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

บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์คร่ืองส ำอำงมำนบัแต่บริษทัเร่ิมด ำเนินงำนในปี  2507  ภำยใต้
เคร่ืองส ำอำง PIAS ซ่ึงเป็น Brand จำกญ่ีปุ่น  นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัขยำยธุรกิจเคร่ืองส ำอำงโดยกำรแนะน ำแบรนด์
ต่ำงๆ เขำ้สู่ตลำดอยำ่งต่อเน่ือง   ไดแ้ก่   BSC PURE CARE,  SHEENE´,  ARTY PROFESSIONAL,  HONEI V, 
ST. ANDREWS   ในเดือนตุลำคม 2548   เร่ิมแนะน ำแบรนดเ์คร่ืองส ำอำง  BSC COSMETOLOGY  เพ่ือสร้ำง  
Brand  เคร่ืองส ำอำงในเครือสหพฒันใ์หก้ำ้วสู่ระดบัสำกล   โดยใชแ้ป้งเคก้เป็นสินคำ้หลกัในกำรโฆษณำผำ่นส่ือ  
ใหเ้กิดกำรรับรู้  (Brand Awareness)  กบักลุ่มเป้ำหมำย และมีกำรผสมผสำนระหวำ่ง  Celebrity Marketing  และ  
Testimonial Marketing  โดยเลือกใชพ้รีเซ็นเตอร์ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัของประชำชนมำแนะน ำผลิตภณัฑ ์ 
เพ่ือใหเ้กิดควำมตอ้งกำรทดลองใช ้ ประกอบกบัแนวโนม้พฤติกรรมผูบ้ริโภคไดเ้ปล่ียนแปลงจำกเดิมไปมำก     
ปัจจยัเทคโนโลยีท่ีเติบโตกำ้วกระโดดเป็นแรงผลกัดนัส ำคญั เช่น เทคโนโลยีคลำวด ์  และกำรเขำ้มำของระบบกำร
ติดต่อส่ือสำรแบบใหม่ เช่น โปรแกรม Line ท่ีท ำใหก้ำรติดต่อส่ือสำรเป็นไปอยำ่งรวดเร็ว  สำมำรถเขำ้ถึงผูบ้ริโภค
ไดอ้ยำ่งทนัที ท ำใหก้ำรใชอี้เมลน์ั้น ไดก้ลำยเป็นระบบท่ีไม่ไดรั้บควำมนิยมอีกต่อไป จำกกำรเขำ้มำของเทคโนโลยี
ดงักล่ำว  ท ำใหค้วำมตอ้งกำรผูบ้ริโภคเปล่ียนไป  ซ่ึง BSC COSMETOLOGY  ไดเ้ตรียมกำรรองรับกบักำรปรับ  
เปล่ียนดงักล่ำวตลอดเวลำ ดงัจะเห็นไดจ้ำกกำรเพ่ิมแนวทำงกำรท ำกำรตลำด โดยเพ่ิมสดัส่วนของช่องทำงออนไลน ์
เช่น Facebook ท่ีปัจจุบนัมี Fanpage กวำ่ 500,000 คน ซ่ึงเป็นฐำนขอ้มูลลูกคำ้ท่ีสำมำรถต่อยอดไปท ำกำรตลำดดำ้น
อ่ืนๆไดอี้ก  และในปี 2559  ท่ีผำ่นมำน้ี  ทำง BSC Cosmetology ไดข้ยำยช่องทำงกำรขำยทำงออนไลนเ์พ่ิมเพ่ือให้
สอดรับกบัพฤติกรรมกำรซ้ือของลูกคำ้  ซ่ึงปัจจุบนัตอ้งยอมรับวำ่กำรซ้ือสินคำ้ไดเ้ปล่ียนจำกกำรเดินเขำ้จุดขำย  เป็น
กำรซ้ือผำ่นทำงออนไลน ์หรืออำจกล่ำวไดว้ำ่ “มือถือคือทุกอยำ่ง” คงปฏิเสธไม่ไดว้ำ่ปัจจุบนัมือถือเป็นอุปกรณ์หน่ึง
ท่ีเรำขำดไม่ได ้เพรำะนอกจำกหนำ้ท่ีในกำรโทรแลว้นั้น   มนัยงัท ำอีกหลำกหลำยหนำ้ท่ี  ในกำรใชชี้วิตประจ ำวนั   
เช่น   กำรเขำ้สงัคมออนไลน ์ กำรรับชมวิดีโอ  ควำมบนัเทิง  กำรหำควำมรู้  กำรจดักำรบญัชี  กำรโอนเงิน และกำร
ช ำระค่ำบริกำรต่ำงๆ เป็นตน้  BSC Cosmetology เห็นควำมส ำคญัของอุปกรณ์น้ี จึงน ำมำเป็นช่องทำงเพ่ือเจำะตลำด
เขำ้ถึงกลุ่มเป้ำหมำย   โดยเขำ้ไปขำยใน www.eThailandBEST.com ซ่ึงเป็นช่องทำงกำรขำยออนไลนใ์หม่ของบริษทั  
และยงัเขำ้ร่วมกำรขำยออนไลนข์องพำร์ทเนอร์ทำงธุรกิจต่ำงๆ  เช่น ตลำดดอ็ทคอม  เบนโตะเวบ็ไซด ์ 
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OKBEE.COM ฯลฯ  อีกทั้งยงัเพ่ิมกำรติดต่อส่ือสำรและกำรขำยสินคำ้ผำ่นช่องทำง  Line Application อีกทำงหน่ึง
ดว้ย 
   บริษทัฯ  มองเห็นทิศทำงในกำรเติบโตของกำรเปิดตลำดสู่อำเซียน  AEC   เคร่ืองส ำอำง BSC 
COSMETOLOGY และ SHEENE´   เป็นแบรนดเ์คร่ืองส ำอำงไทยรำยแรกๆ ของประเทศไทยท่ีขยำยฐำนออกไปสู่
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  โดยเร่ิมบุกไปท่ีประเทศเวียดนำมและกมัพูชำ ซ่ึงมีกำรเตรียมควำมพร้อมต่ำงๆ  เพ่ือ 
เขำ้สู่อำเซียนอยำ่งสมบูรณ์  
 - อุตสาหกรรมผลติภัณฑ์เคร่ืองแต่งกายสุภาพสตรี   
   บริษทัฯ ท ำกำรตลำดในสินคำ้กลุ่มสตรีอยำ่งต่อเน่ือง ในทุกแบรนดท่ี์บริษทัเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย  ซ่ึงมี 5 
แบรนดห์ลกัคือ Wacoal, BSC, BSC Signature, Elle และ Kullastri  โดยเพ่ิมควำมหลำกหลำยในตวัผลิตภณัฑ ์
ตลอดจนเพ่ิมฟังคช์ัน่กำรใชง้ำนท่ีเหมำะกบักำรสวมใส่ของลูกคำ้ พร้อมชูควำมโดดเด่นทำงดำ้นนวตักรรม  เพ่ือให้
ผูบ้ริโภคเกิดกำรรับรู้ถึงกำรพฒันำผลิตภณัฑอ์ยำ่งต่อเน่ืองของบริษทั 
 - อุตสาหกรรมผลติภัณฑ์เคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ   
  บริษทัฯเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยเคร่ืองแต่งกำยสุภำพบุรุษภำยใตแ้บรนด ์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
ช่องทำงจดัจ ำหน่ำยหลกั คือหำ้งสรรพสินคำ้ ทั้งในกรุงเทพ และต่ำงจงัหวดัท่ีมีพนกังำนขำยประจ ำ เพ่ือใหค้ ำแนะน ำ
ผลิตภณัฑแ์ละใหบ้ริกำรหลงักำรขำย และขยำยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยเขำ้ไปในหำ้งดิสเคำนส์โตร์ รวมทั้งกำรเปิดร้ำน
ในศูนยก์ำรคำ้  ช่องทำงขำยทำงทีวี และ E-COMMERCE 
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 2.   โครงสร้างรายได้ของบริษทั 
 บริษทัฯ จ ำแนกรำยไดเ้ป็น 3 สำยผลิตภณัฑห์ลกัดงัต่อไปน้ี                                              (หน่วย : ลำ้นบำท) 

สำยผลิตภณัฑ ์
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 

2559 % 2558 % 2557 % 

รำยไดห้ลกัจำกกำรขำยสินคำ้             

เคร่ืองส ำอำจและเคร่ืองหอม 1,299.79 9.65 1,296.29 10.03 1,387.04 11.04 

    เคร่ืองแต่งกำยสุภำพสตรี 4,388.00 32.59 4,130.21 31.96 3,699.61 29.45 

    เคร่ืองแต่งกำยสุภำพบุรุษ 3,356.02 24.92 3,236.10 25.04 3,252.97 25.89 

    อ่ืนๆ 3,571.57 26.52 3,680.22 28.48 3,693.38 29.40 

รำยไดอ่ื้น             

   เงินปันผลรับ 526.68 3.91 378.45 2.93 332.52 2.65 

   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำร และ             

   อุปกรณ์และอสงัหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน 35.18 0.26 0.59 0.01 5.44 0.04 

   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำ - - - - 22.27 0.16 

   ส่วนแบ่งก ำไรในบริษทัร่วม 51.13 0.38 44.66 0.34 - - 
   อ่ืนๆ 237.58 1.76 157.55 1.21 191.86 1.53 

รวมรายได้ 13,465.95 100.00 12,924.07 100.00 12,562.82 100.00 
 

              (หน่วย : ลำ้นบำท) 

สำยผลิตภณัฑ ์
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2559 % 2558 % 2557 % 

รำยไดห้ลกัจำกกำรขำยสินคำ้             

เคร่ืองส ำอำจและเคร่ืองหอม 1,299.79 9.82 1,296.29 10.09 1,387.04 11.01 

    เคร่ืองแต่งกำยสุภำพสตรี 4,239.53 32.03 4,129.41 32.16 3,699.01 29.38 

    เคร่ืองแต่งกำยสุภำพบุรุษ 3,356.02 25.35 3,236.10 25.20 3,252.97 25.83 

    อ่ืนๆ 3,525.62 26.63 3,629.28 28.26 3,691.83 29.32 

รำยไดอ่ื้น             

   เงินปันผลรับ 538.08 4.06 389.57 3.03 334.38 2.66 

   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำร และ             

   อุปกรณ์และอสงัหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน 34.86 0.26 0.59 0.01 31.71 0.25 

   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำ - - - - 22.27 0.16 

   อ่ืนๆ 244.00 1.84 160.33 1.25 194.85 1.55 

รวมรายได้ 13,237.90 100.00 12,841.57 100.00 12,591.79 100.00 
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 3. การเปลีย่นแปลงและกจิกรรมทีส่ าคญัในรอบปี  2559   

• BSC Cosmetology :  
ก่อตั้ง : ตุลำคม 2548  
ในปี  2559  ท่ีผำ่นมำ  เป็นปีท่ีอุตสำหกรรมส่ิงพิมพไ์ทยเขำ้ขั้นวิกฤติอยำ่งแทจ้ริง ทั้งจำก  “พฤติกรรมผูอ่้ำน”  
ท่ีเปล่ียนไปตำมเทคโนโลย ี เลิกพลิกอ่ำนขอ้มูลบนหนำ้กระดำษหนัมำสไลดจ์อดูส่ิงท่ีสนใจผำ่นโลก
ออนไลน ์ และจำกภำวะเศรษฐกิจโดยรวมท่ีทรุดตวัพร้อมกนัทัว่โลก  ส่งผลกระทบต่อเมด็เงินโฆษณำซ่ึง 
เป็น  “ท่อน ้ำเล้ียงหลกั”  ของธุรกิจส่ิงพิมพห์ลำยๆ แขนง  ส่ิงท่ีตำมมำคือนิตยสำรดงัหลำยฉบบัตอ้งประกำศ
ปิดตวัลง  หลงัเมด็เงินโฆษณำในช่วง 10 ปีหลงัลดลงถึงกวำ่ 1 ใน 3 ขณะท่ีหนงัสือพิมพ ์ แมเ้มด็เงินโฆษณำ
จะลดลงนอ้ยกวำ่  แต่หลำยฉบบักป็ระกำศไม่รับคนเพ่ิม  ซ่ึงตอ้งยอมรับวำ่ปัจจุบนัส่ือดิจิตอลกลำยเป็นส่ือ
ทดแทนส่ือส่ิงพิมพ ์  และส่ือดิจิตอลไดก้ลำยเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ ำวนัของผูบ้ริโภค   ก่อใหเ้กิด
พฤติกรรมกำรเสพส่ือท่ีเปล่ียนไป มีผลโดยตรงต่อแนวคิดในแคมเปญโฆษณำและกำรวำงแผนส่ือ อุปกรณ์
พกพำ  หรือ  Mobile Device  กลำยเป็นอุปกรณ์คู่กำยของคนรุ่นใหม่ รวมทั้งโทรศพัทมื์อถือ  Tablet  และ 
Laptop  โดยตวัเลขกำรเติบโตของอุปกรณ์ทั้งสำมชนิดนั้นสูงข้ึนอยำ่งเห็นไดช้ดัในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผำ่นมำ ส่ิงท่ีมี
ผลตำมมำคือพฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนไป กำรเสพคอมเมน้ทผ์ำ่นอุปกรณ์พกพำเหล่ำน้ีจะเพ่ิมตำมไปดว้ย  
บริษทัฯ ปรับเปล่ียนกลยทุธ์ทำงกำรตลำดตำมควำมตอ้งกำรของกลุ่มเป้ำหมำย   โดยเพ่ิมสดัส่วนกำรส่ือสำร  
กำรตลำด ไปยงักลุ่มดิจิตอลออนไลน์ใหเ้ป็นสดัส่วนท่ีมำกข้ึน และขยำยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยไปยงักลุ่ม
ดงักล่ำว  โดยปีท่ีผำ่นมำมีกำรท ำกำรตลำดผำ่นส่ือ E-Commerce เช่น O-Shopping, Bento Website, Seven-
Eleven Online Catalogue ฯลฯ และยงัมีกำรจดัท ำ Viral VDO  เพ่ือส่งเสริมภำพลกัษณ์และตรำสินคำ้ให ้
เป็นท่ีรู้จกัเพ่ิมมำกยิ่งข้ึน โดยในปีท่ีผำ่นมำออกแคมเปญกำรตลำด “ท่ีสุดของแป้ง Soft Filter จำก BSC”  
โดยมีคุณนำตำลี เกวโบวำ  (Natalie Glebova) Miss Universe 2005  เป็นพรีเซ็นเตอร์ในแคมเปญกำรตลำด
ดงักล่ำว  โดยยงัคงชูคอนเซ็ปต ์  “เคร่ืองส ำอำงระดบัโลก”    และเสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ใหแ้บรนด ์  BSC 
Cosmetology  กำ้วสู่ควำมเป็นเคร่ืองส ำอำงระดบัโลก คอนเซ็ปตใ์นกำรท ำกำรส่ือสำรทำงกำรตลำด  มุ่งเนน้
นวตักรรมใหม่ “Soft Focus”  ท่ีใหคุ้ณสมบติัช่วยกระจำยแสงเสมือนใส่ฟิลเตอร์ใหผ้ิวดูนวลเนียนเปล่ง
ประกำย  ประดุจใชฟิ้ลเตอร์จำกแอพพลิเคชัน่ถ่ำยภำพ  ซ่ึงเป็นแคมเปญกำรตลำดหลกัของปีท่ีผำ่นมำ และ
ไดรั้บกำรตอบรับเป็นอยำ่งดีจำกลูกคำ้ในกลุ่มสกินแคร์   BSC Cosmetology  ยงัท ำกำรตลำดสินคำ้กลุ่ม  
Whitening  ขำวกระจ่ำงใส  Whitening  โดยท ำกำรตลำดสุดยอดสินคำ้แห่งนวตักรรม กบันวตักรรมใหม่
ล่ำสุด BSC Expert white anti-pollution plus พร้อมปกป้องดูแลผิว  ตั้งแต่คร้ังแรกท่ีใชจ้ำกมลภำวะทุกสภำพ
อำกำศ  ทั้งแดด  ทั้งควำมร้อน  และรังสี UV ของเมืองไทย  โดยผลิตภณัฑชุ์ดน้ีไดน้ ำนวตักรรมใหม่ของ
สำรอำหำรท่ีก ำลงัเป็นท่ีนิยม  Pollustop  ท่ีท ำหนำ้ท่ีเปรียบเสมือนหนำ้กำกอจัฉริยะในกำรดูแลปกป้องผิวจำก
มลภำวะ   ในกำรใชชี้วิตประจ ำวนักบัสภำพมลภำวะบำ้นเรำเส่ียงต่อกำรเป็นโรคผิวหนงัสูงมำก  อีกทั้งกำร
เกิดภำวะผิวแหง้  ผิวไหมเ้กรียม  ผิวเส่ือมต่อกำรโดนท ำลำยจำกสภำพอำกำศ  และมลภำวะท่ีเป็นพิษ BSC 
Cosmetology  จึงคิดคน้นวตักรรม สกินแคร์ ท่ีช่วยท ำใหผ้ิวหนำ้ขำวกระจ่ำงใส  ลดเลือนร้ิวรอย  ท ำใหผ้ิว
แขง็แรงรวมทั้งขจดัสำรพิษต่ำงๆ  จำกผิวหนำ้และปกป้องผิวจำกมลภำวะไดต้ั้งแต่คร้ังแรกท่ีใชใ้นทนัที  
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• Sheene´:   น าเสนอคอนเซ็ปต์  “Sheene´ Mobile Beauty”  สถำนีควำมงำมเคล่ือนท่ีท่ีจะมำเสิร์ฟควำมสวย
และใหลู้กคำ้ไดส้มัผสัประสบกำรณ์กำรเลือกซ้ือเคร่ืองส ำอำงในรูปแบบใหม่ท่ีมุ่งตรงเขำ้หำลูกคำ้มำกกวำ่
กำรรอใหลู้กคำ้เขำ้หำ ซ่ึงตอบโจทย ์ Lifestyle  กำรใชชี้วิตของสำวๆยคุดิจิตอลท่ีชีวิตเร่งรีบ  สำมำรถเลือกใช้
ชีวิต  Outdoor ไดม้ำกข้ึน  ซ่ึงหลงัจำกท่ี  Sheene´ Mobile Beauty   เปิดตวัในงำนสหกรุ๊ปในปีท่ีผำ่นมำ  
ไดรั้บกำรช่ืนชมจำกลูกคำ้และคู่คำ้รวมถึงร้ำนคำ้ต่ำงๆท่ีเขำ้มำชมงำน  แบรนด ์ Sheene´ จึงเร่ิมขยำยตวั 
Sheene´ Mobile Beauty ไปตำมสำขำต่ำงๆทัว่ประเทศ  ไดรั้บกำรตอบรับเกินควำมคำดหมำยดว้ยคอนเซ็ปต ์ 
“สวย ทนัสมยั เขำ้ถึงง่ำย”  เขำ้ถึงลูกคำ้โดยตรง ซ่ึงในปัจจุบนัลูกคำ้มีรูปแบบและพฤติกรรมกำรใชจ่้ำยซ้ือ
สินคำ้ท่ีเปล่ียนแปลงไป  โดยทำงแบรนดต์ระหนกัถึงกำรเปล่ียนแปลงน้ี และไดป้รับรูปแบบกำรขำยให้
สอดคลอ้งกบักำรด ำเนินชีวิตของลูกคำ้ 

• Pure  Care:  น าเสนอผลติภัณฑ์  “Royal Rice Series”  นวตักรรมสำรสกดัน ้ำมนัร ำขำ้ว  ไดรั้บแรง
บนัดำลใจท่ีตอ้งกำรเป็นส่วนหน่ึงในกำรร่วมสนบัสนุนกำรใชป้ระโยชนจ์ำกสำรสกดัน ้ำมนัร ำขำ้ว  ใน
โครงกำรส่วนพระองค ์สวนจิตรลดำ เพ่ือสนบัสนุนผลผลิตของเกษตรกรภำยในประเทศ  เพ่ือพฒันำคุณภำพ
ชีวิตของเกษตรกรอยำ่งย ัง่ยืน ใหส้ำมำรถพ่ึงพำตนเองได ้ควบคู่ไปกบักำรลดกำรน ำเขำ้วตัถุดิบจำก
ต่ำงประเทศ   ดว้ยอำนุภำพอนัทรงพลงัของ  Riceberry Bran Oil  ท่ีอุดมไปดว้ยวิตำมินอีธรรมชำติ  และ
แกมมำออไรซำนอล  ซ่ึงเป็นท่ียอมรับจำกทัว่โลกวำ่ช่วยบ ำรุงผิว และชะลอควำมร่วงโรย  ท ำใหผ้ิวแลดูตึง
กระชบั เรียบเนียน 

• Arty  Professional :  เคร่ืองส าอาง Arty Professional by BSC น ำเสนอ Concept  “4 H.D. Selfie มัน่ใจ  

ผวิเนียนใสทะลุจอ”  ผลิตภณัฑใ์หม่ล่ำสุด  ท่ีจะช่วยใหก้ำรแต่งหนำ้สวยคมชดัเป็นเร่ืองง่ำย   ดว้ยนวตักรรม
ใหม่ล่ำสุด  Technology  Hybrid Powders  เป็นกำรสร้ำงชั้นฟิลม์บนผิว ช่วยใหผ้ิว สวยใส ไร้ท่ีติ ปกปิดทุก
ปัญหำผิว รอยคล ้ำ ฝ้ำ กระ มัน่ใจไดว้ำ่ แมแ้ต่กลอ้งถ่ำยภำพควำมละเอียดสูง H.D. กไ็ม่สำมำรถท ำร้ำยควำม
สวยของผิวได ้

• BSC Panadda :  น าเสนอ Concept “The Power of Make up”  BSC Panadda  แบรนดผ์ูน้ ำเร่ืองขนตำ
ปลอมท่ีจะมำเปล่ียนชีวิตของคุณสำวๆ ใหส้วยโดดเด่น  จำกพลงัของขนตำปลอม  เพรำะเรำเขำ้ใจควำม
แตกต่ำงของรูปตำ   จึงไดส้ร้ำงสรรคค์วำมงำมจำกพลงัของเมคอพัและขนตำปลอม   ท่ีจะบนัดำลให้
เปล่ียนเป็นคนใหม่   “แค่ติด ชีวิตเปล่ียน!! Open Your Eyes”   โดยสำมำรถดีไซนข์นตำเป็นรูปแบบใหม่ๆได้
ดว้ยตนเอง เพ่ือใหเ้หมำะกบัรูปตำมำกท่ีสุด 

• แคมเปญการตลาดเพ่ือสร้างสรรค์ส่ิงดีๆ  ให้กบัสังคม :  ICC The Most Beautiful Day 
      บริษทัฯ ตระหนกัถึงกำรมีส่วนร่วมพฒันำสงัคมใหน่้ำอยู ่เตม็เป่ียมไปดว้ยเร่ืองรำวดีๆ เพ่ือจุดประกำยและ

ร่วมกนัเป็นก ำลงัใจใหค้นในสังคม  จึงไดส้ร้ำงสรรคแ์คมเปญกำรตลำด “The Most Beautiful Day”  เพ่ือเป็น
กระบอกเสียงในกำรช่วยเหลือเยียวยำผูย้ำกไร้ท่ีตอ้งกำรควำมช่วยเหลือต่ำงๆในสงัคม  ซ่ึงในปี 2559  ท่ีผำ่น
มำไดร่้วมกบัสถำบนัพฒันำกำรเดก็รำชนครินทร์   จดัท ำโครงกำรช่วยเหลือจดัหำรถเขน็และอุปกรณ์
กำรแพทยส์ ำหรับเดก็ และคนพิกำร  โดยโครงกำรน้ีตั้งเป้ำหมำยรณรงคใ์นกำรรับบริจำครวบรวมรถเขน็ท่ี
ไม่ไดใ้ชแ้ลว้หรือบริจำคเงินเพ่ือสมทบทุนจดัซ้ือรถเขน็และอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิกำร   และยงัส่ือสำรไปยงั
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ผูท่ี้มีจิตอำสำสำมำรถร่วมซ่อมแซม  Wheelchair ไดท่ี้สถำบนัพฒันำกำรเดก็รำชนครินทร์ จ. เชียงใหม่ อีก
ดว้ย 

• ช่องทางการขายรูปแบบ “One Stop Shopping” : Beauty Station (16 ptb) 
ในปัจจุบนัพฤติกรรมกำรเลือกซ้ือสินคำ้กลุ่มเคร่ืองส ำอำงไดเ้ปล่ียนไปอยำ่งมำก เน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลง
ทำงดำ้นกำรส่ือสำรกำรตลำดท่ีมีควำมแปลกใหม่ รวดเร็วและเขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้ไดง่้ำยมำกยิ่งข้ึน ท ำใหลู้กคำ้มี
อิสระในกำรเลือกซ้ือ เคร่ืองส ำอำงท่ีไม่จ ำกดัแค่เพียงในเคำนเ์ตอร์แบบเดิมๆ เท่ำนั้น  กำรเปล่ียนแปลงคร้ังน้ี
เป็นกำรเปิดโอกำสและทำงเลือกใหม่ในกำรรวบรวมแบรนดเ์คร่ืองส ำอำงทั้งภำยในและภำยนอกบริษทั  ท่ี
เป็นท่ีสนใจของกลุ่มลูกคำ้ใหอ้ยูใ่นสถำนท่ีเดียวกนั (One Stop Service Shop) เพ่ือตอบสนองต่อ Life Style 
ลูกคำ้  ใหอิ้สระในกำรเลือกซ้ือแก่ลูกคำ้ แต่ยงัคงไวซ่ึ้งกำรบริกำรแบบดีเยี่ยมแบบเคำนเ์ตอร์ นัน่คือ “Beauty 
Station” สถำนีแห่งควำมงำม 

โครงการวาโก้โบว์ชมพู  สู้มะเร็งเต้านม 
จำกสถิติปัจจุบนั โรคมะเร็งท่ีพบในสตรีเป็นอนัดบัหน่ึง คือ โรคมะเร็งเตำ้นม และผูห้ญิงท่ีเป็นมะเร็งเตำ้นมมี
แนวโนม้อำยนุอ้ยลงเร่ือยๆ อย่ำงน่ำวิตก  วำโกจึ้งจดัโครงกำร “วำโกโ้บวช์มพู สูม้ะเร็งเตำ้นม”  ดว้ยตระหนกั
ถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม   และเพ่ือสร้ำงสรรคส่ิ์งท่ีมีคุณค่ำแก่ผูห้ญิงไทย จึงไดด้ ำเนินกำรรณรงคต์ำ้นภยั
มะเร็งเตำ้นมมำปีน้ีครบ 16 ปี   โดยมุ่งมัน่ท่ีจะสร้ำงควำมตระหนกัรู้  และใหผู้ห้ญิงเห็นควำมส ำคญัของกำร
ตรวจสุขภำพเตำ้นมอยำ่งสม ่ำเสมอ   รวมถึงช่วยเหลือผูป่้วยใหมี้โอกำสไดรั้บกำรรักษำอยำ่งทนัท่วงที  
ส ำหรับโรคร้ำยน้ี  หำกตรวจพบแต่เน่ินๆ  สำมำรถรักษำใหห้ำยได ้ โดยในปีท่ีผำ่นมำ มุ่งรณรงคใ์หส้ตรีไทย
ห่ำงไกลมะเร็งเตำ้นม  ดว้ยกิจกรรมต่ำงๆ อำทิ 

• Wacoal Pink Lady Service   
โครงกำรวำโกโ้บวช์มพู  สูม้ะเร็งเตำ้นม  ไดร่้วมมือกบัสถำบนัมะเร็งแห่งชำติ จดักิจกรรม   “Wacoal Pink 
Lady Service”  ฝึกอบรมพนกังำนขำย  800  คน  เพ่ือเป็นส่ือกลำงเผยแพร่ควำมรู้และวิธีตรวจเตำ้นมดว้ย
ตนเองแก่ลูกคำ้ ตั้งเป้ำยกระดบัเครือข่ำยงำนบริกำรของวำโกท้ัว่ประเทศ  โดยเป็นกิจกรรมท่ีจดัต่อเน่ืองมำ
ตั้งแต่ตน้ปี  2559  ดว้ยควำมร่วมมือจำกแพทยแ์ละพยำบำลผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะทำงดำ้นมะเร็งเตำ้นมจำก
สถำบนัมะเร็งแห่งชำติ   พนกังำนขำยท่ีผำ่นกำรอบรมจะไดรั้บมอบเข็มกลดั Wacoal Pink Lady จะท ำหนำ้ท่ี
เสมือนเป็นตวัแทนวำโกค้อยใหค้ ำแนะน ำลูกคำ้เก่ียวกบัภยัร้ำยจำกโรคมะเร็งเตำ้นม ปัจจยัเส่ียง วิธีกำรตรวจ
เตำ้นมดว้ยตวัเองอยำ่งถูกวิธี วิธีกำรเลือกชุดชั้นใน (Balancing Bra)  เพ่ือเสริมควำมมัน่ใจส ำหรับลูกคำ้ท่ีเคย
ผำ่นกำรผำ่ตดัมะเร็งเตำ้นมมำก่อน รวมถึงแนวทำงกำรปฏิบติัตนเพ่ือสุขภำพท่ีแขง็แรงห่ำงไกลจำกโรคร้ำยน้ี 

• Wacoal Cares for Your Breasts. Mammogram Saves Your Life  ปีที ่7   
      วำโกร่้วมมือกบัสถำบนัมะเร็งแห่งชำติ โรงพยำบำลมะเร็งภูมิภำค  กรมกำรแพทย ์ เครือโรงพยำบำลกรุงเทพ

ชั้นน ำท่ีร่วมโครงกำร  25  แห่งทัว่ประเทศ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรณรงคใ์หลู้กคำ้วำโกเ้ขำ้รับกำรตรวจคดั
กรองมะเร็งเตำ้นมดว้ยเคร่ืองแมมโมแกรมและอลัตร้ำซำวด ์รวมทั้งเทคนิคกำรตรวจเตำ้นมง่ำยๆ ดว้ยตวัเอง 
เพ่ือใหลู้กคำ้น ำไปปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเอง โดยหนัมำใส่ใจหมัน่ตรวจสุขภำพเตำ้นมอยำ่งสม ่ำเสมอ 
จะไดป้ลอดภยัจำกโรคมะเร็งเตำ้นม ทั้งน้ี ลูกคำ้สมำชิก  His & Her  เม่ือซ้ือชุดชั้นในวำโกส้ะสมครบ 
12,000 บำท (สุทธิ) ระหวำ่ง 1 กรกฎำคม ถึง 31 ตุลำคม 2559 วำโกจ้ะมอบบตัรตรวจเอกซเรยเ์ตำ้นม  
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(Mammogram and Ultrasound) เพ่ือรับกำรตรวจแมมโมแกรม 1 คร้ัง โดยไม่เสียค่ำใชจ่้ำยท่ีสถำบนัมะเร็ง
แห่งชำติ  โรงพยำบำลมะเร็งภูมิภำค  กรมกำรแพทย ์ เครือโรงพยำบำลกรุงเทพทุกสำขำทัว่ประเทศ  
(ยกเวน้สมุยและสนำมจนัทร์) รวมสถำนพยำบำลชั้นน ำท่ีใหบ้ริกำร 25 แห่งทัว่ประเทศ 

• โรดโชว์  “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม  Beauty Inside 2559”   
            วำโก ้จบัมือกบัสถำบนัมะเร็งแห่งชำติและสมำคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย  ในพระบรมรำชินูปถมัภ ์จดั

กิจกรรมโรดโชว ์ “โครงกำรวำโกโ้บวช์มพู สูม้ะเร็งเตำ้นม Beauty Inside ปี 2559”   โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
เดินสำยรณรงคท์ัว่ประเทศใหผู้ห้ญิงไทยเขำ้รับกำรตรวจคดักรองมะเร็งเตำ้นมดว้ยเคร่ืองแมมโมแกรม
และอลัตร้ำซำวด ์ พร้อมส่งเสริมควำมรู้ควำมเขำ้ใจกำรดูแลสุขภำพตนเองและใส่ใจสุขภำพเตำ้นมอยำ่ง
สม ่ำเสมอ   เพ่ือจะไดป้ลอดภยัจำกโรคมะเร็งเตำ้นม  และเชิญชวนลูกคำ้วำโกร่้วมท ำบุญเป็นส่วนหน่ึงของ
ผูใ้ห ้  ส่งต่อควำมห่วงใยแก่ผูป่้วยมะเร็งเตำ้นมยำกไร้  พร้อมดว้ยกิจกรรมตกแต่งหมวกส ำหรับผูป่้วยมะเร็งท่ี
รับกำรรักษำดว้ยกำรคีโมโดยกลุ่มจิตอำสำ  เพ่ือมอบใหผู้ป่้วยมะเร็งท่ีดอ้ยโอกำสต่อไป   กำรจดัจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑว์ำโกแ้ละของท่ีระลึก  ซ่ึงทำงโครงกำรฯไดรั้บเกียรติจำก  “ครูโต”  หม่อมหลวง จิรำธร จิรประวติั  
มำร่วมออกแบบลำยบนผลิตภณัฑ ์  โดยรำยไดจ้ะน ำมำสมทบทุนมูลนิธิสถำบนัมะเร็งแห่งชำติและสมำคม
โรคมะเร็งแห่งประเทศไทย เพ่ือกำรรักษำผูป่้วยมะเร็งเตำ้นมยำกไร้ 

• Balancing Bra Donation 
      วำโกจ้ดักิจกรรมกำรกศุล  Balancing Bra Donation  โดยเชิญชวนลูกคำ้ร่วมเป็นผูใ้ห ้ เพ่ือช่วยเหลือผูป่้วย

มะเร็งเตำ้นมยำกไร้  ดว้ยกำรมอบยกทรง  Balancing Bra  พร้อมเตำ้นมเทียมใหก้บัสตรีผูรั้บกำรผำ่ตดัมะเร็ง
เตำ้นมโดยตรง  โดยมอบผำ่นองคก์รและหน่วยงำนต่ำงๆ  อำทิ นำยกเหล่ำกำชำดจงัหวดัต่ำงๆ องคก์รกำร
กศุล  โรงพยำบำลภำครัฐและเอกชน อีกทั้งหำ้งสรรพสินคำ้และร้ำนคำ้ทัว่ประเทศ  โครงกำรน้ีไดรั้บควำม
ร่วมมือจำกหลำย ๆ  หน่วยงำนในกำรส่งมอบ Balancing Bra  แด่ผูรั้บกำรผำ่ตดัมะเร็งเตำ้นมแต่ขำดทุนทรัพย ์

• การมอบเงินบริจาค   
   วำโกม้อบเงินบริจำคเพ่ือช่วยเหลือสงัคมในโครงกำรวำโกโ้บวช์มพู สูม้ะเร็งเตำ้นม ดงัน้ี 

-   มูลนิธิวชิรเวชวิทยำลยัเฉลิมพระเกียรติ  ในพระรำชูปถมัภฯ์  วำโกส้มทบทุนจ ำนวน 5 ลำ้นบำท  เพ่ือ
สร้ำงศูนยม์ะเร็งเตำ้นม ณ โรงพยำบำลขอนแก่น ใหเ้ป็นศูนยก์ลำงในกำรดูแลรักษำโรคมะเร็งเตำ้นม
ส ำหรับสตรีภำคอีสำน 

-   สมำคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชินูปถมัภฯ์  วำโกม้อบเงินบริจำคจ ำนวน 1  ลำ้นบำท 
เพ่ือกิจกรรมตำ้นภยัมะเร็งเตำ้นม 

-   มูลนิธิสถำบนัมะเร็งแห่งชำติ  วำโกม้อบเงินบริจำคจ ำนวน  1  ลำ้นบำท  เพ่ือกำรรักษำผูป่้วยมะเร็งเตำ้นม
ยำกไร้ 
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• โครงการ บราเดย์  บรามีค่า...สร้างอาชีพ  รักส่ิงแวดล้อม    
       “วำโก ้ บรำเดย ์ บรำมีค่ำ...สร้ำงอำชีพ  รักส่ิงแวดลอ้ม” ปีท่ี 5 โครงกำรสร้ำงสรรคส์งัคม  ดว้ยกำรปลุก 

กระแสบรำรักโลก กระตุน้ใหผู้ห้ญิงทัว่ประเทศหนัมำเช็คอพับรำ  ดูแลสุขภำพ  ร่วมบริจำคบรำเส่ือมสภำพ
เพ่ือกำรจดักำรขยะท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มแบบยัง่ยืน  พร้อมสร้ำงอำชีพใหแ้ก่สตรีในบำ้นพกัฉุกเฉินมี
อำชีพมีก ำลงัใจ  กลบัคืนสู่สังคมอยำ่งเขม้แขง็เป่ียมคุณค่ำ  ซ่ึงตอบโจทย ์หลกั 3R คือ  1. Reuse กำรบริจำค
วสัดุใหม่ท่ีใชป้ระกอบบรำใหก้บัสมำคมส่งเสริมสถำนภำพสตรีฯ  ไดน้ ำวสัดุไปท ำเป็นช้ินงำนฝีมือ  สร้ำง
รำยได ้ สร้ำงอำชีพใหก้บัสตรีบำ้นพกัฉุกเฉิน  2. Reduce  กำรน ำผลิตภณัฑย์กทรงไปเผำในระบบปิดเป็น
เช้ือเพลิงผลิตปูนซีเมนต ์ เพ่ือลดกำรใชพ้ลงังำนเช้ือเพลิงส่งเสริมกำรลดมลภำวะดำ้นส่ิงแวดลอ้ม   ลดกำร
เกิดก๊ำซเรือนกระจก   และ 3. Recycle  กำรน ำเศษโครงดนัทรง  ห่วงปรับและตะขอ  ท่ีเป็นโลหะหลอมรวม  
เพ่ือกลบัมำใชป้ระโยชนใ์หม่  เป็นกำรใชท้รัพยำกรใหมี้ประสิทธิภำพและคุม้ค่ำมำกท่ีสุด 

• Arrow: Fabric-Design Innovation 
Arrow Shirt  “Wrinkle Free  No Iron  Plus Quick Dry”  ไม่ต้องรีด ซักแล้วใส่ได้เลย  รีดง่าย  แห้งเร็ว  ใส่
สบาย   เส้ือเช้ิตท ำจำกผำ้ cotton  เสน้ใยยำวพิเศษ ผสมผสำนกบั microfiber ท่ีมีควำมเลก็ละเอียดของเสน้ใย
ใน ระดบั micro เพ่ือใหไ้ดเ้น้ือผำ้ท่ีเนียน นุ่ม  มีคุณสมบติัในกำรคืนตวัจำกรอยยบัไดดี้ ท ำใหง่้ำยต่อกำรรีด 
หรือไม่จ ำเป็นตอ้งรีดเลยกไ็ด ้ซกัเสร็จแลว้ สำมำรถใส่ไดเ้ลย ช่วยใหป้ระหยดัเวลำและพลงังำน ใส่สบำย 
รู้สึกเยน็ตลอดเวลำท่ีสวมใส่ ไม่ร้อน ไม่รู้สึกอบัช้ืน 
Arrow Slack “อสิระทุกการเคล่ือนไหว”  
 - Max Move สุดยอดของกางเกงใส่สบายที่สุด จากการพฒันานวตัรกรรมเน้ือผ้าและการตดัเยบ็ (I-Flex) 
 - Easy Move กางเกงใส่ท างาน ปรับให้เข้ากบัสรีระของแต่ละคน แต่ละขนาด แต่ละช่วงเวลา (Adjustable  
     Waist) 
 - Relax Move กางเกงใส่เที่ยว ใส่สบาย มีสีสันให้เลือกมากมาย 

• Arrow: นวตักรรมทางด้านสังคม 
      Arrow   ขอเส้ือเหลือใช ้ ช่วยคนไทย ช่วยชำวโลก”   ปีท่ี 6    เป็นโครงกำรเชิญชวนใหผู้มี้จิตศรัทธำร่วม

บริจำคเส้ือผำ้เหลือใชใ้หผู้ป้ระสบอุทกภยัน ้ำท่วมผำ่นทำง  Arrow   ซ่ึงเป็นโครงกำรต่อเน่ืองจำกปี 2553   
โดย  Arrow  ท ำกำรบริจำคผำ่นส่ือต่ำงๆ และองคก์รกำรกศุลทัว่ประเทศ  และท ำต่อเน่ืองมำจนถึงปี 2559 

• Lacoste: สร้างความแปลกใหม่ 
      Lacoste น ำเสนอควำมแปลกใหม่อีกคร้ังโดยกำรใช ้Standard Fixture รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์สไตลใ์หม่มำ

ตกแต่งร้ำนโดยไดรั้บแรงบนัดำลใจมำจำกสถำปัตยกรรมสมยัใหม่ท่ีใหค้วำมส ำคญักบัเฟอร์นิเจอร์ท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยกำรใชว้สัดุท่ีมีน ้ำหนกัเบำ ลดพลงังำน และยงัลดมลพิษในขบวนกำรผลิตอีกดว้ย  
นอกจำกน้ียงัน ำ Pop up store ของ Lacoste ในกำรจดังำนเปิดตวัคอลเลคชัน่ L.12.12 โดยเพ่ิมลูกเล่นใหมี้
สีสนั สะดุดตำ มีควำมแปลกใหม่ ซ่ึงเป็นกำรน ำเสนอคอลเลคชัน่ในรูปแบบใหม่ เพ่ือใหดู้น่ำสนใจ และ
รองรับควำมตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้ 
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• Lacoste: นวตักรรมการสร้างสรรค์ 
Lacoste มำพร้อมกบัไอเดียแห่งควำมสมบูรณ์แบบ ของ Lacoste Flagship Store สำขำ Central World ชั้น 2 
แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ท่ีเพียบพร้อมและใหญ่ท่ีสุดในภูมิภำคเอเชีย ดว้ยพ้ืนท่ีกวำ่ 500 ตำรำง
เมตร ใจกลำงกรุงเทพมหำนคร ตกแต่งดว้ย Polo bar ขนำดใหญ่ มีเฉดสีและแบบมำกท่ีสุดในประเทศไทย 
ตอบสนองทุกควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ดว้ยผลิตภณัฑห์ลำกไซส์ หลำยรูปแบบ ตั้งแต่ศีรษะจรดเทำ้ พร้อมทั้ง
ส ำหรับคุณผูห้ญิง คุณผูช้ำย และเดก็ ถือเป็น one stop service ของ Lacoste ประเทศไทย นอกจำกน้ียงัมี
บริกำรปักตวัอกัษรยอ่บนเส้ือโปโล  Lacoste ในช่วงเทศกำลต่ำงๆ อีกดว้ย  

• Lacoste: นวตักรรมทางเทคโนโลยี 
      Lacoste จบัมือกบับริษทั Orthorite ผลิตพ้ืนรองเทำ้ท่ีมีควำมโดดเด่นดว้ยคุณสมบติั 5 ประกำร คือ ช่วยลด

แบคทีเรีย ระบำยอำกำศไดดี้ สวมใส่สบำย ทนทำน และสำมำรถน ำกลบัมำใชใ้หม่ได ้  
 

ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 
1.  อุตสาหกรรมผลติภัณฑ์เคร่ืองส าอางและเคร่ืองหอม 
     (1)    ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
               - ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
           บริษทัฯ  ด ำเนินธุรกิจในกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์คร่ืองส ำอำงมำนบัแต่บริษทัเร่ิมด ำเนินงำนในปี  
2507  ภำยใตเ้คร่ืองส ำอำง PIAS  ซ่ึงเป็นแบรนดจ์ำกญ่ีปุ่น นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัขยำยธุรกิจเคร่ืองส ำอำง  โดยกำร 
แนะน ำแบรนดต่์ำงๆ  เขำ้สู่ตลำดอยำ่งต่อเน่ือง  ไดแ้ก่  BSC PURE CARE, SHEENE´, ARTY PROFESSIONAL, 
HONEI  V, ST. ANDREWS   ในเดือนตุลำคม  2548   เร่ิมแนะน ำแบรนดเ์คร่ืองส ำอำง  BSC COSMETOLOGY  
เพ่ือสร้ำงแบรนดเ์คร่ืองส ำอำงในเครือสหพฒัน์ใหก้ำ้วสู่ระดบัสำกล โดยใชแ้ป้งเคก้เป็นสินคำ้หลกัในกำรโฆษณำ
ผำ่นส่ือใหเ้กิดกำรรับรู้  (Brand  Awareness)  กบักลุ่มเป้ำหมำย และมีกำรผสมผสำนระหวำ่ง  Celebrity Marketing  
และ Testimonial Marketing โดยเลือกใชพ้รีเซ็นเตอร์ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัของประชำชนมำแนะน ำผลิตภณัฑ ์ 
เพ่ือใหเ้กิดควำมตอ้งกำรทดลองใช ้ ประกอบกบัแนวโนม้พฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไปจำกเดิมมำก  ปัจจยั
เทคโนโลยีท่ีเติบโตกำ้วกระโดดเป็นแรงผลกัดนัส ำคญั เช่น เทคโนโลยีคลำวด ์ท ำใหค้วำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค
เปล่ียนไปจำกแนวโนม้ดงักล่ำว  ท ำให ้BSC COSMETOLOGY   เพ่ิมแนวทำงกำรท ำกำรตลำดโดยเพ่ิมสดัส่วน  
ของช่องทำงออนไลน ์ เช่น Facebook   ปัจจุบนัมี Fanpage  กวำ่  500,000 คน  ซ่ึงเป็นฐำนขอ้มูลลูกคำ้ท่ีสำมำรถ   
ต่อยอดไปท ำกำรตลำดดำ้นอ่ืนๆไดอี้ก  กำรเขำ้ร่วมกำรขำยออนไลนข์องพำร์ทเนอร์ทำงธุรกิจต่ำงๆ เช่น ตลำด 
ดอ็ทคอม เบนโต๊ะเวบ็ไซด ์ฯลฯ  อีกทั้งไดเ้พ่ิมกำรติดต่อส่ือสำรและกำรขำยสินคำ้ผำ่นช่องทำง Line Application 
            ปัจจุบนัธุรกิจส่ือทำงดำ้นส่ิงพิมพภ์ำวะขำลง และอำจจะเป็น Sunset Industry ท่ีตลำดผูบ้ริโภคเปล่ียน
รูปไปสู่ธุรกิจอีกรูปแบบหน่ึง หรือถูกทดแทนดว้ยธุรกิจอ่ืน จ ำเป็นตอ้งปรับตวัอยำ่งมำกหรือไม่กต็อ้งปิดตวัเองลง 
เห็นไดจ้ำกนิตยสำรสกลุไทยท่ีอยูคู่่กบัสงัคมไทยมำยำวนำนกวำ่ 60 ปี เตรียมปิดตวัไปอีกฉบบั วำงแผงฉบบัสุดทำ้ย
เดือนพฤศจิกำยน 2559 น้ี รวมทั้ง WHO และพลอยแกมเพชร ท่ีประกำศปิดตวัลงในช่วงปลำยปีน้ีเช่นกนั หลงัจำก
ก่อนหนำ้นั้น มีนิตยสำรช่ือดงันอ้ยใหญ่หลำยฉบบั ทยอยปิดตวัไปแลว้อยำ่งเป็นทำงกำร นอกจำกน้ี ส่ือแต่ละแห่งได้
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ปรับลดตน้ทุนกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ  โดยทุกค่ำยไดเ้คล่ือนทพัจำกส่ือกระดำษมำสู่ส่ือออนไลน์อยำ่งเตม็ตวั หลงัจำก
อยูใ่นโลกของส่ือกระดำษมำยำวนำนกวำ่ 3 ทศวรรษ 
            บริษทัฯ  มองเห็นทิศทำงในกำรเติบโตของส่ือดิจิตอล  โดยในปีท่ีผำ่นมำไดข้ยำยช่องทำงกำรตลำดเขำ้ 
สู่ธุรกิจ E-COMMERCE อยำ่งเตม็รูปแบบ ทั้งในดำ้นกำรจ ำหน่ำยออนไลน ์และผำ่นทีวีชอ้ปป้ิง เช่น O-SHOPPING 
และ BENTO WEBSITE รวมไปถึงกำรขำยผำ่นแอพพลิเคชัน่ LINES  ซ่ึงเป็นช่องทำงท่ีสำมำรถ   เพ่ิมยอดขำย 
ใหแ้บรนดเ์ติบโต และไดรั้บกำรตอบรับเป็นอยำ่งดีจำกลูกคำ้โดยในอนำคตจะพฒันำเป็นอีกหน่ึงช่องทำงกำรขำย 
หลกัของแบรนดด์ว้ย 
                      บริษทัฯ สร้ำงแบรนด ์ BSC COSMETOLOGY  เพ่ือใหเ้กิดกำรยอมรับอยำ่งกวำ้งขวำง และพฒันำให้
แขง็แกร่งข้ึนเพ่ือน ำไปสู่กำรส่งออกเป็นแบรนดข์องเครือสหพฒันเ์องใหสู่้ระดบัสำกล โดย BSC COSMETOLOGY  
พฒันำผลิตภณัฑห์ลำกหลำยและส่ือสำรกำรตลำดผำ่น  Mass Media ในดำ้นภำพลกัษณ์  บริษทัฯ เลือกพรีเซ็นเตอร์  
ท่ีเป็นท่ียอมรับในเร่ืองควำมงำมวำ่เป็นผูห้ญิงท่ีสวยท่ีสุดในโลก และมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั  คือ  นำตำลี   เกลโบวำ  
มิสยนิูเวิร์ส ปี 2005  เป็นแบรนดแ์อมบำสเดอร์  โดยเป็นทูตควำมงำมจำก BSC COSMETOLOGY   ท่ีส่งเสริม 
ภำพลกัษณ์กำ้วสู่ควำมเป็นแบรนดร์ะดบั  International   ต่อไปในอนำคต   บริษทัฯ  มุ่งสร้ำงกำรรับรู้ถึงควำม 
หลำกหลำยของผลิตภณัฑอ์ยำ่งต่อเน่ือง  BSC COSMETOLOGY  ใหค้วำมส ำคญัอยำ่งต่อเน่ืองกบังำนวิจยัทั้งดำ้น
นวตักรรมใหม่ๆ โดยมุ่งเนน้สร้ำงควำมแขง็แกร่งใหก้บัแบรนดแ์ละสินคำ้  โดยมีนวตักรรมเป็นอำวธุส ำคญั  มีกำร 
ลงทุนในกำรวิจยัคน้ควำ้ทำงวิทยำศำสตร์   เพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงนวตักรรมของสินคำ้   และไม่เพียงแค่ตวัสินคำ้เท่ำนั้น  
แบรนด ์BSC COSMETOLOGY เลง็เห็นวำ่ นวตักรรม คือทุกอยำ่งทั้งตวัสินคำ้ กล่องบรรจุภณัฑ ์ช่องทำงกำรจดั
จ ำหน่ำย กำรจดัส่ง กำรตลำด  ซ่ึงแบรนดมุ่์งเนน้นวตักรรมในทุกๆ ดำ้นเพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค  
ควำมพึงพอใจของลูกคำ้ ส่งผลใหมี้กำรพฒันำและน ำเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีดีข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 
 - ปัจจัยส าคัญทีม่ีผลกระทบต่อโอกาส หรือ ข้อจ ากดัการประกอบธุรกจิ 
 - โอกาส และ อุปสรรคของการประกอบธุรกจิ 
  โอกาส 
 1. เกณฑข์องผูห้ญิงท่ีเร่ิมใชเ้คร่ืองส ำอำงตั้งแต่อำยยุงันอ้ย  เป็นปัจจยัท่ีสร้ำงโอกำสเติบโตให ้  
กบัธุรกิจเคร่ืองส ำอำงเป็นอยำ่งมำก  บริษทัฯ  จึงปรับผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัควำมตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้อำยนุอ้ย 
อีกทั้งท ำใหผู้บ้ริโภครู้สึกถึงควำมคุม้ค่ำในดำ้นรำคำ  ส่งผลใหบ้ริษทัฯสำมำรถจ ำหน่ำยไดเ้พ่ิมมำกข้ึนตำมล ำดบั 
   2.  ตลำดเคร่ืองส ำอำงและน ้ำหอม มีอตัรำกำรเติบโตต่อเน่ืองทั้งอุตสำหกรรม  ส่งผลใหห้ำ้ง 
สรรพสินคำ้ต่ำงๆ  มีกำรปรับเปล่ียนกำรจดัพ้ืนท่ี มีกำรปรับไซส์ ทั้งขนำดใหญ่ กลำง และเลก็ เห็นไดจ้ำกกำรท่ี   
เทสโก ้โลตสั พฒันำมำเป็นโลตสัเอก็เพรส ท่ีเปิดจ ำหน่ำยตำมป๊ัมน ้ำมนัต่ำงๆ เพ่ือหลีกเล่ียงกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย 
ผงัเมือง และในปีท่ีผำ่นมำเทสโก ้โลตสั  มีกำรปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีขำยใหม่ โดยเนน้เพ่ิมพ้ืนท่ีส่วน Cosmetic Shop  
มำกข้ึน เพ่ือตอ้งกำรจบักลุ่มลูกคำ้ท่ีมี  Lifestyle  เป็นคนรุ่นใหม่ และเป็นกำรเสริมภำพลกัษณ์ใหแ้ก่  Discount 
Stores  เอง  และเพ่ิมยอดขำยไปในตวั   อีกทั้งยงัท ำใหลู้กคำ้ต่ืนตวัในกำรซ้ือเคร่ืองส ำอำงมำกข้ึน  และในปัจจุบนั 
ยงัขยำยกำรขำยเคร่ืองส ำอำงลงไปยงัร้ำนคำ้ในกลุ่ม Convenience Store เช่น ร้ำน Seven-Eleven เป็นตน้ 
 3. ภำพรวมตลำดเคร่ืองส ำอำงถือวำ่เติบโตดีมำก  โดยมีก ำลงัซ้ือจำกต่ำงจงัหวดัและหวัเมือง
ใหญ่ๆ มำเป็นแรงหนุนท่ีส ำคญัอีกแรงหน่ึง โดยหำ้งสรรพสินคำ้โรบินสนัขยำยสำขำเพ่ิมในหวัเมืองหลกัและรอง   
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เพ่ือรองรับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในแต่ละจงัหวดัมำกข้ึน  ประกอบกบัมีกำรเปล่ียนแปลงและพฒันำวิถีชีวิต และ
ควำมเป็นอยูข่องคนในหวัเมืองต่ำงๆ ท่ีเติบโตจนเป็นเมืองใหญ่ท่ีมีทุกอยำ่งใกลเ้คียงกบักรุงเทพ   สอดรับกบักำร 
เพ่ิมกำรลงทุนในธุรกิจใหญ่   ทั้งอสงัหำริมทรัพยแ์ละคำ้ปลีกตำมหวัเมืองหลกั  หวัเมืองรอง   ซ่ึงเป็นเคร่ืองช้ีวดั  
กำรเติบโตของก ำลงัซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึนไดเ้ป็นอยำ่งดี   จะเห็นไดจ้ำกแผนกำรลงทุนทั้งในเครือเซ็นทรัล   โรบินสนั   
กลุ่มเดอะมอลล ์กรุ๊ป  และกลุ่มหำ้ง Retail จำกต่ำงประเทศ  เช่น Tsuruha ท่ีมีแผนธุรกิจขยำยไปยงัหวัเมืองต่ำง ๆ  
จำกกำรขยำยตวัดงักล่ำวเป็นโอกำสดีของแบรนดท่ี์จะสร้ำงตลำด   และยอดขำยใหเ้ติบโตสอดรับกบัเศรษฐกิจ     
และกำรเจริญเติบโตต่ำง ๆ 
 4.  ปัจจุบนัลูกคำ้มีควำมรู้ในกำรเลือกใชเ้คร่ืองส ำอำงมำกข้ึน  กำรเลือกซ้ือส่วนหน่ึงเกิดจำก
สภำวะทำงสงัคม  โดยเฉพำะช่วงอำยรุะหวำ่ง 30-49 ปี  ท่ีมีปริมำณกำรซ้ือเคร่ืองส ำอำงรำคำแพงมำกข้ึน  เพรำะ    
ใหค้วำมส ำคญักบัภำพลกัษณ์ของตนเอง  โดยรวมแลว้ทุกแบรนดต่์ำงแข่งขนักนัช่วงชิงส่วนแบ่งกำรตลำด  แต่  
ปัญหำ คือเม่ือแข่งขนักนัมำก  ทั้งกำรโปรโมชัน่ของหำ้งสรรพสินคำ้   จำกกำรแจกสินคำ้ตวัอยำ่ง   และกำรให ้   
กิฟตเ์ซตจนสร้ำงควำมเคยชินใหก้บัลูกคำ้  ท ำใหเ้กิดพฤติกรรมไม่ลด - ไม่ซ้ือ   และส่ิงท่ีตำมมำอยำ่งไม่อำจ       
หลีกเล่ียงได ้ คือโอกำสในกำรเกิดควำมจงรักภกัดีต่อแบรนดมี์ไดย้ำก   ท ำใหลู้กคำ้เปล่ียนแบรนดสู์ง  บริษทัฯ        
จึงตอ้งท ำกำรส่งเสริมกำรตลำดมำกยิ่งข้ึน  โดยใชจุ้ดแขง็ของบริษทัท่ีมีสินคำ้หลำกหลำยทุกหมวดหมู่  มำท ำ
กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยแบบ Cross Promotion ระหวำ่งแบรนดภ์ำยในบริษทั 
 5.  กำรเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ  ปัจจุบนัช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยมิไดจ้ ำกดัอยูแ่ค่ช่องทำงหนำ้
เคำนเ์ตอร์ขำย   เม่ือโลกกำ้วเขำ้สู่ยคุดิจิตอล   ควำมนิยมในกำรชอ้ปป้ิงแบบออนไลนเ์พ่ิมมำกข้ึนในทุกหมวดหมู่    
สินคำ้   รวมถึงกลุ่มธุรกิจเคร่ืองส ำอำง  ซ่ึงมีอตัรำกำรเติบโตในกลุ่มอีคอมเมิร์ซสูงเป็นอนัดบั 2 รองจำกกลุ่มเส้ือผำ้   
ซ่ึงเป็นผลดีต่อตลำดเคร่ืองส ำอำงเป็นอยำ่งยิ่ง   ปัจจุบนัเป็นช่วงเวลำท่ีประเทศไทยมีควำมพร้อมส ำหรับกำรซ้ือขำย
ผำ่นระบบออนไลน ์  เน่ืองจำกมีระบบกำรส่ือสำรท่ีเติบโตเขำ้มำรองรับ  จำกกำรพฒันำกำรส่ือสำรแบบ  EDGE    
เขำ้สู่ยคุ  3G  และอนำคตจะเป็น 4G   ท ำใหลู้กคำ้เขำ้ถึงระบบอินเตอร์เน็ต  ซ่ึงถือเป็นปัจจยัส ำคญัของกำรคำ้แบบ         
อีคอมเมิร์ซ   ท ำใหง่้ำยและรวดเร็วในกำรซ้ือสินคำ้  ถึงแมก้ำรขำยผำ่นระบบออนไลนย์งัไม่ไดเ้ป็นรำยไดห้ลกัของ
แบรนดใ์นปัจจุบนั  แต่ตอ้งยอมรับวำ่กระแสไดเ้ขำ้มำและเร่ิมตน้ข้ึนแลว้  โดยตวัเลขกำรซ้ือขำยผำ่นระบบออนไลน์
เป็นกระแสท่ีน่ำจบัตำมอง  และถือเป็นโอกำสของแบรนดท่ี์จะขยำยยอดขำยผำ่นช่องทำงน้ีและเติบโตอยำ่งมำก 
ภำยใน 5 ปี 
 6. กำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนถือเป็นโอกำสอนัดีเพรำะภำพรวมของตลำด 10 ประเทศ
ในประชำคมอำเซียนจะรวมเป็นหน่ึงเดียวส่งผลใหภ้ำษีในกำรน ำเขำ้หรือส่งออกเป็นศูนย ์เรียกไดว้ำ่ปัญหำดำ้นภำษี
ต่ำงๆจะหมดไปท ำใหเ้รำสำมำรถขยำยกำรส่งออกไปไดม้ำกข้ึนในอำเซียนและยงัสำมำรถน ำเขำ้วตัถุดิบท่ีมีควำมได้
ไดเ้ปรียบทำงดำ้นตน้ทุนเขำ้มำไดอี้กดว้ย   
 7. บริษทัฯ ใชเ้ทคโนโลยี (IT) เขำ้ช่วยเพ่ิมศกัยภำพในกำรบริหำร สร้ำงระบบ Quick Response  
Marketing  System (QRMS)   ณ  จุดขำย เพ่ือใหท้รำบผลกำรขำยอยำ่งละเอียดต่อเน่ือง เป็นคร้ัง เป็นช้ิน  เป็นรำย
รหสั และทรำบภำวะสินคำ้ท่ีขำยและสินคำ้คงคลงัไดทุ้กเวลำ  อยำ่งรวดเร็วและต่อเน่ืองโดยระบบออนไลน ์ ท่ีเช่ือม 
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จุดขำย  บริษทัฯ  และผูผ้ลิต  จำกระบบน้ีท ำใหบ้ริษทัฯ สำมำรถป้อนสินคำ้ไดร้วดเร็วข้ึน ไม่เสียโอกำสกำรขำย และ
ป้อนสินคำ้ไดต้ำมชนิด สี ประเภทตำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร แตกต่ำงกนัตำมพ้ืนท่ีขำย และตอบสนองลูกคำ้ไดร้วดเร็ว  
และเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำย (Supply Chain)  ท่ีแขง็แกร่งใหก้บัธุรกิจ   
 8. บริษทัฯ สร้ำงระบบเติมสินคำ้อตัโนมติั  (Auto Replenishment)  เพ่ือน ำระบบ QRMS มำ
ประยกุตใ์ชอ้ยำ่งมีประโยชนแ์ละเตม็ประสิทธิภำพในกำรบริหำรสินคำ้ในร้ำนคำ้ใหส้มบูรณ์มำกยิ่งข้ึน โดยระบบ
เติมเตม็สินคำ้อตัโนมติัน้ีจะน ำขอ้มูลกำรขำยสินคำ้แต่ละ SKU ในแต่ละร้ำนคำ้  ผำ่นสูตรกำรค ำนวณทำงสถิติ  เพ่ือ
พยำกรณ์กำรเติมเตม็สินคำ้เขำ้ร้ำนคำ้ต่อวนั เพ่ือใหมี้สินคำ้ตรงตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ดว้ยปริมำณท่ีเหมำะสม 
ท ำใหห้นำ้ร้ำนมีสต๊อคท่ีสมดุลกบักำรขำย ไม่มีสินคำ้มำกเกินไป และช่วยลดกำรสูญเสียโอกำสในกำรขำย 
 อุปสรรค 
 1. ปัจจุบนักำรแข่งขนัในตลำดเคร่ืองส ำอำงในไทยมีควำมรุนแรงมำกข้ึน    ทั้งจำกกำรท ำ 
กำรตลำดของแบรนดเ์ดิมท่ีมีอยูใ่นตลำด  และแบรนดใ์หม่ท่ีเพ่ิงเขำ้มำท ำกำรตลำดเพ่ิม  ท ำใหเ้พ่ิมโอกำสกำร 
เลือกของลูกคำ้มำกข้ึน ลูกคำ้จึงมีควำมภกัดีต่อแบรนดล์ดลง   
    2.  ดิสเคำนส์โตร์  จำกกำรเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ของวงกำรดิสเคำนส์โตร์    เน่ืองจำกยกัษใ์หญ่
หำ้งคำร์ฟูร์ ประกำศขำยกิจกำร โดยมีคำสิโน กรุ๊ป   เป็นผูค้วำ้ชยัในกำรซ้ือกิจกำร  โดยคำสิโน กรุ๊ป  เป็นผูถื้อหุน้
ใหญ่ของบริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน)  ในปี 2559 ท่ีผำ่นมำ  คำสิโน กรุ๊ป ตอ้งกำรขำยหุน้ทั้งหมด
ในสดัส่วน 58.6% ของทุนช ำระแลว้ เพ่ือลดภำระหน้ีท่ีเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศ   โดยล่ำสุด
ประกำศขำยกิจกำรในไทย ใหก้บั “ทซีีซี คอร์ปอเรช่ัน”  หรือ ทีซีซี กรุ๊ป  ของเจำ้สวัเจริญ สิริวฒันภกัดี เจำ้ของเบียร์
ชำ้ง  จะเห็นไดว้ำ่ ดีลกำรขำยกิจกำรบ๊ิกซีในไทย ด ำเนินไปดว้ย  “ควำมรวดเร็ว”  ภำยในระยะเวลำ “ไม่ถึง 2 เดือน”  
อำจเป็นเพรำะ “ดีมำนด”์ ของเจำ้สวัเจริญ ท่ีอยำกไดบ๊ิ้กซีมำครอบครองมำก จนรวบรัดใหดี้ลรีบจบเพ่ือ “ตดัการ
แข่งขัน” จึงถือเป็นกำร “เปิดศกัรำช” ในกำรซ้ือกิจกำรแสนลำ้น ตั้งแต่ตน้ปี  กำรซ้ือคร้ังน้ีจะท ำใหก้ลุ่มทีซีซี มีธุรกิจ
ครบตั้งแต่ตน้น ้ำยนัปลำยน ้ำในเมืองไทย  (ผลิตสินคำ้ – จดัจ ำหน่ำย)  และกลำยเป็นผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ในกลุ่ม
คำ้ปลีกครอบคลุมทั้งไทยและเวียดนำม (มีร้ำน METRO รูปแบบคำ้ส่งคลำ้ยแมค็โคร และบริษทัในเครือ  BJC มีร้ำน 
B’ smart)  บ๊ิกซีอำจไดป้ระโยชนใ์นดำ้นโอกำสขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศ  โดยเฉพำะกลุ่ม CLMV  ซ่ึงเป็นเป้ำหมำย
หลกัของกลุ่มทีซีซี  และมีสำยป่ำนยำว  โดยเฉพำะเวียดนำม ซ่ึงปัจจุบนัมีช่องทำงจดัจ ำหน่ำยทั้งแบบดั้งเดิม 
(ตวัแทนจ ำหน่ำย)  และโมเดิร์นเทรด  (ร้ำนคำ้ส่ง + ร้ำนสะดวกซ้ือ)  ซ่ึงเช่ือวำ่กลุ่มทีซีซีจะเขำ้ประมูลบ๊ิกซีท่ี
เวียดนำม  ท่ีมีนโยบำยจะขำยเช่นกนั   จำกปัจจุบนับ๊ิกซีมีสำขำในแบบไฮเปอร์มำร์เกต็ 125 สำขำ  (บ๊ิกซี ซูเปอร์ 
เซ็นเตอร์  บ๊ิกซี เอก็ซ์ตร้ำ และบ๊ิกซี จมัโบ)้ บ๊ิกซี มำร์เกต็ 55 สำขำ   มินิ บ๊ิกซี 394 สำขำ  และร้ำนขำยยำเพรียว 146 
สำขำ   เป็นรองแค่เพียงเทสโก ้โลตสั เท่ำนั้น   กำรซ้ือกิจกำรบ๊ิกซีท่ีเกิดข้ึน ไม่เพียงสร้ำงแรงกระเพ่ือมเขยำ่เจำ้ตลำด  
“ซีพี-เทสโก-้เซ็นทรัล”  ชิงคำ้ปลีก-คำ้ส่งเมืองไทยท่ีมีมูลค่ำตลำดกวำ่ 3.3 ลำ้นลำ้นบำทเท่ำนั้น  แต่ยงัเป็นสปริง
บอร์ดท่ีดนัทพัสินคำ้และอำณำจกัรเจำ้สวัเจริญอยำ่งครบถว้นและสมบูรณ์ทั้งสินคำ้ กำรกระจำยสินคำ้ และช่องทำง
ขำย   โดยเฉพำะ “เวียดนำม” ท่ีแมต้ลำดยงัไม่โตมำกนกัเม่ือเทียบกบัคำ้ปลีกเมืองไทย แต่จะเป็นตลำดท่ีมีศกัยภำพสูง
ในอนำคต  จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีนอกจำก “บ๊ิกซี” ประเทศไทยท่ีมีกำรซ้ือขำยเสร็จส้ินไปแลว้  ยงัมี “บ๊ิกซี เวียดนำม”  
ท่ีกลุ่มคำสิโนไดป้ระกำศขำยกิจกำรเช่นกนัตั้งแต่กลำงเดือนธนัวำคม 2558  และกลุ่มทุนคำ้ปลีกใหญ่ๆ ของไทย
ยงัคงใหค้วำมสนใจต่อเน่ือง    
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    จำกกำรขำยกิจกำรดงักล่ำวส่งผลใหต้ลำดดิสเคำนส์โตร์เพ่ิมกำรแข่งขนัท่ีดุเดือดมำกยิ่งข้ึน   ซ่ึง
ผูบ้ริโภคยงัคงไดรั้บประโยชนสู์งสุดในกำรแข่งขนัคร้ังน้ีดว้ย  นอกจำกนั้น ดิสเคำนส์โตร์ยงัพยำยำมยกระดบั
ภำพลกัษณ์ของตวัเองในธุรกิจดิสเคำนส์โตร์  ซ่ึงมีกำรแข่งขนัดำ้นรำคำท่ีรุนแรงห ้ำหัน่กนัจนคู่แข่งหลำยรำยตอ้ง
หำยไปจำกตลำด  กำรท ำรำคำท่ีต ่ำกวำ่ทอ้งตลำดมำกท ำใหอ้  ำนำจกำรต่อรองอยู่ในมือ เกิดกำรเรียกร้องผลประโยชน์
ในเชิงรุก  และด ำเนินกำรในรูปแบบต่ำงๆ ท ำใหบ้ริษทัคู่คำ้ตอ้งรับภำระกำรแข่งขนัเพ่ิมข้ึนเป็นตน้ทุนกำรขำยหรือ
ตน้ทุนกำรตลำดท่ีสูงข้ึน รวมถึงดิสเคำนส์โตร์มีลกัษณะเป็นกำรลงทุนขำ้มชำติ ท ำใหส้ำมำรถขยำยฐำนกำรเปิด
สำขำไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง  ซ่ึงรวมถึงกำรขยำยตวัลกัษณะของคอนวีเน่ียนสโตร์  และซูเปอร์มำร์เกต็แบบยอ่ส่วนไปใน
ชุมชนต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงฐำนอ ำนำจกำรต่อรองกบับริษทัคู่คำ้มำกข้ึน   ธุรกิจดิสเคำนส์โตร์ยงัเพ่ิมพนัธมิตรธุรกิจเพ่ือ
เสริมบริกำรร่วมกบัผูป้ระกอบกำรกวำ่  70  รำยใหบ้ริกำรรับช ำระบิลต่ำงๆ  ในอนำคตมีแนวโนม้จะขยำยให้
ครอบคลุมมำกข้ึน นบัเป็นเคร่ืองมือทำงกำรตลำดในกำรดึงดูดลูกคำ้เขำ้ใชบ้ริกำร  สอดรับพฤติกรรมลูกคำ้เนน้ควำม
สะดวกสำมำรถใชจ้บัจ่ำยสินคำ้และใชบ้ริกำรไดใ้นสถำนท่ีเดียว   ปัจจุบนัลูกคำ้มีเวลำจ ำกดัและนิยมควำม
สะดวกสบำย สำมำรถจบัจ่ำยครบแบบ   "วนัสตอ็ปชอปป้ิง และวนัสตอ็ปเซอร์วิส"  ในท่ีเดียวกนั  นอกเหนือจำกรับ
ช ำระบิลต่ำง ๆ ดิสเคำนส์โตร์ยงัหำพนัธมิตรอ่ืน ๆ  เช่น  ไทยทิคเกต็เมเจอร์  ในกำรเพ่ิมช่องทำงจ ำหน่ำยตัว๋ บขส.  
จ ำหน่ำยบตัรคอนเสิร์ตต่ำงๆ บริกำรส่งพสัดุไปรษณีย ์ เป็นตน้  และ ดิสเคำนส์โตร์จึงใชจุ้ดน้ีท ำแคมเปญกำรตลำด
ควบคู่กบักำรจ ำหน่ำยสินคำ้ไดอี้กดว้ย เช่น จ่ำยบิลไดคู้ปองส่วนลด เป็นกำรท ำ พูล มำร์เกต็ต้ิง  เพ่ือใหก้ำรตลำดมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน  ในอนำคตดิสเคำนส์โตร์มีแผนจดัท ำ Shopping Online  แบบเตม็รูปแบบ เพ่ือรองรับกบักำร
แข่งขนัอนัดุเดือด และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีจะเปล่ียนแปลงไปในอนำคต 
                             ผลกระทบ คือ  ซพัพลำยเออร์ หรือบริษทัคู่คำ้  ถูกก ำหนดเง่ือนไข  ใหเ้กิดประโยชนก์บักลุ่ม        
ดิสเคำนส์โตร์มำกกวำ่ แทนท่ีจะเป็นกำรตกลงผลประโยชนจ์ำกทั้ง 2  ฝ่ำยแบบ  Win-Win Situation  และเน่ืองจำก  
ดิสเคำนส์โตร์ใชก้ลยทุธ์ลดรำคำต ่ำกวำ่ป้ำย  เป็นส่ิงดึงดูดผูบ้ริโภค ท ำใหบ้ริษทัคู่คำ้ตอ้งรับภำระกำรถูกรุก ในกำร
เรียกร้องเร่ืองกำรใหส่้วนลดกำรคำ้ท่ีสูงข้ึน  เพ่ือใหมี้โอกำสขำยในหำ้งฯนั้น ในลกัษณะน้ีบริษทัฯ มีมำตรกำรใน 
กำรสร้ำงใหเ้กิดควำมสมดุล  พยำยำมหลีกเล่ียงกำรลดรำคำสินคำ้  โดยใชว้ิธีอ่ืน  เช่น มีของแถมแทนกำรลดรำคำ    
เพ่ือไม่ใหร้้ำนคำ้ในทอ้งถ่ินไดรั้บผลกระทบจำกกำรลดรำคำสินคำ้ และยงัเป็นกำรท ำกำรตลำดกบัคู่คำ้อยำ่งสมดุล   
อีกทำงหน่ึงดว้ย  
 คำดวำ่ตลำดดิสเคำนส์โตร์ยงัคงขยำยตวัอยำ่งต่อเน่ือง  ทั้งตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ 
ตำมสภำวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีเร่ิมมีแนวโนม้ดีข้ึน  โดยมุ่งเนน้กำรขยำยสำขำไปยงัจงัหวดัขนำดกลำงและ 
ขนำดเลก็ท่ีมีก ำลงัซ้ือสูง  และเนน้กำรขยำยสำขำในรูปแบบใหม่ท่ีมีขนำดเลก็ลง และใกลแ้หล่งชุมชนมำกท่ีสุด  
ส ำหรับกลยทุธ์กำรตลำดยงัคงใชก้ำรลดรำคำเป็นตวัดึงดูดลูกคำ้ น ำสินคำ้ท่ีจ ำเป็นในชีวิตประจ ำวนัมำลดรำคำ  
จนกลำยเป็นนโยบำยหลกัท่ีจะด ำเนินกำรตลอดไป มิใช่เพียงแค่กำรส่งเสริมกำรขำยท่ีจดัเป็นช่วงๆ 
 3. พฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนัเปล่ียนไปจำกเดิมมำก  โดยเฉพำะช่องทำงกำรเลือกซ้ือสินคำ้ 
โดยพบวำ่กลุ่มลูกคำ้ไม่มีเวลำเขำ้หำ้งมำกนกั หนัมำใชบ้ริกำรดำ้นกำรชอ้ปป้ิงออนไลน ์จึงท ำใหต้อ้งมีกำรปรับ 
เปล่ียนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยใหเ้หมำะสมกบัพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 4. ในปีท่ีผำ่นมำ  มีปัจจยัเร่ืองกำรเมืองและเศรษฐกิจเขำ้มำกระทบ  ส่งผลใหก้ ำลงัซ้ือของผู ้
บริโภคหดตวั  ท ำใหต้อ้งกระตุน้ตลำดตั้งแต่ตน้ปี  เพ่ือปลุกก ำลงัซ้ือดว้ยโปรโมชัน่  ลด  แลก  แจก  แถม  ส่งผล 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=พูล%20มาร์เก็ตติ้ง
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ใหพ้ฤติกรรมของลูกคำ้มีควำมภกัดีกบัแบรนดน์อ้ยลงตอ้งท ำกำรตลำดใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือมำกยิ่งข้ึน 
 5. นโยบำยกำรปรับข้ึนค่ำแรง 300 บำท  ท ำใหต้น้ทุนกำรผลิตดำ้นค่ำแรงปรับข้ึน  ซ่ึงมีผล 
กระทบกบัโครงสร้ำงตน้ทุนสินคำ้  ตอ้งปรับค่ำแรงงำนกลุ่มท่ีไม่ถึง 300 บำทดว้ย  ขณะเดียวกนักำรปรับข้ึน
ค่ำแรงงำนท ำใหเ้กิดปัญหำกำรเคล่ือนยำ้ยแรงงำนในกรุงเทพกลบัสู่ภูมิล ำเนำ  เพรำะไดค่้ำแรงเท่ำกนัทั้งประเทศ  
ขณะท่ีค่ำครองชีพต่ำงจงัหวดัต ่ำกวำ่กรุงเทพ 
 6. กำรเปิดเขำ้สู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในอนำคต จะส่งผลใหต้ลำดเคร่ืองส ำอำงมีกำร
แข่งขนัท่ีสูงข้ึนอีกมำก  เคร่ืองส ำอำงจำกกลุ่มประเทศอำเซียนสำมำรถเขำ้มำท ำกำรตลำดไดอ้ยำ่งเสรี  ดงันั้นกำร      
สร้ำงแบรนดเ์พ่ือใหเ้กิดควำมภกัดีในตรำสินคำ้ ท่ีมีควำมส ำคญัประกอบกนั กบักำรเกิดโอกำสในกำรสร้ำงตลำด
ใหม่ในกลุ่มอำเซียนเช่นกนั 

 (2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 (ก)  นโยบายและลกัษณะการตลาด 
  - กลยุทธ์การแข่งขัน 
  กำรตลำดเคร่ืองส ำอำงมีกำรแข่งขนัสูงและรุนแรงมำกข้ึนจำกแบรนดใ์หม่ ๆ  ท่ีเพ่ิมข้ึน ตลำด
เคร่ืองส ำอำงมีอตัรำกำรเติบโตอยำ่งต่อเน่ืองทุกปี  ถึงแมใ้นช่วงปี 2557 - 2559  จะประสบภำวะปัญหำเศรษฐกิจและ
กำรเมือง  ธุรกิจเคร่ืองส ำอำงก็ยงัสำมำรถขยำยตวัได ้ เน่ืองจำกสำวไทยยงัคงใหค้วำมส ำคญักบักำรดูแลตวัเอง จึงท ำ
ใหภ้ำพรวมตลำดสินคำ้ควำมงำมยงัสำมำรถเติบโตได ้  ในปี 2558  ท่ีผำ่นมำไดเ้กิดคอสเมติกในรูปแบบแฟลก็ชิป 
สโตร์  โดยกำรเขำ้มำของร้ำนเคร่ืองส ำอำงระดบัโลก “เซโฟร่ำ”  ซ่ึงเป็นร้ำนผลิตภณัฑค์วำมงำมช่ือดงัจำกทุกมุมโลก
ใหส้ำวไทยไดอ้พัเดทเทรนดค์วำมงำม  อีกทั้งกำรขยำยตวัของดิสเคำนส์โตร์และคอนวีเน่ียนสโตร์เขำ้ถึงผูบ้ริโภค  
ไดม้ำกข้ึน  รวมไปจนถึงกำรเติบโตของกลุ่มเชนดรักสโตร์  ท่ีทยอยเดินทพัเขำ้มำท ำกำรตลำดในเมืองไทย  เช่น 
มตัสึโมโต ้คิโยชิ ยกัษใ์หญ่จำกญ่ีปุ่นท่ีร่วมทุนกบัเซ็นทรัล  และกำรท ำกำรตลำดท่ีปรับเปล่ียนไปในเชิงรุกมำกข้ึน 
เพ่ือขยำยฐำนกลุ่มลูกคำ้แต่ละแบรนด ์  ในปี 2559   ท่ีผำ่นมำตลำดเคร่ืองส ำอำงท่ีขำยแบบเคำนเ์ตอร์แบรนดไ์ด้
ปรับเปล่ียนช่องทำงกำรโฆษณำจำกเดิมท่ีใชส่ื้อทำงโทรทศัน ์ เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้แบรนดใ์นวงกวำ้ง  มำเป็นกำรท ำ
กำรโฆษณำผำ่นทำงช่องทำงออนไลน ์ เพ่ือใหเ้ขำ้ถึงลูกคำ้อยำ่งรวดเร็ว  และสำมำรถเขำ้ถึงไดต้ลอดเวลำ ไม่เฉพำะ
ช่วงเวลำไพร์มไทมเ์ท่ำนั้น  โดยตลำดไดป้รับเปล่ียนกำรโฆษณำทำงโทรทศันเ์ป็นเพียงช่องทำงเร่ิมตน้ของกำร
ส่ือสำร  และใชช่้องทำงของส่ือออนไลนเ์ป็นช่องทำงกำรติดตำมเพ่ือใหเ้กิดกำรตดัสินใจซ้ือ  ตลอดจนกำรแนะน ำ
สินคำ้ใหม่ๆ อยำ่งต่อเน่ือง ส่ือโรงภำพยนตร์  และ“ส่ือโฆษณำบนรถไฟฟ้ำ” ไดก้ลำยมำเป็นส่ือทำงเลือกท่ีแบรนด ์
BSC Cosmetology  ใหค้วำมสนใจและหนัมำเลือกใชใ้นแคมเปญกำรส่ือสำรแป้ง  BSC Soft Filter  เพรำะแบรนด์
มองวำ่มีประสิทธิภำพและจดัไดว้ำ่เป็นส่ือท่ีเขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้คนกรุงไดม้ำกท่ีสุด   นบัไดว้ำ่เป็นส่ือ  New Media  ท่ี
แบรนดใ์หค้วำมสนใจเลือกใช ้ โดยวตัถุประสงคก์ำรเลือกส่ือรถไฟฟ้ำนั้นเพ่ือตอ้งกำรเจำะตลำดคนรุ่นใหม่ในเมือง  
อีกทั้งส่ือในหำ้งสรรพสินคำ้มีกำรใชม้ำกข้ึนดว้ย   เน่ืองจำกเป็นส่ือท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคเปิดรับและใหค้วำมสนใจเพ่ิมข้ึน 
เป็นกำรรักษำยอดขำยและขยำยฐำนลูกคำ้ใหม่ๆ เคำนเ์ตอร์แบรนดย์งัเพ่ิมกลยทุธ์กำรตลำดต่ำงๆ มำกมำย   จดั
กิจกรรมกระตุน้กำรจบัจ่ำยท่ีมีควำมรุนแรงมำกข้ึน     ทั้งในแง่ควำมถ่ีและกำรจดัเซตท่ีมีรำคำไม่สูงมำกเป็น
ตวักระตุน้  โดยแต่ละแบรนดจ์ดั  Value Set  เพ่ือใหเ้กิดกำรทดลองใช ้และดึงดูดใจลูกคำ้กลุ่มใหม่  อีกทั้งกำรน ำ
เทคโนโลยีทนัสมยัมำใหบ้ริกำรเร่ิมมีบทบำทมำกข้ึน   เพ่ือสร้ำงควำมต่ืนเตน้ใหก้บัลูกคำ้   กลุ่มเคร่ืองส ำอำง
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เคำนเ์ตอร์แบรนดต่์ำงน ำเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัมำใหบ้ริกำรกนัอยำ่งทัว่หนำ้ โดยเฉพำะเคร่ืองเช็คผิวใชเ้วลำใหบ้ริกำร
เพียง  3 - 5 นำที  สำมำรถวิเครำะห์สภำพผิวไดอ้ยำ่งละเอียด  เป็นเคร่ืองมืออยำ่งหน่ึงท่ีสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือใหก้บั 
แบรนด ์ และยงัสำมำรถสร้ำงควำมรู้สึกถึงควำมคุม้ค่ำในกำรจบั  จ่ำยเพ่ิมมำกข้ึน ปัจจุบนักลยุทธ์กำรท ำกำรตลำด 
ของเคำนเ์ตอร์แบรนดต์อ้งหำวิธีกำรท ำใหผู้บ้ริโภคเกิดควำมรัก และควำมผกูพนัในแบรนดน์ั้นๆ อยูใ่นใจตลอดเวลำ  
รวมถึงกำรท ำสินคำ้ท่ีตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค  ไดเ้ป็นอยำ่งดี พร้อมกำรเพ่ิมจ ำนวนสินคำ้ใหม่ร่วมกบั
กำรท ำกำรตลำดดำ้นอ่ืนๆ  
               ฝ่ำยเคร่ืองส ำอำงและน ้ำหอมของบริษทัใหน้ ้ำหนกักำรวิจยัผูบ้ริโภค  และกำรพฒันำสินคำ้
นวตักรรมท่ีสำมำรถตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งกำรผลิตภณัฑท่ี์ช่วยเพ่ิมควำมสวยและบุคลิกภำพ  
ท่ีดี  พร้อมเคร่ืองมือใหม่ๆ  ท่ีช่วยใหผู้บ้ริโภครับรู้ถึงควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งใชผ้ลิตภณัฑ ์  รวมถึงผลลพัธ์ท่ีไดรั้บ
โดยเฉพำะผลิตภณัฑก์ลุ่มแป้งผสมรองพ้ืน  โดย  BSC COSMETOLOGY  และ  SHEENE´    รักษำควำมเป็นผูน้ ำ
ตลำดแป้งผสมรองพ้ืนอยำ่งต่อเน่ือง  โดยมุ่งเนน้สร้ำงควำมแข็งแกร่งใหก้บัแบรนดแ์ละสินคำ้  โดยมีนวตักรรม   
เป็นอำวธุส ำคญั   มีกำรลงทุนในกำรวิจยัคน้ควำ้ทำงวิทยำศำสตร์   เพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงนวตักรรมของสินคำ้   และไม่
เพียงแค่ตวัสินคำ้เท่ำนั้น  แบรนด ์ BSC COSMETOLOGY  เลง็เห็น นวตักรรม คือทุกอยำ่ง ทั้งตวัสินคำ้   กล่อง
บรรจุภณัฑ ์ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย กำรจดัส่ง กำรตลำด   ซ่ึงแบรนดมุ่์งเนน้นวตักรรมในทุกๆ ดำ้น โดยปีท่ีผำ่นมำ
ไดอ้อกแคมเปญกำรตลำด  “ท่ีสุดของแป้ง   Soft Filter จำก BSC”  โดยมีคุณนำตำลี  เกวโบวำ   (NATALIE 
GLEBOVA)   Miss Universe 2005   เป็นพรีเซ็นเตอร์ในแคมเปญกำรตลำดดงักล่ำว  โดยยงัคงชูคอนเซ็ปต ์  
“เคร่ืองส ำอำงระดบัโลก”    และเสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ใหแ้บรนด ์  BSC COSMETOLOGY  กำ้วสู่ควำมเป็น
เคร่ืองส ำอำงระดบัโลก  คอนเซ็ปตใ์นกำรท ำกำรส่ือสำรทำงกำรตลำด นั้น  มุ่งเนน้นวตักรรมใหม่ “Soft Focus” ท่ี 
ใหคุ้ณสมบติัช่วยกระจำยแสงเสมือนใส่ฟิลเตอร์ใหผ้ิวดูนวลเนียนเปล่งประกำย ประดุจใชฟิ้ลเตอร์จำกแอพพลิเคชัน่
ถ่ำยภำพ  นบัเป็นแคมเปญกำรตลำดหลกัของปีท่ีผำ่นมำ และไดรั้บกำรตอบรับเป็นอยำ่งดีจำกลูกคำ้ 

                SHEENE´    สินคำ้ท่ีครองแชมป์เจำ้ตลำด  “แป้งควบคุมควำมมนั”   ยงัคงตอกย  ้ำควำมเป็นเจำ้
ตลำด ดว้ยกำรท ำกำรตลำดอยำ่งต่อเน่ือง ทั้งใน  Mass Media  และส่ือออนไลน์มีเดีย  เพ่ือใหส้อดรับกบัพฤติกรรม
กำรบริโภคส่ือของกลุ่มลูกคำ้ท่ีใช ้Online Media ในชีวิตประจ ำวนัเพ่ิมมำกข้ึน โดยปี 2559  น ำเสนอคอนเซ็ปต ์
SHEENE´ BEAUTY MOBILE สถำนีควำมงำมเคล่ือนท่ีท่ีจะมำเสริฟควำมสวยและใหลู้กคำ้ไดส้มัผสัประสบกำรณ์
กำรเลือกซ้ือเคร่ืองส ำอำงในรูปแบบใหม่ท่ีมุ่งตรงเขำ้หำลูกคำ้  โดยเจำะกลุ่มเป้ำหมำย  กลุ่มนกัศึกษำ  และกลุ่มวยั
ท ำงำนตอนตน้ อำยรุะหวำ่ง 18-25 ปี  ภำยใต ้ Brand Personality  คือ  New Fun Different  ใหม่-แปลก-แตกต่ำง  
ซ่ึงกำรท ำ Sheene´ Beauty Moblie  นั้นเป็นกำรเพ่ิมจุดปะทะ  เพ่ือใหเ้ขำ้ถึงลูกคำ้ทั้งแบบถำวรและก่ึงถำวร และอำจ
กลำยเป็น  Landmark  หรือ  Hotspot  ใหม่ใหก้บักลุ่มเป้ำหมำยได ้
                           PRODUCT INNOVATION   
                           1.  Product Innovation ท่ีโดดเด่น ไดแ้ก่ 
                               BSC COSMETOLOGY 
                    ออกแคมเปญกำรตลำด “ท่ีสุดของแป้ง Soft Filter จำก BSC” โดยมีคุณนำตำลี เกวโบวำ   
(NATALIE GLEBOVA) Miss Universe 2005  เป็นพรีเซ็นเตอร์ในแคมเปญกำรตลำดดงักล่ำว โดยยงัคงชูคอนเซ็ปต ์  
“เคร่ืองส ำอำงระดบัโลก”    และเสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ใหแ้บรนด ์  BSC COSMETOLOGY  กำ้วสู่ควำมเป็น
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เคร่ืองส ำอำงระดบัโลก   คอนเซ็ปตใ์นกำรท ำกำรส่ือสำรทำงกำรตลำด   มุ่งเนน้นวตักรรมใหม่  “Soft Focus”  ท่ีให้
คุณสมบติัช่วยกระจำยแสงเสมือนใส่ฟิลเตอร์ใหผ้ิวดูนวลเนียนเปล่งประกำย ประดุจใชฟิ้ลเตอร์จำกแอพพลิเคชัน่
ถ่ำยภำพ  นบัเป็นแคมเปญกำรตลำดหลกัของปีท่ีผำ่นมำ และไดรั้บกำรตอบรับเป็นอยำ่งดีจำกลูกคำ้ 
                             SHEENE´ 
                             สินคำ้ตวัใหม่ล่ำสุดคือ SHEENE´ ACNE CLEAR LIQUID POWDER ซ่ึงเป็นสินคำ้ส ำหรับดูแล
รักษำสิว ซ่ึง Sheene´ ไดอ้อกสินคำ้ใหม่ตอบโจทยก์ลุ่มลูกคำ้วยัรุ่น ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเร่ิมจะมีสิวและตอ้งกำรดูแลรักษำ
อยำ่งง่ำย สะดวก และเนน้กำรเห็นผลท่ีรวดเร็วท่ีสุด  ดว้ยนวตักรรมใหม่ล่ำสุดของ Sheene´ Acne Clear Liquid 
Powder ตอบโจทยลู์กคำ้ไดสู้งสุดดว้ยกำรทำแลว้เห็นผลใน 24 ชัว่โมง โดยมีนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีช่วยเร่ือง
กำรดูแลรักษำสิว จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ ดว้ยอนุภำคของสำรส ำคญัท่ีอยูใ่นแต่ละชั้นของไมโครสเฟียร์  จะค่อยๆ
ถูกปลดปล่อยออกมำ สู่กำรดูแลผิวอยำ่งยำวนำน 
                             PURE CARE 
                             น าเสนอผลติภัณฑ์ “ROYAL RICE SERIES” นวตักรรมสำรสกดัน ้ ำมนัร ำขำ้ว  ไดรั้บ 
แรงบนัดำลใจท่ีตอ้งกำรเป็นส่วนหน่ึงในกำรร่วมสนบัสนุนกำรใชป้ระโยชน์จำกสำรสกดัน ้ำมนัร ำขำ้ว ใน
โครงกำรส่วนพระองค ์ สวนจิตรลดำ  เพื่อสนบัสนุนผลผลิตของเกษตรกรภำยในประเทศ   เพื่อพฒันำ
คุณภำพชีวติของเกษตรกรอยำ่งย ัง่ยนื ใหส้ำมำรถพึ่งพำตนเองได ้ควบคู่ไปกบักำรลดกำรน ำเขำ้วตัถุดิบจำก
ต่ำงประเทศ   ดว้ยอำนุภำพอนัทรงพลงัของ  Riceberry Bran Oil  ท่ีอุดมไปดว้ยวติำมินอีธรรมชำติ และ
แกมมำออไรซำนอล ซ่ึงเป็นท่ียอมรับจำกทัว่โลกวำ่ช่วยบ ำรุงผวิ และชะลอควำมร่วงโรย ท ำใหผ้วิแลดูตึง
กระชบั เรียบเนียน 
                             BSC PANADDA   
                             น าเสนอ Concept “THE POWER OF MAKE UP”  BSC Panadda แบรนด ์ ผูน้ ำเร่ือง 
ขนตำปลอมท่ีจะมำเปล่ียนชีวิตของคุณสำวๆ ใหส้วยโดดเด่น  จำกพลงัของขนตำปลอม   เพรำะเรำเขำ้
ใจควำมแตกต่ำงของรูปตำ  จึงไดส้ร้ำงสรรคค์วำมงำมจำกพลงัของเมคอพัและขนตำปลอม ท่ีจะบนัดำลให้
คุณเปล่ียนเป็นคนใหม่ “แค่ติด ชีวติเปล่ียน!! OPEN YOUR EYES”   โดยคุณสำมำรถดีไซน์ขนตำเป็น
รูปแบบใหม่ๆไดด้ว้ยตนเอง เพื่อใหเ้หมำะกบัรูปตำมำกท่ีสุด  แลว้คุณจะพบพลงัของเมคอพัท่ีจะมำเปล่ียน
ชีวติคุณ 
                             ARTY PROFESSIONAL   
 เคร่ืองส ำอำงท่ีเนน้กำรแต่งหนำ้อยำ่งมือโปร  ดว้ยนวตักรรมกำร    แต่งหนำ้ท่ีเนน้กำรไฮไลทแ์ละ
เฉดด้ิงเพ่ือใหห้นำ้สวยมีมิติ กบัคอนเซ็ปต ์ “4 H.D. Selfie มั่นใจ  ผวิเนียนใสทะลุจอ ” ผลิตภณัฑใ์หม่ล่ำสุด ท่ี
จะช่วยใหก้ำรแต่งหนำ้สวยคมชดัเป็นเร่ืองง่ำย ดว้ยนวตักรรมใหม่ล่ำสุด Technology  Hybrid Powders เป็น
กำรสร้ำงชั้นฟิลมบ์นผวิ ช่วยใหผ้วิ สวยใส ไร้ท่ีติ ปกปิดทุกปัญหำผวิ รอยคล ้ำ ฝ้ำ กระ มัน่ใจไดเ้ลยวำ่ แมแ้ต่
กลอ้งถ่ำยภำพควำมละเอียดสูง H.D. ก็ไม่สำมำรถท ำร้ำยควำมสวยของคุณได ้
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                               2.   มีกำรปลูกฝังบุคคลำกรทุกส่วนใหมี้หลกัคิดเชิงบวก  (Positive Thinking)   ในกำรท ำงำน     
และมุ่งเป้ำหมำยในทิศทำงเดียวกนั  เพ่ือร่วมกนัสร้ำงสรรคส่ิ์งดีใหแ้ก่สงัคม โดย  BSC  COSMETOLOGY  ได ้    
สำนต่อโครงกำร  “Think Positive, Think BSC”  ดว้ยแนวควำมคิดท่ีตอ้งกำรเห็นผูห้ญิงไทย  เป็นแรงขบัเคล่ือนท่ี
ส ำคญัใหแ้ก่สงัคม โดยกำรเปล่ียนวิธีคิดของผูห้ญิงใหเ้ป็นผูท่ี้คิดบวก   อีกทั้งเป็นกำรตอกย  ้ำควำมเป็นอนัดบัหน่ึง  
ของแบรนดอี์กดว้ย 
                               3.   กำรใชร้ะบบลูกคำ้สมัพนัธ์หรือ CRM  (Customer Relationship Management)   เพ่ือรักษำ
ฐำนขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นกลุ่มลูกคำ้มีควำมภกัดีต่อแบรนดสิ์นคำ้สูงข้ึน  และขยำยฐำนกลุ่มลูกคำ้ใหม่   โดยกำรรวม   
ระบบสมำชิกของฝ่ำยเคร่ืองส ำอำง และน ้ำหอม กบัระบบสมำชิก (Customer  Database)  ของบริษทั  ในโครงกำร          
His & Her Plus Point    ซ่ึงเป็นโครงกำรท่ีลูกคำ้ซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทั  ณ เคำนเ์ตอร์ปกติ   และร้ำนคำ้ท่ีมี
สญัลกัษณ์ของ His & Her Plus Point  สำมำรถสะสมคะแนนเพ่ือแลกของรำงวลัได ้ท ำใหไ้ดฐ้ำนกลุ่มลูกคำ้ใหม่  
และสำมำรถบริหำรจดักำรฐำนลูกคำ้สมำชิกในเชิงกลยทุธ์ใหเ้กิดยอดขำยเพ่ิมข้ึน 
 - ลกัษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
  แต่ละแบรนดข์องบริษทัฯ มีแนวทำงชดัเจนในกำรขยำยฐำนกลุ่มลูกคำ้ เพ่ือใหค้รอบคลุมและ
ตอบสนองลูกคำ้ไดทุ้กกลุ่ม 
 BSC COSMETOLOGY   
    ปี  2558   BSC  COSMETOLOGY   เพ่ิมช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้  โดยขยำยเขำ้สู่ 
ดิสเคำนส์โตร์  และคอนวี่เน่ียนสโตร์   น ำสินคำ้กลุ่ม BSC White Pink BB,  BSC CC Powder  และผลิตภณัฑ ์
ในกลุ่ม Age Block   ไปจ ำหน่ำยในช่องทำงดงักล่ำว   เพ่ือเพ่ิมยอดจ ำหน่ำยและเพ่ือตอบรับกระแสเกำหลีฟีเวอร์    
ขยำยฐำนลูกคำ้กลุ่มวยัรุ่น และวยัท ำงำนท่ีตอ้งกำรสวยใสสไตลธ์รรมชำติแบบเกำหลี และท ำกำรตลำดใน  
กลุ่มเมคอพั มุ่งเนน้กลุ่มวยัรุ่น และวยัท ำงำน  สนใจกำรแต่งหนำ้และสีสนัท่ีซ้ือง่ำย ขำยคล่อง 
 SHEENE´    ขยำยกลุ่มลูกคำ้ใหม่ดว้ยสินคำ้ในกลุ่มเมคอพัทุกชนิด อำทิ Lipsitck ,  Mascara 
และ  Eye Liner  ส ำหรับสำวๆ ท่ีเนน้ควำมสวยคม  และเลือกซ้ือไดด้ว้ยตนเองง่ำยข้ึน 
 (ข)   สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
   -  สภาพการแข่งขัน  
   กำรตลำดเคร่ืองส ำอำงมีกำรแข่งขนัสูงและรุนแรงมำกข้ึนจำกแบรนดใ์หม่ๆ  ท่ีเพ่ิมข้ึนตลำด
เคร่ืองส ำอำงมีอตัรำกำรเติบโตอยำ่งต่อเน่ืองทุกปี  ถึงแมใ้นช่วงปี  2559  จะประสบภำวะปัญหำเศรษฐกิจ และ
กำรเมือง  ธุรกิจเคร่ืองส ำอำงยงัสำมำรถขยำยตวัได ้   แมว้ำ่ตลำดเคร่ืองส ำอำงจะมีกำรแข่งขนัรุนแรงจำกแบรนด์
ต่ำงประเทศท่ีเขำ้มำท ำตลำดอยำ่งต่อเน่ือง  แต่เช่ือวำ่ผูบ้ริโภครุ่นใหม่เปิดใจและชอบทดลองสินคำ้และยอมจ่ำยเงิน   
มำกข้ึน เพ่ือซ้ือสินคำ้ท่ีมีคุณภำพและไดม้ำตรฐำน  ซ่ึงบริษทัจะอำศยัโอกำสดงักล่ำวสร้ำงแบรนดร์อยลัต้ี และให้
ควำมส ำคญักบักำรขยำยฐำนลูกคำ้สู่คนรุ่นใหม่   เน่ืองจำกกำรขยำยตวัของดิสเคำนส์โตร์และคอนวีเน่ียนสโตร์ท่ี
เขำ้ถึงผูบ้ริโภคมำกข้ึน และกำรท ำกำรตลำดท่ีปรับเปล่ียนไปในชิงรุกมำกข้ึน  เพ่ือขยำยฐำนกลุ่มลูกคำ้ของแต่ละ 
แบรนด ์ ในปี 2559  น้ี เคร่ืองส ำอำงท่ีขำยแบบเคำนเ์ตอร์เซลลเ์ลือกใชส่ื้อทำงโทรทศันม์ำกข้ึน ตลอดจนกำรแนะน ำ
สินคำ้ใหม่ๆ อยำ่งต่อเน่ือง และพบวำ่ส่ือโรงภำพยนตร์ ส่ืออินเตอร์เน็ต และส่ือในรถไฟฟ้ำเป็นส่ือท่ีมีอตัรำกำร
ขยำยตวัเพ่ิมข้ึนอยำ่งชดัเจน   โดย BSC COSMETOLOGY  และ  SHEENE´   เพ่ิมกำรใชส่ื้อโรงภำพยนตร์และส่ือ
ในหำ้งสรรพสินคำ้มำกข้ึนดว้ย เน่ืองจำกเป็นส่ือท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคใหค้วำมสนใจ  และมีกำรเปิดรับส่ือช่องทำงน้ี 
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เพ่ิมข้ึน   อีกทั้งเพ่ือเป็นกำรรักษำยอดขำย และขยำยฐำนลูกคำ้ใหม่ๆ   เคำนเ์ตอร์แบรนดย์งัเพ่ิมกลยุทธ์ทำงกำรตลำด
ต่ำงๆ มำกมำย  จดักิจกรรมกระตุน้กำรจบัจ่ำยท่ีมีควำมรุนแรงมำกข้ึน ทั้งในแง่ของควำมถ่ีและกำรจดัเซต ท่ีมีรำคำ
ไม่สูงมำกเป็นตวักระตุน้ โดยแต่ละแบรนดมี์กำรจดัชุด  Value Set   เพ่ือใหเ้กิดกำรทดลองใชแ้ละดึงดูดใจลูกคำ้กลุ่ม
ใหม่  อีกทั้งกำรน ำเทคโนโลยีทนัสมยัมำใหบ้ริกำรเร่ิมมีบทบำทมำกข้ึนเพ่ือสร้ำงควำมต่ืนเตน้ใหก้บัลูกคำ้   กลุ่ม
เคร่ืองส ำอำงเคำนเ์ตอร์แบรนดต่์ำงน ำเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัมำใหบ้ริกำรกนัอยำ่งทัว่หนำ้  โดยเฉพำะเคร่ืองเช็คผิวใช้
เวลำใหบ้ริกำรเพียง  3 - 5 นำที  สำมำรถวิเครำะห์สภำพผิวไดอ้ยำ่งละเอียด เป็นเคร่ืองมืออีกอยำ่งหน่ึงท่ีจะสร้ำง
ควำมน่ำเช่ือถือใหก้บัแบรนด ์ และยงัสำมำรถสร้ำงควำมรู้สึกถึงควำมคุม้ค่ำในกำรจบัจ่ำยเพ่ิมมำกข้ึน  ปัจจุบนั       
กลยทุธ์กำรท ำกำรตลำดของเคำนเ์ตอร์แบรนด ์ตอ้งหำวิธีกำรท ำใหผู้บ้ริโภคเกิดควำมรักและควำมผกูพนัในแบรนด์
นั้นๆ อยูใ่นใจตลอดเวลำ  โดยยงัคงตอ้งค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ซ่ึงจะเป็นกำรเพ่ิมคุณค่ำของแบรนดใ์น
สำยตำผูบ้ริโภคอีกดว้ย  ดงัจะเห็นไดจ้ำกกำรท่ีหำ้งต่ำงๆ ตอบรับนโยบำยร่วมกนัลดกำรใชถุ้งพลำสติก  เพ่ือลดภำวะ
โลกร้อน  โดยแต่ละหำ้งไดจ้ดัแคมเปญต่ำงๆ รองรับ เช่น กำรใหส่้วนลดเพ่ิมข้ึนเม่ือซ้ือสินคำ้  โดยไม่ใส่ถุงพลำสติค
ของทำงหำ้ง  ก ำหนดวนั NO Bag  ท่ีจะรณรงคใ์หลู้กคำ้งดกำรใชถุ้งพลำสติคในกำรซ้ือของ  ตลอดไปจนถึงกำรให้
แตม้สะสมเพ่ิมข้ึนเม่ือลดกำรใชถุ้งพลำสติคอีกดว้ย  และยงัไดจ้ดัท ำถุงผำ้เป็นของพรีเม่ียมในกำรแลกซ้ือ เป็นของ
แถมใหก้บัลูกคำ้  
 ฝ่ำยเคร่ืองส ำอำงและน ้ำหอมของบริษทัใหน้ ้ำหนกักำรวิจยัผูบ้ริโภค และกำรพฒันำสินคำ้
นวตักรรมท่ีสำมำรถตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งกำรผลิตภณัฑช่์วยเพ่ิมควำมสวยและบุคลิกภำพ 
ท่ีดี  พร้อมทั้งเคร่ืองมือใหม่ๆ  ท่ีช่วยใหผู้บ้ริโภครับรู้ถึงควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งใชผ้ลิตภณัฑ ์รวมถึงผลลพัธ์ท่ีไดรั้บ 
โดยเฉพำะผลิตภณัฑก์ลุ่มแป้งผสมรองพ้ืน โดย BSC COSMETOLOGY  และ SHEENE´  รักษำควำมเป็นผูน้ ำ 
ตลำดแป้งผสมรองพ้ืนอยำ่งต่อเน่ือง  
                          ในกลุ่มสกินแคร์  BSC COSMETOLOGY  ยงัท ำกำรตลำดสินคำ้กลุ่ม Whitening ขำวกระจ่ำงใส 
 Whitening  โดยท ำกำรตลำดสุดยอดสินคำ้แห่งนวตักรรม กบันวตักรรมใหม่ล่ำสุด BSC EXPERT WHITE  
ANTI-POLLUTION PLUS พร้อมปกป้องดูแลผิว ตั้งแต่คร้ังแรกท่ีใชจ้ำกมลภำวะทุกสภำพอำกำศ ทั้งแดด ทั้ง 
ควำมร้อน และรังสี UV ของเมืองไทย  โดยผลิตภณัฑชุ์ดน้ีไดน้ ำนวตักรรมใหม่ของสำรอำหำรท่ีก ำลงัเป็นท่ีนิยม 
Pollustop  ท่ีท ำหนำ้ท่ีเปรียบเสมือนหนำ้กำกอจัฉริยะในกำรดูแลปกป้องผิวจำกมลภำวะ    เพรำะในกำรใช้
ชีวิตประจ ำวนักบัสภำพมลภำวะบำ้นเรำเส่ียงต่อกำรเป็นโรคผิวหนงัสูงมำก อีกทั้งกำรเกิดภำวะผิวแหง้ ผิวไหม้
เกรียม ผิวเส่ือมต่อกำรโดนท ำลำยจำกสภำพอำกำศ และมลภำวะท่ีเป็นพิษ  BSC Cosmetology  จึงคิดคน้นวตักรรม 
สกินแคร์ ท่ีช่วยท ำใหผ้ิวหนำ้ขำวกระจ่ำงใส ลดเลือนร้ิวรอย ท ำใหผ้ิวแขง็แรงรวมทั้งขจดัสำรพิษต่ำงๆ จำกผิวหนำ้
และปกป้องผิวจำกมลภำวะไดต้ั้งแต่คร้ังแรกท่ีใชใ้นทนัที 

                             SHEENE´   ขยำยฐำนกลุ่มลูกคำ้ใหม่โดยแตกไลนสิ์นคำ้กลุ่มแป้ง  Oil free   ซ่ึง  SHEENE´      
ครองควำมเป็นผูน้ ำแป้งควบคุมควำมมนัอนัดบั 1 ในใจผูบ้ริโภค โดยกำรออกผลิตภณัฑ ์Sheene´ Acne Clear Liquid 
Powder  เพ่ือขยำยส่วนแบ่งกำรตลำดและเพ่ิมไลนสิ์นคำ้ใหม้ำกข้ึน 
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 - จ านวนและขนาดของคู่แข่ง 

ประเภท จ านวนคู่แข่งทั้งหมด 
General Cosmetics 83 
Sensitive Skin 19 
Professional Make Up 22 
Self Selection 70 
Direct Sales 70 
Cosmeceutical  5 
Total                  269 

  

 - สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษทั 
 บริษทัฯใชศ้กัยภำพของกำรมี   Multi Brand   เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรแข่งขนั  มีผลิตภณัฑ ์
ท่ีมีจุดเด่นแตกต่ำงกนัของ Brand Character เพ่ือใหค้ลอบคลุมทั้งกลุ่มลูกคำ้ ทั้งดำ้นอำย ุ Life Style ควำมสะดวกซ้ือ
ในช่องทำงต่ำงๆ ท่ีหลำกหลำย  ตลอดจนรำคำท่ีมีทุกระดบัตำมควำมพึงพอใจ แต่แบรนดท่ี์มีกลุ่มลูกคำ้นิยมสูงสุด
ของ  BSC COSMETOLOGY, SHEENE´   ตลอดจน  ARTY PROFESSIONAL, PURE CARE, BSC PANADDA  
หรือ BSC JEANS & JEANS  เพ่ือใหค้รอบคลุมลูกคำ้ไดทุ้กกลุ่มและเพ่ิมส่วนแบ่งทำงกำรตลำด  
 -   แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

ธุรกิจเคร่ืองส ำอำงและควำมงำมเป็นธุรกิจท่ีมีอตัรำกำรเจริญเติบโตและขยำยอยำ่งต่อเน่ืองทุกปี 
กำรบริโภคเคร่ืองส ำอำงในปัจจุบนัคงขยำยตวัอยำ่งต่อเน่ือง เพรำะคนในยคุปัจจุบนัทั้งเพศชำย เพศหญิง และทุกๆ 
ช่วงวยั ต่ำงใหค้วำมสนใจใส่ใจเก่ียวกบัสุขภำพ ควำมงำม และผิวพรรณ รวมทั้งกำรดูแลตวัเองมำกข้ึน มีควำม
ตอ้งกำรอยำกใหต้วัเองดูดีข้ึน  และเป็นเหตุใหธุ้รกิจดำ้นควำมงำม คลินิกดูแลรักษำผิวพรรณ เคร่ืองส ำอำงแบรนด์
ชั้นน ำต่ำงๆ จึงเกิดข้ึนมำกมำยเพ่ือรองรับกบัควำมตอ้งกำรท่ีสูงข้ึนทุกปี 

ภำยใตคุ้ณลกัษณะของกำรเป็นธุรกิจท่ี “โตเงียบ” ไม่วำ่สถำนกำรณ์จะเป็นอยำ่งไร ธุรกิจควำม
งำมจึงเปรียบเสมือนแหล่งขมุทรัพย ์ท่ีรอแจง้เกิดผูป้ระกอบกำรท่ีมองเห็นโอกำสในกำรเขำ้มำช่วงชิงส่วนแบ่งทำง
กำรตลำดก่อนใคร   ปัจจุบนัจะพบวำ่ตลำดผลิตภณัฑเ์คร่ืองส ำอำงมีควำมหลำกหลำยทั้งในเร่ืองของรำคำและ
คุณภำพท่ีสำมำรถตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคและเขำ้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยไดอ้ยำ่งชดัเจน น ำไปสู่ภำวะกำร
แข่งขนักนัเพ่ือแยง่ชิงส่วนแบ่งทำงกำรตลำดท่ีมีมูลค่ำมหำศำลเพ่ิมสูงข้ึนทั้งตลำดภำยในประเทศและตลำดนอก
ประเทศ และทวีควำมรุนแรงมำกข้ึน   ในขณะท่ีธุรกิจเด่นในปีน้ี ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัควำมสวยควำมงำม กย็งัครองเบอร์
หน่ึงอีกเช่นกนั   ส ำหรับตลำดสินคำ้เพ่ือสุขภำพและควำมงำมเกิดข้ึนในเมืองไทยเม่ือ 17 ปีก่อน โดยปัจจุบนัวตัสนั
ถือเป็นแบรนดท่ี์มีสำขำมำกท่ีสุด รองลงมำไดแ้ก่ บู๊ทส์ และเอก็ซ์ตร้ำ (ในเครือซีพี ออลล)์  นอกจำกน้ี ยงัมีแบรนด์
ใหม่ท่ีเกิดข้ึนในตลำด เช่น ซูรูฮะ ซ่ึงเป็นกำรร่วมทุนระหวำ่งเครือสหพฒัน ์กบัซูรูฮะ ประเทศญ่ีปุ่น โอเกนกิ ของ
บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และในอนำคตเช่ือวำ่จะมีแบรนด ์“มทัซึโมโตะ” ซ่ึงเป็นควำมร่วมมือ
ระหวำ่งกลุ่มเซ็นทรัล และมทัซึโมโตะ ประเทศญ่ีปุ่น เพ่ิมข้ึนอีกแบรนดห์น่ึงดว้ย 
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  หลงัจำกท่ีตลำดเคร่ืองส ำอำงเกำหลีท่ีแข่งขนัอยำ่งดุเดือดช่วง  3-4  ปีก่อน  จำกกระแสกิมจิท่ี 
ฮอตฮิตโดยเฉพำะในกลุ่มวยัรุ่น ดว้ยจุดขำยรำคำท่ีเขำ้ถึงง่ำย ท ำใหเ้คร่ืองส ำอำงค่ำยญ่ีปุ่น ซ่ึงมีควำมพรีเมียมในรำคำ
ท่ีสูงกวำ่ไดรั้บผลกระทบในแง่ของกระแสและควำมนิยม   แต่ปัจจุบนักระแสควำมนิยมเคร่ืองส ำอำงของประเทศ
เกำหลีเร่ิมลดลง ซ่ึงผลส่วนหน่ึงมำจำกผูบ้ริโภคเร่ิมค ำนึงถึงคุณภำพกำรดูแลผิวพรรณในระยะยำวมำกข้ึน จำกปัจจยั
เหล่ำน้ี ท ำใหก้ลุ่มเคร่ืองส ำอำงจำกประเทศญ่ีปุ่นและเคำนเ์ตอร์แบรนดจ์ำกประเทศแถบยโุรปมีควำมไดเ้ปรียบ
มำกกวำ่  ขณะท่ีแนวโนม้กำรแข่งขนัในตลำดกลุ่มเคร่ืองส ำอำงนั้น แบรนดช์ั้นน ำของเกำหลียงัคงเติบโตไดดี้ใน
กลุ่มสกินแคร์ โดยเฉพำะไวทเ์ทนน่ิงท่ีสำมำรถท ำยอดขำยในกลุ่มน้ีไดอ้ยำ่งสูงสุดและคำดวำ่ ผูป้ระกอบกำรอีก
หลำยรำยในต่ำงประเทศทั้งเอเชียและยโุรปท่ีจะหนัมำรุกตลำดเคร่ืองส ำอำงในประเทศไทยมำกข้ึน   จำกไลฟ์สไตล์
ท่ีเปล่ียนไป ก ำลงัซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึน คนหนัมำนิยมสินคำ้ท่ีเนน้จุดขำยดำ้นคุณภำพ บวกกบักระแสกำรเขำ้มำของแบรนด์
ใหญ่ๆ โดยเฉพำะกำรเปิดตวั “เซโฟร่ำ” มลัติแบรนดค์วำมงำมระดบัโลก  กำรเปิดตวั ซูรูฮะ เชนดรักสโตร์ร้ำนคำ้
ปลีกเพ่ือสุขภำพและควำมงำมชั้นน ำจำกญ่ีปุ่น เม่ือสองปีท่ีแลว้ ท ำใหต้ลำดมีควำมต่ืนตวัมำกข้ึน  และท ำให้
เคร่ืองส ำอำงญ่ีปุ่นหลำยค่ำยออกมำประกำศรุกหนกัเพ่ือชิงตลำดและฐำนลูกคำ้กลบัคืนมำ  โดยชูจุดแขง็ของแบรนด์
ญ่ีปุ่นในเร่ืองคุณภำพสินคำ้ และควำมเป็นพรีเมียม ซ่ึงตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคยคุปัจจุบนั  ในขณะเดียวกนั บรรดำค่ำย
เคร่ืองส ำอำงทั้งหลำยท่ีพำเหรดเขำ้มำในตลำดควำมงำมไทย   แบรนดเ์คร่ืองส ำอำงแต่ละค่ำยต่ำงมีกลยทุธ์ทำง
กำรตลำด เพ่ือขยำยฐำนลูกคำ้ในสนำมควำมงำม ท่ีมีมูลค่ำนบัแสนลำ้น ซ่ึงปัจจุบนัแบรนด ์BSC Cosmetology ได้
ปรับภำพแบรนดใ์หดู้เดก็ลง เพ่ือขยำยฐำนลูกคำ้ใหก้วำ้งข้ึน จำกเดิมท่ีมีจุดแขง็ในกลุ่มผูใ้หญ่และวยัท ำงำน   ทั้งน้ี 
ส ำหรับตลำดเคร่ืองส ำอำงระดบัเคำนเ์ตอร์แบรนด ์มีโอกำสเติบโตอยูท่ี่ 10% เห็นไดจ้ำกแบรนดใ์หม่ๆ ท่ีทยอยเขำ้ 
มำท ำตลำดอยำ่งต่อเน่ือง  เคร่ืองส ำอำงจำกญ่ีปุ่นยงัคงไดรั้บควำมนิยมจำกผูบ้ริโภค ไม่แพแ้บรนดจ์ำกฝ่ังตะวนัตก 
เน่ืองจำกควำมเขำ้ใจในสภำพผิวของคนเอเชีย และกำรคน้ควำ้วิจยัท่ีใส่ใจรำยละเอียดสไตลญ่ี์ปุ่น ท ำใหผู้บ้ริโภค 
เกิดควำมยอมรับและมัน่ใจ   ตลำดเคร่ืองส ำอำงในช่วง 5 ปี ท่ีผำ่นมำมีกำรเติบโตแบบกำ้วกระโดดเฉล่ีย  18%  ต่อปี
โดยมีมูลค่ำตลำดรวม  2.1 แสนลำ้นบำท แบ่งเป็นตลำดในประเทศ  60% มูลค่ำ  1.2 แสนลำ้นบำท และตลำดส่งออก 
40% มูลค่ำ 9 หม่ืนลำ้นบำท    ขณะท่ีภำยหลงัจำกกำรเปิดประชำคมอำเซียนในปี 2558   ธุรกิจเคร่ืองส ำอำงแข่งขนั
กนัรุนแรงและคำดวำ่ในปี 2563 มูลค่ำตลำดรวมจะเติบโตกวำ่เท่ำตวั โดยเฉพำะภำคกำรส่งออก ซ่ึงมีโอกำสขยำยตวั
ไปกวำ่ 2 แสนลำ้นบำท   ตลำดอุตสำหกรรมเคร่ืองส ำอำงในประเทศไทยกลุ่มสกินแคร์ มีมูลค่ำสูงถึง 400,000 ลำ้น
บำท เป็นผลิตภณัฑบ์ ำรุงเพ่ือผิวขำวถึง 48% ผลิตภณัฑบ์ ำรุงผิวแบบทัว่ไป 43% และผลิตภณัฑบ์ ำรุงแบบให้
คุณประโยชนเ์ฉพำะ 9%   ถือวำ่ “สกินแคร์” เป็นตลำดท่ีใหญ่มำก และขยำยตวัข้ึนเร่ือยๆ อีกทั้งกลุ่มสินคำ้กมี็
หลำกหลำยมำกยิ่งข้ึน ทั้งกลุ่มคอสเมติกส์ กลุ่มอำหำรเสริม กลุ่มผลิตภณัฑดู์แลรูปร่ำง กลุ่มคลินิกควำมงำม และ
กลุ่มสปำ ซ่ึงมีกำรแข่งขนัทำงกำรตลำดสูง ธุรกิจในแต่ละกลุ่มลว้นคิดและสร้ำงสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่ๆ เขำ้มำท ำให้
ตลำดมีกำรเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลำ    กำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (เออีซี)  ส่งผลใหเ้คร่ืองส ำอำงแบรนด์
ดงัจำกต่ำงประเทศทยอยเขำ้มำท ำตลำดในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองและมำกข้ึน ทั้งจำกจีน ญ่ีปุ่น เกำหลี 
ฟิลิปปินส์ เพรำะประตูกำรคำ้กำรลงทุนเปิดแลว้ จะเห็นวำ่แบรนดเ์คร่ืองส ำอำงต่ำงๆ เขำ้มำลงทุนในไทยมำกข้ึน 
ในขณะท่ีไทยเองกส็ำมำรถไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบำ้นไดง่้ำยข้ึนเช่นกนั 
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                 จำกกำรท่ีตลำดค่อนขำ้งเปิดกวำ้งรับสินคำ้ใหม่ๆ   ท ำใหเ้คร่ืองส ำอำงไทยอำจตอ้งเผชิญกำร
แข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน   นอกจำกน้ี  กำรท่ีผูบ้ริโภคภำยในประเทศมีศกัยภำพในกำรจบัจ่ำยใชส้อยท่ีแตกต่ำงกนัไปใน
แต่ละพ้ืนท่ีตำมระดบัรำยได ้ ดงันั้น ควรเตรียมควำมพร้อมในเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในแต่ละทอ้งถ่ิน คู่แข่ง 
รวมถึงกฎระเบียบทำงกำรคำ้ท่ีส ำคญั เพ่ือสำมำรถพิจำรณำตวัสินคำ้ใหเ้หมำะสมกบัผูบ้ริโภคในแต่ละเมือง รวมถึง
เสำะหำพนัธมิตรทำงกำรคำ้เพ่ือสนบัสนุนช่องทำงกำรกระจำยสินคำ้และจดัจ ำหน่ำยใหมี้ประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน ซ่ึง
ถือเป็นใบเบิกทำงท่ีส ำคญัท่ีจะท ำใหก้ำรเปิดเกมรุกตลำดเคร่ืองส ำอำงด ำเนินไปไดอ้ยำ่งรำบร่ืน 

                นอกจำกน้ีเทรนดใ์นกำรตลำดยงัมุ่งเนน้สร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีเพ่ือก่อใหเ้กิดกำรสร้ำงยอดขำยท่ี
เพ่ิมข้ึน ในเร่ืองของกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม หรือ CSR : Corporate Social Responsibility  
ซ่ึงปัจจุบนัก ำลงักลำยเป็นกลยุทธ์ทำงกำรตลำดท่ีส ำคญั  ในกำรสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัผลิตภณัฑข์ององคก์ร      
และในอนำคตจะกลำยเป็นกลยุทธ์ส ำคญัท่ีแบรนดช์ั้นน ำทัว่โลกต่ำงหยิบยกกนัมำใช ้
 และตั้งแต่มีกำรก ำหนดภำษีน ำเขำ้ ในกลุ่มประเทศอำเซียนเป็นศูนย ์ตำมขอ้ตกลงกำรเปิดเขตเสรี
กำรคำ้ในกลุ่มอำเซียน  สินคำ้เคร่ืองส ำอำงอยูใ่นกลุ่มท่ีตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ตกลงดงักล่ำวท ำใหผู้ป้ระกอบกำรในไทย   
ตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อมทุกดำ้น ตอ้งปรับตวัพฒันำดำ้นต่ำงๆ รองรับมำตรฐำนดงักล่ำว  บริษทัฯ สร้ำงควำมแขง็แกร่ง
ดว้ยงำนวิจยัและกำรพฒันำนวตักรรมใหม่ๆ ทั้งดำ้นผลิตภณัฑ ์  รวมทั้งกำรบริกำร กำรบริหำรงำนลูกคำ้สมัพนัธ์  
CRM  และกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหก้บักลุ่มลูกคำ้  โดยผำ่นกิจกรรมทำงกำรตลำดรูปแบบต่ำง ๆ  เพ่ือใหอ้ยูใ่นใจ
ผูบ้ริโภค  และยอมรับในควำมเป็นผูน้ ำและส่ิงใหม่ๆ  ตลอดจนนโยบำยของบริษทัท่ีมุ่งเนน้ GOOD PRODUCT, 
GOOD PEOPLE, GOOD SOCIETY  เพ่ือส่งมอบส่ิงดีๆใหลู้กคำ้และสงัคม 
 (3) การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 ในแง่กำรผลิต ปัจจุบนัผลิตภณัฑเ์คร่ืองส ำอำงของบริษทัทั้งหมด ยงัคงผลิตในประเทศ  90% ส่วนใหญ่
จำกบริษทั  อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอรำทอรีส์ จ ำกดั  และบริษทั  เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์
จ ำกดั  (มหำชน)  ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือสหพฒัน ์ ดว้ยมำตรฐำนกำรผลิตของ ISO 9001 และน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ
รวมร้อยละ 10 
 ในแง่กำรพฒันำ Product ใชแ้นวทำงแบบ Global Sourcing คือ กำรแสวงหำสูตรวตัถุดิบ (Ingredient) 
และบรรจุภณัฑจ์ำกทัว่ทุกมุมโลก 
 (4)   งานทีย่ังไม่ได้ส่งมอบ 
 -  ไม่มี  - 
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 2. อตุสาหกรรมผลติภัณฑ์เคร่ืองแต่งกายสุภาพสตรี 
 (1) ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
 - ลกัษณะผลติภัณฑ์     
 บริษทัฯ มีศกัยภำพในกำรท ำตลำดชุดชั้นในท่ีสูงมำกกวำ่บริษทัอ่ืนๆ ในตลำด  เน่ืองจำกบริษทั      
เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยถึง  5  แบรนด ์ คือ WACOAL, BSC, BSC SIGNATURE, ELLE  และ KULLASTRI  กลยทุธ์
กำรสร้ำงควำมโดดเด่นในตลำด   คือ  กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงในแต่ละแบรนด ์และกำรท ำตลำดแบบครอบคลุม
เป้ำหมำยโดยกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในตวัผลิตภณัฑ ์และสร้ำงนวตักรรมใหม่  เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำใหสู้งข้ึน  
 - ปัจจัยส าคัญทีม่ีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจ ากดัการประกอบธุรกจิ 

 -   โอกาสและอุปสรรคของการประกอบธุรกจิ 
       โอกาส 
  1. บริษทัฯ มีศกัยภำพในกำรแข่งขนัเตม็ท่ี เน่ืองจำกบริษทัเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์
ชุดชั้นในสตรีถึง  5  แบรนด ์ ซ่ึงแต่ละแบรนดมี์ Positioning ท่ีแตกต่ำงกนั   จึงสำมำรถรองรับโครงสร้ำงตลำด 
และกลุ่มเป้ำหมำยท่ีชดัเจน โดยครอบคลุมทุกช่วงวยัของลูกคำ้ แตกต่ำงจำกแบรนดอ่ื์นท่ีเนน้กำรตลำดเฉพำะกลุ่ม 
ช่วงอำยเุท่ำนั้น 
      2.  บริษทัฯ ตระหนกัถึงประโยชนอ์นัมำกมำยของเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ท ำใหเ้กิดโครงกำร
ออกแบบและพฒันำระบบ  ท่ีเรียกวำ่  Quick Response Management System (QRMS)  เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัสินคำ้
และกำรขำย  โดยกำรเกบ็ขอ้มูลจำกร้ำนคำ้โดยตรง  กำรอพัเดทขอ้มูลจะเป็นแบบ Real Time  ขอ้มูลดงักล่ำวน้ี  
บริษทัฯ น ำไปใชว้ำงแผนกำรกระจำยสินคำ้ เพ่ือใหส้ำมำรถตอบสนองกบัควำมเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็วของตลำด 
และเพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดกบัผูบ้ริโภค 
      3.  ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยมีหลำกหลำยมำกข้ึน  เปิดโอกำสใหผู้ผ้ลิตสำมำรถน ำเสนอสินคำ้  
ท่ีมีควำมหลำกหลำยและโดดเด่น เพ่ือตอบสนองและเขำ้ถึงผูบ้ริโภคไดดี้และง่ำยข้ึน 
       อุปสรรค 
      1.  Free Trade Agreement (FTA) ขอ้ตกลงกำรคำ้เสรีท ำใหก้ำรไหลเขำ้ของสินคำ้ต่ำงประเทศ 
โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งสินคำ้รำคำถูกเขำ้มำยงัตลำดภำยในประเทศง่ำยข้ึนและเร็วข้ึนเป็นอยำ่งมำก บริษทัฯ นอกจำก
จะตอ้งแข่งขนักบัผูป้ระกอบกำรในประเทศแลว้ ยงัตอ้งวำงแผนกลยุทธ์แข่งขนักบัสินคำ้ต่ำงประเทศท่ีเขำ้มำแยง่     
ส่วนแบ่งตลำดอีกดว้ย 
      2.  ควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็ว ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีรสนิยมเฉพำะ
ตนมำกข้ึน เน่ืองจำกมีควำมเป็นตวัของตวัเองสูงข้ึน และตอ้งกำรควำมแปลกใหม่ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งผูบ้ริโภคใน
กลุ่มวยัรุ่น ดงันั้น บริษทัฯ จ ำเป็นตอ้งปรับตวัอยำ่งรวดเร็ว เพ่ือใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคท่ี
เปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็วใหท้นัท่วงที เน่ืองจำกสินคำ้มีวงจรชีวิตสั้นข้ึน และตอ้งมีรูปแบบท่ีหลำกหลำยมำกข้ึน  
ดงันั้นกำรบริหำรสตอ็กท่ีมีประสิทธิภำพและรวดเร็ว  จึงเป็นส่ิงจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบนั 
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 (2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 (ก)  นโยบายและลกัษณะการตลาด 
                         -  กลยุทธ์การแข่งขัน 
  ในปี 2559 บริษทัฯ มีกลยทุธ์ในกำรแข่งขนั ดงัน้ี 
    -  การวจิยั และพฒันานวตักรรมผลติภัณฑ์ชุดช้ันในเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า 

       บริษทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำสร้ำงสรรคน์วตักรรม เพ่ือสนองควำมตอ้งกำรของ
ผูบ้ริโภคท่ีปรับเปล่ียนไปตำมไลฟ์สไตลใ์นยคุดิจิตอล  บริษทัฯ จึงน ำเทคโนโลยีใหม่ๆ จำกประเทศญ่ีปุ่นมำ
ปรับปรุงพฒันำกำรออกแบบผลิตภณัฑ ์  เพ่ือใหเ้ป็นทำงเลือกท่ีดีท่ีสุดและเป็นตวัช่วยใหแ้ก่ผูห้ญิงท่ีสนใจดูแล
รูปร่ำงของตวัเอง  ไดเ้ลือกใชผ้ลิตภณัฑใ์หเ้หมำะสมกบัสรีระท่ีมีควำมแตกต่ำงกนัในแต่ละช่วงวยัมีควำมมัน่ใจใน
รูปร่ำงตวัเองมำกข้ึน รวมถึงมีควำมตอ้งกำรท่ีแตกต่ำงกนัในแต่ละกิจกรรมในแต่ละวนั 

  จำกพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็ว  บริษทัฯ จึงใหค้วำมส ำคญั 
กบักำรวิจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค และไดท้ ำวิจยัอยำ่งต่อเน่ืองเพ่ือหำควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และน ำผลกำรวิจยัมำ
ปรับปรุงพฒันำผลิตภณัฑ ์ ตลอดจนกำรส่ือสำรต่ำงๆ เพ่ือใหผู้บ้ริโภคเขำ้ใจถึงประโยชนข์องผลิตภณัฑม์ำกข้ึน  
อีกทั้ง ยงัน ำมำปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนภำยในเพ่ือใหเ้กิดควำมคล่องตวัในกำรตอบสนองผูบ้ริโภคมำกข้ึน  
ในปีท่ีผำ่นมำ บริษทัฯ ไดป้รับกระบวนกำรท ำงำนใหค้รอบคลุมมำกข้ึน ทั้งโรงงำนและฝ่ำยขำย  โดยเร่ิมจำกน ำ
ควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคมำเป็นแนวทำงในกำรผลิตสินคำ้ใหม่ ๆ ทั้งน้ี  ทำงฝ่ำยขำย ฝ่ำยสินคำ้  และโรงงำน 
ท ำงำนร่วมกนัเป็น One Body ร่วมกนัคิดและออกแบบผลิตภณัฑเ์พ่ือผลิตออกมำ ท ำใหผ้ลิตภณัฑต่์ำงๆ ท่ีออกสู่
ตลำดเป็นสินคำ้ท่ีตรงตำมควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคในทุกช่วงวยั ทุกไซส์ ทุกคพั และทุกไลฟ์สไตล ์ทั้งดำ้น
ฟังกช์ัน่  และแฟชัน่  โดยอยูบ่นพ้ืนฐำนสินคำ้ท่ีดีมีคุณภำพ 
  บริษทัฯ ยงัคงใหค้วำมส ำคญัเร่ืองกำรปรับปรุงและพฒันำกำรบริหำรจดักำรสินคำ้แบบบูรณำ
กำรอยำ่งต่อเน่ือง ทั้งกำรวิจยัสินคำ้กบักลุ่มเป้ำหมำย รวมถึงพนกังำนขำยท่ีเป็นผูใ้กลชิ้ดลูกคำ้ ก่อนออกจ ำหน่ำย
สินคำ้ กำรแบ่งลอ๊ตในกำรผลิตสินคำ้ กำรวำงแผนกระจำยสินคำ้ และกำรเติมสินคำ้อตัโนมติั (Auto Replenishment) 
โดยน ำระบบ Quick Response Management System (QRMS) มำพฒันำประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประสิทธิภำพในกำร
บริหำรสินคำ้ในร้ำนคำ้ใหส้มบูรณ์มำกยิ่งข้ึน  เพ่ือใหสิ้นคำ้มีพอเพียง  และตรงตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ดว้ย
ปริมำณท่ีเหมำะสม ร้ำนคำ้มีสตอ็กท่ีสมดุลกบักำรขำย ไม่มีสินคำ้มำกหรือนอ้ยเกินไป เพ่ือช่วยลดกำรสูญเสียโอกำส
ในกำรขำย  กำรเพ่ิมควำมรวดเร็วในกำรขนส่งและกระจำยสินคำ้สู่ร้ำนคำ้  รวมถึงกำรจดักำรสินคำ้คงเหลือ  ใหมี้
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งข้ึน ส่งผลใหใ้นปีท่ีผำ่นมำสำมำรถลดระยะเวลำในกำรขนส่งและกำรสูญเสีย
โอกำสในกำรขำยลง ท ำใหส้ำมำรถบริหำรจดักำรสินคำ้ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน  

                 -  การรักษาฐานลูกค้าเดมิอย่างมรีะบบ และหาลูกค้าใหม่ 
               เพ่ือรักษำฐำนลูกคำ้เดิมอยำ่งมีระบบ   บริษทัฯ ไดมุ่้งเนน้ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจใหก้บั

ลูกคำ้อยำ่งต่อเน่ืองและหลำกหลำยกิจกรรม  ไม่วำ่จะเป็นกิจกรรม ณ พ้ืนท่ีขำย หรือมอบสิทธิพิเศษต่ำง ๆ ผำ่นกำร
ใชบ้ตัรสะสมคะแนน His & Her Plus Point  เพ่ือสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกคำ้  กิจกรรมคอนเสิร์ต Wacoal 
Beautiful Moment  ตอนนำงฟ้ำจ ำแลง  เป็นหน่ึงตวัอยำ่งในกำรจดักิจกรรมในปีท่ีผำ่นมำท่ีสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดี 
ต่อแบรนด ์ และรักษำลูกคำ้ (Loyalty และ Retain Program)  ส ำหรับกิจกรรม  ณ พ้ืนท่ีขำย บริษทัฯ ไดส้ร้ำงสรรค์
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กิจกรรมท่ีมีควำมน่ำสนใจมำกข้ึน   กำรใหลู้กคำ้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือใหลู้กคำ้เกิดควำมประทบัใจ  และมีควำม
พึงพอใจสูงสุด  ไม่วำ่จะดำ้นทศันคติต่อท่ีดีต่อผลิตภณัฑห์รือกำรผลิตสินคำ้ดีมีคุณภำพในรำคำคุม้ค่ำ  ควบคู่กบั
มำตรฐำนกำรใหบ้ริกำรท่ีดี  รวมถึงระบบกำรบริหำรลูกคำ้สมัพนัธ์ (Customer Relationship Management: CRM)   
  จำกกำรแข่งขนัของตลำดชุดชั้นในสตรีภำยในประเทศท่ีทวีควำมรุนแรงยิ่งข้ึน จำกกำรท ำ
กำรตลำดของผูผ้ลิตชุดชั้นในสตรีภำยในประเทศเพ่ือรักษำส่วนแบ่งตลำด  ในขณะเดียวกนั ยงัมีกำรท ำกำรตลำดชุด
ชั้นในสตรีของแบรนดจ์ำกประเทศในแถบตะวนัตก  หรือชุดชั้นในสตรีรำคำประหยดัจำกประเทศเพ่ือนบำ้น  เช่น 
สำธำรณรัฐประชำชนจีน  เป็นตน้ ดงันั้น เพ่ือหลีกเล่ียงกำรแข่งขนัดำ้นรำคำ  บริษทัฯ จึงเนน้กำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์
อนัดีกบักลุ่มลูกคำ้ปัจจุบนัใหจ้งรักภกัดีต่อแบรนดท่ี์ใช ้(Loyalty)  โดยมุ่งเนน้ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจใหก้บัลูกคำ้
ในทุกขั้นตอนท่ีลูกคำ้สมัผสั  (Touch Point)  ไม่วำ่จะเป็นกำรผลิตสินคำ้ดีมีคุณภำพในรำคำคุม้ค่ำ  ควบคู่กบั
มำตรฐำนกำรใหบ้ริกำรท่ีดี เพ่ือใหลู้กคำ้เกิดควำมพึงพอใจสูงสุด  

  ในส่วนของการหาลูกค้าใหม่  บริษทัฯ วางกลยุทธ์ 3 ส่วน คือ 
- กลุ่มลูกคำ้ท่ีเร่ิมใชสิ้นคำ้ (ใชค้ร้ังแรก) บริษทัฯ เนน้สร้ำงกำรรับรู้ในตรำสินคำ้ (Brand 

Awareness) ผำ่นกิจกรรม และร่วมปลูกฝังกำรใชสิ้นคำ้ใหถู้กตอ้งเหมำะสมกบัสรีระของ
นอ้งๆ ตั้งแต่วยัแรกสำว ผำ่นกิจกรรมต่ำงๆ ณ พ้ืนท่ีขำย รวมถึงหน่วยงำนสำธิตท่ีเขำ้ไป
แนะน ำกำรใชสิ้นคำ้ใหถู้กตอ้งเหมำะสมกบัสรีระใหก้บัโรงเรียนต่ำง ๆ ท่ีเชิญบริษทัฯ  เขำ้
ไปใหค้วำมรู้แก่นอ้ง ๆ นกัเรียนทั้งระดบัประถม และระดบัมธัยมทัว่ประเทศ   
- กลุ่มลูกคำ้ทัว่ไปท่ีไม่เคยใชสิ้นคำ้ของบริษทั  บริษทัฯ  ยงัคงเนน้สร้ำงกำรรับรู้ในตรำสินคำ้  

(Brand Awareness)   ถึงกลุ่มลูกคำ้ใหม่  โดยใชก้ลยทุธ์ทำงกำรตลำดท่ีหลำกหลำยมำก
ยิ่งข้ึน  และสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคนยคุใหม่ ดว้ยกำรส่ือสำรผำ่นส่ือออฟไลน์ และ
ออนไลน ์(Offline-Online)  อำทิ โฆษณำทำงโทรทศัน ์ หนงัสือพิมพ ์ นิตยสำร  ส่ือ Out of 
Home  ส่ือในโรงภำพยนตร์  Social Media ต่ำงๆ  เช่น Facebook Fan Page, Line, Email   
ซ่ึงช่วยประหยดัเวลำและค่ำใชจ่้ำย และเขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้ไดเ้ป็นอยำ่งดี  รวมถึงกำรสร้ำง
ควำมสมัพนัธ์กบัช่องทำง  TV Shopping  เพ่ือโฆษณำส่ือต่ำง ๆ ทำงดิจิตอลทีวีและเคเบ้ิล
ทีวี  อีกทั้งยงัมอบสิทธิประโยชน ์เพ่ือสร้ำงประสบกำรณ์ในกำรใชสิ้นคำ้  (Brand 
Experience) บนพ้ืนฐำนควำมเป็นผูเ้ช่ียวชำญดำ้นสรีระ  และมำตรฐำนกำรบริกำรท่ีดี เพ่ือ
สร้ำงควำมพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคำ้จนเกิดเป็นควำมช่ืนชอบในตรำสินคำ้  (Brand Preference) 
ส่งผลใหเ้กิดควำมจงรักภกัดีกบัตรำสินคำ้ (Brand Loyalty)  ของบริษทัเป็นล ำดบั 
- กลุ่มลูกคำ้ท่ีเคยใชสิ้นคำ้ในกลุ่มอ่ืนๆ ของบริษทั  (Cross Product)  บริษทัฯ ใชก้ลยทุธ์ใน

กำรมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ในกำรซ้ือสินคำ้แนะน ำในรำคำพิเศษ  เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้และ
ก่อใหเ้กิดกำรทดลองใชสิ้นคำ้กลุ่มอ่ืนๆ ของบริษทั 

                 -   การท าการตลาดแบบ Omni Channel 
                ปัจจุบนัมีกำรแข่งขนัในตลำดจำกกำรแข่งขนัในตลำดชุดชั้นในสตรีดำ้นช่องทำงกำรจดั

จ ำหน่ำยท่ีหลำกหลำยมำกข้ึน ไม่วำ่จะเป็นช่องทำงเดิมแบบหนำ้ร้ำน Department Store, Discount Store และ Shop 
ของบริษทั ตลอดจนช่องทำงออนไลน ์(E-Commerce) หรือ TV Shopping ซ่ึงมีแนวโนม้กำรเติบโตเพ่ิมข้ึนทุกปี 
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เน่ืองจำกช่องทำงเหล่ำน้ีสำมำรถเขำ้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้ำย และตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ยำ่งรวดเร็วและ
ครบถว้น ดว้ยกำรสร้ำงพนัธมิตรต่ำงๆ กบัเวบ็ไซตข์ำยออนไลนช่ื์อดงั หรือช่องทำง TV Shopping หรือแคต็ตำลอ็ก 
ซ่ึงช่วยใหผู้ผ้ลิตสำมำรถส่ือสำรนวตักรรมของสินคำ้ไดอ้ยำ่งครบถว้น เพ่ือใหผู้บ้ริโภคสำมำรถเขำ้ถึงกลุ่มสินคำ้ท่ีมี
นวตักรรม และเช่ือมโยงมำยงัจุดขำยท่ีหำ้งสรรพสินคำ้ในรูปแบบกำรท ำกำรตลำดแบบ Omni Channel ซ่ึงช่องทำง
ใหม่น้ีมีแนวโนม้เติบโตเพ่ิมข้ึนตำมพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปในยคุปัจจุบนั 

  อยำ่งไรกต็ำม  ในแต่ละช่องทำงต่ำงมีจุดแขง็และจุดอ่อนหรือขอ้จ ำกดับำงประกำร  กล่ำวคือ  
กำรชอ้ปป้ิงออนไลน ์ (E-Commerce) มีจุดแขง็ท่ีมีสินคำ้ใหเ้ลือกมำกมำย สำมำรถเปรียบเทียบรำคำได ้ สำมำรถขอ
ควำมเห็นผำ่น Social Media และไดค้ ำตอบท่ีรวดเร็ว  ลูกคำ้สำมำรถสัง่ซ้ือและรอรับสินคำ้  สร้ำงควำมสะดวกใหแ้ก่
ลูกคำ้  แต่จะไม่ไดส้มัผสัสินคำ้ดว้ยตนเอง  หำกสินคำ้มีต ำหนิหรือไม่เป็นไปอยำ่งท่ีหวงัไว ้ก็จะท ำใหผู้บ้ริโภครู้สึก
ไม่พอใจในสินคำ้หรือบริกำรได ้ ในขณะท่ีร้ำนคำ้อำจมีสินคำ้ใหเ้ลือกมำกมำย แต่พ้ืนท่ีกำรแสดงสินคำ้จ ำกดั  และ
ยำกต่อกำรเปรียบเทียบรำคำไดอ้ยำ่งรวดเร็วเหมือนโลกออนไลน ์ แต่จุดแขง็อยูท่ี่ลูกคำ้จะไดรั้บสินคำ้ทนัที ได้
ทดลองและสมัผสัสินคำ้จริง ท ำใหต้ดัสินใจซ้ือสินคำ้ไดเ้ร็วข้ึน 

 ดงันั้น บริษทัฯ จึงพฒันำกำรท ำกำรตลำดแบบครบวงจร  หรือเรียกวำ่ Omni Channel  ดว้ย
กำรพฒันำระบบต่ำงๆ ภำยในใหท้นัสมยัและปรับเปล่ียนไดอ้ยำ่งคล่องตวั  โดยเร่ิมใชท่ี้  Wacoal Shop  ศรีนครินทร์ 
เพ่ือสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ในกำรชอ้ปป้ิง  โดยเช่ือมโยงระบบ  Interactive  เขำ้กบัระบบคลงัสินคำ้ของวำโก ้ 
เพ่ือใหลู้กคำ้เห็นฟังกช์ัน่ของสินคำ้ไดค้รบทุกกลุ่มสินคำ้ท่ีครอบคลุมทุกควำมตอ้งกำรของผูห้ญิงทุกไลฟ์สไตล ์  
โดยสำมำรถบริกำรจดัส่งใหถึ้งบำ้นไดใ้นทนัที  รวมถึงกำรบริกำรจดัส่งสินคำ้ฟรีภำยใตพ้ื้นกำรแสดงสินคำ้ใน
ร้ำนคำ้ท่ีจ ำกดั 

 ส ำหรับ Shop Interactive ถือเป็นกำรพฒันำระบบกำรขำยแบบใหม่ เช่ือมต่อระบบเดิมของ
บริษทัท่ีมีอยู ่เขำ้มำรองรับกำรขำยสินคำ้ ณ ร้ำนคำ้ใหเ้พียงพอต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ โดยอำศยัระบบกำรขำย
ออนไลนเ์ขำ้มำบริกำรและท ำกำรจดัส่งสินคำ้ใหก้บัลูกคำ้ถึงบำ้นอยำ่งรวดเร็ว เพ่ือเพ่ิมช่องทำงใหลู้กคำ้เขำ้ถึงกลุ่ม
สินคำ้ของวำโกม้ำกข้ึน และยงัเพ่ิมประสบกำรณ์ซ้ือสินคำ้แบบออนไลน ์สำมำรถจบัตอ้งสินคำ้ไดจ้ริง และทดลอง
สินคำ้ได ้หรือไดเ้ห็น สมัผสัสินคำ้จริง เป็นกำรตอบโจทยโ์ดยดึงจุดเด่นของแต่ละช่องทำงเขำ้ดว้ยกนั รวมถึงลด
จุดอ่อนหรือขอ้จ ำกดับำงประกำร เพ่ือสร้ำงควำมแขง็แกร่งในช่องทำงกำรขำยมำกยิ่งข้ึน และสำมำรถตอบโจทย ์
ไลฟ์สไตลย์คุดิจิตอลในในปัจจุบนั 
                   (ข)   สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
                             -   สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษทั 
                                 บริษทัฯ มีศกัยภำพในกำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมชุดชั้นในสตรีอยำ่งเต็มท่ี โดยมองเห็นถึง
โอกำสและโครงสร้ำงตลำด โดยเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑชุ์ดชั้นในถึง  5  แบรนด ์ แต่ละแบรนดมี์ Positioning  
ท่ีแตกต่ำงกนั   เพ่ือรองรับตลำดและครอบคลุม  Target  ท่ีชดัเจน  ทั้งยงัเป็นผูจ้  ำหน่ำยสินคำ้แบรนด ์WACOAL   
ซ่ึงเป็นแบรนด ์Leader  เป็นจุดแขง็ใหเ้กิดอ ำนำจในกำรเจรจำต่อรองดำ้นต่ำงๆ  เป็นกำรไดเ้ปรียบคู่แข่งรำยอ่ืน 
โดยเฉพำะแบรนดอ่ื์นๆ ท่ีอยูใ่นควำมดูแลของบริษทั    ยงัสำมำรถเสริมสร้ำงรำยได ้ โดยเก้ือหนุนกนัในดำ้น 
ช่องวำ่งทำงกำรตลำดไดเ้ป็นอย่ำงดี (Synergy) ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บผลประโยชนอ์ยำ่งเตม็ท่ี  
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                            -  จ านวนและขนาดของคู่แข่งขัน 
                                 ธุรกิจท่ีประกอบกำรครบวงจรเท่ำนั้น ท่ีจะสำมำรถอยูร่อดในวงกำรอุตสำหกรรมต่ำงๆ อยำ่งไร
กดี็อุตสำหกรรมชุดชั้นในสตรีเป็นอุตสำหกรรมท่ีมีอุปสรรคในกำรเขำ้สู่ตลำดสูง เร่ิมตั้งแต่กำรน ำเขำ้วตัถุดิบ กำร
ผลิตวตัถุดิบบำงส่วน กำรตดัเยบ็ และกำรจดัจ ำหน่ำยท่ีจ ำเป็นอำศยัตวักลำง เช่น หำ้งสรรพสินคำ้ หรือ Discount 
Store  ซ่ึงเป็นภำระท่ียำกต่อกำรเจรจำ  เน่ืองจำกฐำนลูกคำ้กลุ่มแบรนดสิ์นคำ้ภำยใต ้ICC ทั้งหมด 5 แบรนด ์คือ 
Wacoal, BSC, BSC Signature, Elle และ Kullasatri สำมำรถขยำยฐำนลูกคำ้ครอบคลุมผูบ้ริโภคในทุกควำมตอ้งกำร 
โดยครองส่วนแบ่งตลำดจำกช่องทำงขำยหลกัเกินกวำ่ 60%  
                            -  แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

                 ส ำหรับแนวโนม้ภำวะอุตสำหกรรมส่ิงทอ และเคร่ืองนุ่งห่มในภำพรวมจะยงัขยำยตวัไดท้ั้ง   
ภำคกำรผลิตและกำรส่งออก  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกำรผลิตเพ่ือป้อนสู่ตลำดอำเซียน  อนัเป็นผลจำกกำรกำ้วเขำ้สู่
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community)  ตั้งแต่ปลำยปี 2559  เป็นกำรขยำยโอกำสทั้งใน 
ดำ้นกำรขยำยก ำลงักำรผลิต   รวมถึงตลำดผูบ้ริโภคท่ีเพ่ิมข้ึนจำก  60  ลำ้นคน เป็น 600 ลำ้นคน  ซ่ึงเป็นตลำดท่ีมี
ขนำดใหญ่และมีศกัยภำพสูง 

                 ในปี  2560  บริษทัฯ ยงัคงใหค้วำมส ำคญักบักำรวิจยั พฒันำนวตักรรม  และเทคโนโลยีกำร
ออกแบบชุดชั้นในท่ีเหมำะสมกบัสรีระผูห้ญิงไทย สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำร และสอดคลอ้งกบัพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคในทุกช่วงวยั ทุกไลฟ์สไตล ์ทั้งทำงดำ้นฟังกช์ัน่ และแฟชัน่โดยอยูบ่นพ้ืนฐำนสินคำ้ท่ีดีมีคุณภำพใน
รำคำท่ีคุม้ค่ำ รวมถึงกำรบริหำรจดักำรสินคำ้แบบบูรณำกำร ใหมี้สินคำ้คงเหลือในปริมำณท่ีเหมำะสม  สมดุลกบั  
กำรขำย ไม่มีสินคำ้มำก หรือ นอ้ยเกินไป  เพ่ิมควำมรวดเร็วในกำรขนส่งเพ่ือใหส้ำมำรถกระจำยสินคำ้สู่ร้ำนคำ้ได้
อยำ่งรวดเร็ว   แทนกำรเกบ็สต๊อคสินคำ้ไวท่ี้ร้ำนคำ้จ ำนวนมำก  รวมถึงกลยทุธ์ในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงในเร่ือง
ของกำรท ำกำรตลำดแบบครบวงจร  หรือ Omni Channel ใหต้อบโจทยไ์ลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคยคุดิจิตอลมำกท่ีสุด 
 (3)  การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 ผลิตภณัฑชุ์ดชั้นในสตรีท่ีบริษทัฯเป็นผูจ้  ำหน่ำยถึง 5 แบรนด ์โดยมีโรงงำนผูผ้ลิตส ำคญั 2 บริษทั คือ  
 1)  บริษทั ไทยวำโก ้จ ำกดั (มหำชน) ผูผ้ลิตสินคำ้  WACOAL  
 2)  บริษทั ภทัยำอุตสำหกิจ จ ำกดั  ผูผ้ลิตสินคำ้ KULLASTRI, BSC, BSC SIGNATURE, ELLE   
 ทั้งสองบริษทัน้ีมีผูผ้ลิตวตัถุดิบประกอบดว้ย  บริษทั เทก็ซ์ไทลเ์พรสทีจ จ ำกดั (มหำชน)   บริษทั  
ไทยทำเคดะเลซ จ ำกดั และบริษทั ไทยซำคำเอะเลซ จ ำกดั ซ่ึงทั้งสำมบริษทัเป็นบริษทัในเครือสหพฒัน ์ท่ีไดรั้บ      
มำตรฐำนกำรผลิต  ISO 9001  มีกำรวิจยั คน้ควำ้ และพฒันำวตัถุดิบใหม่ๆ อยำ่งสม ่ำเสมอ บริษทัฯ จึงไดเ้ปรียบ 
คู่แข่งในดำ้นควำมหลำกหลำยดำ้นวตัถุดิบ และตน้ทุนท่ีต ่ำกว่ำคู่แข่ง 
  (4)  งานทีย่ังไม่ได้ส่งมอบ 
  -  ไม่มี - 
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     3.  อตุสาหกรรมผลติภณัฑ์เคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ 
      (1)   ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
  -  ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
 บริษทัฯ เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยเคร่ืองแต่งกำยสุภำพบุรุษภำยใต ้แบรนด ์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  โดยมีช่องทำงจดัจ ำหน่ำยหลกั  คือหำ้งสรรพสินคำ้     
ทั้งในกรุงเทพ  และต่ำงจงัหวดั   ท่ีมีพนกังำนขำยประจ ำเพ่ือใหค้ ำแนะน ำผลิตภณัฑแ์ละใหบ้ริกำรหลงักำรขำย    
และมีกำรขยำยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยเขำ้ไปในหำ้งดิสเคำนส์โตร์ รวมทั้งกำรเปิดร้ำนในศูนยก์ำรคำ้ดว้ย 
 - ปัจจัยส าคัญทีม่ีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจ ากดัการประกอบธุรกจิ 
      - โอกาสและอุปสรรคของการประกอบธุรกจิ 
 โอกาส 
 1. จำกสภำวะเศรษฐกิจท่ียงัคงชลอตวัทัว่โลก  และประชำชนต่ำงรอควำมชดัเจนทำงกำรเมือง  

ท ำใหอ้ำรมณ์ในกำรซ้ือสินคำ้ของผูบ้ริโภคลดลง   ก ำลงัซ้ือในกลุ่มตลำดเป้ำหมำยก็ลดนอ้ยลง
ดว้ย  แต่กำรสร้ำงนวตักรรมทำงกำรตลำด และผลิตภณัฑท่ี์โดดเด่น และน่ำสนใจ จะท ำใหเ้กิด
โอกำสในกำรสร้ำงอำรมณ์ซ้ือของผูบ้ริโภคได ้

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

ยงัคงใชแ้ต่กลยุทธ์รำคำเป็นกลยทุธ์หลกั  ส่วนใหญ่มุ่งเนน้กำรลดสตอ็กเป็นส ำคญั ท ำใหไ้ม่มี
กำรท ำกำรตลำดท่ีน่ำสนใจ 

 6. ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยเพ่ิมข้ึนจำกกำรขยำยสำขำของร้ำนคำ้ ในระดบัทอ้งถ่ินเพ่ิมมำกข้ึน และ 
                                  กำรขยำยตวัจำกช่องทำงกำรขำยตรงถึงผูบ้ริโภค เช่น กำรขำยทำงทีวี และ E-COMMERCE 
 7. กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม CLMV สร้ำงโอกำสใหเ้คร่ืองแต่งกำยชำย                       
                                  สำมำรถขยำยตลำดออกไปจ ำหน่ำยในกลุ่มประเทศดงักล่ำว 
 อุปสรรค 
 1. ตลำดกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมภกัดีต่อผลิตภณัฑล์ดลง   ตดัสินใจซ้ือจำกกิจกรรมทำงกำรตลำด 

เป็นหลกั 
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 2. กลยทุธ์รำคำยงัคงเป็นส่ิงส ำคญัในกำรแข่งขนั ผูผ้ลิตท่ีไม่สำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
บริหำรตน้ทุนใหล้ดลงได ้จะขำดศกัยภำพทำงกำรแข่งขนัและไม่สำมำรถอยูใ่นตลำดได ้

 3. นโยบำยเขตกำรคำ้เสรี ท ำใหเ้กิดมำตรกำรลดภำษีน ำเขำ้สินคำ้ส ำเร็จรูป  ท ำใหเ้กิดคู่แข่ง 
  ในตลำดมำกเพ่ิมมำกข้ึนจำกปีท่ีแลว้อยำ่งเห็นไดช้ดั  ทั้งตลำดสินคำ้แบรนดเ์นมและสินคำ้ 
  รำคำถูกจำกประเทศจีน 

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

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

   5.  กำรใหบ้ริกำร  เพ่ือใหลู้กคำ้เกิดควำมพึงพอใจ  บริษทัฯเนน้กำรใหบ้ริกำร ณ จุดขำย 
ตั้งแต่ลูกคำ้เร่ิมเขำ้ร้ำนคำ้ จนออกจำกร้ำนคำ้  โดยมุ่งหวงัใหลู้กคำ้เกิดควำมพึงพอใจและประทบัใจมำกท่ีสุด 
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  6. กำรรับประกนั เพ่ือใหลู้กคำ้เกิดควำมพึงพอใจ บริษทัฯเนน้กำรใหบ้ริกำรหลงักำรขำยท่ี 
จะตอ้งใหบ้ริกำรท่ีรวดเร็วและประทบัใจ  และยินดีเปล่ียนสินคำ้ใหลู้กคำ้ท่ีเกิดควำมไม่พึงพอใจในคุณภำพของ 
ผลิตภณัฑ ์ 
   - ลกัษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 บริษทัฯ จดัจ ำหน่ำยเคร่ืองแต่งกำยบุรุษหลำกหลำยแบรนดใ์นต ำแหน่งทำงกำรตลำดท่ีแตกต่ำง
กนั   กระจำยเขำ้สู่หลำย Segment  ของตลำด    มีแบรนดท่ี์มีควำมเขม้แขง็  ท ำใหส้ำมำรถครอบครองส่วนแบ่ง 
ทำงกำรตลำด  และสำมำรถกระจำยควำมเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนได ้
 กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของผลิตภณัฑมี์หลำย Segment ข้ึนกบั Positioning ของผลิตภณัฑ ์ทั้งน้ี 
ผลิตภณัฑท์ั้งหมดของบริษทั   ครอบคลุมกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยท่ีเป็นสุภำพบุรุษ   วยั   25 - 50 ปี  ฐำนะปำนกลำง 
ค่อนขำ้งสูง (ระดบั C ข้ึนไป)  ส่วนใหญ่เป็นเจำ้ของกิจกำร พนกังำนบริษทั นกัศึกษำ มีรสนิยมทำงแฟชัน่ค่อนขำ้ง
ร่วมสมยั และชอบแต่งตวั 
   - การจดัจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
 บริษทัฯ ใชก้ำรจดัจ ำหน่ำย ผำ่นคนกลำง  คือ  หำ้งสรรพสินคำ้ หำ้งดิสเคำนส์โตร์  ซ่ึงบริษทัฯ         
มีอ  ำนำจในกำรต่อรอง  เน่ืองจำกกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองแต่งกำยชำยส่วนใหญ่ท่ีบริษทัฯ จดัจ ำหน่ำยเป็นท่ีรู้จกั และ
ยอมรับของผูบ้ริโภค  และบริษทัฯ มีกำรสร้ำงกิจกรรมทำงกำรตลำดอยำ่งสม ่ำเสมอ    นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัเพ่ิม 
ช่องทำงจ ำหน่ำย ซ่ึงอยูพ้ื่นท่ีนอกหำ้งสรรพสินคำ้เพ่ือรองรับกลุ่มผูบ้ริโภคเพ่ิมข้ึน  ผำ่น SHOP ของบริษทั  ช่อง 
ทำงกำรขำยทำงทีวี และ E-COMMERCE  อยำ่งไรกดี็ บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรพฒันำธุรกิจร่วมกนักบัคู่คำ้  เพ่ือ  
ใหเ้กิดประโยชนด์ว้ยกนัทั้ง  2  ฝ่ำย  และเกิดประโยชนสู์งสุดต่อผูบ้ริโภค 
 (ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
   - สภาพการแข่งขัน 
 ในช่วงปีท่ีผำ่นมำตลำดเคร่ืองแต่งกำยชำย  มีกำรเจริญเติบโตประมำณ 4% เม่ือเทียบปีท่ีแลว้ 
ผูบ้ริโภคยงัคงไม่มัน่ใจกบัภำวะเศรษฐกิจใน 3 ไตรมำสแรก  จึงระมดัระวงัเก่ียวกบักำรจบัจ่ำยใชส้อย  ประกอบกบั
ผูบ้ริโภคพิถีพิถนัในกำรเลือกซ้ือสินคำ้ท่ีมีคุณภำพมำกข้ึน โดยค ำนึงถึงนวตักรรมใหม่ของสินคำ้   ผูผ้ลิตจึงไดห้นั 
มำพฒันำสินคำ้ดว้ยนวตักรรมใหม่  เพ่ือใหลู้กคำ้รู้สึกถึงควำมคุม้ค่ำ  ซ่ึงผูผ้ลิตตอ้งสร้ำงกำรส่ือสำรกบัผูบ้ริโภคอยู่
ตลอดเวลำ   ประกอบกบักำรบริหำรจ ำนวนและรูปแบบสินคำ้ท่ีร้ำนคำ้ใหเ้พียงพอต่อควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค
อยำ่งต่อเน่ือง   โดยเฉพำะในช่วงไตรมำสสุดทำ้ยท่ีมีควำมตอ้งกำรเส้ือสีด ำและขำวมำกข้ึน  ผูผ้ลิตรำยใหญ่ท่ีเขำ้ 
ถึงวตัถุดิบไดดี้กวำ่ผูผ้ลิตรำยอ่ืน  จะสำมำรถช่วงชิงส่วนแบ่งตลำดไดม้ำกในช่วงไตรมำสสุดทำ้ย   
 นอกจำกน้ี   ผูผ้ลิตส่วนใหญ่  มุ่งเนน้แต่กำรใชก้ลยทุธ์ทำงดำ้นรำคำ ลด แลก แจก แถม เพ่ือ 
เพ่ิมยอดขำย   และลดภำระสตอ็กท่ีมีอยูโ่ดยแทบจะไม่มีกำรท ำกำรตลำดดำ้นอ่ืนๆ ท ำใหก้ลุ่มผูผ้ลิตตอ้งมุ่งพฒันำ
ประสิทธิภำพกำรผลิตท่ีท ำใหเ้กิดกำรบริหำรตน้ทุนใหล้ดลง และคล่องตวัในกำรจดักำรเพ่ือจะสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขนั และมีงบประมำณในกำรท ำกิจกรรมกำรตลำดเพ่ือใหเ้กิดควำมไดเ้ปรียบในระยะยำว 
 - จ านวนและขนาดของคู่แข่งขัน 
 มีจ ำนวนของสินคำ้เคร่ืองแต่งกำยชำยระดบักลำงข้ึนไป อยูใ่นตลำดประมำณ   65 แบรนด ์ แต่
เกิดกำรทดแทน โดยแบรนดน์ ำเขำ้จำกต่ำงประเทศมำแทนท่ีแบรนดใ์นประเทศท่ีไม่สำมำรถแข่งขนัในตลำดได ้
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 - สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษทั     
 บริษทัฯ ยงัมีควำมไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนั  ดงัน้ี 
 1. บริษทัฯ มีกำรสร้ำง Portfolio ของกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองแต่งกำยชำยใหมี้ควำมครอบคลุม
กลุ่มตลำดเป้ำหมำยในหลำย  Segment  ท ำใหเ้กิดกำรกระจำยท่ีครอบคลุมกำรครองตลำดเคร่ืองแต่งกำยชำยและ 
เกิดดุลยต่์อรองในกำรจดัจ ำหน่ำย 
 2. ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในดำ้นช่ือเสียงและคุณภำพ 
 3.  ผลิตภณัฑข์องบริษทัมีกำรพฒันำและคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ  เขำ้สู่ตลำดไดเ้พรำะไดรั้บ 
กำรสนบัสนุนจำกผูผ้ลิตรำยใหญ่ของประเทศ  (ซ่ึงเป็นกลุ่มบริษทัในเครือ) มีกำรขยำยโรงงำนท่ีรองรับกำร 
เติบโต  โดยมีตั้งแต่ โรงงำนทอผำ้ จนถึง โรงงำนผลิตเส้ือส ำเร็จรูป  เพ่ือสนบัสนุนใหบ้ริษทัมีศกัยภำพในกำร 
สร้ำงส่วนแบ่งทำงกำรตลำดท่ีเติบโตข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 
 4. บริษทัฯ  มีบุคคลำกรท่ีเขม้แขง็   มีหลกัคิดและควำมมุ่งมัน่ท่ีจะบริหำรงำนใหบ้รรลุตำม 
เป้ำหมำย และพร้อมท่ีจะเรียนรู้และพฒันำตนเองอยำ่งต่อเน่ือง 
 - แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
                  แมส้ภำวะก ำลงัซ้ือท่ีเคยซบเซำต่อเน่ือง  แต่อุตสำหกรรมมีแนวโนม้ท่ีจะทรงตวัหรือเติบโตได ้ 
เพรำะผูบ้ริโภคใหค้วำมใส่ใจในกำรแต่งกำยมำกข้ึน  ขณะเดียวกนัภำวะกำรแข่งขนักจ็ะรุนแรงมำกข้ึน เน่ืองจำก
จ ำนวนคู่แข่งขนัจำกต่ำงประเทศเพ่ิมมำกข้ึน  รวมทั้งสินคำ้รำคำถูกจำกประเทศจีนเขำ้มำแข่งขนัในตลำดมำกข้ึน      
ท ำใหคู่้แข่งขนัในตลำดตอ้งท ำกำรวิเครำะห์ถึงสภำพตลำดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคในแต่ละพ้ืนท่ี  มีกำรสร้ำง 
 Innovation  ในมิติต่ำงๆ ทั้งดำ้นผลิตภณัฑ ์กำรส่ือสำร กำรท ำกำรตลำด   รวมถึงกำร คน้หำจุดแขง็ของตวัสินคำ้ 
และกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยใหเ้จอ  ซ่ึงเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีจะท ำใหผู้ป้ระกอบกำรสำมำรถปรับกลยทุธ์ใหธุ้รกิจอยูร่อดได ้ 
ภำยใตเ้กมกำรแข่งขนัในตลำดท่ีมีควำมร้อนแรงเพ่ิมมำกข้ึน 
 (3)  การจัดหาผลติภัณฑ์ของบริษัท 
 บริษทัฯ จดัหำผลิตภณัฑจ์ำกโรงงำนผูผ้ลิตส ำคญั  3  บริษทั คือ 
 1. บริษทั ธนูลกัษณ์ จ ำกดั (มหำชน)  ผูผ้ลิต เส้ือเช้ิต  เส้ือยืด  สูท  เคร่ืองหนงั  กระเป๋ำ 
 2. บริษทั ประชำอำภรณ์ จ ำกดั (มหำชน)  ผูผ้ลิต เส้ือยืด  กำงเกง 
                    3. บริษทั บำงกอก โตเกียว ซ็อคส์ จ ำกดั ผูผ้ลิตถุงเทำ้ 
 ซ่ึงเทคโนโลยีท่ีใชใ้นกำรผลิตเป็นเทคโนโลยีระดบักลำง   มีกำรใชก้ ำลงัคนในกำรผลิตพอสมควร
ขณะเดียวกนักมี็กำรพฒันำน ำเคร่ืองจกัรอตัโนมติัเขำ้มำใชเ้พ่ือใหก้ระบวนกำรผลิตทนัสมยัและมีประสิทธิภำพ 
มำกข้ึน 
 นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัผูผ้ลิตมีจดัตั้งโรงงำนในเขตส่งเสริมกำรลงทุน โซน 3  ท ำใหไ้ดสิ้ทธิพิเศษจำก 
BOI  ซ่ึงจะท ำใหเ้กิดควำมไดเ้ปรียบในกำรพฒันำตน้ทุนไดม้ำกข้ึนดว้ย 
 บริษทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ ์โดยมุ่งหวงัท่ีจะตอบสนองควำมตอ้งกำรของ 
ผูบ้ริโภคใหม้ำกท่ีสุด  โดยกำรพฒันำรูปแบบสีสนัมีอยำ่งต่อเน่ืองตำมแนวโนม้ของแฟชัน่ท่ีเกิดข้ึนในอุตสำหกรรม 
เส้ือผำ้ โดยรวบรวมขอ้มูลทั้งจำกยโุรป อเมริกำ และญ่ีปุ่น เป็นแนวทำงในกำรพฒันำใหส้อดคลอ้งกบัผูบ้ริโภค 
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ของไทย   นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัใหค้วำมส ำคญัต่อกำรสร้ำงนวตักรรมใหม่ๆในหลำยดำ้นเพ่ือตอบสนองควำม
สะดวกสบำยในกำรใชง้ำนของผูบ้ริโภคดว้ย เช่น 
 -   นวตักรรมของเน้ือผำ้ เช่น   
  Arrow Shirt  “Wrinkle Free  No Iron  Plus Quick Dry”   ไม่ต้องรีด ซักแล้วใส่ได้เลย  รีดง่าย   
   แห้งเร็ว  ใส่สบาย 

เส้ือเช้ิตท ำจำกผำ้ cotton  เสน้ใยยำวพิเศษ ผสมผสำนกบั microfiber ท่ีมีควำมเลก็ละเอียดของเสน้ใย
ในระดบั micro เพ่ือใหไ้ดเ้น้ือผำ้ท่ีเนียน นุ่ม  มีคุณสมบติัในกำรคืนตวัจำกรอยยบัไดดี้ ท ำใหง่้ำยต่อ
กำรรีด หรือไม่จ ำเป็นตอ้งรีดเลยกไ็ด ้ซกัเสร็จแลว้ สำมำรถใส่ไดเ้ลย ช่วยใหป้ระหยดัเวลำและ
พลงังำน ใส่สบำย รู้สึกเยน็ตลอดเวลำท่ีสวมใส่ ไม่ร้อน ไม่รู้สึกอบัช้ืน 
Arrow Slack “อสิระทุกการเคล่ือนไหว”  

 - Max Move สุดยอดของกำงเกงใส่สบำยท่ีสุด จำกกำรพฒันำนวตัรกรรมเน้ือผำ้และกำรตดัเยบ็  
   (I-Flex) 
 - Easy Move กำงเกงใส่ท ำงำน ปรับใหเ้ขำ้กบัสรีระของแต่ละคน แต่ละขนำด แต่ละช่วงเวลำ  
   (Adjustable   Waist) 
 - Relax Move กำงเกงใส่เท่ียว ใส่สบำย มีสีสนัใหเ้ลือกมำกมำย  

 (4) งานทีย่ังไม่ได้ส่งมอบ 
  - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


