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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.	 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
	 บรษัิท	ไอ.ซี.ซี.	อินเตอร์เนชัน่แนล	จ�ำกดั	(มหำชน)	เป็นผูน้�ำในด้ำนธรุกจิกำรจดัจ�ำหน่ำยสนิค้ำแฟช่ันจำกท้ังในและต่ำงประเทศและจำกนวัตกรรม
องค์ควำมรูข้องบรษัิท	และบรษัิทในเครอื	อุตสำหกรรมหลกัคอือุตสำหกรรมเครือ่งส�ำอำงและเครือ่งหอม	อุตสำหกรรมเพือ่สขุอนำมยัของเส้นผม	ผวิพรรณ	
อุตสำหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่มครบวงจร	ท้ังชุดช้ันใน	ชุดช้ันนอก	ชุดกฬีำ	และชุดออกก�ำลงักำย	อุตสำหกรรมเพือ่กำรซักล้ำงและบ�ำรงุรกัษำเครือ่ง
นุง่ห่ม	อุตสำหกรรมแฟช่ันเครือ่งหนงั	เป็นต้น
	 บรษัิทฯ	 ด�ำเนนิธรุกจิทำงด้ำนกำรค้ำส่งให้กบัร้ำนค้ำท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ	 ผลติภณัฑ์ของบรษัิทส่วนใหญ่เป็นผลติภณัฑ์ท่ีเน้นทำงด้ำน
ควำมสวยงำม	ตำมค�ำขวญัของบรษัิทท่ีว่ำ	“เรำสรรสร้ำงควำมสขุ	และควำมสวยงำมเพือ่ปวงชน”
	 -		อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง	และเครื่องหอม
บรษัิทฯ	ด�ำเนนิธรุกจิจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์เครือ่งส�ำอำงมำนบัแต่บรษัิทเริม่ด�ำเนนิงำนในปี	2507	ภำยใต้เครือ่งส�ำอำง	Pias	ซ่ึงเป็นแบรนด์จำกญ่ีปุ่น	นอกจำก
นี้บริษัทฯ	 ยังขยำยธุรกิจเครื่องส�ำอำงโดยกำรแนะน�ำแบรนด์ต ่ำงๆ	 เข้ำสู ่ตลำดอย่ำงต่อเนื่อง	 ได้แก่	 BSC	Pure	Care,	 Sheene’,	 
Arty	Professional,	Honei	V	 ในเดือนตุลำคม	2548	 เริ่มแนะน�ำแบรนด์เครื่องส�ำอำง	BSC	Cosmetology	 เพื่อสร้ำงแบรนด์เครื่องส�ำอำงในเครือ 
สหพัฒน์ให้ก้ำวสูร่ะดบัสำกล	โดยใช้แป้งเค้กเป็นสนิค้ำหลกัในกำรโฆษณำผ่ำนสือ่ให้เกดิกำรรบัรู	้(Brand	Awareness)	กบักลุม่เป้ำหมำย	และมกีำรผสมผสำน
ระหว่ำง	Celebrity	Marketing	และ	Testimonial	Marketing	โดยเลอืกใช้พรเีซ็นเตอร์ท่ีมช่ืีอเสยีงและเป็นท่ีรูจ้กัของประชำชนมำแนะน�ำผลติภณัฑ์	เพือ่ให้
เกิดควำมต้องกำรทดลองใช้	 ประกอบกับแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงจำกเดิมไปมำก	 ปัจจัยเทคโนโลยีท่ีเติบโตก้ำวกระโดดเป็นแรง 
ผลกัดนัส�ำคญั	เช่น	กำรใช้	Social	Media	ท้ัง	Facebook,	Line,	IG,	Twitter	ท่ีท�ำให้กำรตดิต่อสือ่สำรเป็นไปอย่ำงรวดเรว็	และกำรกระจำยข่ำวสำรต่ำงๆ	
สำมำรถเข้ำถงึผูบ้รโิภคได้อย่ำงทันที	ซ่ึงเป็นช่องทำงกำรขำยสนิค้ำทำงออนไลน์เพิม่เตมิด้วย
	 -		อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี

บริษัทฯ	ท�ำกำรตลำดในสินค้ำกลุ่มสตรีอย่ำงต่อเนื่อง	ในทุกแบรนด์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย	ซึ่งมี	5	แบรนด์หลักคือ	Wacoal,	BSC,	
BSC	Signature,	Elle	และ	Kullastri	 โดยทุกแบรนด์มีกำรปรับตัวเพื่อเพิ่มโอกำสกำรแข่งขันทำงกำรตลำด	ไม่ว่ำจะเป็นควำมหลำกหลำยในตัวสินค้ำ		
กำรน�ำนวัตกรรมใหม่ๆ	มำใช้ในกำรผลิต	พร้อมเพิ่มควำมหลำกหลำยทั้งด้ำนดีไซน์และเนื้อผ้ำ	เพิ่มฟังค์ชั่นกำรใช้งำนที่เหมำะกับกำรสวมใส่ของลูกค้ำ	
เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดกำรรับรู้ถึงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เข้ำกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้ำยุคดิจิทอล
	 -		อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายส�าเร็จรูปสุภาพบุรุษ

บริษัทฯ	เป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยเครื่องแต่งกำยสุภำพบุรุษภำยใต้แบรนด์	Arrow,	Excellency,	Daks,	Guy	Laroche,	Guy	Guy	Laroche,	Elle	
Homme,	Lacoste,	Getaway,	BSC	Cool	Metropolis,	Hornbill,	le	Coq	Sportif,	Maximus	และ	Felix	Buhler	โดยมีช่องทำงจัดจ�ำหน่ำยหลัก	คือห้ำง
สรรพสนิค้ำ	ท้ังในกรงุเทพ	และต่ำงจงัหวดัท่ีมีพนกังำนขำยประจ�ำ	เพือ่ให้ค�ำแนะน�ำผลติภณัฑ์และให้บรกิำรหลงักำรขำย	และขยำยช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย
เข้ำไปในห้ำงดิสเคำน์สโตร์	รวมทั้งกำรเปิดร้ำนในศูนย์กำรค้ำ	ช่องทำงขำยทำงทีวี	และ	E-Commerce	

2.				โครงสร้างรายได้ของบริษัท
 บริษัท	ฯ	จ�ำแนกรำยได้เป็น	3	สำยผลิตภัณฑ์หลักดังต่อไปนี้

สายผลิตภัณฑ์ 2562 % 2561 % 2560 %

เครื่องส�ำอำงและเครื่องหอม 1,027.27 8.35 1,142.32 8.54 1,273.62 9.44

เครื่องแต่งกำยสุภำพสตรี 4,039.57 32.83 4,587.85 34.30 4,491.63 33.31

เครื่องแต่งกำยสุภำพบุรุษ 3,021.02 24.56 3,131.27 23.41 3,211.01 23.81

อื่นๆ 3,221.36 26.18 3,488.20 26.08 3,470.71 25.74

รำยได้อื่น

เงินปันผลรับ 531.07 4.32 528.01 3.95 469.66 3.48

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยที่ดิน	อำคำร	และ

อุปกรณ์และอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 157.24 1.28 33.62 0.25 82.48 0.61

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนเผื่อขำย - - 169.20 1.26 242.62 1.80

ส่วนแบ่งก�ำไรในบริษัทร่วม 25.04 0.20 48.55 0.36 28.73 0.21

อื่นๆ 280.49 2.28 247.79 1.88 215.85 1.60

รวมรายได้ 12,303.06 100.00 13,376.81 100.00 13,486.32 100.00

(หน่วย:ล้ำนบำท)



42 รายงานประจำาปี 2562

3.	 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่ส�าคัญในรอบปี	2562
•		BSC	Cosmetology

ก่อตั้ง	:	ตุลำคม	2548
BSC	Cosmetology	เล็งเห็นควำมเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคไทย	ที่นิยมกำรเสพสื่อผ่ำน	Social	Media	และ	Internet	มำกขึ้น		
กำรใช้เวลำในแต่ละวนักบัโลกออนไลน์มำกขึน้	กอปรกบัควำมม่ันใจในกำรจบัจ่ำยใช้สอยผ่ำนออนไลน์	และ		E-Commerce	มำกข้ึน	โดยเฉพำะ 
แคมเปญใหญ่	9.9	10.10	11.11	ที่กลุ่มผู้บริโภคทั้งกลุ่มเป้ำหมำยใหม่และเก่ำ	ต่ำงรอคอยที่จะซื้อสินค้ำ	ท�ำให้แบรนด์มียอดขำยเติบโตแบบ
ก้ำวกระโดดในแคมเปญดังกล่ำว	ไม่ว่ำจะเป็นทั้ง	Lazada,	Shopee,	JD	Market,	Shopback	ฯลฯ	รวมถึงแคมเปญของขวัญส่งท้ำยปี	12.12	
ท�ำให้ยอดขำยเติบโต	 โดยเฉพำะกลุ่มเครื่องส�ำอำงของ	BSC	Cosmetology	 สำมำรถท�ำยอดขำยเป็นอันดับต้นในประเทศไทย	 บริษัทฯ	 
ยังน�ำเสนอแคมเปญพิเศษ	“Saha	Day”	และ	“Beauty	Day”	รวมไปถึงกำร	Live	สด	ขำยเครื่องส�ำอำง	BSC	Cosmetology	ผ่ำนช่องทำง		
Lazada	และ	Facebook	ท�ำให้ยอดขำยเพิ่มขึ้น	ไม่เพียงแต่กำรเป็นพันธมิตรทำงกำรค้ำดังกล่ำว	BSC	Cosmetology	ได้ขยำยธุรกิจด้ำน
ออนไลน์	 เพื่อเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยท่ีหลำกหลำย	 ท้ังกำรขำยใน	Shopee,	Convey,	JD	Market,	Seven-Eleven	Online	Catalogue,	
O-Shopping	 ฯลฯ	 รวมท้ัง	www.eThailandBEST.com	 ซ่ึงเป็นช่องทำงกำรขำยออนไลน์หลักของบริษัท	 โดยช่องทำงกำรขำยออนไลน	์
ThailandBEST	ได้รับกำรตอบรับจำกผู้บริโภคเป็นอย่ำงดี	พร้อมขยำยฐำนกลุ่มลูกค้ำออนไลน์กลุ่มใหม่ๆ	ทุกเพศทุกวัย	และในปีที่ผ่ำนมำ
แบรนด์เครื่องส�ำอำงของบริษัทท�ำยอดขำยเติบโตสูงเป็น	Top	of	Brand	ที่ขำยดีที่สุดในรอบปีที่ผ่ำนมำใน	ThailandBEST	ด้วยเหตุนี้	BSC	
Cosmetology	 ปรับกลยุทธ์ทำงกำรตลำดตำมควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย	 เพิ่มสัดส่วนกำรสื่อสำรกำรตลำดผ่ำนสื่อ	Digital	 
เพ่ือส่งเสริมภำพลักษณ์และตรำสินค้ำให้เป็นท่ีรู้จักเพ่ิมมำกย่ิงข้ึน	 รวมท้ังกำรรีวิวสินค้ำผ่ำน	Blogger	 และ	Influencer	 ท่ีผู้บริโภคม่ันใจ	 
และน่ำเช่ือถอื	ในด้ำนกำรพฒันำคณุภำพสนิค้ำ	แบรนด์ยังคงเดินหน้ำพฒันำนวตักรรมใหม่อย่ำงต่อเนือ่ง	ในปี	2562	สนิค้ำกลุม่เมคอพั	BSC	
Cosmetology	มียอดขำยเติบโตสูงอย่ำงต่อเนื่องในกลุ่มตลำดเครื่องส�ำอำง	ใช้กำรสื่อสำรกำรตลำดในทุกช่องทำง	โดยแบรนด์ตั้งเป้ำหมำย
รักษำฐำนลูกค้ำเดิม	และเจำะกลุ่มลูกค้ำใหม่กระตุ้นให้มีประสบกำรณ์ร่วมกับแบรนด์มำกขึ้น

•		Arty	Professional	by	BSC	:	น�าเสนอคอนเซ็ปต์		“Yourself	Your	style”	เทคนิคกำรแต่งหน้ำ	ที่รองรับทุกปัญหำผิว	ทุกกิจกรรม		 
	 	 	 และสีสันส�ำหรับสำวๆ	 ท่ีมีควำมมั่นใจ	 ต้องกำรสวยไม่ซ�้ำแบบใคร	 มั่นใจ	 ในทุกท่ีทุกโอกำส	 ตอบโจทย์ทุกปัญหำผิว	 เพิ่มควำมม่ันใจใน 
	 			ทุกๆ	กิจกรรม	ทั้งกลำงแจ้ง	ในน�้ำ	ในร่ม	คิดค้นโดยผู้เชี่ยวชำญมืออำชีพจำกปัญหำผิวจริงของหญิงไทยโดยเฉพำะ

•		Sheene’ : น�าเสนอคอนเซ็ปต์	 “Sheene’	All	About	Eyes”	 เจ้ำของสโลแกนฮิต	 “ตบทีเดียวอยู่...คอนเฟิร์ม”	 เปิดตัวมำสคำร่ำสูตร 
	 			ขนตำปลอม	เอำใจสำวๆ	ที่ต้องกำรควำมแตกต่ำง	อำทิ	สูตรงอนยำวเป็นธรรมชำติ	สูตรหนำเด้งจัดเต็ม	ปรับวอลุ่มควำมหนำยำวได้ดั่งใจ	 
	 			ที่ช่วยกันน�้ำ	เหงื่อ	น�้ำตำ	ให้ดวงตำสวยยำวนำนตลอด	

•  Pure	Care	:	น�าเสนอผลิตภัณฑ์	 “Facial	Face	Mask”	ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสำรสกัดจำกธรรมชำติสมุนไพรไทย	กับนวัตกรรม		 
	 			และเทคโนโลยีใหม่	รังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์	ดูแลผิว	ที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มลูกค้ำ	แก้ไขควำมกังวลได้ทุกปัญหำผิว	มำร์ควิตำมินที่มีคุณสมบัติ	 
	 			ในกำรดแูลผวิท่ีโดดเด่น	อยู่ในรปูแบบมำร์คครมี	ขนำดพกพำท่ีสะดวกใช้	หลงัใช้	ผวิหน้ำจะรูส้กึนุม่ชุ่มช่ืน	ช่วยให้ผวิรูส้กึแข็งแรงข้ึนในทันทีท่ีใช้

•		ชุดชั้นในสตรี	Wacoal
จำกที่บริษัทฯ	ประสบควำมส�ำเร็จจำกกำรขับเคลื่อนกิจกรรมทำงกำรตลำดภำยใต้แนวคิด	“Beauty	Inside”	ในช่วง	3	-	4	ปีที่ผ่ำนมำ	ในปี		
2562	 บริษัทฯ	 ยังคงเดินหน้ำปลุกกระแสควำมสวยท่ีมำจำกภำยใน	 เพรำะวำโก้เช่ือว่ำ	 ควำมสวยจำกภำยในจะท�ำให้ผู้หญิงมีควำมสุข	 
ควำมมั่นใจ	และจะเปล่งประกำยควำมรู้สึกสวยมั่นออกมำสู่ภำยนอกให้ทุกคนได้รับรู้	จึงเกิดแคมเปญ	“Don’t	Stop	Me	Being	Beautiful”	
สวยให้สดุ	ใครกห็ยุดไม่ได้....	ข้ึน	ในปี	2562	เพือ่ตอกย�ำ้แบรนด์ชุดช้ันในช้ันน�ำของเมอืงไทย	รวมถงึแผนรกุตลำดชดุช้ันในไร้โครง	(Wacoal	
Wireless	Bra)		ผ่ำนกลยทุธ์ออนไลน์และออฟไลน์		เพือ่รกัษำฐำนลกูค้ำเดมิ		และขยำยสูก่ลุม่ลกูค้ำยุคใหม่ทุกช่วงวยัท่ีมไีลฟ์สไตล์คล่องแคล่ว		
ทันสมัย	และรกัควำมสบำย	ด้วยบรำไร้โครงกระชับทรงสวย	ต่อด้วยกำรออกสนิค้ำใหม่กลุม่	Smart	Size	ท่ีท�ำให้ลกูค้ำสำมำรถเลอืกซ้ือสนิค้ำ
ได้ง่ำย	ภำยใต้คอนเซ็ปต์	Wacoal	Smart	Size	“บรำ	Gen	ใหม่	เลือกง่ำยใส่สวย”	ซึ่งวำโก้เป็นเจ้ำแรกที่ท�ำกำรตลำดสินค้ำกลุ่ม	Smart	Size		
ท�ำให้ได้รับผลตอบรับอย่ำงดี	เป็นที่รับรู้ในกลุ่ม	Generation	ใหม่	ที่ต้องกำรควำมสวย	และสบำยในกำรเลือกซื้อ	
นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ยังท�ำกำรตลำดเพื่อโปรโมทกลุ่มอื่นๆ	อย่ำงต่อเนื่อง	เช่น	กลุ่มสินค้ำเด็ก	Wacoal	Bloom	ที่เน้นกลุ่มลูกค้ำอำยุระหว่ำง	
8	-	14	ปี	Wacoal	Curve	Diva	กลุ่มสินค้ำส�ำหรับสำวคัพไซส์ใหญ่	หรือล�ำตัวใหญ่	กลุ่มสินค้ำ	Wacoal	Mood	ที่ตอบโจทย์กลุ่มวัยรุ่นด้วย
ฟังค์ชั่นและดีไซน์ท่ีโดดเด่น	 ด้วยภำพลักษณ์ท่ีทันสมัย	 สดใส	 เข้ำถึงกลุ่มวัยรุ่นยุคใหม่	 หรือ	Gen	Z	 ได้อย่ำงลงตัว	 ในฐำนะผู้น�ำตลำด 
ชุดชั้นในได้พัฒนำสินค้ำให้โดดเด่น	ทั้งเนื้อผ้ำ	รูปแบบ	ฟังค์ชั่นกำรใช้งำน	และนวัตกรรมสินค้ำอย่ำงต่อเนื่อง	ให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของ 
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป	โดยเฉพำะกำรเลือกบริโภคข้อมูลผ่ำนโลก	Digital	แต่ผู้บริโภคสำมำรถเลือกซื้อสินค้ำได้หลำกหลำยช่องทำงทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์	บรษัิทฯ	จงึท�ำกำรตลำดเชงิรกุท้ัง	2	ช่องทำงอย่ำงต่อเนือ่ง	เพือ่ให้กำรสือ่สำรเข้ำถงึผูบ้รโิภคยุคปัจจบัุนอย่ำงตรงกลุม่

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

•		Arrow:	Fabric-Design	Innovation
•		Arrow	X-Dimension	:	แอร์โรว์เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่	Arrow	X-Dimension	“ฉีกสุด...หลุดควำมธรรมดำ”	มิติใหม่ของกำรแต่งกำย
ที่มีสไตล์	เพรำะแอร์โรว์เชื่อว่ำ	“เสน่ห์”	ของผู้ชำยมำจำกกำรแต่งกำยที่มีสไตล์	ฉีกกฎกำรแต่งกำย	จำกกำรสวมใส่เสื้อผ้ำแบบเดิมๆ	ให้
ดูโดดเด่น	และสะดดุตำ	เตมิแต่งสสีนัพร้อมลกูเล่นท่ีเข้ำถงึผูช้ำยทุกวยัด้วยเสือ้และกำงเกงท่ีมีลกูเล่น	เสือ้โอเวอร์โค้ท	เสือ้เช้ิตโอเวอร์ไซส์	
เสื้อยืด	กำงเกงสกินนี่	และอีกมำกมำย	พร้อมได้ไอซ์-พำริส	อินทรโกมำลย์สุต	นักแสดงวัยรุ่นชื่อดัง	เป็นแบรนด์แอมบำสเดอร์	เพื่อสร้ำง
ภำพลักษณ์ให้แบรนด์ดูทันสมัยมำกยิ่งขึ้น

•		Arrow	Upcycling	:	นวัตกรรม	Arrow	Upcycling	เป็นควำมร่วมมอืระหว่ำง	ผลติภณัฑ์	Arrow	กบับรษัิท		พทีีที		โกลบอล	เคมีคอล	
จ�ำกดั	(มหำชน)	ผ่ำนนวตักรรม	Upcycling	เพือ่ช่วยลดปัญหำขวดพลำสตกิในประเทศไทย	และสร้ำงมลูค่ำเพิม่ให้กบัผลติภณัฑ์	โดยกำรน�ำ
เส้นใยที่ได้จำกขวดพลำสติก	(ขวด	PET	ขวดใสที่ใส่น�้ำ)	มำผสมกับเส้นใย	Cotton	แล้วน�ำมำผลิตเป็นเสื้อผ้ำ	โดยขวดพลำสติก	12	ขวด	
ผ่ำนกระบวนกำร	Upcycling	ได้เสือ้	1	ตวั

•		Arrow	Upcycling	Collection	:	โดดเด่นด้วยเนื้อผ้ำที่มีคุณสมบัติพิเศษ	ผิวสัมผัสนุ่ม	สวมใส่สบำย	ไม่ร้อน	และรีดง่ำย	พร้อมดีไซน์
ลกูเล่นทันสมัย	สร้ำงสรรค์ขึน้ตอบโจทย์ท้ัง	Design	และ	Function	ในตวัเดยีวกนั

•		Lacoste:	นวัตกรรมการสร้างสรรค์
Lacoste	Le	Club	Flagship	Store		ปรับรูปโฉมใหม่โดยรวบรวมคอลเลกชั่นอัพเดทล่ำสุดทั้งเสื้อผ้ำ	กระเป๋ำ	รองเท้ำ	และแอคเซสเซอรี่อย่ำง
ครบครันไว้ท่ีศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์	 ช้ัน	2	 ถือเป็นแฟล็กชิปสโตร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก	 บนพื้นท่ีกว่ำ	500	 ตำรำงเมตร	 ตั้งอยู่ใจกลำง
กรุงเทพมหำนคร	 ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยควำมตั้งใจภำยใต้คอนเซ็ปต์สโตร์ของแบรนด์	 ที่ได้รับแรงบันดำลใจจำกสนำมเทนนิสผสมผสำนกับ
องค์ประกอบต่ำงๆ	อย่ำงลงตวั	ภำยในร้ำนออกแบบด้วยไม้ธรรมชำตทิ�ำให้ดสูบำยตำ	 แต่ยังคงควำมทันสมยั	 และเป็นศนูย์กลำงในกำรจดังำน 
อีเว้นท์และกิจกรรมต่ำงๆ	ของ	Lacoste	ในประเทศไทย	ตกแต่งด้วย	Polo	Bar	ขนำดใหญ่หลำกหลำยแบบและมีเฉดสีมำกมำยที่สำมำรถ
ตอบสนองทุกควำมต้องกำรของคุณลูกค้ำ	 ด้วยผลิตภัณฑ์หลำกหลำยรูปแบบ	 รวมไปถึงเสื้อโปโลสุดคลำสสิก	(L.12.12)	 ที่ผสมผสำนด้วย
นวัตกรรมใหม่ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของควำมทันสมัยไม่ซ�้ำใคร	 เพื่อตอกย�้ำควำมเป็นผู้น�ำเสื้อโปโลสุดคลำสสิกท่ีครองใจคนท้ังโลก	 และยังมี 
สินค้ำอื่นๆ	ที่หลำกหลำยและครบครัน	อีกทั้งยังมีบริกำรปักอักษรย่อลงบนเสื้อโปโลลำคอสท์	(Embroidery	Service)	 เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ควำมเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ช้ันสงูจำกประเทศฝรัง่เศส	นอกจำกนียั้งมี	Surprise	Delivery	บรกิำรส่งสดุประทับใจในกำรมอบ	Lacoste	 ให้เป็น 
ของขวัญส�ำหรับคนพิเศษของลูกค้ำอีกด้วย	 อีกท้ังยังมีบริกำร	Shopping	Online	 ให้ลูกค้ำเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ลำคอสท์ผ่ำนทำงเว็บไซต์	 
เพือ่ควำมรวดเร็วและสะดวกสบำย	 ลูกค้ำสำมำรถเลือกซ้ือและติดตำมคอลเลกช่ันต่ำงๆ	 ของ	Lacoste	 ได้ท่ี	www.lacoste.co.th	 และ		 
www.facebook.com/lacostethailand

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
1.	 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง	และเครื่องหอม
	 -		ภาวการณ์แข่งขัน

อำจพิจำรณำภำวกำรณ์แข่งขันตำมช่องทำงจัดจ�ำหน่ำยดังนี้
   1.	Counter	Sales	กำรตลำดเครื่องส�ำอำงมีกำรแข่งขันสูงและรุนแรงมำกขึ้นจำกแบรนด์ใหม่ๆ	ที่เพิ่มขึ้น	ตลำดเครื่องส�ำอำงมีอัตรำกำร
เตบิโตอย่ำงต่อเนือ่งทุกปี	และมีกำรแข่งขันกนัอย่ำงดเุดอืดอย่ำงต่อเนือ่ง	เป็นผลจำกจ�ำนวนผูแ้ข่งขนัในตลำดมมีำกข้ึน	และควำมภกัดีในตรำสนิค้ำของ
ผู้บริโภคมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ	ถึงแม้จะประสบภำวะปัญหำเศรษฐกิจและกำรเมือง	ธุรกิจเครื่องส�ำอำงก็ยังสำมำรถขยำยตัวได้	เนื่องจำกสำวไทยยังคง
ให้ควำมส�ำคญักบักำรดแูลตวัเอง	จงึท�ำให้ภำพรวมตลำดสนิค้ำควำมงำมยงัคงสำมำรถเตบิโตได้	ในปี	2562	เครือ่งส�ำอำง	BSC	Cosmetology	ปรบัเปลีย่น 
รูปแบบกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์	 ให้เข้ำถึงกลุ่มผู้บริโภคมำกที่สุด	ปัจจุบันกระแสกำรติดตำมดำรำและเซเลบริตี้ต่ำงๆ	มีผลต่อยอดขำย	 เพื่อสอดรับ
กับพฤติกรรมกำรเสพสื่อของผู้บริโภค	และเข้ำถึงอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด	จึงใช้กลยุทธ์กำรสื่อสำร	ใช้นำงงำม	เวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์	เป็นแบรนด์
แอมบำสเดอร์ของแบรนด์	“ฟ้ำใส	ปวีณสุดำ	ดรูอิ้น”	มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์	2562	โดยวัดผลจำกยอดแฮชแทคในทวิตเตอร์ที่ขึ้นเป็นอันดับ	1	ของประเทศ
ในช่วงกำรประกวดท้ังในประเทศไทยและต่ำงประเทศ	 ช่องทำงกำรโฆษณำแบรนด์ยังคงใช้สื่อทำงโทรทัศน์	 เพื่อสร้ำงกำรรับรู้แบรนด์ในวงกว้ำง	 
พร้อมท�ำโฆษณำเพ่ิมเตมิผ่ำนช่องทำงออนไลน์	เพือ่ให้เข้ำถงึลกูค้ำอย่ำงรวดเรว็	นอกจำกนัน้สือ่โรงภำพยนตร์	สือ่บิลบอร์ด	สือ่สนำมบิน	และสือ่โฆษณำ
บนรถไฟฟ้ำก็มีส่วนส�ำคัญไม่แพ้กัน	 เพรำะเข้ำถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ำย	 รวมทั้งเคำน์เตอร์แบรนด์ยังเพิ่มกลยุทธ์กำรตลำดต่ำงๆ	 จัดกิจกรรมกระตุ้นกำร
จบัจ่ำยท่ีมคีวำมรนุแรงมำกข้ึน	ซ่ึงกระตุน้ยอดขำยจำกพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคท่ีเปลีย่นไป	เพือ่ให้เกดิกำรทดลองใช้และดงึดดูใจลกูค้ำกลุม่ใหม่	กำรขำย
ในเคำน์เตอร์หัวใจหลักยังคงอยู่ที่กำรให้บริกำรของพนักงำนขำย	เพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำมประทับใจในแบรนด์และกลับมำซื้อซ�้ำ	สร้ำงควำมรู้สึกคุ้มค่ำใน
กำรจับจ่ำยของผู้บริโภค
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   2.	Discount	Store	ปัจจุบัน	Discount	Store	ต่ำงใช้กลยุทธ์ด้ำนรำคำที่เข้มข้น	และรุนแรง	ควบคู่กับกำรขยำยสำขำไปยังพื้นที่ชุมชน
ขนำดใหญ่ต่ำงๆ	ทั้งในกรุงเทพฯ	ปริมณฑล	และจังหวัดใหญ่ในภูมิภำคต่ำงๆ	ทั่วประเทศ		สร้ำงผลกระทบเป็นวงกว้ำง	กับผู้ผลิต	ตัวกลำงทำงกำรตลำด
ดั้งเดิม	หรือ	Traditional	Trade	ทั้งค้ำส่ง	ค้ำปลีก	หรือแม้แต่	โชห่วย	ส�ำหรับค้ำปลีกค้ำส่ง	เริ่มปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่	และขยำยสำขำ
ออกนอกจงัหวัด	นอกอ�ำเภอ	เป็นผูน้�ำค้ำปลกีค้ำส่งในแต่ละท้องถิน่	โฟกสัเฉพำะกลุม่ลกูค้ำตวัจรงิ	ท�ำกำรตลำดแบบตวัต่อตวั	(one	by	one)	เครือ่งส�ำอำง	 
BSC	Cosmetology	ปรบัเปลีย่นกลยุทธ์เพ่ือช่วงชงิพ้ืนท่ีได้เปรยีบเชิงภมิูศำสตร์	ในกำรขยำยสำขำไปยังชุมชน	หรอืพืน้ท่ีต่ำงๆ	อย่ำงกว้ำงขวำง	เพือ่สร้ำง	
Economy	of	Scale	ก่อนหน้ำคูแ่ข่งขัน	รวมถงึกำรร่วมมอืเป็น	Partner	ท่ีดกีบัร้ำนค้ำปลกี	และออกผลติภณัฑ์ใหม่เฉพำะตลำด	Discount	Store	รวมท้ัง 
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมั่นได้ว่ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ	จัดจ�ำหน่ำยได้เร็ว	เข้ำสู้กับคู่แข่งในตลำด

-		การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ในแง่กำรผลิต	 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำงของบริษัทท้ังหมดยังคงผลิตในประเทศ	90%	 ส่วนใหญ่จำกบริษัท	 อินเตอร์เนช่ันแนล	 

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

ในแง่ของกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์	ใช้แนวทำง	Global	Sourcing	คือกำรแสวงหำสูตรวัตถุดิบ	(Ingredient)	และบรรจุภัณฑ์จำกทั่วทุกมุมโลก
-		แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอนาคต

เครื่องส�ำอำงยังเป็นปัจจัยที่ห้ำที่ผู้หญิงต้องกำร	โดยเฉพำะตลำดกลุ่มเมคอัพ	สินค้ำหลักที่ผลักดันต่อกำรเติบโตของกลุ่มเมคอัพ	เป็นสินค้ำ
ที่ต้องใช้ประจ�ำ	คือ	ดินสอเขียนคิ้ว	รองพื้น	และลิปสติก	ซึ่งกำรเติบโตนี้เกิดจำกปัจจัยกำรซื้อที่ตอบสนองด้ำนอำรมณ์	ซื้อเพื่อเพิ่มควำมมั่นใจให้ตัวเอง		
ท�ำให้สนิค้ำกลุม่เมคอัพมช่ีองว่ำงเตบิโตได้อีกมำก	เม่ือเปรยีบเทียบกบัตลำดควำมงำมท้ังหมด	นอกจำกนีเ้ทรนด์ในตลำดยังมุ่งเน้นกำรขำยทำงออนไลน์		
ที่เติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด	อนำคตจะเป็นช่องทำงหลักอีกช่องทำงหนึ่ง	

2.	 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี
	 -		ภาวการณ์แข่งขัน
   1.	สภาพการแข่งขัน

			ในปี	2562	บริษัทฯ	มีกลยุทธ์ในกำรแข่งขัน	ดังนี้
   -		การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน
	 	 	 	 จำกพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว	 บริษัทฯ	 จึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค	 และท�ำวิจัยอย่ำง 

ต่อเนื่องเพื่อหำควำมต้องกำรของลูกค้ำ	 และน�ำผลวิจัยมำปรับปรุงพัฒนำผลิตภัณฑ์	 มีกำรท�ำ	Big	Data	 เพื่อวำงแผนกำรผลิตสินค้ำให้ตรงกับควำม
ต้องกำร	ให้เพียงพอต่อกำรจัดจ�ำหน่ำย	รวมถึงพัฒนำสินค้ำให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น	นอกจำกนี้	ยังน�ำควำมต้องกำรของผู้บริโภคมำ
เป็นแนวทำงในกำรผลิตสินค้ำใหม่ๆ	ทั้งนี้	ทำงฝ่ำยกำรตลำด	ฝ่ำยขำย	ฝ่ำยสินค้ำ	และโรงงำน	ท�ำงำนร่วมกันเป็น	One	Body	ร่วมกันคิดและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์	ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ	ทีอ่อกสู่ตลำดเป็นสินค้ำที่ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค	ทกุไลฟ์สไตล์	ทัง้ด้ำนฟังก์ชั่น	และแฟชั่น	โดยอยู่บนพื้น
ฐำนสนิค้ำท่ีดมีีคณุภำพ	กอปรกบักำรน�ำ	Quick	Response	Management	System	(QRMS)	มำบรหิำรสนิค้ำในร้ำนค้ำให้สมบูรณ์ได้อย่ำงมีประสทิธภิำพ	
ท�ำให้สินค้ำมีพอเพียง	 และตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยปริมำณที่เหมำะสม	 สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ	 ลดกำรสูญเสียโอกำสในกำรขำย	
สำมำรถเพิม่ควำมรวดเรว็ในกำรขนส่งและกระจำยสนิค้ำสูร้่ำนค้ำ	รวมถงึกำรจดักำรสนิค้ำคงเหลอืให้มีประสทิธภิำพและประสทิธผิลมำกยิง่ขึน้	ส่งผลให้
ในปีท่ีผ่ำนมำสำมำรถลดระยะเวลำในกำรขนส่งและกำรสญูเสยีโอกำสในกำรขำยลง	ท�ำให้สำมำรถบรหิำรจดักำรสนิค้ำได้อย่ำงมีประสทิธภิำพมำกย่ิงข้ึน

-		การรักษาฐานลูกค้าเดิมอย่างมีระบบ	และหาลูกค้าใหม่
					บริษัทฯ	มุ่งเน้นในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่องและหลำกหลำยกิจกรรม	เพื่อครองใจกลุ่มลูกค้ำเดิมที่มีทุกช่วงอำยุ	

ไม่ว่ำจะเป็นกิจกรรม	ณ	พื้นที่ขำย	หรือมอบสิทธิพิเศษในเทศกำลต่ำง	ๆ	
					นอกจำกนี้บริษัทฯ	มีโปรแกรมบริหำรฐำนลูกค้ำเดิมอย่ำงมีประสิทธิภำพผ่ำนบัตรสะสมคะแนน	His	&	Her	Plus	Point	เพื่อสร้ำงควำม

สัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำ	 พร้อมสร้ำงสรรค์กิจกรรมท่ีน่ำสนใจมำกข้ึน	 ให้ลูกค้ำมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำมประทับใจต่อแบรนด์	 รวมถึง
ระบบกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์	(Customer	Relationship	Management	:	CRM)	พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ	 ไม่ว่ำจะเป็นส่วนลดในกำรซื้อสินค้ำ	 
หรือของพรีเมี่ยมที่ส่งผลให้ยอดขำยของกลุ่มสมำชิกบัตรสะสมคะแนน	His	&	Her	Plus	Point	เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกๆ	ปี	

						การหาลูกค้าใหม่	บริษัทฯ	วางกลยุทธ์	3	ส่วน	คือ
-		ขยำยฐำนลกูค้ำเดมิไปสูก่ลุม่ลกูค้ำใหม่	บรษัิทฯ	ท�ำกำรตลำดอย่ำงต่อเนือ่ง	ไปยงักลุม่ลกูค้ำเดมิท่ีภกัดต่ีอผลติภณัฑ์มำเป็นเวลำนำน		
มีกลยุทธ์ในกำรบอกผ่ำนคุณภำพสินค้ำจำกรุ่นสู่รุ่น	 เพื่อสร้ำงฐำนตลำดใหม่ในกลุ่มเด็กท่ีเป็นวัยเริ่มสำว	 บริษัทฯ	Re-Branding		
สินค้ำเด็กกลุ่ม	First	Bra	“Wacoal	Bloom”	ผ่ำนสื่อโฆษณำหลำกหลำยรูปแบบ	และสื่อสำรรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยข้อมูลที่เข้ำถึงและ
เข้ำใจได้งำ่ยต่อลูกค้ำ	 ท�ำให้มีกลุ่มลูกคำ้ใหม่เกิดข้ึนอยำ่งต่อเนื่อง	 และสรำ้งกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยท่ีตรงใจ	 เพื่อให้เกิดกำรซ้ือ
และบอกต่อผ่ำนบุคคลที่มีอิทธิพลในสังคมออนไลน์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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-		กลุม่ลกูค้ำท่ัวไปท่ีไม่เคยใช้สนิค้ำของบรษัิท	บรษัิทฯ	เน้นกำรออกแบบและผลติสนิค้ำรปูแบบแฟช่ันทันสมัยมำกข้ึน	เพือ่ตอบสนอง 
กลุ่มลูกค้ำที่ต้องกำรควำมเป็นแฟชั่น	โดย	Wacoal	Mood	ออกคอลเลคชั่น	3	ลำยใหม่	“Wacoal	Mood	x	Oh	Futon	season	2”		
บรำไร้โครง	ทรงสวย	พร้อมลำยสุดน่ำรัก	ออกแบบโดยศิลปินวำดภำพชื่อดัง	Oh	futon	
นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ยังพัฒนำวำโก้	“Wacoal	Smart	Size”	ชุดชั้นในจับตลำดกลุ่มสำวยุคใหม่ด้วยชุดชั้นในที่เลือกง่ำย	กระชับ	สวย	
สบำยไร้โครง	ในคอนเซ็ปต์	“บรำ	Gen	ใหม่		เลือกง่ำย	ใส่สวย”	โดยมีนวัตกรรมใหม่ล่ำสุด	3D	Fit	Function	เต้ำโมล	3	มิติ	ฐำน
เต้ำไร้โครง	โคง้ไปตำมสรีระ	กระชับทุกคัพ	สบำยทุกไซซ์	ท่ีมีให้เลอืก	4	ไซซ์	คอื	S	M	L	และ	LL	ปรบัตะขอได้	4	ระดบัโดย	Wacoal	
Smart	Size	คอลเลคชัน่นีน้�ำ	“บิง๊โกะ”	ภำพฟ้ำ	พุทธรักษำ	หรือ	Binko	Art	Illustrator	ชื่อดัง	มำร่วมออกแบบ	“Wacoal	x	Binko”	
เพิ่มควำมหลำกหลำยของลวดลำยและสีสัน		เพือ่จบักลุม่ลกูค้ำใหม่วยัรุน่ท่ีชอบควำมแปลกใหม่ของดไีซน์	และฟังค์ช่ัน
นอกจำกนีย้งัใช้กลยทุธ์กำรตลำดทีห่ลำกหลำย	และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนยุคใหม่	และสื่อสำรผ่ำนสื่อ	Offline	และ	Online	อำทิ	
โฆษณำทำงโทรทัศน์	หนังสือพิมพ์	นิตยสำร	สื่อ	Out	of	Home	สื่อในห้ำงสรรพสินค้ำ	โรงภำพยนตร์	Social	Media	ต่ำงๆ	เช่น	
Facebook	Fan	Page,	IG,	Line,	Email	ท�ำให้เข้ำถึงทุกกลุ่มลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว	และใช้	TV	Shopping	 เป็นช่องทำงโปรโมท
แบรนด์	เพื่อโฆษณำสินค้ำทำงดิจิตอลทีวีและเคเบิ้ลทีวี	อีกทั้งยังมอบสิทธิประโยชน์	เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ในกำรใช้สินค้ำ	(Brand	
Experience)	 บนพ้ืนฐำนควำมเป็นผู้เช่ียวชำญด้ำนสรีระ	 และมำตรฐำนกำรบริกำรท่ีดี	 ท�ำให้ยอดขำยสินค้ำทุกกลุ่มเพ่ิมข้ึนตำม 
เป้ำหมำย	นอกจำกนี	้Wacoal	ได้ขยำยตลำดไปยังกลุม่ลกูค้ำใหม่ในกลุม่	AEC	เช่น	พม่ำ	กมัพชูำ	และ	ลำว	โดยใช้ช่องทำงออนไลน์	
เช่น	Facebook	ในกำรสื่อสำรหำลูกค้ำท�ำให้ฐำนลูกค้ำในกลุ่มประเทศ	AEC	เพิ่มมำกขึ้น

-		กลุม่ลกูค้ำท่ีเคยใช้สนิค้ำในกลุม่อืน่ๆ	ของบรษัิท		(Cross	Product)	บรษัิทฯ	ใช้กลยทุธ์ในกำรมอบสทิธพิเิศษแก่ลกูค้ำในกำรซ้ือสนิค้ำ
แนะน�ำในรำคำพิเศษ	เพื่อสร้ำงกำรรับรู้และก่อให้เกิดกำรทดลองใช้สินค้ำกลุ่มอื่นๆ	ของบริษัท

-		การท�าการตลาดแบบ	Omni	Channel
		ปัจจบัุนกำรแข่งขันในตลำดชุดช้ันในสตรท่ีีผ่ำนช่องทำงกำรขำยแบบเดมิ	อำทิ	Department	Store,	Discount	Store	และ	Shop	ของบรษัิท	

ถูกต่อยอดกำรขำยไปยังช่องทำงออนไลน์ในรูปแบบต่ำงๆ	หรือ	TV	Shopping	ซึ่งมีแนวโน้มกำรเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี	เนื่องจำกช่องทำงเหล่ำนี้สำมำรถ
เข้ำถงึผูบ้รโิภคได้ง่ำย	และตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำได้อย่ำงรวดเรว็และครบถ้วน	ดงันัน้บรษัิทฯ	ร่วมเป็นพนัธมติรกบัเวบ็ไซต์ขำยออนไลน์ชือ่
ดัง	ช่องทำง	TV	Shopping	หรือแค็ตตำล็อก	ท�ำให้สำมำรถสื่อสำรนวัตกรรมของสินค้ำได้อย่ำงครบถ้วนมำกยิ่งขึ้น	เพื่อให้ผู้บริโภคเข้ำถึงกลุ่มสินค้ำที่
มนีวัตกรรม	และเช่ือมโยงมำยังจดุขำยท่ีห้ำงสรรพสนิค้ำในรปูแบบกำรท�ำกำรตลำดแบบ	Omni	Channel	ซ่ึงช่องทำงใหม่นีม้แีนวโน้มเตบิโตเพ่ิมข้ึนตำม
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน

2.	จ�านวนและขนาดของคู่แข่งขัน
ธุรกิจท่ีประกอบกำรครบวงจรเท่ำนั้น	 ท่ีจะสำมำรถอยู่รอดในวงกำรอุตสำหกรรมต่ำงๆ	 อย่ำงไรก็ดีอุตสำหกรรมชุดช้ันในสตรีเป็น

อุตสำหกรรมท่ีมีอุปสรรคในกำรเข้ำสู่ตลำดสูง	 เริ่มตั้งแต่กำรน�ำเข้ำวัตถุดิบ	 กำรผลิตวัตถุดิบบำงส่วน	 กำรตัดเย็บ	 และกำรจัดจ�ำหน่ำยท่ีจ�ำเป็นอำศัย
ตัวกลำง	เช่น	ห้ำงสรรพสินค้ำ	หรือ	Discount	Store	บริษัทฯ	ยังให้ควำมส�ำคัญกับคู่ค้ำทั้งช่องทำงเดิม	และช่องทำงใหม่	ท�ำให้สำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำ
ครอบคลุมผู้บริโภคในทุกควำมต้องกำร			

3.	สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
บรษัิทฯ	ให้ควำมส�ำคญักบัช่องทำงกำรขำยใหม่ๆ	พฤตกิรรมกำรซ้ือสนิค้ำของลกูค้ำท่ีแตกต่ำงกนัของแต่ละช่องทำง	ในปีท่ีผ่ำนมำบรษัิทฯ	

ปรบัแนวทำงกำรน�ำเสนอเนือ้หำท่ีตรงใจกลุม่เป้ำหมำยมำกย่ิงขึน้	โดยเฉพำะกลุม่ลกูค้ำออนไลน์ท่ีมีแนวโน้มกำรขยำยตวัอย่ำงรวดเรว็	โดยใช้เครือ่งมือ
สื่อสำรแบบบูรณกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์แบบ	360	องศำ	อำทิ	กำรใช้	Influencer	สื่อจำกพันธมิตรทำงธุรกิจ	เพื่อเป็นช่องทำงในกำรเผยแพร่เนื้อหำ	
รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรสื่อสำรบนช่องทำงออนไลน์เพ่ือให้เข้ำถึงผู้บริโภค	 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท	 ได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีด้ำนกำร
สื่อสำร	โดยวัดผลจำกยอดขำยที่มีมูลค่ำเติบโตขึ้น	ทั้งจ�ำนวนชิ้น	และจ�ำนวนเงิน	อีกทั้งเร่งขยำยฐำนไปยังตลำดอนำคตอย่ำงต่อเนื่อง	โดยในปีที่ผ่ำนมำ
บริษัทฯ	ร่วมมือกับบริษัทลำซำด้ำ	ผู้น�ำด้ำนตลำดอีคอมเมิร์ซในภูมิภำคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้	น�ำผลิตภัณฑ์ของบริษัทจ�ำหน่ำยผ่ำนระบบออนไลน์
อย่ำงเต็มรูปแบบ	เพื่อขยำยฐำนไปยังกลุ่มลูกค้ำออนไลน์ที่มียอดเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว

-		การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีที่บริษัทฯ	เป็นผู้จ�ำหน่ำยถึง	5	แบรนด์	มีโรงงำนผู้ผลิตส�ำคัญ	2	บริษัท	คือ
1.	บริษัท	ไทยวำโก้	จ�ำกัด	(มหำชน)	ผู้ผลิตสินค้ำ	Wacoal
2.	บริษัท	ภัทยำอุตสำหกิจ	จ�ำกัด	ผู้ผลิตสินค้ำ	Kullastri,	BSC,	BSC	Signature,	Elle
ทั้งสองบริษัทมีผู้ผลิตวัตถุดิบ	ประกอบด้วยบริษัท	เอ	เทค	เท็กซ์ไทล์	จ�ำกัด	บริษัท	จี	เทค	แมททีเรียล	จ�ำกัด	บริษัท	แชมป์กบินทร์	จ�ำกัด			

บริษัท	ไทยกุลแซ่	จ�ำกัด	บริษัท	เอรำวัณสิ่งทอ	จ�ำกัด	บริษัท	เท็กไทล์เพรสทีจ	จ�ำกัด	(มหำชน)	บริษัท	ไทยแน็กซิส	จ�ำกัด	บริษัท	ไทยทำเคดะ	เลซ	
จ�ำกัด	บริษัท	ไทยซำคำเอะเลซ	จ�ำกัด	และบริษัท	ฟูจิกซ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ำกัด	ที่ได้รับมำตรฐำนกำรผลิต	ISO	9001	มีกำรวิจัย	ค้นคว้ำ	และพัฒนำ
วัตถุดิบใหม่ๆ	อย่ำงสม�่ำเสมอ	บริษัทฯ	จึงได้เปรียบคู่แข่งในควำมหลำกหลำยด้ำนวัตถุดิบ	และต้นทุนที่ต�่ำกว่ำคู่แข่ง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ



46 รายงานประจำาปี 2562

-		แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม	และสภาพการแข่งขันในอนาคต
ส�ำหรบัแนวโน้มภำวะอุตสำหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่มในภำพรวมยงัขยำยตวัได้ท้ังภำคกำรผลติและกำรส่งออก	ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกำรผลติ

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

ในปี	2562	บรษัิทฯ	ยังคงให้ควำมส�ำคญักบักำรวจิยั	พฒันำนวตักรรมและเทคโนโลยกีำรออกแบบเสือ้ผ้ำสตรท่ีีเหมำะสมกบัคนเอเชีย	สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำร	และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในทุกช่วงวัย	ทุกไลฟ์สไตล์	ทั้งด้ำนฟังก์ชั่นและแฟชั่น	โดยอยู่บนพื้นฐำนสินค้ำที่ดี	
มีคุณภำพ	ในรำคำที่คุ้มค่ำ	รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำแบบบูรณำกำร	ให้มีสินค้ำคงเหลือในปริมำณที่เหมำะสม	สมดุลกับกำรขำย	ไม่มีสินค้ำมำก
หรือน้อยเกินไป	 เพ่ิมควำมรวดเร็วในกำรขนส่งเพ่ือให้สำมำรถกระจำยสินค้ำสู่ร้ำนค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว	 แทนกำรเก็บสต็อกสินค้ำไว้ท่ีร้ำนค้ำจ�ำนวนมำก	
รวมถึงกลยุทธ์ในกำรผลิตสินค้ำเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคดิจิตอลมำกที่สุด

3.	 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ
-		ภาวการณ์แข่งขัน

ในช่วงปีที่ผ่ำนมำตลำดเครื่องแต่งกำยชำยในห้ำงสรรพสินค้ำ	ลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบปีที่แล้ว	ในปี	2562	กำรบริโภคซื้อสินค้ำเสื้อผ้ำ
ยังคงชะลอตัว	 เนื่องจำกปัจจัยทำงด้ำนเศรษฐกิจ	และผู้บริโภคส่วนใหญ่ระมัดระวังเกี่ยวกับกำรจับจ่ำยใช้สอยมำกขึ้น	ประกอบกับผู้บริโภคพิถีพิถันใน
กำรเลือกซื้อสินค้ำที่มีคุณภำพมำกขึ้น	โดยค�ำนึงถึงนวัตกรรมใหม่ของสินค้ำอย่ำงต่อเนื่อง		

นอกจำกนี	้ผูผ้ลติส่วนใหญ่มุ่งเน้นแต่กำรใช้กลยุทธ์ทำงด้ำนรำคำ	ลด	แลก	แจก	แถม	เพือ่เพิม่ยอดขำย	และลดภำระสตอ็กท่ีมอียู่	โดยแทบจะ
ไม่มีกำรท�ำกำรตลำดด้ำนอ่ืนๆ	 ท�ำให้กลุ่มผู้ผลิตต้องมุ่งพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตท่ีท�ำให้เกิดกำรบริหำรต้นทุนให้ลดลง	 และคล่องตัวในกำรจัดกำร
เพือ่สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	และมงีบประมำณในกำรท�ำกจิกรรมกำรตลำดเพือ่ให้เกดิควำมได้เปรยีบในระยะยำว	ในด้ำนสถำนภำพกำรแข่งขัน	
บริษัทฯ	มีควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน	ดังนี้

1.			บรษัิทฯ	มกีำรสร้ำง	Portfolio	ของกลุม่ผลติภณัฑ์เครือ่งแต่งกำยชำยให้มีควำมครอบคลมุกลุม่ตลำดเป้ำหมำยในหลำกหลำย		Segment		
ท�ำให้เกิดกำรกระจำยที่ครอบคลุมกำรครองตลำดเครื่องแต่งกำยชำยและเกิดดุลย์ต่อรองในกำรจัดจ�ำหน่ำย

2.		ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่รู้จักและยอมรับในด้ำนชื่อเสียงและคุณภำพ
3.		ผลติภณัฑ์ของบรษัิทมีกำรพฒันำและคดิค้นนวตักรรมใหม่	ๆ	เข้ำสูต่ลำดสม�ำ่เสมอ	เพรำะได้รบักำรสนบัสนนุจำกผูผ้ลติรำยใหญ่ของประเทศ

(ซ่ึงเป็นกลุม่บรษัิทในเครอื)	มกีำรขยำยโรงงำนท่ีสำมำรถรองรบักำรเตบิโต	โดยมตีัง้แต่โรงงำนป่ันด้ำย	โรงงำนฟอกย้อม	โรงงำนตกแต่งผ้ำ	
จนถึงโรงงำนผลิตเสื้อส�ำเร็จรูป	เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ	มีศักยภำพในกำรสร้ำงส่วนแบ่งทำงกำรตลำดที่เติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

4.		บรษัิทฯ	มีบุคลำกรท่ีเข้มแข็ง	มีหลกัคดิและควำมมุ่งมัน่ท่ีจะบรหิำรงำนให้บรรลตุำมเป้ำหมำย	และพร้อมท่ีจะเรยีนรูแ้ละพฒันำตนเอง
อย่ำงต่อเนือ่ง

5.		บรษัิทฯ	มีนโยบำยใช้	Big	Data	มำวเิครำะห์ข้อมลูและพฤตกิรรมกำรซ้ือของลกูค้ำ	(Descritive	Analysis)	และท�ำกำรพยำกรณ์ไปข้ำงหน้ำ
ถงึควำมต้องกำรของลกูค้ำในอนำคต	(Predictive	Analysis)	เพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคให้ดยีิง่ข้ึน	

-		การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
บริษัทฯ	จัดหำผลิตภัณฑ์จำกโรงงำนผู้ผลิตส�ำคัญ	3	บริษัท	คือ
1.	บริษัท	ธนูลักษณ์	จ�ำกัด	(มหำชน)	ผู้ผลิตเสื้อเชิ้ต	เสื้อยืด	สูท	เครื่องหนัง	กระเป๋ำ	
2.	บริษัท	ประชำอำภรณ์	จ�ำกดั	(มหำชน)	ผูผ้ลติเสือ้ยดื	กำงเกง
3.	บริษัท	บำงกอก	โตเกยีว	ซ็อคส์	จ�ำกดั	ผูผ้ลติถงุเท้ำ
เทคโนโลยีท่ีใช้ในกำรผลติเป็นเทคโนโลยรีะดบักลำง	มกีำรใช้ก�ำลงัคนในกำรผลติพอสมควร	ขณะเดียวกนัมกีำรพัฒนำน�ำเครือ่งจกัรอัตโนมัติ

เข้ำมำใช้เพื่อให้กระบวนกำรผลิตทันสมัยและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
นอกจำกนี้	กลุ่มบริษัทผู้ผลิตได้จัดตั้งโรงงำนในเขตส่งเสริมกำรลงทุนโซน	3	ท�ำให้ได้สิทธิพิเศษจำก	BOI	ก่อให้เกิดควำมได้เปรียบในกำร

พัฒนำต้นทุน
-		แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม	และสภาพการแข่งขันในอนาคต

แม้สภำวะก�ำลังซ้ือท่ีเคยซบเซำต่อเนื่อง	 แต่อุตสำหกรรมมีแนวโน้มท่ีจะทรงตัวหรือเติบโตได้	 เพรำะผู้บริโภคให้ควำมใส่ใจในกำรแต่งกำย
มำกข้ึน	 ขณะเดียวกันภำวะกำรแข่งขันคำดว่ำจะรุนแรงมำกข้ึน	 เนื่องจำกจ�ำนวนคู่แข่งขันจำกต่ำงประเทศเพิ่มมำกข้ึน	 รวมท้ังสินค้ำรำคำถูกจำก					
ประเทศจีนเข้ำมำแข่งขันในตลำดมำกขึ้น	ท�ำให้คู่แข่งขันในตลำดต้องท�ำกำรวิเครำะห์ถึงสภำพตลำดและพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่	มีกำรสร้ำง	
innovation	ในมติต่ิำง	ๆ 	ท้ังทำงด้ำน	ผลติภณัฑ์	สือ่กำรตลำด	รวมถงึกำรค้นหำจดุแข็งของตวัสนิค้ำและกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยให้เจอ	ซ่ึงเป็นปัจจยัส�ำคญั
ที่จะท�ำให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถปรับกลยุทธ์ให้ธุรกิจอยู่รอดได้	ภำยใต้เกมส์กำรแข่งขันในตลำดที่มีควำมร้อนแรงเพิ่มมำกขึ้น
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