรี ยบ สี ผิวสม่ำเสมอทัว่ กัน อีกทั้งยังทำให้ผิวแลดูเปล่ง
ปลัง่ สวยสดใสอย่ำงมีสุขภำพดี ช่วยกระชับผิวและลบเลือนริ้ วรอย พร้อมให้กำรปกปิ ดสูงสุ ดเทียบเท่ำกับกำรทำ
รองพื้นและสี สวยติดทนยำวนำน ปรับสภำพผิวและเกลี่ยง่ำยลงบนผิว และมีสำรเติมเต็มควำมชุ่มชื้นเพื่อให้ผิวไม่
แห้งกร้ำนซึ่ งเป็ นสำเหตุของกำรเกิดครำบระหว่ำงวันแต่ไม่ทำให้เกิดควำมมันรอบดวงตำ ปกปิ ดรอยดำใต้ตำ และ
กระจำยแสงให้ผิวรอบดวงตำดูสดชื่น อ่อนกว่ำวัยและกระจ่ำงใส มี 3 โทนสี ให้เลือกใช้เหมำะกับผิวแต่ละคน
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2. มีกำรปลูกฝังบุคคลำกรทุกส่ วนให้มีหลักคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ในกำรทำงำน
และมุ่งเป้ ำหมำยในทิศทำงเดียวกัน เพื่อร่ วมกันสร้ำงสรรค์สิ่งดีให้แก่สงั คม โดย BSC COSMETOLOGY ได้
สำนต่อโครงกำร “Think Positive, Think BSC” ด้วยแนวควำมคิดที่ตอ้ งกำรเห็นผูห้ ญิงไทย เป็ นแรงขับเคลื่อนที่
สำคัญให้แก่สงั คม โดยกำรเปลี่ยนวิธีคิดของผูห้ ญิงให้เป็ นผูท้ ี่คิดบวก อีกทั้งเป็ นกำรตอกย้ำควำมเป็ นอันดับหนึ่ง
ของแบรนด์อีกด้วย
3. กำรใช้ระบบลูกค้ำสัมพันธ์หรื อ CRM (Customer Relationship Management) เพื่อรักษำ
ฐำนข้อมูลที่มีอยูใ่ นกลุ่มลูกค้ำมีควำมภักดีต่อแบรนด์สินค้ำสู งขึ้น และขยำยฐำนกลุ่มลูกค้ำใหม่ โดยกำรรวม
ระบบสมำชิกของฝ่ ำยเครื่ องสำอำง และน้ ำหอม กับระบบสมำชิก (Customer Database) ของบริ ษทั ในโครงกำร
His & Her Plus Point ซึ่ งเป็ นโครงกำรที่ลกู ค้ำซื้ อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ณ เคำน์เตอร์ปกติ และร้ำนค้ำที่มี
สัญลักษณ์ของ His & Her Plus Point สำมำรถสะสมคะแนนเพื่อแลกของรำงวัลได้ ทำให้ได้ฐำนกลุ่มลูกค้ำใหม่
และสำมำรถบริ หำรจัดกำรฐำนลูกค้ำสมำชิกในเชิงกลยุทธ์ให้เกิดยอดขำยเพิ่มขึ้น
- ลักษณะกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
แต่ละแบรนด์ของบริ ษทั ฯ มีแนวทำงชัดเจนในกำรขยำยฐำนกลุ่มลูกค้ำ เพื่อให้ครอบคลุมและ
ตอบสนองลูกค้ำได้ทุกกลุ่ม
BSC COSMETOLOGY
ปี 2558 BSC COSMETOLOGY เพิ่มช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยสิ นค้ำ โดยขยำยเข้ำสู่
ดิสเคำน์สโตร์ และคอนวี่เนี่ยนสโตร์ นำสิ นค้ำกลุ่ม BSC White Pink BB, BSC CC Powder และผลิตภัณฑ์
ในกลุ่ม Age Block ไปจำหน่ำยในช่องทำงดังกล่ำว เพื่อเพิ่มยอดจำหน่ำยและเพื่อตอบรับกระแสเกำหลีฟีเวอร์
ขยำยฐำนลูกค้ำกลุ่มวัยรุ่ น และวัยทำงำนที่ตอ้ งกำรสวยใสสไตล์ธรรมชำติแบบเกำหลี และทำกำรตลำดใน
กลุ่มเมคอัพ มุ่งเน้นกลุ่มวัยรุ่ น และวัยทำงำน สนใจกำรแต่งหน้ำและสี สนั ที่ซ้ื อง่ำย ขำยคล่อง
SHEENE´ ขยำยกลุ่มลูกค้ำใหม่ดว้ ยสิ นค้ำในกลุ่มเมคอัพทุกชนิด อำทิ Lipsitck , Mascara
และ Eye Liner สำหรับสำวๆ ที่เน้นควำมสวยคม และเลือกซื้ อได้ดว้ ยตนเองง่ำยขึ้น

(ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
- สภาพการแข่ งขัน
กำรตลำดเครื่ องสำอำงมีกำรแข่งขันสูงและรุ นแรงมำกขึ้นจำกแบรนด์ใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้นตลำด
เครื่ องสำอำงมีอตั รำกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องทุกปี ถึงแม้ในช่วงปี 2558 จะประสบภำวะปัญหำเศรษฐกิจ และ
กำรเมือง ธุรกิจเครื่ องสำอำงยังสำมำรถขยำยตัวได้ แม้วำ่ ตลำดเครื่ องสำอำงจะมีกำรแข่งขันรุ นแรงจำกแบรนด์
ต่ำงประเทศที่เข้ำมำทำตลำดอย่ำงต่อเนื่อง แต่เชื่อว่ำผูบ้ ริ โภครุ่ นใหม่เปิ ดใจและชอบทดลองสิ นค้ำและยอมจ่ำยเงิน
มำกขึ้น เพื่อซื้ อสิ นค้ำที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน ซึ่ งบริ ษทั จะอำศัยโอกำสดังกล่ำวสร้ำงแบรนด์รอยัลตี้ และให้
ควำมสำคัญกับกำรขยำยฐำนลูกค้ำสู่คนรุ่ นใหม่ เนื่องจำกกำรขยำยตัวของดิสเคำน์สโตร์และคอนวีเนี่ยนสโตร์ที่
เข้ำถึงผูบ้ ริ โภคมำกขึ้น และกำรทำกำรตลำดที่ปรับเปลี่ยนไปในชิงรุ กมำกขึ้น เพื่อขยำยฐำนกลุ่มลูกค้ำของแต่ละ
แบรนด์ ในปี 2558 นี้ เครื่ องสำอำงที่ขำยแบบเคำน์เตอร์เซลล์เลือกใช้สื่อทำงโทรทัศน์มำกขึ้น ตลอดจนกำรแนะนำ
สิ นค้ำใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง และพบว่ำสื่ อโรงภำพยนตร์ สื่ ออินเตอร์เน็ต และสื่ อในห้ำงสรรพสิ นค้ำเป็ นสื่ อที่มีอตั รำ
กำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงชัดเจน โดย BSC COSMETOLOGY และ SHEENE´ เพิ่มกำรใช้สื่อโรงภำพยนตร์และ
สื่ อในห้ำงสรรพสิ นค้ำมำกขึ้นด้วย เนื่องจำกเป็ นสื่ อที่กลุ่มผูบ้ ริ โภคให้ควำมสนใจ และมีกำรเปิ ดรับสื่ อช่องทำงนี้
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เพิ่มขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็ นกำรรักษำยอดขำย และขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ๆ เคำน์เตอร์แบรนด์ยงั เพิ่มกลยุทธ์ทำงกำรตลำด
ต่ำงๆ มำกมำย จัดกิจกรรมกระตุน้ กำรจับจ่ำยที่มีควำมรุ นแรงมำกขึ้น ทั้งในแง่ของควำมถี่และกำรจัดเซต ที่มีรำคำ
ไม่สูงมำกเป็ นตัวกระตุน้ โดยแต่ละแบรนด์มีกำรจัดชุด Value Set เพื่อให้เกิดกำรทดลองใช้และดึงดูดใจลูกค้ำกลุ่ม
ใหม่ อีกทั้งกำรนำเทคโนโลยีทนั สมัยมำให้บริ กำรเริ่ มมีบทบำทมำกขึ้นเพื่อสร้ำงควำมตื่นเต้นให้กบั ลูกค้ำ กลุ่ม
เครื่ องสำอำงเคำน์เตอร์แบรนด์ต่ำงนำเครื่ องมือที่ทนั สมัยมำให้บริ กำรกันอย่ำงทัว่ หน้ำ โดยเฉพำะเครื่ องเช็คผิวใช้
เวลำให้บริ กำรเพียง 3 - 5 นำที สำมำรถวิเครำะห์สภำพผิวได้อย่ำงละเอียด เป็ นเครื่ องมืออีกอย่ำงหนึ่งที่จะสร้ำง
ควำมน่ำเชื่อถือให้กบั แบรนด์ และยังสำมำรถสร้ำงควำมรู ้สึกถึงควำมคุม้ ค่ำในกำรจับจ่ำยเพิ่มมำกขึ้น ปัจจุบนั
กลยุทธ์กำรทำกำรตลำดของเคำน์เตอร์แบรนด์ ต้องหำวิธีกำรทำให้ผบู ้ ริ โภคเกิดควำมรักและควำมผูกพันในแบรนด์
นั้นๆ อยูใ่ นใจตลอดเวลำ โดยยังคงต้องคำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ งจะเป็ นกำรเพิ่มคุณค่ำของแบรนด์ใน
สำยตำผูบ้ ริ โภคอีกด้วย ดังจะเห็นได้จำกกำรที่หำ้ งต่ำงๆ ตอบรับนโยบำยร่ วมกันลดกำรใช้ถุงพลำสติก เพื่อลดภำวะ
โลกร้อน โดยแต่ละห้ำงได้จดั แคมเปญต่ำงๆ รองรับ เช่น กำรให้ส่วนลดเพิ่มขึ้นเมื่อซื้ อสิ นค้ำ โดยไม่ใส่ ถุงพลำสติค
ของทำงห้ำง กำหนดวัน NO Bag ที่จะรณรงค์ให้ลกู ค้ำงดกำรใช้ถุงพลำสติคในกำรซื้ อของ ตลอดไปจนถึงกำรให้
แต้มสะสมเพิ่มขึ้นเมื่อลดกำรใช้ถุงพลำสติคอีกด้วย และยังได้จดั ทำถุงผ้ำเป็ นของพรี เมี่ยมในกำรแลกซื้ อ เป็ นของ
แถมให้กบั ลูกค้ำ
ฝ่ ำยเครื่ องสำอำงและน้ ำหอมของบริ ษทั ให้น้ ำหนักกำรวิจยั ผูบ้ ริ โภค และกำรพัฒนำสิ นค้ำ
นวัตกรรมที่สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งกำรผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มควำมสวยและบุคลิกภำพ
ที่ดี พร้อมทั้งเครื่ องมือใหม่ๆ ที่ช่วยให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ถึงควำมจำเป็ นที่ตอ้ งใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลลัพธ์ที่ได้รับ
โดยเฉพำะผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้ งผสมรองพื้น โดย BSC COSMETOLOGY และ SHEENE´ รักษำควำมเป็ นผูน้ ำ
ตลำดแป้ งผสมรองพื้นอย่ำงต่อเนื่อง
ในกลุ่มสกินแคร์ BSC COSMETOLOGY ยังทำกำรตลำดสิ นค้ำกลุ่มลดเลือนริ้ วรอย เป็ น
กลุ่มสิ นค้ำที่มีแนวโน้มเติบโตดี มีอตั รำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นมำกจำกเดิมสิ นค้ำที่มำแรงคือกลุ่ม Whitening โดย
ทำกำรตลำดสุ ดยอดสิ นค้ำแห่งนวัตกรรม “BSC Platinum Deluxe Series” นวัตกรรมกำรลดเลือนริ้ วรอยซึ่ งเป็ น
เอกสิ ทธิ์ หนึ่ งเดียวในโลกที่ลดเลือนริ้ วรอยอย่ำงเห็นผล ด้วยอำนุภำพแห่งวงแหวน C-5 ล็อคควำมอ่อนเยำว์ของ
ผิวผสำนพลังฟื้ นบำรุ งจำกธำตุแพลตทินมั่ ธำตุที่ล้ ำค่ำที่สุด ช่วยให้ผิวย้อนเวลำกลับมำเป็ นสำวสะพรั่งอีกครั้ง
โดยกำรันตีคุณภำพจำกแพทย์ผิวหนังระดับโลก เห็นผลได้ภำยใน 4 สัปดำห์ สิ นค้ำกลุ่มนี้ถือเป็ นนวัตกรรม
ที่โดดเด่นในกำรเป็ นหัวหอกกำรทำกำรตลำดสิ นค้ำกลุ่มลดเลือนริ้ วรอยในกลุ่มลูกค้ำเพรสทีส
SHEENE´ ขยำยฐำนกลุ่มลูกค้ำใหม่โดยแตกไลน์สินค้ำกลุ่มแป้ ง Oil free ซึ่ ง SHEENE´
ครองควำมเป็ นผูน้ ำแป้ งควบคุมควำมมันอันดับ 1 ในใจผูบ้ ริ โภค โดยกำรออกผลิตภัณฑ์ SHEENE´ Oil Free
Crystal Powder เพื่อขยำยส่ วนแบ่งกำรตลำดและเพิ่มไลน์สินค้ำให้มำกขึ้น
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- จานวนและขนาดของคู่แข่ ง
ประเภท
General Cosmetics
Sensitive Skin
Professional Make Up
Self Selection
Direct Sales
Cosmeceutical
Total

แบบ 56-1

จานวนคู่แข่ งทั้งหมด
83
19
22
70
70
5
269

- สถานภาพและศักยภาพในการแข่ งขันของบริษทั
บริ ษทั ฯใช้ศกั ยภำพของกำรมี Multi Brand เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรแข่งขัน มีผลิตภัณฑ์
ที่มีจุดเด่นแตกต่ำงกันของ Brand Character เพื่อให้คลอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้ำ ทั้งด้ำนอำยุ Life Style ควำมสะดวกซื้ อ
ในช่องทำงต่ำงๆ ที่หลำกหลำย ตลอดจนรำคำที่มีทุกระดับตำมควำมพึงพอใจ แต่แบรนด์ที่มีกลุ่มลูกค้ำนิยมสูงสุ ด
ของ BSC COSMETOLOGY, SHEENE´ ตลอดจน ARTY PROFESSIONAL, PURE CARE, BSC PANADDA
หรื อ BSC JEANS & JEANS เพื่อให้ครอบคลุมลูกค้ำได้ทุกกลุ่มและเพิ่มส่ วนแบ่งทำงกำรตลำด
- แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันในอนาคต
ตลำดเครื่ องสำอำงยังคงมีอตั รำโตเพิ่มขึ้นประมำณ 6% มีผลให้มูลค่ำตลำดรวมอยูป่ ระมำณ
125,624 ล้ำนบำท (แบ่งเป็ นเครื่ องสำอำงในช่องทำงไฮเปอร์ มำร์เก็ต 81,624 ล้ำนบำท และเครื่ องสำอำง ในช่อง
ทำงรี เทล 44,000 ล้ำนบำท) เนื่องจำกเครื่ องสำอำงยังเป็ นปัจจัยที่หำ้ ที่ผหู ้ ญิงต้องกำร อีกทั้งปัจจุบนั หญิงไทยให้
ควำมสำคัญกับเรื่ องควำมสวยควำมงำมอย่ำงมำก ดังนั้นตลำดเครื่ องสำอำงยังมีโอกำสที่จะขยำยตัวอีกมหำศำล
โดยเฉพำะตลำดผลิตภัณฑ์บำรุ งผิวที่มีมลู ค่ำเกือบครึ่ งหนึ่ งของตลำด โดยเฉพำะกลุ่มลดเลือนริ้ วรอย (Anti Aging)
เนื่องจำกปัจจุบนั กระแสของผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้ วรอยได้รับควำมนิยมสูงขึ้น ปัจจุบนั สัดส่ วนประชำกรสูงอำยุมี
จำนวนเพิ่มมำกขึ้นเรื่ อยๆในทุกๆปี ทำให้สินค้ำที่ตอบสนองคนในกลุ่มนี้มีควำมต้องกำรเพิ่มมำกขึ้น
กำรเข้ำเป็ นสมำชิกประชำคมอำเซี ยน หรื อ ASEAN Economic Community (AEC) ของเหล่ำ
ประเทศสมำชิกอำเซี ยน 10 ประเทศ ซึ่ งรวมถึงประเทศไทย ถือเป็ นโอกำสอันดีของภำคธุรกิจในประเทศต่ำงๆ
ที่จะสร้ำงผลกำไรและเพิ่มส่ วนแบ่งทำงกำรตลำด โดยกำรขยำยฐำนลูกค้ำของตนจำกเพียงแค่ภำยในประเทศเป็ น
ตลำดใหญ่ข้ ึนอย่ำงตลำดอำเซี ยน
โดยมีตลำดรองรับเครื่ องสำอำงที่สำคัญ ได้แก่ พม่ำ เวียดนำม กัมพูชำและลำว เนื่องจำก
เป็ นแหล่งรวมของกลุ่มคนชนชั้นกลำง พนักงำนบริ ษทั และข้ำรำชกำรจำนวนมำก ซึ่ งมีควำมต้องกำรใช้สินค้ำ
เครื่ องสำอำงสูง ในขณะที่เมืองศูนย์กลำงพบว่ำเครื่ องสำอำงก็ได้รับควำมนิยมเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทั้งในกลุ่มคนทุก
ชนชั้น เพรำะถือเป็ นปัจจัยที่ 5 สำหรับผูห้ ญิงไปแล้ว
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อย่ำงไรก็ดี ต้องให้ควำมสำคัญในกำรเข้ำไปทำกำรตลำดในประเทศเหล่ำนี้ จำกกำรที่ตลำด
ค่อนข้ำงเปิ ดกว้ำงรับสิ นค้ำใหม่ๆ ทำให้เครื่ องสำอำงไทยอำจต้องเผชิญกำรแข่งขันที่รุนแรงขึ้น นอกจำกนี้ กำร
ที่ผบู ้ ริ โภคภำยในประเทศมีศกั ยภำพในกำรจับจ่ำยใช้สอยที่แตกต่ำงกันไปในแต่ละพื้นที่ตำมระดับรำยได้ ดังนั้น
ควรเตรี ยมควำมพร้อมในเรื่ องพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในแต่ละท้องถิ่น คู่แข่ง รวมถึงกฎระเบียบทำงกำรค้ำที่สำคัญ เพื่อ
สำมำรถพิจำรณำตัวสิ นค้ำให้เหมำะสมกับผูบ้ ริ โภคในแต่ละเมือง รวมถึงเสำะหำพันธมิตรทำงกำรค้ำเพื่อสนับสนุน
ช่องทำงกำรกระจำยสิ นค้ำและจัดจำหน่ำยให้มีประสิ ทธิ ภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่ งถือเป็ นใบเบิกทำงที่สำคัญที่จะทำให้กำร
เปิ ดเกมรุ กตลำดเครื่ องสำอำงดำเนินไปได้อย่ำงรำบรื่ น
นอกจำกนี้เทรนด์ในกำรตลำดยังมุ่งเน้นสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีเพื่อก่อให้เกิดกำรสร้ำงยอดขำยที่
เพิ่มขึ้น ในเรื่ องของกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม หรื อ CSR : Corporate Social Responsibility
ซึ่ งปัจจุบนั กำลังกลำยเป็ นกลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่สำคัญ ในกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กบั ผลิตภัณฑ์ขององค์กร
และในอนำคตจะกลำยเป็ นกลยุทธ์สำคัญที่แบรนด์ช้ นั นำทัว่ โลกต่ำงหยิบยกกันมำใช้
และตั้งแต่มีกำรกำหนดภำษีนำเข้ำ ในกลุ่มประเทศอำเซี ยนเป็ นศูนย์ ตำมข้อตกลงกำรเปิ ดเขตเสรี
กำรค้ำในกลุ่มอำเซี ยน สิ นค้ำเครื่ องสำอำงอยูใ่ นกลุ่มที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมข้อตกลงดังกล่ำวทำให้ผปู ้ ระกอบกำรในไทย
ต้องเตรี ยมตัวให้พร้อมทุกด้ำน ต้องปรับตัวพัฒนำด้ำนต่ำงๆ รองรับมำตรฐำนดังกล่ำว บริ ษทั ฯ สร้ำงควำมแข็งแกร่ ง
ด้วยงำนวิจยั และกำรพัฒนำนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งด้ำนผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกำรบริ กำร กำรบริ หำรงำนลูกค้ำสัมพันธ์
CRM และกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบั กลุ่มลูกค้ำ โดยผ่ำนกิจกรรมทำงกำรตลำดรู ปแบบต่ำง ๆ เพื่อให้อยูใ่ นใจ
ผูบ้ ริ โภค และยอมรับในควำมเป็ นผูน้ ำและสิ่ งใหม่ๆ ตลอดจนนโยบำยของบริ ษทั ที่มุ่งเน้น GOOD PRODUCT,
GOOD PEOPLE, GOOD SOCIETY เพื่อส่ งมอบสิ่ งดีๆให้ลูกค้ำและสังคม

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ในแง่กำรผลิต ปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์เครื่ องสำอำงของบริ ษทั ทั้งหมด ยังคงผลิตในประเทศ 90% ส่ วนใหญ่
จำกบริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แลบบอรำทอรี ส์ จำกัด และบริ ษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอนเตอร์ไพรส์
จำกัด (มหำชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในเครื อสหพัฒน์ ด้วยมำตรฐำนกำรผลิตของ ISO 9001 และนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
รวมร้อยละ 10
ในแง่กำรพัฒนำ Product ใช้แนวทำงแบบ Global Sourcing คือ กำรแสวงหำสูตรวัตถุดิบ (Ingredient)
และบรรจุภณ
ั ฑ์จำกทัว่ ทุกมุมโลก

(4) งานทีย่ ังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี -
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2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ เครื่องแต่ งกายสุ ภาพสตรี
(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์
- ลักษณะผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ฯ มีศกั ยภำพในกำรทำตลำดชุดชั้นในที่สูงมำกกว่ำบริ ษทั อื่นๆ ในตลำด เนื่องจำกบริ ษทั
เป็ นตัวแทนจำหน่ำยถึง 5 แบรนด์ คือ WACOAL, BSC, BSC SIGNATURE, ELLE และ KULLASTRI กลยุทธ์
กำรสร้ำงควำมโดดเด่นในตลำด คือ กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงในแต่ละแบรนด์ และกำรทำตลำดแบบครอบคลุม
เป้ ำหมำยโดยกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในตัวผลิตภัณฑ์ และสร้ำงนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่ำให้สูงขึ้น

- ปัจจัยสาคัญทีม่ ีผลกระทบต่ อโอกาสหรือข้ อจากัดการประกอบธุรกิจ
- โอกาสและอุปสรรคของการประกอบธุรกิจ
โอกาส
1. บริ ษทั ฯ มีศกั ยภำพในกำรแข่งขันเต็มที่ เนื่องจำกบริ ษทั เป็ นตัวแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ชุดชั้นในสตรี ถึง 5 แบรนด์ ซึ่ งแต่ละแบรนด์มี Positioning ที่แตกต่ำงกัน จึงสำมำรถรองรับโครงสร้ำงตลำด
และกลุ่มเป้ ำหมำยที่ชดั เจน โดยครอบคลุมทุกช่วงวัยของลูกค้ำ แตกต่ำงจำกแบรนด์อื่นที่เน้นกำรตลำดเฉพำะกลุ่ม
ช่วงอำยุเท่ำนั้น
2. บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงประโยชน์อนั มำกมำยของเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทำให้เกิดโครงกำร
ออกแบบและพัฒนำระบบ ที่เรี ยกว่ำ Quick Response Management System (QRMS) เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้ำ
และกำรขำย โดยกำรเก็บข้อมูลจำกร้ำนค้ำโดยตรง กำรอัพเดทข้อมูลจะเป็ นแบบ Real Time ข้อมูลดังกล่ำวนี้
บริ ษทั ฯ นำไปใช้วำงแผนกำรกระจำยสิ นค้ำ เพื่อให้สำมำรถตอบสนองกับควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ วของตลำด
และเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุ ดกับผูบ้ ริ โภค
3. ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยมีหลำกหลำยมำกขึ้น เปิ ดโอกำสให้ผผู ้ ลิตสำมำรถนำเสนอ
สิ นค้ำ ที่มีควำมหลำกหลำยและโดดเด่น เพื่อตอบสนองและเข้ำถึงผูบ้ ริ โภคได้ดีและง่ำยขึ้น
อุปสรรค
1. Free Trade Agreement (FTA) ข้อตกลงกำรค้ำเสรี ทำให้กำรไหลเข้ำของสิ นค้ำต่ำงประเทศ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสิ นค้ำรำคำถูกเข้ำมำยังตลำดภำยในประเทศง่ำยขึ้นและเร็ วขึ้นเป็ นอย่ำงมำก บริ ษทั ฯ นอกจำก
จะต้องแข่งขันกับผูป้ ระกอบกำรในประเทศแล้ว ยังต้องวำงแผนกลยุทธ์แข่งขันกับสิ นค้ำต่ำงประเทศที่เข้ำมำแย่ง
ส่ วนแบ่งตลำดอีกด้วย
2. ควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ ว ในปัจจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีรสนิยมเฉพำะ
ตนมำกขึ้น เนื่องจำกมีควำมเป็ นตัวของตัวเองสู งขึ้น และต้องกำรควำมแปลกใหม่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผูบ้ ริ โภคใน
กลุ่มวัยรุ่ น ดังนั้น บริ ษทั ฯ จำเป็ นต้องปรับตัวอย่ำงรวดเร็ ว เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคที่
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ วให้ทนั ท่วงที เนื่องจำกสิ นค้ำมีวงจรชีวิตสั้นขึ้น และต้องมีรูปแบบที่หลำกหลำยมำกขึ้น
ดังนั้นกำรบริ หำรสต็อกที่มีประสิ ทธิ ภำพและรวดเร็ ว จึงเป็ นสิ่ งจำเป็ นต่อกำรดำเนินธุรกิจในปัจจุบนั
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(2) การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาด
- กลยุทธ์ การแข่ งขัน
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีกลยุทธ์ในกำรแข่งขัน ดังนี้
- การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ชุดชั้นในเพือ่ ตอบโจทย์ ความต้ องการของลูกค้ า
จำกกำรพัฒนำสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคอย่ำง
ต่อเนื่อง ไม่วำ่ จะเป็ นกำรวิจยั พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หรื อกำรนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ จำกประเทศญี่ปุ่นมำปรับปรุ ง
พัฒนำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมำะสมกับสรี ระของผูห้ ญิงไทยที่มีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละช่วงวัย รวมถึง
มีควำมต้องกำรที่แตกต่ำงกันในแต่ละโอกำสที่ใช้
บริ ษทั ฯได้เล็งเห็นควำมสำคัญของกำรวิจยั พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอย่ำงสม่ำเสมอ เนื่องจำก
ปัจจุบนั พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ ว นอกจำกกำรให้ควำมสำคัญกับข้อมูลจำกกำรวิจยั
ผูบ้ ริ โภคแล้ว กระบวนกำรทำงำนภำยในเองก็ตอ้ งมีกำรปรับกำรทำงำน เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรตอบสนอง
ผูบ้ ริ โภคมำกขึ้น ซึ่ งในปี ที่ผำ่ นมำ ทำงบริ ษทั ฯได้เริ่ มปรับกระบวนกำรทำงำนให้ครอบคลุมมำกขึ้น ทั้งฝั่งโรงงำน
และฝ่ ำยขำยจำกแต่เดิมโรงงำนออกแบบ และผลิตส่ งมำยังฝ่ ำยขำยเพื่อกระจำยสู่ผบู ้ ริ โภค แต่ปัจจุบนั ได้ปรับ
กระบวนกำรเป็ นเริ่ มที่ควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค มำยังฝ่ ำยขำย และโรงงำนทำงำนร่ วมกันเป็ น One Body มำกขึ้น
แล้วจึงผลิต ซึ่ งทำให้ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆที่ออกสู่ตลำด เป็ นสิ นค้ำที่ตรงตำมควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคในทุกช่วงวัย
ทุกไลฟ์ สไตล์ ทั้งทำงด้ำนฟั งก์ชนั่ และแฟชัน่ โดยอยูบ่ นพื้นฐำนสิ นค้ำที่ดีมีคุณภำพ ในรำคำที่คุม้ ค่ำ
- การเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการบริหารจัดการสิ นค้ าแบบบูรณาการ
บริ ษทั ฯ ยังคงให้ควำมสำคัญเรื่ องกำรปรับปรุ ง และพัฒนำกำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำแบบ
บูรณำกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งกำรวิจยั สิ นค้ำกับทั้งกลุ่มเป้ ำหมำย รวมถึงพนักงำนขำยที่เป็ นผูใ้ กล้ชิดลูกค้ำก่อน
ออกจำหน่ำยสิ นค้ำ กำรแบ่งล๊อตในกำรผลิตสิ นค้ำ กำรวำงแผนกระจำยสิ นค้ำ และกำรเติมสิ นค้ำอัตโนมัติ
(Auto Replenishment) โดยนำระบบ Quick Response Management System (QRMS) มำพัฒนำประยุกต์ใช้
ให้เกิดประสิ ทธิ ภำพในกำรบริ หำรสิ นค้ำในร้ำนค้ำให้สมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น เพื่อให้สินค้ำมีพอเพียง และตรงตำม
ควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยปริ มำณที่เหมำะสม ร้ำนค้ำมีสต๊อคที่สมดุลกับกำรขำย ไม่มีสินค้ำมำก หรื อ น้อย
เกินไป เพื่อช่วยลดกำรสูญเสี ยโอกำสในกำรขำย กำรเพิ่มควำมรวดเร็ วในกำรขนส่ ง และกระจำยสิ นค้ำสู่ร้ำนค้ำ
รวมถึงกำรจัดกำรสิ นค้ำคงเหลือ ให้มีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผลมำกยิ่งขึ้น ส่ งผลให้ในปี ที่ผำ่ นมำสำมำรถ
ลดระยะเวลำในกำรขนส่ ง และสูญเสี ยโอกำสในกำรขำยลดลง ทำให้สำมำรถบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำได้อย่ำงมี
ประสิ ทธิ ภำพยิ่งขึ้น
- การรักษาฐานลูกค้ าเดิมอย่ างมีระบบ และหาลูกค้ าใหม่
จำกกำรแข่งขันของตลำดชุดชั้นในสตรี ภำยในประเทศที่ทวีควำมรุ นแรงยิง่ ขึ้น จำกกำร
ทำกำรตลำดของผูผ้ ลิตชุดชั้นในสตรี ภำยในประเทศเพื่อรักษำส่ วนแบ่งตลำด ในขณะเดียวกันยังมีกำรเข้ำมำทำ
ตลำดชุดชั้นในสตรี ของแบรนด์จำกประเทศในแถบตะวันตก หรื อชุดชั้นในรำคำประหยัดจำกประเทศเพื่อนบ้ำน
เช่น สำธำรณรัฐประชำชนจีน เป็ นต้น ดังนั้นเพื่อเป็ นกำรหลีกเลี่ยงกำรแข่งขันด้ำนรำคำ บริ ษทั ฯ จึงเน้นกำรสร้ำง
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ควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุ่มลูกค้ำปัจจุบนั ให้จงรักภักดีต่อแบรนด์ที่ใช้ (Loyalty) โดยมุ่งเน้นในกำรสร้ำงควำมพึง
พอใจให้กบั ลูกค้ำในทุกขั้นตอนที่ลูกค้ำสัมผัส (Touch Point) ไม่วำ่ จะเป็ นกำรผลิตสิ นค้ำดีมีคุณภำพ ในรำคำคุม้ ค่ำ
ควบคู่กบั มำตรฐำนกำรให้บริ กำรที่ดี รวมถึงระบบกำรบริ หำรลูกค้ำสัมพันธ์ (Customer Relationship Management :
CRM) ที่บริ ษทั ฯ นำมำใช้ผำ่ นบัตรสะสมคะแนน His & Her Plus Point เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ำ เช่น
กิจกรรมที่สร้ำงควำมสัมพันธ์ Wacoal Beauty inside Lady Exclusive Party หรื อกิจกรรม ณ พื้นที่ขำยเพื่อสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อแบรนด์ และรักษำลูกค้ำ (Loyalty และ Retain Program) เพื่อให้ลกู ค้ำเกิดควำมพึงพอใจสู งสุ ด
ในส่ วนของกำรหำลูกค้ำใหม่ บริ ษทั ฯ ยังคงวำงกลยุทธ์เป็ น 3 ส่ วน คือ
- สำหรับลูกค้ำที่เริ่ มใช้สินค้ำ (ใช้ครั้งแรก) บริ ษทั ฯ เน้นกำรสร้ำงกำรรับรู ้ในตรำสิ นค้ำ
(Brand Awareness) ผ่ำนกิจกรรม และร่ วมปลูกฝังกำรใช้สินค้ำให้ถกู ต้องเหมำะสมกับสรี ระของน้องๆ ตั้งแต่
วัยแรกสำว ผ่ำนทำงกิจกรรมต่ำงๆ ณ พื้นที่ขำย รวมถึงหน่วยงำนสำธิ ตที่เข้ำไปให้แนะนำกำรใช้สินค้ำให้ถกู ต้อง
เหมำะสมกับสรี ระ
- กลุ่มลูกค้ำทัว่ ไปที่ไม่เคยใช้สินค้ำ บริ ษทั ฯ เน้นกำรสร้ำงกำรรับรู ้ตรำสิ นค้ำ (Brand
Awareness) ถึงกลุ่มเป้ ำหมำยผ่ำนกำรจัดกิจกรรมร่ วมกับห้ำงสรรพสิ นค้ำ รวมถึงกำรใช้เครื่ องมือทำงกำรตลำด
อื่นๆ ในกำรสื่ อสำรถึงกลุ่มเป้ ำหมำย ไม่วำ่ จะเป็ นกำรโฆษณำทำงโทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสำร หรื อสื่ อทำง
ออนไลน์ Social Media และกำรสร้ำงสัมพันธ์กบั ช่องทำงทีวีชอ้ ปปิ้ ง เพื่อโฆษณำสื่ อต่ำงๆทำงดิจิตอลทีวี และ
เคเบิ้ลทีวี ซึ่ งเป็ นสื่ อที่มีกำรเติบโตค่อนข้ำงสูง และสำมำรถเข้ำถึงผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่ำงดี อีกทั้งยังมอบสิ ทธิ
ประโยชน์ในระดับที่เหมำะสม เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ในกำรใช้สินค้ำ (Brand Experience) บนพื้นฐำนควำมเป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนสรี ระและมำตรฐำนกำรบริ กำรที่ดี เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำจนเกิดเป็ นควำมชื่นชอบใน
ตรำสิ นค้ำ (Brand Preference) ส่ งผลให้เกิดควำมจงรักภักดีกบั ตรำสิ นค้ำ (Brand Loyalty) ของบริ ษทั ฯ เป็ นลำดับ
- กลุ่มลูกค้ำที่เคยใช้สินค้ำในกลุ่มอื่น ๆ ของบริ ษทั ฯ (Cross Product) บริ ษทั ฯ ใช้กลยุทธ์
ในกำรมอบสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้ำในกำรซื้ อสิ นค้ำแนะนำในรำคำพิเศษ เพื่อเป็ นกำรสร้ำงกำรรับรู ้ และก่อให้เกิดกำร
ทดลองใช้ในสิ นค้ำกลุ่มอื่น ๆ ของบริ ษทั
- การทาการตลาดแบบ Omni Channel
จำกกำรแข่งขันในตลำดชุดชั้นในสตรี ที่มีกำรแข่งขันในด้ำนช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยที่
หลำกหลำยมำกยิง่ ขึ้น ทั้งช่องทำงดั้งเดิมอย่ำง Department Store, Discount Store และ Brand Shop หรื อช่องทำง
กำรขำยใหม่ๆ ไม่วำ่ จะเป็ นช่องทำงกำรขำยออนไลน์ (E-Commerce) และช่องทำงทีวีชอ้ ปปิ้ ง ซึ่ งมีแนวโน้มกำร
เติบโตเพิ่มขึ้นในทุกปี เนื่องจำกช่องทำงเหล่ำนี้สำมำรถเข้ำถึงผูบ้ ริ โภคได้ง่ำยและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ วและครบถ้วน ด้วยกำรสร้ำงพันธมิตรต่ำงๆ กับเว็บไซต์ขำยออนไลน์ชื่อดัง หรื อช่องทำง TV
Shopping หรื อแค็ตตำล็อก ซึ่ งช่วยให้ผผู ้ ลิตสำมำรถสื่ อสำรนวัตกรรมของสิ นค้ำได้อย่ำงครบถ้วน เพื่อให้ผบู ้ ริ โภค
สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มสิ นค้ำที่มีนวัตกรรม และทำกำรเชื่อมโยงมำยังจุดขำยที่หำ้ งสรรพสิ นค้ำ ในรู ปแบบกำรทำกำร
ตลำดแบบ Omni Channel ซึ่ งช่องทำงใหม่น้ ี มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นตำมพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ยุคปัจจุบนั
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อย่ำงไรก็ตำมในแต่ละช่องทำง แม้จะมีจุดแข็งอยูม่ ำกมำย แต่กย็ งั มีจุดอ่อน หรื อข้อจำกัด
บำงประกำร กล่ำวคือ แม้กำรช้อปปิ้ งออนไลน์ (E-Commerce) มีจุดแข็ง โดยมีสินค้ำให้เลือกมำกมำย สำมำรถ
เปรี ยบเทียบรำคำ สำมำรถขอควำมเห็นผ่ำนโซเชียลมีเดีย และได้คำตอบที่รวดเร็ ว ลูกค้ำสำมำรถสัง่ ซื้ อ และรอรับ
สิ นค้ำ ซึ่ งสร้ำงควำมสะดวกให้แก่ลูกค้ำ แต่จะขำดกำรสัมผัสสิ นค้ำจริ ง ในขณะที่ร้ำนค้ำจริ งอำจมีสินค้ำให้เลือกมำก
พื้นที่กำรแสดงสิ นค้ำจำกัด และยำกต่อกำรเปรี ยบเทียบรำคำได้อย่ำงรวดเร็ วเหมือนโลกออนไลน์ แต่สิ่งที่ลูกค้ำ
ได้รับ คือ กำรได้รับสิ นค้ำทันที ได้จบั ได้ลองสิ นค้ำจริ ง เป็ นปั จจัยที่ทำให้ตดั สิ นใจซื้ อสิ นค้ำเร็ วขึ้น ดังนั้น บริ ษทั ฯ
จึงพัฒนำกำรทำกำรตลำดแบบครบวงจรหรื อเรี ยกว่ำ Omni Channel ด้วยกำรพัฒนำระบบต่ำงๆ ภำยในให้ปรับ
เปลี่ยนได้อย่ำงคล่องตัว โดยเริ่ มใช้ที่ วำโก้ชอป CWX Shop ศรี นคริ นทร์ เป็ นกำรสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ในกำร
ช้อปปิ้ งโดยกำรเชื่อมโยงระบบ Interactive เข้ำกับระบบคลังสิ นค้ำของวำโก้ เพื่อให้ลกู ค้ำสำมำรถเห็นฟั งก์ชนั่ ของ
สิ นค้ำได้ชดั เจนภำยใต้พ้ืนที่ร้ำนค้ำที่จำกัด และมีครบทุกกลุ่มสิ นค้ำที่ครอบคลุมทุกควำมต้องกำรของผูห้ ญิงทุก
ไลฟ์ สไตล์ หำกสิ นค้ำไหนที่ลูกค้ำต้องกำรสำมำรถบริ กำรจัดส่ งให้ถึงที่บำ้ นได้ทนั ที รวมถึงกำรบริ กำรจัดส่ งสิ นค้ำ
ฟรี อีกด้วย
สำหรับ Shop Interactive ถือเป็ นกำรพัฒนำระบบกำรขำยแบบใหม่ เชื่อมต่อระบบเดิมของ
บริ ษทั ที่มีอยู่ เข้ำมำรองรับกำรขำยสิ นค้ำ ณ ร้ำนค้ำให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยอำศัยระบบกำรขำย
ออนไลน์เข้ำมำบริ กำร และทำกำรจัดส่ งสิ นค้ำให้กบั ลูกค้ำที่บำ้ นอย่ำงรวดเร็ ว เพื่อเพิ่มช่องทำงให้ลูกค้ำเข้ำถึงกลุ่ม
สิ นค้ำของวำโก้มำกขึ้น และยังเพิ่มประสบกำรณ์กำรซื้ อสิ นค้ำแบบออนไลน์ สำมำรถจับต้องสิ นค้ำได้จริ ง และ
ทดลองสิ นค้ำได้ หรื อได้เห็น สัมผัสสิ นค้ำจริ ง เป็ นกำรตอบโจทย์โดยดึงจุดเด่นของแต่ละช่องทำงเข้ำด้วยกัน
รวมถึงลดจุดอ่อน หรื อข้อจำกัดบำงประกำรเพื่อสร้ำงควำมแข็งแกร่ งในช่องทำงกำรขำยมำกยิ่งขึ้น และสำมำรถ
ตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ยคุ ดิจิตอลในปั จจุบนั
- ลักษณะของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในทั้งหมด 5 แบรนด์ คือ WACOAL, BSC,
BSC Signature, ELLE และ KULLASTRI ซึ่ งในแต่ละแบรนด์ มี Positioning ที่แตกต่ำงกัน เพื่อรองรับตลำด และ
ครอบคลุม Target ที่ชดั เจน ดังนี้
- อายุต้งั แต่ 8-12 ปี สำหรับวัยที่เริ่ มมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงสรี ระ และเพิ่งเริ่ มใส่ ชุดชั้นใน
โดยสิ นค้ำในกลุ่มนี้ มีต้ งั แต่เสื้ อกล้ำมไปจนถึงยกทรง Collection ที่จำหน่ำย เช่น WACOAL FIRST BRA
- อายุต้งั แต่ 13-15 ปี สำหรับเด็กที่เริ่ มเข้ำสู่วยั รุ่ น Collection ที่จำหน่ำย เช่น WACOAL
CAMPUS
- อายุต้งั แต่ 16-22 ปี สำหรับวัยรุ่ น วัยที่ชื่นชอบควำมแปลกใหม่ ชอบแฟชัน่ ชอบลอง
ของใหม่ และมีควำมเป็ นตัวของตัวเอง Collection ที่จำหน่ำย เช่น WACOAL, WACOAL MOOD และ ELLE
- อายุต้งั แต่ 23 ปี ขึน้ ไป สำหรับสำววัยทำงำน ที่มีควำมคล่องตัว ชอบกำรแต่งกำยแบบ
นำสมัย Collection ที่จำหน่ำย เช่น WACOAL, BSC
- สาวคัพใหญ่ (เต้ าทรงใหญ่ หรือไซส์ ใหญ่ ) ที่ตอ้ งกำรเก็บกระชับเต้ำทรง รวมถึงเก็บ
เนื้อด้ำนข้ำงได้ดี Collection ที่จำหน่ำย เช่น WACOAL BEAUTY CUP และ BSC SIGNATURE
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- กลุ่มผู้รักสุ ขภาพ ชุดชั้นใน WACOAL GOLD ชุดชั้นในที่พิถีพิถนั ทั้งในด้ำนกำร
ออกแบบและกำรตัดเย็บ ทำให้เป็ นชุดชั้นในที่พิเศษแตกต่ำงจำกชุดชั้นในรุ่ นอื่น ๆ ที่ช่วยเสริ มสร้ำงควำมสมดุล
ในกำรเคลื่อนไหว และเพิ่มควำมสบำยในกำรสวมใส่
นอกเหนื อจำกชุดชั้นในที่กล่ำวมำข้ำงต้น บริ ษทั ฯ ยังจัดจำหน่ำยสิ นค้ำกลุ่มพิเศษ ดังนี้
- กลุ่ม MATERNITY ชุดชั้นในสำหรับคุณแม่ที่ต้ งั ครรภ์ ทั้งก่อนคลอด และหลังคลอด
Collection ที่จำหน่ำย เช่น WACOAL MATERNITY
- กลุ่ม SPORT ชุดชั้นในเฉพำะสำหรับผูห้ ญิงที่รักกำรออกกำลังกำย ต้องกำรควำมกระชับ
เป็ นพิเศษ มีควำมคล่องตัวสูง และลดแรงกระแทกจำกกำรเคลื่อนไหว Collection ที่จำหน่ำย เช่น WACOAL
SPORTS, CW-X
- กลุ่ม SHAPE WEAR ชุดชั้นในกระชับสัดส่ วน สำหรับผูห้ ญิงที่ตอ้ งกำรควำมมัน่ ใจ
ในกำรสวมใส่ เสื้ อผ้ำ Collection ที่จำหน่ำย เช่น WACOAL Shape Beautifier, BSC, BSC SIGNATURE
- กลุ่ม BODY CLINIC ชุดชั้นในสัง่ ตัดเพื่อผูห้ ญิงที่ทำศัลยกรรมตกแต่ง หรื อผูม้ ีปัญหำ
เกี่ยวกับสรี ระ เช่น รู ปร่ ำงใหญ่ หรื อ เล็ก แตกต่ำงจำกปกติ
- กลุ่ม BALANCING BRA ชุดชั้นในที่ผำ่ นกำรตัดเย็บโดยผูเ้ ชี่ยวชำญ สำหรับผูท้ ี่ผำ่ น
กำรผ่ำตัดมะเร็ งเต้ำนม ที่ตอ้ งกำรควำมมัน่ ใจในกำรสวมใส่ และได้ควำมสวยงำมใกล้เคียงธรรมชำติ
- กลุ่ม MASS MARKET ชุดชั้นในสำหรับกลุ่มวัยรุ่ นจนถึงกลุ่มวัยทำงำนมีครบทุกกลุ่ม
สิ นค้ำ ตั้งแต่ เสื้ อชั้นใน กำงเกงชั้นใน สเตย์ บังทรง ฯลฯ รำคำอยูใ่ นระดับปำนกลำง เน้นเรื่ องควำมกระชับใน
กำรสวมใส่ และวำงจำหน่ำยในร้ำนค้ำย่อย และ MODERN TRADE Collection ที่จำหน่ำย เช่น KULLASTRI,
WACOAL BASIC
ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในทั้ง 5 แบรนด์ สำมำรถครองส่ วนแบ่งทำงกำรตลำดผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน
กว่ำ 60% ถือเป็ นจุดแข็งที่ได้เปรี ยบบริ ษทั ผูผ้ ลิตชุดชั้นในบริ ษทั อื่น ๆ

(ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
- สถานภาพและศักยภาพในการแข่ งขันของบริษทั
บริ ษทั ฯ มีศกั ยภำพในกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมชุดชั้นในสตรี อย่ำงเต็มที่ เนื่องจำกบริ ษทั ฯ
มองถึงโอกำสและโครงสร้ำงตลำดโดยเป็ นตัวแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในถึง 5 แบรนด์ แต่ละแบรนด์มี
Positioning ที่แตกต่ำงกันเพื่อรองรับตลำดและครอบคลุม Target ที่ชดั เจน ทั้งยังเป็ นผูจ้ ำหน่ำยสิ นค้ำแบรนด์
WACOAL ซึ่ งเป็ นแบรนด์ Leader เป็ นจุดแข็งให้เกิดอำนำจในกำรเจรจำต่อรองด้ำนต่ำงๆ เป็ นกำรได้เปรี ยบ
คู่แข่งรำยอื่น โดยเฉพำะแบรนด์อื่นๆ ที่อยูใ่ นควำมดูแลของบริ ษทั ก็ยงั สำมำรถเสริ มสร้ำงรำยได้ โดยเกื้อหนุน
กันในด้ำนช่องว่ำงทำงกำรตลำดได้เป็ นอย่ำงดี (Synergy) ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ได้รับผลประโยชน์อย่ำงเต็มที่
- จานวนและขนาดของคู่แข่ งขัน
อุตสำหกรรมชุดชั้นในสตรี เป็ นอุตสำหกรรมที่มีอุปสรรคในกำรเข้ำสู่ตลำดสูง ผูเ้ ล่นที่สำมำรถ
อยูร่ อดได้ตอ้ งมีธุรกิจที่ประกอบกำรครบวงจร เริ่ มตั้งแต่กำรนำเข้ำวัตถุดิบ กำรผลิตวัตถุดิบบำงส่ วน กำรตัดเย็บ
และกำรจัดจำหน่ำย นอกจำกนั้น ชุดชั้นในยังเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผบู ้ ริ โภคค่อนข้ำงยึดติดกับตรำสิ นค้ำ ดังนั้น กำรสร้ำง
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แบรนด์ Awareness ย่อมใช้กำรลงทุนมิใช่นอ้ ย นอกจำกนั้นช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยยังต้องอำศัยตัวกลำง เช่น
ห้ำงสรรพสิ นค้ำ หรื อดิสเคำน์สโตร์ ซึ่ งเป็ นภำระที่ยำกแก่กำรเจรจำ เนื่องจำกฐำนลูกค้ำของกลุ่มแบรนด์สินค้ำ
ภำยใต้ ICC ทั้งหมด 5 แบรนด์ คือ WACOAL, BSC, BSC SIGNATURE, ELLE และ KULLASTRI
สำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำ ได้ครอบคลุมผูบ้ ริ โภคในทุกควำมต้องกำร โดยครองส่ วนแบ่งตลำดจำกช่องทำงขำย
หลักเกินกว่ำ 60%
- แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันในอนาคต
สำหรับแนวโน้มภำวะอุตสำหกรรมสิ่ งทอ และเครื่ องนุ่งห่มในภำพรวมจะยังขยำยตัวได้ท้ งั
ภำคกำรผลิตและกำรส่ งออก ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นกำรผลิตเพื่อป้ อนสู่ตลำดอำเซี ยน อันเป็ นผลจำกกำรก้ำวเข้ำสู่
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซี ยน (ASEAN Economic Community) ในปลำยปี 2558 นับเป็ นกำรขยำยโอกำสทั้งใน
ด้ำนกำรขยำยกำลังกำรผลิต รวมถึงตลำดผูบ้ ริ โภคที่เพิ่มขึ้นจำก 60 ล้ำนคน เป็ น 600 ล้ำนคน ซึ่ งเป็ นตลำดที่มี
ขนำดใหญ่และมีศกั ยภำพสูง
ทั้งนี้ภำพรวมตลำดชุดชั้นในปี 2558 อยูท่ ี่ 12,000 ล้ำนบำท โดยคำดว่ำจะเติบโตไม่ต่ำกว่ำ
3% จำกปี 2557 เนื่องจำกเศรษฐกิจโดยรวมกำลังค่อยๆ ฟื้ นตัว ปี 2558 เศรษฐกิจทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ
มีแนวโน้มดีข้ ึน จำกกำรฟื้ นตัวของเศรษฐกิจและปริ มำณกำรค้ำโลก และผูบ้ ริ โภคมีควำมเชื่อมัน่ ในเศรษฐกิจมำกขึ้น
ซึ่ งในปี 2559 บริ ษทั ฯ ยังคงให้ควำมสำคัญกับกำรวิจยั พัฒนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีกำร
ออกแบบชุดชั้นในที่เหมำะสมกับสรี ระผูห้ ญิงไทย สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร และสอดคล้องกับพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคในทุกช่วงวัย ทุกไลฟ์ สไตล์ ทั้งทำงด้ำนฟังก์ชนั่ และแฟชัน่ โดยอยูบ่ นพื้นฐำนสิ นค้ำที่ดีมีคุณภำพใน
รำคำที่คุม้ ค่ำ รวมถึงกำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำแบบบูรณำกำร ให้มีสินค้ำคงเหลือในปริ มำณที่เหมำะสม สมดุลกับ
กำรขำย ไม่มีสินค้ำมำก หรื อ น้อยเกินไป เพิ่มควำมรวดเร็ วในกำรขนส่ งเพื่อให้สำมำรถกระจำยสิ นค้ำสู่ร้ำนค้ำได้
อย่ำงรวดเร็ ว แทนกำรเก็บสต๊อคสิ นค้ำไว้ที่ร้ำนค้ำจำนวนมำก รวมถึงกลยุทธ์ในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงในเรื่ อง
ของกำรทำกำรตลำดแบบครบวงจรหรื อ Omni Channel ให้ตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริ โภคยุคดิจดตอลมำกที่สุด

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี ที่บริ ษทั ฯเป็ นผูจ้ ำหน่ำยถึง 5 แบรนด์ โดยมีโรงงำนผูผ้ ลิตสำคัญ 2 บริ ษทั คือ
1) บริ ษทั ไทยวำโก้ จำกัด (มหำชน) ผูผ้ ลิตสิ นค้ำ WACOAL
2) บริ ษทั ภัทยำอุตสำหกิจ จำกัด ผูผ้ ลิตสิ นค้ำ KULLASTRI, BSC, BSC SIGNATURE, ELLE
ทั้งสองบริ ษทั นี้ มีผผู ้ ลิตวัตถุดิบประกอบด้วย บริ ษทั เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหำชน) บริ ษทั
ไทยทำเคดะเลซ จำกัด และบริ ษทั ไทยซำคำเอะเลซ จำกัด ซึ่ งทั้งสำมบริ ษทั เป็ นบริ ษทั ในเครื อสหพัฒน์ ที่ได้รับ
มำตรฐำนกำรผลิต ISO 9001 มีกำรวิจยั ค้นคว้ำ และพัฒนำวัตถุดิบใหม่ๆ อย่ำงสม่ำเสมอ บริ ษทั ฯ จึงได้เปรี ยบ
คู่แข่งในด้ำนควำมหลำกหลำยด้ำนวัตถุดิบ และต้นทุนที่ต่ำกว่ำคู่แข่ง

(4) งานทีย่ ังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี -
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3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ เครื่องแต่ งกายสุ ภาพบุรุษ
(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์
- ลักษณะผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั จำหน่ำยเครื่ องแต่งกำยสุ ภำพบุรุษภำยใต้ แบรนด์ ARROW, EXCELLENCY,
GUY LAROCHE, GUY GUY LAROCHE, DAKS, ELLE HOMME, LACOSTE, GETAWAY, BSC 2001,
ST. ANDREWS, HORNBILL, COOL METROPOLIS, ST. ANDREWS, GUNZE, MIZUNO, LE COQ
SPORTIF, MAXIMUS, FELIX BUHLER และ HAZZYS โดยมีช่องทำงจัดจำหน่ำยหลัก คือห้ำงสรรพสิ นค้ำ
ทั้งในกรุ งเทพ และต่ำงจังหวัด ที่มีพนักงำนขำยประจำเพื่อให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์และให้บริ กำรหลังกำรขำย
และมีกำรขยำยช่องทำงกำรจำหน่ำยเข้ำไปในห้ำงดิสเคำน์สโตร์ รวมทั้งกำรเปิ ดร้ำนในศูนย์กำรค้ำด้วย

- ปัจจัยสาคัญทีม่ ีผลกระทบต่ อโอกาสหรือข้ อจากัดการประกอบธุรกิจ
- โอกาสและอุปสรรคของการประกอบธุรกิจ
โอกาส
1. จำกสภำวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทัว่ โลก และปัญหำทำงกำรเมืองที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้
อำรมณ์ในกำรซื้ อสิ นค้ำของผูบ้ ริ โภคลดลง กำลังซื้ อในกลุ่มตลำดเป้ ำหมำยก็ลดน้อยลงด้วย
แต่กำรสร้ำงนวัตกรรมทำงกำรตลำด และผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น และน่ำสนใจ จะทำให้เกิด
โอกำสในกำรสร้ำงอำรมณ์ซ้ื อของผูบ้ ริ โภคได้
2. ตลำดกลุ่มเป้ ำหมำยยังคงให้ควำมสำคัญต่อภำพพจน์ของสิ นค้ำ / รำคำ / ควำมคุม้ ค่ำ
3. คู่แข่งในตลำดหลำยรำยที่ไม่สำมำรถสร้ำงควำมได้เปรี ยบทำงด้ำนต้นทุนต้องออกจำกตลำด
ไป ผูป้ ระกอบกำรที่เผชิญกับกำรบริ หำรจัดกำรต้นทุนแรงงำนที่ได้รับผลกระทบจำกกำรที่
ค่ำแรงขั้นต่ำปรับตัวสูงขึ้น ส่ งผลให้เกิดปัญหำใน 2 ด้ำน คือ ปัญหำต้นทุนแรงงำนที่สูงขึ้น
ซึ่ งนำไปสู่กำรเลิกจ้ำง กำรย้ำยฐำนกำรผลิต และกำรปิ ดกิจกำร
4. กำรรับรู ้ควำมต้องกำรลูกค้ำและกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผูบ้ ริ โภค และผลิตภัณฑ์
อย่ำงใกล้ชิด เป็ นปั จจัยสำคัญในกำรครองใจผูบ้ ริ โภค โดยเฉพำะกิจกรรมทำงกำรตลำด
ที่มีส่วนช่วยสังคม และสำธำรณกุศล
5. คู่แข่งในตลำดส่ วนใหญ่ไม่มีกำรสร้ำงกระบวนกำรสื่ อสำรถึงผูบ้ ริ โภคที่แตกต่ำงและโดนใจ
ยังคงใช้แต่กลยุทธ์รำคำเป็ นกลยุทธ์หลัก ส่ วนใหญ่มุ่งเน้นกำรลดสต็อกเป็ นสำคัญ ทำให้ไม่มี
กำรทำกำรตลำดที่น่ำสนใจ
6. ช่องทำงกำรจำหน่ำยเพิ่มขึ้นจำกกำรขยำยสำขำของร้ำนค้ำ ในระดับท้องถิ่นเพิ่มมำกขึ้น และ
กำรขยำยตัวจำกช่องทำงกำรขำยตรงถึงผูบ้ ริ โภค เช่น กำรขำยทำงทีวี และ E-COMMERCE
อุปสรรค
1. ตลำดกลุ่มเป้ ำหมำยมีควำมภักดีต่อผลิตภัณฑ์ลดลง ตัดสิ นใจซื้ อจำกกิจกรรมทำงกำรตลำด
เป็ นหลัก
2. กลยุทธ์รำคำยังคงเป็ นสิ่ งสำคัญในกำรแข่งขัน ผูผ้ ลิตที่ไม่สำมำรถเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำร
บริ หำรต้นทุนให้ลดลงได้ จะขำดศักยภำพทำงกำรแข่งขันและไม่สำมำรถอยูใ่ นตลำดได้
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3. นโยบำยเขตกำรค้ำเสรี ทำให้เกิดมำตรกำรลดภำษีนำเข้ำสิ นค้ำสำเร็ จรู ป ทำให้เกิดคู่แข่ง
ในตลำดมำกเพิ่มมำกขึ้นจำกปี ที่แล้วอย่ำงเห็นได้ชดั ทั้งตลำดสิ นค้ำแบรนด์เนมและสิ นค้ำ
รำคำถูกจำกประเทศจีน
4. จำกไลฟ์ สไตล์และกำลังซื้ อของผูบ้ ริ โภครุ่ นใหม่ที่ให้ควำมสำคัญกับกำรแต่งกำยมำกขึ้น
ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบกำรธุรกิจ Fast Fashion Retailers ชั้นนำของโลก พุ่งเป้ ำทำงกำรค้ำ
และกำรลงทุนมำยังภูมิภำคนี้เพิ่มขึ้น

(2) การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาด
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำรตลำดที่มุ่งเน้นกระบวนกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบั ลูกค้ำ โดยเน้น
ควำมสำคัญที่กำรตลำด (Market Oriented) และกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำ (Customer Relation Management)
- กลยุทธ์ การแข่ งขัน
1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ มุ่งพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพในด้ำนกำรตัดเย็บ กำรสวมใส่ มี
นวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งด้ำนวัตถุดิบที่มีคุณภำพดี จะเอื้ออำนวยให้เกิดควำมสบำย หรื อควำมสะดวกในกำรใช้งำนและ
ดูแลรักษำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับ Trend Fashion ที่เป็ นที่ตอ้ งกำรของ
ตลำดเป้ ำหมำยด้วย
2. กลยุทธ์รำคำ มุ่งรักษำระดับสัดส่ วนรำคำและคุณภำพให้อยูใ่ นระดับที่เหมำะสม กำรใช้
นโยบำยกำรแข่งขันด้ำนรำคำจะใช้กบั กำรบริ หำรสิ นค้ำล้ำสมัยเป็ นสำคัญ เพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำมมัน่ ใจในกำรซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
3. กลยุทธ์กำรจัดจำหน่ำย มีกำรจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในห้ำงสรรพสิ นค้ำชั้นนำทัว่ ประเทศ
เพื่อให้เข้ำถึงกลุ่มเป้ ำหมำยได้อย่ำงทัว่ ถึง โดยจะเน้นกำรนำเสนอคุณค่ำของผลิตภัณฑ์ โดยนวัตกรรมใหม่ แฟชัน่
ที่ทนั สมัย คุณภำพดี รำคำที่เหมำะสม มีกำรจัดโชว์สินค้ำที่สวยงำมมี Concept ในกำรนำเสนอที่โดดเด่น แตกต่ำง
จำกคู่แข่งขัน และดึงดูดควำมสนใจของลูกค้ำ และมีกำรจัดพนักงำนขำยที่ผำ่ นกำรอบรมด้ำนผลิตภัณฑ์และ
กำรบริ กำรเป็ นอย่ำงดีในจุดขำยเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ และให้บริ กำรที่ดีท้ งั ระหว่ำงกำรขำยและกำรให้บริ กำร
หลังกำรขำย
4. กลยุทธ์กำรส่ งเสริ มกำรขำย ให้ควำมสำคัญกำรทำโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และนำเสนอ
ควำมเคลื่อนไหวของสิ นค้ำใหม่ในฤดูกำล โดยกำรสร้ำงเรื่ องรำวของกำรส่ งเสริ มกำรขำยที่สอดคล้องควำม
ต้องกำรและเป็ นที่สนใจของลูกค้ำ และแตกต่ำงจำกคู่แข่ง มีกำรนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งแคมเปญ
กำรตลำดเพื่อช่วยเหลือสังคมที่กลุ่มตลำดเป้ ำหมำยให้ควำมสนใจ และทำให้ได้รับทรำบอย่ำงต่อเนื่อง โดย
ผ่ำนสื่ อต่ำงๆ กิจกรรม ณ จุดขำย โดยเน้นชื่อเสี ยง คุณภำพ และควำมน่ำเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เป็ นสำคัญ
5. กำรให้บริ กำร เพื่อให้ลกู ค้ำเกิดควำมพึงพอใจ บริ ษทั ฯเน้นกำรให้บริ กำร ณ จุดขำย
ตั้งแต่ลูกค้ำเริ่ มเข้ำร้ำนค้ำ จนออกจำกร้ำนค้ำ โดยมุ่งหวังให้ลูกค้ำเกิดควำมพึงพอใจและประทับใจมำกที่สุด
6. กำรรับประกัน เพื่อให้ลกู ค้ำเกิดควำมพึงพอใจ บริ ษทั ฯเน้นกำรให้บริ กำรหลังกำรขำยที่
จะต้องให้บริ กำรที่รวดเร็ วและประทับใจ และยินดีเปลี่ยนสิ นค้ำให้ลกู ค้ำที่เกิดควำมไม่พึงพอใจในคุณภำพของ
ผลิตภัณฑ์
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- ลักษณะกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
บริ ษทั ฯ จัดจำหน่ำยเครื่ องแต่งกำยบุรุษหลำกหลำยแบรนด์ในตำแหน่งทำงกำรตลำดที่แตกต่ำง
กัน กระจำยเข้ำสู่หลำย Segment ของตลำด มีแบรนด์ที่มีควำมเข้มแข็ง ทำให้สำมำรถครอบครองส่ วนแบ่ง
ทำงกำรตลำด และสำมำรถกระจำยควำมเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นได้
กลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยของผลิตภัณฑ์มีหลำย Segment ขึ้นกับ Positioning ของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้
ผลิตภัณฑ์ท้ งั หมดของบริ ษทั ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยที่เป็ นสุ ภำพบุรุษ วัย 25 - 50 ปี ฐำนะปำนกลำง
ค่อนข้ำงสูง (ระดับ C ขึ้นไป) ส่ วนใหญ่เป็ นเจ้ำของกิจกำร พนักงำนบริ ษทั นักศึกษำ มีรสนิ ยมทำงแฟชัน่ ค่อนข้ำง
ร่ วมสมัย และชอบแต่งตัว
- การจัดจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
บริ ษทั ฯ ใช้กำรจัดจำหน่ำย ผ่ำนคนกลำง คือ ห้ำงสรรพสิ นค้ำ ห้ำงดิสเคำน์สโตร์ ซึ่ งบริ ษทั ฯ
มีอำนำจในกำรต่อรอง เนื่องจำกกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องแต่งกำยชำยส่ วนใหญ่ที่บริ ษทั ฯ จัดจำหน่ำยเป็ นที่รู้จกั และ
ยอมรับของผูบ้ ริ โภค และบริ ษทั ฯ มีกำรสร้ำงกิจกรรมทำงกำรตลำดอย่ำงสม่ำเสมอ นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังเพิ่ม
ช่องทำงจำหน่ำย ซึ่ งอยูพ่ ้ืนที่นอกห้ำงสรรพสิ นค้ำเพื่อรองรับกลุ่มผูบ้ ริ โภคเพิ่มขึ้น ผ่ำน SHOP ของบริ ษทั ช่อง
ทำงกำรขำยทำงทีวี และ E-COMMERCE อย่ำงไรก็ดี บริ ษทั ฯ มีนโยบำยในกำรพัฒนำธุรกิจร่ วมกันกับคู่คำ้ เพื่อ
ให้เกิดประโยชน์ดว้ ยกันทั้ง 2 ฝ่ ำย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูบ้ ริ โภค

(ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
- สภาพการแข่ งขัน
ในช่วงปี ที่ผำ่ นมำตลำดเครื่ องแต่งกำยชำย มีอตั รำกำรเจริ ญเติบโตถดถอยจำกปี ที่แล้ว 4%
ตลำดถดถอยมำกในช่วงไตรมำส 2-3 ผูบ้ ริ โภคเกิดควำมไม่มนั่ ใจ จึงชะลอกำรซื้ อ และมีควำมพิถีพิถนั ในกำร
เลือกซื้ อมำกขึ้น ไตรมำสที่ 4 ตลำดมีแนวโน้มดีข้ ึน โดยเฉพำะในเดือนธันวำคม ที่รัฐบำลมีมำตรกำรกระตุน้
กำรใช้จ่ำย ที่สำมำรถนำยอดซื้อสิ นค้ำในช่วงวันที่ 25-31 ธันวำคม 2558 มำใช้ลดหย่อนภำษีได้ ทำให้ตลำดใน
เดือนธันวำคม ยอดขำยเติบโตขึ้น 5 % อย่ำงไรก็ดี ผูผ้ ลิตยังคงเน้นกำรทำ “ต้นทุน” ให้สำมำรถแข่งขันได้
หำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ำมำช่วย ระบบซัพพลำยเชนที่มีประสิ ทธิ ภำพ หรื อเน้น Value Product สิ นค้ำที่มีประโยชน์
ให้ลูกค้ำรู ้สึกถึงควำมคุม้ ค่ำ และสร้ำงกำรสื่ อสำรถึงผูบ้ ริ โภคอย่ำงต่อเนื่อง จึงจะเป็ นผูแ้ ย่งชิงส่ วนแบ่งกำรตลำด
ไปได้ ในขณะเดียวกัน กิจกรรมกำรตลำดช่วยเหลือสังคมยังคงเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคให้ควำมสนใจ และเป็ นปัจจัย
หนึ่งในกำรตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งผูป้ ระกอบ กำรต้องมีอย่ำงต่อเนื่ อง
นอกจำกนี้ ผูผ้ ลิตส่ วนใหญ่ มุ่งเน้นแต่กำรใช้กลยุทธ์ทำงด้ำนรำคำ ลด แลก แจก แถม เพื่อ
เพิ่มยอดขำย และลดภำระสต็อกที่มีอยูโ่ ดยแทบจะไม่มีกำรทำกำรตลำดด้ำนอื่นๆ ทำให้กลุ่มผูผ้ ลิตต้องมุ่งพัฒนำ
ประสิ ทธิ ภำพกำรผลิตที่ทำให้เกิดกำรบริ หำรต้นทุนให้ลดลง และคล่องตัวในกำรจัดกำรเพื่อจะสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน และมีงบประมำณในกำรทำกิจกรรมกำรตลำดเพื่อให้เกิดควำมได้เปรี ยบในระยะยำว
- จานวนและขนาดของคู่แข่ งขัน
มีจำนวนของสิ นค้ำเครื่ องแต่งกำยชำยระดับกลำงขึ้นไป อยูใ่ นตลำดประมำณ 65 แบรนด์ แต่
เกิดกำรทดแทน โดยแบรนด์นำเข้ำจำกต่ำงประเทศมำแทนที่แบรนด์ในประเทศที่ไม่สำมำรถแข่งขันในตลำดได้
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- สถานภาพและศักยภาพในการแข่ งขันของบริษทั
บริ ษทั ฯ ยังมีควำมได้เปรี ยบในกำรแข่งขัน ดังนี้
1. บริ ษทั ฯ มีกำรสร้ำง Portfolio ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องแต่งกำยชำยให้มีควำมครอบคลุม
กลุ่มตลำดเป้ ำหมำยในหลำย Segment ทำให้เกิดกำรกระจำยที่ครอบคลุมกำรครองตลำดเครื่ องแต่งกำยชำยและ
เกิดดุลย์ต่อรองในกำรจัดจำหน่ำย
2. ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ เป็ นที่รู้จกั และยอมรับในด้ำนชื่อเสี ยงและคุณภำพ
3. ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั มีกำรพัฒนำและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ำสู่ตลำดได้เพรำะได้รับ
กำรสนับสนุนจำกผูผ้ ลิตรำยใหญ่ของประเทศ (ซึ่ งเป็ นกลุ่มบริ ษทั ในเครื อ) มีกำรขยำยโรงงำนที่รองรับกำร
เติบโต โดยมีต้ งั แต่ โรงงำนทอผ้ำ จนถึง โรงงำนผลิตเสื้ อสำเร็ จรู ป เพื่อสนับสนุนให้บริ ษทั มีศกั ยภำพในกำร
สร้ำงส่ วนแบ่งทำงกำรตลำดที่เติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
4. บริ ษทั ฯ มีบุคคลำกรที่เข้มแข็ง มีหลักคิดและควำมมุ่งมัน่ ที่จะบริ หำรงำนให้บรรลุตำม
เป้ ำหมำย และพร้อมที่จะเรี ยนรู ้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
- แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันในอนาคต
แม้สภำวะกำลังซื้ อที่เคยซบเซำต่อเนื่อง แต่อุตสำหกรรมมีแนวโน้มที่จะทรงตัวหรื อเติบโตได้
เพรำะผูบ้ ริ โภคให้ควำมใส่ ใจในกำรแต่งกำยมำกขึ้น ขณะเดียวกันภำวะกำรแข่งขันก็จะรุ นแรงมำกขึ้น เนื่องจำก
จำนวนคู่แข่งขันจำกต่ำงประเทศเพิ่มมำกขึ้น รวมทั้งสิ นค้ำรำคำถูกจำกประเทศจีนเข้ำมำแข่งขันในตลำดมำกขึ้น
ทำให้ค่แู ข่งขันในตลำดต้องทำกำรวิเครำะห์ถึงสภำพตลำดและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในแต่ละพื้นที่ มีกำรสร้ำง
Innovation ในมิติต่ำงๆ ทั้งด้ำนผลิตภัณฑ์ กำรสื่ อสำร กำรทำกำรตลำด รวมถึงกำร ค้นหำจุดแข็งของตัวสิ นค้ำ
และกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยให้เจอ ซึ่ งเป็ นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผปู ้ ระกอบกำรสำมำรถปรับกลยุทธ์ให้ธุรกิจอยูร่ อดได้
ภำยใต้เกมกำรแข่งขันในตลำดที่มีควำมร้อนแรงเพิ่มมำกขึ้น

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์ ของบริษัท
บริ ษทั ฯ จัดหำผลิตภัณฑ์จำกโรงงำนผูผ้ ลิตสำคัญ 5 บริ ษทั คือ
1. บริ ษทั ธนูลกั ษณ์ จำกัด (มหำชน) ผูผ้ ลิต เสื้ อเชิ้ต เสื้ อยืด สูท เครื่ องหนัง กระเป๋ ำ
2. บริ ษทั ประชำอำภรณ์ จำกัด (มหำชน) ผูผ้ ลิต เสื้ อยืด กำงเกง
3. บริ ษทั แชมป์ เอช จำกัด ผูผ้ ลิต ชุดชั้นใน กระเป๋ ำ
4. บริ ษทั ไหมทอง จำกัด ผูผ้ ลิต เสื้ อเชิ้ต เสื้ อยืด กำงเกง
5. บริ ษทั บำงกอก โตเกียว ซ็อคส์ จำกัด ผูผ้ ลิตถุงเท้ำ
ซึ่ งเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรผลิตเป็ นเทคโนโลยีระดับกลำง มีกำรใช้กำลังคนในกำรผลิตพอสมควร
ขณะเดียวกันก็มีกำรพัฒนำนำเครื่ องจักรอัตโนมัติเข้ำมำใช้เพื่อให้กระบวนกำรผลิตทันสมัยและมีประสิ ทธิ ภำพ
มำกขึ้น
นอกจำกนี้ กลุ่มบริ ษทั ผูผ้ ลิตมีจดั ตั้งโรงงำนในเขตส่ งเสริ มกำรลงทุน โซน 3 ทำให้ได้สิทธิ พิเศษจำก
BOI ซึ่ งจะทำให้เกิดควำมได้เปรี ยบในกำรพัฒนำต้นทุนได้มำกขึ้นด้วย
บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่อกำรวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งหวังที่จะตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผูบ้ ริ โภคให้มำกที่สุด โดยกำรพัฒนำรู ปแบบสี สนั มีอย่ำงต่อเนื่องตำมแนวโน้มของแฟชัน่ ที่เกิดขึ้นในอุตสำหกรรม
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เสื้ อผ้ำ โดยรวบรวมข้อมูลทั้งจำกยุโรป อเมริ กำ และญี่ปุ่น เป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับผูบ้ ริ โภค
ของไทย นอกจำกนี้บริ ษทั ฯ ยังให้ควำมสำคัญต่อกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆในหลำยด้ำนเพื่อตอบสนองควำม
สะดวกสบำยในกำรใช้งำนของผูบ้ ริ โภคด้วย เช่น
1. นวัตกรรมของเนื้อผ้ำ เช่น ARROW SHIRT “Wrinkle Free No Iron”
“หล่อ...ไม่ ต้องรีด ซักแล้ ว ใส่ ได้ เลย ”
เสื้ อเชิ้ตทำจำกผ้ำ cotton เส้นใยยำวพิเศษ ผสมผสำนกับ microfiber มีควำมเล็กละเอียดของ
เส้นใยในระดับ micro เพื่อให้ได้เนื้อผ้ำที่เนียน นุ่ม มีคุณสมบัติในกำรคืนตัวจำกรอยยับได้ดี ทำให้ง่ำยต่อกำรรี ด
หรื อไม่จำเป็ นต้องรี ดเลยก็ได้ ซักเสร็ จแล้ว สำมำรถใส่ ได้เลย ช่วยให้ประหยัดเวลำและพลังงำน
2. ARROW “ SEND ME HOME …. ช่วยช้ำงกลับบ้ำน ”
เนื่องในวโรกำสปี มหำมงคล 2558 ที่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุ ดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรง
เจริ ญพระชนมำยุครบ 60 พรรษำ มูลนิธิคืนช้ำงสู่ธรรมชำติ มีกำหนดปล่อยช้ำงอีก 6 เชือก โดย ARROW ได้
เข้ำร่ วมโครงกำรด้วย 1 เชือก เพื่อถวำยเป็ นพระรำชกุศล ณ เขตรักษำพันธุ์สตั ว์ป่ำ ซับลังกำ จังหวัดลพบุรี ในวันที่
15 ตุลำคม พ.ศ. 2558 โดยได้รับพระมหำกรุ ณำธิ คุณจำก สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุ ดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จ
พระรำชดำเนินทรงเป็ นประธำน
3. นวัตกรรมกำรตลำดในกำรช่วยเหลือสังคม โดยสร้ำง แคมเปญ “ARROW ขอเสื้ อเหลือใช้
ช่วยคนไทย ช่วยชำวโลก” ปี ที่ 5 เป็ นโครงกำรเชิญชวนให้ผมู ้ ีจิตศรัทธำร่ วมบริ จำคเสื้ อผ้ำเหลือใช้ให้ผู ้
ประสบอุทกภัยน้ ำท่วม ผ่ำนทำง ARROW ซึ่ งเป็ นโครงกำรต่อเนื่องมำจำกปี 2553 ซึ่ ง ARROW ได้ทำกำร
บริ จำคผ่ำนสื่ อต่ำงๆ และองค์กรกำรกุศลทัว่ ประเทศ

(4) งานทีย่ ังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี -
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