
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.	 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน) เป็นผู้นำ�ในด้�นธุรกิจก�รจัดจำ�หน่�ยสินค้�แฟชั่นจ�กต่�งประเทศ และจ�กนวัตกรรมของ 
องค์คว�มรู้ขององค์กรบริษัท และบริษัทในเครือ อุตส�หกรรมหลักคืออุตส�หกรรมเครื่องสำ�อ�งและเครื่องหอม อุตส�หกรรมเพื่อสุขอน�มัยของ 
เส้นผม ผิวพรรณ อุตส�หกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มครบวงจร ทั้งชุดชั้นใน ชุดชั้นนอก ชุดกีฬ� และชุดออกกำ�ลังก�ย อุตส�หกรรมเพื่อก�รซักล้�ง
และบำ�รุงรักษ�เครื่องนุ่งห่ม อุตส�หกรรมแฟชั่น เครื่องหนัง เป็นต้น
 บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจท�งด้�นก�รค้�ส่งให้กับร้�นค้�ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นท�งด้�น
คว�มสวยง�ม ต�มคำ�ขวัญของบริษัทที่ว่� “เร�สรรสร้�งคว�มสุขและคว�มสวยง�มเพื่อปวงชน”
 - อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง	และเครื่องหอม 
  บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำ�อ�งม�นับแต่บริษัทเริ่มดำ�เนินง�นในปี 2507 ภ�ยใต้เครื่องสำ�อ�ง Pias ซึ่งเป็นแบรนด์
จ�กญี่ปุ่น นอกจ�กนี้บริษัทฯ ยังขย�ยธุรกิจเครื่องสำ�อ�งโดยก�รแนะนำ�แบรนด์ต่�งๆ เข้�สู่ตล�ดอย่�งต่อเนื่อง ได้แก่ BSC Pure Care, Sheene´, 
Arty Professional, Honei V ในเดือนตุล�คม 2548 เริ่มแนะนำ�แบรนด์เครื่องสำ�อ�ง BSC Cosmetology เพื่อสร้�งแบรนด์เครื่องสำ�อ�งในเครือ 
สหพัฒน์ให้ก้�วสู่ระดับส�กล โดยใช้แป้งเค้กเป็นสินค้�หลักในก�รโฆษณ�ผ่�นสื่อให้เกิดก�รรับรู้ (Brand Awareness) กับกลุ่มเป้�หม�ย และมีก�ร 
ผสมผส�นระหว่�ง Celebrity Marketing และ Testimonial Marketing โดยเลือกใช้พรีเซ็นเตอร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของประช�ชนม�แนะนำ�
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดคว�มต้องก�รทดลองใช้ ประกอบกับแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงจ�กเดิมไปม�ก ปัจจัยเทคโนโลยีท่ีเติบโตก้�ว
กระโดดเป็นแรงผลักดันสำ�คัญ เช่น เทคโนโลยีคล�วด์ ก�รเข้�ม�ของระบบก�รติดต่อสื่อส�รแบบใหม่ เช่น LINE Application ท่ีทำ�ให้ก�รติดต่อ 
สื่อส�รเป็นไปอย่�งรวดเร็ว ส�ม�รถเข้�ถึงผู้บริโภคได้อย่�งทันที และเป็นช่องท�งก�รข�ยสินค้�ท�งหน่ึงด้วย
 - อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี
  บริษัทฯ ทำ�ก�รตล�ดในสินค้�กลุ่มสตรีอย่�งต่อเนื่อง ในทุกแบรนด์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำ�หน่�ย ซึ่งมี 5 แบรนด์หลักคือ Wacoal, BSC, 
BSC Signature, Elle และ Kullastri โดยเพิ่มคว�มหล�กหล�ยในตัวผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเพิ่มฟังค์ช่ันก�รใช้ง�นท่ีเหม�ะกับก�รสวมใส่ของลูกค้�  
พร้อมชูคว�มโดดเด่นท�งด้�นนวัตกรรม  เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดก�รรับรู้ถึงก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์อย่�งต่อเนื่องของบริษัท
 - อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสำาเร็จรูปสุภาพบุรุษ  
  บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำ�หน่�ยเครื่องแต่งก�ยสุภ�พบุรุษภ�ยใต้แบรนด์ Arrow, Excellency, Daks, Guy Laroche, Guy Guy Laroche, 
Elle Homme, Lacoste, Getaway, BSC Cool Metropolis, Hornbill, Gunze, Mizuno, le Coq Sportif, Maximus และ Felix Buhler โดยมีช่องท�ง 
จดัจำ�หน�่ยหลกั คอืห้�งสรรพสนิค�้ ท้ังในกรงุเทพ และต�่งจงัหวดัท่ีมพีนกัง�นข�ยประจำ� เพือ่ให้คำ�แนะนำ�ผลติภณัฑ์และให้บรกิ�รหลงัก�รข�ย และขย�ย 
ช่องท�งก�รจำ�หน่�ยเข้�ไปในห้�งดิสเค�น์สโตร์ รวมทั้งก�รเปิดร้�นในศูนย์ก�รค้� ช่องท�งข�ยท�งทีวี และ E-COMMERCE

2.	 โครงสร้างรายได้ของบริษัท	
 บริษัท ฯ จำ�แนกร�ยได้เป็น 3 ส�ยผลิตภัณฑ์หลักดังต่อไปนี้

 (หน่วย : ล้�นบ�ท)

สายผลิตภัณฑ์ ปี	2559% % %ปี	2558ปี	2560

 เครื่องสำ�อ�งและเครื่องหอม 1,273.62 9.44 1,299.79 9.65 1,296.29 10.03

 เครื่องแต่งก�ยสุภ�พสตรี 4,491.63 33.31 4,388.00 32.59 4,130.21 31.96

 เครื่องแต่งก�ยสุภ�พบุรุษ 3,211.01 23.81 3,356.02 24.92 3,236.10 25.04

 อื่นๆ 3,470.71 25.74 3,571.57 26.52 3,680.22 28.48

 ร�ยได้อื่น

  เงินปันผลรับ 469.66 3.48 526.68 3.91 378.45 2.93

  กำ�ไรจ�กก�รจำ�หน่�ยที่ดิน อ�ค�ร และ 

  อุปกรณ์และอสังห�ริมทรัพย์เพ่ือก�รลงทุน 82.48 0.61 35.18 0.26 0.59 0.01

  กำ�ไรจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนเผื่อข�ย 242.62 1.80 - - - - 

 ส่วนแบ่งกำ�ไรในบริษัทร่วม 28.73 0.21 51.13 0.38 44.66 0.34 

 อื่นๆ 215.85 1.60 237.58 1.76 157.55 1.21

	 รวมรายได้	 13,486.32	 100.00	 13,465.95	 100.00	 12,924.07	 100.00



3.	 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สำาคัญในรอบปี	2560		
 • BSC Cosmetology
  ก่อตั้ง: ตุล�คม 2548
  BSC Cosmetology เล็งเห็นคว�มเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคไทย ที่นิยมก�รเสพสื่อผ่�น Social Media และ Internet ม�กขึ้น  
  ก�รใช้เวล�ในแต่ละวันกับโลกออนไลน์ท่ีม�กข้ึน กอปรกับคว�มมั่นใจในก�รจับจ่�ยใช้สอยผ่�นก�รค้�แบบออนไลน์ และ E-Commerce  
  เพ่ิมข้ึนด้วยในปี 2560 เครือสหพัฒน์ได้ลงน�มในสัญญ�เป็นพนัธมิตรท�งก�รค้�กบัล�ซ�ด้� ยักษ์ใหญ่แห่งวงก�รค้�ปลีกออนไลน์  ไม่เพียงแต่ 
  ก�รเป็นพันธมิตรท�งก�รค้�ดังกล่�ว BSC Cosmetology ได้ขย�ยธุรกิจด้�นออนไลน์เพื่อเข้�ถึงกลุ่มเป้�หม�ยที่หล�กหล�ย ทั้งก�รข�ยใน 
  ตล�ดด็อทคอม เบนโตะเว็บไซด์ Seven-Eleven Online Catalogue, OKBEE.COM, O-Shopping, ฯลฯ รวมทั้ง www.eThailandBEST.com 
  ซึ่งเป็นช่องท�งก�รข�ยออนไลน์ใหม่ของบริษัท โดยแบรนด์ได้รับก�รตอบรับจ�กผู้บริโภคเป็นอย่�งดี และนับได้ว่�เป็นก้�วแรกของคว�ม 
  สำ�เร็จในช่องท�งก�รข�ยนี้ ด้วยเหตุนี้ BSC Cosmetology จึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ท�งก�รตล�ดต�มคว�มต้องก�รของกลุ่มเป้�หม�ย โดย 
  เพิ่มสัดส่วนก�รสื่อส�รก�รตล�ดผ่�นสื่อ Digital จัดทำ� Viral VDO เพื่อส่งเสริมภ�พลักษณ์และตร�สินค้�ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มม�กยิ่งขึ้น รวมทั้ง 
  ก�รรีวิวสินค้�จ�ก Influencer ท่ีผู้บริโภคม่ันใจ เนื่องจ�กตล�ดเครื่องสำ�อ�งนั้น คว�มน่�เชื่อถือของสินค้�เป็นสิ่งสำ�คัญ ด้�นก�รพัฒน� 
  คุณภ�พสินค้� BSC Cosmetology ยังคงเดินหน้�พัฒน�นวัตกรรมใหม่อย่�งต่อเนื่อง ในปี 2560 BSC Expert White Anti-Pollution Plus 
  ในกลุ่มสินค้� Whitening และ Skincare ข�วกระจ่�งใส พร้อมปกป้องผิว ตั้งแต่ครั้งแรกท่ีใช้ ป้องกันผิวจ�กมลภ�วะทุกสภ�พอ�ก�ศ  
  ทั้งแดด คว�มร้อน และรังสี UV โดยผลิตภัณฑ์ชุดนี้ได้นำ�นวัตกรรมใหม่ของส�รอ�ห�รที่กำ�ลังเป็นที่นิยม Pollustop ที่ทำ�หน้�ที่เปรียบเสมือน 
  หน้�ก�กอัจฉริยะในก�รดูแลปกป้องผิวจ�กมลภ�วะ ทำ�ให้ผิวกระจ่�งใส ลดเลือนริ้วรอย ขจัดส�รพิษต่�งๆ เพื่อผิวที่แข็งแรง

 •	 Arty	Professional	by	BSC	:	 นำาเสนอ	Concept	 “Arty	Professional	Broad	Spectrum”	 มอบก�รแต่งหน้�ที่ดูสวยเป็น 
  ธรรมช�ติ คิดค้นสำ�หรับเมืองร้อนอย่�งประเทศไทยโดยเฉพ�ะ  ช่วยปกป้องผิวจ�กอันตร�ยจ�กแสงแดด  ปกป้องผิวจ�กรังสี UVA และ  
  UVB ด้วย 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่�สุด Arty Second Skin Serum Foundation Broad Spectrum SPF15 / Arty UV Protective Powder  
  Foundation Broad Spectrum SPF 50+ พร้อมแนะนำ�บัตรสม�ชิก His & Her Plus Point ล�ยหน้�บัตรเป็นรูปแบบของเครื่องสำ�อ�ง 
  Arty Professional รอยคล้ำ� ฝ้� กระ ม่ันใจได้ว่� แม้แต่กล้องถ�่ยภ�พคว�มละเอียดสูง H.D. ก็ไม่ส�ม�รถทำ�ร้�ยคว�มสวยของผิวได้ 

 • Sheeneˊ : นำาเสนอคอนเซ็ปต์	 “Sheene´	Mobile	Beauty” สถ�นีคว�มง�มเคลื่อนที่ท่ีจะม�เสิร์ฟคว�มสวยและให้ลูกค้� 
  ได้สัมผัสประสบก�รณ์ก�รเลือกซื้อเคร่ืองสำ�อ�งในรูปแบบใหม่ท่ีมุ่งตรงเข้�ห�ลูกค้�ม�กกว่�ก�รรอให้ลูกค้�เข้�ห� ซ่ึงตอบโจทย์ Lifestyle   
  ก�รใช้ชีวิตของส�วๆยุคดิจิตอลที่ชีวิตเร่งรีบ ส�ม�รถเลือกใช้ชีวิต  Outdoor ได้ม�กขึ้น  ปัจจุบันขย�ยตัว Sheene´ Mobile Beauty ไปต�ม 
  ส�ข�ต่�งๆทั่วประเทศ ได้รับก�รตอบรับเกินคว�มค�ดหม�ยด้วยคอนเซ็ปต์ “สวย ทันสมัย เข้�ถึงง่�ย” เข้�ถึงลูกค้�โดยตรง ปัจจุบันลูกค้� 
  มีรูปแบบและพฤติกรรมก�รใช้จ่�ยซ้ือสินค้�ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยแบรนด์ตระหนักถึงก�รเปล่ียนแปลงน้ี และได้ปรับรูปแบบก�รข�ย 
  ให้สอดคล้องกับก�รดำ�เนินชีวิตของลูกค้�

  • Pure	Care	:	นำาเสนอผลิตภัณฑ์	“Royal	Rice	Series”	นวัตกรรมส�รสกัดน้ำ�มันรำ�ข้�ว ได้รับแรงบันด�ลใจที่ต้องก�รเป็นส่วนหนึ่ง 
  ในก�รร่วมสนับสนุนก�รใช้ประโยชน์จ�กส�รสกัดน้ำ�มันรำ�ข้�ว ในโครงก�รส่วนพระองค์ สวนจิตรลด� เพื่อสนับสนุนผลผลิตของเกษตรกร 
  ภ�ยในประเทศ เพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิตของเกษตรกรอย่�งยั่งยืน ให้ส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้ ควบคู่ไปกับก�รลดก�รนำ�เข้�วัตถุดิบจ�กต่�ง 
  ประเทศ ด้วยอ�นุภ�พอันทรงพลังของ Riceberry Bran Oil ที่อุดมไปด้วยวิต�มินอีธรรมช�ติ และแกมม�ออไรซ�นอล ซึ่งเป็นที่ยอมรับจ�ก 
  ทั่วโลกว่�ช่วยบำ�รุงผิว และชะลอคว�มร่วงโรย ทำ�ให้ผิวแลดูตึงกระชับ เรียบเนียน 

 •	 ชุดชั้นในสตรี	Wacoal 
  ในปี 2560 บริษัทฯ ปรับเปลี่ยนแนวท�งก�รตล�ดให้สอดรับกับ Lifestyle ของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไป ก�รให้คว�มสนใจกับสื่อต่�งๆ 
  บนโลก Digital ที่มีม�กขึ้น ผู้บริโภคส�ม�รถเลือกซ้ือสินค้�ได้หล�กหล�ยช่องท�งท้ัง Online และ Offline Wacoal ในฐ�นะผู้นำ�ตล�ด 
  ชุดชั้นในได้พัฒน�สื่อต่�งๆ เพื่อให้เข้�ถึงกลุ่มผู้บริโภคทุกช่องท�ง รวมทั้งได้พัฒน�สินค้�ให้มีคว�มโดดเด่น ทั้งเรื่องของเนื้อผ้� รูปแบบ และ 
  ฟังค์ช่ันก�รใช้ง�น โดยพัฒน�นวัตกรรมใหม่ๆ อย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้�มีคว�มน่�สนใจ และตอบโจทย์ทุกคว�มต้องก�รของผู้บริโภค  
  อ�ทิ Cool Innovation ใช้ในก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในที่สวมใส่สบ�ย ระบ�ยอ�ก�ศได้ดี Travel Bra บร�ม้วนได้ โดยใช้นวัตกรรม 
  จ�กย�งพ�ร�แทนโครงเหล็กเป็นร�ยแรกในประเทศไทย ทำ�ให้ส�ม�รถม้วนได้โดยไม่เสียทรง และยังคงคุณสมบัติเช่นเดียวกับบร�มีโครง 
  Smooth Bra ใช้นวัตกรรม Bonding 3D แทนก�รเย็บ โดยก�รรีดด้วยคว�มร้อน ทำ�ให้บร�เนียนเรียบทั้งตัว ซึ่งผลิตภัณฑ์ Wacoal ส�ม�รถ 
  ทำ�ตล�ดได้ดี ยอดข�ยเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่องทุกปี บริษัทฯ เชื่อว่�คุณภ�พสินค้�เป็นสิ่งสำ�คัญที่ทำ�ให้ลูกค้�เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ จึงให้คว�ม 
  สำ�คัญกับก�รวิจัยและพัฒน� เพื่อคว�มสวยง�มลงตัวกับทุกสรีระของผู้หญิง

 •	 Arrow	:	Fabric	-	Design	Innovation 
	 	 Arrow	Fresh	Shirt	เสื้อเชิ้ต	ยับยั้งแบคทีเรีย	สดชื่น	ไร้กลิ่นอับชื้น
  เสื้อเชิ้ตทำ�จ�กผ้�ที่ถูกวิจัยและพัฒน�ขึ้นม�เป็นพิเศษด้วยเทคโนโลยี “น�โนซิงค์” โดยมีคุณสมบัติดังนี้
   -  ยับยั้งแบคทีเรียอันเป็นส�เหตุของก�รเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ขณะสวมใส่
   -  ป้องกันรังสี UV
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   -  แห้งเร็ว และระบ�ยคว�มชื้นได้ดี
   -  คว�มคงทนของนวัตกรรมที่นำ�ม�ใช้กับเส้นใย ให้คุณสมบัติย�วน�นตลอดอ�ยุก�รใช้ง�น
   -  กระบวนก�รผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  Arrow	Flex	Shirt		เสื้อเชิ้ตใส่สบาย...อิสระทุกการเคลื่อนไหว
  เสื้อเชิ้ตที่มีส่วนผสมของเนื้อผ้� Spandex
   -  มีคว�มยืดหยุ่นสูง ใส่สบ�ยขึ้น 15 - 20%
   -  น้ำ�หนักเบ� ใส่สบ�ย ไม่ร้อน
   -  ระบ�ยอ�ก�ศได้ดี
       Arrow	Slack	“อิสระทุกการเคลื่อนไหว”	
								 	 -		Easy	Move	กางเกงใส่ทำางาน	ปรับให้เข้ากับสรีระของแต่ละคน	แต่ละขนาด	แต่ละช่วงเวลา	(Adjustable	Waist)

 •	 Lacoste	:	สร้างความแปลกใหม่	
  Lacoste นำ�เสนอคว�มแปลกใหม่ด้วย Leather Goods Shop in Shop ท่ีแรกและท่ีเดียวใน South East Asia ภ�ยในร้�นครีเอท 
  Mood & Tone Lacoste shop ม�ไว้ที่เค�น์เตอร์ในห้�งสรรพสินค้� ตกแต่งแบบมีสไตล์ พรีเมี่ยมและไม่ซ้ำ�ใคร เป็นก�รนำ�เสนอก�รจำ�หน่�ย 
  เครื่องหนังคุณภ�พสูงของคุณสุภ�พสตรี ซึ่งเป็นคอลเลคชั่นใหม่ ครบทุกสี ทุกรุ่น หล�ยสไตล์ ตอบโจทย์ในทุกคว�มต้องก�ร ณ ศูนย์ก�รค้� 
  Central Pinklao แหล่งช้อปปิ้งที่เป็นที่นิยมของคนในทุกไลฟ์สไตล์

 •	 Lacoste	:	นวัตกรรมการสร้างสรรค ์ 
  Lacoste ม�พร้อมกับไอเดียแห่งคว�มสมบูรณ์แบบ ของ Lacoste Flagship Store ส�ข� Central World ชั้น 2 แห่งแรกและแห่งเดียว 
  ในประเทศไทย ที่เพียบพร้อมและใหญ่ที่สุดในภูมิภ�คเอเชีย ด้วยพื้นที่กว่� 500 ต�ร�งเมตร ใจกล�งกรุงเทพมห�นคร ตกแต่งด้วย Polo bar 
  ขน�ดใหญ่ มีเฉดสีและแบบม�กที่สุดในประเทศไทย ตอบสนองทุกคว�มต้องก�รของลูกค้�ด้วยผลิตภัณฑ์หล�กไซส์ หล�ยรูปแบบ ตั้งแต่ 
  ศีรษะจรดเท้� พร้อมทั้งสำ�หรับคุณผู้หญิง คุณผู้ช�ย และเด็ก ถือเป็น one stop service ของ Lacoste ประเทศไทย และยังมีบริก�รปักตัว 
  อักษรย่อบนเสื้อโปโลล�คอสท์ (Polo Embroidery service) ในช่วงเทศก�ลต่�งๆ นอกจ�กนี้ยังเพิ่ม Surprise Delivery บริก�รเพื่อส่งของขวัญ 
  สุดประทับใจ เช่น เสื้อโปโลปักอักษร เป็นต้น ให้ถึงมือคนพิเศษของลูกค้�อีกด้วย

 •	 Lacoste	:	นวัตกรรมทางเทคโนโลย ี 
  Lacoste จับมือกับบริษัท Orthorite ผลิตพื้นรองเท้�ที่มีคว�มโดดเด่นด้วยคุณสมบัติ 5 ประก�ร คือ ช่วยลดแบคทีเรีย ระบ�ยอ�ก�ศได้ดี 
  สวมใส่สบ�ย ทนท�น และส�ม�รถนำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
1.	 อุตสาหกรรมเครื่องสำาอาง	และเครื่องหอม	
 -	 ภาวการณ์แข่งขัน
อ�จพิจ�รณ�ภ�วก�รณ์แข่งขันต�มช่องท�งจัดจำ�หน่�ยดังนี้
  1.	Counter	Sales ก�รตล�ดเครื่องสำ�อ�งมีก�รแข่งขันสูงและรุนแรงม�กขึ้นจ�กแบรนด์ใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้น ตล�ดเครื่องสำ�อ�งมีอัตร�ก�ร
เติบโตอย่�งต่อเนื่องทุกปี และมีก�รแข่งขันกันอย่�งดุเดือดอย่�งต่อเนื่อง เป็นผลจ�กจำ�นวนผู้แข่งขันในตล�ดมีม�กขึ้น และคว�มภักดีในตร�สินค้�
ของผู้บริโภคมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ถึงแม้จะประสบภ�วะปัญห�เศรษฐกิจและก�รเมือง ธุรกิจเครื่องสำ�อ�งก็ยังส�ม�รถขย�ยตัวได้ เนื่องจ�กส�วไทย
ยังคงให้คว�มสำ�คัญกับก�รดูแลตัวเอง จึงทำ�ให้ภ�พรวมตล�ดสินค้�คว�มง�มยังคงส�ม�รถเติบโตได้ ในปี 2560 เครื่องสำ�อ�งที่ข�ยแบบเค�น์เตอร์
เซลล์เลือกใช้สื่อท�งโทรทัศน์ร่วมกับสื่อออนไลน์ม�กขึ้น ตลอดจนก�รแนะนำ�สินค้�ใหม่ๆ อย่�งต่อเนื่อง และพบว่�สื่อโรงภ�พยนตร์ สื่ออินเตอร์เน็ต 
และสื่อในรถไฟฟ้�เป็นสื่อที่มีอัตร�ก�รขย�ยตัวเพิ่มขึ้นอย่�งชัดเจน โดย  BSC Cosmetology และ Sheene´ เพิ่มก�รใช้สื่อโรงภ�พยนตร์และสื่อใน
ห้�งสรรพสินค้�ม�กข้ึนด้วย เน่ืองจ�กเป็นส่ือท่ีกลุ่มผู้บริโภคให้คว�มสนใจ และมีก�รเปิดรับส่ือช่องท�งน้ีเพ่ิมข้ึน อีกท้ังเพ่ือเป็นก�รรักษ�ยอดข�ย และ
ขย�ยฐ�นลูกค้�ใหม่ๆ เค�น์เตอร์แบรนด์ยังเพิ่มกลยุทธ์ก�รตล�ดต่�งๆ ม�กม�ย จัดกิจกรรมกระตุ้นก�รจับจ่�ยที่มีคว�มรุนแรงม�กขึ้น ทั้งในแง่คว�มถี่
และก�รจัดเซตที่มีร�ค�ไม่สูงม�กเป็นตัวกระตุ้น โดยแต่ละแบรนด์จัด  Value Set เพื่อให้เกิดก�รทดลองใช้และดึงดูดใจลูกค้�กลุ่มใหม่  อีกทั้งก�รนำ�
เทคโนโลยีทันสมัยม�ให้บริก�รเริ่มมีบทบ�ทม�กขึ้น เพื่อสร้�งคว�มตื่นเต้นให้กับลูกค้� กลุ่มเครื่องสำ�อ�งเค�น์เตอร์แบรนด์ต่�งนำ�เครื่องมือที่ทันสมัย
ม�ให้บริก�รกันอย่�งทั่วหน้� โดยเฉพ�ะเครื่องเช็คผิว ใช้เวล�ให้บริก�รเพียง 3 - 5 น�ที ส�ม�รถวิเคร�ะห์สภ�พผิวได้อย่�งละเอียด เป็นเครื่องมืออย่�ง
หนึ่งที่สร้�งคว�มน่�เชื่อถือให้กับแบรนด์ และยังส�ม�รถสร้�งคว�มรู้สึกคุ้มค่�ในก�รจับจ่�ยเพิ่มม�กขึ้น
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  2.	Discount	Store ปัจจุบัน Discount Store ต่�งใช้กลยุทธ์ด้�นร�ค�ที่เข้มข้น และรุนแรง ควบคู่กับก�รขย�ยส�ข�ไปยังพื้นที่ชุมชน 
ขน�ดใหญ่ต่�งๆ ท้ังในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ในภูมิภ�คต่�งๆ ท่ัวประเทศ สร้�งผลกระทบเป็นวงกว้�งกับผู้ผลิต ตัวกล�งท�งก�ร 
ตล�ดดั้งเดิม หรือ Traditional Trade ท้ังค้�ส่ง ค้�ปลีก หรือแม้แต่โชห่วย รวมถึงก�รเปล่ียนแปลงพฤติกรรมก�รบริโภคของผู้บริโภคในตล�ด 
BSC Cosmetology ได้ปรับเปล่ียนกลยุทธ์เพ่ือพย�ย�มช่วงชิงพ้ืนที่ได้เปรียบเชิงภูมิศ�สตร์ ในก�รขย�ยส�ข�ไปยังชุมชน หรือพื้นท่ีต่�งๆ อย่�ง 
กว้�ขว�งเพื่อสร้�งคว�มประหยัดจ�กขน�ด หรือ Economy of Scale ก่อนหน้�คู่แข่งขัน รวมถึงก�รว�งตำ�แหน่งท�งก�รค้� และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 
เฉพ�ะตล�ด Discount Store รวมท้ังมีก�รคัดเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีเช่ือม่ันได้ว่�เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภ�พ จัดจำ�หน่�ยได้เร็ว เข้�สู้กบัคู่แข่งในตล�ด  
รวมถึง House Brand ของ Discount Store นั้นๆ อีกด้วย

  -	 การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  ในแง่ก�รผลิต ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำ�อ�งของบริษัทท้ังหมดยังคงผลิตในประเทศ 90% ส่วนใหญ่จ�กบริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล 
แลบบอร�ทอรีส์ จำ�กัด และบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำ�กัด (มห�ชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ ด้วยม�ตรฐ�น
ก�รผลิตของ ISO 9001 และนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ 10% 
  ในแง่ของก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ ใช้แนวท�ง Global Sourcing คือก�รแสวงห�สูตรวัตถุดิบ (Ingredient) และบรรจุภัณฑ์จ�กทั่วทุกมุมโลก

 -	 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอนาคต
  เครื่องสำ�อ�งยังเป็นปัจจัยท่ีห้�ท่ีผู้หญิงต้องก�ร โดยเฉพ�ะตล�ดผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวท่ีมีมูลค่�เกือบครึ่งหนึ่งของตล�ด โดยเฉพ�ะกลุ่ม 
ลบเลือนริ้วรอย (Anti-aging) เนื่องจ�กปัจจุบันกระแสของผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยกำ�ลังได้รับคว�มนิยมสูงขึ้น นอกจ�กนี้เทรนด์ในตล�ดยังมุ่งเน้น
ก�รข�ยท�งออนไลน์ จะเห็นได้จ�กก�รเติบโตอย่�งก้�วกระโดดของยอดข�ยและเม็ดเงินในก�รโปรโมทผ่�นช่องท�งออนไลน์ ซ่ึงอน�คตจะเป็นช่อง
ท�งหลักอีกช่องท�งหนึ่งด้วย

2.	 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี
	 -	 ภาวการณ์การแข่งขัน
  1.	สภาพการแข่งขัน
   ในปี 2560 บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในก�รแข่งขัน ดังนี้ี้
	 	 	 -	 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน
    บรษัิท ให้คว�มสำ�คัญกบัก�รพัฒน�สร�้งสรรคน์วตักรรมเพือ่สนองคว�มตอ้งก�รของผูบ้รโิภคท่ีปรบัเปลีย่นไปต�มไลฟส์ไตล์ในยคุดจิติอล 
บริษัทฯ จึงนำ�เทคโนโลยีใหม่ๆ จ�กต่�งประเทศม�ปรับปรุงพัฒน�ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้เป็นท�งเลือกท่ีดีท่ีสุดและเป็นตัวช่วยให้แก่ผู้หญิง 
ที่สนใจดูแลรูปร่�งของตัวเอง ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหม�ะสมกับสรีระที่มีคว�มแตกต่�งกัน และรู้สึกสวยง�ม มั่นใจในก�รสวมใส่ในทุกโอก�ส และ
ทุกช่วงเวล�ของแต่ละกิจกรรมในแต่ละวัน
    จ�กพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว บริษัทฯ จึงให้คว�มสำ�คัญกับก�รวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค และได้ทำ�
วิจัยอย่�งต่อเน่ืองเพื่อห�คว�มต้องก�รของลูกค้� และนำ�ผลก�รวิจัยม�ปรับปรุงพัฒน�ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนก�รสื่อส�รต่�งๆ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้�ใจ
ถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ม�กขึ้น อีกทั้งยังนำ�ม�ปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�นภ�ยในเพ่ือให้เกิดคว�มคล่องตัวในก�รตอบสนองผู้บริโภคม�กขึ้นในปี 
ที่ผ่�นม� บริษัทฯ ได้ปรับกระบวนก�รทำ�ง�นให้ครอบคลุมม�กขึ้น ทั้งโรงง�นและฝ่�ยข�ย โดยเริ่มจ�กนำ�คว�มต้องก�รของผู้บริโภคม�เป็นแนวท�ง
ในก�รผลิตสินค้�ใหม่ๆ ทั้งนี้ ท�งฝ่�ยข�ย ฝ่�ยสินค้� และโรงง�น ทำ�ง�นร่วมกันเป็น One Body ร่วมกันคิดและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อผลิตออกม� 
ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ต่�งๆ ที่ออกสู่ตล�ดเป็นสินค้�ที่ตรงต�มคว�มต้องก�รของผู้บริโภค ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งด้�นฟังก์ชั่น และแฟชั่น โดยอยู่บนพื้นฐ�นสินค้�
ที่ดีมีคุณภ�พ
    ก�รบริห�รสินค้�หน้�ร้�นเป็นเรื่องท่ีบริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญ พร้อมปรับปรุงและพัฒน�ก�รบริห�รจัดก�รสินค้�แบบบูรณ�ก�รอย่�ง 
ต่อเนื่อง ก�รว�งแผนกระจ�ยสินค้� และก�รเติมสินค้�อัตโนมัติ (Auto Replenishment) โดยใช้ Quick Response Management System (QRMS)  
ม�บริห�รสินค้�ในร้�นค้�ให้สมบูรณ์ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ทำ�ให้สินค้�มีพอเพียง และตรงต�มคว�มต้องก�รของลูกค้�ด้วยปริม�ณท่ีเหม�ะสม  
ลดก�รสูญเสียโอก�สในก�รข�ย ส�ม�รถเพิ่มคว�มรวดเร็วในก�รขนส่งและกระจ�ยสินค้�สู่ร้�นค้� รวมถึงก�รจัดก�รสินค้�คงเหลือให้มีประสิทธิภ�พ
และประสิทธิผลม�กย่ิงข้ึน ส่งผลให้ในปีท่ีผ่�นม�ส�ม�รถลดระยะเวล�ในก�รขนส่งและก�รสูญเสียโอก�สในก�รข�ยลง ทำ�ให้ส�ม�รถบริห�รจัดก�ร

สินค้�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น  

   -	 การรักษาฐานลูกค้าเดิมอย่างมีระบบ	และหาลูกค้าใหม่
    เพ่ือรักษ�ฐ�นลูกค้�เดิมอย่�งมีระบบ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นในก�รสร้�งคว�มพึงพอใจให้กับลูกค้�อย่�งต่อเนื่องและหล�กหล�ยกิจกรรม  
ไม่ว่�จะเป็นกิจกรรม ณ พื้นที่ข�ย หรือมอบสิทธิพิเศษต่�งๆ ผ่�นก�รใช้บัตรสะสมคะแนน His & Her Plus Point เพื่อสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีกับลูกค้� 
พร้อมสร้�งสรรค์กิจกรรมที่น่�สนใจม�กขึ้น ให้ลูกค้�มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือให้ลูกค้�เกิดคว�มประทับใจต่อแบรนด์ รวมถึงระบบก�รบริห�รลูกค้�

สัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM)  
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   	 การหาลูกค้าใหม่	บริษัทฯ	วางกลยุทธ์	3	ส่วน	คือ
    - กลุ่มลูกค้�ใหม่  บริษัทฯ เน้นสร้�งก�รรับรู้ในตร�สินค้� (Brand Awareness) ผ่�นสื่อโฆษณ�ที่เหม�ะสม และสร้�งกิจกรรมส่งเสริม 
     ก�รข�ยที่ตรงใจเพื่อให้เกิดก�รซื้อ 
    -  กลุ่มลูกค้�ทั่วไปที่ไม่เคยใช้สินค้�ของบริษัท  บริษัทฯ ยังคงเน้นสร้�งก�รรับรู้ในตร�สินค้� (Brand Awareness) ถึงกลุ่มลูกค้�ใหม่ 
     โดยใช้กลยุทธ์ท�งก�รตล�ดท่ีหล�กหล�ยม�กย่ิงข้ึน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ ด้วยก�รส่ือส�รผ่�นส่ือออฟไลน์  
     และออนไลน์ (Offline-Online) อ�ทิ โฆษณ�ท�งโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยส�ร สื่อ Out of Home สื่อในโรงภ�พยนตร์ Social 
      Media ต่�งๆ เช่น Facebook Fan Page, Line, Email ซึ่งช่วยประหยัดเวล�และค่�ใช้จ่�ย และเข้�ถึงกลุ่มลูกค้�ได้เป็นอย่�งดี   
     รวมถึงก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์กับช่องท�ง TV Shopping เพื่อโฆษณ�สื่อต่�งๆ ท�งดิจิตอลทีวีและเคเบ้ิลทีวี อีกทั้งยังมอบสิทธ ิ
     ประโยชน์ เพื่อสร้�งประสบก�รณ์ในก�รใช้สินค้� (Brand Experience) บนพื้นฐ�นคว�มเป็นผู้เชี่ยวช�ญด้�นสรีระ และม�ตรฐ�น 
     ก�รบริก�รที่ดี เพื่อสร้�งคว�มพึงพอใจให้แก่ลูกค้�จนเกิดเป็นคว�มชื่นชอบในตร�สินค้� (Brand Preference) ส่งผลให้เกิดคว�ม 
     จงรักภักดีกับตร�สินค้� (Brand Loyalty) ของบริษัทเป็นลำ�ดับ
    - กลุ่มลูกค้�ที่เคยใช้สินค้�ในกลุ่มอื่นๆ ของบริษัท (Cross Product)  บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ในก�รมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้�ในก�รซื้อ 
     สินค้�แนะนำ�ในร�ค�พิเศษ เพื่อสร้�งก�รรับรู้และก่อให้เกิดก�รทดลองใช้สินค้�กลุ่มอื่นๆ ของบริษัท
	 	 	 -	 การทำาการตลาดแบบ	Omni	Channel
    ปัจจุบันมีก�รแข่งขันในตล�ดจ�กก�รแข่งขันในตล�ดชุดช้ันในสตรีด้�นช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยท่ีหล�กหล�ยม�กข้ึน ไม่ว่�จะเป็น 
ช่องท�งเดิมแบบหน้�ร้�น Department Store, Discount Store และ Shop ของบริษัท ตลอดจนช่องท�งออนไลน์ (E-Commerce) หรือ TV Shopping  
ซ่ึงมีแนวโนม้ก�รเติบโตเพิม่ข้ึนทกุปี เนือ่งจ�กช่องท�งเหล่�น้ีส�ม�รถเข้�ถงึผู้บริโภคได้ง�่ย และตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้อย่�งรวดเรว็และ
ครบถ้วน ด้วยก�รสร้�งพันธมิตรต่�งๆ กับเว็บไซต์ข�ยออนไลน์ชื่อดัง หรือช่องท�ง TV Shopping หรือแค็ตต�ล็อก ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตส�ม�รถสื่อส�ร
นวัตกรรมของสินค้�ได้อย่�งครบถ้วน เพือ่ให้ผู้บรโิภคส�ม�รถเข้�ถึงกลุม่สนิค้�ท่ีมีนวตักรรม และเช่ือมโยงม�ยังจุดข�ยท่ีห้�งสรรพสนิค้�ในรูปแบบก�ร
ทำ�ก�รตล�ดแบบ Omni Channel ซึ่งช่องท�งใหม่นี้มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นต�มพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน 
			 	 	 2.	จำานวนและขนาดของคู่แข่งขัน
    ธุรกิจท่ีประกอบก�รครบวงจรเท่�นั้น ท่ีจะส�ม�รถอยู่รอดในวงก�รอุตส�หกรรมต่�งๆ อย่�งไรก็ดีอุตส�หกรรมชุดช้ันในสตรีเป็น
อุตส�หกรรมที่มีอุปสรรคในก�รเข้�สู่ตล�ดสูง เริ่มตั้งแต่ก�รนำ�เข้�วัตถุดิบ ก�รผลิตวัตถุดิบบ�งส่วน ก�รตัดเย็บ และก�รจัดจำ�หน่�ยท่ีจำ�เป็นอ�ศัย
ตัวกล�ง เช่น ห้�งสรรพสินค้� หรือ Discount Store บริษัทฯ ยังให้คว�มสำ�คัญกับคู่ค้�ทั้งช่องท�งเดิม และช่องท�งใหม่ ทำ�ให้ส�ม�รถขย�ยฐ�นลูกค้�
ครอบคลุมผู้บริโภคในทุกคว�มต้องก�ร โดยครองส่วนแบ่งตล�ดจ�กช่องท�งข�ยหลักเกินกว่� 60%

   3.	สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
    บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับช่องท�งก�รข�ยใหม่ๆ พฤติกรรมก�รซ้ือสินค้�ของลูกค้�ท่ีแตกต่�งกันของแต่ละช่องท�ง ในปีท่ีผ่�นม�
บริษัทฯ ปรับแนวท�งก�รนำ�เสนอเนื้อห�ที่ตรงใจกลุ่มเป้�หม�ยม�กยิ่งขึ้น โดยเฉพ�ะกลุ่มลูกค้�ออนไลน์ที่มีแนวโน้มก�รขย�ยตัวอย่�งรวดเร็ว โดยใช้ 
เครื่องมือสื่อส�รแบบบูรณก�รผ่�นช่องท�งออนไลน์แบบ 360 องศ� อ�ทิ ก�รใช้ Influencer สื่อจ�กพนัธมิตรท�งธุรกิจ เพื่อเป็นช่องท�งในก�ร 
เผยแพร่เน้ือห� รวมถึงก�รปรับเปลี่ยนวิธีก�รสื่อส�รบนช่องท�งออนไลน์เพ่ือให้เข้�ถึงผู้บริโภค ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้รับก�รตอบรับเป็น 
อย่�งดีด้�นก�รสื่อส�ร โดยวัดผลจ�กยอดข�ยที่มีมูลค่�เติบโตขึ้น ทั้งจำ�นวนชิ้น และจำ�นวนเงิน อีกทั้งเร่งขย�ยฐ�นไปยังตล�ดอน�คตอย่�งต่อเนื่อง 
โดยในปีทีผ่�่นม�บริษัทฯ ร่วมมือกับบริษัทล�ซ�ด�้ ผู้นำ�ด�้นตล�ดอีคอมเมร์ิซในภมิูภ�คเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ นำ�ผลิตภัณฑ์ของบรษัิทจำ�หน่�ยผ่�น
ระบบออนไลน์อย่�งเต็มรูปแบบ เพื่อขย�ยฐ�นไปยังกลุ่มลูกค้�ออนไลน์ที่มียอดเพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็ว

	 -	 การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีที่บริษัทฯ เป็นผู้จำ�หน่�ยถึง  5 แบรนด์ มีโรงง�นผู้ผลิตสำ�คัญ 2 บริษัท คือ

  1. บริษัท ไทยว�โก้ จำ�กัด (มห�ชน) ผู้ผลิตสินค้� Wacoal

  2. บริษัท ภัทย�อุตส�หกิจ จำ�กัด ผู้ผลิตสินค้� Kullastri, Bsc, Bsc Signature, ELLE

  ท้ังสองบรษัิทมผีูผ้ลติวตัถดุบิ ประกอบดว้ยบรษัิท เท็กซ์ไทลเ์พรสทีจ จำ�กดั (มห�ชน) บรษัิท ไทยท�เคดะเลซ จำ�กดั และบริษัท ไทยซ�ค�เอะเลซ 

จำ�กัด ซึ่งทั้งส�มบริษัทเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ที่ได้รับม�ตรฐ�นก�รผลิต ISO 9001 มีก�รวิจัยค้นคว้�และพัฒน�วัตถุดิบใหม่ๆ อย่�งสม่ำ�เสมอ 

บริษัทฯ จึงได้เปรียบคู่แข่งในด้�นคว�มหล�กหล�ย ด�้นวัตถุดิบ และต้นทุนที่ต่ำ�กว่�คู่แข่ง

 -	 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม	และสภาพการแข่งขันในอนาคต
  สำ�หรบัแนวโนม้ภ�วะอุตส�หกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มในภ�พรวม ยังขย�ยตัวได้ท้ังภ�คก�รผลิตและก�รส่งออก  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นก�รผลิต
เพื่อป้อนสู่ตล�ดอ�เซียน อันเป็นผลจ�กก�รก้�วเข้�สู่ภ�คประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน (ASEAN Economic Community) เป็นก�รขย�ยโอก�สทั้งใน
ด้�นก�รขย�ยกำ�ลังก�รผลิต รวมถึงตล�ดผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นจ�ก 60 ล้�นคนเป็น 600 ล้�นคน ซึ่งเป็นตล�ดที่มีขน�ดใหญ่และมีศักยภ�พสูง



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

  ในปี 2560 บริษัทฯยังคงให้คว�มสำ�คัญกับก�รวิจัยพัฒน�นวัตกรรมและเทคโนโลยีก�รออกแบบชุดช้ันในท่ีเหม�ะสมกับสรีระผู้หญิงไทย 
ส�ม�รถตอบสนองคว�มตอ้งก�ร และสอดคลอ้งกับพฤตกิรรมของผู้บรโิภคในทุกชว่งวยั ทุกไลฟ์สไตล์ทัง้ด�้นฟังกช่ั์นและแฟชัน่ โดยอยู่บนพืน้ฐ�นสนิค�้
ที่ดี มีคุณภ�พ ในร�ค�ที่คุ้มค่� รวมถึงก�รบริห�รจัดก�รสินค้�แบบบูรณ�ก�ร ให้มีสินค้�คงเหลือในปริม�ณที่เหม�ะสม สมดุลกับก�รข�ย ไม่มีสินค้�
ม�กหรอืนอ้ยเกนิไป เพ่ิมคว�มรวดเรว็ในก�รขนส่งเพือ่ให้ส�ม�รถกระจ�ยสนิค�้สูร่�้นค�้ไดอ้ย่�งรวดเร็ว แทนก�รเกบ็สต็อกสนิค้�ไวท่ี้ร�้นค�้จำ�นวนม�ก 
รวมถึงกลยุทธ์ในก�รผลิตสินค้�เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคดิจิตอลม�กที่สุด

3.	 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ
	 -	 ภาวการณ์การแข่งขัน
  ในช่วงปีที่ผ่�นม�ตล�ดเครื่องแต่งก�ยช�ย ลดลงประม�ณ 10% เมื่อเทียบปีที่แล้ว เนื่องจ�กประเทศไทยมีก�รสูญเสียพระมห�กษัตริย์อันเป็น
ที่รักในปี 2559 ทำ�ให้ในปี 2560 ผู้บริโภคเกิดก�รชะลอก�รซื้อสินค้�เสื้อผ้�สีสันอย่�งมีนัยสำ�คัญ และผู้บริโภคส่วนใหญ่ระมัดระวังเกี่ยวกับก�รจับจ่�ย
ใช้สอยม�กขึ้น ประกอบกับผู้บริโภคพิถีพิถันในก�รเลือกซื้อสินค้�ที่มีคุณภ�พม�กขึ้น โดยคำ�นึงถึงนวัตกรรมใหม่ของสินค้�อย่�งต่อเนื่อง  
   นอกจ�กนี้  ผู้ผลิตส่วนใหญ่มุ่งเน้นแต่ก�รใช้กลยุทธ์ท�งด้�นร�ค�  ลด  แลก  แจก  แถม เพื่อเพิ่มยอดข�ย และลดภ�ระสต็อกที่มีอยู่ 
โดยแทบจะไม่มีก�รทำ�ก�รตล�ดด้�นอื่นๆ ทำ�ให้กลุ่มผู้ผลิตต้องมุ่งพัฒน�ประสิทธิภ�พก�รผลิตที่ทำ�ให้เกิดก�รบริห�รต้นทุนให้ลดลง และคล่องตัวใน
ก�รจัดก�รเพ่ือสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขนั และมีงบประม�ณในก�รทำ�กิจกรรมก�รตล�ดเพ่ือให้เกดิคว�มไดเ้ปรยีบในระยะย�ว  ในด้�นสถ�นภ�พ
ก�รแข่งขัน บริษัทฯ มีคว�มได้เปรียบในก�รแข่งขัน ดังนี้
  1. บริษัทฯ มีก�รสร้�ง Portfolio ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งก�ยช�ยให้มีคว�มครอบคลุมกลุ่มตล�ดเป้�หม�ยในหล�กหล�ย Segment  
   ทำ�ให้เกิดก�รกระจ�ยที่ครอบคลุมก�รครองตล�ดเครื่องแต่งก�ยช�ยและเกิดดุลย์ต่อรองในก�รจัดจำ�หน่�ย
  2. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่รู้จักและยอมรับในด้�นชื่อเสียงและคุณภ�พ
  3. ผลติภัณฑข์องบริษัทมกี�รพฒัน�และคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เข้�สู่ตล�ดสม่ำ�เสมอ เพร�ะได้รับก�รสนบัสนุนจ�กผูผ้ลิตร�ยใหญข่องประเทศ 
   (ซ่ึงเปน็กลุม่บริษัทในเครือ) มีก�รขย�ยโรงง�นท่ีส�ม�รถรองรบัก�รเตบิโต  โดยมีต้ังแต่โรงง�นป่ันด้�ย โรงง�นฟอกย้อม โรงง�นตกแตง่ผ้� 
   จนถึงโรงง�นผลิตเสื้อสำ�เร็จรูป เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ มีศักยภ�พในก�รสร้�งส่วนแบ่งท�งก�รตล�ดที่เติบโตขึ้นอย่�งต่อเนื่อง 
  4. บริษัทฯ มีบุคคล�กรท่ีเข้มแข็ง มีหลักคิดและคว�มมุ่งม่ันท่ีจะบริห�รง�นให้บรรลุต�มเป้�หม�ย และพร้อมท่ีจะเรียนรู้และพัฒน� 
   ตนเองอย่�งต่อเนื่อง
  5. บริษัทฯ มีนโยบ�ยใช้ Big Data ม�วิเคร�ะห์ข้อมูลและพฤติกรรมก�รซื้อของลูกค้� (Descritive Analysis) และทำ�ก�รพย�กรณ์ไปข้�งหน้� 
   ถึงคว�มต้องก�รของลูกค้�ในอน�คต  (Predictive Analysis) เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น

	 -	 การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  บริษัทฯ จัดห�ผลิตภัณฑ์จ�กโรงง�นผู้ผลิตสำ�คัญ 3 บริษัท คือ
  1. บริษัท ธนูลักษณ์ จำ�กัด (มห�ชน) ผู้ผลิตเสื้อเชิ้ต เสื้อยืด สูท เครื่องหนัง กระเป๋�
  2. บริษัท ประช�อ�ภรณ์ จำ�กัด (มห�ชน) ผู้ผลิตเสื้อยืด ก�งเกง
  3. บริษัท บ�งกอก โตเกียว ซ็อคส์ จำ�กัด ผู้ผลิตถุงเท้�
  เทคโนโลยีที่ใช้ในก�รผลิตเป็นเทคโนโลยีระดับกล�ง มีก�รใช้กำ�ลังคนในก�รผลิตพอสมควร ขณะเดียวกันมีก�รพัฒน�นำ�เครื่องจักรอัตโนมัติ
เข้�ม�ใช้เพื่อให้กระบวนก�รผลิตทันสมัยและมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น
  นอกจ�กนี้ กลุ่มบริษัทผู้ผลิตได้จัดต้ังโรงง�นในเขตส่งเสริมก�รลงทุนโซน 3 ทำ�ให้ได้สิทธิพิเศษจ�ก BOI ก่อให้เกิดคว�มได้เปรียบในก�ร 
พัฒน�ต้นทุน

	 -	 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม	และสภาพการแข่งขันในอนาคต
  แม้สภ�วะกำ�ลังซื้อที่เคยซบเซ�ต่อเนื่อง แต่อุตส�หกรรมมีแนวโน้มที่จะทรงตัวหรือเติบโตได้ เพร�ะผู้บริโภคให้คว�มใส่ใจในก�รแต่งก�ยม�ก
ขึ้น ขณะเดียวกันภ�วะก�รแข่งขันก็จะรุนแรงม�กขึ้น เนื่องจ�กจำ�นวนคู่แข่งขันจ�กต่�งประเทศเพิ่มม�กขึ้น รวมทั้งสินค้�ร�ค�ถูกจ�กประเทศจีนเข้�
ม�แข่งขันในตล�ดม�กข้ึน ทำ�ให้คู่แข่งขันในตล�ดต้องทำ�ก�รวิเคร�ะห์ถึงสภ�พตล�ดและพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละพ้ืนที่ มีก�รสร้�ง innovation 
ในมิติต่�งๆ ทั้งท�งด้�น ผลิตภัณฑ์ สื่อก�รตล�ด รวมถึงก�รค้นห�จุดแข็งของตัวสินค้�และกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยให้เจอ ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะทำ�ให้ผู้
ประกอบก�รส�ม�รถปรับกลยุทธ์ให้ธุรกิจอยู่รอดได้ ภ�ยใต้เกมส์ก�รแข่งขันในตล�ดที่มีคว�มร้อนแรงเพิ่มม�กขึ้น

                   


