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เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน
We make people happy and beautiful

1.	ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท	
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในด้านธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่นจากต่างประเทศ และจากนวัตกรรมของ 

องค์ความรู้ขององค์กรบริษัท และบริษัทในเครือ อุตสาหกรรมหลัก คือ อุตสาหกรรมเครื่องสำอางและเครื่องหอม อุตสาหกรรมเพื่อสุขอนามัยของ 

เส้นผม ผิวพรรณ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มครบวงจร ทั้งชุดชั้นใน ชุดชั้นนอก ชุดกีฬา และชุดออกกำลังกาย อุตสาหกรรมเพื่อการ ซักล้าง 

และบำรุงรักษาเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมแฟชั่นเครื่องหนัง เป็นต้น

	 -	อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง	และเครื่องหอม

  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมานับแต่บริษัทเริ่มดำเนินงานในปี 2507 ภายใต้เครื่องสำอาง PIAS ซึ่งเป็นแบรนด์  

จากญี่ปุ่น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังขยายธุรกิจเครื่องสำอางโดยการแนะนำแบรนด์ต่างๆ เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ FOLTENE, BSC PURE  

CARE, SHEENE, ARTY PROFESSIONAL, HONEI V, ST. ANDREWS ในเดือนตุลาคม 2548 เริ่มแนะนำแบรนด์เครื่องสำอาง BSC 

COSMETOLOGY เพื่อสร้างแบรนด์เครื่องสำอางในเครือสหพัฒน์ให้ก้าวสู่ระดับสากล โดยใช้แป้งเค้กเป็นสินค้าหลักในการโฆษณาผ่านสื่อ ให้เกิด 

การรับรู้ (Brand Awareness) กับกลุ่มเป้าหมาย และมีการผสมผสานระหว่าง Celebrity Marketing และ Testimonial Marketing โดยเลือกใช้ 

พรีเซ็นเตอร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของประชาชนมาแนะนำผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความต้องการทดลองใช้ ในปี 2552 BSC COSMETOLOGY  

ได้นำเสนอแป้งผสมรองพื้นที่ตอบสนองความต้องการทุกปัญหาผิว และทุกช่วงอายุ โดยนำ 3 พรีเซ็นเตอร์ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก มาเป็นตัวแทนกลุ่ม 

ลูกค้าในการทำการตลาดเมคอัพ รวมถึงการโฆษณาสกินแคร์กลุ่มดูแลผิวให้ขาวใส (Whitening) และสกินแคร์ในกลุ่มลดเลือนริ้วรอย (Anti-Aging) 

อีกด้วย  

	 -	อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสุภาพสตรี

  บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายชุดชั้นในสตรี WACOAL, BSC, ELLE, VANITY FAIR, VR, POP LINE, KULLASTRI รวมทั้งสิ้น 7 แบรนด์ 

ซึ่งแต่ละแบรนด์มี Positioning ที่แตกต่างกัน เพื่อรองรับโครงสร้างตลาดและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ทั้งรูปแบบที่ทันสมัย  การสวมใส่ที่พอดีกับสรีระ 

โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาสินค้าเป็นหลัก เพราะผู้บริโภคคนไทยยังให้ความสำคัญเรื่อง Function ขณะเดียวกันคำนึงถึงความรู้สึก 

เชิง Emotional ของผู้บริโภคด้วย

	 -	อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสำเร็จรูปสุภาพบุรุษ

  บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษภายใต้แบรนด์  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 โดยมีช่องทางจัดจำหน่ายหลัก คือห้างสรรพสินค้าทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด ที่มีพนักงานขายประจำเพื่อให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ 

และให้บริการหลังการขาย และขยายช่องทางการจำหน่ายเข้าไปในห้างดิสเคาน์สโตร์ รวมทั้งการเปิดร้านในศูนย์การค้าด้วย

2.	โครงสร้างรายได้ของบริษัท
บริษัทฯ ประกอบกิจการตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน จึงไม่มีนัยสำคัญในการเปิดเผยสัดส่วนรายได้จำแนกตามกลุ่ม

ธุรกิจ

3.	การเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมที่สำคัญในรอบปี	2552
BSC COSMETOLOGY :• 
ก่อตั้ง : ตุลาคม 2548

BSC COSMETOLOGY•  นำผลิตภัณฑ์แป้งผสมรองพื้น Super Powder กลับมาทำการตลาดอีกครั้ง เพื่อตอกย้ำความเป็นเจ้าตลาดแป้งเค้ก  

โดยมีวัตถุประสงค์ในการขยายฐานแป้งเค้กเข้าไปในกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่เคยสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ของ BSC COSMETOLOGY มาก่อน (New  

User) ชูกลยุทธ์ “แป้ง 3 เนื้อ เพื่อ 3 ผิวต่าง” โดยเน้นการสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และเลือกพรีเซ็นเตอร์ให้สอดคล้อง โดยนำ 

คุณวิริฒิพา ภักดีประสงค์ คุณสุทัศนีย์ คุนผลิน และคุณเอวิตรา ศิรสาตร์ เป็นตัวแทนของผู้ใช้ที่มีสภาพผิวที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างความจดจำ 

ในแบรนด์

นอกจากมุ่งทำการตลาดด้านสีสัน (Make up) แล้ว BSC COSMETOLOGY ยังมุ่งเน้นสร้างฐานลูกค้าในกลุ่มสกินแคร์ควบคู่ไปด้วย  

ได้ส่งนวัตกรรมการบำรุงผิวที่ผสานสารสกัดจากไข่ปลาคาเวียร์ และทองคำบริสุทธิ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเพื่อต่อต้านริ้วรอย โดยเลือก  

พรีเซ็นเตอร์ที่มีความงามระดับเวทีโลก “ไข่มุก” ชุติมา ดุรงค์เดช Miss Thailand Universe 2009 และยังได้รับตำแหน่งขวัญใจช่างภาพ  

ในเวทีการประกวด Miss Universe 2009 อีกด้วย โดย BSC COSMETOLOGY มุ่งเน้นให้ลูกค้ามีความตื่นเต้นกับนวัตกรรมใหม่ๆ 

ที่แบรนด์คัดสรรมาอย่างดี เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์บำรุงผิว “ซูปเปอร์พรีเมี่ยม”

Nature of Business
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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วาโก้	โบว์ชมพู	สู้มะเร็งเต้านม• 
เป็นงานเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ทุ่มเทอย่างต่อเนื่องตลอดมา ร่วมกับมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ปี 2552 วาโก้จัดกิจกรรม “Balancing Bra Donation” เพื่อบริจาคเสื้อชั้นในพร้อมเต้านมเทียมให้กับสตรีผู้สูญเสียเต้านมจากการผ่าตัดมะเร็ง 

โดยยึดมั่นในปณิธานที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

WACOAL FIT PERFECT• 
โปรแกรม “Wacoal Fit Perfect”  เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อมุ่งหวังในการช่วยผู้หญิงเลือกซื้อชุดชั้นในได้อย่างถูกสรีระ  

และได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้สินค้าวาโก้

WACOAL	ฉลากเขียว• 
ได้รับการรับรองคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีในเรื่องความปลอดภัยจากสี และสารเคมีอันตรายเป็นรายแรกของประเทศไทย ตามมาตรฐาน 

อุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

WACOAL GOLD• 
ชุดชั้นในสำหรับสตรีสูงวัย ที่ออกแบบและตัดเย็บพิเศษกว่าชุดชั้นในทั่วไป เพื่อความสบายพร้อมทั้งช่วยสร้างความสมดุลเพื่อการเคลื่อนไหว 

จึงเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่วาโก้ภูมิใจ และถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่รังสรรค์มาโดยเฉพาะเพื่อตอบแทนความไว้วางใจที่ลูกค้ามีให้กับ 

วาโก้มาโดยตลอด

ARROW : FABRIC-DESIGN INNOVATION• 
“Wrinkle Free Express Shirt” เชิ้ตรีดง่าย-ยับยาก; “Cotta zilk” เชิ้ตไหม-ฝ้าย จากการออกแบบเส้นใยผ้าเชิ้ตสูตรพิเศษที่ลงตัวในคุณสมบัติ

เด่นของเส้นไหมธรรมชาติและเส้นใยฝ้ายคุณภาพสูง “Anti-UV, Anti-Bacteria and Air Flow Fabric” สามคุณสมบัติพิเศษในเสื้อตัวเดียวกัน 

“Twist Wear” เสื้อยับแล้วเท่ห์ ไม่ต้องรีด ประหยัดพลังงาน ช่วยลดโลกร้อน

ARROW	นวัตกรรมทางด้านสังคม• 
“ช่วยช้างกลับบ้าน” เป็นโครงการความร่วมมือของ Arrow กับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ สนองพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม- 

ราชินีนาถ อย่างต่อเนื่อง โดยการปล่อยช้าง 8 เชือก ในปีนี้

ARROW	นวัตกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว• 
“เที่ยวทั่วไทย ไปกับคู่รักนักปั่น” โดยผลิตภัณฑ์ HORNBILL ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการรณรงค์การใช้จักรยานและแนะนำ 

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

LACOSTE	:	นวัตกรรมทางสังคม• 
สร้างกุศลกับมูลนิธิรามาธิบดี ด้วยเสื้อ ที - เชิ้ต รุ่น I Love Lacoste และรุ่น Vintage โดยมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายเสื้อทั้ง 2 รุ่น 

ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อร่วมสร้าง “อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์”

LACOSTE	:	นวัตกรรมการสร้างความแปลกใหม่• 
ล้ำสมัยกับอีกก้าวของรองเท้า LACOSTE ร่วมกับ Zaha Hadid สถาปนิกระดับโลก ออกแบบรองเท้ารุ่นพิเศษ Limited Edition และรุ่น 

Diffusion ที่มีดีไซน์ล้ำสมัย  

LACOSTE	:	นวัตกรรมการสร้างสรรค์• 
ได้รับเกียรติจากสองพี่น้องตระกูล Campanas นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชื่อดังชาวบราซิลมาสร้างสรรค์เสื้อโปโลพิเศษทั้งหมด 3 รุ่น คือ Special 

Edition, Limited Edition และ Super Limited

Nature of Business
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปรัชญา	ดร.เทียม	โชควัฒนา	:
เดินเร็ว ฝีเท้าย่อมไม่สวยและอาจหกล้มได้

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
If you walk fast, you will not look graceful and may fall.
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
1.	อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง	และเครื่องหอม

- ภาวะการแข่งขัน 

อาจพิจารณาภาวะการแข่งขันตามช่องทางจัดจำหน่ายได้ดังนี้

 1. Counter Sale มีการแข่งขันสูงและรุนแรงมาก มูลค่าตลาดโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 10,500 ล้านบาท โดยในปีนี้ตลาดเครื่องสำอาง 

ในส่วน Counter Sale มีอัตราการเติบโตเพียง 5% เท่านั้น และตัวเลขจีดีพีของประเทศติดลบ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะสดใส 

ส่งผลให้ยอดขายต่อบิลของเคาน์เตอร์แบรนด์ลดลงในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระมัดระวังการใช้จ่าย ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ 

และกำลังซื้อดังกล่าวทำให้แบรนด์เครื่องสำอางต่างๆ ต้องรุกตลาดมากขึ้น  เพื่อรักษายอดขายและขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ต้องลุกขึ้นมาจัดกิจกรรม 

กระตุ้นการจับจ่ายที่มีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในแง่ของความถี่และการจัดเซตที่มีราคาไม่สูงมากเป็นตัวกระตุ้น โดยแต่ละแบรนด์มีการจัดชุดสุดคุ้ม 

(VALUE SET) เพื่อให้เกิดการทดลองใช้และดึงดูดใจลูกค้ากลุ่มใหม่ เครื่องสำอางราคาย่อมเยา กลายเป็นสินค้าขายดีในยุคที่ผู้บริโภคต้องควบคุม 

การใช้จ่าย เป็นโอกาสของเครื่องสำอางที่ชูจุดขาย  “Value Money”  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายและเพิ่มยอดขายแล้ว การนำเทคโนโลยีที่ 

ทันสมัยมาให้บริการเร่ิมมีบทบาทมากข้ึน เพ่ือสร้างความต่ืนเต้นให้กับลูกค้า เคาน์เตอร์แบรนด์ต่างนำเคร่ืองมือท่ีทันสมัยมาให้บริการกันอย่างท่ัวหน้า 

โดยเฉพาะเครื่องเช็คผิว ใช้เวลาการให้บริการเพียง 3 - 5 นาที สามารถวิเคราะห์สภาพผิวได้อย่างละเอียดเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่จะสร้างความ 

น่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ และยังสามารถสร้างความรู้สึกถึงความคุ้มค่าในการจับจ่ายเพิ่มมากขึ้น เครื่องสำอางที่เป็นอินเตอร์แบรนด์ต่างขยายตลาด 

ออกไปสู่ต่างจังหวัดเกือบทุกแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น เอสเต้ ลอเดอร์ คลีนิกซ์ ฯลฯ เพื่อเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่โดยการหันไปโฟกัสตลาดต่าง 

จังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของห้างสรรพสินค้าแนวหน้าชั้นนำอย่าง ROBINSON, THE MALL และ CENTRAL ที่มีนโยบายขยายสาขาไป 

ในต่างจังหวัดมากขึ้น เป็นโอกาสให้เครื่องสำอางแบรนด์ชั้นแนวหน้าต่างขยับตัวออกไปเปิดจุดขายในต่างจังหวัดมากขึ้น กลยุทธ์การทำการตลาด 

ของเคาน์เตอร์แบรนด์ปัจจุบันต้องหาวิธีการทำให้ผู้บริโภคเกิดความรักและความผูกพันในแบรนด์นั้นๆ อยู่ในใจตลอดเวลา รวมถึงสินค้าตอบสนอง 

ความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ประกอบกับการทำการตลาดด้านอื่นๆ เสริม การเพิ่มจำนวนสินค้าใหม่ออกมาทำการตลาด การเสริมการ 

บริการที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า การจัดสินค้ากิฟต์เซต การทำโปรโมชั่นสินค้าพรีเมี่ยม เป็นต้น อีกทั้งยังใช้กลยุทธ์ “Member Get Member” 

เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาใช้สินค้าเพิ่มมากขึ้น กลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ หรือ Customer Relationship Management : CRM ในการสร้าง 

ความจดจำแบรนด์ด้วย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าออกไปยังกลุ่มใหม่ ด้วยการร่วมกับพันธมิตรห้างและบัตรเครดิต จัดโปรโมชั่นเป็นระยะๆ  

พร้อมกันนี้ เคาน์เตอร์แบรนด์ยังเน้นการเปิดตัวสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างภาพลักษณ์และยอดขาย 

แก่ห้างสรรพสินค้า ห้างสรรพสินค้านอกจากจะพิจารณายอดขายต่อพื้นที่ขายเป็นหลักแล้ว ยังพิจารณาภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วย โดยหากแบรนด์ 

ใดทำยอดขายได้มาก ภาพลักษณ์ดี หรือเป็นแบรนด์ที่ห้างฯ ร้านนำเข้าจากต่างประเทศด้วยตัวเอง ก็จะให้สิทธิเครื่องสำอางเหล่านั้นในการเลือก 

พื้นที่ขาย หรือให้ผลประโยชน์ก่อน โดยทุกแบรนด์ต้องพยายามให้อยู่ใน Top 10 Ranking ของห้างฯ เพื่อให้ได้ทำเล (Location) ที่ดีที่สุดจากห้างฯ ซึ่ง 

เป็นข้อได้เปรียบของการสร้างจุดปะทะลูกค้า โดยทุกแบรนด์ต่างแข่งขันช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด แต่ปัญหาคือเมื่อแข่งขันกันมาก ทั้งการโปรโมชั่น 

ของห้างสรรพสินค้า แจกสินค้าตัวอย่าง และการให้กิฟต์เซต จนสร้างความเคยชินให้กับลูกค้า ทำให้เกิดพฤติกรรมไม่ลดก็ไม่ซื้อ และสิ่งที่ตามมา 

อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คือ โอกาสในการเกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์มีได้ยาก ทำให้ลูกค้าเปลี่ยนแบรนด์สูง

 2. Discount Store ยังคงการแข่งขันที่รุนแรง ทำให้อัตราโตในปีที่ผ่านมาไม่เกิน 12% โดยการเพิ่มจำนวนสาขาอย่างรวดเร็วของ 

ดิสเคาน์สโตร์รายใหญ่ในตลาด 4 ราย คือ เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี คาร์ฟูร์ และแม็คโคร โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ทำให้ห้างสรรพสินค้าดั้งเดิมในจังหวัด 

ใหญ่ๆ เกิดการปรับตัว และบางห้างฯ ถูกดิสเคาน์สโตร์ควบรวมกิจการ (Take Over) หรือให้เช่าพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วน เพราะกระแสห้างฯ 

ที่ใหญ่และใหม่กว่า โดยเฉพาะการใช้กลยุทธ์ราคา เพื่อดึงดูดผู้บริโภคระดับกลางซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ทำให้ดิสเคาน์สโตร์ได้รับการตอบรับ 

อย่างรวดเร็ว และดิสเคาน์สโตร์ยังพยายามยกระดับภาพลักษณ์ของตัวเองในธุรกิจดิสเคาน์สโตร์ ซึ่งมีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง ห้ำหั่นกันจน 

คู่แข่งหลายรายต้องหายไปจากตลาด การทำราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดมากทำให้มีอำนาจการต่อรองอยู่ในมือ เกิดการเรียกร้องผลประโยชน์ในเชิงรุก 

และดำเนินการในรูปแบบต่างๆ ทำให้บริษัทคู่ค้าต้องรับภาระการแข่งขันเพ่ิมข้ึนเกิดเป็นต้นทุนการขายหรือต้นทุนการตลาดท่ีสูงข้ึน รวมถึงดิสเคาน์สโตร์ 

มีลักษณะเป็นการลงทุนข้ามชาติ ทำให้สามารถขยายฐานการเปิดสาขาได้อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ียังขยายตัวลักษณะของคอนวีเน่ียนสโตร์ และซูเปอร์ 

มาร์เก็ตแบบย่อส่วนไปในชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างฐานอำนาจการต่อรองกับบริษัทคู่ค้าให้มากขึ้น

	 	 ผลกระทบ คือ ซัพพลายเออร์ หรือบริษัทคู่ค้าถูกกำหนดเงื่อนไขให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มดิสเคาน์สโตร์มากกว่า แทนที่จะเป็นการ 

ตกลงผลประโยชน์จากทั้ง 2 ฝ่ายแบบ Win-Win Situation และเนื่องจากดิสเคาน์สโตร์ใช้กลยุทธ์ลดราคาต่ำกว่าป้ายเป็นสิ่งดึงดูดผู้บริโภค  ทำให้บริษัท 

คู่ค้าต้องรับภาระเรื่องการให้ส่วนลดการค้าที่สูงขึ้น เพื่อให้มีโอกาสขายในห้างฯ นั้น ในลักษณะนี้บริษัทฯ มีมาตรการในการสร้างให้เกิดความสมดุล 

โดยพยายามหลีกเลี่ยงการลดราคาสินค้า โดยใช้วิธีอื่น เช่น การมีของแถมแทนการลดราคา เพื่อไม่ให้ร้านค้าในท้องถิ่นได้รับผลกระทบจากการลด 

ราคาสินค้า และยังเป็นการทำตลาดกับคู่ค้าอย่างสมดุลอีกทางหนึ่งด้วย

Nature of Business
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
If you walk fast, you will not look graceful and may fall.
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หากผลิตภัณฑ์ใดมียอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์นั้นก็จะถูกพิจารณาตัดทอนพื้นที่ขายไปในที่สุด เพื่อเปิดโอกาสให้กับ 

Brand อื่น หรือนำสินค้าเฮ้าส์แบรนด์มาแทนที่ ประกอบกับระบบการจัดการค้าปลีกรูปแบบใหม่ เช่น ศูนย์กระจายสินค้า ทำให้การบริหารพื้นที่บน 

เชลฟ์มีความรวดเร็วมาก สินค้าที่ไม่เป็นที่ต้องการจะถูกกำจัดออกไปอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันจะเหลือพื้นที่ให้กับสินค้าที่มีส่วนแบ่งการตลาดติด 

อันดับ 1 - 3 และสินค้าที่เป็นเฮ้าส์แบรนด์ ทำให้บริษัทคู่ค้าต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการขาย และการส่งเสริมการขายมากขึ้นในเชิงรับ 

ตลอดเวลา

ธุรกิจดิสเคาน์สโตร์มีการปรับตัวกับกฎหมายผังเมืองที่มีความเข้มข้น โดยผู้ประกอบการต่างหลีกเลี่ยงกฎหมายด้วยการลดขนาดพื้นที่ 

ในการดำเนินธุรกิจ เหลือเพียง 300 - 400 ตารางเมตร เช่น การเปิดตัวร้านเทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส พัฒนามาจากเทสโก้ โลตัส เป็นรูปแบบที่ใช้หลีก 

เลี่ยงการขยายสาขาเพื่อให้เข้าไปได้ทุกที่ และในปีที่ผ่านมาเทสโก้ โลตัส มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ขายใหม่ โดยเน้นเพิ่มพื้นที่ส่วน Cosmetic Shop 

มากขึ้น เพื่อต้องการจับกลุ่มลูกค้าที่มี Lifestyle เป็นคนรุ่นใหม่  เป็นการเสริมภาพลักษณ์ให้แก่ Discount Stores เอง และเพิ่มยอดขายไปในตัว 

อีกด้วย

คาดว่าตลาดดิสเคาน์สโตร์ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมุ่งเน้นการขยายสาขา 

ไปยังจังหวัดขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีมีกำลังซ้ือสูง และเน้นการขยายสาขาในรูปแบบใหม่ท่ีมีขนาดเล็กลงและใกล้แหล่งชุมชนมากท่ีสุด สำหรับกลยุทธ์ 

การตลาดยังคงใช้การลดราคาเป็นตัวดึงดูดลูกค้า นำสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมาลดราคา จนกลายเป็นนโยบายหลักที่จะดำเนินการตลอดไป 

มิใช่เพียงแค่การส่งเสริมการขายที่จัดเป็นช่วงๆ  

-	การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ในแง่การผลิต ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของบริษัททั้งหมด ยังคงผลิตในประเทศ 90% ส่วนใหญ่จากบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล 

แลบบอราทอรีส์ จำกัด และบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ ด้วยมาตรฐาน 

การผลิตของ ISO 9001 และนำเข้าจากต่างประเทศรวมร้อยละ 10 ในแง่ของการพัฒนา Product ใช้แนวทาง Global Sourcing คือ การแสวงหา 

สูตรวัตถุดิบ (Ingredient) และบรรจุภัณฑ์จากทั่วทุกมุมโลก

-	แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอนาคต

ตลาดเครื่องสำอางยังคงมีอัตราโตเพิ่มขึ้นประมาณ 3% มีผลให้มูลค่าโดยรวมอยู่ประมาณ 33,000 ล้านบาท เนื่องจากเครื่องสำอาง 

ยังเป็นปัจจัยที่ห้าที่ผู้หญิงต้องการ โดยเฉพาะตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีมูลค่าเกือบครึ่งหนึ่งของตลาด โดยเฉพาะกลุ่มลดเลือนริ้วรอย (Anti-aging) 

เนื่องจากปัจจุบันกระแสของผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยกำลังได้รับความนิยมสูงขึ้น นอกจากนี้เทรนด์ในการตลาดยังมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี  

เพื่อก่อให้เกิดการสร้างยอดขายที่เพิ่มขึ้น ในเรื่องของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR: Corporate Social Responsibility 

ซึ่งปัจจุบันกำลังกลายเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับผลิตภัณฑ์และองค์กร และในอนาคตจะกลายเป็นกลยุทธ์ 

สำคัญที่แบรนด์ชั้นนำทั่วโลกต่างหยิบยกกันมาใช้

ปี 2553 เป็นปีแรกที่ภาษีนำเข้าในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นศูนย์ตามข้อตกลงการเปิดเขตเสรีการค้าในกลุ่มอาเซียน ซึ่งสินค้า 

เคร่ืองสำอางอยู่ในกลุ่มท่ีต้องปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยทำให้ผู้ประกอบการในไทยต้องเตรียมตัวให้พร้อมในทุกด้าน และต้องปรับต้นทุนให้รองรับ 

กับมาตรฐานดังกล่าว ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปมีความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) ลดน้อยลง และมีแนวโน้ม 

ไม่ยึดติดกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง โดยเป็นผลพวงจากการที่แต่ละสินค้ามีการทำโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม จนทำให้ผู้บริโภคเกิดความเคยชิน  

นำไปสู่พฤติกรรมไม่ลด-ไม่ซื้อ และจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตัวเองเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐในแง่ของการวิจัย 

(Research & Development) และเทคโนโลยีต่างๆ ให้กับผู้ผลิตในประเทศ ทำให้บริษัทผู้ผลิตในไทยต้องนำเข้า และพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

ในด้านต่างๆ ตลอดมา สภาวะความผันผวนทางการเมืองและเศรษฐกิจ รวมถึงการชลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก ทำให้ราคาสินค้าในตลาดระดับกลาง 

ต้องปรับตัวตามด้วย บริษัทฯ จึงต้องสร้างความแข็งแกร่งด้วยการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง 

โดยต้องมุ่งเน้นการบริการ การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ CRM และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มลูกค้า โดยผ่านกิจกรรมทางการตลาดรูปแบบต่างๆ 

อาทิ การจัดกิจกรรมเปิดตัวสินค้าใหม่ การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง Celebrity และการบริการ ณ จุดจำหน่าย เพราะผู้บริโภคส่วนหนึ่งยังคำนึงถึง 

ภาพลักษณ์เป็นสำคัญ

Nature of Business
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปรัชญา	ดร.เทียม	โชควัฒนา	:
หากอยากได้อนาคตที่มั่นคงจงอย่าเห็นแก่ตัว

Dr.Thiam	Chokwatana’s	Philosophy	:
To have a secure future is to be unselfish.
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เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน
We make people happy and beautiful

2.	อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสุภาพสตรี
-	 ภาวะการแข่งขัน

1.	สภาพการแข่งขัน

ในปีนี้ตลาดมีมูลค่าโดยรวมประมาณ 12,000  ล้านบาท และเติบโตขึ้นเพียง 3 - 4% เท่านั้น เนื่องจากพิษเศรษฐกิจและปัจจัย 

ลบด้านอื่นๆ ส่งผลให้กำลังซื้อและพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคลดลง จากการวิจัยพบว่าผู้หญิงซื้อชุดชั้นในลดลงจากเดิม 3 - 4 ชิ้นต่อเดือน 

เหลือ 1 - 2 ชิ้นต่อเดือน ทำให้ปีนี้การช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด มีแบรนด์หลักที่สร้างบทบาทรวมถึงกำหนดเทรนด์การแข่งขัน 3 แบรนด์ คือวาโก้ 

ที่ครองส่วนแบ่งตลาดกว่า 50% ตามด้วย “ไทรอัมพ์” และ “ซาบีน่า” ส่วนแบ่งในตลาดใกล้เคียงกันประมาณ 20% ซึ่งแข่งขันกันด้วย 2 กลยุทธ์หลักคือ 

นวัตกรรมและราคา

ที่ผ่านมา “นวัตกรรม” ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับการแข่งขัน นอกจากจะเพิ่มยอดขายแล้ว สินค้าที่มีนวัตกรรม 

ยังเป็นตัวเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและแบรนด์ เพื่อเป็นการเลี่ยงการแข่งขันด้านราคาได้เป็นอย่างดี

จากจุดขายของคู่แข่งขันในตลาดที่นำมาแข่งขันกัน พบว่าการเสริมให้ผู้หญิงดูมีเนินอกหรือการเพิ่มขนาดให้อกดูใหญ่ขึ้น เป็นคุณสมบัติ 

ที่ถูกนำเสนอให้กับผู้บริโภคเป็นอันดับต้นๆ อาทิ วาโก้ มันตรา เน้นเสริมดันทรงด้วยฟองน้ำต่างระดับ Miracle Pad ที่มีความหนา-เว้าโค้ง ถึง  3 ระดับ 

สำหรับสาวคัพ A, B, C โดยเฉพาะ และไทรอัมพ์ ออก Zero to Sexy สร้างจุดขายเน้นอกชิด พร้อมเสริมเนินอกให้อวบอิ่ม และแบรนด์ซาบีน่า 

ดูมดูม โดยรุ่นซอฟต์ดูม เสริมดันทรงโดยเน้นสาวคัพ A เป็นพิเศษ 

ถึงแม้นวัตกรรมจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโต แต่ “ราคา” ยังเป็นปัจจัยต้นๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และภาวะ 

เศรษฐกิจเช่นนี้ทำให้  TOP  3  แบรนด์ ต่างดึงกลยุทธ์ด้านราคา สร้างความเซอร์ไพรส์เพื่อกระตุ้นยอดขาย อาทิ ไทรอัมพ์  ใช้กลยุทธ์ One Price 

กำหนดราคากลุ่มเบสิคที่ราคา 249 บาท นับเป็นครั้งแรกที่ดัมป์ราคาลงมาต่ำกว่า 50% จากปกติบราของไทรอัมพ์ มีราคาเฉลี่ยตัวละ  1,000 บาท 

การใช้กลยุทธ์ One Price ของไทรอัมพ์ ในครั้งนี้เพื่อดึงคนเข้าร้าน  

การแข่งขันของสินค้าชุดชั้นใน ผู้ค้าทั้งหลายจะมุ่งเน้นการแข่งขันที่คำนึงถึงตัวลูกค้าเป็นสำคัญ (Consumer Responsiveness) 

ดังนี้

1. การทำวิจัยและพัฒนา (R&D) สม่ำเสมอเพื่อทราบถึงความต้องการตลาดที่แท้จริง

2. ความมุ่งมั่นด้านตัวสินค้า (Production) สร้างความเป็น Innovation นวัตกรรมเกี่ยวกับสินค้าใหม่ๆในตลาดเพื่อสร้างความ 

 แตกต่าง

3. การวางแผนกระจายสินค้า โดยนำระบบ Quick Response Marketing System (QRMS) มาจัดระบบการกระจายสินค้า เพื่อให้  

 สามารถตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาด และสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค

4. การฝึกอบรมพนักงานขาย (Human Resource) ถึงความสำคัญในการบริการลูกค้า 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเล็งเห็น “คุณค่า” ของแบรนด์ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งด้านแฟชั่น คุณภาพสินค้า คุณภาพ  

ในการบริการ ควบคู่กับการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ของชุดชั้นในสตรี ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันได้ระยะยาวอย่างยั่งยืน

2.	จำนวนและขนาดของคู่แข่งขัน

อุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรีในตลาดมีมากกว่า 20 แบรนด์ ซึ่งมีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดสูง ผู้เล่นที่สามารถอยู่รอดได้ต้องมีธุรกิจ  

ท่ีประกอบการครบวงจร เร่ิมต้ังแต่การนำเข้าวัตถุดิบ การผลิตวัตถุดิบบางส่วน การตัดเย็บและการจัดจำหน่าย นอกจากน้ัน ชุดช้ันในยังเป็นผลิตภัณฑ์  

ที่ผู้บริโภคค่อนข้างยึดติดกับตราสินค้า ดังนั้นการสร้าง Brand Awareness ย่อมใช้การลงทุนมิใช่น้อย นอกจากนั้น ช่องทางการจัดจำหน่ายยังต้อง 

อาศัยตัวกลาง เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือดิสเคาน์สโตร์ ซึ่งเป็นภาระที่ยากแก่การเจรจา เนื่องจากฐานลูกค้ากลุ่มแบรนด์สินค้าภายใต้ ICC ทั้งหมด 

7 แบรนด์ คือ WACOAL, BSC, ELLE, VANITY FAIR, VR, POP LINE และ KULLASTRI สามารถขยายฐานลูกค้าครอบคลุมผู้บริโภค 

ในทุกความต้องการ โดยครองส่วนแบ่งตลาดจากช่องทางขายหลักเกินกว่า 60%

3.	สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท

บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรีอย่างเต็มที่ เนื่องจากบริษัทฯ มองถึงโอกาสและโครงสร้างตลาด 

โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในถึง 7 Brand และแต่ละ Brand มี Positioning ที่แตกต่างกันเพื่อรองรับตลาดและครอบคลุม Target  

ที่ชัดเจน ทั้งยังเป็นผู้จำหน่ายสินค้าแบรนด์ WACOAL ซึ่งเป็น Brand Leader เป็นจุดแข็งให้เกิดอำนาจในการเจรจาต่อรองด้านต่างๆ  เป็นการได้ 

เปรียบกว่าคู่แข่งรายอื่น โดยเฉพาะเมื่อแบรนด์อื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของบริษัท ก็ยังสามารถเสริมสร้างรายได้ โดยเกื้อหนุนกันในด้านช่องว่างทาง

การตลาดได้เป็นอย่างดี (Synergy) ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่

Nature of Business
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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-	 การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีที่บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายถึง 7 แบรนด์ โดยมีโรงงานผู้ผลิตสำคัญ 2 บริษัท คือ

1. บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตสินค้า WACOAL, POP LINE

2. บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด ผู้ผลิตสินค้า VR, KULLASTRI, VANITY FAIR, BSC, ELLE   

ทั้งสองบริษัทนี้มีผู้ผลิตวัตถุดิบประกอบด้วย บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำกัด และบริษัท ไทยซาคาเอะเลซ 

จำกัด ซึ่งทั้งสามบริษัทเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ ที่ได้รับมาตรฐานการผลิต ISO 9001 มีการวิจัยค้นคว้า และพัฒนาวัตถุดิบใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ 

บริษัทฯ จึงได้เปรียบคู่แข่งในด้านความหลากหลาย ด้านวัตถุดิบ และต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่ง

- แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

 แม้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะชะลอตัวลงก็ตาม แต่ตลาดชุดชั้นในสตรี มีผู้ประกอบการรายเดิม และรายใหม่เข้ามาสร้าง

สีสันในตลาดเพิ่มมากขึ้นทุกปี เนื่องจากชุดชั้นในสตรีเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะตัวสูง และประกอบกับผู้บริโภคมีลักษณะความต้องการหลากหลาย 

มากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการในตลาดต้องใช้กลยุทธ์การแข่งขันสูงมาก การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่ทำได้ง่ายและมีผู้ผลิตรายใหม่ที่ผลิตสินค้า 

ราคาถูก จึงมีผลต่อราคาชุดชั้นในในท้องตลาด โดยเฉพาะตลาดระดับกลาง และระดับล่างที่ลูกค้ามีกำลังการซื้อน้อย ส่วนตลาดระดับบนมุ่งเน้นมูลค่า 

เพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ด้วยการคิดค้นวิจัยพัฒนานำเสนอสิ่งใหม่ๆ ทั้งในแง่วัตถุดิบ การตัดเย็บ รูปแบบดีไซน์ รวมถึงการยกระดับคุณภาพใน 

การบริการลูกค้าเป็นสำคัญเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

 บริษัทฯ มีแบรนด์ที่หลากหลายกว่าและได้รับความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิตในการจัดการด้านต้นทุนสินค้า การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับตัวสินค้า เพื่อช่วยสร้างโอกาสการขายใหม่ๆ ทางธุรกิจ โดยแนวโน้ม Lifestyle ของผู้หญิงรุ่นใหม่นิยมใช้ชุด 

ชั้นในที่มีรูปแบบที่สอดคล้องกับกระแสแฟชั่นเสื้อผ้าชุดชั้นนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้มีการซื้อบ่อยและหลากหลายมากขึ้น  

รวมถึงกระแสผู้บริโภคที่มีความเป็นโลกาภิวัฒน์ ซึ่งพยายามยกระดับตัวเองสู่ความเป็นสากล จึงนับเป็นโอกาสของการสร้างแบรนด์สู่ความเป็น 

พรีเมี่ยมมากขึ้น โดยการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้สามารถกำหนดกลุ่มลูกค้าที่เป็น Porfitability Customer ช่วยให้บริษัทฯ สามารถ 

แข่งขันได้ในระยะยาว 

3.	อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ
-	 ภาวะการแข่งขัน

ในช่วงปีที่ผ่านมา ตลาดเครื่องแต่งกายชาย มีอัตราการเจริญเติบโตถดถอยลงถึง 5% เนื่องจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเมือง  

ทำให้ลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อ และพิถีพิถันในการเลือกซื้อให้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น ดังนั้น ผู้ผลิตต้องปรับตัวในการสร้างนวัตกรรม 

เพื่อเพิ่มความคุ้มค่า และสร้างการสื่อสารถึงผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง จึงจะเป็นผู้แย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดไปได้ ในขณะเดียวกัน กิจกรรมการตลาด 

ช่วยเหลือสังคมยังคงเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ และเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ผู้ผลิตส่วนใหญ่ มุ่งเน้นแต่การใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาเพื่อเพิ่มยอดขาย และลดภาระสต๊อคที่มีอยู่ โดยแทบจะไม่มีการทำการ 

ตลาดด้านอื่นๆ ทำให้กลุ่มผู้ผลิตต้องมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตที่ทำให้เกิดการบริหารต้นทุนให้ลดลง และคล่องตัวในการจัดการเพื่อสร้างความ

สามารถในการแข่งขัน และมีงบประมาณในการทำกิจกรรมการตลาดเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในระยะยาว

ในด้านสถานภาพในการแข่งขัน บริษัทฯ มีความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนี้

1. บริษัทฯ มีการสร้าง Portfolio ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชายให้มีความครอบคลุมกลุ่มตลาดเป้าหมายในหลากหลาย Segment 

ทำให้เกิดการกระจายที่ครอบคลุมการครองตลาดเครื่องแต่งกายชายและเกิดดุลย์ต่อรองในการจัดจำหน่าย

2. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่รู้จักและยอมรับในด้านชื่อเสียงและคุณภาพ

3. ผลติภณัฑข์องบรษิทัมกีารพฒันาและคดิคน้นวตักรรมใหม่ๆ  เขา้สูต่ลาดไดส้มำ่เสมอ เพราะไดร้บัการสนบัสนนุจากผูผ้ลติรายใหญข่อง 

ประเทศ (ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทในเครือ) มีการขยายโรงงานที่สามารถรองรับการเติบโต โดยมีตั้งแต่โรงงานปั่นด้าย โรงงานฟอกย้อม 

โรงงานตกแต่งผ้า จนถึงโรงงานผลิตเสื้อสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดที่เติบโตขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง

4. บริษัทฯ มีบุคคลากรที่เข้มแข็ง มีหลักคิดและความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตน 

เองอย่างต่อเนื่อง 

Nature of Business
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ปรัชญา	ดร.เทียม	โชควัฒนา	:
เกียรติที่สูงไม่จำเป็นต้องให้ตัวเองอวดอ้าง

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
High honour requires no boast.
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-	การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

บริษัทฯ จัดหาผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตสำคัญ 5 บริษัท คือ

1. บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเสื้อเชิ้ต เสื้อยืด สูท เครื่องหนัง กระเป๋า 

2. บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเสื้อยืด กางเกง

3. บริษัท แชมป์เอช จำกัด ผู้ผลิตชุดชั้นใน  กระเป๋า

4. บริษัท ไหมทอง จำกัด ผู้ผลิตเสื้อเชิ้ต  เสื้อยืด  กางเกง

5. บริษัท บางกอกไนล่อน จำกัด ผู้ผลิตถุงเท้า

6. บริษัท บางกอก โตเกียว ซ็อคส์ จำกัด ผู้ผลิตถุงเท้า

เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเป็นเทคโนโลยีระดับกลาง มีการใช้กำลังคนในการผลิตพอสมควร ขณะเดียวกันมีการพัฒนานำเครื่องจักร 

อัตโนมัติเข้ามาใช้เพื่อให้กระบวนการผลิตทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทผู้ผลิตได้จัดตั้งโรงงานในเขตส่งเสริมการลงทุน โซน 3 ทำให้ได้สิทธิพิเศษจาก BOI ก่อให้เกิดความได้เปรียบใน 

การพัฒนาต้นทุน

-	แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

อุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ภาวะการณ์แข่งขันก็จะรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากแนวโน้มการส่งออกที่เพิ่มขึ้นไม่มาก ทำให้คู่แข่งขันใน 

ตลาดระดับกลาง-ล่าง ยังมีจำนวนมากอยู่ รวมทั้งสินค้าราคาถูกจากประเทศจีนถูกนำเข้ามาแข่งขันในตลาดมากขึ้น ทำให้การทำการตลาดที่แตกต่าง 

การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ การทำกิจกรรมทางการตลาดที่รวดเร็ว ดึงดูดความสนใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง แตกต่างจากคู่แข่งที่ส่วนใหญ่ยังคงมุ่ง 

การใช้กลยุทธ์ราคาเป็นหลัก และการสร้างความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการแข่งขันในอนาคต

4.	โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ 

1. บริษัทฯไม่มีบริษัทร่วมและบริษัทฯ ย่อย

2. การถือหุ้นในบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งกัน  ตามเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หน้า 196-205 ในรายงานประจำปีนี้

3. บริษัทเกี่ยวข้องที่ทำธุรกิจคล้ายหรือเกี่ยวเนื่องกัน  และการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน  ณ  31  ธันวาคม  2552

ชื่อบริษัท ICC	ถือหุ้น	(%) ถือหุ้นใน	ICC	(%)
ธุรกิจคล้ายหรือ
เกี่ยวเนื่องกัน	(%)

ถือหุ้นไขว้

1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 9.21 22.10 - 
2.  บมจ. สหพัฒนพิบูล 10.54 8.47  
3.  บมจ. ไทยวาโก้ 4.77 3.69  
4. บมจ. ธนูลักษณ์ 10.26 3.31  
5.  บมจ. โอ ซี ซี 19.73 0.55  
6.       บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์  14.62 0.27  
7.  บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ 10.43 0.44  
8.  บมจ. ประชาอาภรณ์ 5.25 0.12  
9.  บจ. เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี 9.12 0.35 - 

10.  บจ. ไอ.ดี.เอฟ. 9.00 9.37 - 
11.  บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติคส์ 19.90 0.39  
12.  บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ 19.56 1.10  
13.  บจ. ไทยอรุซ 4.17 0.03 - 

หมายเหตุ : บริษัทฯมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้ แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์  ข้อ 14  
 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
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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 expanded our cosmetic business by continuously introducing various other 

brands, such as FOLTENE, BSC PURE CARE, SHEENÉ, ARTY PROFESSIONAL, HONEI V and ST. ANDREWS. In October 2005, 

the Company introduced a new cosmetic brand - BSC COSMETOLOGY, under Saha  Group brand for international marketing. The 

compact powder is the main product for advertising to create brand awareness within the target group. The celebrity and testimonial 

marketing approaches have been adopted by using celebrities as its presenter to stimulate trial need. In 2009, BSC COSMETOLOGY, 

has introduced powder foundation products that suit all skin types and customers’ ages. For marketing campaigns to promote our 

make-up products, three famous presenters were selected to represent each customer group. Besides, we have launched advertising 

to promote our skin care items, such as whitening and anti-aging products.

 - Lingerie Industry

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

KULLASATRI. 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 2009
BSC COSMETOLOGY• 
Founded : October 2005  

In order to emphasize our leadership in the “compact powder” market, the Company has rearranged the marketing campaign to 

promote the “Super Powder Cake” product based on the strategy of “Three Types of Powder for Three Different Types of Skin.” 

To send a marketing communication to the target group, we selected three different presenters to represent each skin type, 

include Ms.Virithipa Pakdeeprasong, Ms. Suthatsani Khunphalin and Ms. Evitra Sirasatra in order to create brand recognition. 

Aside from marketing campaigns for make-up products, BSC COSMETOLOGY has aimed to strengthen the customer base 

for skin care products by introducing anti-aging skin care innovation with caviar and gold extracts. The presenter selected to 

promote this marvelous products is Ms. Chutima Durongdej, Miss Thailand Universe 2009 who won “Miss Photogenic” at the 

“Miss Universe Pageant 2009,” BSC COSMETOLOGY tries to stimulate customer demand by launching innovative products 

with an aim to cater the “Super Premium” skin-care products to all customers.   

Nature of Business
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ปรัชญา	ดร.เทียม	โชควัฒนา	:
ใครทำดีให้ตน ต้องจำ ทำดีให้คนอื่น ต้องลืม

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
Remember  those people who do good deeds towards you, and forget when you do good 
deeds for others.
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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 continual 

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

In 2009, 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 FIT PERFECT •	
The “Wacoal Fit Perfect” program has been developed to help the ladies to select lingerie that best suit their shape, so they 

can enjoy the maximized benefits from WACOAL products.      

WACOAL GREEN LABEL •	
The WACOAL Green Label is the first brand in Thailand that its product quality, relating to the safety of color and the level of 

dangerous chemical substance, which are the key products’ components, has been certified  according to the criteria of Thai 

Industrial Standards (TIS) by Thai Industrial Standards Institute (TISI), Ministry of Industry.

WACOAL GOLD•	
WACOAL GOLD is our lingerie collection specially designed with best pattern for senior customers. This bra collection offers 

a more comfort and balances your breast during movement. We are very proud of this product due to its outstanding quality 

that we have invented to express our gratitude to all customers.

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.

“Twist Wear” is a non-iron collection that helps save energy, so you can be stylish with ‘twist-wear’ collection, which would 

help reduce global warming effects.

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

reintroduction of eight 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  :  SOCIAL INNOVATION •	
In order to give a donation to the Ramathibodi Foundation, we have launched the T-shirt collections of  “I Love Lacoste” and 

“Vintage” by giving a part of income to jointly build the new Somdech Phra Debaratana building to support the increasing 

number of patients coming to Ramathibodi Hospital.

LACOSTE  FOR  DIFFERENTIATION•	
LACOSTE and Zaha Hadid, a world-class architect, jointly designed the “Limited Edition” and “Diffusion,” which are modern 

pattern shoe collections.

LACOSTE  : CREATIVE INNOVATION•	
The siblings of Campanas, well-known Brazilian furniture designers designed three special polo shirt collections for LACOSTE 

including “Special Edition,” “Limited Edition” and “Super Limited.”

Nature of Business
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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 and intensified 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 5 percent, due to impacts from the 

country’s contracted GDP amid the economic crisis.  Sales per bill of each counter were on the ebb because buyers have been more 

frugal, thus urging many cosmetic brands to proactively penetrate the market in order to maintain the sales and expand the customer 

base by launching 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. The reasonable price cosmetics can earn satisfactory sales 

during the period that the customers had to tighten their purse strings. This is also a greater opportunity for cosmetic manufacturer 

to adopt the concept of “Value Money” as a selling point in order to spur the spending and sales. Besides, the modern technology 

plays a grater role to enhance the service quality which will help arouse the customers’ demand. Many counter brands, thus, have 

installed the new technology, such as skin analysis machine, so customers can spend only 3-5 minutes to get the result of their 

skin analysis. This special tool will help create brand reliability and give value-added service to customers, so they will appreciate 

the worthiness of their spending.  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 Robinson, 

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

counter services upcountry.  Marketing strategies of many counter brands are now changing. They turn to create affection and 

brand loyalty as well as launching products that can respond customers’ demand effectively. Other marketing campaigns were also 

continuously conducted, including launching a number of new products, offering service to satisfy customers, arranging gift-set 

products, providing a promotional campaign for premium products and implementing the “Member Get Member” strategy in order to 

expand the new customer base. The activities engaged in the customer relationship management (CRM) has arranged to help create 

brand recognition, as well as 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.

Nature of Business
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปรัชญา	ดร.เทียม	โชควัฒนา	:
การรักและเข้าใจกันเป็นความสุขอย่างยิ่งของผู้มีภูมิปัญญา

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
Love and understanding  bring happiness to the intellectual person.
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 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 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. Discount 

stores have tried to upgrade their image to be superior to other rivals in discount store business which face tough price competition 

causing many discount stores have to stop their business operation. The price dumping has also causes the negotiation power in 

the stronger hands and led to 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.

  Moreover, the discount store business has to adjust themselves to brace for the more intense enforcement of zoning 

law. Many proprietors have resized their stores to only 300 - 400 square meters in order to avoid breaking the law, such as opening 

the Tesco Lotus Express, which is developed from Tesco Lotus. This allows them to establish their branches at anywhere.  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.

  It is expected that the discount store business will continue to grow in line with the domestic economic recovery. 

The proprietors tends to expand their branch to medium and small-sized provinces where show high purchasing power. The size of 

new branches seems to be smaller and must be at the nearest possible location to a community. The product discount tends to be 

the marketing strategy that is always implemented to attract the customers, such as the discount on daily consumer products. This 

price reduction is likely to be their main policy that were applied as the permanent promotional campaigns rather than being only a 

seasonal campaigns.

- 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 Plc., both of which belong to the Saha Group and are 

under the quality management of ISO 9001. 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.

Nature of Business
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

53-03-086_049-063=1C_B.indd   59 3/24/2010   2:44:54 AM



60

 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 2010 the customs tariffs of the ASEAN countries shall be scheduled to fall to duty-free status as per the AFTA 

agreement. The cosmetics are also on the list for liberalization. Thai entrepreneurs hence, should brace for the impacts of this new 

tariff rate, together with reducing the production cost in order to tackle this new standards. This will combine with the changing 

behavior 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

  In 2009, the market turnover totaled around Baht 12 billion, growing only 3-4 percent due to economic crisis and 

other negative factors which has eroded the consumers’ purchasing power and changed their spending behaviors. According to the 

research, it was found that women reduce the purchase volume of their lingerie to 1-2 pieces per month, from 3-4 pieces per month. 

As a result, there are only three main brands playing an important role to determine the trend of lingerie business competition. These 

include WACOAL, with a market share of 50 percent, followed by TRIUMPH and SABINA with a market share of around 20 percent 

each. The competition is based on two strategies including innovation and price.

 Previously, the innovation is one of strategy that was used to arouse the excitement of competition. It helps create the 

sales and create value-added service for products and the brand. Besides, the competition on innovation will help avoid the price 

competition.

  Considering on the selling points of each rival, enlarging the perceived breast size is the top quality that manufacturers 

presented in order to attract the customers, such as WACOAL Mantra, a push-up brassiere with  three different levels and curves of 

“Miracle Pad” helping develop the breast size which ranges in cup size from A to C. Meanwhile, TRIUMPH has launched a collection 

of  “Zero to Sexy,” a bra that can enhance the cleavage together with developing cup size and SABINA Doom Doom which presents 

a collection of  “Soft Doom,” focusing to develop cup size which specially caters to A-cup women.

  Although the innovation has played a vital role to spur the sales growth, the price is still an important factor that 

influences the consumer’s purchasing making decision. Amid this tough economic condition, the mentioned top-three brands 

have implemented the price strategy to surprise the market and spur the sales, such as TRIUMPH has presented the “one price” 

promotional campaign which specify for the “basic” items by pricing at Baht 249. TRIUMPH has presented this shocking price for 

the first time, against its normal price of Baht 1,000 averagely per piece. This brand aims at drawing more customers.

  The competition in lingerie products among traders focuses on activities 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.

Nature of Business
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
ความเป็นเพื่อนเป็นสิ่งที่ดีงามที่มนุษย์จะพึงปฏิบัติต่อกัน

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
Friendship is the best one can offer to mankind.
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 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 9001.  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

 Although the overall economic condition of our country has been decelerating, there have been many existing and new 

entrepreneurs entering into the woman lingerie market every year. Due to the women’s lingerie products have its own characteristics 

and consumers’ demand tends to vary, the manufacturers have to implement many strategies amid this intensified competition. The 

imports of lingerie could be conducted easier and there are many new manufacturers producing low-priced products, so these factors 

has affected the price of lingerie available in the market, particularly middle- and lower-end market where there are lower purchasing 

power. Meanwhile, the high-end market has focused on creating value-added benefit for products and services by conducting the 

research and development to invent new innovation in the dimension of raw-material, sewing technique, designs including the upgrading 

of service quality to maximize customer satisfaction.  

 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 

Nature of Business
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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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.

3. Men’s Wear Industry
- State of Competition

 In the past year, the expansion of male apparel market contracted up to 5 percent, due to economic fluctuation and 

political unrests, thus resulting in the changing buying behavior and they tend to be more careful about their spending by focusing 

on its worthiness.  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, but rarely conducted new marketing campaigns.  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 6 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 industrial situation seems to improve, amid higher market competition due to the export growing at lower rate. Higher 

competition is foreseeable for the middle- and low-end segments, amid greater influx of cheap products from China. Competitive 

advantages in market differentiation through development of innovative products with quick response marketing activities, as well as 

focusing on worth of money products will continually attract customers interest, instead of using only pricing strategy as other rivals 

do.

Nature of Business
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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Don’t let life drift away aimlessly.
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4. Conglomerate Structure 

1. The Company has neither an affiliated nor subsidiary company.

2. Shareowning in the company that may have conflicts of interest per notes of investment in related companies on page 196-205 

 of this Annual Report.

3. Information about related companies that operate the similar or related business and cross-shareowning as of December 31,  

 2009 is as following:

Name of  companies
Shares held by ICC 

(%)

The company’s 
Shares held in

ICC	(%)	

Similar or related 
business

Cross-Shareowning

1. Saha Pathana Inter-holding Plc. 9.21 22.10 - 
2.  Sahapathanapibul Plc. 10.54 8.47  
3.  Thai Wacoal Plc. 4.77 3.69  
4. Thanulux Plc. 10.26 3.31  
5.  O.C.C. Plc. 19.73 0.55  
6.       S  & J International Enterprises Plc. 14.62 0.27  
7.  Textile Prestige Plc. 10.43 0.44  
8.  People’s Garment Plc. 5.25 0.12  
9.  First United Industry Co.,Ltd. 9.12 0.35 - 

10.  I.D.F. Co.,Ltd. 9.00 9.37 - 
11.  Tiger Distribution & Logistics Co.,Ltd. 19.90 0.39  
12.  International Laboratories Corp.,Ltd. 19.56 1.10  
13.  Thai Arusu Co.,Ltd. 4.17 0.03 - 

Remark : The Company has adopted the cross shareowners structure which is not contrary to the No. 14 of the Notification of Capital  
 Market Supervisory Board No. TorChor 28/2551, Re: Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares.

Nature of Business
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