
1. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
  บริษัทไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เปนผูนำในดานธุรกิจการจัดจำหนายสินคาแฟชั่นจากตางประเทศ และจากนวัตกรรมขององค
ความรูขององคกรบริษัท และบริษัทในเครือ อุตสาหกรรมหลัก คือ อุตสาหกรรมเครื่องสำอางและเครื่องหอม อุตสาหกรรมเพื่อสุขอนามัยของเสนผม
ผิวพรรณ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมครบวงจร ทั้งชุดชั้นใน ชุดชั้นนอก ชุดกีฬา และชุดออกกำลังกาย อุตสาหกรรมเพื่อการซักลางและบำรุง
รักษาเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมแฟชั่นเครื่องหนัง เปนตน
  - อุตสาหกรรมผลิตภัณฑเครื่องสำอาง และเครื่องหอม
   บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในการจำหนายผลิตภัณฑเครื่องสำอางมานับแตบริษัทเริ่มดำเนินงานในป 2507 ภายใตเครื่องสำอาง PIAS ซึ่งเปน Brand

จากญี่ปุ น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังนำ Brand ตางๆ เขามาดังนี ้ FOLTENE, BSC PURE CARE, SHEENE, ARTY PROFESSIONAL, HONEI V,

ST. ANDREWS และ ลาสุดในเดือนตุลาคม 2548 เริ ่มแนะนำแบรนดเครื่องสำอาง BSC COSMETOLOGY เพื่อสราง Brand เครื่องสำอางในเครือ
สหพัฒนใหกาวสูระดับสากล โดยใชแปงเคกเปนสินคาหลักในการโฆษณาผานสื่อใหเกิดการรับรู (Brand Awareness) กับกลุมเปาหมาย โดยเลือกใช
พรีเซ็นเตอรที่มีชื่อเสียงและเปนที่รู จักของประชาชนมาแนะนำผลิตภัณฑ เพื่อใหเกิดความตองการทดลองใช ในป 2551 บริษัทฯไดแนะนำแบรนดใหม
BSC PANADDA โดยมีสินคาเกี่ยวกับดวงตาเปนหัวหอกสำคัญในการทำการตลาด ความโดดเดนอยูที่ผลิตภัณฑขนตาปลอม ที่มีนวัตกรรมในเรื่องของ
ความเบาสบายและสามารถติดไดงายดวยตัวเอง
  - อุตสาหกรรมผลิตภัณฑชุดชั้นในสุภาพสตรี
   บริษัทฯ เปนผูจัดจำหนายชุดชั้นในสตรี WACOAL, BSC, ELLE, VANITY FAIR, VR, POP LINE, KULLASTRI รวมทั้งสิ้น 7 แบรนด ซึ่งแตละ
Brand มี Positioning ที่แตกตางกัน เพื่อรองรับโครงสรางตลาดและกลุมเปาหมายที่ชัดเจน ทั้งรูปแบบที่ทันสมัย การสวมใสที่พอดีกับสรีระ โดยบริษัทฯ
ใหความสำคัญเรื่องการพัฒนาสินคาเปนหลัก เพราะผูบริโภคคนไทยยังใหความสำคัญเรื่อง Function ขณะเดียวกันคำนึงถึงความรูสึกเชิง Emotional ของ
ผูบริโภคดวย
  - อุตสาหกรรมผลิตภัณฑเครื่องแตงกายสำเร็จรูปสุภาพบุรุษ
   บริษัทฯ เปนผูจัดจำหนายเครื่องแตงกายสุภาพบุรุษภายใต Brand ARROW, EXCELLENCY, GUY LAROCHE, GUY DE GUY LAROCHE,

DAKS, ELLE HOMME, LACOSTE, GETAWAY, BSC JEANS, BSC EX, ST.ANDREWS, MARINER, GUNZE, MIZUNO, LE COQ  SPORTIF และ
MAXIMUS โดยมีชองทางจัดจำหนายหลักคือ หางสรรพสินคาทั้งในกรุงเทพ และตางจังหวัด ที่มีพนักงานขายประจำเพื่อใหคำแนะนำผลิตภัณฑและให
บริการหลังการขาย และขยายชองทางการจำหนายเขาไปในหางดิสเคานสโตร รวมทั้งการเปดรานในศูนยการคาดวย

2. โครงสรางรายไดของบริษัท
  บริษัทฯ ประกอบกิจการตัวแทนจำหนายสินคาอุปโภคบริโภคในกลุมธุรกิจเดียวกัน จึงไมมีนัยสำคัญในการเปดเผยสัดสวนรายไดจำแนกตามกลุม
ธุรกิจ

3. การเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมที่สำคัญในรอบป 2551
 • BSC COSMETOLOGY :
  กอตั้ง : ตุลาคม 2548

  1)  BSC COSMETOLOGY ออกแคมเปญ “Total Beauty ใหผูหญิงสวยครบสูตรไดทุกคน” แบรนดมีสินคาที่จะสรางความงามใหผูหญิงสวย
    ตั้งแตภายในสูภายนอก เห็นไดจากการรณรงคใหคิดบวก และยังมีผลิตภัณฑเสริมอาหารที่สรางสุขภาพที่แข็งแรงจากภายใน สวนความงาม
    จากภายนอกมีผลิตภัณฑทั้งเมคอัพและสกินแครรองรับอีกดวย
  2)  BSC PANADDA เปนสินคาแบรนดใหมที่แนะนำเขาสูตลาดความงาม สินคาเกี่ยวกับดวงตาเปนหัวหอกสำคัญในการทำตลาด โดยความโดด
    เดนอยูที่ผลิตภัณฑขนตาปลอม ที่มีนวัตกรรมในเรื่องของความเบาสบาย และสามารถติดไดงายดวยตัวเอง ซึ่งวางการตลาดแบบ CELEBRITY

    MARKETING โดยคุณปนัดดา วงศผูดี เปนแบรนดเมเนเจอร อีกทั้งการตั้งราคาสินคาที่ไมแพงจะกระตุนการซื้อไดงาย

Nature of Business




ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
หัวหนาที่ดีตองรูจักชื่นชมลูกนอง



 • วาโก โบวชมพู สูมะเร็งเตานม
  เปนงานเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ทุมเทอยางตอเนื่องตลอดมา รวมกับมูลนิธิถันยรักษ ในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  ป 2551 วาโกจัดกิจกรรม “Balancing Bra Donation” เพื่อบริจาคเสื้อชั้นในพรอมเตานมเทียมใหกับสตรีผูสูญเสียเตานมจากการผาตัดมะเร็ง โดย
  ยึดมั่นในปณิธานที่จะสรางสรรคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ซื่อสัตยตอผูบริโภค และจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมอยางตอเนื่อง

 • WACOAL C - CLEVER
  นวัตกรรมความสวยเพื่อสาวคัพ C ขึ้นไป ดวย C - CLEVER โครงอัจฉริยะเพิ่มวงโอบรอบคัพเปนรูปตัว C ชวยเนนใหอกชิดสวย พรอมทั้งเก็บ
  กระชับสวนเกินไดทุกจุด

 • WACOAL - MIRACLE PAD
  นวัตกรรมฟองน้ำดันทรงที่ตอบสนองทุกความตองการของผูหญิง ดวยความหนา-เวา โคง ถึง 3 ระดับ สำหรับผูหญิงคัพ A, B, C แตละคัพมีสรีระ
  แตกตางกัน จึงตองการจุดเสริมความหนาของ Miracle Pad ที่ตางกัน ทำใหวันนี้ผูหญิงสามารถอัพ Volume…ใหสะใจ ทุกคัพไซส ไดสวยเทากัน
  ดวยนวัตกรรมใหมจาก Miracle Pad

 • WACOAL BIJOUX
  ชุดชั้นในประดับเพชรที่ผูหญิงปรารถนา ดวยการนำ Made with CRYSTALLIZEDTM - Swarovski Elements มาประดับบนตัวบราและสายบาได
  อยางลงตัว

 • ARROW : FABRIC-DESIGN INNOVATION
  “Wrinkle Free Express Shirt” เชิ้ตรีดงาย-ยับยาก; “Cotta zilk” เชิ้ตไหม-ฝาย จากการออกแบบเสนใยผาเชิ้ตสูตรพิเศษที่ลงตัวในคุณสมบัติ
  เดนของเสนไหมธรรมชาติและเสนใยฝายคุณภาพสูง “Anti-UV, Anti-Bacteria and Air Flow Fabric” สามคุณสมบัติพิเศษในเสื้อตัวเดียวกัน  

 • ARROW : นวัตกรรมทางดานสังคม
  “ชวยชางกลับบาน” เปนโครงการความรวมมือของ Arrow กับมูลนิธิคืนชางสูธรรมชาติ สนองพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ
  อยางตอเนื่อง โดยการปลอยชาง 4 เชือก ในปนี้

 • ARROW : นวัตกรรมการสงเสริมการทองเที่ยว
  “เที่ยวทั่วไทย ไปกับคูรักนักปน” โดยผลิตภัณฑ HORNBILL รวมกับ องคการบริหารสวนจังหวัด ในการรณรงคการใชจักรยาน และแนะนำสถานที่
  ทองเที่ยวในจังหวัด

 • LACOSTE : นวัตกรรมการสรางความแปลกใหม
  “LACOSTE SINGLE COLOUR” โดยการนำเสนอแนวคิดที่วา สีเดียวก็เปรี้ยวได ตั้งแตหัวจรดเทาสามารถแตงใหเทไดดวยสีเพียงสีเดียว

 • LACOSTE : นวัตกรรมการสรางสรรคงานศิลป
  เปนการนำงานศิลปไปไวบนเสื้อโปโล โดยฝมือการสรางสรรคงานของ 12 ศิลปนชื่อกองโลกในหลากหลายแขนงผสานกับวิธีการนำเสนอใหเปน
  ศิลปะเคลื่อนที่ดวยความรวมมือกับนิตยสารชื่อดัง VISIONAIRE ของอเมริกา จนกลายเปนโครงการ “LACOSTE VISIONAIRE 54 SPORT”



Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
A  good leader must learn to appreciate his subordinates verbally.



ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
 1. อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และเครื่องหอม
  - ภาวะการแขงขัน
   อาจพิจารณาภาวะการแขงขันตามชองทางจัดจำหนายไดดังนี้
   1. Counter Sale มีการแขงขันสูงมาก มูลคาตลาดโดยรวมอยูที่ประมาณ 10,500 ลานบาท โดยในปนี้ตลาดเครื่องสำอางในสวน Counter Sale

มีอัตราการเติบโตเพียง 6% เทานั้น ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ทำใหยอดขายตอบิลของเคานเตอรแบรนดลดลงในชวงที่ผานมา เนื่องจากไดรับผล
กระทบจากการระมัดระวังการใชจาย ทำใหแบรนดตางๆ ตองลุกขึ้นมาจัดกิจกรรมกระตุนการจับจายที่มีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในแงของความถี่และการ
จัดเซตที่มีราคาไมสูงมากเปนตัวกระตุน โดยแตละแบรนดมีการจัดชุด VALUE SET เพื่อใหเกิดการทดลองใชและดึงดูดใจลูกคากลุมใหม เครื่องสำอางที่
เปนอินเตอรแบรนดตางขยายตลาดออกไปสูตางจังหวัดแทบทุกแบรนด ไมวาจะเปน เอสเต ลอเดอร, คลีนิกซ ฯลฯ เพื่อเปนการเพิ่มฐานลูกคาใหมโดย
การหันไปโฟกัสตลาดตางจังหวัด ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของหางสรรพสินคาแนวหนาชั้นนำอยาง THE MALL และ CENTRAL ที่มีนโยบายขยายสาขา
ไปในตางจังหวัดมากขึ้น เปนโอกาสใหเครื่องสำอางแบรนดชั้นแนวหนาตางขยับตัวออกไปเปดจุดขายในตางจังหวัดมากขึ้น รวมถึงการจัดกิจกรรมสงเสริม
การขายตางๆ อยางตอเนื่อง ทั้งการโฆษณาผานสื่อโฆษณา ณ จุดขาย การจัดแคมปสทัวรตามมหาวิทยาลัย การออกบูธตามงานแสดงสินคาตางๆ อีกทั้ง
มีการทำระบบลูกคาสัมพันธ หรือ Customer Relationship Management (CRM) กันอยางเขมขน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาออกไปยังกลุมใหม
ดวยการรวมกับพันธมิตรหางและบัตรเครดิต จัดโปรโมชั่นเปนระยะๆ พรอมกันนี้ เคานเตอรแบรนดยังเนนการเปดตัวสินคาใหมอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกใหลูกคามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อสรางภาพลักษณ และยอดขายแกหางสรรพสินคา หางสรรพสินคานอกจากจะพิจารณายอดขายตอพื้นที่ขายเปน
หลักแลว ยังพิจารณาภาพลักษณของแบรนดดวย โดยหากแบรนดใดทำยอดขายไดมาก ภาพลักษณดี หรือเปนแบรนดที่หางฯ ราน นำเขาจากตางประเทศ
ดวยตัวเอง ก็จะใหสิทธิเครื่องสำอางเหลานั้นในการเลือกพื้นที่ขาย หรือใหผลประโยชนกอน โดยทุกแบรนดตองพยายามใหอยูใน Top 10 Ranking ของ
หางฯ เพื่อใหไดทำเล (Location) ที่ดีที่สุดจากหางฯ ซึ่งเปนขอไดเปรียบของการสรางจุดปะทะลูกคา โดยทุกแบรนดตางแขงขันชวงชิงสวนแบงการตลาด
แตปญหาคือเมื่อแขงขันกันมาก ทั้งการโปรโมชั่นของหางสรรพสินคา แจกสินคาตัวอยาง และการใหกิฟตเซต จนสรางความเคยชินใหกับลูกคา ทำใหเกิด
พฤติกรรมไมลดก็ไมซื้อ และสิ่งที่ตามมาอยางไมอาจหลีกเลี่ยงไดคือ โอกาสในการเกิดความจงรักภักดีตอแบรนดมีไดยาก ทำใหลูกคาเปลี่ยนแบรนดสูง
   2. Discount Store ยังคงการแขงขันที่รุนแรง ทำใหอัตราโตในปที่ผานมาไมเกิน 12% โดยการเพิ่มจำนวนสาขาอยางรวดเร็วของดิสเคานสโตร
รายใหญในตลาด 4 ราย คือ เทสโก โลตัส, บิ๊กซี, คารฟู, และแม็คโคร โดยเฉพาะในตางจังหวัด ทำใหหางสรรพสินคาดั้งเดิมในจังหวัดใหญๆ เกิดการ
ปรับตัว และ บางหางฯ ไดถูกดิสเคานสโตรควบรวมกิจการ (Take Over) หรือใหเชาพื้นที่ทั้งหมด หรือบางสวน เพราะกระแสหางฯ ที่ใหญ และใหมกวา
โดยเฉพาะการใชกลยุทธราคา เพื่อดึงดูดผูบริโภคระดับกลางซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ ทำใหดิสเคานสโตรไดรับการตอบรับอยางรวดเร็ว คาปลีก
แนวดิสเคานสโตรจึงมีอำนาจการตอรองอยูในมือ ทำใหเกิดการเรียกรองผลประโยชนในเชิงรุก และดำเนินการในรูปแบบตางๆ ทำใหบริษัทคูคา ตองรับ
ภาระการแขงขันเพิ่มขึ้น เกิดเปนตนทุนการขาย หรือตนทุนการตลาดที่สูงขึ้น รวมถึงดิสเคานสโตร มีลักษณะเปนการลงทุนขามชาติ ทำใหสามารถขยาย
ฐานการเปดสาขาไดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการขยายตัวไปในลักษณะของคอนวีเนี่ยนสโตร และซูเปอรมารเก็ตแบบยอสวนไปในชุมชนตางๆ เพื่อ
สรางฐานอำนาจการตอรองกับบริษัทคูคาใหมากขึ้น
    ผลกระทบ คือ ซัพพลายเออร หรือ บริษัทคูคา ถูกกำหนดเงื่อนไขใหเกิดประโยชนกับกลุมดิสเคานสโตรมากกวา แทนที่จะเปนการตกลงผล
ประโยชนจากทั้ง 2 ฝายแบบ Win - Win Situation และเนื่องจากดิสเคานสโตรใชกลยุทธลดราคาต่ำกวาปายเปนสิ่งดึงดูดผูบริโภค ทำใหบริษัทคูคาตอง
รับภาระเรื่องการใหสวนลดการคาที่สูงขึ้น เพื่อใหมีโอกาสขายในหางฯ นั้น ในลักษณะนี้บริษัทฯ มีมาตรการในการสรางใหเกิดความสมดุล โดยพยายาม
หลีกเลี่ยงการลดราคาสินคา โดยใชวิธีอื่น เชน การมีของแถมแทนการลดราคา เพื่อไมใหรานคาในทองถิ่นไดรับผลกระทบจากการลดราคาสินคา และยัง
เปนการทำตลาดกับคูคาอยางสมดุลอีกทางหนึ่งดวย
    หากผลิตภัณฑใดมียอดขายไมเปนไปตามเปาหมาย ผลิตภัณฑนั้นก็จะถูกพิจารณาตัดทอนพื้นที่ขายไปในที่สุด เพื่อเปดโอกาสใหกับ Brand

อื่น หรือ นำสินคาเฮาสแบรนดมาแทนที่ ประกอบกับระบบการจัดการคาปลีกรูปแบบใหม เชน ศูนยกระจายสินคา ทำใหการบริหารพื้นที่บนเชลฟมีความ
รวดเร็วมาก สินคาที่ไมเปนที่ตองการจะถูกกำจัดออกไปอยางรวดเร็ว ในขณะเดียวกันจะเหลือพื้นที่ใหกับสินคาที่มีสวนแบงการตลาดติดอันดับ 1-3 และ
สินคาที่เปนเฮาสแบรนด ทำใหบริษัทคูคาตองรับภาระคาใชจายที่เปนตนทุนในการขาย และการสงเสริมการขายมากขึ้นในเชิงรับตลอดเวลา

Nature of Business




ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
ตระกูลที่สะสมแตกรรมดี ยอมประสบแตสิ่งสิริมงคล



    Discount Store เองก็มีการปรับตัวเพื่อใหสามารถเขาไปขายไดในทุกพื้นที่ โดยมีการปรับไซส ทั้งขนาดใหญ กลาง และ เล็ก เห็นไดจาก
การที่ เทสโก โลตัส พัฒนาเปนโลตัสเอ็กเพรส ที่เปดจำหนายตามปมน้ำมันตางๆ เปนตน และในปที่ผานมาเทสโก โลตัส มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ขายใหม
โดยเนนเพิ่มพื้นที่สวน Cosmetic Shop มากขึ้น เพื่อตองการจับกลุมลูกคาที่มี Lifestyle เปนคนรุนใหม เปนการเสริมภาพลักษณใหแก Discount Stores

เอง และเพิ่มยอดขายไปในตัวอีกดวย
  - การจัดหาผลิตภัณฑของบริษัท
   ในแงการผลิต ปจจุบันผลิตภัณฑเครื่องสำอางของบริษัททั้งหมด ยังคงผลิตในประเทศ 90 % สวนใหญจากบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แลบบอรา
ทอรีส จำกัด และบริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทในเครือสหพัฒน ดวยมาตรฐานการผลิตของ
ISO 9002 และนำเขาจากตางประเทศรวมรอยละ 10 ในแงของการพัฒนา Product ใชแนวทาง Global Sourcing คือการแสวงหาสูตรวัตถุดิบ (Ingredient)
และบรรจุภัณฑจากทั่วทุกมุมโลก
  - แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันในอนาคต
   ตลาดเครื่องสำอางยังคงมีอัตราโตเพิ่มขึ้นประมาณ 3% มีผลใหมูลคาโดยรวมอยูประมาณ 33,000 ลานบาท เนื่องจากเครื่องสำอางยังเปนปจจัย
ที่หาที่ผู หญิงตองการ โดยเฉพาะตลาดผลิตภัณฑบำรุงผิวที่มีมูลคาเกือบครึ่งหนึ่งของตลาด โดยเฉพาะกลุมลดเลือนริ้วรอย (Anti - aging) เนื่องจาก
ปจจุบันกระแสของผลิตภัณฑลดเลือนริ้วรอยกำลังไดรับความนิยมสูงขึ้น นอกจากนี้เทรนดในการตลาดยังมุงเนนการสรางภาพลักษณที่ดี เพื่อกอใหเกิด
การสรางยอดขายที่เพิ่มขึ้น ในเรื่องของการดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม หรือ CSR: Corporate Social Responsibility ซึ่งปจจุบันกำลัง
กลายเปนกลยุทธทางการตลาดที่สำคัญในการสรางภาพลักษณที่ดี ใหกับผลิตภัณฑและองคกร และในอนาคตจะกลายเปนกลยุทธสำคัญที่แบรนดชั้นนำ
ทั่วโลกตางหยิบยกกันมาใช
   ในอนาคต การแขงขันในตลาดเครื่องสำอางจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากผูผลิตในประเทศตองแขงขันกับผูนำเขา โดยที่ผูผลิตในประเทศ
ไดรับการปกปองจากภาครัฐนอยลง โดยเฉพาะอัตราภาษีนำเขาของกลุมประเทศอาเซียนอยูที่ 5% ประกอบกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไปมีความ
จงรักภักดีตอตราสินคา (Brand  Loyalty) ลดนอยลง และมีแนวโนมไมยึดติดกับแบรนดใดแบรนดหนึ่ง โดยเปนผลพวงจากการที่แตละสินคามีการทำ
โปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม จนทำใหผูบริโภคเกิดความเคยชิน นำไปสูพฤติกรรมไมลด - ไมซื้อ และจะเลือกผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับตัวเองเปนหลัก
นอกจากนี้ ยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐในแงของการวิจัย (Research & Development) และเทคโนโลยีตางๆ ใหกับผูผลิตในประเทศ ทำใหบริษัทผู
ผลิตในไทยตองนำเขา และพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศในดานตางๆ ตลอดมา สภาวะความผันผวนทางการเมือง และเศรษฐกิจ รวมถึงการชะลอตัว
ของภาวะเศรษฐกิจโลก ทำใหราคาสินคาในตลาดระดับกลางตองปรับตัวตามดวย บริษัทฯ จึงตองสรางความแข็งแกรงดวยการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ทั้ง
ดานผลิตภัณฑ และกิจกรรมทางการตลาดอยางตอเนื่อง โดยตองมุงเนนการบริการ การบริหารงานลูกคาสัมพันธ CRM และการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
กลุมลูกคา โดยผานกิจกรรมทางการตลาดรูปแบบตางๆ อาทิ การจัดกิจกรรมเปดตัวสินคาใหม การใชบุคคลที่มีชื่อเสียง Celebrity และการบริการ ณ จุด
จำหนาย เพราะผูบริโภคสวนหนึ่งยังคำนึงถึงภาพลักษณเปนสำคัญ
 2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑชุดชั้นในสุภาพสตรี
  - ภาวะการแขงขัน
   1. สภาพการแขงขัน
    ในชวงปที่ผานมา แมสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะชะลอตัวลงก็ตาม แตตลาดชุดชั้นในสตรี มีผูประกอบการรายเดิม และรายใหม
เขามาสรางสีสันในตลาดเพิ่มมากขึ้น ดวยเหตุผลวาชุดชั้นในสตรีเปนสินคาที่มีลักษณะเฉพาะตัวสูงและประกอบกับผูบริโภคมีลักษณะความตองการที่
หลากหลายมากขึ้น ทำใหผูประกอบการในตลาดตองใชกลยุทธการแขงขันสูงมาก โดยเฉพาะมีการนำเขาสินคาจากตางประเทศที่ทำไดงายและมีผูผลิต
รายใหมที่ผลิตสินคาราคาถูกจึงมีผลตอราคาชุดชั้นในในทองตลาด โดยเฉพาะตลาดระดับกลาง และระดับลางที่ลูกคามีกำลังการซื้อนอย สวนตลาดระดับ
บนจะมุงเนนมูลคาเพิ่มใหกับตัวสินคาและบริการ ดวยการคิดคนวิจัยพัฒนานำเสนอสิ่งใหมๆ ทั้งในแงวัตถุดิบ การตัดเย็บ รูปแบบดีไซน รวมถึงการยก
ระดับคุณภาพในการบริการลูกคาเปนสำคัญเพื่อใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด








Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
A good-hearted family will be blessed with all the best in life.



    การแขงขันของสินคาชุดชั้นใน ผูคาทั้งหลายจะมุงเนนการแขงขันที่คำนึงถึงตัวลูกคาเปนสำคัญ (Consumer Responsiveness) ดังนี้
    1. การทำวิจัยและพัฒนา (R&D) สม่ำเสมอเพื่อทราบถึงความตองการตลาดที่แทจริง
    2. ความมุงมั่นดานตัวสินคา (Production) สรางความเปน  Innovation นวัตกรรมเกี่ยวกับสินคาใหมๆ ในตลาดเพื่อสรางความแตกตาง
    3. การวางแผนกระจายสินคา โดยนำระบบ Quick Response Marketing System (QRMS) มาจัดระบบการกระจายสินคา เพื่อใหสามารถ
     ตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของตลาด และสรางความพึงพอใจสูงสุดของผูบริโภค
    4. การฝกอบรมพนักงานขาย (Human Resource) ถึงความสำคัญในการบริการลูกคา
    นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเล็งเห็น “คุณคา” ของแบรนดดวยการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ ทั้งดานแฟชั่น คุณภาพสินคา คุณภาพในการบริการ
ควบคูกับการสรางภาพลักษณแบรนดของชุดชั้นในสตรี สงผลใหบริษัทฯ มีความสามารถในการแขงขันไดระยะยาวอยางยั่งยืน
   2. จำนวนและขนาดของคูแขงขัน
    อุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรีในตลาดมีมากกวา 20 แบรนด ซึ่งมีอุปสรรคในการเขาสูตลาดสูง ผูเลนที่สามารถอยูรอดไดตองมีธุรกิจที่ประกอบ
การครบวงจร เริ่มตั้งแตการนำเขาวัตถุดิบ การผลิตวัตถุดิบบางสวน การตัดเย็บและการจัดจำหนาย นอกจากนั้น ชุดชั้นในยังเปนผลิตภัณฑที่ผูบริโภค
คอนขางยึดติดกับตราสินคา ดังนั้นการสราง Brand Awareness ยอมใชการลงทุนมิใชนอย นอกจากนั้นชองทางการจัดจำหนายยังตองอาศัยตัวกลาง
เชน หางสรรพสินคา หรือ ดิสเคานสโตร ซึ่งเปนภาระที่ยากแกการเจรจา เนื่องจากฐานลูกคากลุมแบรนดสินคาภายใต ICC ทั้งหมด 7 แบรนด คือ
WACOAL, BSC, ELLE, VANITY FAIR, VR, POP LINE และ KULLASTRI สามารถขยายฐานลูกคาครอบคลุมผูบริโภคในทุกความตองการ โดยครอง
สวนแบงตลาดจากชองทางขายหลักเกินกวา 60%
   3. สถานภาพและศักยภาพในการแขงขันของบริษัท
    บริษัทฯ มีศักยภาพในการแขงขันในอุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรีอยางเต็มที่ เนื่องจากบริษัทฯ มองถึงโอกาสและโครงสรางตลาด โดยเปน
ตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑชุดชั้นในถึง 7 Brand และแตละBrand มี Positioning ที่แตกตางกันเพื่อรองรับตลาดและครอบคลุม Target ที่ชัดเจน ทั้งยัง
เปนผูจำหนายสินคาแบรนด WACOAL ซึ่งเปน Brand Leader เปนจุดแข็งใหเกิดอำนาจในการเจรจาตอรองดานตางๆ เปนการไดเปรียบกวาคูแขงรายอื่น
โดยเฉพาะเมื่อแบรนดอื ่นๆ ที่อยู ในความดูแลของบริษัท ก็ยังสามารถเสริมสรางรายได โดยเกื้อหนุนกันในดานชองวางทางการตลาดไดเปนอยางดี
(Synergy) สงผลใหบริษัทฯ ไดรับผลประโยชนอยางเต็มที่
  - การจัดหาผลิตภัณฑของบริษัท
   ผลิตภัณฑชุดชั้นในสตรีที่บริษัทฯ เปนผูจำหนายถึง 7 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   

   ทั้งสองบริษัทนี้มีผูผลิตวัตถุดิบประกอบดวย บริษัท เท็กซไทลเพรสทีจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำกัด และบริษัท ไทยซาคา-
เอะเลซ จำกัด ซึ่งทั้งสามบริษัทเปนบริษัทในเครือสหพัฒน  ที่ไดรับมาตรฐานการผลิต  ISO 9002 มีการวิจัยคนควา และพัฒนาวัตถุดิบใหมๆ อยางสม่ำ
เสมอ บริษัทฯ จึงไดเปรียบคูแขงในดานความหลากหลายดานวัตถุดิบ และตนทุนที่ต่ำกวาคูแขง
  - แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต
   ชุดชั้นในสตรีในประเทศมีแนวโนมการแขงขันอยางรุนแรง และจำนวนคูแขงขันที่เพิ่มขึ้นทุกป แตบริษัทฯ มีแบรนดที่หลากหลายกวา และไดรับ
ความรวมมือจากบริษัทผูผลิตในการจัดการดานตนทุนสินคา การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ รวมถึงการสรางนวัตกรรมใหมใหกับตัวสินคา เพื่อชวยสราง
โอกาสการขายใหมๆ ทางธุรกิจ โดยแนวโนม Lifestyle ของผูหญิงรุนใหมนิยมใชชุดชั้นในที่มีรูปแบบที่สอดคลองกับกระแสแฟชั่นเสื้อผาชุดชั้นนอกที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึงสงผลใหมีการซื้อบอยและหลากหลายมากขึ้น รวมถึงกระแสผูบริโภคที่มีความเปนโลกาภิวัฒน ซึ่งพยายามยกระดับ
ตัวเองสูความเปนสากล จึงนับเปนโอกาสของการสรางแบรนดสู ความเปนพรีเมียมมากขึ้น โดยการพัฒนาและคิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพื่อใหสามารถ
กำหนดกลุมลูกคาที่เปน Porfitability Customer ชวยใหบริษัทฯ สามารถแขงขันไดในระยะยาว

Nature of Business
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 3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑเครื่องแตงกายสุภาพบุรุษ
  - ภาวะการแขงขัน
   ในชวงปที่ผานมา การขยายตัวของตลาดเครื่องแตงกายชาย มีอัตราการเจริญเติบโตเพียงเล็กนอย เนื่องจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ และ
การเมืองที่เกิดขึ้น ทำใหลูกคาเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อ และพิถีพิถันในการเลือกซื้อใหเกิดความคุมคามากขึ้น ดังนั้น ผูผลิตตองปรับตัวในการสราง
นวัตกรรม เพื่อเพิ่มความคุมคา และสรางการสื่อสารถึงผูบริโภคอยางตอเนื่อง จึงจะเปนผูแยงชิงสวนแบงการตลาดไปได ในขณะเดียวกัน กิจกรรมการ
ตลาดชวยเหลือสังคมยังคงเปนสิ่งที่ผูบริโภคใหความสนใจ และเปนปจจัยหนึ่งในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งผูประกอบการตองมีอยางตอเนื่อง
   นอกจากนี้ ผูผลิตสวนใหญ มุงเนนแตการใชกลยุทธทางดานราคาเพื่อเพิ่มยอดขาย และลดภาระสต็อคที่มีอยู ทำใหกลุมผูผลิตตองมุงพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตที่ทำใหเกิดการบริหารตนทุนใหลดลง และคลองตัวในการจัดการเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน และมีงบประมาณในการทำ
กิจกรรมการตลาดเพื่อใหเกิดความไดเปรียบในระยะยาว
   ในดานสถานภาพในการแขงขัน บริษัทฯ มีความไดเปรียบในการแขงขัน ดังนี้
   1. บริษัทฯ มีการสราง Portfolio ของกลุมผลิตภัณฑเครื่องแตงกายชายใหมีความครอบคลุมกลุมตลาดเปาหมายในหลากหลาย Segment ทำให
    เกิดการกระจายที่ครอบคลุมการครองตลาดเครื่องแตงกายชายและเกิดดุลยตอรองในการจัดจำหนาย
   2. ผลิตภัณฑของบริษัทเปนที่รูจักและยอมรับในดานชื่อเสียงและคุณภาพ
   3. ผลิตภัณฑของบริษัทมีการพัฒนาและคิดคนนวัตกรรมใหมๆเขาสูตลาดไดสม่ำเสมอ เพราะไดรับการสนับสนุนจากผูผลิตรายใหญของประเทศ
    (ซึ่งเปนกลุมบริษัทในเครือ) มีการขยายโรงงานที่สามารถรองรับการเติบโต โดยมีตั้งแตโรงงานปนดาย โรงงานฟอกยอม โรงงานตกแตงผา
    จนถึงโรงงานผลิตเสื้อสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนใหบริษัทฯ มีศักยภาพในการสรางสวนแบงทางการตลาดที่เติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง บริษัทมี
    บุคคลากรที่เขมแข็ง มีหลักคิดและความมุงมั่นที่จะบริหารงานใหบรรลุตามเปาหมาย และพรอมที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
   4. บริษัทฯ มีบุคคลากรที่เขมแข็ง มีหลักคิดและความมุงมั่นที่จะบริหารงานใหบรรลุตามเปาหมาย และพรอมที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง
    ตอเนื่อง
  - 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
   6. บริษัท บางกอก โตเกียว ซ็อคส จำกัด ผูผลิตถุงเทา
   เทคโนโลยีที่ใชในการผลิตเปนเทคโนโลยีระดับกลาง มีการใชกำลังคนในการผลิตพอสมควร ขณะเดียวกันมีการพัฒนานำเครื่องจักรอัตโนมัติ
เขามาใชเพื่อใหกระบวนการผลิตทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
   นอกจากนี้ กลุมบริษัทผูผลิตไดจัดตั้งโรงงานในเขตสงเสริมการลงทุน โซน 3 ทำใหไดสิทธิพิเศษจาก BOI กอใหเกิดความไดเปรียบในการพัฒนา
ดานตนทุน
  - แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต
   อุตสาหกรรมมีแนวโนมทรงตัว หรือถดถอยเล็กนอย และภาวะการณแขงขันจะรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก แนวโนม
การสงออกที่ลดนอยลง ทำใหคูแขงขันในตลาดระดับกลาง - ลาง มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสินคาราคาถูกจากประเทศจีนถูกนำเขามาแขงขันในตลาด
มากขึ้น ทำใหการทำการตลาดที่แตกตาง การสรางนวัตกรรมใหม ๆ การทำกิจกรรมทางการตลาดที่เฉพาะเจาะจง รวดเร็ว ดึงดูดความสนใจของลูกคาและ
แตกตางจากคูแขง และการสรางความคุมคาของผลิตภัณฑ เปนสิ่งสำคัญสำหรับการแขงขันในอนาคต มากกวาการใชกลยุทธราคาเพียงอยางเดียว



Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
If you want to prosper, you must act like an uphill trekker



1. Nature of Corporate 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 and ST. ANDREWS. Most recently, in October 2005, the Company introduced

a new cosmetic brand -- BSC COSMETOLOGY, under Saha Group brand for international marketing. Compact powder is the main

product for advertising to create brand  awareness within the target group by using celebrities as its  presenter to stimulate trial

need. In 2008, the Company launched a new brand – BSC PANADDA, featuring eye-related products as the primary marketing

focus, especially an innovatively light eyelash extensions, which can be put on very easily by oneself.

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

KULLASTRI. 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, BSC JEAN, BSC EX, ST.ANDREWS, MARINER, GUNZE, MIZUNO,

LE COQ SPORTIF and 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 2008 
 • BSC COSMETOLOGY :
        Founded : October 2005

   1) BSC COSMETOLOGY : We have launched a campaign -- “Total Beauty -- Perfect Beauty for Every Woman”. The brand

     features products  for beautification  from within, starting from a campaign  to promote positive  thinking and food

     supplements for good heath.  Makeup and skincare products are also available for external beauty.

   2) BSC PANADDA is a new cosmetic brand in the market, with eye-related product as a primary focus for marketing

     penetration. The innovatively light eyelash extensions are very easy for use. The Company has adopted a celebrity

     marketing approach with Ms. Panadda Wongphudee as the brand manager. Its affordable price is very attractive for

     buyers.

Nature of Business




ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
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 • WACOAL PINK RIBBON FIGHT BREAST CANCER
  The Company has placed considerable emphasis on social and charitable activities, as evidenced from our recent

  contributions to the Breast Foundation under Royal Patronage of Her Royal Highness the Princess Mother.

  In 2008, Wacoal launched an activity – “Balancing Bra Donation”, to accept donation of bras and “post mastectomy breast

  pads”, under a resolution for producing high-quality products, loyalty to consumers and continual participation in social and

  charitable activities.

 • WACOAL C-CLEVER
  An innovative dynamic pattern for Cup-C women, which can beautify your breast in good shape and tighten all excess parts

 • WACOAL – MIRACLE PAD
  An innovative breast pad that meets all requirements of women, available in three different cup size : A, B and C.  With this

  miracle pad, woman at every cup size can enjoy an increased volume of her breast with equal beauty.

 • WACOAL BIJOUX
  This is a new bra decoration with CrystallizedTM – Swarovski Elements, being put neatly on bras and straps.

 • ARROW : FABRIC-DESIGN INNOVATION
  “Wrinkle Free Express Shirt” is made of special raw material “Cotta Zilk”, a perfect combination of natural silk and high

  quality cotton with three qualifications : Anti-UV, Anti-Bacteria and Air Flow Fabric.

 • ARROW : SOCIAL INNOVATION
  Continual participating in Elephant Reintroduction Project, under Royal Initiative of Her Majesty the Queen, Arrow funded the

  reintroduction of four elephants to the wild this year.

 • ARROW AND TOURISM PROMOTION
  “Hornbill” product participated in “Riders’ Couple for Travel around Thailand” project, under cooperation with Provincial

  Administrative Organizations nationwide, for promoting cycling around major tourist destinations in each province.

 • LACOSTE FOR DIFFERENTIATION
  “Lacoste Single Colour” concept introduces a trendy clothing style with only one colour, from top to toe.

 • LACOSTE FOR ARTISTIC DESIGN
  Lacoste brings creative works by 12 world renowned artists from different fields on its Polo shirt collection, as a mobile art

  gallery, under cooperation with VISIONAIRE magazine in the USA, under a new brand as “LACOSTE VISIONAIRE 54 SPORT”



Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
When you push water away, it keeps flowing back in. When you paddle it in, it keeps flowing away.



Industries and Competition State
 1. Cosmetics and Perfumeries Industry
  - State of Competition
   State of Competition can be considered in accordance with following distribution channels :

   1. Counter Sale showed high competition with the total market turnover of Baht 10,500 million on average. This year sales

of cosmetic via counter sale recorded an average growth rate of only 6 percent this year, due to impacts from the economic crisis.

Sales per bill of each  counter were on the  ebb because buyers  have been more  frugal, thus urging many  brands to launch

sales promotional activities more frequently. Emphasis was placed on a set of products with affordable prices. Each brand distributed

a value set for trial and new buyer attraction. Every international brand cosmetic, especially Estee Lauder, Clinique, etc., have

expanded their sales promotions upcountry for market expansion. This is in line with a policy among leading department stores,

such as the Mall and Central, now focusing on branch expansion upcountry, thereby allowing those international brands to roll out

their counter services upcountry. Many sales promotions were organized. This includes advertising via media at counter sales, the

university campus tours and participation in many trade fairs. They have been extensively engaged in the customer relationship

management (CRM) activities to strengthen cordial relationship with the existing customers and new customer expansion, through

cooperation with allied department stores and credit card issuers in launching promotions periodically. These leading brands have

to launch their new products continuously to provide more alternatives for customers, enhance their image, and increase sales for

the department stores.

    Aside from total sales records per space, each department store emphasizes image of each brand. Any brand with

impressive sales records and positive image or an international brand imported directly by each department store would have some

privilege for selecting their sale areas or some extra benefits. Every brand has tried their best to be among the top ten ranking of

each department store in order to be eligible for the best location therein, seen as an advantage for contacting with customers.

    In spite of high competition by all brands to get hold of market share, no brand loyalty is gained. When there are intense

promotion by department stores, including distribution of free samples and gift sets, 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.

   2. Discount store still has high competition with the growth of less than 12% due to the rapidly growing number of branches

of the 4 major discount stores : Tesco Lotus, BIG C, Carrefour and Makro, especially in upcountry. 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.

Nature of Business
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    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.

    Discount stores, on the other hand, have adjusted their strategies to penetrate into every area, by varying the outlet sizes,
as seen from the recent introduction of Lotus Express Outlets in leading petrol stations. In the past year, Tesco Lotus adjusted its

sale space, by allocating more space for cosmetic shops to fit lifestyles among new generations of  people, while boosting their

image and sales.

   - 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 Trend and Future Competition
    The cosmetic market still recorded growth by 3 percent, reaching total sales turnover of approximately Baht 33,000 million

because it now  becomes basic necessity for women.

    Skincare products, particularly anti-aging products, now top the chart, constituting more than half of the total sale turnover

in this segment, due to widespread popularity among buyers. The current market trend also focuses on product image promotion,

which will eventually lead to higher sales. The Corporate Social Responsibility (CSR) activities have increasingly become a marketing

strategy to boost favorable image of the products and company, and it will soon become a global strategy.

    In the Future, the cosmetics competition will become more intense Local manufacturers have to compete with importer

as they 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

global economic slowdown 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. Focus has been made in the fields

of service, Customer Relation Management (CRM) and value increase for customers through various marketing activities such as

new product launch, using celebrities as presenters, and service at counter sales. This is due to the fact that some consumers still

pay attention to brand image.

 2. Lingerie Industry
  - State of Competition
   1. Competitive Situation
    Despite the national economic slowdown in the previous year, women’s lingerie market remained healthy, with the same

producers and a few newcomers, due to the exclusive natures of the products. To cope with the diverse needs among buyers, the

producers have to adopt new strategies to cope with rising market competition, especially the rising imports of cheap lingerie, thus

affecting prices of lingerie in the middle- and low-end segments, with lower purchasing power. The premium products, on the other

hand, would focus on value-added for their products and services, through the innovative research findings for raw materials,

cutting, designs, including quality improvement service for the highest satisfaction among customers.
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    The competition in lingerie products among traders focuses on activeties 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.

    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.

    The Company also realizes the “value” of innovative creation by each brand in terms of fashion concepts, quality of

goods and services, together with image of lingerie products, which would sustain the company’s competitiveness in the long run. 

   2. Number and Size of Competitors
    There are more than twenty brands in the lingerie industry. Each brand encounters 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 strong discussion and negotiation. With these factors in mind,

entrance into the women’s lingerie market is not at all easy. However, the customer group of ICC seven brands including WACOAL,

BSC, ELLE, VANITY FAIR, VR, POP LINE and KULLASTRI, can be expanded to cover every target group with different needs,

holding more than 60% of the total market share through main distribution channels.

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

structure of the market as being the distributor of seven 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 seven 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

   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
    Thailand’s lingerie market would likely encounter tougher competition. The number of rivals have been increasing every

year. ICC,  however,  have a wide variety of products in different brands,  and we have received assistance from producers in

managing product costs, quality control and development of innovative products for new distribution opportunity. Women’s lifestyles

have been changing very rapidly, and they tend to use new lingerie designs that fit their outer clothing well, thus resulting in the

more frequent purchases and variable choices.  Amid the globalizing era, many of them would try to be in trend,  which would

be a brilliant opportunity for enhancement of the local products to the premium brand level, through innovative creations and

development to define some profitable customers for sustainable competitiveness of the Company.

Nature of Business
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 3. Men’s Wear Industry
  - State of Competition
   In the past year, the expansion of male apparel market grew only slightly, due to economic fluctuation and political unrests,

thus resulting in the changing buying behavior and preference. This prompted the producers to adjust their innovation for higher value

and continuing communications to buyers in order to seize the higher share in the market. Meanwhile, continual CSR activities are

also of interest among buyers, now being another influential factor for buyer’s decision. These cannot be overlooked by producers.

   Besides, most producers have focused on pricing strategies to increase their sales volumes, and minimizing their products

in stocks. Many of them have to develop their production efficiency to achieve lower costs, and to ensure flexibility in management

for higher competitiveness. In addition, they have to set aside budget for marketing activities for competitive advantages in the long

run.

   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 Plc., manufacturer of socks

   6. Bangkok Tokyo Socks 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
   The industry seems to remain stable or drop slightly amid higher market competition, due to economic slowdown and

receding exports. Higher competition is foreseeable for the middle- and low-end segments, amid greater influx of cheap products

from China. Competitive advantages will lie in market differentiation through development of innovative products; specific, quick and

attractive marketing activities; as well as value and quality, instead of using only pricing strategy.
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