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การทำางานต้องปราดเปรียวอย่างเสือ รวมกันเป็นทีม มิใช่เก่งเพียงคนเดียว

สาส์นจากกรรมการผู้อำานวยการและประธานกรรมการบริหาร

 สืบเนื่องจากปณิธานของ ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ ที่มุ่งมั่นให้บริษัทในเครือสหพัฒน์ดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของ

คุณธรรมและจริยธรรม ไม่เอาเปรียบทั้งผู้อื่น สังคมและประเทศชาติ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัท

เครือสหพัฒน์ จึงยึดถือปณิธานนี้เป็นนโยบายสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจของบริษัท มาโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการในปี 2507

 บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งต่อลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น สังคม ประเทศชาติ และสิ่งแวดล้อม

โดยคำานึงถึง “ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ” (Corporate Social Responsibility) ในทุกมิติทั้งในเรื่องการบริหารงานให้เป็นไปตามหลัก

การกำากับดูแลกิจการที่ดี การดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน การ

ดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม การสรรสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการ

สนับสนุนกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและประเทศชาติ

 บริษัทฯ ยังคงยึดถือแนวทางนี้เป็นแนวทางหลักในการดำาเนินธุรกิจต่อไป และมุ่งมั่นให้เกิดการปฏิบัติเป็นรูปธรรม เพ่ือให้บริษัทฯ

เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนพร้อมกับการทำาหน้าที่ที่ดีในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและประเทศชาติ

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
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ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
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ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

 ดว้ยปณิธานของ ดร.เทยีม โชควัฒนา ผูก้อ่ต้ังเครือสหพฒัน ์ ท่ีมุง่มัน่ให้บรษัิทในเครอืสหพฒันด์ำาเนนิธรุกจิอยา่งมคีณุธรรมและจรยิธรรม
ทั้งต่อคู่ค้า ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ ดังนั้น บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด(มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในบริษัทเครือสหพัฒน์ จึงดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความมีคุณธรรมและจริยธรรม และประกอบกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อมมาโดยตลอด
 จากปณิธานดังกล่าว บริษัทฯ จึงเน้นการสร้างองค์กรคนดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลัก “คนดี สินค้าดี สังคมดี” ส่งเสริมให้ผู้บริหารและ
พนกังานเปน็คนด ีมคีณุธรรม ไมเ่อาเปรยีบผูอ้ืน่รวมถงึคูค่า้ ลกูคา้  หรอืสงัคมและประเทศชาต ิการพฒันาผลติภณัฑแ์ละการบรกิารใหอ้ยูบ่น
พื้นฐานของคุณธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม อีกทั้งดำาเนินกิจกรรมต่างๆที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำาเสมอ
 ในป ี2554 บรษิทัฯ ยงัคงสง่เสริมกจิกรรมสร้างคุณธรรมจรยิธรรมแกผู่บ้รหิารและพนกังาน ดว้ยกจิกรรมตกับาตรและสวดมนตท์ำาวตัรเยน็
ในวันธรรมสวนะ โดยการนิมนต์พระจากวัดละแวกใกล้เคียงบริษัทฯ หมุนเวียนมารับบาตรภายในบริเวณบริษัทฯ ซึ่งเป็นการประสานสัมพันธ์
กับวัดในชุมชนด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิพนักงานสามารถลาเพื่อปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนาแห่งตนปีละ 7 วัน เชิญชวนให้ร่วมทำานุ
บำารุงศาสนาด้วยการบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อ ศาสนกุศล มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อดำาเนินโครงการจัดสร้างและบูรณะศาสนสถานใน
ทุกศาสนา ซึ่งในส่วนของบริษัทฯ ได้บริจาคเข้ากองทุนนี้เป็นเงิน 4,000,000 บาท เป็นต้น
 ด้วยวัตถุประสงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน บริษัทฯ ยังคงเน้นมาตรการควบคุมการใช้พลังงานทั้งไฟฟ้า 
น้ำามนั และน้ำาประปา ลดการใช้ขวดพลาสติก กระดาษ และวสัดสุิน้เปลอืง เปน็การชว่ยลดปรมิาณการปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซดเ์ขา้สูบ่รรยากาศ 
กิจกรรมรณรงค์ให้เกิดการปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศด้วย
 เมือ่ครัง้เกดิแผน่ดินไหวและสนึามทิีป่ระเทศญีปุ่่น บรษิทัฯ เปน็ศนูยก์ลางระดมความชว่ยเหลอืจากบรษิทัเครอืสหพฒัน์ในฐานะพนัธมติร
ทีม่คีวามสมัพันธ์อันแน่นแฟน้กบัประเทศญีปุ่่นมายาวนาน และเปน็การชว่ยเหลอืมวลมนษุยชาตท่ีิประสบมหันตภัย ซึง่บรษัิทในเครอืสหพฒัน ์
รว่มกนับรจิาคเงนิและสิง่ของผา่นมลูนิธิ ดร.เทยีม โชควฒันา เปน็เงนิ 10 ลา้นบาท พรอ้มดว้ยมามา่และสนิคา้อุปโภคบรโิภคอีก 2 คอนเทนเนอร ์
อีกทั้งผู้บริหารและพนักงานได้บริจาคเงินสมทบอีกกว่าสี่ล้านบาท ซึ่งสถานทูตญี่ปุ่นประจำาประเทศไทย และสภากาชาดไทยเป็นผู้รับมอบเงิน
บริจาคและส่ิงของเพ่ือนำาไปช่วยผู้ประสบภัยต่อไป
 หลังจากน้ัน เม่ือเหตุการณ์อุทกภัยคร้ังใหญ่เกิดข้ึนในประเทศไทย บรษัิทฯ ไดจ้ดัโครงการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัอยา่งเปน็ระบบ ในสว่นของ 
พนกังานและครอบครวัจดัทีพ่กัทีส่ะดวกสบายพร้อมอาหารให้ภายในบรเิวณบรษัิทฯ ท้ังในกรงุเทพฯ และตา่งจงัหวดั ให้เงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้
รายละ 5,000 บาท และจัดทีมจิตอาสา ซึ่งได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากพนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือสหพัฒน์ รวมถึงกลุ่มจิตอาสา 
ของชุมชน มูลนิธิร่วมกตัญญู นำาเรือออกพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยบริษัทฯ จัดตั้งโรงครัวประกอบอาหาร และจัดถุงยังชีพช่วย
ประชาชนผู้ประสบภัยรวมถึงโรงเรียน และวัดต่างๆ ตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือน
 นอกจากนี้ ได้ร่วมกับมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา จัดหาเรือสำาหรับแจกให้ผู้ประสบภัยนำาไปใช้เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน โดยให้ 
บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ ลอจิสติคส์ จำากัด บริษัทในเครือซึ่งทำาหน้าที่จัดส่งสินค้าให้บริษัท เป็นผู้จัดส่งเรือให้แก่ผู้เดือดร้อนที่ไม่
สามารถเข้ามารับเองได้
 นอกจากนี ้ฝ่ายผลติภณัฑต่์างๆ ยงัคงทำากจิกรรมเพือ่สงัคมและดแูลสิง่แวดลอ้มอยา่งตอ่เนือ่ง อาทิ โครงการวาโก ้โบวช์มพสููม้ะเรง็เตา้นม 
โครงการแอร์โรวช์ว่ยชา้งกลบับ้าน โครงการแอร์โรว์ขอเสือ้เหลอืใช ้ชว่ยผูป้ระสบภัยน้ำาท่วม การจดัทำาเสือ้คอลเลคชัน่พเิศษ “Care For Japan” 
ของผลิตภัณฑ์ DAKS นำารายได้ทั้งหมดช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิประเทศญี่ปุ่น การสนับสนุนทีมฟุตซอลคนหูหนวกทีมชาติไทยสู้ศึก 
Wonderful Deaf Futsal Championship ครั้งที่ 3 ที่ประเทศสวีเดน และการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น
 สำาหรับการทำาภาชนะบรรจุเครื่องสำาอางของบริษัท ได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีแยกส่วนประกอบของพลาสติก และโลหะออกจากกันได้ 
จึงง่ายต่อการนำามาใช้ใหม่ (Re-use) หรือคัดแยกทำาลาย ซึ่งเป็นผลดีกับสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน และกระบวนการ
ผลิตยังมีมาตรฐานการผลิตที่ได้รับ ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพการทำางาน GMP มาตรฐานขบวนการผลิต และ ISO 14000 
มาตรฐานทางด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Safety, Healthy and Environment) เพื่อผลิตเครื่องสำาอางที่ดี
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกเหนือจากความปลอดภัยของบุคคลากร ผู้ผลิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในโรงงานและชุมชน
 ทั้งนี้ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบ โดยมีระบบตรวจสอบ และประเมินผู้รับจ้างช่วง 
(Vendor Improvement and Vendor Evaluation) เพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพดี และเป็นผู้รับจ้างช่วงที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน
 นอกจากนี้ ยังรณรงค์โครงการ “BSC ให้ผู้หญิงคิดบวกยิ่งสวยขึ้น” (Think Positive, Think BSC) อย่างต่อเนื่อง โดยโครงการนี้เป็นอีก
หนึ่งโครงการที่จะช่วยส่งเสริมให้คนในสังคมไทยมีทัศนคติในเชิงบวก โดยให้ผู้หญิงทุกคนร่วมแบ่งปันประสบการณ์การคิดบวกผ่านโปสการ์ด
ของ BSC Cosmetology เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดบวกในสังคม ให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี โดยนำาโปสการ์ดมาพิจารณาชิง
รางวัลผู้หญิงคิดบวกแห่งปี (Think Positive of The Year) ซึ่งในปีนี้มีการคัดเลือกผู้หญิงคิดบวกที่มีผลงานสร้างสรรค์สังคมเป็นที่ประจักษ์แก่
สาธารณชนในแวดวงต่างๆ ทั้งผู้พิพากษา พิธีกร ดารา นักเขียน นักร้อง
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ความสำาเร็จของงานอยู่ที่คุณภาพของคน
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กิจกรรมทางสังคม

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
 เมื่อมวลน้ำาขนาดใหญ่ไหลบ่าเข้าท่วมหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดจนถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนกัน
เป็นวงกว้าง บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) นำาโดยคุณบุญเกียรติ โชควัฒนา จึงได้จัดตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ประสบ
อทุกภยัขึน้อยา่งเปน็ระบบ โดยระดมสรรพทรัพยากรทัง้ด้านกำาลงัคน ผลติภณัฑท์ีจ่ำาเปน็ตอ่การยงัชพี เครือ่งมอืและอปุกรณต์า่งๆ เพือ่ดำาเนนิ
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วมอย่างเต็มที่
 ดว้ยความตัง้ใจทีจ่ะชว่ยบรรเทาความเดือดร้อนของผูป้ระสบอทุกภัย ท้ังในสว่นของพนกังานบรษัิท ครอบครวั และประชาชนท่ัวไป ระบบ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจึงได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเร่งด่วน

	 การช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว
 บริษัทฯ จัดศูนย์พักพิงให้พนักงานและครอบครัวเข้าพักอาศัย  พร้อมจัดหาเครื่องนอน อาหาร น้ำาดื่ม ยารักษาโรค ของใช้ประจำาวัน 
และเครื่องอำานวยความสะดวกอื่นๆ รองรับผู้ประสบภัยกว่า 200 คน
 บริษัทฯ มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่พนักงานกว่า 1,000 คน ที่ประสบอุทกภัยทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รายละ 5,000 บาท 
และเตรียมการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นกรณีไป
 บรษิทัฯ จดัเจา้หนา้ที่โครงการจติอาสานำาเรือไปรับพนักงานและครอบครวัออกจากพืน้ท่ีประสบภัยเพ่ือเขา้ศนูยพ์กัพงิของบรษัิท จดัหาเรอื 
อาหารแหง้ น้ำาดืม่ ยารกัษาโรค และของใช้จำาเป็น มอบใหค้รอบครวัของพนกังานทีย่งัคงพกัอาศยัในพืน้ทีป่ระสบภยั เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้น 
ในการสัญจรและการดำารงชีพ

	 การช่วยเหลือประชาชนทั่วไป
 บริษัทฯ จัดหาเรือพร้อมเครื่องยนต์ จำานวน 5 ลำา เพื่อให้ทีมงานจิตอาสาภาคสนามซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท ร่วมกับเจ้าหน้าที่จิต
อาสาของชุมชน ออกภาคสนามดำาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยนำาอาหารปรุงสำาเร็จ น้ำาดื่ม และถุงยังชีพที่ประกอบด้วยข้าวสาร  บะหมี่
สำาเร็จรูป อาหารกระป๋อง ยารักษาโรคและสิ่งของจำาเป็น เข้าไปแจกจ่ายผู้ประสบภัย โดยเฉพาะในบริเวณท่ีความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึง 
 บริษัทฯ จัดตั้งโรงครัวภายในบริเวณบริษัท ทำาการปรุงอาหารบรรจุห่อพร้อมช้อน จัดเป็นชุดพร้อมน้ำาดื่ม วันละ 1,500-2,000 ชุด เพื่อ
ให้ทีมจิตอาสาภาคสนามนำาไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการผลัดเปลี่ยนกันช่วยปรุงและ
บรรจุอาหารทุกวัน รวมถึงการช่วยกันบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพด้วย
 บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา จัดหาเรือพายจำานวนกว่า 2,000 ลำา มอบให้แก่ผู้เดือดร้อนที่แจ้งความจำานงเข้ายังบริษัท 
และมอบหมายให้บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ ลอจิสติคส์ จำากัด ซึ่งทำาหน้าที่จัดส่งสินค้าของบริษัท เป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ประสบภัย
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ร่วมสมทบทุน เป็นเงิน 1,000,000 บาทเข้ากองทุน “ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำาท่วม” เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟู 
ผู้ประสบภัยน้ำาท่วม
 บรษิทัฯ เปน็หนึง่ในสบิสององคก์รภาคเอกชนทีร่่วมกนัจดัตัง้โครงการ Power Of Thai พลงัน้ำาใจไทย เพือ่ระดมเงนิทุนชว่ยฟืน้ฟูโรงเรยีน 
84 โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย โดยองค์กรภาคเอกชน 12 องค์กรแรกที่ร่วมจัดตั้งโครงการ ได้ร่วมบริจาคเงินงวดแรกเพื่อเป็นต้นทุนการดำาเนิน
งานองค์กรละ 1,000,000 บาท 
 โครงการชว่ยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั นอกจากเป็นการช่วยบรรเทาความเดอืดรอ้นแกผู่ป้ระสบภยัแลว้ ยงัเปน็การสง่เสรมิใหพ้นกังานมสีว่น
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือดร้อน ฝึกให้รู้จักการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นการส่งเสริมการสร้างคนดีให้แก่สังคม สอดคล้อง
กับนโยบายการสร้างองค์กรคนดีของบริษัท บนพื้นฐานหลักคิด “คนดี สินค้าดี สังคมดี”
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ปฏิบัติการเปลี่ยนชีวิต
 คนเราเกดิมามชีะตาชวีติทีต่่างกนั บางคนมโีอกาสทีด่เีขา้มาในชวีติ  ทำาให้สามารถสรา้งชวีติท่ีดขีึน้ ประสบความสำาเรจ็ในการดำาเนนิชวีติ 
อย่างที่หวัง แต่บางคนไม่มีแม้แต่ปัจจัยที่เพียงพอจะประคองชีวิตในแต่ละวัน จนมองไม่เห็นว่าอนาคตจะเป็นจะอยู่อย่างไร
 โครงการปฏิบัติการเปลี่ยนชีวิต เป็นโครงการหนึ่งที่บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) สรรสร้างขึ้นทางสถานีโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม S Channel เพื่อสนับสนุนให้ฝ่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงบริษัทในเครือสหพัฒน์ มอบโอกาสที่ดีแก่ผู้ด้อยโอกาสที่เป็นคนดี 
มีความกตัญญู มีความเพียร มีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้น มีอนาคตท่ีดี เป็นสมาชิกท่ีดี มีคุณค่าต่อสังคมและ
ประเทศชาติต่อไป

ARROW
	 ความเดือดร้อน		: นักเรียนช้ัน ม.2 อยู่กับก๋งกับยาย พ่อแม่แยกทางกัน ไมส่ง่เสยี 
   เลี้ยงดูยายเป็นมะเร็ง อาศัยก๋งต้องรับจ้างจับกุ้งตามบ่อเลี้ยง 
   รายได้ไม่เพียงพอต้องอาศัยกินข้าววัด อยากเรียนก่อสร้าง 
   หรือออกแบบก่อสร้าง
	 ความช่วยเหลือ	: ทุนการศึกษา ม.2 จนจบปริญญาตรี

ST.ANDREWS
	 ความเดือดร้อน	: นักเรียนชั้น ม.4 รับจ้างรำาตามงาน พ่อแม่ป่วย พี่น้อง 4 คน 
   น้องฝาแฝดคนโตเป็นโรคหอบ พ่ออาชีพหาปลา แม่ไม่ได้ 
   ทำางาน ต้องดูแลน้องแฝด
	 ความช่วยเหลือ	: ทุนการศึกษา ม.4 จนจบปริญญาตรี

LACOSTE
	 ความเดือดร้อน	: นักเรียนช้ัน ม.5 พอ่เสียชีวิต แม่สขุภาพไมด่ ีทำางานไมส่ะดวก
   ตนเองรับจ้างรายวันในวันหยุด
	 ความช่วยเหลือ	: ทนุการศกึษา ม.6 จนจบปรญิญาตรีทางด้านการแพทยค่์าเรียน 
   กวดวิชา และค่าเดินทางเป็น เวลา 1 ป ีคา่ใชจ้า่ยในการรกัษา
   พยาบาลให้กับมารดา

ESSENCE
	 ความเดือดร้อน	: นักศึกษา ปวช.ปี 1 มารดารับจา้งทัว่ไป ตนเอง มโีรคประจำาตวั 
 ความช่วยเหลือ	: ค่าใช้จา่ยการซ่อมแซมบ้าน คอมพวิเตอร ์เสือ้ผา้ และอปุกรณ์
   การเรียน เงินทุนและอุปกรณ์ประกอบอาชีพขายลอดช่อง 
   โอกาส เข้าฝึกงานภาคฤดูร้อนในบริษัทในเครือสหพัฒน์

NATURALIZER
	 ความเดือดร้อน	: นักเรียนช้ัน ป.6 ขาและเทา้พกิาร พ่อแมท่อดท้ิงให้อยูก่บัยาย 
   ไม่มีเงินรักษาความพิการ และเรียนหนังสือต่อ
	 ความช่วยเหลือ	: ทุนการศึกษา ม.1 จนจบพยาบาล คอมพิวเตอร์ เสื้อผ้า และ 
   อปุกรณก์ารเรียน คา่ใชจ้า่ยตรวจรกัษา และตดัรองเท้าพเิศษ 
   เพื่อบรรเทาความไม่สะดวกจากการพิการขาทั้งสองข้าง 
   มอร์เตอร์ไซด์ 3 ล้อสำาหรับคนพิการ

LOUIS FONTAINE
	 ความเดือดร้อน	: นักเรียนช้ัน ม.2 พ่อพิการ แม่รับจ้างมีงานบ้างไม่มีบ้าง 
   ตนเอง ตอ้งขาดเรียนเพือ่รับจา้งหารายไดช้ว่ยครอบครวั พอ่ 
   ต้องหาหมอ เป็นประจำาแต่ขาดช่วงเพราะรายได้ไม่พอ
	 ความช่วยเหลือ	: ทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 
   การเรียน ค่าใช้จ่ายและเงินทุนในการทำาโรงเพาะเห็ด จักร 
   เย็บผ้าสำาหรับทำาอาชีพเสริมรายได้
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คอนเสิร์ตการกุศล
 ในปี 2554 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) ได้จัดคอนเสิร์ตการกุศล และมอบเงินรายได้ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเป็น
สาธารณกุศลผ่านองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการรวมตัวผู้มีจิตกุศลจากหลายภาคส่วน ทั้งผู้บริหารในเครือสหพัฒน์ ศิลปิน ดารา 
นักร้องทั้งไทยและต่างประเทศ จัดคอนเสิร์ตการกุศลขึ้นในหลายวาระ

	 ชรินทร์	แอนด์	บราเธอร์ส	2
 จัดขึ้น ณ จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้แนวคิด “Love To all Concert ความรัก ความหวัง 
กำาลงัใจ” เพือ่นำาเงนิรายไดท้ั้งหมดมอบเปน็ทุนการศกึษาเพือ่ผลติ “นกัสาธารณสขุคนืถิน่” ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และมอบเป็นทุนสนับสนุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำาพูน
 คอนเสริต์ครัง้นี ้ไดร้บัเกยีรตจิาก “ชรนิทร ์นนัทนาคร” ศลิปนิแหง่ชาต ิสาขาศลิปะการแสดง 
(นักร้องเพลงไทยสากล) ประจำาป ีพทุธศกัราช 2541 รว่มกบัปนดัดา วงศผ์ูด้,ี ชตุมิา ดรุงคเ์ดช, 
รมดิา รสัเซลล ์มณีเสถียร ขึน้เวทีร่วมกับบุญเกียรติ-บุญชยั โชควัฒนา เจา้ของฉายา “บราเธอรส์  2” 
ผูบ้รหิาร บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จำากดั (มหาชน) และบรษิทั สหพฒันพบิลู จำากดั 
(มหาชน)

	 Hand	in	Hand	20th Anniversary Charity Memorial Concert for Dr.Thiam 
Chokwatana
 Hand in Hand คือ การยื่นมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แสดงถึงน้ำาใจและความรักที่มีให้
แก่ผู้อื่นและสังคม ดังจะเห็นได้จากกรณีประเทศญี่ปุ่นประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติร้ายแรง 
เมื่อต้นปี 2554 ก่อให้เกิดความเสียหายและความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ด้วยความสัมพันธ์
อันแน่นแฟ้นระหว่างเครือสหพัฒน์และประเทศญี่ปุ่น มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา และบริษัท 
ในเครือสหพัฒน์ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดยระดมเงินบริจาคและจัดส่งอาหาร
และเครื่องนุ่งห่มไปช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
 เมื่อเกิดอุทกภัยภาคใต้ของประเทศไทย เพ่ือเป็นการขอบคุณในการช่วยเหลือดังกล่าว 
และเป็นการร่วมรำาลึก 20 ปี การจากไปของ ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ 
วงประสานเสียง Fujisawa Male Voice Choir จากประเทศญี่ปุ่น จึงเชิญวงประสานเสียง
ชั้นนำาจากประเทศไทย อาทิ CU Chorus, Bangkok Glee Club และ Bangkok Japanese 
Chorus มาร่วมเปิดการแสดงในประเทศไทย โดยบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
(มหาชน) เป็นเจ้าภาพในการจัดงานและจำาหน่ายบัตร และรวบรวมรายได้จำานวน 1,916,000 
บาท ให้มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา มอบให้วุฒิสภา เพื่อนำาไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 All Hearts to Japan Charity Concert by BSC Jeans & Jeans
 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) โดยผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง BSC
Jeans & Jeans ร่วมกับกลุ่มศิลปิน ทวน เดย์ทริปเปอร์, ชีส์ต้า, วงอาพาร์ทเม้นท์คุณป้า, 
วงเพลย์กราวด์, วงแบนนิวซันเซท จัดขึ้นเพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติสึนามิประเทศญี่ปุ่นและ 
ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ พร้อมเปิดตัว Charity single “Eastern wind” ซิงเกิ้ลพิเศษและมอบ 
รายได้ทั้งหมดจากการจำาหน่ายบัตรและการดาวน์โหลดในนามนักดนตรีชาวไทยทุกคน แด่
เพื่อนผู้ประสบภัยพิบัติสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น และผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

 All for One Charity Concert
 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด(มหาชน) โดยผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง BSC 
Cosmetology จัดคอนเสิร์ต All for One Charity Concert มอบรายได้จากการจำาหน่ายบัตร
ทัง้หมดเปน็จำานวนเงนิ 108,400 บาท ให้กับมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย




