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1.	 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
	 บรษิทั	ไอ.ซ.ีซ.ี	อนิเตอรเ์นชัน่แนล	จำากดั	(มหาชน)	เปน็ผูน้ำาในดา้นธรุกจิการจดัจำาหนา่ยสนิคา้แฟชัน่จากตา่งประเทศและจากนวตักรรม
ขององค์ความรู้ขององค์กรบริษัท	 และบริษัทในเครือ	 อุตสาหกรรมหลัก	 คือ	 อุตสาหกรรมเครื่องสำาอางและเครื่องหอม	 อุตสาหกรรมเพื่อ
สุขอนามัยของเส้นผม	 ผิวพรรณ	 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มครบวงจร	 ทั้งชุดชั้นใน	 ชุดชั้นนอก	 ชุดกีฬา	 และชุดออกกำาลังกาย 
อุตสาหกรรมเพื่อการซักล้างและบำารุงรักษาเครื่องนุ่งห่ม	อุตสาหกรรมแฟชั่นเครื่องหนัง	เป็นต้น

	 -	 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง	และเครื่องหอม
				 	 บริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางมานับแต่บริษัทเริ่มดำาเนินงานในปี	2507	ภายใต้เครื่องสำาอาง	PIAS	ซึ่งเป็น		
Brand	จากญี่ปุ่น	นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังขยายธุรกิจเครื่องสำาอางโดยการแนะนำาแบรนด์ต่างๆ	เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง	ได้แก่	BSC	PURE	
CARE,	SHEENÉ ,	ARTY	PROFESSIONAL,	HONEI	V,	ST.	ANDREWS	ในเดือนตุลาคม	2548	เริ่มแนะนำาแบรนด์เครื่องสำาอาง	BSC	
COSMETOLOGY	เพื่อสร้าง	Brand	เครื่องสำาอางในเครือสหพัฒน์ให้ก้าวสู่ระดับสากล	โดยใช้แป้งเค้กเป็นสินค้าหลักในการโฆษณาผ่านสื่อ
ให้เกิดการรับรู้	(Brand	Awareness)	กับกลุ่มเป้าหมาย	และมีการผสมผสานระหว่าง	Celebrity	Marketing	และ	Testimonial	Marketing	โดย
เลอืกใชพ้รเีซน็เตอรท์ีม่ชีือ่เสยีงและเปน็ทีรู่จ้กัของประชาชนมาแนะนำาผลติภณัฑ	์เพือ่ใหเ้กดิความตอ้งการทดลองใช	้ในป	ี2553	เพิม่กลุม่เครือ่ง
สำาอางที่เป็นกระแสเกาหลี	คือ	กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ	BB	(Blemish	Balm)	โดย	BSC	COSMETOLOGY	นำาเสนอแป้ง	BSC	White	
Pink	BB	ที่ช่วยให้ใบหน้าขาวอมชมพู	และปี	2555	ที่ผ่านมาได้เพิ่มความหลากหลายด้วยการขยายไลน์สินค้าที่แนะนำาเข้าสู่ตลาด	SHEENÉ  
นำาเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์	Make	Up	Collection	เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและยอดขายให้มากขึ้น	BSC	COSMETOLOGY	มุ่งเน้นการ
ทำาการตลาดเพื่อความเป็นเจ้าตลาดแห่งสีสัน	 และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเครื่องสำาอางระดับ	International		
ในตลาดโลก

	 -	 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสุภาพสตรี
	 	 บริษัทฯ	มีศักยภาพในการทำาตลาดชุดชั้นในที่สูงมากกว่าบริษัทอื่นๆ	ในตลาด	เนื่องจากบริษัทเป็นตัวแทนจำาหน่ายถึง	7	แบรนด์	คือ		
WACOAL,	BSC,	BSC	SIGNATURE,	ELLE,	VR,	POP	LINE	และ	KULLASTRI	กลยุทธ์การสร้างความโดดเด่นในตลาด	คือ	การสร้างความ
แตกต่างในแต่ละแบรนด์	และการทำาตลาดแบบครอบคลุมเป้าหมายโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในตัวผลิตภัณฑ์	และสร้างนวัตกรรมใหม่	 เพื่อ
เพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น

	 -	 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสำาเร็จรูปสุภาพบุรุษ
	 	 บริษัทฯ	เป็นผู้จัดจำาหน่ายเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษภายใต้แบรนด์	ARROW,	EXCELLENCY,	GUY	LAROCHE,	GUY	GUY	LAROCHE, 
DAKS,	ELLE	HOMME,	LACOSTE,	GETAWAY,	BSC	JEANS,	BSC	EX,	ST.	ANDREWS,	MARINER,	GUNZE,	MIZUNO,	LE	COQ		
SPORTIF	 และ	MAXIMUS	 โดยมีช่องทางจัดจำาหน่ายหลัก	 คือห้างสรรพสินค้า	 ท้ังในกรุงเทพ	และต่างจังหวัดท่ีมีพนักงานขายประจำา	 เพ่ือให้
คำาแนะนำาผลิตภัณฑ์และให้บริการหลังการขาย	และขยายช่องทางการจำาหน่ายเข้าไปในห้างดิสเคาน์สโตร์	รวมท้ังการเปิดร้านในศูนย์การค้าด้วย

2.	 โครงสร้างรายได้ของบริษัท
	 บรษิทัฯ	ประกอบกจิการตวัแทนจำาหนา่ยสนิคา้อปุโภคบรโิภคในกลุม่ธรุกจิเดยีวกนั	จงึไมม่นียัสำาคญัในการเปดิเผยสดัสว่นรายไดจ้ำาแนก
ตามกลุ่มธุรกิจ

3.	 การเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมที่สำาคัญในรอบปี	2555
	 •	 BSC	COSMETOLOGY

	 	 ก่อตั้ง	:	ตุลาคม		2548

	 	 BSC	COSMETOLOGY	:	ปจัจบุนักระแสเกาหลไีดร้บัความนยิมเปน็อยา่งมาก	โดยเฉพาะเครือ่งสำาอางมอีตัราการเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง
	 	 และไดร้บัการตอบรบัเปน็อยา่งดจีากผูบ้รโิภค	BSC	COSMETOLOGY	นำาเสนอคอนเซป็ตท์างการตลาด	“เครือ่งสำาอางสำาหรบัผูห้ญงิ 
	 	 ที่สวยที่สุดในโลก	Adorned	By	The	Most	Beautiful	Women	In	The	World”	โดยมีคุณนาตาลี	เกวโบวา	(NATALIE	GLEBOVA)	Miss 
	 	 Universe	2005	 มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์	 เพื่อตอกย้ำาในคอนเซ็ปต์ดังกล่าว	 และเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์	BSC 
	 	 COSMETOLOGY	 ก้าวสู่ความเป็นเครื่องสำาอางระดับโลก	 คอนเซ็ปต์ในการทำาการสื่อสารทางการตลาดนั้นมุ่งเน้นความเป็นสีสัน 
	 	 (Make	Up)	 ส่วนตลาดสกินแคร์ส่งนวัตกรรมการบำารุงผิวให้สว่างกระจ่างใสด้วยเซรั่มบำารุงผิวกระจ่างใสระดับโลก	 “BSC	Expert 
	 	 White	Vit-C	Concentrate	Serum”	 ด้วยสารสกัดจากวิตามิน	C	 บริสุทธิ์อย่างเข้มข้นที่จะซึมซาบบำารุงลึกเพื่อผิวสว่างกระจ่างใส 
	 	 ภายใน	14	วัน	โดยวางการสื่อสารทางการตลาดในนิตยสารชั้นนำา
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	 •	 SHEENÉ : ได้ขยายฐานลูกค้าเข้าสู่ตลาดเมคอัพเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้เพิ่มมากขึ้น โดย
  ทำาการสื่อสารการตลาดสินค้ากลุ่มเมคอัพ คอลเลคชั่นประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ด้านสีสันทุกประเภท ผลิตภัณฑ์กลุ่มอายไลน์เนอร์ 
  และผลิตภัณฑ์กลุ่มมาสคาร่า โดยนำาบรรดาเหล่าเชียร์ลีดเดอร์หลากหลายมหาวิทยาลัย จำานวน 5 ท่านมาร่วมในภาพยนตร์โฆษณา 
  คือ คุณสิราภา กาญจนศุภวงศ์ (บัว), คุณจิรนันท์ ไตรทิพยากร (ลูกตาล), คุณณัชชา สุดจิตต์ (พีช), คุณฤทัยภัทร ทรงธัมจิตติ 
  (ปุ๊บปั๊บ), คุณสุภาดี สิริฤกษ์วิภาส (นุ่น) เพื่อมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มความหลากหลายของสินค้า เพื่อสร้างส่วนแบ่งการ 
  ตลาดให้เพิ่มมากขึ้น นอกจากทำาการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์เมคอัพแล้ว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์แป้งผสมรองพื้น เครื่องสำาอาง SHEENÉ
  ยงัทำาการตลาดอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่รกัษาฐานลกูคา้เดมิทีม่คีวามแขง็แกรง่ในชว่งกลางป ี2555 ตอกยำาความเปน็ผูน้ำาอนัดบั 1 ของแปง้
  ควบคมุความมนั โดยออกผลติภณัฑ ์SHEENÉ  Oil Free Whitening ทีม่นีวตักรรม AA2G ชว่ยปลอ่ยวติามนิซเีพือ่ใหผ้วิขาวกระจา่งใส
  และช่วยยับยั้งการสังเคราะห์เมลานินซึ่งเป็นสาเหตุทำาให้หน้าหมองคลำา  โดยได้รับเกียรติจากคุณพิมพ์นิภา จิตตธีรโรจน์ (แก้มบุ๋ม) 
  ดาราดังจากค่ายโพลีพลัสมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับแป้งตระกูล Oil Free ซึ่งเป็นอันดับ 1 ในใจของผู้หญิงไทยมาโดยตลอด

	 •	 เปิดศูนย์มะเร็งเต้านม	ณ	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  ผลิตภัณฑ์วาโก้ จัดโครงการ “Princess Collection” เพื่อจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีคอลเลคชั่นพิเศษ ซึ่งออกแบบโดยพระเจ้า 
  หลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เพื่อนำารายได้สมทบทุนสร้างศูนย์มะเร็งเต้านม ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และวันที่ 17 
  กุมภาพันธ์ 2555 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ได้เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดศูนย์มะเร็งเต้านมแห่งนี้ เป็น 
  ศูนย์บริการที่รองรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะ และบริการครบวงจรอย่างมีคุณภาพ  โดยรับส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจาก 
  สถานพยาบาลทั่วประเทศ รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านโรคมะเร็งเต้านม และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ใน 
  การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอีกด้วย

	 •	 วาโก้โบว์ชมพู	สู้มะเร็งเต้านม	The	Love	Project
  สบืเนือ่งจากการเหน็คณุคา่ของการรณรงค์ใหผู้ห้ญงิไทยไดต้ระหนกั  และรูถ้งึความสำาคญัของการดแูลตนเองใหห้า่งไกลจากภยัมะเรง็ 
  เต้านม และเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการเป็นมะเร็งเต้านม จึงก่อให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างบริษัท โดยผลิตภัณฑ์วาโก้ 
  และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” เริ่มตั้งแต่ปี 2010 สำาหรับปี 2012 จัด 
  กจิกรรมพเิศษเปน็ปทีี ่3 ภายใตแ้คมเปญ The Love Project ความรกัทีส่ง่ตอ่ได ้โดยการออกแบบชดุชัน้ในคอลเลคชัน่พเิศษ Wacoal  
  Pink Ribbon รุ่น Limited Edition เพื่อจัดจำาหน่าย และนำารายได้ส่วนหนึ่งบริจาคให้แก่ มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำานวน 
  1,000,000.- บาท เพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

	 •	 วาโก้โบว์ชมพู	ร้อยใจให้...ไม่สิ้นสุด	
  วาโก้ร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดโครงการ “วาโก้โบว์ชมพ ู
  ร้อยใจให้...ไม่สิน้สดุ” เชญิชวนลกูค้าวาโกท้ำาบญุสานต่อการให้สูส่งัคมไทย  โดยนำารายไดบ้างส่วนจากการจำาหน่ายผลติภณัฑ ์บรจิาค 
  และรว่มสมทบทนุชว่ยเหลอืผูป้ว่ยยากไรก้บัมลูนธิริามาธบิด ี ซึง่มลูนธิริามาธบิด ี ไดด้ำาเนนิการชว่ยเหลอืผูป้ว่ยขาดแคลนทนุทรพัย์ 
  ให้ได้รับการรักษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ผ่านหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล 
  รามาธิบดี เป็นจำานวนมากกว่าหลายหมื่นราย
  โครงการ “วาโก้โบว์ชมพู ร้อยใจให้...ไม่สิ้นสุด” เชิญชวนหญิงไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลน 
  ทนุทรพัย์ใหไ้ดร้บัโอกาสในการรกัษา จากน้ำาใจของทา่นเหลา่นีจ้ะเปน็น้ำาหลอ่เลีย้งทีจ่ะชว่ยเตมิความหวงั พลกิความทกุขค์นืชวีติใหม ่
  ให้กับผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลรามาธิบดี และวาโก้นำาเงินบริจาคมอบให้แด่มูลนิธิรามาธิบดีเป็นเงิน 2,500,000.- บาท

 • วาโก้โบว์ชมพู	สู้มะเร็งเต้านม
  Wacoal Cares Your Breasts. Mammogram Saves Your Life.
  การแพทย์ปัจจุบัน ถือว่าแมมโมแกรมเป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด โครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็ง 
  เต้านม” จึงรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยได้รับบริการตรวจเอกซเรย์เต้านมแพร่หลายยิ่งขึ้น โดยวาโก้มอบสิทธิพิเศษสำาหรับลูกค้า เมื่อซื้อ 
  ผลิตภัณฑ์วาโก้ 6,000.- บาทต่อใบเสร็จ รับบัตรตรวจเอกซเรย์เต้านม และอัลตร้าซาวน์ 1 ครั้งฟรี และยังร่วมทำาบุญผ่านการซื้อ 
  ผลิตภัณฑ์ โดยหักรายได้ส่วนหนึ่งเข้าร่วมสมทบทุนบริจาคให้สถานพยาบาลเพื่อการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ ตลอด 
  เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2555 อีกด้วย โดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ศูนย์มะเร็งภูมิภาค เครือโรงพยาบาล 
  กรุงเทพ เครือโรงพยาบาลสมิติเวช เฉพาะสาขาศรีนครินทร์ และศรีราชา รวมสถานพยาบาลชั้นนำาที่ร่วมให้ความสนับสนุนโครงการ 
  19 แห่ง ทั่วประเทศ 

	 •	 ARROW	:	FABRIC-DESIGN	INNOVATION
	 	 “Wrinkle	Free	Express	Shirt” เชิ้ตรีดง่าย-ยับยาก

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา
ชมเกินจริงเป็นโทษ ติเกินเหตุเสียน้ำาใจ
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	 	 “Cotta	zilk	Shirt” เชิต้ไหม-ฝา้ย จากการออกแบบเสน้ใยผา้เชิต้สตูรพเิศษทีล่งตวัในคณุสมบตัเิดน่ของเสน้ไหมธรรมชาตแิละเสน้ใยฝา้ย
  คุณภาพสูง
	 	 “Twist	Wear” เสื้อยับแล้วเท่ห์ ไม่ต้องรีด ประหยัดพลังงาน ช่วยลดโลกร้อน
	 	 “Eco	friendly	wear” เสื้อเชิ้ตช่วยลดโลกร้อนด้วยเส้นด้ายพิเศษจากวัสดุรีไซเคิล (ขวดนำาพลาสติก) สู่เนื้อผ้าระดับคุณภาพ

	 •	 ARROW	นวัตกรรมทางด้านสังคม
  “ARROW ขอเสือ้เหลอืใช ้ชว่ยผูป้ระสบภยัน้ำาทว่ม” เปน็โครงการเชญิชวนใหผู้ม้จีติศรทัธารว่มบรจิาคเสือ้ผา้เหลอืใชใ้หผู้ป้ระสบอทุกภยั 
  น้ำาท่วมผ่านทาง ARROW ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2553 โดย ARROW ทำาการบริจาคผ่านสื่อต่างๆ และองค์กรการกุศล 
  ทั่วประเทศ 

 •	 โครงการประกวด	“ARROW	HANDSOME	2012”
  ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ARROW เปิดเวทีเฟ้นหาหนุ่มหล่อมากความสามารถ มีทัศนคติที่ดี พร้อมยืนอยู่แถวหน้า เพื่อเป็นแรง 
  บันดาลใจให้กับวัยรุ่นไทย พร้อมการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง การจัดประกวดในครั้งนี้ภายใต้แนวคิด “Style Legend” ที่สะท้อนบุคลิก 
  หน้าตา ความสามารถเฉกเช่นสุภาพบุรุษในตำานาน ที่พร้อมปฏิบัติภารกิจต่างๆ ผ่านการนำาเสนอในรูปแบบรายการเรียลลิตี้ทีวี 
  ออนไลน์ ซึ่งหนุ่มหล่อที่เข้าประกวดในเวทีนี้มาจากทั่วประเทศ

	 •	 LACOSTE	:	นวัตกรรมทางสังคม
  LACOSTE  สนบัสนนุกจิการดา้นกฬีาสำาหรบัคนพกิารโดยเขา้รว่มสนบัสนนุการจดัการแขง่ขนักฬีาวลีแชรเ์ทนนสิ “BANGKOK CUP 
  2012” ซึ่งจัดโดยชมรมวีลแชร์เทนนิสแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2555 นับเป็นความร่วมมือและช่วยเหลือสังคม 
  ที่ผลิตภัณฑ์ LACOSTE ได้ปฏิบัติมาโดยตลอด

	 •	 LACOSTE	:	สร้างความแปลกใหม่
  LACOSTE Flag เป็นการต้อนรับการมาเยือนอีกครั้งของกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ Olympic ด้วยการนำาสีสันของธงประจำาชาติ 
  มาดีไซน์ลงบนโลโก้จระเข้ และตัวเสื้อโปโล ประกอบด้วยเสื้อ กระเป๋า และรองเท้า นับเป็นอีกครั้งที่ LACOSTE ได้นำากระแสของ 
  กีฬาดังระดับโลกมาออกแบบบนผลิตภัณฑ์

	 •	 LACOSTE	:	นวัตกรรมการสร้างสรรค์
  LACOSTE สรรคส์รา้งนวตักรรมดา้นดไีซน ์ดว้ยการนำาผา้ยดืและผา้ไหมมาปะตอ่จนเกดิการผสมผสานกนัอยา่งลงตวัเปน็คอลเลคชัน่ 
  ทีต่อบโจทย์ไลฟส์ไตลข์องสภุาพสตรยีคุใหม ่ทีต่อ้งการเสือ้ผา้ใสไ่ดท้กุโอกาส ทัง้สบายแบบลำาลอง เท่ในวนัทำางานและหรหูราในขณะ 
  ออกงาน

	 •	 น้ำาแร่	“ใหม่	เจริญปุระ”
  เริ่มทำาการตลาดในเดือนตุลาคม 2554 เป็นน้ำาแร่จากธรรมชาติ 100% และมีต้นกำาเนิดจากแหล่งน้ำาพุร้อนใต้ดินบนยอดเขาสูง 
  อำาเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำาพุร้อนที่อยู่ลึกกว่า 10,000 ฟุต จนถึงแหล่งกำาเนิดความร้อนภายในโลก น้ำาจะถูกกลั่น 
  จนเดือดเป็นไอและถูกดันกลับขึ้นมาสู่ผิวโลกอีกครั้ง โดยผ่านการกลั่นกรองผ่านหินแร่ใต้ดินลึกกลับขึ้นมาเป็นน้ำาพุร้อนธรรมชาติ 
  ที่อุดมด้วยแร่ธาตุที่สำาคัญนานาชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มสนใจสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆ 
  การทำาการตลาดน้ำาแร่ “ใหม่ เจริญปุระ” เน้นการสร้าง Brand Awareness ในวงกว้างโดยใช้ Mass Media ให้กลุ่มเป้าหมายมีโอกาส 
  รับรู้ได้เร็วขึ้น ตลอดปี 2555 นี้ ผลิตภัณฑ์น้ำาแร่ “ใหม่ เจริญปุระ” มุ่งเน้นการขยายช่องทางการจัดจำาหน่ายเพื่อเพิ่มโอกาสทาง 
  การขายให้มากยิ่งขึ้น

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
1.	 อุตสาหกรรมเครื่องสำาอาง	และเครื่องหอม
	 -	 ภาวะการแข่งขัน
  อาจพิจารณาภาวะการแข่งขันตามช่องทางจัดจำาหน่ายได้ดังน้ี
	 	 1.	Counter	Sale การตลาดเครื่องสำาอางมีการแข่งขันสูงและรุนแรงมากขึ้นจากแบรนด์ใหม่ๆที่เพิ่มขึ้น ตลาดเครื่องสำาอางมีอัตรา
การเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี และมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากจำานวนผู้แข่งขันในตลาดมีมากขึ้น และความภักดี
ในตราสินค้าของผู้บริโภคแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ถึงแม้ในช่วงปี 2555 จะประสบภาวะปัญหาเศรษฐกิจและการเมือง ธุรกิจเครื่องสำาอางก็ยัง
สามารถขยายตวัได ้เนือ่งจากการขยายตวัของดสิเคานส์โตรแ์ละคอนวเีนีย่นสโตรเ์ขา้ถงึผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้ และการทำาการตลาดทีป่รบัเปลีย่น
ไปในเชิงรุกมากขึ้น เครื่องสำาอางกลุ่มเคาน์เตอร์แบรนด์ใช้เครื่องมือทางการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication : 
IMC) ทั้งการจัดโปรโมชั่น สื่อโฆษณา และการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ พร้อมขยายช่องทางการจัดจำาหน่ายเพื่อ
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เจาะตรงกลุม่เปา้หมายใหม้ากขึน้ ในป ี2555 เครือ่งสำาอางทีข่ายแบบเคานเ์ตอรแ์บรนดเ์ลอืกใชส้ือ่ทางโทรทศันแ์ละเพิม่เมด็เงนิในการโฆษณา
มากขึน้ดว้ย ตลอดจนการแนะนำาสนิคา้ใหม่ๆ  อยา่งตอ่เนือ่ง สือ่โรงภาพยนตร ์สือ่ทางอนิเตอรเ์นต็ และในหา้งสรรพสนิคา้เปน็สือ่ทีม่อีตัราการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดย BSC COSMETOLOGY และ SHEENÉ  เพิ่มการใช้สื่อโรงภาพยนตร์ สื่อทางอินเตอร์เน็ต และสื่อในห้าง
สรรพสินค้ามากขึ้นด้วย เนื่องจากเป็นสื่อที่กลุ่มผู้บริโภคเปิดรับและให้ความสนใจเพิ่มขึ้น เป็นการรักษายอดขายและขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ 
เคาน์เตอร์แบรนด์ยังเพิ่มกลยุทธ์การตลาดต่างๆ มากมาย จัดกิจกรรมกระตุ้นการจับจ่ายที่มีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในแง่ความถี่และการจัด
เซตที่มีราคาไม่สูงมากเป็นตัวกระตุ้น โดยแต่ละแบรนด์จัด Value Set เพื่อให้เกิดการทดลองใช้ และดึงดูดใจลูกค้ากลุ่มใหม่ อีกทั้งการนำา 
เทคโนโลยีทันสมัยมาให้บริการเริ่มมีบทบาทมากขึ้น เพื่อสร้างความตื่นเต้นให้กับลูกค้า กลุ่มเครื่องสำาอางเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างนำาเครื่องมือ
ที่ทันสมัยมาให้บริการกันอย่างทั่วหน้า โดยเฉพาะเครื่องเช็คผิวใช้เวลาให้บริการเพียง 3-5 นาที สามารถวิเคราะห์สภาพผิวได้อย่างละเอียด 
เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์  และยังสามารถสร้างความรู้สึกถึงความคุ้มค่าในการจับจ่ายเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบัน
กลยุทธ์การทำาการตลาดของเคาน์เตอร์แบรนด์ต้องหาวิธีการทำาให้ผู้บริโภคเกิดความรักและความผูกพันในแบรนด์นั้นๆ อยู่ในใจตลอดเวลา 
รวมถึงการทำาสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี พร้อมการเพิ่มจำานวนสินค้าใหม่ร่วมกับการทำาการตลาดด้านอื่นๆ 
   ฝ่ายเครื่องสำาอางและน้ำาหอมของบริษัทให้น้ำาหนักการวิจัยผู้บริโภคและการพัฒนาสินค้านวัตกรรม ที่สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มความสวยและบุคลิกภาพที่ดี พร้อมทั้งเครื่องมือใหม่ๆ ที่ช่วยให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความ
จำาเป็นที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลลัพธ์ที่ได้รับ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งผสมรองพื้น โดย BSC COSMETOLOGY และ SHEENÉ  
รักษาความเป็นผู้นำาตลาดแป้งผสมรองพื้นอย่างต่อเนื่อง
   ในกลุม่สกนิแคร ์ BSC  COSMETOLOGY  แนะนำาสดุยอดผลติภณัฑด์แูลผวิทีเ่ปน็นวตักรรมความขาวกระจา่งใสระดบัโลก “BSC  Expert 
White Vit-C Concentrate Serum” ด้วยสารสกัดจากวิตามิน C บริสุทธิ์อย่างเข้มข้นที่จะซึมซาบบำารุงลึกเพื่อผิวสว่างกระจ่างใสภายใน 14 วัน
   SHEENÉ  ขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่นอกเหนือจากแป้ง Oil free ซึ่ง SHEENÉ  ครองความเป็นผู้นำาแป้งควบคุมความมันอันดับ 1
ในใจผูบ้รโิภคอยูแ่ลว้ โดยการทำาการตลาดผลติภณัฑก์ลุม่เมคอพั ซึง่ประกอบดว้ย ผลติภณัฑป์ระเภทสสีนับนใบหนา้ ผลติภณัฑป์ระเภทลปิสตกิ  
ผลิตภัณฑ์ประเภทกลุ่มมาสคาร่า และผลิตภัณฑ์กลุ่มอายไลน์เนอร์ ทั้งนี้ยังมีเป้าหมายในการเป็นผู้นำาด้านสีสันในอนาคต 
	 	 2.	Discount	Store จากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการดิสเคาน์สโตร์ เนื่องจากยักษ์ใหญ่ห้างคาร์ฟูร์ ประกาศขายกิจการโดยมี
คาสิโน กรุ๊ป เป็นผู้คว้าชัยในการซื้อกิจการครั้งนี้ คาสิโน กรุ๊ป เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน) ส่งผลให้
ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กลายเป็นผู้นำาตลาดธุรกิจดิสเคาน์สโตร์ในชั่วพริบตา จากการขายกิจการดังกล่าวส่งผลให้ตลาดดิสเคาน์สโตร์เพิ่ม
การแข่งขันที่ดุเดือดมากยิ่งขึ้น เพราะจำานวนผู้แข่งขันในตลาดลดลงเหลือเพียงบิ๊กซี และเทสโก้ โลตัส เท่านั้น ผู้บริโภคยังคงได้รับประโยชน์
สงูสดุในการแขง่ขนัครัง้นีด้ว้ย นอกจากนัน้ดสิเคานส์โตรย์งัพยายามยกระดบัภาพลกัษณข์องตวัเองในธรุกจิดสิเคานส์โตร ์ซึง่มกีารแขง่ขนัดา้น
ราคาทีร่นุแรงห้ำาหัน่กนัจนคูแ่ขง่หลายรายตอ้งหายไปจากตลาด การทำาราคาทีต่่ำากวา่ทอ้งตลาดมากทำาใหอ้ำานาจการต่อรองอยู่ในมอื เกดิการ
เรยีกรอ้งผลประโยชน์ในเชงิรกุ และดำาเนนิการในรปูแบบตา่งๆ ทำาใหบ้รษิทัคูค่า้ตอ้งรบัภาระการแขง่ขนัเพิม่ขึน้เปน็ตน้ทนุการขายหรอืตน้ทนุ
การตลาดทีส่งูขึน้ รวมถงึดสิเคานส์โตรม์ลีกัษณะเปน็การลงทนุขา้มชาต ิทำาใหส้ามารถขยายฐานการเปดิสาขาไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่รวมถงึการ
ขยายตวัลกัษณะของคอนวเีนีย่นสโตร ์และซเูปอรม์ารเ์กต็แบบยอ่สว่นไปในชมุชนตา่งๆ เพือ่สรา้งฐานอำานาจการตอ่รองกบับรษิทัคูค่า้มากขึน้
ธุรกิจดิสเคาน์สโตร์ยังเพิ่มพันธมิตรธุรกิจเพื่อเสริมบริการร่วมกับผู้ประกอบการกว่า 70 ราย ให้บริการรับชำาระบิลต่างๆ ในอนาคตมีแนวโน้ม
จะขยายใหค้รอบคลมุมากขึน้ นบัเปน็เครือ่งมอืทางการตลาดในการดงึดดูลกูคา้เขา้ใชบ้รกิาร สอดรบัพฤตกิรรมลกูคา้เนน้ความสะดวกสามารถ
ใชจ้บัจา่ยสนิคา้และใชบ้รกิารไดใ้นสถานทีเ่ดยีว ปจัจบุนัลกูคา้สว่นใหญม่เีวลาจำากดัและนยิมความสะดวกสบาย สามารถจบัจา่ยครบแบบ “วนั
สต็อปชอปปิงและวันสต็อปเซอร์วิส” ในที่เดียวกัน นอกเหนือจากรับชำาระบิลต่างๆ แล้วดิสเคาน์สโตร์ยังหาพันธมิตรอื่นๆ เช่น ไทยทิคเก็ต
เมเจอร์ในการเพิม่ชอ่งทางจำาหนา่ยตัว๋บขส. จำาหนา่ยบตัรคอนเสริต์ตา่งๆ บรกิารสง่พสัดไุปรษณยี ์เปน็ตน้ และดสิเคานส์โตร์ใชจ้ดุนีท้ำาแคมเปญ 
การตลาดควบกบัการจำาหนา่ยสนิคา้อกีดว้ย เชน่ จา่ยบลิไดค้ปูองสว่นลด เปน็การทำา Full Marketing เพือ่ใหก้ารตลาดมปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ 
ในอนาคตดิสเคาน์สโตร์มีแผนจะจัดทำา Shopping Online แบบเต็มรูปแบบ เพื่อรองรับการแข่งขันที่ดุเดือด และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
	 	 	 ผลกระทบคือ ซัพพลายเออร์ หรือบริษัทคู่ค้าถูกกำาหนดเงื่อนไขให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มดิสเคาน์สโตร์มากกว่า แทนที่จะเป็นการ
ตกลงผลประโยชน์จากทั้ง 2 ฝ่ายแบบ Win-Win Situation และเนื่องจากดิสเคาน์สโตร์ใช้กลยุทธ์ลดราคาต่ำากว่าป้ายเป็นสิ่งดึงดูดผู้บริโภค 
ทำาให้บริษัทคู่ค้าต้องรับภาระเรื่องการให้ส่วนลดการค้าที่สูงขึ้น เพื่อให้มีโอกาสขายในห้างฯ นั้น ในลักษณะนี้บริษัทฯ มีมาตรการในการสร้าง
ให้เกิดความสมดุล โดยพยายามหลีกเลี่ยงการลดราคาสินค้า โดยใช้วิธีอื่น เช่น การมีของแถมแทนการลดราคา เพื่อไม่ให้ร้านค้าในท้องถิ่น
ได้รับผลกระทบจากการลดราคาสินค้า และยังเป็นการทำาตลาดกับคู่ค้าอย่างสมดุลอีกทางหนึ่งด้วย
   คาดวา่ตลาดดสิเคานส์โตรย์งัคงขยายตวัอยา่งตอ่เนือ่ง ตามสภาวะเศรษฐกจิของประเทศทีเ่ริม่มแีนวโนม้ดขีึน้ โดยมุง่เนน้การขยาย
สาขาไปยังจังหวัดขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีกำาลังซื้อสูง และเน้นการขยายสาขาในรูปแบบใหม่ที่มีขนาดเล็กลง และใกล้แหล่งชุมชนมาก

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา
มนุษยสัมพันธ์ คือพื้นฐานของความสำาเร็จ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ที่สุด สำาหรับกลยุทธ์การตลาดยังคงใช้การลดราคาเป็นตัวดึงดูดลูกค้า นำาสินค้าที่จำาเป็นในชีวิตประจำาวันมาลดราคา จนกลายเป็นนโยบาย
หลักที่จะดำาเนินการตลอดไป มิใช่เพียงแค่การส่งเสริมการขายที่จัดเป็นช่วงๆ

	 -	 การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  ในแง่การผลิต ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางของบริษัททั้งหมด ยังคงผลิตในประเทศ 90% ส่วนใหญ่จากบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล 
แลบบอราทอรีส์ จำากัด และบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ ด้วย
มาตรฐานการผลิตของ ISO 9001 และนำาเข้าจากต่างประเทศรวมร้อยละ 10 ในแง่ของการพัฒนา Product ใช้แนวทาง Global Sourcing คือ 
การแสวงหาสูตรวัตถุดิบ (Ingredient) และบรรจุภัณฑ์จากทั่วทุกมุมโลก

	 -	 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอนาคต
  ตลาดเครือ่งสำาอางยงัคงมอีตัราโตเพิม่ขึน้ประมาณ 4% มผีลใหม้ลูคา่โดยรวมอยูป่ระมาณ 33,000 ลา้นบาท เนือ่งจากเครือ่งสำาอางยงั
เปน็ปจัจยัทีห่า้ทีผู่ห้ญงิตอ้งการ โดยเฉพาะตลาดผลติภณัฑบ์ำารงุผวิทีม่มีลูคา่เกอืบครึง่หนึง่ของตลาดโดยเฉพาะกลุม่ลดเลอืนริว้รอย (Anti-aging) 
เนื่องจากปัจจุบันกระแสของผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยกำาลังได้รับความนิยมสูงขึ้น นอกจากนี้เทรนด์ในการตลาดยังมุ่งเน้นการสร้าง 
ภาพลกัษณท์ีด่ ีเพือ่กอ่ใหเ้กดิการสรา้งยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ในเรือ่งของการดำาเนนิธรุกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม หรอื CSR : Corporate 
Social Responsibility ซึ่งปัจจุบันกำาลังกลายเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำาคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์และองค์กร และ 
ในอนาคตจะกลายเป็นกลยุทธ์สำาคัญที่แบรนด์ชั้นนำาทั่วโลกต่างหยิบยกกันมาใช้

2.	 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสุภาพสตรี
	 -	 ภาวะการแข่งขัน
	 	 1.	สภาพการแข่งขัน
   ปัจจุบันอัตราการซื้อชุดชั้นในของผู้หญิงอยู่ที่ 10-12 ตัว ต่อคนต่อปี และมีแนวโน้มการซื้อที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากชุดชั้นในถูก
พฒันาใหม้รีปูแบบเปน็แฟชัน่ทีซ่ือ้ตามความรูส้กึมากกวา่การซือ้เพือ่ความจำาเปน็ อกีทัง้ยงัมกีารแบง่รปูแบบการสวมใสต่ามสถานการณต์า่งๆ 
มากขึ้น โดยตลาดชุดชั้นในมีมูลค่าประมาณ 12,000 ล้านบาท แบ่งเป็นตลาดพรีเมี่ยม 10% ระดับราคา 900.- บาทขึ้นไป ตลาดระดับกลาง 
40% ระดับราคา 300-900 บาท และตลาดล่าง 50% ราคาตั้งแต่ 39-300 บาท แบรนด์ที่มีความเคลื่อนไหวในตลาดมากที่สุด คือ “วาโก้” 
ถือเป็นผู้นำาสินค้าชุดชั้นในสตรี
   ในปีที่ผ่านมาวาโก้มีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 57% จากตลาดชุดชั้นในสตรี ผ่านช่องทางห้างสรรพสินค้ามูลค่า 6,000 ล้านบาท  
สำาหรับภาพรวมตลาดชุดชั้นในสตรีถือเป็นตลาดที่ต้องจับตามองความเคลื่อนไหว โดยเฉพาะวาโก้ประกาศขยายฐานลูกค้าจากกลุ่มผู้ใหญ่ซึ่ง
เป็นลูกค้ากลุ่มเดิมไปยังกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น ขณะที่แผนบุกตลาดในปีนี้ มีทั้งแผนการลงทุนด้านการขยายกำาลังการผลิต และแผนการทำาการ
ตลาดที่เข้มข้นขึ้น เริ่มจากการขยายกำาลังการผลิต โดยตั้งโรงงานผลิตแห่งที่ 5 ของวาโก้ ที่อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก จาก 4 โรงงานเดิม 
คือ สาธุประดิษฐ์ กบินทร์บุรี ศรีราชา และลำาพูน โดยวาโก้ตั้งเป้าหมายการเติบโตของยอดขาย 15-20% คิดเป็นรายได้ 3,000 ล้านบาท และ
มีแผนการทำาการตลาดไปยังต่างประเทศ โดยส่งออกไปยังประเทศพม่า
   ในปีนี้วาโก้เพิ่มจุดขาย โดยพัฒนาช่องทางจำาหน่ายใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม ร้านค้ารูปแบบใหม่ของวาโก้ที่
พัฒนาขึ้นเน้นความหลากหลายเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และไลฟ์สไตล์ ไม่ยึดติดกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยใช้งบประมาณ 150-200 
ลา้นบาท เพือ่พฒันารา้นคา้รปูแบบใหม ่หลงัจากทีค่า้ปลกีเริม่กลบัมาขยายตวัอกีครัง้ นอกจากนีบ้รษิทัฯ ปรบัไลนก์ารผลติของวาโกใ้หมท่ัง้หมด 
เริม่จากการเปลีย่นแนวทางการบรหิารสนิคา้ จากเดมิแบง่สนิคา้จากกลุม่อาย ุมาเปน็แบง่ตามไลฟส์ไตล ์โดยแตล่ะเซก็เมนทย์งัพฒันารปูแบบ
ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละกลุ่ม แบ่งเป็นซับเซตย่อยของเซ็กเมนท์ และวาโก้ยังเป็น International Brand ที่เข้าถึงความต้องการของ
ลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย อีกด้วย
   ที่ผ่านมา “นวัตกรรม” ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับการแข่งขัน นอกจากเพิ่มยอดขายแล้ว สินค้าที่มีนวัตกรรม
ยังเป็นตัวเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและแบรนด์ เพื่อเป็นการเลี่ยงการแข่งขันด้านราคาได้เป็นอย่างดี
   จากจดุขายของคูแ่ขง่ขนัในตลาดทีน่ำามาแขง่ขนักนั ตลาดสำาหรบัสาวคพัเลก็ เปน็โอกาสทีถ่กูนำาเสนอใหก้บัผูบ้รโิภค อาท ิWACOAL 
BOOST UP เนน้คอนเซป็ท ์“Boost อกใหญ่ใหส้าวคพัเลก็” ดว้ยนวตักรรม Boost Up Mold และ Gel Mold เจลเสรมิแนบสนทิเปน็เนือ้เดยีวกบั
บราใหอ้กสวยอยา่งเปน็ธรรมชาต ิสำาหรบั “ซาบนีา่” แบรนดอ์นัดบั 2 ของตลาด ซึง่มสีว่นแบง่ประมาณ 16% จากชอ่งทางหา้งสรรพสนิคา้สรา้ง
ปรากฏการณท์ีเ่ดน่ชดั คอืการจบัเอาความตอ้งการของผูห้ญงิทรงเลก็มาเปน็จดุขาย โดยซาบนีา่มชีดุชัน้ในกลุม่ “ดมู ซรีีส่”์  (Doomm Series) 
เพื่อเอาใจสาวคัพเล็กอายุประมาณ 19-35 ปี และปีนี้มีการต่อยอดด้วยการเพิ่มคอลเลคชั่นใหม่ที่มาพร้อมกับพรีเซ็นเตอร์สาว “คริส หอวัง”
   ถึงแม้นวัตกรรมจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโต แต่ “ราคา” ยังเป็นปัจจัยต้นๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และภาวะ
เศรษฐกิจเช่นนี้ทำาให้ Top 3 แบรนด์ ต่างดึงกลยุทธ์ด้านราคา สร้างความเซอร์ไพรส์เพื่อกระตุ้นยอดขาย อาทิ WACOAL ในปีนี้ใช้กลยุทธ์
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การปรับราคา มีทั้งการปรับขึ้นและปรับลดราคา โดยลดราคาสินค้าลง 10% ในกลุ่มเบสิก ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่สุดของวาโก้ ที่มีสัดส่วนถึง 30%  
พร้อมเพิ่มช่องทางจำาหน่ายสู่การขายผ่านสื่อออนไลน์ โดยวางกลยุทธ์ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ
   1. การโฆษณาสินค้าใหม่ เพื่อให้เกิดการรับรู้และเกิดยอดขายตามเว็บไซต์ที่มี Online Media เช่น Sanook, Ensogo เป็นต้น
   2. การขายสนิคา้ออนไลน ์โดยสรา้งพนัธมติรกบัเวบ็ไซตข์ายออนไลน์ในประเทศไทย ซึง่มคีพัและไซสต์ามความตอ้งการของลกูคา้ 
    เพื่อแก้ไขปัญหาลูกค้าไม่พบคัพไซส์สินค้าที่ต้องการตามร้านค้า
   3. การนำาสนิคา้เฉพาะรุน่ ทีม่สีตอ็กเหลอืจากหนา้รา้นนำามาจดัโปรโมชัน่พเิศษเฉพาะชว่งเวลา เพือ่กระตุน้สนิคา้คงคา้งสตอ็กไดอ้กีดว้ย 
   การแขง่ขนัของสนิคา้ชดุชัน้ในสตร ีผูค้า้ทัง้หลายจะมุง่เนน้การแขง่ขนัทีค่ำานงึถงึตวัลกูคา้เปน็สำาคญั (Consumer Responsiveness) ดงันี ้
   1. การทำาวิจัยและพัฒนา (R&D) สม่ำาเสมอเพื่อทราบถึงความต้องการตลาดที่แท้จริง
   2. ความมุง่มัน่ดา้นตวัสนิคา้ (Production) สรา้งความเปน็ Innovation นวตักรรมเกีย่วกบัสนิคา้ใหม่ๆ  ในตลาดเพือ่สรา้งความแตกตา่ง 
   3. การวางแผนกระจายสนิคา้ โดยนำาระบบ Quick Response Marketing System (QRMS) มาจดัระบบการกระจายสนิคา้ เพือ่ให ้
    สามารถตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาด และสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค
   4. สรา้งระบบเตมิสนิคา้อตัโนมตั ิ(Auto Replenishment) โดยนำาระบบ QRMS มาประยกุต์ใชใ้หเ้กดิประโยชนแ์ละเตม็ประสทิธภิาพ 
    ในการบริหารสินค้าในร้านค้าให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วยปริมาณที่เหมาะสม   
    หน้าร้านมีสต็อกที่สมดุลกับการขาย ไม่มีสินค้ามากเกินไป และช่วยลดการสูญเสียโอกาสในการขาย
   5. การฝึกอบรมพนักงานขาย (Human Resource) ถึงความสำาคัญในการบริการลูกค้า
   นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัเลง็เหน็ “คณุคา่” ของแบรนดด์ว้ยการคดิคน้นวตักรรมใหม่ๆ  ทัง้ดา้นแฟชัน่ คณุภาพสนิคา้ คณุภาพในการบรกิาร 
ควบคู่กับการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ของชุดชั้นในสตรี ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันได้ระยะยาวอย่างยั่งยืน
			 	 2.	จำานวนและขนาดของคู่แข่งขัน
   อุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรีเป็นอุตสาหกรรมที่มีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดสูง ผู้เล่นที่สามารถอยู่รอดได้ต้องมีธุรกิจที่ประกอบการ
ครบวงจร เริ่มตั้งแต่การนำาเข้าวัตถุดิบ การผลิตวัตถุดิบบางส่วน การตัดเย็บ และการจัดจำาหน่าย นอกจากนั้นชุดชั้นในยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้
บริโภคค่อนข้างยึดติดกับตราสินค้า ดังนั้นการสร้าง Brand Awareness ย่อมใช้การลงทุนมิใช่น้อย นอกจากนั้นช่องทางการจัดจำาหน่ายยัง
ตอ้งอาศยัตวักลาง เชน่ หา้งสรรพสนิคา้ หรอืดสิเคานส์โตร ์ซึง่เปน็ภาระทีย่ากแกก่ารเจรจา เนือ่งจากฐานลกูคา้กลุม่แบรนดส์นิคา้ภายใต ้ICC 
ทั้งหมด 7 แบรนด์ คือ WACOAL, BSC, BSC SIGNATURE, ELLE, VR, POP LINE และ KULLASTRI สามารถขยายฐานลูกค้าครอบคลุม
ผู้บริโภคในทุกความต้องการ โดยครองส่วนแบ่งตลาดจากช่องทางขายหลักเกินกว่า 60%
	 	 3.	สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
   บรษิทัฯ มศีกัยภาพในการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมชดุชัน้ในสตรอียา่งเตม็ที ่เนือ่งจากบรษิทัฯ มองถงึโอกาสและโครงสรา้งตลาดโดย
เป็นตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในถึง 7 แบรนด์ และแต่ละแบรนด์มี Positioning ที่แตกต่างกันเพื่อรองรับตลาดและครอบคลุม Target 
ทีช่ดัเจน ทัง้ยงัเปน็ผูจ้ำาหนา่ยสนิคา้แบรนด ์WACOAL ซึง่เปน็ Brand Leader เปน็จดุแขง็ใหเ้กดิอำานาจในการเจรจาตอ่รองดา้นตา่งๆ เปน็การ
ไดเ้ปรยีบกวา่คูแ่ขง่รายอืน่ โดยเฉพาะเมือ่แบรนดอ์ืน่ๆ ทีอ่ยู่ในความดแูลของบรษิทั กย็งัสามารถเสรมิสรา้งรายได ้โดยเกือ้หนนุกนัในดา้นชอ่ง
ว่างทางการตลาดได้เป็นอย่างดี (Synergy) ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่

	 -	 การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีที่บริษัทฯ เป็นผู้จำาหน่ายถึง 7 แบรนด์ โดยมีโรงงานผู้ผลิตสำาคัญ 2 บริษัท คือ
  1. บริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) ผู้ผลิตสินค้า WACOAL, POP LINE
  2. บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำากัด ผู้ผลิตสินค้า VR, KULLASTRI, BSC, BSC SIGNATURE, ELLE
  ทั้งสองบริษัทมีผู้ผลิตวัตถุดิบประกอบด้วย บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำากัด (มหาชน) บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำากัด และบริษัท 
ไทยซาคาเอะเลซ จำากดั ซึง่ทัง้สามบรษิทัเปน็บรษิทัในเครอืสหพฒัน ์ทีไ่ดร้บัมาตรฐานการผลติ ISO 9001 มกีารวจิยัคน้ควา้ และพฒันาวตัถดุบิใหม่ๆ  
อย่างสม่ำาเสมอ บริษัทฯ จึงได้เปรียบคู่แข่งในด้านความหลากหลายด้านวัตถุดิบ และต้นทุนที่ต่ำากว่าคู่แข่ง

	 -	 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
  แมส้ภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศจะชะลอตวัลงกต็าม แตต่ลาดชดุชัน้ในสตร ีมผีูป้ระกอบการรายเดมิ และรายใหมเ่ขา้มาสรา้ง 
สสีนัในตลาดเพิม่มากขึน้ทกุป ีเนือ่งจากชดุชัน้ในสตรเีปน็สนิคา้ทีม่ลีกัษณะเฉพาะตวัสงู และประกอบกบัผูบ้รโิภคมลีกัษณะความตอ้งการหลาก
หลายมากขึน้ ทำาใหผู้ป้ระกอบการในตลาดตอ้งใชก้ลยทุธก์ารแขง่ขนัสงูมาก การนำาเขา้สนิคา้จากตา่งประเทศทีท่ำาไดง้า่ยและมผีูผ้ลติรายใหม่
ที่ผลิตสินค้าราคาถูก จึงมีผลต่อราคาชุดชั้นในในท้องตลาด โดยเฉพาะตลาดระดับกลาง และระดับล่างที่ลูกค้ามีกำาลังการซื้อน้อย ส่วนตลาด
ระดับบนมุ่งเน้นมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ด้วยการคิดค้นวิจัยพัฒนานำาเสนอสิ่งใหม่ๆ ทั้งในแง่วัตถุดิบ การตัดเย็บ รูปแบบดีไซน์ รวม
ถึงการยกระดับคุณภาพในการบริการลูกค้าเป็นสำาคัญเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา
ความก้าวหน้าที่แท้จริงย่อมเกิดจากฝีมือการทำางาน
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  บริษัทฯ มีแบรนด์ที่หลากหลายกว่าและได้รับความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิตในการจัดการด้านต้นทุนสินค้า การควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับตัวสินค้า เพื่อช่วยสร้างโอกาสการขายใหม่ๆ ทางธุรกิจ โดยแนวโน้ม Lifestyle ของผู้หญิงรุ่น
ใหมน่ยิมใชช้ดุชัน้ในทีม่รีปูแบบทีส่อดคลอ้งกบักระแสแฟชัน่เสือ้ผา้ชดุชัน้นอกทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ สง่ผลใหม้กีารซือ้บอ่ยและ
หลากหลายมากขึน้ รวมถงึกระแสผูบ้รโิภคทีม่คีวามเปน็โลกาภวิฒัน ์พยายามยกระดบัตวัเองสูค่วามเปน็สากล จงึนบัเปน็โอกาสของการสรา้ง
แบรนดส์ูค่วามเปน็พรเีมีย่มมากขึน้ โดยการพฒันาและคดิคน้นวตักรรมใหม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถกำาหนดกลุม่ลกูคา้ทีเ่ปน็ Porfitability Customer 
ช่วยให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว 

3.	 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ
	 -	 ภาวะการแข่งขัน
  ในปี 2555 ตลาดเครื่องแต่งกายชาย มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเพียง 9% โดยตลาดมีการชะลอตัวในช่วงไตรมาส  
2-3 หลังจากมีการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำาทำาให้ผู้บริโภคเกิดความไม่มั่นใจ และกังวลว่าค่าครองชีพจะสูงขึ้น ทำาให้เกิดการชะลอการซื้อ และ
พิถีพิถันในการใช้จ่ายมากขึ้น ผู้ผลิตจึงต้องปรับตัวในการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความคุ้มค่า และสร้างการสื่อสารถึงผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 
จึงจะเป็นผู้แย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดไปได้ ในขณะเดียวกันกิจกรรมการตลาดช่วยเหลือสังคมยังคงเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ และเป็น
ปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีอย่างต่อเนื่อง 
  นอกจากนี้ ผู้ผลิตส่วนใหญ่มุ่งเน้นแต่การใช้กลยุทธ์ทางด้านราคา ลด แลก แจก แถม เพื่อเพิ่มยอดขาย และลดภาระสต็อกที่มีอยู่ 
โดยแทบจะไม่มีการทำาการตลาดด้านอื่นๆ ทำาให้กลุ่มผู้ผลิตต้องมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตที่ทำาให้เกิดการบริหารต้นทุนให้ลดลง และ
คล่องตัวในการจัดการเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และมีงบประมาณในการทำากิจกรรมการตลาดเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในระยะ
ยาวในด้านสถานภาพการแข่งขัน บริษัทฯ มีความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนี้
  1. บริษัทฯ มีการสร้าง Portfolio ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชายให้มีความครอบคลุมกลุ่มตลาดเป้าหมายในหลากหลาย 
   Segment ทำาให้เกิดการกระจายที่ครอบคลุมการครองตลาดเครื่องแต่งกายชายและเกิดดุลย์ต่อรองในการจัดจำาหน่าย
  2. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่รู้จักและยอมรับในด้านชื่อเสียงและคุณภาพ
  3. ผลติภณัฑข์องบรษิทัมกีารพฒันาและคดิคน้นวตักรรมใหม่ๆ  เขา้สูต่ลาดไดส้ม่ำาเสมอ เพราะไดร้บัการสนบัสนนุจากผูผ้ลติรายใหญ ่
   ของประเทศ (ซึง่เปน็กลุม่บรษิทัในเครอื) มกีารขยายโรงงานทีส่ามารถรองรบัการเตบิโต โดยมตีัง้แตโ่รงงานปัน่ดา้ย โรงงานฟอกยอ้ม 
   โรงงานตกแตง่ผา้ จนถงึโรงงานผลติเสือ้สำาเรจ็รปู เพือ่สนบัสนนุใหบ้รษิทัฯ มศีกัยภาพในการสรา้งสว่นแบง่ทางการตลาดทีเ่ตบิโต 
   ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  4. บริษัทฯ มีบุคคลากรที่เข้มแข็ง มีหลักคิดและความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนา 
   ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

	 -	 การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  บริษัทฯ จัดหาผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตสำาคัญ 6 บริษัท คือ
  1. บริษัท ธนูลักษณ์ จำากัด (มหาชน) ผู้ผลิตเสื้อเชิ้ต เสื้อยืด สูท เครื่องหนัง กระเป๋า
  2. บริษัท ประชาอาภรณ์ จำากัด (มหาชน) ผู้ผลิตเสื้อยืด กางเกง
  3. บริษัท แชมป์เอช จำากัด ผู้ผลิตชุดชั้นใน กระเป๋า
  4. บริษัท ไหมทอง จำากัด ผู้ผลิตเสื้อเชิ้ต เสื้อยืด กางเกง
  5. บริษัท บางกอกไนล่อน จำากัด ผู้ผลิตถุงเท้า
  6. บริษัท บางกอก โตเกียว ซ็อคส์ จำากัด ผู้ผลิตถุงเท้า
  เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเป็นเทคโนโลยีระดับกลาง มีการใช้กำาลังคนในการผลิตพอสมควร ขณะเดียวกันมีการพัฒนานำาเครื่องจักร
อัตโนมัติเข้ามาใช้เพื่อให้กระบวนการผลิตทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  นอกจากนี ้กลุม่บรษิทัผูผ้ลติไดจ้ดัตัง้โรงงานในเขตสง่เสรมิการลงทนุโซน 3 ทำาใหไ้ดส้ทิธพิเิศษจาก BOI กอ่ใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในการ 
พัฒนาต้นทุน

	 -	 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
  อตุสาหกรรมมแีนวโนม้ทีด่ขีึน้ ผูบ้รโิภคใหค้วามใส่ใจในการแตง่กายมากขึน้ แตภ่าวะการณแ์ขง่ขนักจ็ะรนุแรงเพิม่ขึน้ เนือ่งจากจำานวนคู่
แขง่ขนัจากตา่งประเทศเพิม่มากขึน้ รวมทัง้สนิคา้ราคาถกูจากประเทศจนีถกูนำาเขา้มาแขง่ขนัในตลาดมากขึน้ ทำาใหคู้แ่ขง่ขนัในตลาดตอ้งทำาการ
ตลาดที่แตกต่าง การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ การทำากิจกรรมทางการตลาดที่รวดเร็ว ดึงดูดความสนใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญ 
สำาหรับการแข่งขันในอนาคต
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4.	 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
  1. บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย แต่มีบริษัทร่วม 5 บริษัท คือ
   1.1 บริษัท ไหมทอง จำากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายเสื้อผ้าสำาเร็จรูป
   1.2 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะคาร์ จำากัด ประกอบธุรกิจรถเช่า
   1.3 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเธอร์แฟชั่น จำากัด ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าที่ทำาจากหนังแท้และหนังเทียม
   1.4 บริษัท ร่วมอิสสระ จำากัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   1.5 บริษัท บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง จำากัด ประกอบธุรกิจลงทุน
  2. การถือหุ้นในบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งกัน ตามเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หน้า 128-131 ในรายงานประจำาปีนี้
  3. บริษัทเกี่ยวข้องและบริษัทร่วมที่ทำาธุรกิจคล้ายหรือเกี่ยวเนื่องกัน และการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุ	:	บริษัทฯมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้ แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ข้อ 14

   ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา
งานสำาเร็จได้ดี เพราะทีมงานดี
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ชื่อบริษัท ถือหุ้นไขว้ บริษัทรวม
ถือหุนใน	ICC	

(%)

ธุรกิจคล้าย
หรือ

เกี่ยวเน��องกัน

ICC	ถือหุน	
(%)

 1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 9.72 22.10 -  -

   2. บมจ. สหพัฒนพิบูล 10.56 8.51   -

   3. บมจ. ไทยวาโก้ 4.93 3.80   -

   4. บมจ. ธนูลักษณ์ 10.26 3.44   -

   5. บมจ. โอ ซี ซี 19.73 0.55   -

 6. บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ 14.61 0.35   -

   7. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ 10.43 0.44   -

   8. บมจ. ประชาอาภรณ์ 5.25 0.12   -

   9. บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี 10.64 0.29 -  -

 10. บจ. เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี 9.12 0.35 -  -

 11. บจ. ไอ.ดี.เอฟ. 9.00 9.45 -  -

 12. บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติคส์ 19.90 0.39   -

 13. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ 19.56 1.10   -

 14. บจ. ไทยอรุซ 4.17 0.03 -  -

 15. บจ. ภัทยาอุตสาหกิจ 5.33 0.14   -

 16. บจ. ไลอ้อน (ประเทศไทย) 12.00 0.07   -

 17. บจ. ไข่ ไอ.ที.เซอร์วิส 10.00 0.005 -  -

 18. บจ. ไหมทอง 27.90 -  -

 19. บจ. เวิลด์คลาส เรนท์ อะคาร์ 25.00 - - -

 20. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเธอร์แฟชั่น 28.00 -  -

 21. บจ. ร่วมอิสสระ 25.00 - - -

 22. บจ. บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง 32.00 - - -


