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Nature of Business
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 
บริษัทไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เปนผูนำในดานธุรกิจการจัดจำหนายสินคาแฟชั่นจากตางประเทศ และจาก 

นวัตกรรมขององคความรูขององคกรบริษัท และบริษัทในเครือ อุตสาหกรรมหลัก คือ อุตสาหกรรมเครื่องสำอางและเครื่องหอม 

อุตสาหกรรมเพื่อสุขอนามัยของเสนผม ผิวพรรณ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมครบวงจร ทั้งชุดชั้นใน ชุดชั้นนอก ชุดกีฬา และการ

ออกกำลังกาย อุตสาหกรรมเพื่อการซักลางและบำรุงรักษาเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมแฟชั่นเครื่องหนัง เปนตน 

- อุตสาหกรรมผลิตภัณฑเครื่องสำอาง และเครื่องหอม 
 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในการจำหนายผลิตภัณฑเครื่องสำอางมานับแตบริษัทเริ่มดำเนินงานในป 2507 ภายใตเครื่องสำอาง PIAS 

ซึ่งเปน Brand จากญี่ปุน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังนำ Brand ตางๆ เขามาดังนี้ FOLTENE, BSC PURE CARE, SHEENE, ARTY 

PROFESSIONAL, HONEI V, ST. ANDREWS และ ลาสดุในเดอืนตลุาคม 2548 เริม่แนะนำแบรนดเครือ่งสำอาง BSC COSMETOLOGY 

เพื่อสราง Brand เครื่องสำอางในเครือสหพัฒนใหกาวสูระดับสากล โดยใชแปงเคกเปนสินคาหลักในการโฆษณาผานสื่อใหเกิดการรับรู 

(Brand Awareness) กับกลุมเปาหมาย โดยเลือกใชพรีเซ็นเตอรที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักของประชาชนมาแนะนำผลิตภัณฑ เพื่อใหเกิด

ความตองการทดลองใช และขยายฐานลูกคาใหมดวยการโฆษณาสินคาที่ผูบริโภคตัดสินใจซื้อไดงาย เชน แปงเคกในกลุม Whitening เมคอัพ

ในกลุมสินคายีนส รวมถึงโฆษณาสกินแครกลุมดูแลผิวหนาขาว (Whitening) ในปลายป เพื่อสรางการรับรูถึงความหลากหลายของผลิตภัณฑ

อยางตอเนื่อง 

- อุตสาหกรรมผลิตภัณฑชุดชั้นในสุภาพสตรี 
 บริษัทฯ เปนผูจัดจำหนายชุดชั้นในสตรี WACOAL, BSC, ELLE, VANITY FAIR, VR, MODERN K, POP LINE, KULLASTRI 

รวมทั้งสิ้น 8 แบรนด ซึ่งแตละ Brand มี Positioning ที่แตกตางกัน เพื่อรองรับโครงสรางตลาดและกลุมเปาหมายที่ชัดเจน ทั้งรูปแบบที่ 

ทันสมัย การสวมใสที่พอดีกับสรีระ โดยบริษัทฯ ใหความสำคัญเรื่องการพัฒนาสินคาเปนหลัก เพราะผูบริโภคคนไทยยังใหความสำคัญเรื่อง 

Function ขณะเดียวกันคำนึงถึงความรูสึกเชิง Emotional ของผูบริโภคดวย 

- อุตสาหกรรมผลิตภัณฑเครื่องแตงกายสำเร็จรูปสุภาพบุรุษ 
 บริษัทฯ เปนผูจัดจำหนายเครื่องแตงกายสุภาพบุรุษภายใต Brand ARROW, EXCELLENCY, GUY LAROCHE, GUY DE 

GUY LAROCHE, DAKS, ELLE HOMME, LACOSTE,GETAWAY, THE HORNBILL, BSC2001, BSC EX, ST.ANDREWS, 

MARINER, GUNZE, MIZUNO, LE COQ SPORTIF และ MAXIMUS โดยมีชองทางจัดจำหนายหลัก คือ หางสรรพสินคาทั้งในกรุงเทพ 

และตางจังหวัด ที่มีพนักงานขายประจำเพื่อใหคำแนะนำผลิตภัณฑและใหบริการหลังการขาย และขยายชองทางการจำหนายเขาไปใน 

หางดิสเคานสโตร รวมทั้งการเปดรานในศูนยการคาดวย 

 
2. โครงสรางรายไดของบริษัท 

บริษัทฯ ประกอบกิจการตัวแทนจำหนายสินคาอุปโภคบริโภคในกลุมธุรกิจเดียวกัน จึงไมมีนัยสำคัญในการเปดเผยสัดสวนรายได

จำแนกตามกลุมธุรกิจ 

 

3. การเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมที่สำคัญในรอบป 2550 
 n BSC COSMETOLOGY :

  กอตั้ง : ตุลาคม 2548

  1) มีเปาหมายการพัฒนา : BSC COSMETOLOGY เปน World Class - Fashion Brand บริษัทฯ ไดเชิญคุณนาตาลี เกลโบวา  

   มิสยูนิเวิรส 2005 มาเปนพรีเซ็นเตอรของแบรนด 

  2) BSC COSMETOLOGY ทีเ่ปนสนิคาใหมในแนวคดิ “BSC COSMETOLOGY ใหผูหญงิคิดบวก ยิง่สวยขึน้” ในปนีค้อื Expert White :  

   powder cake ในหมวดสินคา make up สำหรับหมวดสินคาskin care ภายใตแบรนด BSC PURE CARE ไดเสนอ “Extra  

   Repair Series” เครื่องสำอางปรนนิบัติผิวสีทอง จากสูตรสมุนไพร “จตุผลาธิกะ” (สมอเทศ สมอไทย สมอภิเภก และมะขามปอม)  

   ในตำรา “พระไตรปฎก” นำมาผสานเขากับนวัตกรรมโพลิเมอร ธรรมชาติ ใหเพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพในการลบเลือนริ้วรอย 

เที่ยงธรรม และเยือกเย็น คือ หลักสำคัญในการปกครองคน 
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   แหงวัย และตอตานอนุมูลอิสระจากความเครียดและมลภาวะ ทำใหผิวแลดูออนเยาวไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  3) ขยายตลาดเขาไปในชองทางการขายแกกลุมลูกคารุนใหมใหกวางขวาง (ในสวนที่ไมใชหางสรรพสินคาซึ่งไดพัฒนาไป แลว) 

 n SHEENE:

  ขยายฐานกลุมลูกคาใหม ดวยการเสนอสินคาแปงเคก SHEENE White Plus คูกับ Happy Face Serum ในหมวด Skin Care 

  ที่ปรุงสูตรจากสารสกัดจากซากุระ และเบตาเอ็นดอรฟน เพื่อขยายตลาดของหมวด Skin Care ในอนาคต

 n MAKE UP JEANS :

  เปน Product Innovation ที่นำเสนอโดยผนวก Make Up Colors มากกวา 200 เฉดสีในตลับ (Packing) ลายยีนส  

 n SCIENCE HIPS : Body Fitting Innovation by “WACOAL”

  เปนนวัตกรรมจากงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานสิ่งทอและการวิจัยรูปราง รูปทรงชวงลาง ที่เสริมบุคลิกภาพและสุขภาพแก

  คุณสุภาพสตรีดวยผลงานการออกแบบตามหลักสรีระศาสตรแหงการเดิน (Walking Science) และวัสดุและการออกแบบ U-Support 

  สิทธิบัตรงานการตัดตอเฉพาะของ Wacoal

 n วาโก โบวชมพู สูมะเร็งเตานม 

  เปนงานเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ทุมเทอยางตอเนื่องตลอดมารวมกับมูลนิธิถันยรักษ ในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทรา 

  บรมราชชนนี  

  ป 2550 ไดจัดสราง Full Field Digital Mammography Mobile Unit (DMMU) คือ หนวยเคลื่อนที่เอกซเรยเตานม  

  เพื่อมอบใหแกมูลนิธิถันยรักษ ใชยกระดับบริการสูสังคมในโอกาสถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสที่ 

  ทรงพระชนมายุครบ 80 พรรษา และเปนการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จยาใหหญิงไทยปลอดภัยจากมะเร็งเตานม 

 n WACOAL BODY CLINIC : 

  บริการรับสั่งตัดชุดชั้นในพิเศษเฉพาะบุคคล  

  • Balancing Bra สำหรับผูสูญเสียเตานม ใหดูมีบุคลิกภาพสมสวน และสวยงามใกลเคียงธรรมชาติ 

  • Clinical Wear Service สำหรับผูรักษาแผล (Burn) เพื่อกระชับรอยแผลเปนนูน คีลอยด (Keloid) ใหเรียบเนียน 

 n WACOAL SURPRISE 

  Non-Wire Seamless Bra บราไรโครงไรตะเข็บ สรางความนุมสบาย กระชับอก เนนอกสวยดวยชั้นเชิงการออกแบบ Pad Up และ  

  Bust Line ในมิติใหมที่โอบอุมเตาทรงและฐานทรงเปนพิเศษ เปนงานคนควาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ใหครองใจลูกคาผูปรารถนา 

  คุณคาแหงความงามของอกแตไมคุนเคยกับขอบโครง 

 n WACOAL : AFTER SALES SERVICE 

  • ยินดีรับเปลี่ยนสินคา หรือ 

  • ซอมแซมสินคาทันทีในสวนที่ทำใหลูกคาไมพอใจในคุณภาพ 

 n ARROW : FABRIC-DESIGN INNOVATION 

  “Wrinkle Free Express Shirt” เชิ้ตที่รีดงาย-ยับยาก; “Cotta zilk” Shirt เชิ้ตไหม-ฝาย จากการออกแบบเสนใยผาเชิ้ตสูตรพิเศษที่ 

  ลงตัวในคุณสมบัติเดนของเสนไหมธรรมชาติและเสนใยฝายคุณภาพสูง “Anti-UV, Anti-Bacteria and Air Flow Fabric”  

  สามคุณสมบัติพิเศษในเสื้อตัวเดียวกัน เพื่อเพิ่มการสงมอบคุณคาแกลูกคา 

 n ARROW นวัตกรรมทางดานสังคม 

  “ชวยชางกลับบาน” เปนโครงการความรวมมือของ Arrow กับมูลนิธิคืนชางสูธรรมชาติ สนองพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจาฯ  

  พระบรมราชินีนาถ 

 n ARROW : นวัตกรรมการตอบสนองกิจกรรมกระแสสังคม “Everyday Yellow Everyday Arrow” 

 

 

 

Righteousness and tranquility are fundamental elements to human resource management. 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
1.อุตสาหกรรมเครื่องสำอางและเครื่องหอม
 - ภาวะการแข่งขัน 

  อาจพิจารณาภาวะการแข่งขันตามช่องทางจัดจำหน่ายได้ดังนี้

  1.CounterSaleมีการแข่งขันสูงมากมูลค่าอยู่ที่ประมาณ10,000ล้านบาท โดยในปีนี้ตลาดเครื่องสำอางในส่วนCounter

Sale มีอัตราการเติบโตเพียง 3% เท่านั้น เนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ในห้างสรรพสินค้าต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนการจัดพื้นที่

ตลอดจนการขยายพื้นที่กลุ่มเครื่องสำอางเพิ่มขึ้น และในส่วนของ Beauty Hall ก็เตรียมเปิดพื้นที่ให้กับแบรนด์ใหม่ๆ อีกด้วย ซึ่งมีทั้ง

สกินแคร์ และเมคอัพรวมถึงการจัดกิจกรรม (Event) อย่างต่อเนื่องทั้งปีในส่วนห้างสรรพสินค้าระดับบนย่านถนนราชดำริ - สุขุมวิท มีการ

ปรับโฉม (Renovate) พื้นที่การขายครั้งใหญ่ รวมถึงเปิดตัวใหม่ของห้างสรรพสินค้าแนวบันเทิงย่านอื่นๆ เช่น ESPLANADE ที่อยู่

รัชดาภิเษกทำให้ห้างสรรพสินค้ากรุ๊ปใหญ่อื่นๆมีการขยายตัวของสินค้า รวมทั้งการจัดส่งเสริมการขายของห้างเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง

ความรู้สึกคุ้มค่าแก่ผู้บริโภคมากที่สุดทำให้ลูกค้าตื่นตัวในการซื้อเครื่องสำอางมากขึ้น โดยเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ต่างก็แข่งขันกัน

ออกโฆษณาสินค้าผ่านสื่อ (Mass Media) มากขึ้น รวมถึงการจัดกิจกรรม (Event) ต่างๆที่เจาะเข้าหากลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ไม่ว่าจะ

เป็นการทำ CRM กับฐานลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่ ทั้งนี้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และยอดขายแก่ห้างสรรพสินค้า โดยห้างสรรพสินค้า

นอกจากจะพิจารณาจากยอดขายต่อพื้นที่ขายเป็นหลักแล้ว ยังพิจารณาภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วย โดยหากแบรนด์ที่ทำยอดขายได้มาก

ภาพลักษณ์ดีหรือเป็นแบรนด์ที่ห้างฯร้านนำเข้าจากต่างประเทศด้วยตัวเองก็จะให้สิทธิเครื่องสำอางเหล่านั้นในการเลือกพื้นที่ขายหรือให้

ผลประโยชน์ก่อน โดยทุกแบรนด์ต้องพยายามให้อยู่ในTop10Rankingของห้างฯ เพื่อให้ได้ทำเล (Location)ที่ดีที่สุดจากห้างฯซึ่งเป็น

ข้อได้เปรียบของการสร้างจุดปะทะลูกค้า

   โดยรวมแล้วทุกแบรนด์ต่างแข่งขันกันช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด แต่กลับไม่ได้ความภักดีในตราสินค้าจากลูกค้า เมื่อแข่งขัน

กันมากทั้งการโปรโมชั่นของห้างสรรพสินค้าแจกสินค้าตัวอย่างและการให้กิฟต์เซตจนสร้างความเคยชินให้กับลูกค้าทำให้เกิดพฤติกรรม

ไม่ลดก็ไม่ซื้อ และสิ่งที่ตามมาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คือ โอกาสในการเกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์มีได้ยากทำให้ลูกค้าเปลี่ยนแบรนด์สูง

บริษัทฯ ได้มีแนวทางในการส่งเสริมการตลาดในภาพรวมของบริษัท ในโครงการ “เพื่อนชวนเพื่อน” วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาด

แคมเปญนี้ เพื่อกระตุ้นยอดขายโดยหลีกเลี่ยงการลดราคาสินค้า ซึ่งกระทบต่อกำไรในการขายโดยตรง โดยใช้จุดแข็งของบริษัทที่มีสินค้า

หลากหลายทุกหมวดหมู่ให้เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย(CrossPromotion)ระหว่างแบรนด์อีกด้วย

  2.Discount Store ยังคงการแข่งขันที่รุนแรง ทำให้อัตราโตในปีที่ผ่านมาไม่เกิน 5% โดยการเพิ่มจำนวนสาขาอย่างรวดเร็ว

ของดิสเคาน์สโตร์ รายใหญ่ในตลาด 4 รายคือ เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี, คาร์ฟู, และแม็คโคร โดยเฉพาะในต่างจังหวัดทำให้ห้างสรรพสินค้า

ดัง้เดมิในจงัหวดัใหญ่ๆ เกดิการปรบัตวัและบางหา้งฯไดถ้กูดสิเคานส์โตรค์วบรวมกจิการ(TakeOver)หรอืใหเ้ชา่พืน้ทีท่ัง้หมดหรอืบางสว่น

เพราะกระแสห้างฯ ที่ใหญ่ และใหม่กว่า โดยเฉพาะการใช้กลยุทธ์ราคา เพื่อดึงดูดผู้บริโภคระดับกลางซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศทำให้

ดิสเคาน์สโตร์ได้รับการตอบรับอย่างรวดเร็ว ค้าปลีกแนวดิสเคาน์สโตร์จึงมีอำนาจการต่อรองอยู่ในมือ ทำให้เกิดการเรียกร้องผลประโยชน์ใน

เชิงรุกและดำเนินการในรูปแบบต่างๆทำให้บริษัทคู่ค้าต้องรับภาระการแข่งขันเพิ่มขึ้นเกิดเป็นต้นทุนการขายหรือต้นทุนการตลาดที่สูงขึ้น

รวมถึงดิสเคาน์สโตร์ มีลักษณะเป็นการลงทุนข้ามชาติ ทำให้สามารถขยายฐานการเปิดสาขาได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการขยายตัวไป

ในลักษณะของคอนวีเนี่ยนสโตร์และซูเปอร์มาร์เก็ตแบบย่อส่วนไปในชุมชนต่างๆเพื่อสร้างฐานอำนาจการต่อรองกับบริษัทคู่ค้าให้มากขึ้น

   ผลกระทบคือซัพพลายเออร์หรือบริษัทคู่ค้าถูกกำหนดเงื่อนไขให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มดิสเคาน์สโตร์มากกว่าแทนที่จะ

เป็นการตกลงผลประโยชน์จากทั้ง2ฝ่ายแบบWin-WinSituationและเนื่องจากดิสเคาน์สโตร์ใช้กลยุทธ์ลดราคาต่ำกว่าป้ายเป็นสิ่งดึงดูดผู้

บริโภค ทำให้บริษัทคู่ค้าต้องรับภาระเรื่องการให้ส่วนลดการค้าที่สูงขึ้น เพื่อให้มีโอกาสขายในห้างฯ นั้น ในลักษณะนี้บริษัทฯ มีมาตรการใน

การสร้างให้เกิดความสมดุลโดยพยายามหลีกเลี่ยงการลดราคาสินค้าโดยใช้วิธีอื่นเช่นการมีของแถมแทนการลดราคาเพื่อไม่ให้ร้านค้าใน

ท้องถิ่นได้รับผลกระทบจากการลดราคาสินค้าและยังเป็นการทำตลาดกับคู่ค้าอย่างสมดุลอีกทางหนึ่งด้วย

   หากผลิตภัณฑ์ใดมียอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์นั้นก็จะถูกพิจารณาตัดทอนพื้นที่ขายไปในที่สุด เพื่อเปิด

โอกาสให้กับBrandอื่นหรือนำสินค้าเฮ้าส์แบรนด์มาแทนที่ประกอบกับระบบการจัดการค้าปลีกรูปแบบใหม่เช่นศูนย์กระจายสินค้าทำให้

การบริหารพื้นที่บนเชลฟ์มีความรวดเร็วมาก สินค้าที่ไม่เป็นที่ต้องการจะถูกกำจัดออกไปอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันจะเหลือพื้นที่ให้กับ

สินค้าที่มีส่วนแบ่งการตลาดติดอันดับ 1-3 และสินค้าที่เป็นเฮ้าส์แบรนด์ ทำให้บริษัทคู่ค้าต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการขาย และ

การส่งเสริมการขายมากขึ้นในเชิงรับตลอดเวลา



ผู้ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมักเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป
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   Discount Store เองก็มีการปรับตัวเพื่อใหสามารถเขาไปขายไดในทุกพื้นที่ โดยมีการปรับไซส ทั้งขนาดใหญ กลาง และ 

เล็ก เห็นไดจากการที่ เทสโก โลตัส พัฒนาเปนโลตัสเอ็กเพรส ที่เปดจำหนายตามปมน้ำมันตางๆ เปนตน 

   ในภาพรวม เกิดจากการรวมมือกันทั่วโลก โดยการรวมตัวกันเปนกลุมการคา หรือกลุมทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับโลก เชน 

องคการคาโลก (World Trade Organization หรือ WTO) และระดับภูมิภาค เชน APEC มีผลทำใหกำแพงภาษีลดลง ทำใหกลุมคูคาใน

ประเทศเองเกิดการแขงขันสูง เกิดการลดตนทุน เพื่อใหแขงขันกับสินคาที่นำเขาจากตางประเทศได และที่สำคัญ คือ การเปดเขตการคาเสรี 

(Free Trade Area - FTA) กำแพงภาษีศุลกากรระหวางกลุมการคาที่ลดลงนอยที่สุด หรือ 0% ในอนาคต ทำใหเครื่องสำอางตางประเทศ 

โดยเฉพาะในกลุมอาเซียน เชน จีน เกาหลี เขามาแยงสวนแบงการตลาดสินคากลุมเครื่องสำอางไดมากขึ้น รวมถึงในอนาคต เครื่องสำอาง

ไทยตองเขาสูมาตรฐาน ASEAN GMP ภายใตขอตกลงวาดวยความรวมมือระหวางอาเซียน 10 ประเทศ ที่กำหนดวิธีการผลิตที่ดีสำหรับ

เครื่องสำอางใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยมีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม 2551 ทั่วอาเซียน ทำใหผูประกอบการในไทยตองเตรียมตัวให

พรอมในทุกดาน และตองเพิ่มตนทุนในการปรับตัวใหรองรับกับมาตรฐานดังกลาว  

 - การจัดหาผลิตภัณฑของบริษัท 

  ในแงการผลิต ปจจุบันผลิตภัณฑเครื่องสำอางของบริษัททั้งหมด ยังคงผลิตในประเทศ 90 % สวนใหญจากบริษัท อินเตอร

เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส จำกัด และบริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส จำกัด(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทในเครือ 

สหพัฒน ดวยมาตรฐานการผลิตของ ISO 9002 และนำเขาจากตางประเทศรวมรอยละ 10 ในแงของการพัฒนา Product ใชแนวทาง 

Global Sourcing คือ การแสวงหาสูตรวัตถุดิบ (Ingredient) และบรรจุภัณฑจากทั่วทุกมุมโลก 

 - แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันในอนาคต 

  ตลาดเครื่องสำอางยังคงมีอัตราโตเพิ่มขึ้นประมาณ 10% มีผลใหมูลคาโดยรวมอยูประมาณ 33,000 ลานบาท โดยเฉพาะตลาด

ผลิตภัณฑบำรุงผิวที่มีมูลคาเกือบครึ่งหนึ่งของตลาด โดยเฉพาะกลุมลดเลือนริ้วรอย (Anti - aging) เนื่องจากปจจุบันกระแสของผลิตภัณฑ

ลดเลือนริ้วรอยกำลังไดรับความนิยมสูงขึ้น ในป 2551 การแขงขันในตลาดเครื่องสำอางจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากผูผลิตในประเทศ

ตองแขงขันกับผูนำเขา โดยที่ผูผลิตในประเทศไดรับการปกปองจากภาครัฐนอยลง โดยเฉพาะอัตราภาษีนำเขาของกลุมประเทศอาเซียนอยูที่ 

5% ประกอบกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไปมีความจงรักภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) ลดนอยลง และ มีแนวโนมไมยึดติดกับ

แบรนดใดแบรนดหนึ่ง โดยเปนผลพวงจากการที่แตละสินคามีการทำโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม จนทำใหผูบริโภคเกิดความเคยชิน นำไป

สูพฤตกิรรมไมลด - ไมซือ้ และจะเลอืกผลติภณัฑทีเ่หมาะสมกบัตวัเองเปนหลกั นอกจากนี ้ยงัขาดการสนบัสนนุจากภาครฐัในแงของการวจัิย 

(Research & Development) และ เทคโนโลยีตางๆ ใหกับผูผลิตในประเทศ ทำใหบริษัทผูผลิตในไทยตองนำเขา และพึ่งพาเทคโนโลยีจาก

ตางประเทศในดานตางๆตลอดมา สภาวะความผันผวนทางการเมือง และเศรษฐกิจรวมถึงราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงข้ึน ทำใหราคาสินคาใน

ตลาดระดับกลางตองปรับตัวตามดวย บริษัทฯ จึงตองสรางความแข็งแกรงดวยการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ทั้งดานผลิตภัณฑ และกิจกรรม

ทางการตลาดอยางตอเนื่อง เพราะผูบริโภคสวนหนึ่งยังคำนึงถึงภาพลักษณ และความพึงพอใจจากการจัดการตลาดที่แขงขันกัน 

2. อุตสหกรรมผลิตภัณฑชุดชั้นในสุภาพสตรี 
 - ภาวะการแขงขัน 

  1. สภาพการแขงขัน 

   ในชวงปที่ผานมา การขยายตัวของตลาดชุดชั้นในสตรีมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นไมมาก เนื่องจากผลกระทบทางดานสภาพ

เศรษฐกิจโดยรวม ทำใหผูประกอบการในตลาดตองใชกลยุทธการแขงขันสูงมาก และจำนวนคูแขงมีมากขึ้นในตลาด เพราะสามารถนำเขา

สินคาจากตางประเทศไดงายและเร็วขึ้น จึงมีผลกระทบกับตลาดระดับกลางและระดับลาง แนวทางในการทำตลาดจึงมุงเนนสรางมูลคาเพิ่มให

กับตัวสินคาและบริการ ไมวาจะเปนการคิดคนนวัตกรรม เพื่อนำเสนอสิ่งใหมๆ ทั้งในแงวัตถุดิบ การตัดเย็บ รูปแบบดีไซน รวมถึงการยก

ระดับคุณภาพในการบริการลูกคา ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความตองการที่หลากหลายของผูบริโภค และสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา 

   การแขงขันของสนิคาชดุชัน้ใน ผูคาทัง้หลายจะมุงเนนการแขงขนัทีค่ำนงึถงึตวัลกูคาเปนสำคญั (Consumer Responsiveness) 

ดังนี้ 

   1. การทำวิจัยและพัฒนา (R&D) สม่ำเสมอเพื่อทราบถึงความตองการตลาดที่แทจริง 

   2. ความมุงมั่นดานตัวสินคา (Production) สรางความเปน Innovation นวัตกรรมเกี่ยวกับสินคาใหมๆ ในตลาดเพื่อสราง 

      ความแตกตาง 

   3. การวางแผนกระจายสินคา โดยนำระบบ Quick Response Marketing System (QRMS) มาจัดระบบการกระจายสินคา 

      เพื่อใหสามารถตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของตลาด และสรางความพึงพอใจสูงสุดของผูบริโภค 

   4. การฝกอบรมพนักงานขาย (Human Resource) ถึงความสำคัญในการบริการลูกคา  

Those with smiling faces will be loved by all. 
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  2. จำนวนและขนาดของคูแขงขัน 

   อุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรีเปนอุตสาหกรรมที่มีอุปสรรคในการเขาสูตลาดสูง ผูเลนที่สามารถอยูรอดไดตองมีธุรกิจที่ประกอบ

การครบวงจร เริ่มตั้งแตการนำเขาวัตถุดิบ การผลิตวัตถุดิบบางสวน การตัดเย็บและการจัดจำหนาย นอกจากนั้น ชุดชั้นในยังเปนผลิตภัณฑ

ที่ผูบริโภคคอนขางยึดติดกับตราสินคา ดังนั้นการสราง Brand Awareness ยอมใชการลงทุนมิใชนอย นอกจากนั้นชองทางการจัดจำหนาย

ยังตองอาศัยตัวกลาง เชน หางสรรพสินคา หรือ ดิสเคานสโตร ก็ยังเปนภาระที่ยากแก การเจรจา ดวยปจจัยเหลานี้ พบวา การเขาสูตลาด

ของชุดชั้นในสตรีใหมทำไดไมงายนัก แมคูแขงในระดับที่สามารถเขาชองทางการขายเดียวกันที่มีอยูในตลาด ซึ่งเปนคูแขงตรง (Direct 

Competitor) มีอยูประมาณ 20 แบรนด มีการแขงขันกันสูง แตเนื่องจากฐานลูกคาของกลุมแบรนดสินคาภายใต ICC ทั้งหมด 8 แบรนด 

คือ WACOAL, BSC, ELLE, VR, VANITY FAIR, MODERN K, POP LINE และ KULLASTRI สามารถขยายฐานลูกคา ครอบคลุม 

ผูบริโภคในทุกความตองการ โดยครองสวนแบงตลาดจากชองทางขายหลักเกินกวา 60% 

  3. สถานภาพและศักยภาพในการแขงขันของบริษัท 

   บริษัทฯ มีศักยภาพในการแขงขันในอุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรีอยางเต็มที่ เนื่องจากบริษัทฯ มองถึงโอกาสและโครงสราง

ตลาดโดยเปนตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑชุดชั้นในถึง 8 Brand และแตละBrand มี Positioning ที่แตกตางกันเพื่อรองรับตลาดและครอบคลุม 

Target ที่ชัดเจน ทั้งยังเปนผูจำหนายสินคาแบรนด WACOAL ซึ่งเปน Brand Leader เปนจุดแข็งใหเกิดอำนาจในการเจรจาตอรอง 

ดานตางๆ เปนการไดเปรียบกวาคูแขงรายอื่น โดยเฉพาะเมื่อแบรนดอื่นๆ ที่อยูในความดูแลของบริษัท ก็ยังสามารถเสริมสรางรายได โดย 

เกื้อหนุนกันในดานชองวางทางการตลาดไดเปนอยางดี (Synergy) สงผลใหบริษัทฯ ไดรับผลประโยชนอยางเต็มที่ 

 - การจัดหาผลิตภัณฑของบริษัท 

  ผลิตภัณฑชุดชั้นในสตรีที่บริษัทฯ เปนผูจำหนายถึง 8 แบรนด โดยมีโรงงานผูผลิตสำคัญ 2 บริษัท คือ 

  1. บริษัท ไทยวาโก จำกัด (มหาชน) ผูผลิตสินคา WACOAL, POP LINE 

  2. บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด ผูผลิตสินคา VR, KULLASTRI, VANITY FAIR, BSC, ELLE และ MODERN K  

  ทั้งสองบริษัทนี้มีผูผลิตวัตถุดิบประกอบดวย บริษัท เท็กซไทลเพรสทีจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำกัด และ

บริษัท ไทยซาคาเอะเลซ จำกัด ซึ่งทั้งสามบริษัทเปนบริษัทในเครือสหพัฒน ที่ไดรับมาตรฐานการผลิต ISO 9002 มีการวิจัยคนควา และ

พัฒนาวัตถุดบิใหมๆ อยางสม่ำเสมอ บริษัทฯ จึงไดเปรียบคูแขงในดานความหลากหลายดานวัตถุดิบ และตนทุนที่ต่ำกวาคูแขง 

 - แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต 

  การขยายตัวของตลาดชุดช้ันในสตรี ปจจุบันมีแนวโนมการแขงขันอยางรุนแรง และมีแนวโนมของจำนวนคูแขงเพ่ิมมากขึ้น 

อีกทั้งสภาพตลาด Department Store ในกรุงเทพเกิดการอิ่มตัว แนวโนมตลาดตางจังหวัด Department Store และ Discount Store มี

อัตราการเกิดเพิ่มขึ้นและเติบโตขึ้น เนื่องจากจำนวนประชากรตางจังหวัดมีมากกวากรุงเทพฯ และความเจริญตางๆ กระจายสูนอกเมือง 

ความไดเปรยีบของบรษิทัในแงศักยภาพในการแขงขนั ไดเปรยีบมากกวาผูประกอบการรายอืน่ๆ เนือ่งจากบรษิทัฯ ม ีBrand ทีห่ลากหลายกวา 

และไดรบัความรวมมอืจากบรษิทัผูผลติในการจดัการดานตนทนุสนิคา การควบคมุคณุภาพทีด่ขีองผลติภณัฑ รวมตลอดถงึการสรางนวตักรรม

ใหมใหกับตัวสินคาเพื่อชวยสรางโอกาสการขายใหมๆ ทางธุรกิจ โดยรักษาฐานลูกคาเดิมและเพิ่มลูกคาใหมในตลาด 

3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑเครื่องแตงกายสุภาพบุรุษ 
 - ภาวะการแขงขัน 

  ในชวงปที่ผานมา การขยายตัวของตลาดเครื่องแตงกายชาย มีอัตราการถดถอยลงเล็กนอย การเติบโตของตลาดในปนี้ อยูใน

กลุมตลาดลำลองเปนหลักใหญ เนื่องจากกระแสของการใสเสื้อเหลืองยังคงมีอยางตอเนื่องตลอดทั้งป และพฤติกรรมการแตงตัวของ 

กลุมขาราชการและธนาคาร มีการใสชุดฟอรมเปนเสื้อยืดสีเหลืองมากขึ้น ทำใหผูประกอบการในตลาดตองปรับตัว และทำการตลาดเพื่อ 

ตอบสนองกระแสความตองการนี้อยางรวดเร็วจึงจะเปนผูแยงชิงสวนแบงการตลาดไปได ในขณะเดียวกัน การสรางความแตกตางทางดาน

นวัตกรรมและชวยเหลือสังคม ยังเปนสิ่งที่กลุมเปาหมายใหความสนใจ ที่ผูประกอบการตองมีอยางตอเนื่อง จากสภาวะเศรษฐกิจและ

การเมืองที่เกิดข้ึน ทำใหผูผลิตสวนใหญมุงเนนการใชกลยุทธทางดานราคาเพื่อลดภาระสตอคที่มีอยู และละเลยการพัฒนาผลิตภัณฑและ

ทำการสงเสรมิการตลาด ดังนัน้ผูทีส่ามารถนำเสนอผลติภณัฑส่ือสารเขาถงึลกูคาไดจะสามารถแยงสวนแบงทางการตลาดเพิม่ขึน้อยางถาวรได  

  นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงในดานชองทางจัดจำหนาย การขายยังคงเนนในหางสรรพสินคาเปนหลักและการขยายชองทางไป

ดานดิสเคานสโตร เกิดการขยายตัวอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ กลุมรานคาระดับทองถิ่นฟนตัวมากขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ทำใหกลุม 

ผูผลิตตองมุงพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตที่ทำใหตนทุนลดลง เพ่ือสามารถสรางผลิตภัณฑที่เหมาะสมเขาสูชองทางตางๆ เหลานี้ได ดังนั้น 

ผลิตภัณฑที่ยึดครองตลาดอยูอยางแข็งแรงได จะตองมุงเนนความสามารถในการสรางชื่อเสียง การรับรูและการตอบสนองตอความตองการ

ของลูกคาแตละกลุมอยางรวดเร็ว ขณะเดียวกันตองคลองตัวในการจัดการและบริหารตนทุน เพื่อใหเกิดความไดเปรยีบในระยะยาว 

เร็ว ชา หนัก เบา หมั่นพิจารณาอยูเสมอวา งานไหนทำกอน งานไหนทำหลัง งานไหนตองจริงจัง และ งานไหนที่พอควร 
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  ในดานสถานภาพในการแขงขัน บริษัทฯ มีความไดเปรียบในการแขงขัน ดังนี้ 

  1. บรษิทัฯ มกีารสราง Portfolio ของกลุมผลติภณัฑเครือ่งแตงกายชายใหมคีวามครอบคลมุกลุมตลาดเปาหมายในหลากหลาย  

     Segment ทำใหเกิดการกระจายที่ครอบคลุมการครองตลาดเครื่องแตงกายชายและเกิดดุลยตอรองในการจัดจำหนาย 

  2. ผลิตภัณฑของบริษัทเปนที่รูจักและยอมรับในดานชื่อเสียงและคุณภาพ 

  3. ผลิตภัณฑของบริษัทมีการพัฒนาและคิดคนนวัตกรรมใหมๆ เขาสูตลาดไดสม่ำเสมอ เพราะไดรับการสนับสนุนจากผูผลิต 

     รายใหญของประเทศ (ซึ่งเปนกลุมบริษัทในเครือ) มีการขยายโรงงานที่สามารถรองรับการเติบโต โดยมีตั้งแตโรงงานปนดาย  

     โรงงานฟอกยอม โรงงานตกแตงผา จนถงึโรงงานผลติเสือ้สำเรจ็รปู เพือ่สนบัสนนุใหบรษิทัฯ มศีกัยภาพในการสรางสวนแบง 

     ทางการตลาดที่เติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง บริษัทมีบุคคลากรที่เขมแข็ง มีหลักคิดและความมุงมั่นที่จะบริหารงานใหบรรลุ 

     ตามเปาหมาย และพรอมที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

  4. บริษัทมีบุคคลากรที่เขมแข็ง มีหลักคิดและความมุงมั่นที่จะบริหารงานใหบรรลุตามเปาหมาย และพรอมที่จะเรียนรูและ 

     พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

 - การจัดหาผลิตภัณฑของบริษัท 

  บริษัทฯ จัดหาผลิตภัณฑจากโรงงานผูผลิตสำคัญ 5 บริษัท คือ 

  1. บริษัท ธนูลักษณ จำกัด (มหาชน) ผูผลิตเสื้อเชิ้ต เสื้อยืด สูท เครื่องหนัง กระเปา  

  2. บริษัท ประชาอาภรณ จำกัด (มหาชน) ผูผลิตเสื้อยืด กางเกง 

  3. บริษัท แชมปเอช จำกัด ผูผลิตชุดชั้นใน กระเปา 

  4. บริษัท ไหมทอง จำกัด ผูผลิตเสื้อเชิ้ต เสื้อยืด กางเกง 

  5. บริษัท บางกอกไนลอน จำกัด ผูผลิตถุงเทา 

  เทคโนโลยีที่ใชในการผลิตเปนเทคโนโลยีระดับกลาง มีการใชกำลังคนในการผลิตพอสมควร ขณะเดียวกันมีการพัฒนานำ

เครื่องจักรอัตโนมัติเขามาใชเพื่อใหกระบวนการผลิตทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  นอกจากนี้ กลุมบริษัทผูผลิตไดจัดตั้งโรงงานในเขตสงเสริมการลงทุน โซน 3 ทำใหไดสิทธิพิเศษจาก BOI กอใหเกิดความได

เปรียบในการพัฒนาตนทุน 

 - แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต 

  จากอตุสาหกรรมทีม่แีนวโนมขยายตวัในอตัราไมมากนกั แตภาวะการณแขงขนัยงัคงรนุแรงขึน้ และแนวโนมของจำนวนคูแขงขนั

จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากนโยบายเขตการคาเสรี (FTA) ซึ่งจะทำใหเกิดมาตรการลดภาษีสินคานำเขาแบรนดจากตางประเทศเพิ่มมากขึ้น 

ถึงแมยังคงจำกัดพื้นที่การขายและกลุมลูกคาเฉพาะอยู รวมทั้งสินคาราคาถูกจากประเทศจีนถูกนำเขามาแขงขันในตลาดประเทศไทยมากขึ้น 

และตลาดมีการแตกเปน Segment ยอยๆ มากขึ้น การทำการตลาดแบบ Mass จะนอยลงและตองมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 

  ดังนั้น การสรางความไดเปรียบจากการจัดการทั้งดานตนทุนและการคงคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑสิ่งสำคัญสำหรับการแขงขัน

ในอนาคต คือ การสรางนวัตกรรมใหมๆ และกิจกรรมทางการตลาดที่เฉพาะเจาะจงและรวดเร็ว การสรางความสัมพันธ และการสรางวิธีการ

สื่อสารแปลกใหม ที่สามารถดึงดูดความสนใจของลูกคา และแตกตางจากคูแขงไดมากกวาจะเปนปจจัยที่สำคัญ และครองใจลูกคาไดมากกวา

การใชกลยุทธราคาเพียงอยางเดียวในการแขงขัน 

One should observe the economy of speed and quantitative analysis when doing a job.  
This means the priority of job and degree of attention should always be considered. 
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Nature of Business
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. Nature of Corporte Business 
I.C.C. International Public Company Limited is the leader in distribution of fashion brands from both imported and also 

from innovation of the Company and its affiliates. The corporate main industries are cosmetics and perfumeries, hair and 
skin care products, full line of textile and garment industries including underwear, outerwear, sportswear, apparel for physical 
exercise, fabric care and leather goods, etc.  

- Cosmetics and Perfumeries Industry 
 From the start of its incorporation in 1964, the Company’s core business has been involved in the sale of 

cosmetics under the Japanese brand name PIAS. Since then, the Company has launched various other brands, such as 
FOLTENE, BSC PURE CARE, SHEENE, ARTY PROFESSIONAL, HONEI V, St. ANDREWS, and most recently in October 
2005 began introducing a cosmetics brand BSC COSMETOLOGY, to create a Saha Group brand that can be introduced on 
to the international stage. Compact powder is the main product advertised through the media to create brand awareness 
within the target group by using celebrities as its presenter to stimulate trial need. Customer base has also been expanded 
by promoting easy-purchase products, such as compact powder in the Whitening product group and make-up products in 
Jeans group, as well as the year-end campaigns focusing on skin-whitening care in order to reach a sustained awareness of 
product varieties. 

- Lingerie Industry 
 The Company carries several brands of lingerie, which include WACOAL, BSC, ELLE, VANITY FAIR, POP LINE, 

and KULLASATRI. In addition, this year, two new brands have been added-VR and MODERN K; a total of 8 brands. Each 
brand has a different positioning in the market and caters to highly specific target groups. These brands have consistently 
undergone product development to ensure their fashionable design, perfect fit and comfort; such prioritizing of product 
development is in keeping with the high priority Thai consumers give to function. At the same time, consideration has been 
taken of the consumers’ emotional benefits as well. 

- Men’s Wear Industry 
 The Company is the distributor of men’s wear under such brands as ARROW, EXCELLENCY, GUY LAROCHE, 

GUY DE GUY LAROCHE, DAKS, ELLE HOMME, LACOSTE, GETAWAY, THE HORNBILL, BSC 2001, BSC EX, ST. 
ANDREWS, MARINER, GUNZE, MIZUNO and LE COQ SPORTIF, and a new brand under the brand name MAXIMUS. The 
main distribution channels are department stores in Bangkok and Upcountry, with regular sales personnel providing product 
advice and an after-sales service. A new distribution channel has also been opened in discount stores, as well as in shops 
that have opened in shopping malls. 
 
2. Revenue Structure 

As the Company has conducted a business as a distributor of consumer products within the same group of business, 
so it was deemed no significance for the Company to disclose proportion of revenue classified by business group. 

 
3. Major changes and activities in 2007 
 n BSC COSMETOLOGY : 
  Founded: October 2005 
  1) Development goal : BSC COSMETOLOGY to be the World Class - Fashion Brand, by inviting Natalie Gelbova,  
   Miss Universe 2005 to be the brand presenter.  
  2) Under the concept of “BSC COSMETOLOGY Gives Positive-Thinking Women More Beautiful”, its new products in  
   2007 are Expert White : powder cake in make up group. The skin care product line under the brand BSC PURE  

ชมเกินจริงเปนโทษ ติเกินเหตุเสียน้ำใจ 
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   CARE presented “Extra Repair Series” the golden skin care cosmetics made from herbal formula “Jatupalathiga”  
   (Terminalia arjuna, Terminalia chebula, Terminalia bellerica and Phyllanthus emblica) found in the Tripitaka ancient  
   book, combining with natural polymer innovation giving more quality and effectiveness of anti-aging and antioxidant  
   from stress and pollution giving young looking skin with highest effectiveness.  
  3) Expand the market to new generation distribution channels (not the department store which has already been  
   developed)  
 n SHEENE : 
  Expand new customer base by presenting cake powder SHEENE White Plus along with Happy Face Serum in skin  
  care products developed from Sakura extract and Beta-endorphin for future expansion of skin care line.  
 n MAKE UP JEANS : 
  It is the product innovation presented by adding Make up Colors more than 200 color shades in Jeans pattern packaging. 
 n SCIENCE HIPS : Body Fitting Innovation by “WACOAL” 
  An innovation from science and technology of textile industry, and the research of body proportion especially the hips  
  and thighs, has improved women’s personality with better health and body proportion by inventing a new design based  
  on the walking science together with material as well as the U-Support design, a special patent of Wacoal. 
 n Pink Ribbon Wacoal fighting breast cancer  
  It is a social responsibility that the Company has contributed continuously in cooperation with Thanyarak Foundation  
  under the royal patronage of Her Royal Highness the late Princess Mother. 
  In 2007, a Full Field Digital Mammography Mobile Unit (DMMU) for breast x-ray was built and donated to the Thanyarak  
  Foundation in order to elevate the social service in celebration of His Majesty the King’s 80th Birthday and also to  
  continue Her Royal Highness the late Princess Mother’s initiative to help Thai women being safe from breast cancer.  
 n WACOAL BODY CLINIC : 
  Tailor made underwear service  
  • Balancing Bra for ones who lost breast from breast cancer to gain good personality, beauty and natural looks.  
  • Clinical Wear Service for ones suffering from burn wound and helps to treat Keloid for smoother skin. 
 n WACOAL SURPRISE 
  Non-Wire Seamless Bra giving comfortable softness, best fit, stressing the breast beauty by the design of Pad Up  
  and Bust Line in the new dimension that specially supports the breast structure and base. It is the product research  
  and development to impress the customers who care for the breast beauty but not familiar with using wire bra. 
 n WACOAL : AFTER SALES SERVICE 
  • Product exchange service or  
  • Immediate repairing service on the point that creating quality unsatisfaction to customers  
 n ARROW : FABRIC-DESIGN INNOVATION 

“Wrinkle Free Express Shirt” an easy to iron and difficult to get wrinkle shirt is made of special fabric “Cotta zilk” a  
  good mix with standout property of natural silk and high quality cotton.“Anti-UV, Anti-Bacteria and Air Flow Fabric”, all  
  these three special properties have been designed in one shirt to give added value to customers.  
 n ARROW social innovation 
  “Help Return the Elephants Home” is the joint project between ARROW brand products and the Elephants Reintroduction  
  Foundation initiated by Her Majesty the Queen.  
 n ARROW : Innovation responding to social trend “Everyday Yellow Everyday Arrow” 
 

To overpraise brings harm; to overcriticize brings disappointment. 
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Industries and Competition State 
1. Cosmetics and Perfumeries Industry 
 - State of Competition 
  The state of competition can be considered according to the following distribution channels: 
   1. There is very keen competition in terms of counter sales with value approximately Baht 10,000 million, and 

in 2007 the growth of cosmetics in counter sale is merely 3%. Affected by the economic situation, various department stores 
have managed for space modification in display and space expansion for cosmetics. The Beauty Hall has also been prepared 
for new brands which include skincare and makeup products. Special events have continually been organized throughout the 
year. The premium department stores on Ratchadamri and Sukhumvit roads have been forced to make a face-lift renovation 
on the sales areas. Furthermore, the opening of new entertainment-style department stores has led to merchandise generation 
in other groups of big department stores with continuous in-house sales promotions to create the optimum value-for-money 
for consumers and stimulate increasing cosmetic purchases. Counter brand cosmetics compete in advertising via the mass 
media, as well as events organizing aimed to reach more target groups. The activities include CRM among existing customers 
and seeking for new customers, with a view to creating image and sales volume to the department stores. Apart from evaluation 
of the sales volume per square meter, department stores also evaluate the image of the brands. Brands with the highest 
sales and best image or imported brands by the stores are the brands that the store gives first choice to in choosing the 
sales area that best benefiting them. All brands must compete to stay in the Top Ten Ranking of the department stores in 
order to get the best location from the stores, which is considered an advantage in terms of consumer point of contact. 

   In general, all brands are competing for market share. However, no brand loyalty is gained. When there are 
high competitions by department store promotions, free samples, hand out gift-set, the customers grow into the behavior of 
no promotion, no purchase. The unavoidable outcome is that the brand loyalty would hardly occur. Chances that the customers 
will change brands are high. The corporate marketing promotion campaign called “Friend Invites Friend” project has been 
created with an aim to stimulate sales volume, while avoiding price reduction which can affect directly to its profit. This 
campaign also uses the Company’s strength on its various products covering full lines of categories for cross promotion.  

  2. Discount store still has high competition with the growth of less than 5% due to the rapidly growing number 
of branches of the 4 major discount stores : Tesco Lotus, BIG C, Carrefour and Macro, especially in up country. This causes 
an alert for adjustment to the existing department stores in major provinces. Some of which have been taken over by the 
discount store or need to lease partial or entire space, succumbing to the power of the larger and newer stores. Price strategy 
is used especially to draw in middle-class customers, who make up the majority of the country and give discount stores a 
very quick response. Thus, the retail business in the form of discount stores is very powerful since the power of negotiation 
is in their hands and this has led to their offensive demand for profit, including implementation of various kinds of activities. 
Trade partners have been burdened with a more intensified competition leading to higher costs of sales or marketing costs. 
Business operation of discount stores is in the form of overseas investment with heavy resources, allowing the continuous 
expansion of branches. Moreover, market expansion has included the convenience store and mini-mart that have spread into 
communities for the better empowerment in negotiating with their trade partners.  

   The result is that the supplier or trade partner must face conditions that benefit the group of discount stores 
rather than are beneficial to both parties as in a win-win situation. Since discount stores use the strategy of lowering prices 
to draw in consumers, the trade partner is left with the burden of demand for higher margins for the chance of sales in that 
store. To this situation, the Company has the measure to create balance by avoiding price reduction but using other methods 
such as hand out free gift so that the local shops are not affected. It is also our balanced marketing implemented with trade 
partners. 

   If the product sales do not reach the target, the chances are that the sales area will be reduced or removed 
eventually to give way to other brands or the house brand. Combined with the new retail trade system, for example a product 
distribution center, the management of shelf space is very fast. Any less-demanded products can be swiftly removed, leaving 
space for the top three products in the market and the house brand. This caused the trade partners to bear defensively 
higher costs of sales and promotional activities. 

รูนอยไมเกี่ยงงาน 
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  Discount Store adjusted in order to be able to sale in all area by adjusting size of large, medium and small. 
One can see that Tesco Lotus has developed Lotus Express opened at gas stations, etc.  

  In the overall view, given the increase of worldwide trade cooperation through trade or economic groups, at a 
global level such as the World Trade Organization (WTO) or at a regional level such as APEC, tax walls have lowered, 
making local trade partners face higher competition. Cost reduction and price increase strategy has been used to compete 
with imported products. Most importantly, the Free Trade Area (FTA), which affects the lowering of import duties to the 
lowest possible and being lifted finally in the future among trade groups, can allow the international brand cosmetics, especially 
from the ASEAN countries such as China and South Korea, to grab an even bigger share of the cosmetics market. Moreover, 
in the future Thai cosmetics must be upgraded to the ASEAN GMP standard under the agreement on cooperation between 
the ten ASEAN nations stipulating the standardization of the cosmetic manufacturing process with effect from January 1, 
2008 throughout ASEAN countries. Manufacturers and entrepreneurs in Thailand must be prepared in all respects and need 
to raise production costs to cover such measures. 

 - Product Acquisition 
  In terms of production, currently 90% of all of the Company’s cosmetic products are manufactured in the 

country, mostly by the International Laboratories Corp. Ltd., and S & J International Enterprise Public Co. Ltd., both of which 
belong to the Saha Group and are under the quality management of ISO 9002. Another 10% of the Company’s products are 
imported. In terms of product development, Global sourcing involves the search for ingredient and packaging from all over 
the world. 

 - Industrial Trends and Future Competition 
  There has been a 10% growth in the cosmetics industry this year, calculated at a value of Baht 33,000 million. 

The growth is particularly in the skin care products of which their market accounts for nearly half of the market with the anti-
aging products being the top sales, as the current trend in anti-aging products rises in popularity. In 2007 the competition in 
the field of cosmetics will be more intense as local manufacturers will have to compete with importers. Local manufacturers 
will receive less protection from the government, especially with the import tax of ASEAN countries at 5%. This will combine 
with the changing behaviour of consumers who have less brand loyalty and no attachment to any one brand. This resulted 
from the frequent promotion campaigns created by each product, including price reduction or giving free premium, making 
customers growing into the behavior of no promotion, no purchase. Apart from this, customers usually choose across brands 
to find the product that best suits them. There is also a lack of support from the government in terms of research and 
development and various technologies for local manufacturers leading them to import technology from foreign countries. 
Political and economic instability, as well as the rising oil price have caused product price in the middle market to move up 
accordingly. The Company needs to strengthen its stand by continually developing innovations in products and marketing 
campaigns as part the strategy to make consumers continue to pay attention to brand image and demand satisfaction from 
competitive marketing. 

2. Lingerie Industry 
 - State of Competition 
  1. Competitive Situation 
   In the past year, the growth of women underwear is low because of the economic effect in general causing 

the traders to use competitive strategy and more competitors in the market because the import is being performed easily 
and quickly affecting the middle and low level market. The marketing strategy is to stress the value added of the products 
and services including the innovation to present new raw materials, cutting, design including elevate customer service quality 
in order to respond to various demands and to provide customer satisfaction. 

   The competition in lingerie products among traders focuses on competition that is concerned with customer 
responsiveness, as follows: 

   1. Constant research and development (R&D) to always be aware of the real needs and wants of the  
    customers. 

   2. Determination in Production giving the innovation of new products in the market creating the differentiation.  

Armed with only little knowledge, one should never refuse work. 

5103-117_065-083_new25_1C_W.indd81   815103-117_065-083_new25_1C_W.indd81   81 3/25/08   9:28:57 PM3/25/08   9:28:57 PM



เร
าส
รร
คส

รา
งค
วา
ม
สุข

แล
ะค
วา
ม
สว

ยง
าม

เพ
ื่อป

วง
ชน

 

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา 

W
e 
m
ak

e 
pe

op
le
 h
ap

py
 a
nd

 b
ea

ut
ifu

l  

82

   3. Planning the distribution of products by using the Quick Response Marketing System (QRMS) to create a  
    system for distribution, which responds to fast changing markets and creates the highest level of  
    consumers’ satisfaction. 

   4. The training of sales staff (Human Resources) always to be concerned with the importance of service to  
    the customers. 

  2. Number and Size of Competitors 
   The women’s lingerie industry presents many obstacles when entering the market. Players who wish to 

survive must have a full-cycled business, beginning with the importation of raw materials, the production of some raw 
materials, sewing, and the sale of products. Furthermore, lingerie is a product where consumers are usually rather attached 
to brands and so building brand awareness is an expensive process. Additionally, sales channels require a middleman, such 
as a department store or a discount store, which requires discussion and negotiation. With these factors in mind, entrance 
into the women’s lingerie market is not at all easy. However, even if there are about twenty direct competitors in this 
industry who employ the same sales channels, a customer data base of the eight ICC brands including WACOAL, BSC, 
ELLE, VR, VANITY FAIR, MODERN K, POP LINE, and KULLASTRI, can be expanded to cover every target group with 
different needs, holding 60% of the total market share through main sales channels. 

  3. Status and Potential for Corporate Competition 
   The Company has strong potential in the competitive ladies’ lingerie industry, as it looks at opportunities and 

the structure of the market as the distributor of eight brands of lingerie, with each brand being positioned differently to 
support the market and clearly cover the target group. It is also the distributor of WACOAL, which is a valuable brand 
leader, a very strong selling point in various negotiations. It has an advantage over other competitors in terms of creating 
strategic synergy in helping other brands of the Company gain a greater income and fill the market gaps, resulting in 
maximum benefit to the Company. 

 - Product Acquisition 
  ICC is currently carrying eight lingerie brands, produced by two major manufacturers: 
  1) Thai Wacoal Public Co. Ltd., manufacturer of Wacoal and Pop Line. 
  2) Pattaya Manufacturing Co.Ltd., manufacturer of VR, KULLASTRI, VANITY FAIR, BSC, ELLE, and MODERN K. 
  Suppliers of raw materials for both these companies are Textile Prestige Plc., Thai Takeda Lace Co. Ltd., and 

Thai Sakae Lace Co. Ltd, all three of which belong to the Saha Group with manufacturing standard ISO 9002. Research into 
and development of new materials have consistently been conducted resulting in an advantage over competitors in terms of 
having a wide range of raw materials and also lower production costs. 

 - Industrial Trend and Future Competition 
  The expansion of women underwear market has high competition. The number of competitors tends to get 

higher. The market in Bangkok department stores is saturated. The department stores and discount stores in other provinces 
have higher growth in number and size. The population in other provinces is higher than in Bangkok. The advancement is 
being distributed to other provinces. The advantage of the Company is the competitive advantage because the Company has 
more various brands with cooperation from manufacturer in managing product cost, product quality control including creating 
innovation for the products giving new sale business opportunity by keeping existing customers and creating new customers 
in the market.  

3. Men’s Wear Industry 
 - State of Competition 
  In the past year, the expansion of male apparel market is a bit smaller. The growth is mostly at casual market. 

The popularity of wearing yellow shirt still exists through out the year. The dressing behavior of government officer and bank 
staff tends to be wearing yellow shirts causing the entrepreneur to adapt. The market has to respond to the popularity 
quickly in order to grab the market share. Furthermore, creating the difference in innovation and community service are what 
the target group is interested in and the entrepreneur must have those continuously. The economic and political conditions 

ชีวิตของคนเราตองทำแตสิ่งที่ดีงาม จึงจะเจริญได 
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set most manufacturers to use pricing strategy in order to reduce the stock and stop developing the products and market 
promotion. Therefore, the one who can communicate and propose the products to the customers will get more market share 
permanently.  

  Furthermore, changes in distribution channels have resulted in the concentration on sales in department stores 
and discount stores, which are currently undergoing fast expansion. Provincial shop business has started to pick up due to 
the economic recovery. Hence, the manufacturing group has seen a compulsory trend toward developing production efficiency 
to minimize production costs and to produce suitable products to sell through these channels. As a result, the strong and 
dominant products must be reputation-oriented to very quickly acknowledge and meet the requirements of each segment of 
the market, while flexible management and cost efficiency must be strictly practised in order to gain long-term advantage. 

  As far as the state of competition is concerned, some advantages still prevail. They are: 
  1. The Company’s men’s wear has created a wide range of product lines (portfolio) which can cover the whole  

target market in many various segments, resulting in wide distribution and a strong market share as well as the balance of 
negotiating power in distribution. 

  2. The Company’s products are well-known and well-accepted for their high reputation and quality. 
  3. The Company’s products have undergone development and it has successfully and consistently launched  

innovations into the market owing to support from major suppliers (belonging to the Group). There is an expansion of 
factories to cater for this growth, from the thread-spinning factory, dyeing factory, cloth decoration factory to ready-made shirts 
manufacturing factories, to support the company in its potential to create a constantly growing market share. 

  4. The Company has strong personnel with good habits of thought and the determination to achieve the corporate  
targets and they are consistently ready to learn and improve. 

 - Product Acquisition  
  The Company has acquired products from 5 major suppliers, namely: 
  1. Thanulux Plc., manufacturer of shirts, T-shirts, suits, bags and leather goods. 
  2. People’s Garment Plc., manufacturer of T-shirts and trousers. 
  3. Champ Ace Co.Ltd., manufacturer of undergarments and bags. 
  4. Thai Itokin Co.Ltd., manufacturer of shirts, T-shirts and trousers 
  5. Bangkok Nylon Co.Ltd., manufacturer of socks 
  Manufacturing technology is medium-ranged, with a fair number of workers and the modern use of automated 

machinery for higher production efficiency. 
  Moreover, the manufacturing group has established factories within the BOI-promoted Industrial area (Zone 3), 

resulting in a decisive advantage in production costs. 
 - Industrial Trend and Future Competition 
  For an industry that has a tendency to expand at a relatively low rate, the state of competition is also becoming 

more intense. The number of competitors will increase due to the Free Trade Agreement (FTA), which includes import tax 
deductions. Thus foreign brands have increased, even with the limited sales area and limited customers, and cheap competing 
products from China will be imported to Thailand more frequently. Market channel has been expanded into more specific 
segments, while mass marketing will be reduced and specific marketing must be more precise. 

  Henceforth, to create an advantage from management, both in terms of costs and the quality of the product, 
which is important for future competition, it is important to create innovations and be specific and prompt in marketing activities. 
Emphasis must be placed on building relationships and creating new, competitive and unique ways of communication which 
are different from the competitors, to attract customer interest and to hold their loyalty, rather than just through pricing strategy. 

In order to prosper, one must be committed to performing good deeds. 

5103-117_065-083_new25_1C_W.indd83   835103-117_065-083_new25_1C_W.indd83   83 3/25/08   9:28:58 PM3/25/08   9:28:58 PM




