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เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน
We make people happy and beautiful

การก่อตั้งบริษัท
ปี 2507 เริ่มก่อตั้งในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ (เพี้ยซ) ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 บาท และมีพนักงาน 

7 คน โดยเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง “เพี้ยซ” สำนักงานตั้งอยู่ที่ ถนนสาธุประดิษฐ์ 

ปี 2508 เปลี่ยนจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ (เพี้ยซ) เป็น บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ (เพี้ยซ) จำกัด

ปี 2516 เปลี่ยนชื่อจากบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ (เพี้ยซ) จำกัด มาเป็น บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด 
มีพนักงานเพิ่มขึ้นเป็น 1,200 คน

ปี 2531 เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 100  บาท เป็น 10 บาทต่อหุ้น

ปี 2537 จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท มหาชน จำกัด ต่อกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์

ปี 2538 ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2539 เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 
พร้อมทั้งเปลี่ยนตราสัญลักษณ์บริษัทใหม่

ปี 2545 เข้าโครงการซื้อหุ้นของบริษัทคืน เพื่อบริหารทางการเงินสำหรับสภาพคล่องส่วนเกิน จำนวนไม่เกิน 2.9 ล้านหุ้น วงเงินสูงสุดไม่เกิน 
610 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ไม่เกิน 3 ปี กรณีจำหน่าย 
หุ้นไม่หมด เมื่อพ้นกำหนดบริษัทฯ จะลดทุนชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่ายทั้งหมด มีหุ้นทุนซื้อคืน 
จำนวน 269,600 หุ้น ราคาทุนรวม 61.30 ล้านบาท

ปี 2546 เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็น 1 บาทต่อหุ้น

ปี 2547 จัดสร้างอาคารสำนักงานใหม่เป็นอาคารแฝดสูง 6 ชั้น ในบริเวณใกล้เคียงอาคารเดิม และได้ทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่อย่าง 
เป็นทางการเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ให้เกียรติ 
เป็นประธานในพิธี

ปี 2552 ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 500 ล้านบาท โดยเรียกชำระแล้วจำนวน 290.63 ล้านบาท และมีพนักงานรวม 
ทั้งสิ้น 7,805 คน

บริษัทพันธมิตร
บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัทพันธมิตรตามจังหวัดสำคัญๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวก และบริการลูกค้าอย่างใกล้ชิด  

ปี 2520 บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่                                                                               
บริษัท อินเตอร์เซ้าท์ จำกัด จังหวัดสงขลา  
บริษัท แคน จำกัด จังหวัดขอนแก่น

ปี 2531 บริษัท ซัน แอนด์ แซนด์ จำกัด จังหวัดภูเก็ต

ปี 2534 บริษัท อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จำกัด จังหวัดชลบุรี 

ปี 2535 บริษัท โคราชวัฒนา จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

ปี 2538 บริษัท ปากน้ำโพวัฒนา จำกัด จังหวัดนครสวรรค์

ปี 2539 บริษัท มหาราชพฤกษ์ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก

การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ปี 2513 เริ่มขยายแนวผลิตภัณฑ์ โดยรับเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน “วาโก้” จากประเทศญี่ปุ่น

ปี 2518 ขยายแนวผลิตภัณฑ์ โดยรับเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุภาพบุรุษ “แอร์โรว์” จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ปี 2525 ริเริ่มตลาดแฟชั่นระดับโลกจากต่างประเทศ โดยรับเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์แฟชั่นสตรี “อิโตคิน”

ปี 2527 ขยายแนวผลิตภัณฑ์ โดยรับเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุภาพบุรุษ “กีลาโรช” จากประเทศฝรั่งเศส

ปี 2531 ขยายแนวผลิตภัณฑ์ โดยรับเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุภาพบุรุษ “ลาคอส” จากประเทศฝรั่งเศส

Company Milestone 
ประวัติบริษัท
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ปี 2534 เป็นตัวแทนจำหน่าย “มิซูโน่” ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการกีฬาชั้นนำระดับโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของนักกีฬาที่มีจุดมุ่งหมาย 
สู่ความเป็นเลิศ

ปี 2536 เป็นตัวแทนจำหน่ายชุดชั้นในชาย “กุนแซ่” จากประเทศญี่ปุ่น

ปี 2541 เริ่มธุรกิจสินค้า “BSC” (BEST SELECTED COLLECTION) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วว่าเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพ 

เพื่อให้ BSC ยี่ห้อของไทยก้าวสู่ตลาดโลกสากลในอนาคต 

ปี 2542 ขยายขอบข่ายสินค้า “BSC” (BEST SELECTED COLLECTION) ในกลุ่มเสื้อผ้าและชุดชั้นในสุภาพบุรุษ เครื่องหนัง 
สุภาพบุรุษ เสื้อผ้าและชุดชั้นในสตรี เครื่องหนังสตรี รองเท้าสตรี ชุดว่ายน้ำ เสื้อผ้าเด็ก ของใช้เด็ก ของเล่น ตุ๊กตา และผ้าขนหนู

ปี 2545 จัดตั้ง His & Her Shop แห่งแรก ณ ศูนย์การค้าบิ๊กเจียง จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2545 เพื่อเป็นร้านค้าที่รวบรวม • 
สินค้าแฟชั่นของบริษัท อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ ARROW, GUY LAROCHE, เสื้อผ้าสตรี MINNA, WACOAL BLOUSE, MELODY 
และเครื่องหนัง  LOUIS FONTAINE, ST. ANDREWS, NATURALIZER เป็นต้น โดยเน้นการตกแต่งร้านที่ทันสมัยและอบอุ่น 
ด้วยบริการที่ดีจากพนักงานขาย

ปี 2546 จัดตั้งโครงการ 108 SHOP เพื่อสนับสนุนการค้าปลีกของคนไทย สนับสนุนให้คนไทยเป็นเจ้าของกิจการค้าปลีกด้วยการลงทุนที่ • 
น้อยที่สุด เป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยเปิดรับสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ 
และสามารถสั่งซื้อสินค้าของเครือสหพัฒน์ได้ในราคาส่ง ในปีแรกมีผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกถึง 1,143 ราย

นำระบบ QRMS (Quick Response Marketing System) ใช้ในการบริหารการขาย โดยติดตั้งระบบ ณ จุดจำหน่ายสินค้า • 

ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปี 2547 ขยายโครงการ 108 SHOP ไปทั่วประเทศ มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก 11,360 ราย   • 

จัดตั้งโครงการ His & Her Plus Point เพื่อมอบสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้า โดยเชิญชวนลูกค้าสมัครเป็นสมาชิกบัตร His & Her   • 

เพื่อสะสมคะแนนจากการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท ณ เคาน์เตอร์ปกติในร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ โดยลูกค้าจะได้รับคะแนน 

สะสม 1 คะแนน จากทุกๆ ยอดซื้อ 25 บาท เพื่อสะสมแลกรับของรางวัลตามแคตตาล็อค และรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่จัดขึ้น 

เป็นพิเศษเฉพาะสมาชิก

ปี 2549 ขยายแนวผลิตภัณฑ์ โดยรับเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และกล้องดิจิตอล “Lenovo” จากประเทศจีน• 

เริ่มธุรกิจสินค้า “MAXIMUS” โดยเริ่มจากผลิตภัณฑ์ยีนส์และเครื่องหอม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่ดีมีคุณภาพ เพื่อตอบ • 

สนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มวัยรุ่น

ปี 2550 ขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์ “ESSENCE” โดยคิดค้นผลิตภัณฑ์เป็นรูปแบบผงซักฟอก ซึ่งมีคุณสมบัติละลายน้ำได้ดี ถนอมเนื้อผ้า • 

และมีกลิ่นหอมติดทน เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่ลูกค้า

ขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์ “ELLE” ในกลุ่มเสื้อผ้ากีฬา ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “ELLE ACTIVE”• 

ผลิตภัณฑ์ ARROW ขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “ARROW BLUE JEANS” โดยเน้นผลิตภัณฑ์แนวลำลอง • 

อาทิ เสื้อยืด กางเกงยีนส์ ชุดชั้นใน น้ำหอม เป็นต้น

เริ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริม “NATALIE BY BSC” ร่วมกับ นาตาลี เกลโบวา อดีตมิสยูนิเวิร์ส ปี 2005 เพื่อตอบสนองลูกค้า • 

ที่ใส่ใจสุขภาพ

ปี 2551 เปิดร้าน His & Her Shop เพิ่มขึ้นในจังหวัดต่างๆ รวมเป็น 43 ร้านค้า• 
ขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์ • ST. ANDREWS ในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน “Dish Happy By St. Andrews” ซึ่งมีประสิทธิภาพ 
ขจัดคราบมัน คราบอาหารแห้งกรัง และกลิ่นคาวได้ดี นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของสารทำความสะอาดที่สามารถย่อยสลายได้ 
ตามธรรมชาติ โดยไม่ทิ้งสารตกค้างในน้ำ
เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสาหร่ายทอดกรอบทาเบรุ สาหร่ายคุณภาพดี จากประเทศเกาหลี ซึ่งใช้ซอสปรุงรส ต้นตำรับจากเกาหลี • 
มีรสชาติเข้มข้น ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกาย

Company Milestone 
ประวัติบริษัท

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
ร่างกายต้องการอาหารกายฉันใด จิตใจต้องการอาหารใจฉันนั้น

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
Just as the body needs food, the mind needs mental nourishment.
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ปี 2552 เปิดร้าน His & Her เพิ่มขึ้นในจังหวัดต่างๆ ปัจจุบันมี 62 ร้านค้า• 

ผลิตภัณฑ์ “WACOAL” ขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “Wacoal Gold” เจาะกลุ่มผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป • 

เน้นนวัตกรรมการดูแลสรีระ ให้คงความสง่างาม สวยสมวัย พร้อมเปิด Wacoal Gold Mobile Shop เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งช่วย

เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า Wacoal Gold

ขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์ “BSC” ในกลุ่มเครื่องสำอาง ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “BSC JEANS” โดยต้องการสร้าง• ความเป็นผู้นำ 

ทางด้าน Make Up ให้กับ Brand BSC เพ่ือสร้างทางเลือกให้กับคนรุ่นใหม่ และกลุ่มคนรัก Jeans สร้างเอกลักษณค์วามเป็น 

Jeans Cosmetics

เริ่มธุรกิจสินค้า “PANADDA” ร่วมกับ ปนัดดา วงศ์ผู้ดี อดีตนางสาวไทย และทูตวัฒนธรรม ประจำปี 2543 โดย• เริ่มจากเครื่องสำอาง 

“BSC Panadda” เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้หญิงทำงานที่ต้องการความสวยที่รวดเร็ว ทันใจ โดยใชว้ัตถุดิบที่ดีที่สุดจาก 

แหล่งผลิตทั่วโลก เพื่อเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของคนไทยที่ไปตีตลาดโลกได้ โดยเริ่มจากผลิตภัณฑ์ FLASH EYELASHES, 

MAKE UP, MASCARA, EYELINER, SKIN CARE และ BODY & EAU DE PARFUME นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เครื่อง 

แต่งกายสตรี “PANADDA” โดยเน้นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสตรี แนว “SEXY” เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าวัยทำงานที่ 

ต้องการมี บุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจ  

เริ่มธุรกิจสินค้า “BASIC DE NUVO” เครื่องแต่งกายสตรี ชุดทำงานที่เน้นสไตล์การออกแบบที่บ่งบอกความหรูหราและมีเอกลักษ• ณ์ 

ผสานกับความเท่และความอ่อนหวาน

เริ่มธุรกิจสินค้า “BECKY RUSSELL” เสื้อผ้าไซส์ใหญ่ ของคุณ เบ็คกี้ ริสา หงส์หิรัญ อดีต Miss Thailand World, นักแสดง • 

และนักธุรกิจ กับรูปแบบที่สวมใส่ง่าย มีสไตล์ ดูดีมีบุคลิก สร้างความมั่นใจให้ผู้หญิงไซส์พิเศษทุกคน รักและมั่นใจในตัวเอง

ขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์ “ELLE” ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “ELLE LUGGAGE” กระเป๋าเดินทางมีสไตล์ เติมสีสันให้กับการเดินทาง• 

ของคุณ ผู้รักการเดินทาง

ผลิตภัณฑ์ “MK MICHEL KLEIN” ขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “MK Michel Klein Homme” โดยเน้นเครื่อง • 

แต่งกายบุรุษ Designer Brand จากฝรั่งเศส มีลูกเล่นของการแต่งตัวค่อนข้างมาก ใช้สีและวัตถุดิบเพื่อแสดงออกถึงความ 

เป็นตัวของตัวเอง

ผลิตภัณฑ์ “NICE CAREER BANGKOK” เครื่องแต่งกายสตรีที่เน้นกลุ่มผู้หญิงที่เชื่อมั่นว่า “การประสบความสำเร็จมาจากการ • 

แต่งกายที่ดูดี มีบุคลิกภาพ” 

ผลิตภัณฑ์ “ITOKIN BOUTIQUE” เครื่องแต่งกายสตรีเพื่อสร้างบุคลิกที่หรูหราสง่างาม เพื่อโอกาสการใช้งานที่มีความเป็นทางการ • 

มากขึ้น

เริ่มธุรกิจสินค้า “LEMONADE” ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าวัยรุ่นสตรี นำแฟชั่น ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มวัยรุ่น• 

ยุคใหม่  

เป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “NICE” กระดาษเช็ดหน้า และกระดาษชำระไม่มีแกน จากประเทศอินโดนีเซีย ที่มี • 

คุณสมบัติเหนียวนุ่มสัมผัสสบาย ผลิตจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 100% ปราศจากสารเรืองแสงและไม่มีสารฟอกขาว ไม่ทำให้เกิด 

การระคายเคือง และไม่ใส่น้ำหอม

เริ่มธุรกิจสถานีโทรทัศน์ “S CHANNEL” สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมระบบ C Band ออกอากาศ 24 ชั่วโมง ครอบคลุมพื้นที่กว่า  • 

20 ประเทศใกล้เคียง ภายใต้แนวคิด “Good Channel” สถานีโทรทัศน์ที่มุ่งสร้างความดี ความสุข ความบันเทิง และความผูกพันให้ 

เกิดขึ้นในสังคมอย่างแท้จริง และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงเวลา ด้วยการนำเสนอรายการสาระบันเทิงแห่งความดี ในรูปแบบ 

ที่หลากหลายครบครันทั้งแฟชั่น บันเทิง ไลฟ์สไตล์ โหราศาสตร์ สุขภาพ ธรรมะ ข่าวดี ภาพยนตร์ และรายการสด ทั้งนี้เพื่อให้ 

เป็นสถานีโทรทัศน์  ที่นำเสนอประโยชน์สำหรับผู้ชมรายการมากที่สุด 

Company Milestone 
ประวัติบริษัท
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การเพิ่มทุนจดทะเบียน
ปี 2509 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1.5 ล้านบาท

ปี 2515 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3 ล้านบาท

ปี 2521 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 12 ล้านบาท และได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2522 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 18 ล้านบาท

ปี 2523 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 24 ล้านบาท

ปี 2526 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 36 ล้านบาท

ปี 2527 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 48 ล้านบาท

ปี 2530 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 82.5 ล้านบาท

ปี 2531 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท โดยมีทุนชำระแล้ว 110 ล้านบาท

ปี 2532 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาท โดยมีทุนชำระแล้ว 120.45 ล้านบาท

ปี 2536 มีทุนชำระแล้วจำนวน 138.04 ล้านบาท

ปี 2537 มีทุนชำระแล้วจำนวน 146.88 ล้านบาท

ปี 2538 มีทุนชำระแล้วจำนวน 147.08 ล้านบาท

ปี 2539 มีทุนชำระแล้วจำนวน 290.63 ล้านบาท ถึง ปัจจุบัน

การออกหุ้นกู้
ปี 2530 เริ่มออกหุ้นกู้ครั้งแรกจำนวนเงิน 50 ล้านบาท 

ปี 2532 ออกหุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ครั้งแรกจำนวน 120 ล้านบาท

ปี 2533 ออกหุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ครั้งที่ 2 จำนวน 200 ล้านบาท

เกียรติประวัติที่ได้รับ
ปี 2531 ได้รับรางวัล “โตเกียว ครีเอชั่น อะวอร์ด” ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นรางวัลยอดธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ดีเด่นที่ 

สนับสนุนแฟชั่นและร่วมพัฒนาการแต่งกายของคนไทย

ปี 2534 คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “THE OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL  
DU MERITE” จากประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส จากผลงานที่ได้ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ของฝรั่งเศสแพร่หลายในประเทศไทย

ปี 2537 คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรม 

สิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี 2538 ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากคณะ

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี 2539 ดร.บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ ชั้นที่ 1 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์     

ปี 2541 ดร.บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท  ได้รับรางวัล “The Prime Minister’s Trade Award” จากนายกรัฐมนตรี 

ญี่ปุ่น ในฐานะนักธุรกิจไทยที่มีส่วนช่วยส่งเสริมและสร้างความเข้าใจที่ดีทางด้านการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น

ปี 2542 ดร.บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท ได้รับเลือกเป็น “นักการตลาดดีเด่นประจำปี 2541” (MARKETER OF • 
THE YEAR 1998) ในเชิงนวัตกรรมการตลาด ผลประกอบการ ประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตลาด และจรรยาบรรณ 
การตลาด 
ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารงานระบบคุณภาพ ISO 9002 เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจาก SGS YARSLEY  • 
INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES ประเทศอังกฤษ 

Company Milestone 
ประวัติบริษัท

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
ผู้ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมักเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
Those with smiling faces will be loved by all.
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รายงานประจำปี 2552

เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน
We make people happy and beautiful

ปี 2543 ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารงานระบบคุณภาพ ISO 9002 ทั่วประเทศ ครบทุกผลิตภัณฑ์ จาก SGS YARSLEY INTER-

NATIONAL CERTIFICATION SERVICES ประเทศอังกฤษ

ปี 2544 ดร.บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัย 

พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปี 2545 ดร.บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์กุนซันโต ซุยโฮโช (The Order of the Sacred  • 
Treasure, Gold Rays with Neck Ribbon) จากประเทศญี่ปุ่น ในฐานะนักธุรกิจไทยที่มีความสัมพันธ์อันดีในการดำเนินธุรกิจกับ
นักธุรกิจญี่ปุ่นมายาวนาน
ดร.บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากคณะ • 
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี 2546 คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Chevalier dans l’Ordre National de la Legion  • 
d’Honneur จากประเทศฝรั่งเศส ในฐานะผู้บริหารชาวไทยที่ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ ของฝรั่งเศสแพร่หลายในประเทศไทย
คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้รับปริญญาธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย • 
ศรีปทุม
ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารงานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000  ทั่วประเทศ ครบทุกผลิตภัณฑ์ จาก  SGS YARSLEY • 
INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2546

ปี 2547 ดร.บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท เข้ารับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบัน   

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปี 2548 ดร.บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท รับปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด  • 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา• 

ปี 2549 ดร.บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท รับรางวัลเกียรติยศ “ทำเนียบเกียรติคุณนักการตลาดไทย” (Marketing  • 

Hall of Fame) ประจำปี 2549 จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

ปี 2552 ดร.บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยวาเซดะ  • 
ประเทศญี่ปุ่น
ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิต • 
กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การจัดงานและกิจกรรม
ปี 2540 ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดงาน “ไทยช่วยไทย เพิ่มค่าเงินบาท” ที่ท้องสนามหลวง เพื่อจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้ • 

สัญลักษณ์ “สหกรุ๊ปไทยแลนด์เบสท์”          
จัดกิจกรรมร่วมกับกรมส่งเสริมการส่งออก จัดมหกรรมส่งออกสินค้าในเครือสหพัฒน์ “สหกรุ๊ปเอ็กซ์ปอร์ต’98” เพื่อส่งเสริมการ • 
ส่งออกของเครือสหพัฒน์

ปี 2541 นำเสนอโครงการไทยแลนด์เบสท์ ให้ผู้ผลิตสินค้าไทยรายอื่นๆ เข้าร่วมโครงการใช้สัญลักษณ์ ไทยแลนด์เบสท์ เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ • 
แสดงสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และผลิตในประเทศไทย โดยคนไทย มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน 13 บริษัท
จัดงานสหกรุ๊ปเอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ เทรด เอ็กซ์ฮิบิชั่น ครั้งที่ 2 ขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเป็นนิทรรศการกิจกรรมการค้า • 
ระหว่างฝ่ายไทยและผู้ประกอบการต่างประเทศ เป็นแหล่งพบปะทางการค้า สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์การติดต่อการค้าขาย 
อย่างต่อเนื่อง ช่วยยกระดับและพัฒนาความสามารถเชิงแข่งขันของผู้ส่งออกของไทย 
ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดงาน “ไทยช่วยไทย เพิ่มค่าเงินบาท ครั้งที่ 2” ที่ท้องสนามหลวง • 

Company Milestone 
ประวัติบริษัท

53-03-086_009-026=1C_B.indd   13 3/24/2010   12:58:52 AM



14

ปี 2542 จัดงานสหกรุ๊ปเอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ เทรด เอ็กซ์ฮิบิชั่น ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์                   • 
ขยายเครือข่ายโครงการไทยแลนด์เบสท์ โดยรับสมาชิกเพิ่มเป็น 29 บริษัท• 

ปี 2543 จัดงานสหกรุ๊ปเอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ เทรด เอ็กซ์ฮิบิชั่น ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์• 
จัดงาน Men’s World Trend เพื่อนำเสนอแนวโน้มรูปแบบและสีสันของแฟชั่น ปี 2000-2001 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ • 

ปี 2544 จัดงานสหกรุ๊ปเอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ เทรด เอ็กซ์ฮิบิชั่น ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์• 
ขยายเครือข่ายพันธมิตรโครงการไทยแลนด์เบสท์ เพิ่มขึ้นเป็น 36 บริษัท โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ 6 ประเภท คือ เครื่องใช้ใน • 
ครัวเรือนและสำนักงาน ยานยนต์และเครื่องจักรกล อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอางและเครื่องหอม โรงแรมและบริการ  
และห้างสรรพสินค้า

ปี 2545 ร่วมกับเครือสหพัฒน์จัดงานสหกรุ๊ปเอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ เทรด เอ็กซ์ฮิบิชั่น ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ปี 2546 ร่วมกับเครือสหพัฒน์จัดงานสหกรุ๊ปเอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ เทรด เอ็กซ์ฮิบิชั่น ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ปี 2547 ร่วมกับเครือสหพัฒน์จัดงานสหกรุ๊ปเอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ เทรด เอ็กซ์ฮิบิชั่น ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ปี 2548 ร่วมกับเครือสหพัฒน์จัดงานสหกรุ๊ปเอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ เทรด เอ็กซ์ฮิบิชั่น ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ปี 2549 ร่วมกับเครือสหพัฒน์จัดงานสหกรุ๊ปเอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ เทรด เอ็กซ์ฮิบิชั่น ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ปี 2550 ร่วมกับเครือสหพัฒน์จัดงานสหกรุ๊ปเอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ เทรด เอ็กซ์ฮิบิชั่น ครั้งที่ 11 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ปี 2551 ร่วมกับเครือสหพัฒน์จัดงานสหกรุ๊ปเอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ เทรด เอ็กซ์ฮิบิชั่น ครั้งที่ 12 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ปี 2552 ร่วมกับเครือสหพัฒน์จัดงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 13 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์• 
ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดงาน “สินค้าราคาถูก ผูกรอยยิ้ม” ณ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เพื่อจำหน่าย• 
สินค้าราคาประหยัดให้แก่ประชาชนทั่วไป

การจัดกิจกรรมการกุศล
ปี 2542 จัดกิจกรรมเดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติ 9 จังหวัด ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 

นำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงใช้สอยส่วนพระองค์ ในปี 2544 เป็นจำนวนเงิน 11 ล้านบาท

ปี 2545 จัดโครงการประกวดภาพจิตรกรรม หัวข้อ “ในหลวงในหัวใจของศิลปิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาส • 
เฉลิมพระชนมพรรษา 75 พรรษา และคัดเลือกผลงานจากการประกวดมาจัดพิมพ์ปฏิทิน ประจำปีพุทธศักราช 2546  
จัดโครงการประมูลผลงานภาพจิตรกรรม “ในหลวงในหัวใจของศิลปิน” เพื่อนำรายได้ครึ่งหนึ่งจากการประมูลสมทบ “ทุนการกุศล • 
สมเด็จย่า” และอีกครึ่งหนึ่งมอบให้แก่ศิลปินเจ้าของภาพ

ปี 2546 จัดทำโครงการ LACOSTE 12.12 เพื่อหาทุนมอบให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิ

วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ด้วยการจัดกิจกรรมประมูลเสื้อโปโล รุ่นพิเศษจากผลงานออกแบบลายเสื้อของศิลปิน 

กิตติมศักดิ์ และกิจกรรมจำหน่ายเสื้อ LACOSTE รุ่น Limited Edition สีดำ โลโก้จระเข้สีเงิน จำนวน 1,212 ตัว และนำเงินรายได้ 

จากการประมูลเสื้อโปโล 791,181 บาท และรายได้จากการจำหน่ายเสื้อรุ่น Limited Edition 12,120,000 บาท มอบให้มูลนิธิเด็ก 

โรคหัวใจฯ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2546

ปี 2547 จัดหาทุนเพื่อมอบให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ครั้งที่ 2 โดยจัดทำเสื้อยืด LACOSTE รุ่น 70 ปี จำหน่ายพร้อมชุดเครื่องหอมของ 

LACOSTE เพื่อจัดสรรเงิน 1,000 บาท จากการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 1 ชุด มอบสมทบทุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ 

ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ

Company Milestone 
ประวัติบริษัท

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
คนที่ชอบโยนความผิดให้ผู้อื่น เป็นคนที่ยากจะพัฒนาให้ดีได้

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
It’s hard to cultivate a person who always  puts the  blame on others.
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เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน
We make people happy and beautiful
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ปี 2548 จัดโครงการประกวดภาพจิตรกรรม หัวข้อ “60 ปี เย็นศิระเพราะพระบริบาล” ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว•   
ในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 และคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดมา 
จัดพิมพ์ เป็นปฏิทินประจำปีพุทธศักราช 2549 เพื่อหารายได้ร่วมสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
เป็นจำนวนเงิน 12,000,000 บาท 
จัดงานนิทรรศการและประมูลภาพจิตรกรรม ชุด “60 ปี เย็นศิระเพราะพระบริบาล” เพื่อนำรายได้ครึ่งหนึ่งจากการประมูลมอบให้ • 
แก่ศิลปินเจ้าของผลงาน และนำรายได้อีกครึ่งหนึ่งสมทบทุน “ทุนการกุศลสมเด็จย่า” โดยสามารถรวบรวมรายได้จากการประมูลเป็น 
เงิน 8,124,000 บาท  
จัดหาทุนเพื่อมอบให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ครั้งที่ 3 โดยผลิตภัณฑ์ LACOSTE จัดทำเสื้อกันฝนรุ่น Lacoste Poncho มอบให้แก่ • 
ผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ร่วมสมทบทุนทุก 2,000 บาท เพื่อเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ โดยสามารถรวบรวมเงินบริจาคได้ 1,371,393 บาท 
มอบให้แก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

ปี 2549 จัดกิจกรรมการกุศลเฉลิมพระเกียรติ  “60 ปีเย็นศิระเพราะพระบริบาล” ขึ้น  เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  • 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ  60  ปี โดยผู้บริหารและพนักงานเครือสหพัฒน์ร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง การร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค - กระบือ สามารถรวบรวมเงินได้  4,645,567.75  
บาท เข้าโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และการร่วมบริจาคเงินให้วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี 
เป็นจำนวนเงิน  2,350,867.50 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน โครงการปลูกถ่ายไขกระดูก เฉลิมพระเกียรติ 72 • 
พรรษา บรมราชินีนาถ ของโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นจำนวนเงิน 4,999,995 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือด  
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง รวมทั้งโรคทางพันธุกรรมที่มีความผิดปกติของเม็ดเลือด แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับการรักษาด้วยการ 
ปลูกถ่ายไขกระดูก
ผลิตภัณฑ์ LACOSTE  ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน “โครงการจัดสร้าง ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมจริยธรรม พรหมสิริธรรมสถาน”  • 
เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท โดยผ่าน มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา และร่วมทำนุบำรุงศาสนาด้วยการจัดสร้างให้เป็นสถานที่ 
ปฏิบัติธรรมและอบรมจริยธรรมของ นักเรียน นิสิตนักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป  
ผลิตภัณฑ์ LACOSTE ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน “มูลนิธิวิจัยประสาท ในพระบรมราชูปถัมภ์” เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท    • 
โดยผ่าน  มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อใช้ในการวิจัย ศึกษา และพัฒนางานด้านโรคทางระบบประสาท อันจะเป็นประโยชน์แก่
ผู้ป่วยโรคระบบประสาทในประเทศไทยต่อไป

ปี 2550 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว•  
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ประกอบด้วย กิจกรรมลงนามถวายพระพรและบันทึกทำดีเพื่อพ่อ 
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 81 รูป และร่วมกันร้องเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม 
“โครงการคลังเลือด” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือดในกรณีเร่งด่วน โดยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ (สสส.) 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทในเครือสหพัฒน์ มอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายสินค้า • 
ในการจัดงาน Saha Group Export & Trade Exhibition ครั้งที่ 10 และ 11 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15 ล้านบาท เพื่อสมทบทุน
มูลนิธิชัยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ARROW สนับสนุน “โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ” โดยการจัดจำหน่ายเสื้อคอลเล็คชั่นพิเศษ “ช่วยช้างกลับบ้าน”  โดยมี• 
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือช้าง จำนวน 8 เชือก ให้กลับคืนสู่ป่าธรรมชาติเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม 
ราชินีนาถ ผ่านมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ ARROW ได้สนับสนุนเงิน 1,000,000  บาท เพื่อช่วยเหลือช้างตัวที่ 
1 คืนสู่ป่าธรรมชาติ
ผลิตภัณฑ์ WACOAL มอบรถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ระบบดิจิตอล Full Field Digital Mammography Mobile Unit (DMMU) • 
ให้แก่มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นรถที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ทันสมัยที่สุด 
ในประเทศไทยและเป็นคันแรกของเอเชีย มูลค่า 25,000,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการตรวจหาความผิดปกติของเต้านมสตรีไทย
ผลิตภัณฑ์ LACOSTE มอบเงินบริจาคเป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์• ของสมเด็จพระ 
พ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพ่ือใช้ในการผ่าตัดและรักษาเด็กท่ีป่วยเป็นโรคหัวใจ
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Company Milestone 
ประวัติบริษัท

ปี 2551 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 82 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา•  
81 พรรษา 5 ธันวาคม 2551 ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นผู้ให้” 
ของพสกนิกรชาวไทย
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นศูนย์กลางของบริษัทในเครือสหพัฒน์รวบรวมเงินบริจาคเข้า “กองทุน • 
เพ่ือศาสนกุศล” ภายใต้การดูแลของ มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา สามารถรวบรวมเงินบริจาคได้ 10,653,000 บาท เพ่ือนำมาทำกิจกรรม 
ทำนุบำรุงศาสนา อาทิ การสร้างอาคารปฏิบัติธรรม การสร้างอุโบสถและพระประธานให้แก่วัดในท้องถิ่นทุรกันดาร เป็นต้น  
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป กิจกรรมทำวัตรเย็น และปฏิบัติธรรมทุก • 
วันธรรมสวนะ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร ศึกษาปฏิบัติธรรมและนำหลักธรรมมาปรับใช้ใน 
ชีวิตครอบครัวและการทำงาน
ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน WACOAL ได้จัดกิจกรรม Wacoal Corporate Campaign “Wacoal Cool the World” มอบจักรยาน • 
ให้กับมหาวิทยาลัย 5 แห่งๆ ละ 100 คัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 500 คัน มูลค่ากว่า 1,150,000 บาท โดยมอบให้แก่ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการ 
รณรงค์และกระตุ้นให้นักศึกษาตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนและลดการใช้รถยนต์
ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ARROW สานต่อ “โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ” เป็นปีที่ 2 โดยการจัดจำหน่ายเสื้อคอลเลคชั่นพิเศษ • 
“ช่วยช้างกลับบ้าน” เพื่อรวบรวมรายได้มอบให้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ  เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การช่วยช้าง ตัวที่ 3-4 (แม่-ลูก) ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BSC COSMETOLOGY จัดทำโครงการ “น้ำใจจาก BSC เพื่อขาเทียม” รณรงค์ให้ผู้หญิงนำจานแป้ง • 
จานอายแชโดว์ และจานบลัชออนที่ใช้แล้ว ซึ่งทำจากอลูมิเนียมมาบริจาคเพื่อใช้เป็นวัสดุประดิษฐ์ขาเทียม นอกจากนี้ยังร่วม 
สมทบทุนให้แก่มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นเงิน 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ยากไร้
ทั่วประเทศ ให้กลับมามีโอกาสเดินได้อีกครั้ง 
ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน WACOAL ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสรีระสตรีไทยอย่างเชี่ยวชาญมากว่า 38 ปี ได้จัดกิจกรรม “Balancing Bra • 
Donation” ด้วยการมอบ Balancing Bra ชุดชั้นในสำหรับผู้สูญเสียเต้านมพร้อมเต้านมเทียม ให้กับ ผู้หญิงที่สูญเสียเต้านมได้
กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นใจ นอกจากนี้ได้จัดพิมพ์แผ่นพับ “3 นิ้ว 3 สัมผัส สกัดมะเร็งเต้านม” จำนวน 1 ล้านฉบับ 
เป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 380,000 บาท มอบให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สำหรับแจกจ่ายให้แก่ผู้หญิงไทยทั่วประเทศ ได้ศึกษาวิธี 
ตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตนเอง  

ปี 2552 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 83 รูป เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา • 
82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีมหาราชา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เชิญชวนผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสามง่าม  • 
จังหวัดนนทบุรี โดยรวบรวมปัจจัยทำบุญได้ทั้งสิ้น 246,999 บาท
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา มอบค่าใช้จ่าย • 
สนับสนุนการจัดงานประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 29 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เป็นเงิน 250,000 บาท เพื่อช่วยอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งบริษัทได้ให้การสนับสนุนมา 
อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเด็กไทยเข้าร่วมการประกวดดนตรีนานาชาติ ณ เมืองโอซาก้า • 
ประเทศญี่ปุ่น โดยการมอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประกวด เพื่อช่วยอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย การแข่งครั้งนี้ 
สามารถนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย ด้วยรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทเครื่องดนตรี จะเข้  
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายชุดชั้นใน WACOAL ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสรีระสตรีไทยอย่าง • 
เชี่ยวชาญมากว่า 38 ปี สานต่อโครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” เพื่อรณรงค์ให้หญิงไทยตระหนักถึงการดูแลสุขภาพเต้านม 
และช่วยเหลือสตรีที่สูญเสียเต้านมจากการผ่าตัดมะเร็งเต้านมแต่ขาดทุนทรัพย์ ด้วยการมอบ Balancing Bra ยกทรงรุ่นพิเศษ 
พร้อมเต้านมเทียม แก่ตัวแทนสตรีที่สูญเสียเต้านมจากการผ่าตัดมะเร็งเต้านม ให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ นอกจากนี้  
ได้จัดพิมพ์แผ่นพับ “3 นิ้ว 3 สัมผัส สกัดมะเร็งเต้านม” จำนวน 1 ล้านฉบับ มอบให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สำหรับแจกจ่าย 
ให้แก่ผู้หญิงไทยทั่วประเทศ ห่างไกลจากมะเร็งเต้านม

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
อยากเจริญก้าวหน้า ต้องทำตัวเหมือนคนกำลังขึ้นเขา

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
If you want to prosper, you must act like an uphill trekker.
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เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน
We make people happy and beautiful

Company Milestone 
ประวัติบริษัท

ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ARROW ส่งท้ายโครงการ “ARROW ช่วยช้างกลับบ้าน” ด้วยการปล่อยช้าง 2 เชือกสุดท้ายจาก 8  เชือก • 
ที่กำหนดในปีนี้ เพื่อสานปณิธานปล่อยช้างคืนสู่ป่ารวม 81 เชือก ในโครงการ “คืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” ถวาย 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ และทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมอบเงิน 
จำนวน 2,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ  เพื่อช่วยเหลือช้างให้กลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
ดอยผาเมือง อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง
ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย และเครื่องหนัง ELLE & ELLE HOMME จัดกิจกรรม “ELLE & ELLE HOMME for RED CROSS” • 
จัดจำหน่ายเสื้อคอลเล็คชั่นพิเศษจากการออกแบบของเหล่าดารา เพื่อมอบเงินรายได้ให้กับสภากาชาดไทย เป็นเงิน 200,000 บาท
ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็ก ENFANT จัดกิจกรรม “ครอบครัวพันผูก ชวนลูกรักษ์โลก กับ ENFANT” ร่วมปลูกหน่อ กล้วยป่า • 
เพื่อช้างไทย จำนวน 25,000 ต้น พร้อมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับโครงการ “พลิกฟื้น ป่า...คืนอาหารให้ช้างป่า” ณ 
วัดสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี

ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย GUY LAROCHE มอบเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อ คอลเล็คชั่น I Love You, Guy Laroche • 
จำนวน 1,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง 
นราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กยากไร้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง SHEENE ร่วมรณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยการแจกหน้ากากอนามัย จำนวน • 
5,000 ชิ้น ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และลูกค้า SHEENE ณ ห้างสรรพสินค้า The mall บางแค 
ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน กุลสตรี ได้จัดกิจกรรม “กุลสตรีทำดีเพื่อสังคม” ร่วมกับ ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ สิ่งของ และ • 
ปัจจัย จำนวน 72,560 บาท ให้กับ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ 
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัทในเครือสหพัฒน์ และมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา มอบเงินบริจาค • 
พร้อมทั้งเวชภัณฑ์ และเครื่องอุปโภคบริโภค รวมมูลค่าการบริจาคของกลุ่มเครือสหพัฒน์ และมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา 
เป็นเงิน 30,049,355 บาท เพื่อให้รัฐบาลนำเงินไปช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐเฮติ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 
2553 ณ ห้องรับรอง สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 1 ทำเนียบรัฐบาล
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Setting up the company
1964            International Cosmetics (Pias) Limited Partnership is founded with a registered capital of Baht 100,000 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 limited company at the Trade Registration Department, Commerce Ministry.          

1995 Dr. Som Chatusripitak becomes Chairman of the Company.

1996 The Company 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 

case 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.

2009 As of December 31, 2009 , the company recorded the total registered capital of Baht 500 million, paid-up capital of Baht 

290.63 million, and 7,805 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 : Koratwatana  Co., Ltd. 

1995             Nakhonsawan : Paknumpowatana  Co.,Ltd.

1996 Pitsanulok : Maharachapruek Co., Ltd.   

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

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.

Company Milestone 
ประวัติบริษัท

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
ผลักน้ำออกไป น้ำไหลเข้ามา วักน้ำเข้ามา น้ำไหลออกไป

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

Company Milestone 
ประวัติบริษัท
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2009 ICC opened more “His & Her” shops, now totaling 62 nationwide.• 
“WACOAL” introduced a new product line-“Wacoal Gold”, penetrating women aged above 50 years old. It uses an • 
innovative shaping technique for an elegant look, fit for elderly women. It also launched “Wacoal Gold Mobile Shop”, 
as another service channel for “Wacoal Gold” customers.
ICC expanded its “BSC” cosmetic line, through the launch of “BSC JEANS”, aiming to enhance leadership of its “BSC” • 
brand, as alternative makeup for people in a new generation and those who love jeans. It features a unique identity 
as “Jeans Cosmetics”.
ICC launched a joint business, “PANADDA”, with former Miss Thailand-Panadda  Wongpoodee, a former Cultural • 
Ambassador of 2000. It started with cosmetic-“BSC Panadda” to meet the needs of working women for swift beauty. 
It uses the best materials from worldwide sources to produce high-quality products from Thailand for global customers. 
They range from flash eyelashes, makeup, mascara, eyeliner, skincare, body & eau de perfume. These include sexy 
female dresses-“PANADDA”, especially designed for working women with personality and confidence.
ICC launched new women dress collection “BASIC DE NUVO”, with a stylish, unique, fashionable and sweet design.• 
ICC launched “BECKY RUSSELL” brand name for “large-sized” outfit by Becky Risa Honghirun, former first runner-• 
up for Miss Thailand World, actress and business woman. It features a casual but stylish design for all “large-sized” 
women to ensure love and confidence of themselves.
ICC expanded product coverage under “ELLE” brand name to “ELLE LUGGAGE” products to ensure colorful journeys • 
for travelers.
ICC expanded product coverage under “MK MICHEL KLEIN” brand name to “MK Michel Klein Homme”, especially • 
designed for men’s outfit by a brand designer from France. Both colors and materials are personalized for your 
individual looks and styles.
“NICE CAREER BANGKOK” was launched as another brand name for women’s dresses, especially those women who • 
believe that “successes mainly come from neat and stylish dresses”.
“ITOKIN BOUTIQUE” features elegant dresses for women on their formal occasions.• 
In response to the needs of teenagers, ICC launched “LEMONADE” as another product line for girls’ fashion.• 
ICC has been appointed as legitimate importer and distributor of “NICE” facial paper and toilet paper without cylinder, • 
from Indonesia. Its soft but strong quality is made of 100% pure paper, without phosphor or oxidizing bleaching agents, 
or fragrance that may cause irritation.
ICC started its “S CHANNEL” the satellite cable TV station in a “C” bandwidth, with a 24-hour service covering 20 • 
neighbouring countries. It operates under a “Good Channel” concept for true goodness, happiness, entertainment and 
commitment in society, available for all target groups at all times. It presents a wide variety of programs for all goodies 
in fashion, entertainment, lifestyles, horoscope, health, dhamma, good news, movies and live programs for the highest 
benefits for viewers.

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.

Company Milestone 
ประวัติบริษัท

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
เกิดเป็นคน เงยหน้าต้องไม่อายฟ้า ก้มหน้าต้องไม่อายดิน

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
A man should be able to look up without humiliation and look down without shame.
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1989 Registered capital is increased to Baht 500 million with a paid-up capital of Baht 120.45 million.

1993 Paid-up capital is increased to Baht 138.04 million.

1994 Paid-up 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 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.

1995 An honorary doctorate degree in Business Administration is bestowed on the Chairman, 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 system 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.

Company Milestone 
ประวัติบริษัท

53-03-086_009-026=1C_B.indd   21 3/24/2010   12:58:55 AM



22

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 the president, 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.

2009 Dr. Boonsithi Chokwatana, Vice Chairman, received honorary doctorate degree in Laws from Waseda University, • 
Japan.
Dr. Boonkiet Chokwatana, President and Executive Chairman, received honorary doctorate degree in Business • 
Administration from Naresuan University.

Events and Activities
1997 ICC in cooperation with the Bangkok Metropolitan administration, 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, ICC 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 2• nd 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 administration, organizes “The 2• nd Thais Help Thais to Strengthen the 
Baht” fair at Sanam Luang.

1999 The 3• rd 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 4• th Saha Group Export & 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.

Company Milestone 
ประวัติบริษัท

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
คบคนดี ไม่สร้างศัตรู

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
Keep good friends and make no enemies.
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2001 Participates in the 5• th 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 of Companies in organizing the 8th Saha Group Export & Trade Exhibition at Queen  Sirikit 

Convention Center.

2005 Cooperate with Saha Group of Companies in organizing the 9th Saha Group Export & Trade Exhibition at Queen Sirikit 

Convention Center.

2006 Cooperate with Saha Group of Companies in organizing the 10th Saha Group Export & Trade Exhibition at Queen  Sirikit 

Convention Center.

2007 Cooperate with Saha Group of Companies in organizing the 11th Saha Group Export & Trade Exhibition at Queen Sirikit 

Convention Center.

2008 Cooperate with Saha Group of Companies in organizing the 12th Saha Group Export & Trade Exhibition at Queen Sirikit 

Convention Center.

2009 ICC joined Saha Group in launching the 13• th Saha Group Fair at Queen Sirikit Convention Center.
ICC joined Bangkok Metropolitan Administration (BMA) in launching “Cheap Products for Bright Smiles” fair at I.C.C. • 
International Plc., for sales of cheap products to the general public.

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 deduction, 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 75• th 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.

Company Milestone 
ประวัติบริษัท
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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 2,000 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 60•	 th 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.
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 ICC organized activities to commemorate the 80•	 th 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.
ICC 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 “Help •	
Return the Elephants 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-up 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.

Company Milestone 
ประวัติบริษัท

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
ความใกล้ชิด	ย่อมนำมาซึ่งความเข้าใจและผลงานที่ดี

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
Togetherness creates better understanding and good work.
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2008 I.C.C. International Plc. organized an alms-offering ceremony for 82 monks to commemorate the 81• st Anniversary of 
His Majesty the King’s birthday on December 5, 2008, in honor of His Majesty “The Great Giver” of Thai people. 
I.C.C. 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.
I.C.C. 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 100 bicycles to • 
5 universities totalling 500 bicycles, valued over Baht 1.15 Million. 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 “Don’t Hurt Me” 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.

2009 I.C.C. International Plc. organized alms offering to 83 Buddhist monks, on an auspicious occasion to celebrate the 82• nd 
Anniversary of His Majesty the King’s Birthday and singing tribute songs for His Majesty.
I.C.C. International Plc. invited its executives and employees to participate in a Royal Kathin Robe Presentation • 
Ceremony, at Wat Sam Ngam temple in Nonthaburi province, with  a  total  donation  of Bath  246,999.
I.C.C. International Plc. joined Art and Culture Institute, Burapha University, by donating a total sum of Baht 250,000 • 
to sponsor the organization of the “29th Thai Classical Music Contest for Students in Eastern Thailand”, vying for royal 
trophies of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. This would help preserve and promote Thai classical 
music, in which the company has granted supports for 18 consecutive years.
I.C.C. International Plc. sponsored the journey of Thai students to attend an “International Music Contest” in Osaka, • 
for promotion of Thai classical music. They brought fame back home with a runner-up award Ja-Ke (three stringed 
musical instrument).
I.C.C. International Plc., distributor of “WACOAL” lingerie for more than 38 years, continued its “Wacoal, Pink Ribbon • 
to Fight Breast Cancer”. It is a campaign to raise public awareness among Thai women to take care of their breasts 
and to provide assistance for poor women who lost their breasts in operations due to breast cancer. On this occasion, 
I.C.C. International Plc. presented “Balancing Bra” with “post mastectomy breast pads” for representatives of women 
who lost their breasts in operations, due to breast cancer, so as to live their normal life in society. The company also 
published a brochure, entitled “Three Fingers, Three Touches to Prevent Breast Cancer”, totaling 1 million issues, and 
gave them to the National Cancer Institute, for distribution to Thai women all over the country.
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2009 ARROW men’s wear ended its “Elephant Reintroduction Project”, sending the last two out of eight elephants to the wild, •	
as targeted for this year. This is part of the Elephant Reintroduction Project to commemorate the 80th Anniversary of 
His Majesty the King’s Birthday, under a primary target to send 81 elephants back to the wild. On this occasion, the 
company donated a sum of Baht 2,000,000 for Elephant Reintroduction Foundation at Pa Doi Pha Muang Wild Life 
Sanctuary, in Hang Chat district, Lampang province.
ELLE & ELLE HOMME organized “ELLE & ELLE HOMME for RED CROSS” for sales of special shirt collection, •	
designed by movie stars, and donated a sum of Baht 200,000 to the Thai Red Cross Society.
“ENFANT” children’s  wear  brand organized an activity, called “Family Relations and Global Preservation with •	
ENFANT” to plant wild banana of 25,000 shoots for Thai elephants, together with a sum of donation of Baht 100,000 
for “Renovate the Forest as Feeding Source for Elephant” project, a Wat Sunantha Wanaram temple in Kanchanaburi 
province.
“GUY LAROCHE” presented proceeds from sales of its “I Love You, Guy Laroche”, totaling Baht 1,000,000 to the •	
Cardiac Children Foundation of Thailand, under Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana 
Krom Luang Naradhiwas Rajnagarindra, as assistance for children suffering from cardiac disease.
“SHEENE” participated in a campaign to prevent “Influenza A (H1N1)”, by presenting 5,000 masks to students of •	
Bangkok University and SHEENE customers at The Mall Bang Khae Department Store.
“KULSATRI” lingerie organized an activity, called “KULSATRI doing  good deeds to society”, to solicit donation of •	
essential items and money from the public, totaling Baht 72,560 for Wat Phra Bat Namphu temple, as assistance for 
AIDS victims.
I.C.C. International Plc. cooperated with the Saha Group and Dr. Thaim Chokwatana Foundation donated a sum •	
of money, pharmaceutical products and consumer products, valued at Baht 30,049,355 to the Government as 
humanitarian assistance for victims of earthquake in Haiti on Monday, January 25, 2010, at a reception room, 1st floor, 
of the Office of the Prime Minister’s Secretary General at Government House. 
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
อย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนจนขาดมนุษยธรรม

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