
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.	 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
	 บรษิทั	ไอ.ซ.ีซ.ี	อนิเตอร์เนชัน่แนล	จ�ำกดั	(มหำชน)	เป็นผูน้�ำในด้ำนธรุกจิกำรจดัจ�ำหน่ำยสนิค้ำแฟชัน่จำกต่ำงประเทศ	และจำกนวตักรรมของ
องค์ควำมรู้ขององค์กรบริษัท	 และบริษัทในเครือ	 อุตสำหกรรมหลักคืออุตสำหกรรมเครื่องส�ำอำงและเครื่องหอม	 อุตสำหกรรมเพื่อสุขอนำมัยของ						
เส้นผม	ผิวพรรณ	อุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มครบวงจร	ทั้งชุดชั้นใน	ชุดชั้นนอก	ชุดกีฬำ	และชุดออกก�ำลังกำย	อุตสำหกรรมเพื่อกำรซักล้ำง
และบ�ำรุงรักษำเครื่องนุ่งห่ม	อุตสำหกรรมแฟชั่นเครื่องหนัง	เป็นต้น
	 บริษัทฯ	ด�ำเนินธุรกิจทำงด้ำนกำรค้ำส่งให้กับรำ้นค้ำทั้งในประเทศและตำ่งประเทศ	ผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นทำงด้ำน
ควำมสวยงำม	ตำมค�ำขวัญของบริษัทที่ว่ำ	“เรำสรรสร้ำงควำมสุขและควำมสวยงำมเพื่อปวงชน”
	 -		อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง	และเครื่องหอม

บริษัทฯ	ด�ำเนินธุรกิจจ�ำหนำ่ยผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำงมำนับแต่บริษัทเริ่มด�ำเนินงำนในปี	2507	ภำยใต้เครื่องส�ำอำง	Pias	ซึ่งเป็นแบรนด์
จำกญี่ปุ่น	นอกจำกนี้บริษัทฯ	ยังขยำยธุรกิจเครื่องส�ำอำงโดยกำรแนะน�ำแบรนด์ตำ่ง	ๆ	เขำ้สู่ตลำดอย่ำงต่อเนื่อง	ได้แก่	BSC	Pure	Care,	Sheene’,							
Arty	Professional,	Honei	V	 ในเดือนตุลำคม	2548	 เริ่มแนะน�ำแบรนด์เครื่องส�ำอำง	BSC	Cosmetology	 เพื่อสร้ำงแบรนด์เครื่องส�ำอำงในเครือ									
สหพัฒน์ให้ก้ำวสู่ระดับสำกล	 โดยใช้แป้งเค้กเป็นสินค้ำหลักในกำรโฆษณำผ่ำนสื่อให้เกิดกำรรับรู้	 (Brand	Awareness)	 กับกลุ่มเป้ำหมำย	 และมีกำร				
ผสมผสำนระหว่ำง	Celebrity	Marketing	 และ	Testimonial	Marketing	 โดยเลือกใช้พรีเซ็นเตอร์ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จักของประชำชนมำแนะน�ำ
ผลิตภัณฑ์	 เพื่อให้เกิดควำมต้องกำรทดลองใช้	 ประกอบกับแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงจำกเดิมไปมำก	 ปัจจัยเทคโนโลยีที่เติบโตก้ำว
กระโดดเป็นแรงผลักดันส�ำคัญ	 เช่น	 เทคโนโลยีคลำวด์	 กำรเข้ำมำของระบบกำรติดต่อสื่อสำรแบบใหม่	 เช่น	LINE	Application	 ที่ท�ำให้กำรติดต่อ						
สื่อสำรเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว	สำมำรถเข้ำถึงผู้บริโภคได้อย่ำงทันท	ีและเป็นช่องทำงกำรขำยสินค้ำทำงหนึ่งด้วย
	 -		อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี

บริษัทฯ	ท�ำกำรตลำดในสินคำ้กลุ่มสตรีอย่ำงต่อเนื่อง	ในทุกแบรนด์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจ�ำหนำ่ย	ซึ่งมี	5	แบรนด์หลักคือ	Wacoal,	BSC,	
BSC	Signature,	Elle	 และ	Kullastri	 โดยเพิ่มควำมหลำกหลำยในตัวผลิตภัณฑ์	 ตลอดจนเพิ่มฟังค์ช่ันกำรใช้งำนท่ีเหมำะกับกำรสวมใส่ของลูกค้ำ							
พร้อมชูควำมโดดเด่นทำงด้ำนนวัตกรรม	เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดกำรรับรู้ถึงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่องของบริษัท
	 -		อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายส�าเร็จรูปสุภาพบุรุษ

บริษัทฯ	 เป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยเครื่องแต่งกำยสุภำพบุรุษภำยใต้แบรนด์	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	โดยมีช่องทำง
จัดจ�ำหน่ำยหลกั	คอืห้ำงสรรพสินค้ำ	ท้ังในกรงุเทพ	และต่ำงจงัหวดัทีมี่พนกังำนขำยประจ�ำ	เพ่ือให้ค�ำแนะน�ำผลติภณัฑ์และให้บรกิำรหลงักำรขำย	และขยำย
ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยเข้ำไปในหำ้งดิสเคำน์สโตร	์รวมทั้งกำรเปิดร้ำนในศูนย์กำรค้ำ	ช่องทำงขำยทำงทีวี	และ	E-Commerce

2.				โครงสร้างรายได้ของบริษัท
 บริษัท	ฯ	จ�ำแนกรำยได้เป็น	3	สำยผลิตภัณฑ์หลักดังต่อไปนี้

สายผลิตภัณฑ์ 2561 % 2560 % 2559 %

เครื่องส�ำอำงและเครื่องหอม 1,142.32 8.54 1,273.62 9.44 1,299.79 9.65

เครื่องแต่งกำยสุภำพสตรี 4,587.85 34.30 4,491.63 33.31 4,388.00 32.59

เครื่องแต่งกำยสุภำพบุรุษ 3,131.27 23.41 3,211.01 23.81 3,356.02 24.92

อื่นๆ 3,488.20 26.08 3,470.71 25.74 3,571.57 26.52

รำยได้อื่น     

เงินปันผลรับ 528.01 3.95 469.66 3.48 526.68 3.91

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหนำ่ยที่ดิน	อำคำร	และ     

อุปกรณ์และอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 33.62 0.25 82.48 0.61 35.18 0.26

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหนำ่ยเงินลงทุนเผื่อขำย 169.20 1.26 242.62 1.80 - -

ส่วนแบ่งก�ำไรในบริษัทร่วม 48.55 0.36 28.73 0.21 51.13 0.38

อื่นๆ 247.79 1.88 215.85 1.60 237.58 1.76

รวมรายได้ 13,376.81 100.00 13,486.32 100.00 13,465.95 100.00

(หน่วย:ล้ำนบำท)
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3.	 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่ส�าคัญในรอบปี	2561
•  BSC Cosmetology

	 			ก่อต้ัง	:	ตลุำคม	2548
BSC	Cosmetology	เล็งเห็นควำมเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคไทย	ที่นิยมกำรเสพสื่อผ่ำน	Social	Media	และ	Internet	มำกขึ้น		
กำรใช้เวลำในแต่ละวันกับโลกออนไลน์มำกขึ้น	 กอปรกับควำมมั่นใจในกำรจับจ่ำยใช้สอยผ่ำนกำรค้ำแบบออนไลน์	 และ	E-Commerce						
เพิ่มขึ้นด้วย	และจำกกำรเข้ำร่วมกำรขำยในลำซำด้ำซึ่งจัดแคมเปญใหญ	่Birthday	Lazada	11.11	และแคมเปญของขวัญส่งท้ำยปี	12.12	
ท�ำให้ยอดขำยเตบิโตแบบก้ำวกระโดด	สงูสดุเป็นอนัดบั	3	ในกลุม่เครือ่งส�ำอำงขำยดทีีส่ดุในประเทศไทย	ไม่เพยีงเท่ำนัน้ยงัน�ำเสนอแคมเปญ
พิเศษ	“ผู้หญิงของโป๊ปใช้บีเอสซี”	และ	Beauty	To	The	Universe	ร่วม	Live	สดผ่ำนช่องทำงออนไลน์ลำซำด้ำ	ซึ่งเป็นช่องทำงที่มำแรง	
ท�ำให้ยอดขำยสูงอย่ำงต่อเนื่อง	นอกจำกนี	้BSC	Cosmetology	ยังขยำยธุรกิจด้ำนออนไลน์เพื่อเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยที่หลำกหลำย	ทั้งกำร
ขำยใน	Shopee,	Convey,	Seven-Eleven	Online	Catalogue,	O-Shopping	ฯลฯ	รวมทั้ง	www.eThailandBEST.com	เป็นช่องทำงกำร
ขำยออนไลน์ใหม่ของบริษัท	 ซ่ึงได้รับกำรตอบรับจำกผู้บริโภคเป็นอย่ำงดี	 พร้อมขยำยฐำนกลุ่มลูกค้ำออนไลน์กลุ่มใหม่	 ๆ	 ทุกเพศทุกวัย						
ในปีที่ผ่ำนมำเครื่องส�ำอำงของบริษัทท�ำยอดขำยเติบโตสูงเป็น	Top	of	Brand	 ท่ีขำยดีที่สุดในรอบปีที่ผ่ำนมำของช่องทำงไทยแลนด์เบส					
ด้วยเหตุนี้	BSC	Cosmetology	 ปรับกลยุทธ์ทำงกำรตลำดตำมควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย	 เพิ่มสัดส่วนกำรสื่อสำรกำรตลำดผ่ำนสื่อ	
Digital	 จัดท�ำ	Viral	VDO	 เพื่อส่งเสริมภำพลักษณ์และตรำสินค้ำให้เป็นท่ีรู้จักเพ่ิมมำกย่ิงข้ึน	 รวมท้ังกำรรีวิวสินค้ำจำก	Blogger	 และ									
Influencer	ทีผู่บ้รโิภคมัน่ใจ	ด้ำนกำรพฒันำคณุภำพสนิค้ำ	ยงัคงพฒันำนวตักรรมใหม่อย่ำงต่อเนือ่ง	ในปี	2561	BSC	Cosmetology	ประกำศ
เปิดตัวพระเอกที่มีกระแสมำแรงที่สุดในรอบป	ีโป๊ป	ธนวรรธน	์เป็นพรีเซ็นเตอร์ผู้ชำยคนแรก	ภำยใต้คอนเซ็ปต์	“ผู้หญิงของโป๊ปใช้บีเอสซี”	
พร้อมรุกจัดกิจกรรมกำรตลำด	เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่	“BSC	Orchid	Collection”	เป็นสินค้ำกลุ่มเมคอัพ	ที่มียอดกำรเติบโตสูงอย่ำงต่อเนื่อง
ในกลุม่ตลำดเครือ่งส�ำอำง	ใชก้ำรสื่อสำรกำรตลำดในทกุชอ่งทำง	โดยตัง้เป้ำหมำยรักษำฐำนลูกค้ำเดิม	และเลง็เจำะกลุม่ลูกค้ำใหมก่ระตุ้นให้
มีประสบกำรณ์ร่วมกับแบรนด์มำกขึ้น

•  Arty Professional by BSC : น�าเสนอคอนเซป็ต์	“Be	Your	Own	Pro”	ให้คณุสวยแบบมอือำชพีในแบบคณุ	มสีนิค้ำหลำกหลำย	เลือก
	 			ใช้งำนง่ำย	พร้อมเทคนิคกำรใช้งำนต่ำง	ๆ	แบบผูรู้ม้อือำชพี	สวย	จบ	ครบทกุขัน้ตอนไม่ยุง่ยำก	อำท	ิสนิค้ำเตรยีมผวิ	สนิค้ำกลุม่สสีนั	สนิค้ำ

กลุ่มบ�ำรุงผิว
•  Sheene’ : น�าเสนอคอนเซ็ปต์	“Sheene’	Water	Beauty”	เปิดตวักลุม่ผลติภณัฑ์บ�ำรงุผวิทีป้่องกนัริว้รอยแรกเริม่	ส�ำหรบัวยัรุน่ใช้งำนง่ำย 

ไม่ยุ่งยำก	ในชุด	Sheene’	Water	Beauty	ด้วยรูปแบบกำรบริกำรผ่ำนสถำนีควำมงำมเคลื่อนที	่Sheene’	Mobile	Beauty	ที่เสิร์ฟควำมสวย		
สัมผัสประสบกำรณ์กำรช้อปเครื่องส�ำอำงรูปแบบใหม	่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของสำว	ๆ	ยุคดิจิตอล

•  Pure	Care	:	น�าเสนอผลิตภัณฑ	์“Skin	Expert”	ผู้เชี่ยวชำญด้ำนผิวพรรณ	สินค้ำตอบโจทย์ทุกควำมต้องกำรของผิว	และคงควำมเป็น 
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจำก	“Lotus	Spirit”	เกสรดอกบัวหลวงและพลังธรรมชำติบริสุทธิ์ปลอดภัย	แม้ผิวบอบบำงแพ้งำ่ย 

•		ชุดชั้นในสตร	ีWacoal	:
ในปี	2561	บริษัทฯ	ในฐำนะผู้น�ำตลำดชุดชั้นในได้พัฒนำสินค้ำให้มีควำมโดดเด่น	ทั้งเรื่องของเนื้อผ้ำ	รูปแบบ	และฟังค์ชั่นกำรใช้งำน	พร้อม
พัฒนำนวัตกรรมใหม่	ๆ	อยำ่งต่อเนื่อง	 เพื่อให้สินคำ้มีควำมโดดเด่น	น่ำสนใจ	ปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรตลำดให้สอดรับกับ	Lifestyle	ของ				
ผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป	โดยเฉพำะกำรเลอืกบรโิภคสนิค้ำบนโลก	Digital	ผูบ้รโิภคสำมำรถเลอืกซือ้สนิค้ำได้หลำกหลำยช่องทำงทัง้	Online		
และ	Offline	โดยออกแคมเปญวำโก้รับประกันทุกควำมสวย	เพื่อตอกย�้ำแบรนด์ชุดชั้นในชั้นน�ำของเมืองไทย	รวมถึงแผนรุกตลำดชุดชั้นใน
ไร้โครง	(Wacoal	Wireless	Bra)	ผำ่นกลยุทธ์	Online	และ	Offline	 เพื่อรักษำฐำนลูกค้ำเดิม	และขยำยสู่กลุ่มลูกค้ำยุคใหม่ทุกช่วงวัยที่มี					
ไลฟ์สไตล์คล่องแคล่ว	ทนัสมยั	และรกัควำมสบำย	ด้วยบรำไร้โครงกระชับทรงสวย	อกีท้ัง	บรษัิทฯ	ยงัท�ำกำรตลำดแบบครบวงจร	เพือ่โปรโมท
กลุ่มอื่น	ๆ	เช่น	กลุ่มสินค้ำกระชับสัดส่วน	Shape	Beautifier	โดยออกสินค้ำ	Body	Base	ด้วยนวัตกรรม	Triple	Effect	ทอผ้ำ	3	แบบใน				
ผืนผ้ำเดียว	เพื่อเก็บ	เกลี่ย	กระชับสรีระให้ผู้หญิงได้โชว์สัดส่วนที่สวยงำมด้วยควำมมั่นใจ	โดยทุกกลุ่มมุ่งเน้นท�ำกำรตลำดเชิงรุกทั้ง	Online		
และ	Offline	 เพื่อเสริมกำรสื่อสำรให้หลำกหลำยเข้ำถึงควำมต้องกำรของผู้บริโภคยุคปัจจุบันมำกขึ้น	นอกจำกนี้บริษัทฯ	ยังน�ำข้อมูลลูกค้ำ
มำวิเครำะห์และพัฒนำ	Big	Data	เพื่อเข้ำใจพฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำ	และพัฒนำนวัตกรรมชุดชั้นในให้ตรงใจผู้บริโภคสูงสุด

•		Arrow	:	Fabric-Design	Innovation
Arrow	No	5	เสื้อประหยัดไฟ	เบอร์	5	ควำมร่วมมือระหว่ำง	Arrow	กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต	(กฟผ.)	รณรงค์ให้ร่วมกันประหยัดพลังงำน	ค�ำนึง
ถึงกำรผลิตและกำรใช้ที่ประหยัดพลังงำน	โดย	Arrow	เป็นแบรนด์แรกที่ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบนี้	และแบรนด์เดียวของเสื้อผ้ำผู้ชำย	ที่มีวำง
ขำยในตลำด
จุดเด่นของเสื้อประหยัดไฟเบอร์	5
-	ไม่จ�ำเป็นต้องรีด
-	ประหยัดไฟ	ประหยัดเงิน	ประหยัดเวลำ
-	ใส่แล้ว	ไม่ร้อน
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Arrow	Max	Move	สุดยอดของกำงเกง	สวมใส่สบำยที่สุด	อิสระ...ทุกกำรเคลื่อนไหว	จำกกำรพัฒนำนวัตกรรมเนื้อผ้ำและกำรตัดเย็บ	ด้วย
คุณสมบตัพิเิศษทีม่คีวำมยดืหยุน่และคนืตวัได้ดเียีย่ม	ผสมกบัเส้นใยทีม่คีณุสมบตัิให้ควำมนุม่	ดดูควำมชืน้	และระบำยอำกำศได้ด	ีไม่ต้องรีด	
สำมำรถคนืตวัได้ดโีดยไม่เสยีรปูทรง	สวมใส่แล้วให้ควำมรูส้กึสบำย	กระชบั	เนยีนนุม่	และง่ำยต่อกำรดแูลรกัษำ	พร้อมกำรตดัเยบ็ทุกขัน้ตอน
อย่ำงพิถีพิถัน	เพื่อให้คุณผู้ชำยได้สวมใส่กำงเกงซึ่งใส่สบำยที่สุด

•		Lacoste	:	สร้างความแปลกใหม่
Lacoste	 น�ำเสนอควำมแปลกใหม่ด้วย	Leather	Goods	Shop	 in	Shop	 ที่แรกและที่เดียวใน	South	East	Asia	 ภำยในร้ำนครีเอท																	
Mood	&	Tone	Lacoste	shop	มำไว้ทีเ่คำนเ์ตอร์ในห้ำงสรรพสนิค้ำ	ตกแตง่แบบมสีไตล์	พรเีมี่ยมและไม่ซ�ำ้ใคร	เป็นกำรน�ำเสนอกำรจ�ำหน่ำย
เคร่ืองหนงัคณุภำพสงูของคณุสภุำพสตร	ีซ่ึงเป็น	คอลเลคชัน่ใหม่	ครบทุกส	ีทกุรุน่	หลำยสไตล์	ตอบโจทย์ในทกุควำมต้องกำร	ณ	ศนูย์กำรค้ำ	
Central	Pinklao	แหล่งช้อปปิ้งที่เป็นที่นิยมของคนในทุกไลฟ์สไตล์

•		Lacoste	:	นวัตกรรมการสร้างสรรค์
ช้อป	Lacoste		Boutique	รูปโฉมใหม	่Le	Club	New	Store	Concept	:	Number	One	Largest	Store	Le	Club	Concept	in	the	World	@	
Central	World	
Lacoste	กลับมำอีกครั้งในรูปโฉมใหม่แห่งควำมสมบูรณ์แบบด้วยไลฟ์สไตล์คอนเซ็ปต์	Le	Club	(เลอคลับ)	จำกฝรั่งเศส	Lacoste	Flagship	
Store	สำขำ	Central	World	ชั้น	2	แห่งเดียวในประเทศไทย	เป็นร้ำนลำคอสท์เลอคลับที่ใหญ่ที่สุดในโลก	ด้วยพื้นที่กว่ำ	500	ตำรำงเมตร	
ใจกลำงกรุงเทพมหำนคร	ตกแต่งด้วย	Polo	bar	ขนำดใหญ่	มีเฉดสีและแบบมำกที่สุด	ตอบสนองทุกควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยผลิตภัณฑ์
หลำกไซส์	 หลำยรูปแบบ	 รวมถึงไฮไลท์ไอเท็มเปิดตัวเสื้อ	Paris	Polo	 โปโลท่ีผสมผสำนนวัตกรรมใหม่สำยแฟชั่นแบบฉบับของ	Iconic								
ที่ลงตัวเป็นเสื้อโปโลรูปแบบใหม่จำกสไตล์เสื้อโปโลรุ่นดั้งเดิม	(L.12.12)	 ผสมผสำนระหว่ำงเอกลักษณ์ของควำมเป็นสปอร์ตแวร์ชั้นน�ำและ
ควำมชิค	 ทันสมัยไม่ซ�้ำใคร	 ไม่ตกยุค	 แต่พัฒนำให้โดดเด่นขึ้นอย่ำงมีระดับ	 ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ำ	 เพ่ือตอกย�้ำควำมเป็นผู้น�ำเสื้อโปโล													
สุดคลำสสิคครองใจคนทั้งโลก	ภำยในร้ำนมีผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกำยและแอสเซสเซอรี่	ส�ำหรับคุณผู้หญิง	คุณผู้ชำย	และ	คุณหนู	ๆ 	รวมถึง
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง	 กระเป๋ำ	 เข็มขัด	 รองเท้ำ	 น�้ำหอม	นำฬิกำ	 แว่นตำ	 และชุดชั้นในชำย	 ถือเป็น	one	stop	service	 ของ	Lacoste	
ประเทศไทย	 และยังมีบริกำรปักตัวอักษรย่อบนเสื้อโปโลลำคอสท์	(Polo	Embroidery	service)	 ในช่วงเทศกำลต่ำง	 ๆ	 นอกจำกนีย้งัเพิม่	
Surprise	Delivery	บรกิำรเพือ่ส่งของขวญัสดุประทบัใจ	เช่น	เสือ้โปโลปักอกัษร	เป็นต้น	ให้ถงึมอืคนพเิศษของลกูค้ำอีกด้วย	สำมำรถติดตำม
คอลเลคชั่นตำ่ง	ๆ	ของ	Lacoste	ได้ที่	www.lacoste.co.th	และ	www.facebook.com/lacostethailand

•		Lacoste	:	นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
Lacoste	จับมือกับบริษัท	Orthorite	ผลิตพื้นรองเท้ำที่มีควำมโดดเด่นด้วยคุณสมบัติ	5	ประกำร	คือ	ช่วยลดแบคทีเรีย	ระบำยอำกำศได้ดี	
สวมใส่สบำย	ทนทำน	และสำมำรถน�ำกลับมำใช้ใหม่ได้

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
1.	 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง	และเครื่องหอม
	 -		ภาวการณ์แข่งขัน	
   อำจพิจำรณำภำวกำรณ์แข่งขันตำมช่องทำงจัดจ�ำหนำ่ยดังนี้
   1.	Counter	Sales	กำรตลำดเครื่องส�ำอำงมีกำรแข่งขันสูงและรุนแรงมำกขึ้นจำกแบรนด์ใหม่	 ๆ	ที่เพิ่มขึ้น	ตลำดเครื่องส�ำอำงมีอัตรำ				
กำรเตบิโตอย่ำงต่อเนือ่งทกุปี	และมกีำรแข่งขนักนัอย่ำงดเุดอืดอย่ำงต่อเนือ่ง	เป็นผลจำกจ�ำนวนผูแ้ข่งขนัในตลำดมมีำกขึน้	และควำมภกัดีในตรำสนิค้ำ
ของผูบ้รโิภคมแีนวโน้มลดลงเรือ่ย	 ๆ	 ถงึแม้จะประสบภำวะปัญหำเศรษฐกจิและกำรเมอืง	 ธรุกจิเครือ่งส�ำอำงกย็งัสำมำรถขยำยตวัได	้ เนือ่งจำกสำวไทย				
ยงัคงให้ควำมส�ำคญักบักำรดแูลตวัเอง	 จงึท�ำให้ภำพรวมตลำดสนิค้ำควำมงำมยงัคงสำมำรถเตบิโตได้	 ในปี	2561	 เครือ่งส�ำอำง	BSC	Cosmetology					
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรโฆษณำประชำสัมพันธ	์ให้เข้ำถึงกลุ่มผู้บริโภคมำกที่สุด	ปัจจุบันกระแสกำรติดตำมดำรำต่ำง	ๆ	มผีลต่อยอดขำย	เพือ่สอดรบักบั
พฤตกิรรมกำรเสพสือ่ของผูบ้รโิภค	และเข้ำถงึอย่ำงมปีระสทิธภิำพสงูสดุ	จงึใช้กลยทุธ์กำรสื่อสำร	 ใช้เซเลบริตี้ดำรำคนดังที่มีชื่อเสียง	 “โป๊ป	ธนวรรธน์”	
กับคอนเซ็ปต์	 “ผู้หญิงของโป๊ปใช้บีเอสซี”	 วัดผลจำกยอดแฮชแทคในทวิตเตอร์ที่ขึ้นเป็นอันดับ	1	 ของประเทศ	 ช่องทำงกำรโฆษณำแบรนด์ยังคงใช	้				
สื่อทำงโทรทัศน์	 เพื่อสร้ำงกำรรับรู้แบรนด์ในวงกว้ำงพร้อมท�ำโฆษณำเพิ่มเติมผ่ำนช่องทำงออนไลน์	 เพื่อให้เข้ำถึงลูกค้ำอย่ำงรวดเร็ว	 นอกจำกนั้น						
สื่อโรงภำพยนตร์	 สื่อบิลบอร์ด	 สื่อสนำมบิน	 และส่ือโฆษณำบนรถไฟฟ้ำก็มีส่วนส�ำคัญไม่แพ้กัน	 เพรำะเข้ำถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ำย	 รวมทั้งเคำน์เตอร์
แบรนด์ยังเพิ่มกลยุทธ์กำรตลำดต่ำง	ๆ	จัดกิจกรรมกระตุ้นกำรจับจ่ำยที่มีควำมรุนแรงมำกขึ้น	ด้วยกำรแจกของพรีเมี่ยมที่เป็น	Limited	Edition	 เพื่อ				
ให้เกิดกำรทดลองใช้และดึงดูดใจลูกค้ำกลุ่มใหม่	อีกทั้งกำรน�ำเทคโนโลย	ีAI	ในกำรขำย	ให้ดูใหม่	แปลกตำและทันสมัย
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   2.	Discount	Store	ปัจจุบัน	Discount	Store	ต่ำงใช้กลยุทธ์ดำ้นรำคำที่เข้มข้น	และรุนแรง	ควบคู่กับกำรขยำยสำขำไปยังพื้นที่ชุมชน
ขนำดใหญ่ต่ำง	ๆ	ทั้งในกรุงเทพฯ	ปริมณฑล	และจังหวัดใหญ่ในภูมิภำคต่ำง	ๆ	ทั่วประเทศ	สร้ำงผลกระทบเป็นวงกว้ำง	กับผู้ผลิต	ตัวกลำงทำงกำร
ตลำดดั้งเดิม	หรือ	Traditional	Trade	ทั้งค้ำส่ง	ค้ำปลีก	หรือแม้แต่โชห่วย	ส�ำหรับค้ำปลีกค้ำส่ง	เริ่มปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรสมยัใหม่	และขยำย
สำขำออกนอกจังหวัด	 นอกอ�ำเภอ	 เป็นผู้น�ำคำ้ปลีกคำ้ส่งในแต่ละท้องถิ่น	 โฟกัสเฉพำะกลุ่มลูกค้ำตัวจริง	 ท�ำกำรตลำดแบบตัวต่อตัว	(one	by	one)								
เครื่องส�ำอำง	BSC	Cosmetology	ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อช่วงชิงพื้นที่ได้เปรียบเชิงภูมิศำสตร์	ในกำรขยำยสำขำไปยังชุมชน	หรือพื้นที่ตำ่ง	ๆ	อย่ำง
กว้ำงขวำง	เพื่อสรำ้ง	Economy	of	Scale	ก่อนหน้ำคู่แข่งขัน	รวมถึงกำรร่วมมือเป็น	Partner	ที่ดีกับร้ำนคำ้ปลีก	และออกผลิตภัณฑ์ใหม่เฉพำะตลำด	
Discount	Store	รวมทั้งคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมั่นได้ว่ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ	จัดจ�ำหนำ่ยได้เร็ว	เข้ำสู้กับคู่แข่งในตลำด

-		การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ในแง่กำรผลิต	 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำงของบริษัททั้งหมดยังคงผลิตในประเทศ	90%	 ส่วนใหญ่จำกบริษัท	 อินเตอร์เนชั่นแนล										

แลบบอรำทอรีส์	จ�ำกัด	และบริษัท	เอส	แอนด	์เจ	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอนเตอร์ไพรส์	จ�ำกัด	(มหำชน)	ซึ่งเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์	ด้วยมำตรฐำน
กำรผลิตของ	ISO	9001	และน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ	10%

ในแง่ของกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์	ใช้แนวทำง	Global	Sourcing	คือกำรแสวงหำสูตรวัตถุดิบ	(Ingredient)	และบรรจุภัณฑ์จำกทั่วทุกมุมโลก          
-		แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอนาคต

เครือ่งส�ำอำงยงัเป็นปัจจยัทีห้่ำทีผู่ห้ญงิต้องกำร	โดยเฉพำะตลำดกลุม่เมคอพั		สนิค้ำหลกัทีผ่ลกัดนัต่อกำรเตบิโตของกลุม่เมคอพั	เป็นสินค้ำ
ที่ต้องใช้ประจ�ำ	คือ	ดินสอเขียนคิ้ว	รองพื้น	และลิปสติก	ซึ่งกำรเติบโตนี้เกิดจำกปัจจัยกำรซื้อที่ตอบสนองด้ำนอำรมณ	์ซื้อเพื่อเพิ่มควำมมั่นใจให้ตัวเอง		
ท�ำให้สนิค้ำกลุม่เมคอพัมช่ีองว่ำงเตบิโตได้อกีมำก	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัตลำดควำมงำมท้ังหมด	นอกจำกนีเ้ทรนด์ในตลำดยงัมุง่เน้นกำรขำยทำงออนไลน์		
ที่เติบโตอยำ่งก้ำวกระโดด	อนำคตจะเป็นช่องทำงหลักอีกช่องทำงหนึ่ง

2.	 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี
	 -		ภาวการณ์แข่งขัน
   1.	สภาพการแข่งขัน 

			ในป	ี2561	บริษัทฯ	มีกลยุทธ์ในกำรแข่งขัน	ดังนี้
			-		การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน
	 	 	 	 จำกพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยำ่งรวดเร็ว	 บริษัทฯ	 จึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค	 และท�ำวิจัยอย่ำง									

ต่อเนื่องเพื่อหำควำมต้องกำรของลูกคำ้	 และน�ำผลวิจัยมำปรับปรุงพัฒนำผลิตภัณฑ์	 มีกำรท�ำ	Big	Data	 เพื่อวำงแผนกำรผลิตสินค้ำให้ตรงกับควำม
ต้องกำร	ให้เพียงพอต่อกำรจัดจ�ำหนำ่ย	รวมถึงพัฒนำสินคำ้ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น	นอกจำกนี้	ยังน�ำควำมต้องกำรของผู้บริโภคมำ
เป็นแนวทำงในกำรผลิตสินค้ำใหม่	ๆ 	ทั้งนี	้ทำงฝ่ำยกำรตลำด	ฝ่ำยขำย	ฝ่ำยสินค้ำ	และโรงงำน	ท�ำงำนร่วมกันเป็น	One	Body	ร่วมกันคิด	และออกแบบ
ผลิตภัณฑ์	 ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ต่ำง	 ๆ	 ที่ออกสู่ตลำดเป็นสินค้ำที่ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค	 ทุกไลฟ์สไตล์	 ทั้งด้ำนฟังก์ชั่น	 และแฟชั่น	 โดย													
อยู่บนพืน้ฐำนสนิค้ำทีด่มีคีณุภำพ	กอปรกับกำรน�ำ	Quick	Response	Management	System	(QRMS)	มำบรหิำรสนิค้ำในร้ำนค้ำให้สมบรูณ์ได้อย่ำง										
มปีระสิทธิภำพ	 ท�ำให้สินค้ำมีพอเพียง	 และตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยปริมำณท่ีเหมำะสม	 สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ	 ลดกำรสูญเสีย
โอกำสในกำรขำย	สำมำรถเพิ่มควำมรวดเร็วในกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำสู่ร้ำนค้ำ	รวมถึงกำรจัดกำรสินค้ำคงเหลือให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
มำกยิ่งขึ้น	 ส่งผลให้ในปีที่ผ่ำนมำสำมำรถลดระยะเวลำในกำรขนส่งและกำรสูญเสียโอกำสในกำรขำยลง	 ท�ำให้สำมำรถบริหำรจัดกำรสินค้ำได้อย่ำง									
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

			-		การรักษาฐานลูกค้าเดิมอย่างมีระบบ	และหาลูกค้าใหม่
     บรษัิทฯ	มุง่เน้นในกำรสร้ำงควำมพงึพอใจให้กบัลกูค้ำอย่ำงต่อเนือ่งและหลำกหลำยกจิกรรม	เพ่ือครองใจกลุม่ลกูค้ำเดมิทีม่ทีกุช่วงอำยุ		

ไม่วำ่จะเป็นกิจกรรม	ณ	พื้นที่ขำย	หรือมอบสิทธิพิเศษในเทศกำลต่ำง	ๆ	
   นอกจำกนี้บริษัทฯ	มีโปรแกรมบริหำรฐำนลูกค้ำเดิมอย่ำงมีประสิทธิภำพผ่ำนบัตรสะสมคะแนน	His	&	Her	Plus	Point	เพื่อสร้ำง

ควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำ	พร้อมสร้ำงสรรค์กิจกรรมที่นำ่สนใจมำกขึ้น	ให้ลูกค้ำมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำมประทับใจต่อแบรนด์	รวม
ถึงระบบกำรบรหิำรลกูค้ำสมัพนัธ์	(Customer	Relationship	Management	:	CRM)	พร้อมรบัสทิธปิระโยชน์ต่ำง	ๆ	ไม่ว่ำจะเป็นส่วนลดในกำรซือ้สนิค้ำ	
หรือของพรีเมี่ยมที่ส่งผลให้ยอดขำยของกลุ่มสมำชิกบัตรสะสมคะแนน	His	&	Her	Plus	Point	เพิ่มขึ้นอยำ่งต่อเนื่องทุก	ๆ	ปี	

						การหาลูกค้าใหม่	บริษัทฯ	วางกลยุทธ์	3	ส่วน	คือ
-		ขยำยฐำนลกูค้ำเดมิไปสูก่ลุม่ลกูค้ำใหม่	บรษิทัฯ	ท�ำกำรตลำดอย่ำงต่อเนือ่ง	ไปยังกลุม่ลกูค้ำเดมิทีภ่กัดต่ีอผลติภณัฑ์มำเป็นเวลำนำน		
มีกลยุทธ์ในกำรบอกผ่ำนคุณภำพสินค้ำจำกรุ่นสู่รุ่น	 เพ่ือสร้ำงฐำนตลำดใหม่ในกลุ่มเด็กที่เป็นวัยเริ่มสำว	 บริษัทฯ	Re-Branding	
สินคำ้เด็กกลุ่ม	First	Bra	“Wacoal	Bloom”	ผ่ำนสื่อโฆษณำหลำกหลำยรูปแบบ	และสื่อสำรรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยข้อมูลที่เข้ำถึงและ
เข้ำใจได้ง่ำยต่อลกูค้ำ	ท�ำให้มกีลุม่ลกูค้ำใหม่เกดิขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง	และสร้ำงกจิกรรมส่งเสรมิกำรขำยทีต่รงใจ	เพ่ือให้เกดิกำรซือ้และ
บอกต่อผำ่นบุคคลที่มีอิทธิพลในสังคมออนไลน์



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

-		กลุม่ลกูค้ำทัว่ไปที่ไม่เคยใช้สนิค้ำของบรษิทั	บรษิทัฯ	เน้นกำรออกแบบและผลิตสินค้ำรปูแบบแฟชัน่ทนัสมยัมำกขึน้	เพือ่ตอบสนอง 
กลุ่มลูกคำ้ที่ต้องกำรควำมเป็นแฟชั่น	โดย	Wacoal	Mood	ออกผลิตภัณฑ์	Collaborated	ร่วมกับศิลปินวำดภำพชื่อดัง	Oh	futon		
ออกแบบสินค้ำที่มีควำมทันสมัย	และสื่อสำรไปยังกลุ่มลูกค้ำออนไลน์อย่ำงเขำ้ถึงใจวัยรุ่น	และวัยท�ำงำนได้อย่ำงดีเยี่ยม	ใช้กลยุทธ์
กำรตลำดที่หลำกหลำย	และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนยุคใหม่	และสื่อสำรผ่ำนสื่อ	Offline	และ	Online	อำท	ิโฆษณำทำงโทรทัศน์		
หนังสือพิมพ์	นิตยสำร	สื่อ	Out	of	Home	สื่อในห้ำงสรรพสินค้ำ	โรงภำพยนตร์	Social	Media	ต่ำง	ๆ	เช่น	Facebook	Fan	Page,		
IG,	Line,	Email	ท�ำให้เข้ำถึงทุกกลุ่มลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว	และใช้	TV	Shopping	เป็นช่องทำงโปรโมทแบรนด์	เพื่อโฆษณำสินค้ำ
ทำงดิจิตอลทีวีและเคเบิ้ลทีว	ีอีกทั้งยังมอบสิทธิประโยชน์	เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ในกำรใช้สินค้ำ	(Brand	Experience)	บนพื้นฐำน
ควำมเป็นผูเ้ชีย่วชำญด้ำนสรรีะ	และมำตรฐำนกำรบรกิำรท่ีด	ีท�ำให้ยอดขำยสนิค้ำทุกกลุม่เพิม่ข้ึนตำมเป้ำหมำย	นอกจำกนี	้Wacoal	
ได้ขยำยตลำดไปยังกลุ่มลูกคำ้ใหม่ในกลุ่ม	AEC	เช่น	พม่ำ	กัมพูชำ	และ	ลำว	โดยใช้ช่องทำงออนไลน์	 เช่น	Facebook	ในกำร
สื่อสำรหำลูกคำ้ท�ำให้ฐำนลูกคำ้ในกลุ่มประเทศ	AEC	เพิ่มมำกขึ้น

-		กลุม่ลกูค้ำทีเ่คยใช้สนิค้ำในกลุม่อืน่ๆ	ของบรษิทั		(Cross	Product)	บรษิทัฯ	ใช้กลยทุธ์ในกำรมอบสทิธพิเิศษแก่ลกูค้ำในกำรซือ้สินค้ำ
แนะน�ำในรำคำพิเศษ	เพื่อสรำ้งกำรรับรู้และก่อให้เกิดกำรทดลองใช้สินค้ำกลุ่มอื่น	ๆ	ของบริษัท

-		การท�าการตลาดแบบ	Omni	Channel
   ปัจจบุนักำรแข่งขนัในตลำดชดุชัน้ในสตรทีีผ่่ำนช่องทำงกำรขำยแบบเดมิ	อำท	ิDepartment	Store,	Discount	Store	และ	Shop	ของบริษัท		

ถูกต่อยอดกำรขำยไปยังช่องทำงออนไลน์ในรูปแบบตำ่ง	ๆ 	หรือ		TV	Shopping	ซึ่งมีแนวโน้มกำรเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี	เนื่องจำกช่องทำงเหลำ่นี้สำมำรถ
เข้ำถึงผู้บริโภคได้ง่ำย	 และตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็วและครบถ้วน	 ดังนั้นบริษัทฯ	 ร่วมเป็นพันธมิตรกับเว็บไซต์ขำยออนไลน	์		
ชื่อดังช่องทำง	TV	Shopping	หรือแค็ตตำล็อก	ท�ำให้สำมำรถสื่อสำรนวัตกรรมของสินค้ำได้อย่ำงครบถ้วนมำกยิ่งขึ้น	เพื่อให้ผู้บริโภคเข้ำถึงกลุ่มสินค้ำ
ที่มีนวัตกรรม	และเชื่อมโยงมำยังจุดขำยที่ห้ำงสรรพสินคำ้ในรูปแบบกำรท�ำกำรตลำดแบบ	Omni	Channel	ซึ่งช่องทำงใหม่นี้มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น
ตำมพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน

2.	จ�านวนและขนาดของคู่แข่งขัน
ธุรกิจที่ประกอบกำรครบวงจรเท่ำน้ัน	 ที่จะสำมำรถอยู่รอดในวงกำรอุตสำหกรรมต่ำง	 ๆ	 อย่ำงไรก็ดีอุตสำหกรรมชุดชั้นในสตรี																

เป็นอุตสำหกรรมที่มีอุปสรรคในกำรเข้ำสู่ตลำดสูง	 เริ่มตั้งแต่กำรน�ำเข้ำวัตถุดิบ	 กำรผลิตวัตถุดิบบำงส่วน	 กำรตัดเย็บ	 และกำรจัดจ�ำหน่ำยที่จ�ำเป็น							
อำศัยตัวกลำง	เช่น	หำ้งสรรพสินคำ้	หรือ	Discount	Store	บริษัทฯ	ยังให้ควำมส�ำคัญกับคู่ค้ำทั้งช่องทำงเดิม	และช่องทำงใหม	่ท�ำให้สำมำรถขยำย				
ฐำนลูกค้ำครอบคลุมผู้บริโภคในทุกควำมต้องกำร	

3.	สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
บรษิทัฯ	ให้ควำมส�ำคญักบัช่องทำงกำรขำยใหม่	ๆ 	พฤตกิรรมกำรซือ้สนิค้ำของลกูค้ำทีแ่ตกต่ำงกนัของแต่ละช่องทำง	ในปีทีผ่่ำนมำบรษิทัฯ	

ปรบัแนวทำงกำรน�ำเสนอเนือ้หำทีต่รงใจกลุม่เป้ำหมำยมำกยิง่ขึน้	โดยเฉพำะกลุม่ลกูค้ำออนไลน์ทีม่แีนวโน้มกำรขยำยตวัอย่ำงรวดเรว็	โดยใช้เครือ่งมอื
สื่อสำรแบบบูรณกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์แบบ	360	องศำ	อำทิ	กำรใช	้Influencer	สื่อจำกพันธมิตรทำงธุรกิจ	เพื่อเป็นช่องทำงในกำรเผยแพร่เนื้อหำ	
รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรส่ือสำรบนช่องทำงออนไลน์เพื่อให้เข้ำถึงผู้บริโภค	 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท	 ได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีด้ำนกำร
สื่อสำร	โดยวัดผลจำกยอดขำยที่มีมูลคำ่เติบโตขึ้น	ทั้งจ�ำนวนชิ้น	และจ�ำนวนเงิน	อีกทั้งเร่งขยำยฐำนไปยังตลำดอนำคตอย่ำงต่อเนื่อง	โดยในปีที่ผำ่นมำ
บริษัทฯ	 ร่วมมือกับบริษัทลำซำด้ำ	ผู้น�ำดำ้นตลำดอีคอมเมิร์ซในภูมิภำคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้	 น�ำผลิตภัณฑ์ของบริษัทจ�ำหน่ำยผ่ำนระบบออนไลน์
อยำ่งเต็มรูปแบบ	เพื่อขยำยฐำนไปยังกลุ่มลูกคำ้ออนไลน์ที่มียอดเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว	

-		การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีที่บริษัทฯ	เป็นผู้จ�ำหนำ่ยถึง	5	แบรนด์	มีโรงงำนผู้ผลิตส�ำคัญ	2	บริษัท	คือ
1.	บริษัท	ไทยวำโก้	จ�ำกัด	(มหำชน)	ผู้ผลิตสินคำ้	Wacoal
2.	บริษัท	ภัทยำอุตสำหกิจ	จ�ำกัด	ผู้ผลิตสินคำ้	Kullastri,	BSC,	BSC	Signature,	Elle
ทัง้สองบรษิทัมผีูผ้ลติวตัถดุบิ	ประกอบด้วยบรษิทั	เทก็ซ์ไทล์เพรสทจี	จ�ำกดั	(มหำชน)	บริษทั	ไทยทำเคดะเลซ	จ�ำกดั	และบรษิทั	ไทยซำคำเอะเลซ	

จ�ำกัด	 ซึ่งทั้งสำมบริษัทเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ที่ได้รับมำตรฐำนกำรผลิต	ISO	9001	 มีกำรวิจัยค้นคว้ำและพัฒนำวัตถุดิบใหม่	 ๆ	 อย่ำงสม�่ำเสมอ	
บริษัทฯ	จึงได้เปรียบคู่แข่งในด้ำนควำมหลำกหลำย	ดำ้นวัตถุดิบ	และต้นทุนที่ต�่ำกว่ำคู่แข่ง

-		แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม	และสภาพการแข่งขันในอนาคต
ส�ำหรบัแนวโน้มภำวะอตุสำหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่มในภำพรวมยงัขยำยตวัได้ท้ังภำคกำรผลติและกำรส่งออก	ซึง่ส่วนใหญ่เป็นกำรผลติ

เพื่อป้อนสู่ตลำดอำเซียน	อันเป็นผลจำกกำรก้ำวเข้ำสู่ภำคประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	(ASEAN	Economic	Community)	 เป็นกำรขยำยโอกำสทั้งใน
ด้ำนกำรขยำยก�ำลังกำรผลิต	รวมถึงตลำดผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นจำก	60	ล้ำนคนเป็น	600	ล้ำนคน	ซึ่งเป็นตลำดที่มีขนำดใหญ่และมีศักยภำพสูง								

ในปี	2561	บรษิทัฯ	ยงัคงให้ควำมส�ำคญักบักำรวจิยั	พฒันำนวตักรรมและเทคโนโลยกีำรออกแบบเสือ้ผ้ำสตรทีีเ่หมำะสมกบัคนเอเชยี	สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำร	และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในทุกช่วงวัย	ทุกไลฟ์สไตล์	ทั้งด้ำนฟังก์ชั่นและแฟชั่น	 โดยอยู่บนพื้นฐำนสินค้ำที่ดี	
มีคุณภำพ	ในรำคำที่คุ้มค่ำ	รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำแบบบูรณำกำร	ให้มีสินค้ำคงเหลือในปริมำณที่เหมำะสม	สมดุลกับกำรขำย	ไม่มีสินค้ำมำก
หรือน้อยเกินไป	 เพิ่มควำมรวดเร็วในกำรขนส่งเพ่ือให้สำมำรถกระจำยสินค้ำสู่ร้ำนค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว	 แทนกำรเก็บสต็อกสินค้ำไว้ท่ีร้ำนค้ำจ�ำนวนมำก	
รวมถึงกลยุทธ์ในกำรผลิตสินค้ำเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคดิจิตอลมำกที่สุด



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.	 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ
-		ภาวการณ์แข่งขัน

ในช่วงปีที่ผ่ำนมำตลำดเครื่องแต่งกำยชำยในห้ำงสรรพสินค้ำ	ลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบปีที่แล้ว	ในปี	2561	กำรบริโภคซื้อสินค้ำเสื้อผ้ำ
ยังคงชะลอตัวเนื่องจำกปัจจัยทำงด้ำนเศรษฐกิจ	 และผู้บริโภคส่วนใหญ่ระมัดระวังเกี่ยวกับกำรจับจ่ำยใช้สอยมำกขึ้น	 ประกอบกับผู้บริโภคพิถีพิถันใน				
กำรเลือกซื้อสินคำ้ที่มีคุณภำพมำกขึ้น	โดยค�ำนึงถึงนวัตกรรมใหม่ของสินค้ำอย่ำงต่อเนื่อง

นอกจำกนี้	 ผู้ผลิตส่วนใหญ่มุ่งเน้นแต่กำรใช้กลยุทธ์ทำงด้ำนรำคำ	 ลด	 แลก	 แจก	 แถม	 เพ่ือเพ่ิมยอดขำย	 และลดภำระสต็อกที่มีอยู	่													
โดยแทบจะไม่มีกำรท�ำกำรตลำดด้ำนอื่น	ๆ	ท�ำให้กลุ่มผู้ผลิตต้องมุ่งพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตที่ท�ำให้เกิดกำรบริหำรต้นทุนให้ลดลง	และคล่องตัวใน
กำรจดักำรเพือ่สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั	และมงีบประมำณในกำรท�ำกจิกรรมกำรตลำดเพือ่ให้เกดิควำมได้เปรยีบในระยะยำว		ในด้ำนสถำนภำพ
กำรแข่งขัน	บริษัทฯ	มีควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน	ดังนี้	

1.			บริษัทฯ	มีกำรสร้ำง	Portfolio	ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกำยชำยให้มีควำมครอบคลุมกลุ่มตลำดเป้ำหมำยในหลำกหลำย		Segment		
ท�ำให้เกิดกำรกระจำยที่ครอบคลุมกำรครองตลำดเครื่องแต่งกำยชำยและเกิดดุลย์ต่อรองในกำรจัดจ�ำหนำ่ย

2.		ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่รู้จักและยอมรับในดำ้นชื่อเสียงและคุณภำพ
3.		ผลติภณัฑ์ของบรษิทัมกีำรพฒันำและคดิค้นนวตักรรมใหม่	ๆ	เข้ำสูต่ลำดสม�ำ่เสมอ	เพรำะได้รบักำรสนบัสนนุจำกผูผ้ลติรำยใหญ่ของประเทศ

(ซ่ึงเป็นกลุม่บรษิทัในเครอื)	มกีำรขยำยโรงงำนทีส่ำมำรถรองรบักำรเตบิโต	โดยมตีัง้แต่โรงงำนป่ันด้ำย	โรงงำนฟอกย้อม	โรงงำนตกแต่งผ้ำ	
จนถึงโรงงำนผลิตเสื้อส�ำเร็จรูป	เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ	มีศักยภำพในกำรสร้ำงส่วนแบ่งทำงกำรตลำดที่เติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

4.		บรษิทัฯ	มบุีคลำกรทีเ่ข้มแขง็	มหีลกัคดิและควำมมุง่มัน่ทีจ่ะบรหิำรงำนให้บรรลตุำมเป้ำหมำย	และพร้อมทีจ่ะเรยีนรูแ้ละพฒันำตนเอง
อย่ำงต่อเนือ่ง

5.		บรษิทัฯ	มนีโยบำยใช้	Big	Data	มำวเิครำะห์ข้อมลูและพฤตกิรรมกำรซือ้ของลกูค้ำ	(Descritive	Analysis)	และท�ำกำรพยำกรณ์ไปข้ำงหน้ำ
ถึงควำมต้องกำรของลกูค้ำในอนำคต		(Predictive	Analysis)		เพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคให้ดยีิง่ขึน้	

-		การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
บริษัทฯ	จัดหำผลิตภัณฑ์จำกโรงงำนผู้ผลิตส�ำคัญ	3	บริษัท	คือ
1.	บริษัท	ธนูลักษณ	์จ�ำกัด	(มหำชน)	ผู้ผลิตเสื้อเชิ้ต	เสื้อยืด	สูท	เครื่องหนัง	กระเปำ๋	
2.	บริษัท	ประชำอำภรณ์	จ�ำกดั	(มหำชน)	ผูผ้ลติเสือ้ยดื	กำงเกง
3.	บริษัท	บำงกอก	โตเกยีว	ซอ็คส์	จ�ำกดั	ผูผ้ลติถงุเท้ำ
เทคโนโลยทีี่ใช้ในกำรผลติเป็นเทคโนโลยรีะดบักลำง	มกีำรใช้ก�ำลงัคนในกำรผลติพอสมควร	ขณะเดยีวกนัมกีำรพฒันำน�ำเครือ่งจกัรอตัโนมตัิ

เขำ้มำใช้เพื่อให้กระบวนกำรผลิตทันสมัยและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
นอกจำกนี้	กลุ่มบริษัทผู้ผลิตได้จัดตั้งโรงงำนในเขตส่งเสริมกำรลงทุนโซน	3	ท�ำให้ได้สิทธิพิเศษจำก	BOI	ก่อให้เกิดควำมได้เปรียบในกำร

พัฒนำต้นทุน
-		แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม	และสภาพการแข่งขันในอนาคต

แม้สภำวะก�ำลังซื้อที่เคยซบเซำต่อเนื่อง	 แต่อุตสำหกรรมมีแนวโน้มท่ีจะทรงตัวหรือเติบโตได้	 เพรำะผู้บริโภคให้ควำมใส่ใจในกำรแต่งกำย
มำกขึ้น	 ขณะเดียวกันภำวะกำรแข่งขันคำดว่ำจะรุนแรงมำกขึ้น	 เน่ืองจำกจ�ำนวนคู่แข่งขันจำกต่ำงประเทศเพิ่มมำกขึ้น	 รวมทั้งสินค้ำรำคำถูกจำก					
ประเทศจีนเขำ้มำแข่งขันในตลำดมำกขึ้น	ท�ำให้คู่แข่งขันในตลำดต้องท�ำกำรวิเครำะห์ถึงสภำพตลำดและพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่	 มีกำรสร้ำง	
innovation	ในมติต่ิำง	ๆ 	ทั้งทำงด้ำน	ผลติภณัฑ์	สื่อกำรตลำด	รวมถงึกำรค้นหำจดุแขง็ของตวัสนิค้ำและกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยให้เจอ	ซึง่เป็นปัจจยัส�ำคญั
ที่จะท�ำให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถปรับกลยุทธ์ให้ธุรกิจอยู่รอดได	้ภำยใต้เกมส์กำรแข่งขันในตลำดที่มีควำมร้อนแรงเพิ่มมำกขึ้น


