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Social Activities 
กิจกรรมทางสังคม

ดว้ยสำนกึในพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
ที่ทรงเป็น “ผู้ให้” แก่พสกนิกรของพระองค์มาตลอดระยะเวลา 60 ปี แห่ง
การครองราชย ์บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จำกดั (มหาชน) ไดต้ัง้
ปณธิานทีจ่ะดำเนนิตามรอยเบือ้งพระยคุลบาท ดว้ยการมุง่มัน่ดำเนนิธรุกจิ
อย่างมีคุณธรรม และประกอบกิจกรรมที่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และกจิกรรมสาธารณกศุลทีเ่อือ้ประโยชนต์อ่สงัคม ศาสนา ศลิปวฒันธรรม 
การศึกษา และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ 
 
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

1.กิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา      

5 ธนัวาคม 2550 ผูบ้รหิารและพนกังาน บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 81 รูป และพิธีถวาย 
ราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมลงนามถวายพระพร
และบันทึกทำดีเพื่อพ่อทาง http://www.iccgroup.icc.co.th 

นอกจากนี้ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 
และ บริษัทในเครือสหพัฒน์ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “รวมพลัง 
อุตสาหกรรม ทำดีเพื่อพ่อ” ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้น ด้วยการเป็นศูนย์รวบรวมรายชื่อ ที่อยู่ หมู่
เลือด และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้บริหารและพนักงานเครือสหพัฒน์ 
ที่ประสงค์จะบริจาคโลหิต มอบให้แก่สภากาชาดไทยไว้ใช้สำหรับติดต่อใน
กรณีที่ผู้ป่วยต้องการเลือดเร่งด่วน 

 
2.ปฏิทินเฉลิมพระเกียรติประจำปี2550ชุด“เอกบรมจักริน” 

ปี 2550 เป็นปีมหามงคลของชาวไทย ด้วยเป็นปีแห่ง “การจัด
งานเฉลมิพระเกยีรต ิในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
5 ธันวาคม 2550” บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 
จึงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่อเนื่องขึ้น โดยขอพระบรมราชานุญาต
เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ทรงพระเยาว์
จนถึงปัจจุบันมาจัดทำปฏิทินเฉลิมพระเกียรติ ชุด “เอกบรมจักริน” เพื่อ
มอบให้แก่ร้านค้า คู่ค้า องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
ประชาชนที่สนใจ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่องค์กรและครอบครัว 

 
 
 
 
 
 

1 
1 

2 

In gratitude for the bountiful generosity of His Majesty the 
King who has been “a giver” to his subjects throughout the past 60 
years of his reign, I.C.C. International Public Company Limited has 
vowed to follow in his footstep by committing itself to running its 
business with integrity and to conducting its activities as a tribute to 
the monarchy, organizing charity events that will consistently benefit 
society, religion, the arts and culture, education and the environment. 

 
Events in Tribute to Royalty 

1. Congratulatory Ceremony in His Majesty’s Honor 
On the occasion of the 80th Birthday of His Majesty the King, 

the executives and employees of the I.C.C. jointly offered food to 81 
monks, together with a royal tribute-paying ceremony and, also, the 
signing of a well-wishing book, pledging to do good deeds for the 
Father of the Nation at http://www.iccgroup.icc.co.th. 

In addition, I.C.C. International Public Company Limited and 
the Saha Group joined forces in an event, “Solidity of Industries to do 
good for Our Father”, organized by Thai Health Promotion Foundation 
and acted as the center for the gathering of names, addresses, blood 
types and telephone numbers of those executives and employees of 
the Saha Group who had pledged to donate blood to the Thai Red 
Cross in cases of emergency. 

  
2.2007CelebratoryCalendar entitled “OurGlorious

DivineKing”
The year 2007 was a most auspicious year for Thais as they 

celebrated the 80th Birthday of His Majesty the King on December 5th, 
2007. Rejoicingly, the I.C.C. International Public Company Limited 
held celebratory events and requested royal permission for the 
publication of His Majesty’s photos from his childhood to the present 
time to make in a celebratory calendar entitled, “Our Glorious Divine 
King”, for distribution to its retail stores, trading partners, public and 
private organizations, as well as interested parties and individuals to 
grace their organizations and family. 

 
 
 

ไม่มีใครเคยตายเพราะงานหนัก 
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กิจกรรมสาธารณกุศล
3.มอบรายได้สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จำกดั (มหาชน) รว่มกบับรษิทั
ในเครือสหพัฒน์ มอบเงินรายได้ส่วนหนึ่ง จากการจำหน่ายสินค้า ในการ
จัดงาน Saha Group Export & Trade Exhibition ครั้งที่ 10 และ 11 
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 

 
4.โครงการเครือสหพัฒน์สร้างอุโบสถ 

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ 
บริษัทในเครือสหพัฒน์ จัดกิจกรรม “โครงการเครือสหพัฒน์สร้างอุโบสถ” 
ขึ้น เพื่อเชิญชวนบริษัทในเครือสหพัฒน์ ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วม
บริจาคเงินสมทบทุนสร้างอุโบสถให้แก่วัดคีรีสุวรรณ จ.เชียงราย ซึ่ง
สามารถ รวบรวมเงินบริจาคได้ทั้งสิ้น 4,235,932 บาท โดยมีวัตถุประสงค์
การจัดสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเป็นการจรรโลง
ศาสนาให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป 

 
5.โครงการรักพ่อเชื่อพ่อรู้จักพอ 

ผลิตภัณฑ์ ARROW จัดโครงการ “รักพ่อ เชื่อพ่อ รู้จักพอ” เพื่อ
เผยแพร่และสานต่อแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้
ประชาชนทัว่ไปไดร้ว่มแบง่ปนัประสบการณแ์นวทางการดำเนนิชวีติประจำวนั
แบบรู้จักพอ ลงในไปรษณียบัตร ส่งเข้ามาเพื่อคัดเลือกรวบรวมและ
จดัพมิพเ์ปน็หนงัสอื “รกัพอ่ เชือ่พอ่ รูจ้กัพอ” โดยสว่นหนึง่มอบใหห้อ้งสมดุ
ทัว่ประเทศ รวมถงึไดจ้ดัทำสนิคา้คอลเลค็ชัน่พเิศษ “รกัพอ่ เชือ่พอ่ รูจ้กัพอ” 
ทั้งในกลุ่มสินค้าเสื้อแจ๊คเกต เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด เสื้อโปโลและหมวก ซึ่ง
สามารถรวบรวมรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท 
สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อใช้ในโครงการตามแนวพระราชดำริ เมื่อ
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ณ พระราชวังสวนจิตรลดา 

 
6.ผลติภณัฑ์ARROWสนบัสนนุ“โครงการคนืชา้งสูธ่รรมชาต”ิ 

ผลิตภัณฑ์ ARROW ได้สนับสนุน “โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ” 
ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยการ
จัดจำหน่ายเสื้อคอลเล็คชั่นพิเศษ “ช่วยช้างกลับบ้าน” เพื่อรวบรวมรายได้
มอบให้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เพื่อช่วยเหลือช้าง จำนวน 8 เชือก ให้
กลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ โดยช้าง 1 เชือกต้องใช้ค่าใช้จ่าย 1,000,000 บาท 
ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา Arrow ได้จัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึง 
การผลิตเสื้อคอลเล็คชั่น “ช้าง” เพื่อร่วมรณรงค์และหารายได้สมทบทุนให้
องค์กร หน่วยงานที่อนุรักษ์และดูแลช้างไทยมาโดยตลอด 

3 

4 

5 

6 

Charity Events 
3. Presentation of Proceeds to the Chaipattana Foundation 

The I.C.C. International Public Company Limited, in conjunction 
with the Saha Group, presented some of the proceeds from its product 
sales at the 10th and 11th Saha Group Export & Trade Exhibition, in 
the amount of Baht 15 million, to the Chaipattana Foundation for 
charitable purposes. 

 
4. The Saha Group’s Piety in the Construction A

BUDDHISTTEMPLEHALL 
The I.C.C. International Public Company Limited, in conjunction 

with the Saha Group, spearheaded the project “The Saha Group’s Piety 
in the Construction of A BUDDHIST TEMPLE HALL” to invite its subsidiaries 
in the Saha Group, executives and employees to donate money for the 
building of A BUDDHIST TEMPLE HALL at Kirisuwan Temple in Chiangrai. 
Donations accumulated totalled Baht 4,235,932, achieving the double 
objectives of celebrating the 80th Birthday of His Majesty the King and 
promoting Buddhism as the dominant religion of Thailand. 

  
5.The “Content with Sufficiency for the Love and

RespectofOurFather”Campaign 
The brand, ARROW, organized the campaign “Content with 

Sufficiency for the Love and Respect of Our Father” to promote the 
royal initiative on the sufficiency economy by having the public share 
their “Sufficiency” experiences in their daily lives on post cards to be 
selected, compiled and published in a book entitled “Content with 
Sufficiency for the Love and Respect of Our Father,” some of which 
have been given to libraries nationwide. A special collection of 
products “Content with Sufficiency for the Love and Respect of Our 
Father”, was manufactured in the product category of jackets, shirts, 
T-shirts, polo shirts and caps. The proceeds, after the deduction of 
costs, in the amount of Baht 1,000,000 were presented, on August 
6th, 2007, at Chitralada Palace, to the Chaipattana Foundation for use 
on royally-initiated projects. 

 
6.ARROWsponsors the“TheElephantsReintroduction

totheWild”Campaign 
ARROW sponsored the “Elephants Reintroduction to the Wild 

Campaign”, in accordance with Her Majesty the Queen’s initiative, 
through the sale of a special collection of shirts “Help Return the 
Elephants Home”, to raise funds for the Elephants Reintroduction to 
the Wild Foundation and thus help release and return 8 elephants to 
their natural habitat. It costs Baht 1,000,000 to help an elephant. 

Nobody dies from hard work. 
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7.ผลิตภัณฑ์ BSC Cosmetology จัดหาทุนมอบให้มูลนิธิ
ชัยพัฒนา 

เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผลิตภัณฑ์ BSC Cosmetology จัดทำผลิตภัณฑ์
ชุดแต่งหน้ารุ่นพิเศษ ภายใต้ชื่อ “BSC LONG LIVE OUR BELOVED  
KING” เป็นตลับโลหะสีทอง ประกอบด้วย อายเชโดว์ 6 โทนสี บลัชออน 
2 โทนสี เพื่อนำรายส่วนหนึ่งจากการจำหน่าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
1,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 

 
8.ผลิตภัณฑ์Wacoalมอบรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ 

ผลิตภัณฑ์ Wacoal มอบรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ระบบดิจิตอล 
Full Field Digital Mammography Mobile Unit (DMMU) ซึ่งมีอุปกรณ์
ทางการแพทย์ทันสมัยที่สุด ในประเทศไทยและเป็นคันแรกของเอเชีย 
มูลค่า 25,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อนำไปใช้ในการตรวจหาความผิดปกติ
ของเต้านมสตรีไทย 

นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลา เกือบ 10 ปี ผลิตภัณฑ์ Wacoal ได้
จดักจิกรรมและสือ่ประชาสมัพนัธต์า่งๆ เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัมะเรง็เตา้นม
มาโดยตลอด พร้อมกับจัดให้มีบริการตัดชุดชั้นใน สำหรับผู้ป่วยที่ต้อง
สูญเสียเต้านมให้มีบุคลิกภาพที่ดีและเพิ่มความมั่นใจมากขึ้น 

 
9.ผลิตภัณฑ์Lacosteจัดหาทุนสมทบมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ

ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ Lacoste ได้จัด
กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดทำเสื้อรุ่นพิเศษ การประมูลเสื้อ
จากการออกแบบของศิลปินกิตติมศักดิ์ เป็นต้น เพื่อจัดหาทุนมอบให้ 
มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จนถึงปัจจุบันผลิตภัณฑ์ 
Lacoste สามารถรวบรวมเงินบริจาคเป็นเงินทั้งสิ้น 34,282,574 บาท ซึ่ง
ได้ช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจให้กลับมาดำเนินชีวิตอย่างปกติได้แล้ว
ประมาณ 1,184 ราย  

 
10.ผลิตภัณฑ์ LeCoqSportif สนับสนุนการแข่งขัน “แอโรบิค

ต้านภัยเอดส์”
ผลติภณัฑเ์สือ้ผา้และเครือ่งกฬีา Le Coq Sportif รว่มกบั โรงแรม

อมารีวอเตอร์เกท จัดงาน “Le Coq Sportif แอโรบิคต้านภัยเอดส์เพื่อ
การกุศลครั้งที่ 11” เพื่อนำรายได้สมทบทุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติใน
อุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อ
ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าซึ่งติดเชื้อเอดส์ และสมทบทุน
บ้านแกร์ดาร์ เพื่ออุปถัมภ์เด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอดส์จากมารดา รวมมูลค่า
ทั้งสิ้น 300,000 บาท 

7 8 
9 

10 

Over the past 4 years, ARROW has organized activities including 
launching the “Elephants” shirt collection for the campaign and has 
provided funds to organizations and agencies in charge of the 
conservation and constant care of Thai elephants. 

 
7.BSCCosmetologyRaises Funds for theChaipattana

Foundation 
On the auspicious occasion of the 80th Birthday of His 

Majesty the King, BSC COSMETOLOGY has launched a special 
collection of make-up with the name “BSC LONG LIVE OUR 
BELOVED KING”, which comes in gold metal packages, consisting of 
6 shades of eye-shadow and 2 shades of blush-on. Some of the 
proceeds from sales, in the amount of Baht 1,000,000, have been 
presented to the Chaipattana Foundation. 

 
8.WACOALDonatesaMammographyMobileUnit

WACOAL donated a Full Field Digital Mammography Mobile 
Unit (DMMU), a state-of-the-art medical facility for Thailand and the 
first of its kind in Asia, worth Baht 25,000,000 to the Thanyarak 
Foundation under the royal patronage of the late Princess Mother, for 
check-ups on mammographical disorders in Thai women. 

Over the past 10 years, WACOAL has launched events and 
media publicity to educate the public about breast cancer, as well as 
having provided customized brassieres for patients who have had 
mastectomies in order to enhance their personalities and improve 
their self-esteem. 

 
9. Lacoste’s Fund-raising for the Children’s Cardiology 

Foundation 
Over the past 5 years, LACOSTE have continued to organize 

activities such as the manufacturing of a special collection of shirts, 
the auction of shirts from the designs of honorary artists, etc., to 
raise funds for the Children’s Cardiology Foundation under the 
patronage of HRH Princess Galyani. To date, LACOSTE has been 
able to raise funds totalling Baht 34,282,574 that have been used to 
help approximately 1,184 child patients with cardiac disorders and 
restore them to normal lives. 

 
10.Le Coq Sportif Sponsors the Anti-AIDS Aerobics

Competition 
The sportswear and sports gear brand LE COQ SPORTIF, 

together with the Amari Watergate Hotel, organized the 11th Anti-AIDS 
Aerobics Charity Competition, the proceeds of which were for 
Chalerm Prakiat School under the patronage of Princess Maha Chakri 
Siridhorn to give scholarships to HIV-infected orphans and to provide 
funds for Gerda House in support of HIV orphans infected by their 
mothers. Sponsorship from Le Coq Sportif product totaled Bath 
300,000. 
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