“สกุลไทย ยูไนเต็ด” ปรับกลยุทธ์ รุกสร้ างแบรนด์ ด้วยนวัตกรรมใหม่ มือจับสไตล์ไทยโมเดิร์นคอลเลกชั่น “ร้ อย เรียง แสง” เพิม่ จุดแข็งให้ กบั ธุรกิจ

"สกุลไทย ยูไนเต็ด" ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ประตู และผูจ้ ดั จําหน่ายระบบที่นงั่ อัฒจันทร์สนามกีฬาและพื้นกีฬา
อเนกประสงค์ช้ นั นําของไทย มายาวนานกว่า 70 ปี ปรับกลยุทธ์รุกสร้างแบรนด์เปิ ดตัวนวัตกรรมใหม่มือจับสไตล์ไทยโมเดิร์นคอลเลกชัน่ "ร้อย
เรี ยง แสง" (Garland of Light – The Masterpiece Collection) ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่ งเสริ มอนุรักษ์ความเป็ นไทย ภายใต้แบรนด์ "สกุลไทย
ยูไนเต็ด" เพิ่มจุดแข็งให้กบั ธุรกิจ หวังสร้างแบรนด์ให้ยงั่ ยืนและให้เป็ นที่รู้จกั กว้างขวางมากยิง่ ขึ้น
คุณสริ นยา แท่นชวาล ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หาร บริ ษทั สกุลไทย จํากัด เปิ ดเผยว่า "บริ ษทั ได้มีความมุ่งมัน่ และไม่หยุดนิ่งที่จะสรรหาและ
พัฒนาสิ นค้าที่มีคุณภาพให้ทนั กับเทรนด์ใหม่ๆ สําหรับในยุคเศรษฐกิจ Thailand 4.0 เราในฐานะผูป้ ระกอบการก็ตอ้ งมีการปรับตัวมากขึ้น บริ ษทั จึง
เล็งเห็นว่าเราควรมีการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ จากเดิมเป็ นเพียงตัวแทนบริ ษทั ในต่างประเทศนําเข้าสิ นค้าจากที่ต่างๆกว่า 100% หันมาคิดค้นพัฒนา
ผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ภายใต้แบรนด์ "สกุลไทย ยูไนเต็ด" เป็ นการสร้างแบรนด์ให้ยงั่ ยืนจากตราสิ นค้าของเราเอง จึงออกมา
เป็ นมือจับสไตล์ไทยโมเดิร์นคอลเลกชัน่ "ร้อย เรี ยง แสง" ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ออกแบบโดยคนไทย ผลิตในประเทศไทย เป็ นการสนับสนุน
ธุรกิจคนไทยด้วยกัน"
มือจับสกุลไทย ยูไนเต็ดคอลเลกชัน่ "ร้อย เรี ยง แสง" เป็ นหนึ่งในคอลเลกชัน่ ที่ออกแบบโดย ผศ. เอกพงษ์ ตรี ตรง สถาปนิกและมัณฑนากร
แถวหน้าระดับนานาชาติชื่อดังของไทย ด้วยศาสตร์ 4DNA เพื่อตอบโจทย์มือจับที่มีอตั ลักษณ์แห่งสกุลไทย ได้พฒั นามาจากแนวคิดที่วา่ บริ ษทั สกุล
ไทย มีชื่อที่เป็ นไทย ควรจะมีมือจับที่มีเอกลักษณ์ของความเป็ นไทย การดีไซน์และคอนเซ็ปต์คอลเลกชัน่ "ร้อย เรี ยง แสง" สามารถนําทุกชิ้นงานมา
ร้อยต่อกันเป็ นมือจับประตูทางเข้าชุดใหญ่ที่ปรับขนาดตามสัดส่ วนของประตู หรื อแยกชิ้นย่อยเพื่อใช้เป็ นอุปกรณ์มือจับของเครื่ องเรื อนได้
หลากหลายรู ปแบบ เช่น มือจับลิ้นชัก มือจับสําหรับตูเ้ สื้ อผ้า หรื อไว้ใช้เป็ นวัสดุตกแต่งฝาผนังห้อง เพื่อให้ดีไซน์ภาพรวมการตกแต่งเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ให้เข้ากับอัตลักษณ์ของแต่ละสถานที่ที่จะนําไปใช้งานได้ และยังสามารถนํามาประยุกต์ใช้แบบมิกซ์แอนด์แมทช์ (Mix & Match)
กับมือจับเดิมที่มีอยู่ มีวสั ดุท้ งั ทองเหลือง หรื อ สแตนเลส ทําให้คอลเลกชัน่ "ร้อย เรี ยง แสง" ดูมีความเป็ นโมเดิร์น สมกับยุคสมัย ซึ่ งตอบโจทย์กลุ่ม

ลูกค้าที่ตอ้ งการมีมือจับแบบสไตล์ไทยโมเดิร์น ที่ใช้ได้ท้ งั กับบ้าน อาคาร ตลอดจนโรงแรม และรี สอร์ทสไตล์ไทยหรื อไทยประยุกต์ ถือเป็ นสิ นค้า
นวัตกรรมใหม่ที่ส่งเสริ มจุดเด่นให้กบั ตัวสิ นค้าและสร้างมูลค่าให้กบั บริ ษทั ภายใต้แบรนด์ "สกุลไทย ยูไนเต็ด"
มือจับสกุลไทย ยูไนเต็ด คอลเลกชัน่ "ร้อย เรี ยง แสง" ได้รับกระแสการตอบรับเป็ นอย่างดีโดยมีลกู ค้าสั่งจองมือจับตั้งแต่ยงั ไม่เปิ ดตัวและจาก
ที่ได้เพิ่งเปิ ดตัวในงานสถาปนิก'61 ได้มีเจ้าของโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่ชื่นชอบการตกแต่งสไตล์ไทยโมเดิร์นให้ความสนใจและสอบถามข้อมูล
มาแล้วหลายท่านและได้ต้ งั เป้ ายอดขายให้กบั บริ ษทั ไว้ที่ 5% ของรายได้ท้ งั หมด"
คุณสริ นยา กล่าวปิ ดท้ายว่า "เราจึงหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่ามือจับสกุลไทย ยูไนเต็ด คอลเลกชัน่ "ร้อย เรี ยง แสง" จะทําให้บริ ษทั เป็ นที่รู้จกั มากขึ้นในนาม
ของผูผ้ ลิต และจากประสบการณ์ของบริ ษทั ที่มีมายาวนานกว่า 70 ปี ด้วยทีมงานคุณภาพระดับคราวน์ควอลิต้ ี (Crown Quality) จะเพิ่มความเชื่อมัน่
ให้กบั ลูกค้าของเราได้มนั่ ใจในคุณภาพของสิ นค้าภายใต้แบรนด์ สกุลไทย ยูไนเต็ด" ในปี 2561 บริ ษทั ได้ต้ งั เป้ าการเติบโตของยอดขายจากปี ที่แล้ว
เพิ่มอีก 25-30% หรื อประมาณ 180 ล้านบาท สําหรับแผนงานของบริ ษทั ในปี นี้ยงั คงโฟกัสที่งานเมกะโปรเจคท์ต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน อันสื บ
เนื่องมาจากที่รัฐบาลได้มีการลงทุนการพัฒนาระบบคมนาคม เช่น โครงการการเชื่อมต่อรถไฟฟ้ า รถไฟใต้ดิน รถไฟรางคู่ และโครงการส่ วนต่อ
ขยายของสนามบินสุ วรรณภูมิ ซึ่ งทั้งหมดอยูใ่ นแผนงานของบริ ษทั ที่จะเข้าไปมีส่วนช่วยในการดูแลระบบกุญแจฮาร์ดแวร์ ประตูและระบบมาสเตอร์
คียข์ องโครงการต่างๆ ที่สาํ คัญของประเทศ"
เชิญสัมผัสกับนวัตกรรมใหม่มือจับสไตล์ไทยโมเดิร์นคอลเลกชัน่ "ร้อย เรี ยง แสง" (Garland of Light – The Masterpiece Collection) ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่ งเสริ มอนุรักษ์ความเป็ นไทยนี้ กันได้ที่ โชว์รูม สกุลไทย ยูไนเต็ด ถนนสุ รวงศ์ หรื อ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่:
Facebook: สกุลไทย ยูไนเต็ด https://www.facebook.com/SkulthaiUnited
Website: https://www.SkulthaiUnited.com/
IG: SkulthaiUnited
Line: @SkulthaiUnited
Contact Center: 02-237-9822
คอลเลกชั่น "ร้ อย เรียง แสง" : https://www.youtube.com/watch?v=Fh0R-AhWriI

