







Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
At work, one must always contribute to the well-being of others.

การกอตั้งบริษัท
ป 2507 เริ่มกอตั้งในนาม หางหุนสวนจำกัด อินเตอรเนชั่นแนล คอสเมติคส (เพี้ยซ) ดวยทุนจดทะเบียน 100,000 บาท และมีพนักงาน
   7 คน โดยเปนผูแทนจำหนายผลิตภัณฑเครื่องสำอาง “เพี้ยซ” สำนักงานตั้งอยูที่ ถนนสาธุประดิษฐ
ป 2508 เปลี่ยนจาก หางหุนสวนจำกัด อินเตอรเนชั่นแนล คอสเมติคส (เพี้ยซ) เปน บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล คอสเมติคส (เพี้ยซ) จำกัด
ป 2516 เปลี่ยนชื่อจากบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล คอสเมติคส (เพี้ยซ) จำกัด มาเปน บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล คอสเมติคส จำกัด
  มีพนักงานเพิ่มขึ้นเปน 1,200 คน
ป 2531 เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญที่ตราไวจากเดิมหุนละ 100  บาท เปน 10 บาทตอหุน
ป 2537 จดทะเบียนแปรสภาพเปน บริษัท มหาชน จำกัด ตอกรมทะเบียนการคากระทรวงพาณิชย
ป 2538 ดร.สม จาตุศรีพิทักษ เขาดำรงตำแหนง ประธานกรรมการบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล คอสเมติคส จำกัด  (มหาชน)

ป 2539 เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล คอสเมติคส จำกัด (มหาชน) เปน บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

  พรอมทั้งเปลี่ยนตราสัญลักษณบริษัทใหม
ป 2545 เขาโครงการซื้อหุนของบริษัทคืน เพื่อบริหารทางการเงินสำหรับสภาพคลองสวนเกิน จำนวนไมเกิน 2.9 ลานหุน วงเงินสูงสุด
  ไมเกิน 610 ลานบาท กำหนดระยะเวลาจำหนายหุนที่ซื้อคืน ภายหลัง 6 เดือน นับแตการซื้อหุนคืนเสร็จสิ้นแตไมเกิน 3 ป กรณี
  จำหนายหุนไมหมด เมื่อพนกำหนดบริษัทฯ จะลดทุนชำระแลว โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิไดจำหนายทั้งหมด มีหุน
  ทุนซื้อคืนจำนวน 269,600 หุน ราคาทุนรวม 61.30 ลานบาท
ป 2546 เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญที่ตราไวจากเดิมหุนละ 10 บาท เปน 1 บาทตอหุน
ป 2547 จัดสรางอาคารสำนักงานใหมเปนอาคารแฝดสูง  6  ชั้น  ในบริเวณใกลเคียงอาคารเดิม  และไดทำพิธีเปดอาคารสำนักงานใหม
  อยางเปนทางการเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ ใหเกียรติ
  เปนประธานในพิธี
ป 2551 ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 500 ลานบาท โดยเรียกชำระแลวจำนวน 290.63 ลานบาท และมีพนักงานรวมทั้งสิ้น
  7,427  คน

บริษัทพันธมิตร
 บริษัทฯ ไดรวมกับบริษัทพันธมิตรตามจังหวัดสำคัญๆ เพื่อเปนศูนยกลางอำนวยความสะดวก และบริการลูกคาอยางใกลชิด  
ป 2520 ที่จังหวัดเชียงใหม คือ บริษัท อินทนิลเชียงใหม จำกัด
  ที่จังหวัดสงขลา คือ บริษัท อินเตอรเซาท จำกัด
  ที่จังหวัดขอนแกน คือ บริษัท แคน จำกัด
ป 2531 ที่จังหวัดภูเก็ต คือ บริษัท ซัน แอนด แซนด จำกัด
ป 2534 ที่จังหวัดชลบุรี คือ บริษัท อีสเทิรน ไอ.ซี.ซี. จำกัด
ป 2535 ที่จังหวัดนครราชสีมา คือ บริษัท โคราชวัฒนา จำกัด
ป 2538 ที่จังหวัดนครสวรรค คือ บริษัท ปากน้ำโพวัฒนา จำกัด
ป 2539 ที่จังหวัดพิษณุโลก คือ บริษัท มหาราชพฤกษ จำกัด 

การจัดจำหนายผลิตภัณฑ
ป 2513 เริ่มขยายแนวผลิตภัณฑ โดยรับเปนตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑชุดชั้นใน “วาโก” จากประเทศญี่ปุน
ป 2518 ขยายแนวผลิตภัณฑ โดยรับเปนตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑสุภาพบุรุษ “แอรโรว” จากประเทศสหรัฐอเมริกา
ป 2525 ริเริ่มตลาดแฟชั่นระดับโลกจากตางประเทศ โดยรับเปนตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑแฟชั่นสตรี “อิโตคิน”
ป 2527 ขยายแนวผลิตภัณฑ โดยรับเปนตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑสุภาพบุรุษ “กีลาโรช” จากประเทศฝรั่งเศส
ป 2531 ขยายแนวผลิตภัณฑ โดยรับเปนตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑสุภาพบุรุษ “ลาคอส” จากประเทศฝรั่งเศส
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
การวางเปาหมายนั้นตองละเอียดรอบคอบ อยามองขามจุดเล็กจุดนอย

ป 2534 เปนตัวแทนจำหนาย “มิซูโน” ผลิตภัณฑที่ใชในการกีฬาชั้นนำระดับโลก เพื่อตอบสนองความตองการของนักกีฬาที่มีจุดมุงหมาย
  สูความเปนเลิศ
ป 2536 เปนตัวแทนจำหนายชุดชั้นในชาย “กุนแซ” จากประเทศญี่ปุน
ป 2541 เริ่มธุรกิจสินคา “BSC” (BEST SELECTED COLLECTION) ซึ่งเปนผลิตภัณฑใหมที่ผานการคัดเลือกแลววาเปนสินคาที่ดีมี
  คุณภาพ เพื่อให BSC ยี่หอของไทยกาวสูตลาดโลกสากลในอนาคต
ป 2542 ขยายขอบขายสินคา “BSC” (BEST SELECTED COLLECTION) ในกลุมเสื้อผาและชุดชั้นในสุภาพบุรุษ เครื่องหนังสุภาพบุรุษ
  เสื้อผาและชุดชั้นในสตรี เครื่องหนังสตรี รองเทาสตรี ชุดวายน้ำ เสื้อผาเด็ก ของใชเด็ก ของเลน ตุกตา และผาขนหนู
ป 2545 • จัดตั้ง His & Her Shop แหงแรก ณ ศูนยการคาบิ๊กเจียง จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2545 เพื่อเปนรานคาที่รวบรวม
   สินคาแฟชั่นของบริษัทฯ อาทิ เสื้อผาบุรุษ ARROW, Guy Laroche เสื้อผาสตรี Minna, Wacoal Blouse, Melody และเครื่อง
   หนัง Louis Fontaine, St. Andrew, naturalizer เปนตน โดยเนนการตกแตงรานที่ทันสมัยและอบอุนดวยบริการที่ดีจาก
   พนักงานขาย   
ป 2546 • จัดตั้งโครงการ 108 SHOP เพื่อสนับสนุนการคาปลีกของคนไทย สนับสนุนใหคนไทยเปนเจาของกิจการคาปลีก ดวยการลงทุน
   ที่นอยที่สุด เปนการชวยเพิ่มรายไดใหแกครอบครัว โดยเปดรับสมาชิกที่สนใจ เขารวมโครงการ โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม
   ใดๆ และสามารถสั่งซื้อสินคาของเครือสหพัฒนไดในราคาสง ในปแรกมีผูสนใจสมัครเขาเปนสมาชิกถึง 1,143 ราย
  • นำระบบ QRMS (Quick Response Marketing System) ใชในการบริหารการขาย โดยติดตั้งระบบ ณ จุดจำหนายสินคา
   ทั่วประเทศ  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานขายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ป 2547 • ขยายโครงการ 108 SHOP ไปทั่วประเทศ มีผูสนใจเขารวมเปนสมาชิก 11,360 ราย
  • จัดตั้งโครงการ His & Her Plus Point เพื่อรับสมัครสมาชิกและมอบสิทธิประโยชนใหแกลูกคา ในการสะสมคะแนนจากการซื้อ
   ผลิตภัณฑของบริษัท ณ เคานเตอรปกติในรานคาที่รวมรายการทั่วประเทศ โดยลูกคาจะไดรับคะแนนสะสม 1 คะแนน จาก
   ทุกๆ ยอดซื้อ 25 บาท เพื่อสะสมแลกรับของรางวัลตามแคตตาล็อค
ป 2549 • ขยายแนวผลิตภัณฑ โดยรับเปนตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑอุปกรณคอมพิวเตอรและกลองดิจิตอล “Lenovo” จากประเทศจีน
  • เริ่มธุรกิจสินคา “MAXIMUS” โดยเริ่มจากผลิตภัณฑยีนสและเครื่องหอม ซึ่งเปนผลิตภัณฑของคนไทยที่ดีมีคุณภาพ เพื่อ
   ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมวัยรุน
ป 2550 • ขยายสายผลิตภัณฑ “ESSENCE” โดยคิดคนผลิตภัณฑเปนรูปแบบผงซักฟอก ซึ่งมีคุณสมบัติละลายน้ำไดดี ถนอมเนื้อผา
   และมีกลิ่นหอมติดทน เพื่อเปนอีกทางเลือกหนึ่งใหแกลูกคา
  • ขยายสายผลิตภัณฑ “ELLE” ในกลุมเสื้อผากีฬา ภายใตชื่อผลิตภัณฑ “ELLE ACTIVE”

  • ผลิตภัณฑ ARROW ขยายสายผลิตภัณฑ ภายใตชื่อผลิตภัณฑ “ARROW BLUE JEANS” โดยเนนผลิตภัณฑแนวลำลอง อาทิ
   เสื้อยืด กางเกงยีนส ชุดชั้นใน น้ำหอม เปนตน
  • เริ่มธุรกิจผลิตภัณฑอาหารเสริม “Natalie by BSC” รวมกับ นาตาลี เกลโบวา อดีตมิสยูนิเวิรส ป 2005 เพื่อตอบสนองลูกคา
   ที่ใสใจตอสุขภาพ
ป 2551 • ขยายรานคา His & Her Shop ตามหางสรรพสินคาทั่วประเทศ ปจจุบันมี 43 รานคา
  • ขยายขอบขายผลิตภัณฑ St. Andrews ในกลุมผลิตภัณฑน้ำยาลางจาน “ดิชแฮปป  By St. Andrews” ซึ่งมีประสิทธิภาพ ขจัด
   คราบมัน คราบอาหารแหงกรัง และกลิ่นคาวไดดี นอกจากนี้ยังมีสวนผสมของสารทำความสะอาดสามารถยอยสลายไดตาม
   ธรรมชาติ โดยไมทิ้งสารตกคางในน้ำ
  • เริ่มธุรกิจผลิตภัณฑอาหาร สาหรายทอดกรอบทาเบรุ โดยเปนตัวแทนจัดจำหนายสาหรายคุณภาพดี จากประเทศเกาหลี ซึ่งใช
   ซอสปรุงรส ตนตำรับจากเกาหลี มีรสชาติเขมขน  ใหคุณประโยชนตอรางกาย
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การเพิ่มทุนจดทะเบียน
ป 2509 เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 1.5 ลานบาท
ป 2515 เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 3 ลานบาท
ป 2521 เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 12 ลานบาท และไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังใหเปนบริษัทที่มีมาตรฐาน เปนบริษัทจดทะเบียนใน
  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ป 2522 เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 18 ลานบาท
ป 2523 เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 24 ลานบาท
ป 2526 เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 36 ลานบาท
ป 2527 เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 48 ลานบาท
ป 2530 เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 82.5 ลานบาท
ป 2531 เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 300 ลานบาท โดยมีทุนชำระแลว 110 ลานบาท 

ป 2532 เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 500 ลานบาท โดยมีทุนชำระแลว 120.45 ลานบาท
ป 2536 มีทุนชำระแลวจำนวน 138.04 ลานบาท
ป 2537 มีทุนชำระแลวจำนวน 146.88 ลานบาท
ป 2538 มีทุนชำระแลวจำนวน 147.08 ลานบาท
ป 2539 มีทุนชำระแลวจำนวน 290.63 ลานบาท ถึง ปจจุบัน

การออกหุนกู
ป 2530 เริ่มออกหุนกูครั้งแรกจำนวนเงิน 50 ลานบาท 

ป 2532 ออกหุนกูชนิดแปลงสภาพเปนหุนสามัญไดครั้งแรกจำนวน 120 ลานบาท 

ป 2533 ออกหุนกูชนิดแปลงสภาพเปนหุนสามัญไดครั้งที่ 2 จำนวน 200 ลานบาท

เกียรติประวัติที่ไดรับ
ป 2531 ไดรับรางวัล “โตเกียว ครีเอชั่น อะวอรด” ครั้งที่ 2 ซึ่งเปนรางวัลยอดธุรกิจที่มีความคิดสรางสรรคในภูมิภาคเอเชียอาคเนยดีเดน
  ที่สนับสนุนแฟชั่นและรวมพัฒนาการแตงกายของคนไทย
ป 2534 คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ “THE OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU

  MERITE” จากประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส จากผลงานที่ไดสงเสริมใหผลิตภัณฑของฝรั่งเศสแพรหลายในประเทศไทย 
ป 2537 คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ไดรับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
  วิศวกรรมสิ่งแวดลอม จากมหาวิทยาลัยขอนแกน  

ป 2538 ดร.สม จาตุศรีพิทักษ ไดรับพระราชทานปริญญาบัตรบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ป 2539 ดร.บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ ชั้นที่ 1 ปฐมดิเรกคุณาภรณ     
ป 2541 ดร.บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท ไดรับรางวัล “The Prime Minister’s Trade Award” จากนายกรัฐมนตรีญี่ปุน
  ในฐานะนักธุรกิจไทยที่มีสวนชวยสงเสริมและสรางความเขาใจที่ดีทางดานการคาระหวางประเทศไทยกับประเทศญี่ปุน
ป 2542 • ดร.บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท ไดรับเลือกเปน “นักการตลาดดีเดนประจำป  2541” (MARKETER OF

   THE YEAR 1998) ในเชิงนวัตกรรมการตลาด ผลประกอบการ ประสิทธิภาพของการประยุกตใชทฤษฎกีารตลาด และจรรยาบรรณ
   การตลาด
  • ไดรับการรับรองมาตรฐานการบริหารงานระบบคุณภาพ ISO 9002 เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจาก SGS YARSLEY

   INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES ซึ่งเปนหนวยงานของ SGS



Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
To set objectives, one must be discreet and leave no stones unturned.



ป 2543 ไดรับการรับรองมาตรฐานการบริหารงานระบบคุณภาพ ISO 9002 ทั่วประเทศ ครบทุกผลิตภัณฑ จาก SGS YARSLEY

  INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES ประเทศอังกฤษ
ป 2544 ดร.บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัย
  พาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ป 2545 • ดร.บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท รับเครื่องราชอิสริยาภรณกุนซันโต ซุยโฮโช (The Order of the Sacred

   Treasure, Gold Rays with Neck Ribbon) จากประเทศญี่ปุน ในฐานะนักธุรกิจไทยที่มีความสัมพันธอันดีในการดำเนินธุรกิจ
   กับนักธุรกิจญี่ปุนมายาวนาน
  • ดร.บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากคณะ
   พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ป 2546 • คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผูอำนวยการ ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ Chevalier dans l’Ordre National de la Legion

   d’Honneur จากประเทศฝรั่งเศส ในฐานะผูบริหารชาวไทยที่สงเสริมใหผลิตภัณฑของฝรั่งเศสแพรหลายในประเทศไทย
  • คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ไดรับปริญญาธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ไดรับการรับรองมาตรฐานการบริหารงานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ทั่วประเทศ ครบทุกผลิตภัณฑ จาก SGS YARSLEY

   INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2546

ป 2547 ดร. บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท เขารับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบัน
  บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ป 2548 • ดร. บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท รับปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด
   มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
  • ดร. บุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผูอำนวยการ รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย
   บูรพา
ป 2549 • ดร. บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท รับรางวัลเกียรติยศ “ทำเนียบเกียรติคุณ นักการตลาดไทย” (Marketing

   Hall of Fame) ประจำป 2549 จากสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย

การจัดงานและกิจกรรม
ป 2540 • รวมกับกรุงเทพมหานครจัดงาน “ไทยชวยไทย เพิ่มคาเงินบาท” ที่ทองสนามหลวง เพื่อจำหนายสินคาราคาประหยัดภายใต
   สัญลักษณ “สหกรุปไทยแลนดเบสท”
  • จัดกิจกรรมรวมกับกรมสงเสริมการสงออก จัดมหกรรมสงออกสินคาในเครือสหพัฒน “สหกรุปเอ็กซปอรต’98” เพื่อสงเสริม
   การสงออกของเครือสหพัฒน
ป 2541 • นำเสนอโครงการไทยแลนดเบสท ใหผูผลิตสินคาไทยรายอื่นๆ เขารวมโครงการใชสัญลักษณ ไทยแลนดเบสท เพื่อใหเปน
   สัญลักษณแสดงสินคาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน และผลิตในประเทศไทย โดยคนไทย มีสมาชิกเขารวมโครงการจำนวน 13 บริษัท
  • จัดงานสหกรุปเอ็กซปอรต แอนด เทรด เอ็กซฮิบิชั่น ครั้งที่ 2 ขึ้นที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เพื่อเปนนิทรรศการกิจกรรม
   การคาระหวางฝายไทยและผูประกอบการตางประเทศ เปนแหลงพบปะทางการคา สรางเครือขายความสัมพันธการติดตอ
   การคาขายอยางตอเนื่อง ชวยยกระดับและพัฒนาความสามารถเชิงแขงขันของผูสงออกของไทย 
  • รวมกับกรุงเทพมหานครจัดงาน “ไทยชวยไทย เพิ่มคาเงินบาท ครั้งที่ 2” ที่ทองสนามหลวง
ป 2542 • จัดงาน สหกรุปเอ็กซปอรต แอนด เทรด เอ็กซฮิบิชั่น ครั้งที่ 3 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์
  • ขยายเครือขายโครงการไทยแลนดเบสท โดยรับสมาชิกเพิ่มเปน  29  บริษัท
ป 2543 • จัดงาน สหกรุปเอ็กซปอรต แอนด เทรด เอ็กซฮิบิชั่น ครั้งที่ 4 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์
  • จัดงาน Men’s World Trend เพื่อนำเสนอแนวโนมรูปแบบและสีสันของแฟชั่น ป 2000-2001 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 

Company Milestone




ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
ความรูเหมือนดาบ ยิ่งใชยิ่งคม



ป 2544 • จัดงานสหกรุปเอ็กซปอรต แอนด เทรด เอ็กซฮิบิชั่น ครั้งที่ 5 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์
  • ขยายเครือขายพันธมิตรโครงการไทยแลนดเบสท เพิ่มขึ้นเปน 36 บริษัท โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ 6 ประเภท คือ เครื่องใชในครัวเรือน
   และสำนักงาน ยานยนตและเครื่องจักรกล อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอางและเครื่องหอม โรงแรมและบริการ และหางสรรพสินคา
ป 2545 รวมกับเครือสหพัฒนจัดงานสหกรุปเอ็กซปอรต แอนด เทรด เอ็กซฮิบิชั่น ครั้งที่ 6 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ป 2546 รวมกับเครือสหพัฒนจัดงานสหกรุปเอ็กซปอรต แอนด เทรด เอ็กซฮิบิชั่น ครั้งที่ 7 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ป 2547 รวมกับเครือสหพัฒนจัดงานสหกรุปเอ็กซปอรต แอนด เทรด เอ็กซฮิบิชั่น ครั้งที่ 8 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ป 2548 รวมกับเครือสหพัฒนจัดงานสหกรุปเอ็กซปอรต แอนด เทรด เอ็กซฮิบิชั่น ครั้งที่ 9 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ป 2549 รวมกับเครือสหพัฒนจัดงานสหกรุปเอ็กซปอรต แอนด เทรด เอ็กซฮิบิชั่น ครั้งที่ 10 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ป 2550 รวมกับเครือสหพัฒนจัดงานสหกรุปเอ็กซปอรต แอนด เทรด เอ็กซฮิบิชั่น ครั้งที่ 11 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ป 2551 รวมกับเครือสหพัฒนจัดงานสหกรุปเอ็กซปอรต แอนด เทรด เอ็กซฮิบิชั่น ครั้งที่ 12 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์

การจัดกิจกรรมการกุศล
ป 2542 จัดกิจกรรมเดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติ 9 จังหวัด ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และนำรายได
  โดยไมหักคาใชจายทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงใชสอยสวนพระองค ในป 2544 เปนจำนวนเงิน 11 ลานบาท
ป 2545 • จัดโครงการประกวดภาพจิตรกรรม หัวขอ “ในหลวงในหัวใจของศิลปน”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ในวโรกาส
   เฉลิมพระชนมพรรษา 75 พรรษา และคัดเลือกผลงานจากการประกวด มาจัดพิมพปฏิทิน ประจำปพุทธศักราช 2546
  • จัดโครงการประมูลผลงานภาพจิตรกรรม “ในหลวงในหัวใจของศิลปน” เพื่อนำรายไดครึ่งหนึ่งจากการประมูลสมทบ “ทุนการกุศลสมเด็จยา”
   และอีกครึ่งหนึ่งมอบใหแกศิลปนเจาของภาพ
ป 2546 จัดทำโครงการ  LACOSTE 12.12  เพื่อหาทุนมอบใหมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา
  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  ดวยการจัดกิจกรรมประมูลเสื้อโปโล  รุนพิเศษจากผลงานออกแบบลายเสื้อของศิลปนกิตติมศักดิ์  และ
  กิจกรรมจำหนายเสื้อ LACOSTE รุน Limited Edition สีดำ โลโกจระเขสีเงิน จำนวน 1,212 ตัว  และนำเงินรายไดจากการประมูลเสื้อโปโล
  791,181 บาท และรายไดจากการจำหนายเสื้อรุน Limited Edition 12,120,000 บาท มอบใหมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2546

ป 2547 จัดหาทุนเพื่อมอบใหกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ครั้งที่ 2 โดยจัดทำเสื้อยืด LACOSTE รุน 70 ป จำหนายพรอมชุดเครื่องหอมของ LACOSTE

  เพื่อจัดสรรเงิน  1,000 บาท  จากการจัดจำหนายผลิตภัณฑ  1 ชุด  มอบสมทบทุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ  ในพระอุปถัมภของสมเด็จพระเจา
  พี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เพื่อเปนทุนสนับสนุนการผาตัดเด็กโรคหัวใจ
ป 2548 • จัดโครงการประกวดภาพจิตรกรรม หัวขอ “60 ป  เย็นศิระเพราะพระบริบาล” ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
   ในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ป พุทธศักราช 2549  และคัดเลือกผลงานที่ไดรับรางวัลจากการประกวดมาจัดพิมพ
   เปนปฏิทินประจำปพุทธศักราช 2549 เพื่อหารายไดรวมสมทบทุน  มูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภเปนจำนวนเงิน
   12,000,000 บาท 

  • จัดงานนิทรรศการและประมูลภาพจิตรกรรม ชุด “60 ป เย็นศิระเพราะพระบริบาล” เพื่อนำรายไดครึ่งหนึ่งจากการประมูลมอบใหแก
   ศิลปนเจาของผลงาน และนำรายไดอีกครึ่งหนึ่งสมทบทุน “ทุนการกุศลสมเด็จยา” โดยสามารถรวบรวมรายไดจากการประมูลเปนเงิน
   8,124,000 บาท
  • จัดหาทุนเพื่อมอบใหกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ครั้งที่ 3 โดยผลิตภัณฑ Lacoste จัดทำเสื้อกันฝนรุน Lacoste Poncho มอบใหแกผูที่
   มีจิตศรัทธาที่รวมสมทบทุนทุก 2,000 บาท เพื่อเด็กที่ปวยเปนโรคหัวใจ โดยสามารถรวบรวมเงินบริจาคได 1,371,393 บาท มอบ ใหแก
   มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร



Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
Knowledge is like a sword, the more you use it, the sharper it becomes.



Company Milestone




ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
การแขงขันบังคับใหตองใชสมอง

ป 2549 • จัดกิจกรรมการกุศลเฉลิมพระเกียรติ “60 ปเย็นศิระเพราะพระบริบาล” ขึ้น เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรง
   ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป โดยผูบริหารและพนักงานเครือสหพัฒนรวมกันนั่งสมาธิ เพื่อถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จ
   พระเจาอยู หัวใหทรงมีพระพลานามัยสมบูรณแข็งแรง  การรวมบริจาคเงินไถชีวิตโค - กระบือ  สามารถรวบรวมเงินได
   4,645,567.75 บาท เขาโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และการรวมบริจาคเงินใหวัดพระบาท
   น้ำพุ จังหวัดลพบุรี เปนจำนวนเงิน 2,350,867.50 บาท เพื่อสมทบทุนชวยรักษาผูปวยโรคเอดส
  • บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รวมบริจาคเงินสมทบทุน โครงการปลูกถายไขกระดูก เฉลิมพระเกียรติ
   72 พรรษา บรมราชินีนาถ ของโรงพยาบาลรามาธิบดี เปนจำนวนเงิน 4,999,995 บาท เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคมะเร็งเม็ดเลือด
   มะเร็งตอมน้ำเหลือง รวมทั้งโรคทางพันธุกรรมที่มีความผิดปกติของเม็ดเลือด แตขาดแคลนทุนทรัพย ใหไดรับการรักษาดวย
   การปลูกถายไขกระดูก
  • ผลิตภัณฑ Lacoste รวมบริจาคเงินสมทบทุน “โครงการจัดสราง ศูนยปฏิบัติธรรมและอบรมจริยธรรม พรหมสิริธรรมสถาน”
   เปนจำนวนเงิน 2,000,000 บาท โดยผาน มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา และรวมทำนุบำรุงศาสนาดวยการจัดสรางใหเปนสถานที่
   ปฏิบัติธรรมและอบรมจริยธรรมของ นักเรียน นิสิตนักศึกษา ขาราชการ และประชาชนทั่วไป
  • ผลิตภัณฑ Lacoste รวมบริจาคเงินสมทบทุน “มูลนิธิวิจัยประสาท ในพระบรมราชูปถัมภ” เปนจำนวนเงิน 1,000,000 บาท
   โดยผาน มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อใชในการวิจัย ศึกษา และพัฒนางานดานโรคทางระบบประสาท อันจะเปนประโยชน
   แกผูปวยโรคระบบประสาทในประเทศไทยตอไป

ป 2550 • ผูบริหารและพนักงาน บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจา
   อยูหัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ประกอบดวย กิจกรรมลงนามถวายพระพรและบันทึกทำดี
   เพื่อพอ กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ 81 รูป และรวมกันรองเพลง เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นอกจากนี้ยังมี
   กิจกรรม “โครงการคลังเลือด” เพื่อชวยเหลือผูปวยที่ตองการเลือดในกรณีเรงดวน  โดยรวมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุน
   การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รวมกับบริษัทในเครือสหพัฒน มอบเงินรายไดสวนหนึ่งจากการจำหนาย
   สินคา ในการจัดงาน Saha Group Export & Trade Exhibition ครั้งที่ 10 และ 11 เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 15 ลานบาท เพื่อ
   สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
  • ผลิตภัณฑ ARROW สนับสนุน “โครงการคืนชางสูธรรมชาติ” โดยการจัดจำหนายเสื้อคอลเล็คชั่นพิเศษ “ชวยชางกลับบาน”
   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือชาง จำนวน 8 เชือก ใหกลับคืนสูปาธรรมชาติเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจา
   พระบรมราชินีนาถ ผานมูลนิธิคืนชางสูธรรมชาติ ปจจุบันผลิตภัณฑ ARROW ไดสนับสนุนเงิน 1,000,000 บาท เพื่อชวยเหลือ
   ชางตัวที่ 1 คืนสูปาธรรมชาติ
  • ผลิตภัณฑ Wacoal  มอบรถเอ็กซเรยเตานมเคลื่อนที่ระบบดิจิตอล Full Field Digital Mammography Mobile Unit (DMMU)

   ใหแกมูลนิธิถันยรักษ ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปนรถที่มีอุปกรณทางการแพทยทันสมัยที่สุด
   ในประเทศไทยและเปนคันแรกของเอเชีย มูลคา 25,000,000 บาท เพื่อนำไปใชในการตรวจหาความผิดปกติของเตานมสตรีไทย
  • ผลิตภัณฑ Lacoste มอบเงินบริจาคเปนจำนวนเงิน 10,000,000 บาท ใหแกมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภของสมเด็จ
   พระพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เพื่อใชในการผาตัดและรักษาเด็กที่ปวยเปนโรคหัวใจ
ป 2551 • บริษัท  ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ  82  รูป  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ-
   ชนมพรรษา 81 พรรษา  5 ธันวาคม 2551  ถวายเปนพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “พระผู
   ทรงเปนผูให” ของพสกนิกรชาวไทย
  • บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เปนศูนยกลางของบริษัทในเครือสหพัฒนรวบรวมเงินบริจาคเขา “กองทุน
   เพื่อศาสนกุศล” ภายใตการดูแลของมูลนิธิดร.เทียม โชควัฒนา สามารถรวบรวมเงินบริจาคได 10,653,000 บาท เพื่อนำมาทำ
   กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา อาทิ การสรางอาคารปฏิบัติธรรม การสรางอุโบสถพระประธาน ใหแกวัดในทองถิ่นทุรกันดาร เปนตน



  • บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ  9  รูป  กิจกรรมทำวัตรเย็น  และปฏิบัติ
   ธรรมทุกวันธรรมสวนะ เพื่อสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานไดมีโอกาสทำบุญตักบาตร ศึกษาปฏิบัติธรรม และนำหลักธรรม
   มาปรับใชในชีวิตครอบครัวและการทำงาน
  • ผลิตภัณฑชุดชั้นใน Wacoal ไดจัดกิจกรรม Wacoal Corporate Campaign "Wacoal Cool the World" มอบจักรยาน ใหกับ
   มหาวิทยาลัย 5 แหงๆ ละ 100 คัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 500 คัน มูลคากวา 1,150,000 บาท โดยมอบใหแก มหาวิทยาลัย
   เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (รังสิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อเปน
   การรณรงคและกระตุนใหนักศึกษาตระหนักถึงปญหาภาวะโลกรอน และลดการใชรถยนต
  • ผลิตภัณฑเครื่องแตงกาย ARROW สานตอ “โครงการคืนชางสูธรรมชาติ” เปนปที่ 2 โดยการจัดจำหนายเสื้อคอลเลคชั่นพิเศษ
   “ชวยชางกลับบาน” เพื่อรวบรวมรายไดมอบใหมูลนิธิคืนชางสูธรรมชาติ เปนเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท สำหรับเปนคาใชจาย
   ในการชวยชาง ตัวที่ 3-4 (แม-ลูก) ใหกลับคืนสูธรรมชาติ
  • ผลิตภัณฑเครื่องสำอาง BSC Cosmetology จัดทำโครงการ “น้ำใจจาก BSC เพื่อขาเทียม” รณรงคใหผูหญิงนำจานแปง
   จานอายแชโดว และจานบลัชออนที่ใชแลว ซึ่งทำจากอลูมิเนียมมาบริจาคเพื่อใชเปนวัสดุประดิษฐขาเทียม นอกจากนี้ยังรวม
   สมทบทุนใหแกมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปนเงิน 1,000,000 บาท เพื่อชวยเหลือผูพิการที่ยากไร
   ทั่วประเทศ ใหกลับมามีโอกาสเดินไดอีกครั้ง
  • ผลิตภัณฑชุดชั้นใน Wacoal ผลิตภัณฑที่ดูแลสรีระสตรีไทยอยางเชี่ยวชาญมากวา 38 ป ไดจัดกิจกรรม “Balancing Bra Donation”
   ดวยการมอบ Balancing Bra ชุดชั้นในสำหรับผูสูญเสียเตานมพรอมเตานมเทียม ใหกับผูหญิงที่สูญเสียเตานมไดกลับมาใชชีวิต
   ในสังคมไดอยางมั่นใจ นอกจากนี้ไดจัดพิมพแผนพับ “3 นิ้ว 3 สัมผัส สกัดมะเร็งเตานม” จำนวน 1 ลานฉบับ เปนคาใชจาย
   ทั้งสิ้น 380,000 บาท มอบใหกับสถาบันมะเร็งแหงชาติ สำหรับแจกจายใหแกผูหญิงไทยทั่วประเทศ ไดศึกษาวิธีตรวจหามะเร็ง
   เตานมดวยตนเอง
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
คนคือทรัพยากรที่มีคาที่สุดในโลก

Setting up the company
1964 International Cosmetics (Pias) Limited Partnership is founded with a registered capital of 100,000  baht and 7 employees

  to distribute “PIAS” cosmetics. Its office is located in Sathupradit Road.

1965 Company name is changed to International Cosmetics (Pias) Co., Ltd.

1973 Company name is changed to International Cosmetics Co., Ltd. with 1,200 employees.

1988 Par value of ordinary shares convert from Baht 100 to baht 10 per share.

1994 Company is registered as a public company limited at the Trade Registration Department, Commerce Ministry.

1995 Dr. Som  Chatusripitak  becomes  Chairman  of the Company.

1996 The Company ‘s name and logo is changed from International Cosmetics Public Company Limited to I.C.C. International

  Public Company Limited.

2002 To participate in the share repurchase project for financial management of the excess cash flow. The number of shares

  repurchased is not exceeded 2,900,000 shares at the maximum value not exceeding Baht 610 million. The period for

  the resale of shares shall be after 6 months from the completion date of share repurchase but not  later than 3 years.

  In the event  the repurchased shares cannot be disposed off after the due period, the company shall reduce its paid-up

  capital by writing-off the remaining unsold repurchase shares. At the total, there is 269,600 repurchase shares with par

  value Baht 61.30 million.

2003 Ordinary share value is split from Baht 10.- to Baht 1.- per share.

2004 Construct the new office building, 6-storeys twin building, next to the old one and the official opening ceremony is held

  on November 25, 2004 by Dr. Somkid Jatusripitak, the Minister of Finance, honored as chairman of the ceremony.

2007 The Company was established with its registered capital of Baht 500 million (as of December 31st, 2007) and the paid

  -up capital of Baht 290.63 million. The Company has 7,454 employees in total.

2008 As of December 31, 2008 , the company recorded the total registered capital of Baht 500 Million, paid-up capital of

  Baht 290.63 Million, and 7,427 employees.

Allied Companies
 The Company has cooperated with its alliances in major provinces to facilitate and render services to its customers more closely.

1977 Chiang Mai : Intanin Chiang Mai Co., Ltd.

  Song Khla : Inter South Co., Ltd.

  Khon Kaen : Can Co., Ltd.

1988 Phuket : Sun and Sand Co., Ltd.

1991 Chonburi : Eastern I.C.C. Co., Ltd.

1992 Nakhon Ratchasima : Korajwatana Co., Ltd.,    

1995 Nakhonsawan : Paknumpowattana Co.,Ltd. 

1996 Pitsanulok : Maharachapruek Co., Ltd.

Distribution of products
1970 Company begins distribution of “WACOAL” women’s  lingeries from  Japan.

Company Milestone




1975 Activities expand to the distribution of “ARROW” men’s wear from the U.S.A.

1982 Initiates an international fashion business by being a distributor of “ ITOKIN ” women’s  wear  from Japan.

1984 Expands product line to distribute “ GUY LAROCHE” men’s wear from France.

1988 Begins  distribution of “LACOSTE” men’s wear from  France.

1991 Company starts distribution of “MIZUNO”, famous sporting goods used in various international sport arena to meet the

  need of the athletes who aim for championship.

1993 Starts distribution of “GUNZE” men’s undergarment from Japan.

1998 Starts launching “BSC” products with high manufacturing capabilities to pave the way for future role as a potential

  international brand.

1999 The “BSC” product lines are extended to include men’s apparel and undergarment, men’s leather goods, ladies’ boutique

  and  lingerie, ladies’ footwear, swimwear, children’s garment, babies’ goods, toys, dolls and towels.

2002 On January 1, 2002, the company established the first “His & Her” shop at Big Jiang Department Store, Nong Khai

  province. It primarily focused on sale of men’s apparel by ARROW and Guy Laroche, woman’s apparel by Minna, Wacoal

  Blouse, and Melody, and some leather products by Louis Fontaine, St. Andrews and Naturalizer, etc. Trendy decoration

  and hospitable  services  were  emphasized.

2003 • “108  Shop”  project is initiated  to encourage  Thai retail trade entrepreneurs to run their business at the least

   investment with increased family incomes. Admission to membership of this project is free and the member can order

   products of Saha Group of companies at the wholesale price. In the first year there are 1,143 registered members

   of this project.

  • The Quick Response Marketing System (QRMS) is implemented on marketing management. The system has been

   installed at all outlets throughout the country to enhance marketing efficiency.

2004 • Expanded “108  Shop Project” throughout Thailand. Currently, there are 11,360 member shops participating.

  • Established “ His&Her Plus Point Project” to recruit new members and give the special privileges for clients by

   collecting the point from purchase of a company’s products at regular price in sales counters participating throughout

   Thailand. The client will receive one point from every Baht 25 purchase and the collective points could be redeemed

   for the prize specified in the catalogue.

2006 • Expansion  of product lines into musical instruments  as a distributor of the Chinese-made  “Pearl River”  wind

   instruments.

  • Expansion of product lines as a distributor of the Chinese-made “LENOVO” computer equipment and digital cameras.

  • Introducing “MAXIMUS” brand, starting with jeans and toiletries, Thai-made quality products to respond to the needs

   of the teenage market.

2007 • Expand the production line of “Essence” by developing fragrant, fabric-care, water-soluble detergent product as an

   alternative for customers;

  • Expand the production line of “Elle” in sportswear  under the product name of “Elle Active”;

  • Expand the production line of “Arrow” under the product name of “Arrow Blue Jeans”, emphasizing casual wear such

   as T-shirts, jeans, underclothes, perfumes, etc.;
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
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  • Start a business of dietary supplement products “Natalie by BSC” in joint venture with Natalie Gelbova, Miss Universe

   2005, to meet  the demand of healthcare customers;

2008 • The company rolled out “His & Her” shops to leading department stores nationwide, now totaling 43 outlets.

  • The product lines under St. Andrews brand were extended to dishwashing liquid  “Dish Happy By St. Andrews”,

   with  superb quality for removal of grease, remaining food and food odor. It contains biodegradable ingredients,

   without residue in water.

  • The company launched a new food product - Taberu  Fried Seaweed, by serving as the legitimate

  • distributor of high-quality seaweed products from Korea, mixed with original flavored and healthy sauce from Korea.

Increasing registered capital
1966 Registered capital is increased to baht 1.5 million.

1972 Registered capital is increased to baht 3 million.

1978 Registered capital is increased to baht 12 million and the Company is listed on the Stock Exchange of Thailand.

1979 Registered capital is increased to baht 18 million.

1980 Registered capital is increased to baht 24 million.

1983 Registered capital is increased to baht 36 million.

1984 Registered capital is increased to baht 48 million.

1987 Registered capital is increased to baht 82.5 million.

1988 Registered capital is increased to baht 300 million with a paid-up capital of baht 110 million.

1989 Registered capital is increased to baht 500 million with a paid-up capital of baht 120.45 million.

1993 Registered capital is increased to baht 138.04 million.

1994 Registered capital is increased to baht 146.88 million.

1995 Paid-up capital is increased to baht 147.08 million.

1996 Total paid-up capital to date was baht 290.63 Million.

Securitization
1987 First debentures is issued at the amount of baht 50 million.

1989 First convertible debentures are issued at the amount of baht 120 million.

1990 Second convertible debentures are issued at the amount of baht 200 million.

Awards received
1988 Company receives “The 2nd TOKYO CREATION  AWARD” from Japan for outstanding creativity in  South East Asia

  for the promotion and development of Thai apparel.

1991 The “THE OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE”  decoration is bestowed on the Chairman, Mr. Boonsithi

  Chokwatana, by the President of France for the promotion of French products in Thailand. 

1994 An Honorary Doctorate Degree in Environmental Engineering is bestowed on the Chairman, Mr. Boonsithi Chokwatana

  by Khon Kaen University.





Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
It is wise to accumulate wealth and virtue for future benefit.

2008 Cooperate with Saha Group’s subsidiaries in organizing the 12th Saha Group Export & Trade Exhibition at Queen Sirikit

  Convention  Center.

Charity Activities
1999 A charity walk marathon is organized in 9 provinces, to commemorate the sixth cycle of His Majesty the King’s Birthday

  Anniversary. The proceeds of the event at the total amount of Baht 11 million without cost deductions, is presented in

  2001 to the King for His charity use.

2002 • Organize a painting competition entitled  “The King in the Hearts of Artists”  to celebrate the 75th  birthday of His

   Majesty the King. The winning entries from the competition are printed as the company’s calendar for the year 2003.

  • Organize an auction of the paintings from the “The King in the Hearts of Artists” project, half of its proceeds goes to

   “The Queen Mother’s Charity Fund” and another half goes to the artists whose paintings are sold.

2003 “Lacoste 12.12” project is organized to raise fund for the Cardiac Children Foundation of Thailand under the royal

  patronage of HRH Princess Galyani Vadhana. Activities include an auction of the special polo shirts painted by honorary

  artists and a sale of 1,212 pieces of black Lacoste 12.12 with silver crocodile logo polo shirts, the Limited Edition. The

  fund raised from the auction amounting Baht 791,181 and from the sale of Lacoste12.12 Limited Edition amounting Baht

  12,120,000 has been given to the Cardiac Children Foundation of Thailand on October 24, 2003.

2004 Help raise fund for the second time to the Cardiac Children Foundation of Thailand by selling of Lacoste T-Shirts 70th

  Year Edition including Lacoste perfume set. From every sale of one set product, Baht 1,000 is donated to the Foundation

  to be used for the operation of children with heart disease.

2005 • Organize a painting competition entitled  “Sixty Years of Happiness Under His Most Benevolent and Majestic Rule”

   to commemorate the 60th Anniversary of the Accession to the Throne of His Majesty the King. The winning entries

   are printed as the company’s  2006  calendars.  Proceeds from the sale of these calendars  are donated to the

   Rajapraja Nukroh Foundation Under the Royal Patronage, totally Baht 12,000,000 .

  • Organize a painting exhibition and auction entitled “Sixty Years of Happiness Under His Most Benevolent and

   Majestic Rule” .Half of the proceeds from this project goes to the artists whose paintings are sold while the other half

   goes to “The Queen Mother’s Charity Fund” totally Baht 8,124,000.

  • The third fund-raising event for donation to the Children’s Heart Disease Foundation,  with LACOSTE producing

   LACOSTE  PONCHO raincoats to give to every  donor of Baht 2000  in order to benefit children suffering cardiac

   diseases.  Donations of Baht  1,371,393  went to the Children’s Heart Disease Foundation of Thailand under the

   patronage of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana

2006 • Organizing the charity event, “60 Years under His Majesty’s Protection” on the occasion of the 60th anniversary of his

   accession to the throne, with Saha Group executives and staff sitting in meditation to wish His Majesty good health;

   collective donations to rescue livestock totalling Baht  4,645,567.75  given to the Agricultural Livestock Bank in

   accordance with royal wishes;  and collective donations to Phra Bat Nampu Temple at Lopburi totalling  Baht

   2,350,867.50 to help AIDS patients.



Company Milestone




ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
ผูที่เปนพนักงานขายที่ดี ใชวาจะเปนซุปเปอรที่ดีได

  • The I.C.C. International Public Company Limited, contributes Baht 4,999,995 to “Marrow Transplantation Project to

   commemorate H.M. the Queen’s 72th birthday anniversary” of Rama Thibodi Hospital to give help to needy patients

   suffered  from  the Leucaemia and Lymphatic Gland Cancer,  inclusive of genetic disease caused by abnormality

   leucocyte, to be cured by marrow transplantation. 

  • Product  “Lacoste”  contributes Baht  2,000,000  via Dr. Thiam Chokwatana foundation for the construction of the

   “Phromsiridharmasathan : Dharma Practice and Ethics Training Center Project. This contribution is recognized as a

   merit making attributed to  H.M.  the King’s  80th  birthday anniversary in 2007.  The Phromsiridharmasathan is

   determined  to promote and maintain the national religion by using it as the Dharma Practice and Ethics Training

   Place for students, government officers and also general public.

  • Product “Lacoste” joins contribution to the “Neurology Research Foundation under the royal patronage of the King”

   in the amount of Baht 1,000,000 via Dr. Thiam Chokwatana Foundation to conduct research, study, and development

   on neurotic disease to further benefit to the neurotic patients in Thailand.

2007 • The  management and employees of I.C.C. organized activities to commemorate the 80th Anniversary of His Majesty

   the King’s Birthday, including the signing of a well-wishing book, pledging to do good deeds for the Father of the

   Nation, giving alms to 81 monks, singing tribute songs for His Majesty the King. Moreover, the Company has

   launched “Blood Bank” campaign to help patients in urgent need of blood, in cooperation with Thai Health Promotion

   Foundation.

  • I.C.C. in conjunction with the Saha Group of Companies donated some of the  proceeds from its products sales at

   the 10th and 11th Saha  Group  Export  & Trade  Exhibition events, totally Baht  15  million, to the Chaipattana

   Foundation for charitable purposes.

  • “Arrow” product supports the “Elephant Reintroduction Project” by distributing a special collection of shirts “Send

   Me Home” to help 8 elephants return to their natural habitat, in response to the royal initiative of Her Majesty the

   Queen, through the “Elephant Reintroduction Foundation”. At present, “Arrow” product has donated Baht 1,000,000

   to help return the first elephant to the jungle.

  • “ 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.

  • “ Lacoste”   product donates Baht 10,000,000 to the Cardiac Children Foundation of Thailand under the Royal

   Patronage of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana, for cardiac children operations and Treatments.

2008 • ICC International Plc. organized an alms-offering ceremony for 82 monks to commemorate the 81st  Anniversary

   of His Majesty the King’s birthday on December 5, 2008, in honor of His Majesty “the Great Giver” of Thai people. 

  • ICC  International  Plc. served as the center for  soliciting financial donations of the Saha  Group for “Religious

   Charitable Activity Fund”, under supervision of Dr. Thiam  Chokwatana Foundation. Total donations reached a high

   level of Baht 10,653,000, which were allocated as contributions to several religious activities, such as construction

   of Dhamma Practice building,  Buddhist Temple hall and Buddhist image for temples in remote areas, etc.





Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
A good salesman cannot be assured of the future good supervisor.

1995 An Honorary Doctorate Degree in Business Administration is bestowed on Dr. Som Chatusripitak by the Faculty of

  Commerce and Accountancy of Thammasat University.

1996 The Knight Grand Cross (First Class) of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn is bestowed on Vice Chairman,

  Dr. Boonsithi Chokwatana.

1998 The Prime Minister’s Trade Award is bestowed on Dr. Boonsithi Chokwatana, Vice Chairman by Prime Minister of Japan

  to honor him as a Thai entrepreneur who helps promote trade relationship between Thailand and Japan.

1999 • Vice Chairman Dr. Boonsithi Chokwatana is honored as “Marketer of the year 1998” for marketing innovation,

   corporate performance, competence in adapting marketing theories and ethics.

  • The company is accredited with ISO 9002 for its standard of quality management systems in Greater Bangkok and

   surrounding areas by SGS Yarsley International Certification Services, a division of SGS United  Kingdom  Ltd.

2000 The  Company receives nationwide ISO 9002 certification for the standard quality management system of all its

  products from SGS Yarsley International Certification Services, United Kingdom.

2001 • Dr. Boonsithi Chokwatana, Vice Chairman, is conferred with an Honorary Doctorate Degree in Business Administration

   from the College of Commerce, Burapha University.

2002 • The Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Neck Ribbon, was conferred on Dr. Boonsithi Chokwatana, Vice

   Chairman of the company, in his capacity as a Thai businessman who has long established a good relationship in

   doing  business with Japanese businessmen.

  • An Honorary Doctorate  Degree in Business  Administration from the  Faculty of Commerce and Accountancy,

   Thammasat University, was conferred on Dr. Boonsithi Chokwatana, Vice Chairman of  the company.

2003 • Company’s president, Mr. Boonkiet Chokwatana has been bestowed a French decoration Chevalier dans l’ Ordre

   National de la Legion d’Honneur as being a Thai business person who has consistently helped promote French

   products in Thailand.

  • An honorary Doctorate Degree in Business Administration (Management) is bestowed on Mr. Boonkiet Chokwatana

   from Sripatum University.

  • The  company is accredited on January 21, 2003 with new version of ISO 9001 : 2000

  • For  the standard quality  management system  of all its  products  nationwide from  SGS Yarsley  International

   Certification Services, United Kingdom.

2004 Dr. Boonsithi Chokwatana, Vice Chairman, was bestowed an Honorary Doctorate Degree of Business Administration

  from  National  Institute  of  Development  Administration.

2005 • Dr. Boonsithi Chokwatana, Vice-Chairman of the company, received an Honorary Doctorate Degree in marketing,

   from Thai Chamber of Commerce University.

  • Dr. Boonkiet Chokwatana, Chief Operating Officer, received an Honorary Doctorate Degree in Business Administration

   from Burapa University.

2006 • Dr. Boonsithi Chokwatana, Vice Chairman, honoured with election to the 2006 Marketing Hall of Fame by the

   Marketing Association of Thailand.



Company Milestone




ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
อยาเห็นแกประโยชนสวนตนจนขาดมนุษยธรรม

Events and Activities
1997 • I.C.C. in cooperation with the Bangkok Metropolitan Authority, organizes “ Thais help Thais to Strengthen the Baht”

   fair at Sanam Luang with the aim of helping fellow Thais by making available a wide variety of quality goods at

   economical prices under the slogan “Saha Group Thailand Best.”

  • With the support of the Department of Export Promotion, I.C.C. joins hands with other companies in the Saha Group

   to organize the “Saha Group Export’ 98 Exhibition” which showcases the Group’s products to buyers from around

   the world.

1998 • Introduces the Thailand Best Project symbol of quality to fellow Thai manufacturers and invite them to take part in

   the project. The Thailand Best symbol is intended as a guarantee of quality for products produced in Thailand by

   Thais. There are 13 companies joining this project.

  • Participates in the 2nd Saha Group Export & Trade Exhibition organized at Queen Sirikit National Convention Center

   as a forum for foreign and Thai entrepreneurs aimed at consolidating their efforts in further developing the competitive

   capabilities of Thai exports.

  • In cooperation with the Bangkok Metropolitan Authority, organizes “the 2nd Thais Help Thais to Strengthen the Baht”

   fair at Sanam Luang.

1999 • The 3rd Saha Group Export & Trade Exhibition is held at Queen Sirikit National Convention Center.

  • A network of the Thailand Best Project is expanded to include additional membership of 29 companies.

2000 • The Company participates in the  4th  Saha Group Export and Trade Exhibition held at  Queen Sirikit National

   Convention Center.

  • The Men’s World Trend Fair is held to present new trends in fashion, design and color schemes 2000-2001 at Queen

   Sirikit National Convention Center.

2001 • Participates in the 5th Saha Group Export & Trade Exhibition held at Queen Sirikit National Convention center.

  • A network of the “Thailand Best” Project is further expanded to include 36 additional business allies under 6 product

   categories, namely household and office appliances, vehicles and machinery, food and beverage, cosmetics and

   toiletries, hotel and services and department stores. 

2002 Participates in “The 6th Saha Group Export & Trade Exhibition” held in cooperation with Saha Group of Companies at

  Queen Sirikit National Convention Center.

2003 Co-hosts with Saha Group of Companies to organize the 7th Saha Group Export & Trade Exhibition at Queen Sirikit

  National Convention Center.

2004 Cooperate with Saha Group’s subsidiaries in organizing the 8th Saha Group Export & Trade Exhibition at Queen Sirikit

  Convention Center.

2005 Cooperate with Saha Group’s subsidiaries in organizing the 9th Saha Group Export & Trade Exhibition at Queen Sirikit

  Convention Center.

2006 Cooperate with Saha Group’s subsidiaries in organizing the 10th Saha Group Export & Trade Exhibition at Queen Sirikit

  Convention  Center.

2007 Cooperate with Saha Group’s subsidiaries in organizing the 11th Saha Group Export & Trade Exhibition at Queen Sirikit

  Convention Center.





Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
Don’t  be too selfish or you become one without  good  morale.

  • ICC International Plc. offers alms to nine monks and arranges a Dhamma practicing and meditation session every

   Buddhist holyday, in order to promote merit making and Dhamma observing among ICC executives and employees,

   including adoption of Dhamma in their daily lives and works.

  • Wacoal lingerie launched a Wacoal corporate campaign - “Wacoal Cools the World”, by donating 500 bicycles worth

   over Baht 1.15 million to five universities (100 bicycles for each university).  These five universities were Kasetsart

   University,  Thammasat University (Rangsit Campus),  Chiang Mai University,  Burapha University and Khon Kaen

   University. It is part of a campaign to encourage students to realize the Global warming problem and to reduce uses

   of motor vehicles.

  • ARROW continued its contribution to the “Elephant Reintroduction” program for two consecutive years, donating its

   sale proceeds of its shirts under “Send Me Home” collection of Baht  2 million for release of the third and fourth

   elephants (mother and son) back to the wild under the “Elephant Reintroduction” Foundation.

  • BSC Cosmetology launched a campaign “BSC Contribution to Prosthetic Legs”, urging female customers to donate

   the  used aluminum  containers of their  powder, eye shadows  and brush - on as raw material for prosthetic leg

   production. BSC Cosmetology also donated a sum of Baht 1 million to the Prosthetic Leg Foundation under Royal

   Patronage of Her Royal Highness the Princess Mother for prosthetic leg production for the handicapped all over the

   country.

  • Through 38 years as an expert in women’s lingerie, Wacoal Products launched a campaign – “Balancing Bra

   Donation”, by donating “Balancing Bra”, with “post mastectomy breast pads”.  It also published one million brochures,

   concerning the “Use of Three Fingers for Breast Cancer Detection”, under a total sum of budget of Baht 380,000,

   delivered to the National Cancer Institute for distribution to Thai women nationwide, so that they would be familiar

   with self-examination of breast cancer.


