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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด (มหาชน) ดำาเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมาโดยตลอด จนกลายเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งขององค์กร ท่ีถ่ายทอดสู่ผู้บริหารและ
พนกังานอย่างตอ่เนือ่ง ดว้ยนโยบายความรับผดิชอบตอ่สงัคม เพือ่การพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ีวา่ คนด	ีสนิคา้ด	ีสงัคมดี

คนดี บรษัิทฯ มุ่งเนน้การเสริมสร้างให้บุคลากร เป็นคนด ีมคีณุธรรมและจรยิธรรมในการดำาเนนิชีวติและการทำางาน 
มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ทั้งคู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติงานตามนโยบาย
การต่อต้านคอร์รัปช่ันอย่างเคร่งครัด สร้างเสริมให้พนักงานมีศักยภาพในการทำางานตามหน้าท่ีและสามารถ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่งานได้อย่างต่อเนื่อง

สินค้าดี ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีจัดจำาหน่ายได้รับการสรรสร้างจากแนวคิดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และ
สังคม ดังนั้น ทุกผลิตภัณฑ์จะผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานทั้งการผลิตและการเลือกใช้วัตถุดิบเพื่อให้ได้สินค้า
ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
และตอบสนองความต้องการของลกูคา้ โดยไม่สง่ผลกระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และไมมี่การละเมดิทรพัย์สนิ
ทางปัญญาโดยเด็ดขาด

สารจากกรรมการผู้อำานวยการ และรองประธานกรรมการบร�หาร

สังคมดี บริษัทฯ มุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ทั้งในมิติของงานโดยตรง อาทิ การสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมทางการตลาดท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และในมิติของการสนับสนุนกิจกรรมท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อ
สงัคมและการกศุล รวมถงึการกำากบัดแูลให้เกดิการใช้ทรพัยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำาเสมอ

นโยบายดงักลา่ว ไดเ้กดิการปฏบัิตอิยา่งเป็นรปูธรรมมาอยา่งตอ่เนือ่ง 
และบริษัทฯ ยังคงยึดถือนโยบายนี้ เป็นแนวทางการดำาเนินงาน เพื่อ
สร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างย่ังยืนขององค์กร ไปพร้อมกับสังคม 
และประเทศชาติของเรา



บรษัิท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากดั (มหาชน) กอ่ตัง้ข้ึนในปี พ.ศ.2507 ภายใตช่ื้อ
ห้างหุ้นส่วนจำากัด อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ (เพี้ยซ) ตลอดระยะเวลาการ
ดำาเนินงาน บริษัทฯ ได้ดำาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล สนับสนุนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ให้ทำางานร่วมกนัอย่างสรา้งสรรค ์รวมถงึพฒันาและเตบิโตไปดว้ยกนั ภายใตน้โยบาย
การดำาเนินงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปจัจุบนั บริษทัฯ มีพนักงานกว่า 7,000 คน 
และมีพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล ทำาให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับ
และครองใจผู้บริโภคในฐานะผู้มอบความสุขเติมเต็มไลฟสไตล์ของคนทุกเพศทุกวัย
อย่างครบครัน ดังจะเห็นได้จากผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุม ได้แก่ 

• เครื่องสำาอางและเครื่องหอม ท่ีมอบความสวยงามและความม่ันใจมาสู่ผู้บริโภค
 อย่างต่อเนื่องท้ังในประเทศและต่างประเทศ อาทิ BSC COSMETOLOGY,
 SHEENEˊ, HONEI V, ARTY PROFESSIONAL, ST. ANDREWS, BSC PURE
 CARE, BSC PANADDA และ BSC DERMACEUTIC เป็นต้น

• เคร่ืองแต่งกายสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษหลากหลายแบรนด์ดัง ครอบคลุมท้ัง
 ชุดชั้นใน เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองหนัง กระเปา รองเท้า รวมถึงเครื่องประดับ
 ตอบโจทย์ไลฟสไตล์ของทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ อาทิ
 WACOAL, BSC, ARROW, LACOSTE, DAKS, GUY LAROCHE, MIZUNO,
 STREAMLINE, ELLE, ENFANT และ NATURALIZER เป็นต้น

เกี่ยวกับ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล
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• เติมเต็มความสะดวกครบครันด้วยผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคท่ีได้คุณภาพ
 และปลอดภัยสำาหรับทุกคนในครอบครัว อาทิ นมถั่วเหลืองผสมเนื้อข้าวโพด
 BSC CORNSOY น้ำาแรธ่รรมชาต ิ100% ภายใตแ้บรนด ์ใหม ่เจรญิปุระ ผลติภณัฑ์
 เครือ่งหอมและถนอมผา้ ESSENSE และ  FRESH & SOFT อุปกรณ์เครือ่งใช้สำาหรับเดก็
 ENFANT และ ABSORBA 

• อำานวยความสะดวกด้วยช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลายส่งตรงถึงผู้บริโภค อาทิ
 S Channel Beauty Station สื่อโทรทัศน์ที่นำาเสนอรายการสาระบันเทิง เว็บไซต์
 www.ethailandbest.com ช่องทางการจัดจำาหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานสากล
 สง่ตรงถงึผูบ้รโิภคในรปูแบบ e-commerce นอกจากนี ้ไดเ้พิม่ช่องทางการจำาหนา่ย
 สินค้าท้ังในและต่างประเทศร่วมกับเว็บไซต์พันธมิตรช้ันนำา ทีวีช้อปปิง อาทิ
 Shop Global รวมถึงเข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่ผ่านทางโซเชียลมีเดีย และ ICC Line 
 Official Account

• บัตรสมาชิก His & Her Plus Point “สะสมความสขุ ทุกการช้อป” มอบสทิธปิระโยชน์
 เหนือระดับ ตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์สำาหรับลูกค้าไอ.ซี.ซี. รวมถึงการช้อปปิงทาง
 Catalog multi channel ภายใตช่ื้อ His&Her ShopSmart ท่ีให้บรกิารลกูคา้ครอบคลมุ
 ทุกช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ Fax SMS Social Network ตลอด 24 ชั่วโมง
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มุง่มัน่เป็นบรษัิทช้ันนำาของคนไทยท่ีดำาเนนิธุรกจิสูร่ะดบัสากล มุ่งสรา้งนวตักรรม
และพัฒนาบริษัท โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืน

ภารกิจ

1. พฒันากระบวนการโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตัง้แตผู่ผ้ลติตน้น้ำาไปยังการขาย
 ปลายน้ำา หน้าร้านค้า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ Logistics การบริหาร
 สินค้าคงคลัง การขนส่ง และระบบติดตามประมวลผลสารสนเทศ ที่สามารถ
 ปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองลูกค้า ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำา อย่างเป็นระบบ
2. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสรรสร้างนวัตกรรมใหม่ท้ังด้าน
 ผลิตภัณฑ์ การบริหาร และช่องทางการจัดจำาหน่าย
3. ดำาเนนิธรุกจิรว่มกบัคูค่า้ ลกูคา้ ดว้ยความเป็นธรรม สร้างความไวว้างใจ และ
 สมัพนัธอั์นดตีอ่กนั เพือ่ความเจริญเตบิโตอย่างย่ังยนืของธรุกจิ และคำานงึถงึ
 ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
4. ยึดหลกัธรรมาภบิาลในการดำาเนนิธรุกจิ สง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม ตลอดจน
 ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
5. สนบัสนนุการพฒันาทรพัยากรของบริษัท เพ่ือรองรับการดำาเนนิธรุกจิสูร่ะดบั
 สากล

ว�สัยทัศนสู่ความสำาเร็จ

พัฒนากระบวนการ
ห่วงโซ่อุปทาน

ตั้งแต่ต้นนำาสู่ปลายนำา

ภารกิจ

ตอบสนอง
ความต้องการ

ของลูกค้า

ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

ในการดำาเนินธุรกิจ

ดำาเนินธุรกิจ
ร่วมกับคู่ค้า ลูกค้า

ด้วยความเปนธรรม

พัฒนาทรัพยากร
ของบร�ษัท

เพ�่อการดำาเนินธุรกิจ
สู่ระดับสากล
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บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล ให้ความสำาคญักบัการดำาเนนิงานภายใตน้โยบายการพฒันาอย่างยัง่ยนื เพ่ือลด 
ผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน และสังคม โดยคำานึงถึงแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1.	 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	การแข่งขันที่เป็นธรรม

 กำาหนดให้มีระบบการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีโปร่งใส ชัดเจน และเป็นธรรม มีการจัดทำาทะเบียนราคากลางวัสดุ 
 อปุกรณ ์การเปรยีบเทียบราคาจดัซ้ือ การประกวดราคาจดัจา้ง การกอ่สรา้งหรอืตกแตง่รา้น ท้ังในกรณปีกต ิ
 และกรณเีรง่ดว่น ซ่ึงผูบ้ริหารและพนกังานมีหนา้ท่ีตอ้งปฏบัิตติามระบบท่ีวางไวอ้ย่างเครง่ครดั โดยเป็นการ 
 ประสานงานกันระหว่างส่วนงานจัดซื้อ ส่วนงานบัญชีการเงิน และส่วนธุรกิจที่รับผิดชอบแต่ละงาน กรณี	
	 ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามระบบโดยเจตนาทุจริต	ถือเป็นความผิดร้ายแรงทางวินัยของบริษัท

 นอกจากนี้ ยังมีการสื่อสารไปยังผู้รับจ้างทุกรายถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน รวมถึงห้ามการให้สินบน 
 ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดแก่พนักงานโดยเด็ดขาด

2.	 การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

 ถอืเป็นนโยบายท่ีจะไมเ่กีย่วข้องกบัการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา ไม่มกีารลอกเลยีนแบบ หรอืนำาทรพัย์สนิ 
 ทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า 
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการร่วมคิด 
 รว่มพฒันากบัโรงงานผลติอย่างตอ่เนือ่ง และสนบัสนนุให้พนกังานสง่นวตักรรมเขา้ประกวดในการประกวด 
 นวัตกรรมเครือสหพัฒน์ (Chairman Awards) เป็นประจำาทุกปี ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลสร้างความภูมิใจ 
 ให้แก่พนักงาน และเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ลูกค้าตลอดเวลา ซ่ึงผลงานดังกล่าว 
 ได้นำาเสนอสู่สาธารณชนในงานสหกรุ๊ป แฟร์

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

การประกอบกิจการ
ด้วยความเป็นธรรม

การแข่งขันที่เป็นธรรม

การร่วมพัฒนาชุมชน
และสังคม

การไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา

การให้ความรู้และ
ฝึกอบรมพนักงาน
ในเรื่องสิ่งแวดล้อม

นโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น

การส่งเสริมให้มี
การใช้ทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพ

การเคารพ
สิทธิมนุษยชนและ
ปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม

ความรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภค

การเสริมสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรม

แก่พนักงาน

นโยบาย
ในการพัฒนาพนักงาน
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3.	 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 1. บริษัทฯ ไม่กระทำา และ/หรือ ไม่สนับสนุน 
  การให้สินบน หากมีการบริจาคเพ่ือการกุศล 
  การบรจิาคให้แกพ่รรคการเมือง รวมถงึการให้ 
  ของขวัญทางธรุกจิ บริษัทฯ จะดำาเนนิการดว้ย 
  ความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้ 
 2. สง่เสรมิการสรา้งจติสำานกึ และคา่นยิมในการ 
  ต่อต้านคอร์รัปชั่นให้แก่กรรมการบริษัท 
  ผูบ้รหิาร และพนกังานให้ปฏบัิตติามกฎหมาย  
  ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำา 
  เอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
 3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน 
  กระทำาการใด หรอืเป็นตวักลางในการเรียกรบั 
  ทรัพย์สนิ  หรอืผลประโยชน์ใดจากหนว่ยงาน 
  ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือ 
  กระทำาการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ 
  ตำาแหนง่หนา้ท่ีและ/หรือ นำาข้อมูลของบรษัิท 
  ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แกต่นเองหรอืผูอ้ืน่
 4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงิน 
  ที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุม 
  ภายในท่ีมปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล มกีาร 
  ตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำานาจให้ 
  เหมาะสม เพือ่ป้องกนัมิให้เกดิการทุจรติหรอื 
  มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชั่น  
 5. กำาหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตาม 
  นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัช่ันอย่างสม่ำาเสมอ 
  ตลอดจนการทบทวน แนวทางการปฏิบัติ 
  และข้อกำาหนดในการดำาเนินการ เพื่อให้ 
  สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 
  กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพ่ือให้ผู้แจ้ง 
  เบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควร 
  สงสยั โดยให้ความม่ันใจวา่ผูแ้จง้เบาะแสจะได ้
  รับการคุ้มครอง

สามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัท	
ไอ.ซี.ซี.	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 จำากัด	(มหาชน)	 ได้ท่ี	
ตู้ปณ.22	 ไปรษณีย์ยานนาวา	10120	 หรืออีเมล	
iccauditcommittee@icc.co.th	 หรือ	 ศูนย์ลูกค้า
สัมพันธ์	โทร.	0-2294-4999	หรือ	เลขานุการบริษัท	
โทร.	0-2295-0688
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4.	 การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติ
	 ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

 ถือเป็นนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง
 เป็นธรรม ท้ังการจ้างแรงงาน คุณภาพชีวิต
 การทำางาน อาชีวอนามัย ความปลอดภัยจาก
 การทำางาน คา่ตอบแทนและคา่ชดเชย การเกษียณ
 จากการทำางาน และจะไมด่ำาเนนิการใดๆ ท่ีจะเป็น
 การละเมิดสิทธิมนุษยชน

 บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่าง
 เคร่งครัด ให้มีการกำาหนดค่าจ้างอย่างเป็นธรรม
 ตามความสามารถของแต่ละบุคคล กำาหนด
 ค่าแรงข้ันต่ำาตามประกาศของภาครัฐ การจ่าย
 ค่าตอบแทนการทำางานล่วงเวลาและวันหยุด
 รวมถึงให้สิทธิ์พนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์
 ตนเองกรณีถูกบ่งช้ีความผิดหรือทุจริตต่อหน้าท่ี
 การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม
 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กฎหมาย
 แรงงานซ่ึงครอบคลมุการคุม้ครองสทิธมินษุยชน
 ของพนักงานโดยเคร่งครัด ตลอดเวลาของการ
 ดำาเนินธุรกิจ ไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อ
 พนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่
 ศาลในเรื่องดังกล่าว

 บริษัทฯ มีนโยบายในการไม่ใช้แรงงานเด็ก และ
 จะไม่รับบุคคลอายุต่ำากว่า 18 ปีเข้าเป็นพนักงาน
 ของบริษัทฯ ยกเว้นกรณีการช่วยเหลือบุคคลที่มี
 ความจำาเป็น หรือกรณีปฏิบัติตามนโยบายของ
 ภาครฐัเพือ่สง่เสรมิการสรา้งรายไดใ้ห้แกเ่ยาวชน
 เช่น การจ้างนักเรียน นักศึกษาทำางานในวันหยุด
 หรือปิดภาคเรียน การจ้างนักศึกษาทำางาน
 ในโครงการทวิภาคี เป็นต้น 

	 นโยบายคา่ตอบแทนของพนกังานท้ังระยะสัน้และ
	 ระยะยาว
 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงาน
 ท้ังในรูปของเงินเดือน เบ้ียเลี้ยง เงินรางวัล
 เงินอุดหนุน และสวัสดิการต่างๆ โดยพิจารณา
 จากผลการดำาเนินงานประจำาปีของบริษัทฯ
 และตามผลการทำางานของพนักงานเป็น
 รายบุคคล นอกจากนั้น ได้พิจารณาค่าตอบแทน
 ในระยะยาว ในรูปของรางวัลการทำางานตาม
 ระยะเวลา เช่น 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี รวมทั้ง
 กำาหนดให้มีเงนิบำาเหนจ็เกษียณ สำาหรบัพนกังาน
 ทุกระดับท่ีปฏิบัติงานกับบริษัทฯต่อเนื่องจนถึง
 อายุ 55 ปีบริบูรณ์ 
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5.	 การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
	 แก่พนักงาน

 ส่งเสริมกิจกรรมท่ีเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร 
 และพนักงานอย่างสม่ำาเสมอ ท้ังกิจกรรมศาสนกุศล สิทธิ์การ 
 ลางานเพือ่การปฏบัิตธิรรมตามหลกัศาสนาแห่งตน ไดปี้ละ 7 วนั 
 ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำานวนมาก นอกจากนี้ 
 ส่งเสริมให้พนักงาน “ให้” แก่ผู้อ่ืน ด้วยการจัดกิจกรรมบริจาค 
 โลหิตให้สภากาชาดไทยเป็นประจำาปีละ 4 ครั้ง ในแต่ละปีจะมี 
 พนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำานวนมาก

6.	 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

 กำาหนดนโยบายในการสง่เสริมสนบัสนนุการพัฒนาศกัยภาพของ 
 บุคลากรในองค์กรท้ังในเชิงความคิดและการปฏิบัติอย่างเป็น 
 รูปธรรม ภายใต้หลักคิดของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อม 
 ตอ่การขยายตวัทางธรุกจิตอ่ไป อาทิ หลกัสตูรการพฒันาบุคลากร 
 ตามหน้าที่งาน หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านภาษา เพื่อรองรับ 
 การเปิดเสรี AEC และเพ่ิมการฝึกอบรมนโยบายต่อต้านทุจริต 
 คอร์รัปชั่นด้วยตนเองผ่านสื่อมัลติมีเดียของบริษัทฯ เป็นต้น

สรุปการบริจาคโลหิต	พ.ศ.	2549-2558
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7.	 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 จัดให้มี “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าด้วยทีมงาน
 มืออาชีพ โดยลูกค้าสามารถติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข
 0-2294-4999 หรือจดหมายธุรกิจตอบรับที่บริษัทฯ จัดให้บริการ ณ เคาน์เตอร์
 จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ัวประเทศ และนำาส่งทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องติดแสตมป
 หรือติดต่อทางอีเมล services@icc.co.th   

8.	 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

 จัดทำามาตรการการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา การทำาสวิทช์ให้สามารถ
 ปิดเปิดไฟ แสงสว่างเฉพาะจุด การประกาศเตือนปิดไฟแสงสว่างและอุปกรณ์
 ไฟฟ้าต่างๆ ในช่วงเวลาพักกลางวันและก่อนกลับบ้าน การปรับปริมาณน้ำาใน
 ท่อประปาเพือ่การใช้น้ำาอย่างประหยดั การลดปรมิาณการใช้กระดาษดว้ยการใช้
 กระดาษ 2 หน้า และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทดแทนการใช้กระดาษ
 เป็นต้น นอกจากนี ้ไดต้ดิตัง้อุปกรณ ์ Peak Demand Controller ควบคมุปรมิาณ
 การใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารสำานักงาน ปรับปรุงระบบระบายความร้อนของ
 เครื่องปรับอากาศโดยการติดตั้ง Cooling Pad ท่ีชุดระบายความร้อนของ
 เครือ่งปรบัอากาศ ในลกัษณะของแผงเย่ือไมใ้ห้น้ำาไหลผา่น เพือ่ให้สามารถระบาย
 ความร้อนได้ดีขึ้น ช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศได้

9.	 การให้ความรู้และฝกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

 จัดใหม้ีการใหค้วามรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัท และตาม
 บอร์ดประชาสัมพันธ์ จัดให้มีหนังสือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในห้องสมุด การเชิญ
 วิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นระยะ เช่น
 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดภาวะโลกร้อน เป็นต้น

10.	การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

 บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายท่ีต้องดูแลและสานสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียง จึง
 สนบัสนนุการจดักจิกรรมของชุมชนอย่างสม่ำาเสมอ อาทิ การจดัให้มรีถดบัเพลงิ
 เพื่อใช้ในกรณีเพลิงไหม้ โครงการจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น
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บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล เล็งเห็นคว�มสำ�คัญของก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม 
ครอบคลุมท้ังก�รจ้�งง�นอย่�งเป็นธรรม ก�รดำ�เนินง�นท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก�รต่อต้�นคอร์รัปช่ัน 
ด้วยบริษัทฯ ตระหนักดีว่�องค์กรจะเจริญก้�วหน้�ได้อย่�งยั่งยืน ต้องดำ�เนินง�นภ�ยใต้นโยบ�ยที่ดี คำ�นึงถึง 
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในก�รดำ�เนินธุรกิจ ได้แก่ ลูกค้� คู่ค้� พนักง�น ผู้ถือหุ้น ตลอดจนสังคม 
ประเทศช�ติ ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำ�หนดนโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคมสู่ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน 3 ประก�ร 
ได้แก่ คนดี : สินค้�ดี : สังคมดี (Good People : Good Products : Good Society)

คนดี : สินค้าดี : สังคมดี
Good People : Good Products : Good Society

คนดี สินค้าดี สังคมดี

คนดี คือก�รสนับสนุนให้บุคล�กร
ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นคนดี
ของสังคม พัฒน�บุคล�กรให้มี
ศักยภ�พในก�รทำ�ง�น พร้อมกับ
ก�รปลูกฝังจริยธรรมในก�รทำ�ง�น
และดำ�เนินชีวิต สนับสนุนก�รทำ�
ธรุกจิกบัคูค่�้ท่ีมีจรรย�บรรณท่ีดีใน
ก�รดำ�เนินธุรกิจ และกำ�กับดูแลให้
บุคล�กรปฏิบัติง�นบนพื้นฐ�นของ
คว�มซ่ือสัตย์สุจริต ไม่เอ�เปรียบ 
ผู้อื่น ลูกค้� คู่ค้� ตลอดจนสังคม
และปฏิบัตติ�มนโยบ�ยก�รตอ่ต�้น
คอร์รัปชั่นอย่�งเคร่งครัด

สังคมดี สนับสนุนให้บุคล�กรมี
จิตสำ�นึกของก�รเป็นผู้ให้ เป็นผู้มี 
จิตอ�ส� สนับสนุนก�รจัดกิจกรรม 
ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม 
และส�ธ�รณประโยชน์อย่�งสม่ำ�เสมอ 
ไม่กระทำ�ก�รใดๆ ท่ีจะสง่ผลในท�ง
ลบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึ
สง่เสรมิผูด้อ้ยโอก�สให้มอีน�คตท่ีดี
และอยู่ในสังคมได้

สินค้าดี คือมุ่งเน้นก�รนำ�เสนอ
สินค้� ท่ีมีคุณภ�พท่ีสอดคล้อง 
กับร�ค� เปิดโอก�สให้ลูกค้�เสนอ
คว�มคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้�และ
ก�รบริก�รผ่�นศูนย์ลูกค้�สัมพันธ์ 
สง่เสรมิให้คดิคน้นวตักรรมเกีย่วกบั 
สินค้�และบริก�ร เพ่ือพัฒน�คุณภ�พ 
สินค้�และบริก�รให้สอดคล้องกับ 
คว�มต้องก�รของลูกค้� และไม่สร้�ง 
ผลกระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม

นโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
สู่คว�มสำ�เร็จที่ยั่งยืน
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ลูกค้า

พนักงาน

คู่ค้า

- ความพึงพอใจในสินค้าและ
 บริการ
- สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
 ในราคาที่เหมาะสม

- ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 อย่างเหมาะสม
- ความมั่นคงและก้าวหน้า
 ในหน้าที่การงาน
- ดูแลเรื่องความปลอดภัยและ 
 คุณภาพชีวิต

- ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลง
 เงื่อนไขทางการค้า
 และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
- สร้างสัมพันธภาพและ
 ความเข้าใจที่ดีต่อกัน 
- แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน
 พัฒนาสินค้า และบริการที่เพิ่ม
 คุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ

- มุ่งมั่นให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับ
 ความพึงพอใจสูงสุดทั้งด้านคุณภาพ
 และราคาที่เป็นธรรม
- คดิคน้นวตักรรม เพือ่เพิม่คณุคา่ให้กบัสนิคา้ 
 และบริการ
- จัดตั้ง ICC Call Center บริการศูนย์ข้อมูล 
 ลูกค้าสัมพันธ์ 

- ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
 บนหลักสิทธิมนุษยชน 
- จัดค่าจ้างและสวัสดิการที่เหมาะสม
- จัดอบรม พัฒนาบุคลากรทุกระดับ
 อย่างทั่วถึง
- ดูแลสภาพแวดล้อม การทำางาน
 โดยคำานึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต
 สุขภาพ และทรัพย์สิน
 
- ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้า
 ที่สุจริต โดยยึดตามสัญญา จรรยาบรรณ
 ที่ให้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
- ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน 
 หรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือข้อตกลง
 ทางการค้า รวมถึงขัดขวางเหตุจูงใจที่อาจ
 ก่อให้เกิดเหตุดังกล่าว 
- พิจารณาราคาซ้ือท่ีเหมาะสม และกำาหนด 
 ระเบียบในการดำาเนินการที่ชัดเจน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ	ไอ.ซี.ซี.

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน และตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีบทบาทสำาคัญในการ
กำาหนดทิศทางของการดำาเนนิธรุกจิ เพ่ือให้ม่ันใจว่าผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีของบรษัิทฯ ไดร้บัประโยชนร์ว่มกนัท้ังใน 
ระยะสัน้และระยะยาว จงึมกีารกำาหนดกลุม่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่จดัทำาแผนงานสนองตอบท่ีเหมาะสม อันจะนำาไป 
สู่การเติบโตอย่างย่ังยืนบนพ้ืนฐานความเป็นธรรมในการดำาเนินธุรกิจกับทุกฝ่าย ทำาให้เกิดการมีส่วนร่วม 
อย่างแท้จริงรวมถึงได้มีการทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง แนวทางปฏิบัติ
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คู่ค้า (ต่อ)

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้เงินกู้

ลูกหนี้การค้า

ผู้ถือหุ้น

- ชำาระหนี้ตรงตามเวลา
 และได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า

- สร้างความน่าเช่ือถือให้กับเจ้าหน้ี

- ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง
 อย่างชัดเจน และเป็นธรรม
- ไม่เรียกรับสินบนหรือ
 ผลประโยชน์อื่นใด

- สร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นได้
 อย่างเหมาะสม 
- บริหารงานด้วยความเป็นธรรม 
 ตามหลักบรรษัทภิบาล

- ติดตั้งระบบ Approved Vender List ตาม
 มาตรฐาน ISO 9001 เพื่อประเมินคัดเลือก
 คู่ค้า ระบบการตรวจสอบ และระบบ
 การปฏิบัติงาน 
- สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ
 ในโครงการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าของคู่ค้าที่ละเมิด
 สิทธิมนุษยชน และละเมิดทรัพย์สิน
 ทางปัญญา

- ชำาระเงนิให้กบัเจา้หนีต้รงตามข้อตกลงตาม 
 การค้าที่ตกลงล่วงหน้า (ไม่ว่าสถานการณ์
 ทางเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไปอย่างไร)
- ใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ
 Media Clearing 

- ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไข
 ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด 
- แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า
 หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพัน
 ในสัญญา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
 อย่างสมเหตุผล

- กำาหนดระยะเวลาที่ลูกค้าต้องชำาระหนี้
 อย่างชัดเจน
- มีการติดตามการชำาระหนี้อย่างเป็นธรรม

- รายงานผลการดำาเนินงานที่ถูกต้อง
 ครบถ้วนตามความจริงอย่างสม่ำาเสมอ
- มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างชัดเจน
- ดำาเนนิธรุกจิตามหลกับรรษัทภบิาล เพือ่ให้ 
 เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง แนวทางปฏิบัติ
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สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

ภาครัฐ

คู่แข่ง

- ดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงผลกระทบ 
 ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ปฏิบัติตามกฎหมายและ
 ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

- ดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สุจริต 
 และเป็นธรรม
- แข่งขันภายใต้จริยธรรมและ 
 กฎหมาย

- กำาหนดไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการ 
 ที่ดี โดยคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 และสิ่งแวดล้อม
- ปลกูฝงัจติสำานกึ ความรบัผดิชอบตอ่ชุมชน 
 และสังคมให้เกิดในบริษัทอย่างต่อเนื่อง

- ชำาระภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
 ตามข้อกำาหนดของกฎหมาย
- สนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ
- ร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นและสนับสนุน
 กิจกรรมภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
- ไม่สนับสนุนการให้ หรือเรียกรับสินบน
 หรือค่าตอบแทน เพื่อผลประโยชน์
 ทางธุรกิจ 

- ปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบ
 การค้าที่สุจริต ดำาเนินธุรกิจด้วยความ
 เป็นธรรมภายใต้กรอบกฎหมาย
 และจรรยาบรรณ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง แนวทางปฏิบัติ
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พนกังานเป็นทรพัยากรท่ีมีคา่และเป็นหัวใจสำาคญัท่ีจะนำาพาองคก์รไปสูค่วามสำาเรจ็ บรษัิทฯ จงึมุ่งสง่เสรมิ
ฝกึฝน และพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานอยา่งท่ัวถงึ สรา้งความมัน่คงในอาชพี และให้โอกาส
ในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพ รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำาหนดทิศทางการดำาเนินงาน
และพัฒนาบริษัท มีเจตนารมณ์เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชนรวมถึงให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม

แนวคิดคนดี

พัฒนาทักษะ	และบริหารความก้าวหน้า
ในอาชีพสำาหรับพนักงาน

- การปรับปรุง พัฒนากระบวนการ วิธีการ และ
 เครื่องมือท่ีใช้ในการสรรหาและคัดเลือกตาม
 มาตรฐาน เพื่อให้ได้มาซ่ึงบุคลากรท่ีมีความ
 สามารถ และเหมาะสม
- กำาหนดเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path)
 ที่ชัดเจน และเป็นที่รับรู้ของพนักงานทั้งองค์กร 
- การจดัอบรม สมัมนา เพือ่เพิม่ทักษะดา้นการคดิ
 การบริหาร การตลาด การขาย การโฆษณา
- การใช้ระบบ e-Learning และ Broadcasting
 ในการสื่อสาร พัฒนาความรู้ และทักษะของ
 พนักงาน 
- มีห้องสมุด เสริมสร้างความรู้ให้พนักงาน
- โครงการ Diamond Crown Award 

ใส่ใจสุขภาพ	 และความปลอดภัยในการ
ทำางาน

- บรกิารตรวจสขุภาพประจำาปี รวมถงึตรวจมะเรง็
 เต้านมสำาหรับพนักงาน
- ศูนย์ Day Care สถานรับเลี้ยงบุตรพนักงาน
- Sport Club เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน
- จัดห้องน้ำา และทางเดินพิเศษสำาหรับผู้พิการ
- ห้องพยาบาล
- หอพักฟรีสำาหรับพนักงานท่ีเดินทางไปปฏิบัติ
 งานในต่างจังหวัด
- บริการรถรับส่งฟรีสำาหรับพนักงาน กรณีท่ี
 เลิกงานดึก
- โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
- สวัสดิการช่วยเหลือพนักงานท่ีประสบอัคคีภัย
 วาตภัย อุทกภัย 
- กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- เงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีพิเศษ
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สร้างความผูกพันระหว่างองค์กรกับพนักงาน

- มอบทุนการศึกษาให้บุตรพนักงาน
- กิจกรรมสำาหรับผู้ที่ปฏิบัติงานครบ 30 20 และ 10 ปี
- กิจกรรมศาสนกุศล อาทิ ใส่บาตร ทำาวัตรเย็นและปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ
- สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ

รณรงค์และส่งเสริมการใส่ใจต่อสังคม	และสิ่งแวดล้อม

- รับผู้พิการเข้าทำางานในหน้าที่ที่เหมาะสม
- ให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัท และสื่อประชาสัมพันธ์ในองค์กร
- เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม 
- จดัมาตราการเปิดปิดเคร่ืองปรับอากาศเป็นเวลารวมถงึไฟแสงสวา่ง และอปุกรณ์ไฟฟา้ตา่งๆ ในชว่งพกั 
- ปรับปริมาณน้ำาในท่อประปาเพื่อการใช้น้ำาอย่างประหยัด
- ลดปริมาณการใช้กระดาษด้วยการใช้กระดาษ 2 หน้า
- นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทดแทนในการทำางาน
- ติดตั้งอุปกรณ์ Peak Demand Controller เพื่อควบคุมปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคาร
- ติดตั้ง Cooling Pad เพื่อปรับปรุงระบบระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศ
- โครงการจิตอาสาต่างๆ

นโยบายการพัฒนาบุคลากรในองค์กร

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์
แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านคอร์รัปช่ันและมีการกำาหนดนโยบาย
ทุกรูปแบบอย่างชัดเจน เพื่อการดำาเนินธุรกิจที่โปร่งใส  สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น 

ดงันัน้ บุคลากรทุกระดบัจงึตอ้งมคีวามรู ้ความเข้าใจ และมสีว่นรว่มในการปฏบัิตงิาน 
ให้สอดคล้องกับนโยบายกำากับกิจการ Anti-Corruption และจรรยาบรรณ 
กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังาน แนวทางปฏบัิตขิองบรษัิทเกีย่วกบัการตอ่ตา้น 
การคอร์รัปช่ัน โดยนำาเนื้อหาหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี (THE GOOD 
CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES) บรรจุอยู่ในหลักสูตรการอบรม
พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานรับทราบ และมีแบบทดสอบเพื่อประเมิน ความเข้าใจ 
ซึ่งหัวข้อในการอบรมเรื่องหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีดังนี้
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 1.  นโยบายการกำากับดูแลกิจการ 
 2.  หลักการกำากับดูแลกิจการ 5 หมวด 
 3. จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ 
 4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

นอกจากนี ้ไดเ้พิม่เนือ้หาดงักลา่วในหลกัสตูรการอบรมตา่งๆ ของบรษัิทเพือ่ปลกูฝงับุคลากรทุกระดบัของบรษัิท
ในการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน

ในยุคปจัจบัุนเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำาให้การพัฒนาบุคลากรตอ้งการความรวดเรว็ในการสือ่สารให้กบั
พนกังานไดร้บัทราบ และเรียนรูก้ระบวนการทำางานท่ีถกูตอ้ง ซ่ึงบุคลากรในองคก์รของเรามีท้ังพนกังานสำานกังาน
และพนักงานขายท่ีประจำาอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ท่ัวประเทศ ดังนั้น องค์กรจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศขึ้น 
มา 2 ระบบ ดังนี้
	 1.	ระบบ	E-learning ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางออนไลน์ โดยนำาเนื้อหาหลักสูตรท่ีจำาเป็น 
  ในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เข้าบรรจุในระบบพร้อมกับจัดให้มีแบบทดสอบ 
  ความรู้ความเข้าใจจากการเรียนรู้ เป็นระบบท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
  ใหพ้นกังาน และสามารถวดัผลการเรียนรูไ้ดอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงในปัจจบัุนองคก์รไดน้ำาระบบ E-learning มาใช้ 
  ในหลักสูตรอบรมปฐมนิเทศพนักงานสำานักงานใหม่ หลักสูตรทางการตลาดและการขาย รวมถึงหลักคิด 
  ในการทำางานให้ประสบความสำาเร็จ
	 2.	ระบบ	Broadcasting ระบบการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ 
  ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เทคนิคการบริการ แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รวมถึงการส่งเสริมการขายให้กับ 
  พนักงานขายที่ประจำาอยู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศได้รับทราบอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

นโยบายการพัฒนาบุคลากรตามตำาแหน่งและหน้าที่งานในปี	2558

นโยบายการพัฒนาบุคลากร จำานวน	(คน) จำานวน	(ชั่วโมง)

 1. พัฒนาบุคลากรตามตำาแหน่งงาน 144 49
 2. พัฒนาบุคลากรตามหน้าที่งาน 3,460 60
 3. โครงการสนับสนุนบุคลากรท่ีเก่ง ดี และมีความรู้ ความสามารถ 150 12

1.	หลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามตำาแหน่งงาน
 -	หลักสูตรทิศทางองค์กรและกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ
  เป็นหลักสูตรท่ีจัดข้ึนสำาหรับผู้บริหารระดับสูง เพ่ือให้ผู้บริหารร่วมกันกำาหนด 
  ทศิทางองคก์รและกลยุทธก์ารดำาเนนิธรุกจิ แผนระยะสัน้ 1 ปี และแผนระยะยาว 
  5 ปี จำานวน 1 รุ่น 45 คน ระยะเวลา 16 ชั่วโมง
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	 -	หลักสูตร	Strategic	Business	Management
  เป็นหลักสูตรท่ีจัดข้ึนสำาหรับผู้บริหารท่ีจะได้รับการปรับตำาแหน่งจากผู้บริหาร 
  ระดับแผนกขึ้นเป็นผู้บริหารระดับส่วน เพื่อสร้างความเข้าใจถึงวิธีคิด (Thinking 
  Concepts) แบบมีกลยุทธ์ในการจดัการธรุกจิให้ประสบความสำาเรจ็ ท้ังยอดขาย 
  และกำาไรถึงเป้าหมาย จำานวน 1 รุ่น รวม 50 คน ระยะเวลา 8 ชั่วโมง
 -	หลักสูตรหลักคิดสู่ความสำาเร็จ
  เป็นหลักสูตรท่ีจัดข้ึนสำาหรับผู้บริหารท่ีจะได้รับการปรับตำาแหน่งจากผู้บริหาร 
  ระดับหน่วยข้ึนเป็นผู้บริหารระดับแผนก เพ่ือปลูกฝังทัศนคติ และหลักคิด 
  การเป็นผู้นำาที่ดี 3 ประการ ได้แก่ การเป็นผู้ให้ การเป็นผู้เสียสละ และการเป็น 
  ตัวอย่างที่ดี จำานวน 1 รุ่น รวม 19 คน ระยะเวลา 17 ชั่วโมง
 -	หลักสูตรหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
  เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสำาหรับพนักงานประจำาที่จะได้รับการปรับตำาแหน่งขึ้นเป็น 
  ผูบ้รหิารระดบัหนว่ย เพือ่นำาหลกัคดิท่ีไดร้บัไปประยุกต์ใช้ในการบรหิารงาน และ 
  การบริหารศักยภาพของทีมงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ สร้าง 
  ผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและภาระกิจท่ีสำาคัญของหน่วยงาน/องค์กร 
  จำานวน 1 รุ่น รวม 30 คน ระยะเวลา 8 ชั่วโมง

2. หลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามหน้าที่งาน
 -	หลักสูตรกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่	ระดับ	1
  เป็นหลักสูตรที่จัดให้กับพนักงานที่ทำาหน้าที่ Marketing Staff เพื่อเสริมความรู้ 
  ความเข้าใจ หลักการและแนวทางการตลาดสมัยใหม่ท่ีจะนำาไปประยุกต์ใช้ 
  ในการทำางานให้ประสบความสำาเรจ็ท้ังยอดขายและกำาไร จำานวน 2 รุน่ รวม 150 คน 
  ระยะเวลา 8 ชั่วโมง
	 - หลักสูตรการตลาดเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
  เป็นหลักสูตรที่จัดให้กับพนักงานที่ทำาหน้าที่ Brand Manager และ Marketing 
  Manager เพือ่สามารถวางกลยุทธ ์สรา้งความไดเ้ปรียบในการแขง่ทางการตลาด 
  และนำาไปใช้ในการทำางานให้ประสบความสำาเร็จท้ังยอดขายและกำาไร จำานวน 
  2 รุ่น รวม 160 คน ระยะเวลา 20 ชั่วโมง
 -	หลักสูตรทักษะการเป็นผู้นำา	(Leadership	Skills)
  เป็นหลักสูตรที่จัดให้กับพนักงานที่ทำาหน้าที่ AP (Area Promoter) เพื่อให้เกิด 
  ความรู ้ความเข้าใจหลกัจติวิทยาการบริหาร ทักษะการบรหิาร และการกำากบัดแูล 
  ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  จำานวน 2 รุ่น รวม 150 คน ระยะเวลา 8 ชั่วโมง
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 -	หลักสูตรการสร้างแรงจูงใจให้กับตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา
  เป็นหลักสูตรท่ีจัดให้กับพนักงานท่ีทำาหน้าท่ี SP (Service Promoter) เพ่ือ
  ให้ทราบถงึความหมาย ความสำาคญั และประโยชนข์องการสรา้งแรงจงูใจ พรอ้มท้ัง
  สง่เสรมิให้พนกังานมทัีศนคตเิชิงบวก จำานวน 6 รุน่ รวม 300 คน ระยะเวลา 8 ช่ัวโมง
	 -	หลักสูตร	บริหารขาย	บริหารใจ	บริหารความสำาเร็จ
  เป็นหลกัสตูรท่ีจดัให้กบัพนักงานสำานกังานประจำาสว่นภมิูภาค เพือ่สรา้งทัศนคติ
  ในเชิงบวก ความสามัคคีในการทำางาน และมุ่งประโยชน์ขององค์กรเป็นสำาคัญ
  จำานวน 5 รุ่น รวม 200 คน ระยะเวลา 8 ชั่วโมง
	 -	หลักสูตร	กระบวนการขาย	6	ขั้นตอน	(Selling	Dialogue)
  เป็นหลกัสตูรท่ีจดัให้กบัผูท่ี้ทำาหนา้ท่ีพนกังานขาย เพือ่พฒันาทักษะในการสือ่สาร
  และการบรกิารกบัลกูคา้เกดิความประทับใจ ซึง่จะสง่ผลตอ่การสรา้งยอดขายให้
  เติบโตและถึงเป้าหมาย จำานวน 25 รุ่น รวม 2,500 คน ระยะเวลา 8 ชั่วโมง

3.	โครงการสนับสนุนบุคลากรที่เก่ง	ดี	และมีความรู้	ความสามารถ
 -	หลักสูตรแนวคิดทัศนคติการขายและการบริการให้ถึงเปาหมาย
  เป็นหลกัสตูรท่ีจดัให้กบัพนกังานขายท่ีเข้าร่วมโครงการ Diamond Crown Award 
  เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานขายท่ีขายเก่งให้มีศักยภาพท่ีเพ่ิม
  มากขึ้น และรวบรวมหลักคิด กลยุทธ์ วิธีการที่พนักงานขายประสบความสำาเร็จ
  เพื่อนำามาสร้างหลักสูตร และนำาไปถ่ายทอดให้กับพนักงานขายทั้งองค์กรต่อไป
  จำานวน 4 รุ่น รวม 150 คน ระยะเวลา 8 ชั่วโมง

กำาไรถึงเปาหมาย

ความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม	70%	ขึ้นไป

การนำาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

KPI ที่ใช้ติดตามและวัดผลการพัฒนาบุคลากร

ยอดขายถึงเปาหมาย
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เส้นทางความก้าวหน้าในการทำางาน
บริษัทฯ กำาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในการทำางานของผู้บริหารและพนักงานไว้อย่างชัดเจน และเป็นที่รับรู้
โดยท่ัวไปในองค์กร เป็นการสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้พนักงานมีความตั้งใจในการทำางาน และมุ่งมั่นท่ีจะ
พัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในตำาแหน่งหน้าที่งาน ทั้งสถิติการมาทำางาน การผ่านหลักสูตรอบรมที่กำาหนด
ในแต่ละระดับตำาแหน่ง ระยะเวลาท่ีอยู่ในตำาแหน่งเดิม รวมถึงการนำาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการพิจารณา
ตำาแหน่งสำาหรับผู้ปรับตำาแหน่งในระดับกลางและระดับสูง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำาระบบ Fast Track สำาหรับผู้บริหารที่มีผลงานที่ดี ส่งผลโดดเด่นต่อการบริหารของ
องค์กรอย่างมีนัย โดยการให้สิทธิ์ผู้บังคับบัญชาตามสายงานเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา Fast Track ทั้งในมิติ
ของรายได้และตำาแหน่งงาน

21

บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน)



สร้างงาน สร้างอาชีพสำาหรับท้องถิ่น
ด้วยธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านเคาน์เตอร์ขายและร้านค้าทั่วประเทศ การจัดจ้าง
พนักงานในท้องถิ่นนับเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพ และพัฒนาศักยภาพ
แรงงานในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวมถึงการจัดจ้างซัพพลายเออร์ในท้องถิ่น เพื่อดำาเนินงานตกแต่งร้านค้าที่เปิด
ให้บรกิารในจงัหวดัตา่งๆ โดยกำาหนดเป็นนโยบายเปิดโอกาสให้บรษัิทหรอืกจิการในท้องถิน่แตล่ะจงัหวดัเข้ารว่ม
ประกวดราคา หากอยูใ่นราคาท่ีใกลเ้คยีงกนั ให้พจิารณาเลอืกกจิการในท้องถิน่นัน้เป็นลำาดบัแรก อาทิ การรบัเหมา 
ก่อสร้าง การตกแต่งร้านค้า เป็นต้น

รวมพนักงานขายทั้งหมด

คน5,204
เป็นพนักงานในท้องถิ่นทั้งหมด

เปอร์เซ็นต์

คน

%

3,349

64.35

กราฟแสดงจำานวนพนักงานขายประจำาภูมิภาค	ณ	วันที่	1	มกราคม	2559
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•	 ภูมิภาคเชียงใหม่ ได้แก่
 เชียงใหม่ ลำาปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย และพะเยา
•	 ภูมิภาคสงขลา ได้แก่
 สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
•	 ภูมิภาคขอนแก่น ได้แก่
 ขอนแก่น กาฬสินธุ์ เลย ร้อยเอ็ด อุดรธานี บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร หนองคาย หนองบัวลำาภู
 สกลนคร นครพนม และประเทศลาวทั้งหมด
•	 ภูมิภาคภูเก็ต ได้แก่
 ภูเก็ต พังงา กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง และสุราษฎร์ธานี
•	 ภูมิภาคชลบุรี ได้แก่
 ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และนครนายก
•	 ภูมิภาคนครราชสีมา ได้แก่
 นครราชสีมา ชัยภูมิ ยโสธร บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และอำานาจเจริญ
•	 ภูมิภาคนครสวรรค์ ได้แก่
 นครสวรรค์ อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท กำาแพงเพชร และอุทัยธานี
•	 ภูมิภาคพิษณุโลก ได้แก่
 พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิจิตร แพร่ และน่าน
•	 กรุงเทพฯ	และปริมณฑล ได้แก่
 กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม
 ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

การเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหต	ุหรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำางาน
ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีจำานวนพนักงานทั้งหมด 7,200 คน
 • พนักงานที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำางาน จำานวน 12 คน คิดเป็น 0.17%
 • พนักงานที่หยุดงานเนื่องจากการเจ็บป่วยจากการทำางาน 12 คน คิดเป็น 0.17%
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ดว้ยวิสยัทัศนแ์ละภารกจิของไอ.ซี.ซี. ท่ีมุ่งยกระดบัคณุภาพชีวติและความเป็นอยู่ของผูบ้รโิภค ดว้ยสนิคา้ 
และบรกิารท่ีมีคณุภาพ จงึเป็นท่ีมาในการคดัสรร และพฒันาผลติภณัฑท่ี์มคีณุภาพ ตอบโจทย์ความตอ้งการ 
ของผู้บริโภคในปัจจุบันอย่างครอบคลุม และเป็นหนึ่งในองค์กรท่ีนำาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง

แนวคิดสินค้าดี

BSC	Cosmetology	ห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ร่วมลดปริมาณขยะโลก

เครือ่งสำาอาง BSC Cosmetology เดนิหนา้พัฒนานวัตกรรมของเครือ่งสำาอางเพือ่ลดปรมิาณขยะ โดยการ
ลดปรมิาณการใช้พลาสตกิ ยกระดบัการผลติท่ีใส่ใจตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคม นวตักรรมนีเ้ป็นการพฒันา
ให้สกินแคร์สามารถนำาบรรจุภัณฑ์มาใช้ใหม่ในรูปแบบ “รีฟิล” โดยคำานึงถึงความสะอาดและปลอดภัย 
ตามหลักสากล ซึ่งเครื่องสำาอาง BSC Cosmetology พัฒนาบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบรีฟิลออกวางจำาหน่าย 
เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคยามเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์สกินแคร์หมด สามารถซ้ือรีฟิลในรูปแบบ
กระปุกมาใส่บรรจุภัณฑ์เดิม โดยคงความสะอาดและปลอดภัยเสมือนการซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ 

นอกจากนี ้ถอืเป็นการรว่มมอืในการลดการใชพ้ลาสตกิ ซ่ึงปัจจบัุนการใช้พลาสตกิในอุตสาหกรรมตา่งๆ
กอ่ให้เกดิปัญหาสิง่แวดลอ้ม รวมไปถงึเป็นอีกหนึง่ปัจจยัหลกัท่ีกอ่ให้เกดิสภาวะโลกรอ้น ซ่ึงเครือ่งสำาอาง 
BSC Cosmetology ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จงึเปน็จุดเริ่มต้นในการคิดค้นนวตักรรมซึง่ส่งประโยชน์
ทั้งกับสังคม และการใช้งานของผู้บริโภค ทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 20%
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ENFANT	Organic	เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัย
ของลูกน้อย

นำาเสนอ Enfant Organic Product สำาหรบัเดก็ภายใตแ้นวคดิ Health &
Safety เพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของลูกน้อย โดยคัดสรร
ผลติภณัฑ์ท่ีมสีตูรจากธรรมชาต ิ100% และอ่อนโยนตอ่ผวิท่ีบอบบาง 
บำารงุและทะนถุนอม เพือ่สขุภาพและอนามัยท่ีด ีดว้ยผลติภัณฑท่ี์ใส่ใจ
สร้างสรรค์มาโดยเฉพาะ อาทิ ครีมบำารุงผิว แชมพูและครีมนวดผม 
ครีมทากนัยุง ผลติภณัฑท์ำาความสะอาดพืน้ผวิ และทิชชูเ่ปียก เป็นตน้

ด้วยการใส่ใจในการคัดสรรและพัฒนาเพ่ือความปลอดภัย และสุขอนามัย
ท่ีดีสำาหรับลูกน้อย ทำาให้ ENFANT ได้ผ่านการรับรองคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ในระดับนานาชาติ อาทิ “Enfant Organic Moisturizing 
Shampoo & Body Wash” ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานออร์แกนิค
ท้ังส่วนประกอบ และกระบวนการผลิตท่ีมาจากธรรมชาติ 100%
มาตรฐานออร์แกนิค USDA (United States Department of
Agriculture) จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ Bio Agri Cert จากยุโรป 
และ “Enfant Organic Moisture Shampoo & Hair Conditioner”
ท่ีบำารงุหนงัศรีษะและเสน้ผมอย่างออ่นโยน ปราศจากสารเคมอีนัตราย 
และผา่นการทดสอบความระคายเคอืง (Dermatologically tested) โดย
สถาบันวิจัย Derma Consult จากประเทศเยอรมนี เป็นต้น
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Wacoal	Balancing	Bra	เติมเต็มความมั่นใจให้ผู้ป่วย

วาโก้ให้ความใส่ใจกับสุขภาพของสตรีไทยมาโดยตลอด ท้ังนี้
“มะเรง็เตา้นม” กลายเป็นสาเหตกุารเสยีชีวติของสตรีไทยเป็นอนัดบั 1
หลายคนไม่ทราบว่า เม่ือสูญเสียเต้านมข้างใดข้างหน่ึงจะเกิดผลข้างเคียง
กับสุขภาพกระดูกสันหลังในอนาคต หากไม่สร้างสมดุลให้ร่างกาย
เหมือนเม่ือครั้งยังมีน้ำาหนักเต้านมเท่ากันท้ังสองด้าน โดยปกติ
กระดูกสันหลังคนเราอยู่ในแนวตรง กล้ามเนื้อหลัง ทั้งสองด้านจะรับ
น้ำาหนกัเท่ากนั ถา้กระดกูสนัหลงัไมต่รง กลา้มเนือ้ดา้นใดดา้นหนึง่จะรบั
น้ำาหนกัมากกวา่ ทำาให้เกดิอาการปวดหลงัตามมา นัน่จงึเป็นท่ีมาท่ีวาโก้
ไดท้ำาการศกึษาวจัิยรว่มกบัผูป่้วยมะเรง็เตา้นม คณะแพทย์ และพยาบาล
โรงพยาบาลศริริาช เพือ่นำาไปสูก่ารสร้างสรรคน์วตักรรม บรารุ่นพเิศษ 
“บาลานซิ่งบรา (Balancing Bra)” เติมเต็มให้สตรีผู้สูญเสียเต้านมให้
ใช้ชีวิตได้ตามปกติและมีสุขภาพที่ดี

บาลานซิ่งบรา (Balancing Bra) มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือเสื้อชั้นใน
ตดัเย็บดว้ยตะเข็บเรยีบเนยีน เพือ่การสมัผสัท่ีปอ้งกนัการระคายเคอืง
ต่อรอยแผลผ่าตัด รวมถึงปกปิดรอยแผลผ่าตัดได้แนบเนียนจาก
วัตถุดิบที่ใช้เส้นใยธรรมชาติ ส่วนที่ 2 คือ เต้านมเทียมรูปทรงหยดน้ำา
ท่ีมีผิวสัมผัสใกล้เคียงเต้านมจริง โดยรุ่นล่าสุดได้มีการจดสิทธิบัตร 
(เป็นการจดสิทธิบัตรครั้งท่ี 3) บราถ่วงน้ำาหนัก บาลานซ่ิงบรา
(Balancing Bra) และเต้านมเทียมท่ีเทียบเคียงกับของจริงมากท่ีสุด
ท้ังขนาด น้ำาหนัก และการสัมผัสทำาให้สามารถสวมเสื้อยืดเนื้อบาง
ได้เนยีนเรยีบยิง่ข้ึน เพิม่ความม่ันใจในการสวมใส ่โดยเตา้นมเทียมรุน่
ดังกล่าวมีขนาด และน้ำาหนักตามมาตรฐานตั้งแต่ คัพ (Cup) เอ บี ซี 
ดี อี และไซส์ (Size) 65-95 เซนติเมตร รวม 11 ขนาด เพื่อให้ผู้หญิง
ท่ีสญูเสยีเตา้นมสามารถใช้ชีวิตปกติในสงัคม เตมิเตม็ร่างกายและจติใจ
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BSC	Panadda	Ultimate	Golden	Collection
ร่วมสร้างอาชีพชายแดนภาคใต้

ดว้ยเลง็เห็นความสำาคญัในการขบัเคลือ่นอาชีพไปยังวงกวา้ง สรา้งงาน
ให้กับท้องถิ่น จึงเป็นท่ีมาของแรงบันดาลใจในการคิดค้นนวัตกรรม
เคร่ืองสำาอางท่ีมาจากพันธุ์ไม้ท้องถิ่น “ย่านดาโอ๊ะ” ท่ีมีจุดกำาเนิด
มาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยเครื่องสำาอาง BSC Panadda ร่วมกับ International Laboratories
Corp.,Ltd. (ILC) พฒันานวตักรรมดา้นความงาม โดยนำาใบไมส้ทีองพันธุ์
ไม้ชนดิใหม่ของโลกและเป็นลขิสทิธิข์องประเทศไทยมาวจิยั จนคน้พบ
สารสกดั “Golden Liana BG” ท่ีมีคณุสมบัต ิanti-oxidant สงูกว่าสารสกดั
ท่ีนิยมใช้ตามท้องตลาดเป็นครั้งแรกของโลก และเป็นเอกสิทธิ์
เฉพาะของ BSC Panadda ซึ่งสารสกัด “ใบไม้สีทอง” ข้างต้นได้รับ
ช่ือพระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี
ซ่ึงชื่อเดิมคือ “ย่านดาโอ๊ะ” ถิ่นฐานกำาเนิดอยู่ในจังหวัดปัตตานี 
นราธิวาส และยะลาเท่านั้น

ซ่ึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ให้เกิดผลิตภัณฑ์บำารุงผิว
และเมคอัพชั้นดี ภายใต้ BSC Panadda Ultimate Golden Collection
รวมถึงเป็นการนำาพันธุ์ ไม้พื้นเมืองมาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ได้
นวัตกรรมทรงคุณค่า รวมถึงสร้างงานสร้างอาชีพให้กับท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ซึ่งนับจากนี้ใบไม้สีทอง (Golden Liana) จะมีคุณค่ามากกว่าการเป็น
ของประดับตกแต่งบ้าน เพราะนำาคุณค่ามาประดับเป็นความงาม
บนผิวพรรณ
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ENFANT	Gift	&	Share	มอบด้วยใจ	ให้ด้วยรัก

“สร้างสรรค์ของขวัญในบรรจุภัณฑ์ใหม่จากพืชธรรมชาติ
สนับสนุนชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน”

ENFANT ผูน้ำาผลติภณัฑ์สำาหรบัเดก็ จดัโครงการ “Enfant Gift & Share
มอบด้วยใจ ให้ด้วยรัก” สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งมอบ
ของขวัญแบบใหม่และใช้ประโยชน์ได้ต่อเนื่อง จากพืชธรรมชาติ 
“กระจูด (Lepironia articalata)” พืชน้ำาที่เติบโตในธรรมชาติ ไม่ใช้
เคมีในการปลกู เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม และปลอดภยัจากสารตกคา้ง 
โดย ENFANT รว่มพฒันาบรรจภุณัฑก์บัชาวบ้านกลุม่จกัสานบ้านกวี
จังหวัดระยอง สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จักสาน ในรูปแบบกล่อง หรือ
ตะกรา้หลากแบบหลายขนาด โดยตน้กระจดูท่ี ENFANT คดัสรรมาเป็น
บรรจุภัณฑ์นั้น เป็นต้นกระจูดธรรมชาติท่ีข้ึนในแหล่งน้ำาสะอาด
ปราศจากเคมีในการปลูก ผ่านกรรมวิธีตามธรรมชาติโดยไม่ใช้
สารเคมีอันตราย จากนั้นจึงนำามาข้ึนรูปจักสานเป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีมี
ความปลอดภัยไม่มีสารตกค้าง ซ่ึงถือเป็นการนำาเสนอบรรจุภัณฑ์
ธรรมชาตสิูต่ลาด รวมถงึรว่มพฒันาฝมืีอ สร้างงาน สรา้งอาชีพ และ
รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
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บัตรสมาชิก	His	&	Her	Plus	Point	สะสมความสุข
คืนสู่สังคม

บัตรสมาชิก  His & Her Plus Point มีนโยบายในการให้ความสำาคัญ
กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับ
การดำาเนินภารกิจหลัก  ในการทำาหน้าที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ลกูคา้ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ เพิม่ความคุม้คา่ในการเลอืกสรร
สินค้า และเสนอสิทธิพิเศษท่ีลูกค้าพึงได้รับ โดยกำาหนดแผนงาน
กิจกรรมตอบแทนสู่สังคมในรูปแบบท่ีหลากหลาย ภายใต้แนวคิด 
“บัตรสะสมความสุข สะสมคะแนน” แด่ลูกค้าคนพิเศษ ครอบคลุม
ทั้งด้านการพัฒนาตนเอง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จาก

โครงการสร้างบ้านให้หอย	ไถ่ชีวิตปูทะเล

มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของไทยให้คงไว้ซ่ึง
ความสมบูรณ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม 
โดยร่วมกันสร้างบ้านหอยจำานวน 20 หลัง ส่งมอบให้ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุง้กระเบน อนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิเพือ่นำาไปจดัวาง
เป็นท่ีอยู่อาศัยของหอยและสัตว์ทะเลต่างๆ ในบริเวณพ้ืนท่ีอ่าวคุ้งกระเบน
จงัหวดัจนัทบุร ีเพือ่ใช้เป็นท่ีอยู่อาศยัของสตัว์ทะเลให้มโีอกาสเตบิโต
สู่ระบบนิเวศน์ทางทะเล และให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ทางทะเลอย่างรู้คุณค่า รวมถึงสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการ
และชุมชนในท้องถิ่น นอกจากนี้ มีการไถ่ชีวิตปูทะเล โดยการนำา
ปูทะเลกว่า 500 ตัว ปล่อยที่แนวบริเวณชายหาดอ่าวคุ้งกระเบน

โครงการบอกรักแม่	กับ	I	love	ธรรมะ	ครั้งที่	3

เป็นโครงการเพ่ือส่งเสริมความรัก และความผูกพันในสถาบัน
ครอบครัวระหว่างแม่กับลูก ด้วยการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติธรรม และ
กิจกรรมเทิดพระคุณมารดา อันแสดงถึงความกตัญูกตเวที ณ
ศูนย์ปฏิบัติกรรมฐาน มูลนิธิเติมน้ำาใจให้สังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา
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ในฐานะผู้จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ช้ันนำา นอกจากการดำาเนินพันธกิจในการพัฒนาบุคลากร ผลิตภัณฑ์
และการบรกิารสูผู่บ้รโิภคแลว้ การดำาเนนิพันธกจิในการพฒันาอย่างย่ังยืนเพ่ือชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม
ล้วนเป็นสิ่งที่ไอ.ซี.ซี. ให้ความสำาคัญ และดำาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากตลอดระยะเวลา
ของการดำาเนินธุรกิจ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและดำาเนินโครงการที่หลากหลาย อาทิ 

แนวคิดสังคมดี 

โครงการวาโก้โบว์ชมพู	สู้มะเร็งเต้านม

ดว้ยตระหนกัถงึภยัรา้ยจากมะเรง็เตา้นมท่ีคกุคาม
ชีวิตของผู้หญิงไทยจำานวนมากข้ึนทุกปี วาโก้จึง
ดำาเนิน “โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” 
มาอย่างตอ่เนือ่ง เพือ่รณรงคส์ร้างการรับรูเ้กีย่วกบั
การป้องกันตนเองจากโรคมะเร็งเต้านม รวมถึง
ช่วยเหลือผู้ ป่วยให้มีโอกาสได้รับการรักษา
อย่างทันท่วงที 

ซึ่งนอกจากมุ่งเน้นด้านการ “ป้องกัน รักษา และ
สรา้งสมดลุ” อย่างครบวงจรแลว้ ยังมุง่การสือ่สาร      
สู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้
จากแผนการดำาเนินงานที่ครอบคลุม ได้แก่ 

 1. ฉลองครบรอบ 15 ปี “โครงการวาโกโ้บวช์มพู
สู้มะเร็งเต้านม” โดยจัดทำาเอกสารเผยแพร่ “เรื่อง
น่ารู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม” จำานวนกว่า 500,000
ฉบับ พร้อมเดินหน้ารณรงค์ เพื่อให้สตรีไทย
ห่างไกลมะเร็งเต้านม โดยได้รับความร่วมมือด้าน
ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในการเขียน
เนื้อหาความรู้เชิงถามตอบแบบเข้าใจง่าย เทคนิค
การตรวจสุขภาพเต้านมเบ้ืองต้นด้วยตัวเอง
อย่างถูกต้องพร้อมผลิตสื่อรูปแบบใหม่เพื่อติดตั้ง
ในห้องลองชุดช้ันในสตรี จำานวน 400 ห้อง
ทั่วประเทศ

 2. ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติจัดประกวด 
"โครงการคนรุ่นใหม่ร่วมใจ	ต้านภัยมะเร็งเต้านม"				
เชิญชวนให้นกัศกึษาวทิยาลยัพยาบาลท่ัวประเทศ
เข้าร่วมส่งผลงานประกวด มีวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนากระบวนการสื่อสาร เพ่ือให้การรณรงค์
ควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งเต้านมได้ผลดียิ่งขึ้น 
กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วม คิดหาวิธี
การสือ่สารท่ีสามารถเข้าถงึคนจำานวนมากไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว โดยผลงานที่ชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัล
ประทานพระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้ สริวิณัณวรี
นารีรัตน์ พร้อมทุนการศึกษารวมกว่า 2 แสนบาท

 3. จดักจิกรรม “Wacoal	Cares	For	Your	Breasts.
Mammogram	Saves	Your	Life.”	 รณรงค์ให้
ผู้หญิงไทยตรวจแมมโมแกรมพร้อมอัลตร้าซาวด์
เป็นประจำาทุกปี ณ สถานพยาบาลท่ีให้การสนบัสนนุ
25 แห่งทั่วประเทศ

 4. เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 83 พรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วาโก้ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรม
แมมโมแกรมการกุศล “ส่งต่อความห่วงใยจากแม่สู่ลูก”
โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือตรวจคดักรองมะเรง็เตา้นม
ให้กับบุตรสาวของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เนื่องจาก
เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง
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เต้านม รวมถึงจัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และ
เทคนิคการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง เพื่อนำาไปสู่การปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ 
สู่บุคคลรอบข้างได้

ด้วยปณิธานที่มุ่งให้ผู้หญิงไทยปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม 
โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม ได้ดำาเนินกิจกรรม 
ท่ีน่าสนใจอีกมากมาย อาทิ ได้รับเกียรติจาก “ครูโต” 
หมอ่มหลวงจริาธร จริประวติั ออกแบบของท่ีระลกึการกศุล 
เพือ่ให้ทุกคนไดมี้สว่นร่วมเป็นผูใ้ห้ และตระหนกัถงึภยัร้าย 
ของโรคมะเร็งเต้านมด้วย โดยรายได้ร่วมสมทบทุน
กิจกรรมการกุศลต้านภัยมะเร็งเต้านม การจัดซ้ือ 
เครื่องมือแพทย์ท่ีทันสมัย และเพื่อการรักษาผู้ป่วย 
มะเร็งเต้านมยากไร้ รวมถึงการเชิญชวนลูกค้าร่วมเป็น 
ผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ ในกิจกรรม 
วาโก้โบว์ชมพู ร้อยใจให้…ไม่สิ้นสุด และกิจกรรม 
Balancing Bra Donation เพ่ือบริจาคยกทรงรุ่นพิเศษ
พร้อมเต้านมเทียมให้แก่สตรีท่ีสูญเสียเต้านมจากการ
ผ่าตัดมะเร็งเต้านม

วาโก้	บราเดย์	บรามีค่า...สร้างอาชีพ	รักสิ่งแวดล้อม

วาโก้ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองคเ์จา้โสมสวล ีพระวรราชาทินดัดามาต ุตอกย้ำาความสำาเรจ็โครงการสรา้งสรรค์
สังคม “วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า…สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม” ปีที่ 4 

ซึ่งวาโก้เป็นผู้นำาชุดชั้นในแบรนด์แรกของไทย ได้รณรงค์ให้ผู้หญิงทั่วประเทศร่วมกัน 
บริจาคบรา ส่งต่อโอกาสการสร้างอาชีพ และนำาบราท่ีเสื่อมสภาพมากำาจัดอย่าง 
มีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้เป็นพลังงานเช้ือเพลิงเผาแบบระบบปิดในเตาปูนซีเมนต์ 
และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สำาหรบัโครงการในปี 2558 มียอดบรจิาคบราถงึ 40,000 ตวั ซ่ึงทางวาโกไ้ดส้ง่มอบวัตถดุบิ
ท่ีใช้ประกอบบรา รวมมูลคา่กวา่ 1,000,000 บาท ให้กบัสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี 
เพ่ือใช้ในการฝึกและประกอบอาชีพพร้อมจับมือกับบุนกะแฟช่ัน สถาบันแฟช่ันท่ีมีช่ือเสียง 
จากประเทศญี่ปุ่น มาเปิดเวิร์คช็อปสร้างแรงบันดาลใจสู่เทคนิคการเพิ่มมูลค่าชิ้นงาน
ท่ีใช้งานได้จริง ให้กับสตรีท่ีประสบปัญหาด้านสังคม ซ่ึงพักพิงอยู่ท่ีบ้านพักฉุกเฉิน 
ได้สามารถนำาทักษะอาชีพท่ีได้เรียนรู้ไปประกอบอาชีพและสามารถยืนหยัดด้วยตนเองได้ 
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BSC Cosmetology สร้างแรงใจ สร้างแรงงานให้ผู้ต้องขังหญิง

เครือ่งสำ�อ�ง BSC Cosmetology ได้มีโอก�สร่วมเป็นสว่นหนึง่ในโครงก�รกำ�ลงัใจในพระร�ชดำ�รพิระเจ�้หล�นเธอ 
พระองคเ์จ�้พชัรกติยิ�ภ� อันเป็นโครงก�รท่ีกำ�เนดิดว้ยพระปณธิ�นท่ีจะประท�นคว�มช่วยเหลอืและกำ�ลงัใจแก่
ผู้ต้องขังหญิง และเด็กซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ที่เกิดจ�กครรภ์ของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ� 

โดยเครื่องสำ�อ�ง BSC Cosmetology ได้นำ�ช่�งแต่งหน้�มืออ�ชีพท่ีอยู่เบ้ืองหลังคว�มง�มบนเวทีประกวด 
เข้�อบรมวชิ�ชพีด้�นก�รแตง่หน�้ใหก้บัผูต้อ้งขังหญิง เพือ่ให้กำ�ลงัใจและสร�้งโอก�สท�งอ�ชพี เพือ่เลีย้งตวัเอง 
และครอบครัวเมื่อพ้นโทษ ซึ่งก�รให้คว�มรู้ดังกล่�วได้จัดอย่�งต่อเนื่อง ไปยังเรือนจำ�ทั่วประเทศ

2555 2556 2557 2558

ทัณฑสถ�นหญิง
เก�ะสมุย จ.สุร�ษฎร์ธ�นี

จำ�นวน 63 คน

ทัณฑสถ�นหญิง
จ.อยุธย�

จำ�นวน 60 คน

ทัณฑสถ�นหญิง
จ.เชียงใหม่

จำ�นวน 62 คน

ทัณฑสถ�นหญิง
จ.อุดรธ�นี

จำ�นวน 60 คน

ทัณฑสถ�นหญิง
จ.ก�ญจนบุรี

จำ�นวน 73 คน

ทัณฑสถ�นหญิง
จ.ร�ชบุรี

จำ�นวน 58 คน

ทัณฑสถ�นหญิง
จ.สงขล�

จำ�นวน 60 คน

ทัณฑสถ�นหญิง
จ.นครศรีธรรมร�ช
จำ�นวน 60 คน

ทัณฑสถ�นหญิง
จ.ลำ�พูน

จำ�นวน 81 คน

ทัณฑสถ�นหญิง
ธนบุรี

จำ�นวน 60 คน

ทัณฑสถ�นหญิง
กล�ง (กรุงเทพฯ)
จำ�นวน 60 คน

ทัณฑสถ�นหญิง
จ.ตรัง

จำ�นวน 60 คน

ทัณฑสถ�นหญิง
จ.พิษณุโลก

จำ�นวน 60 คน

ทัณฑสถ�นหญิง
จ.ชลบุรี

จำ�นวน 61 คน

ทัณฑสถ�นหญิง
จ.ภูเก็ต

จำ�นวน 60 คน

ทัณฑสถ�นหญิง
จ.นครพนม

จำ�นวน 60 คน

ทัณฑสถ�นหญิง
จ.ระยอง

จำ�นวน 60 คน
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แอร์โรว์ช่วยช้างกลับบ้าน

ผลติภณัฑ ์ARROW เข้ารว่มโครงการคนืช้างสูธ่รรมชาต ิของมูลนธิคินืช้างสู่
ธรรมชาต ิตัง้แต ่พ.ศ.2550 ภายใตช่ื้อ “โครงการแอร์โรว ์ช่วยช้างกลบับ้าน” เพ่ือ
ประชาสมัพนัธเ์ชิญชวนให้ประชาชนไดม้สีว่นรว่มในการช่วยปลอ่ยช้างคนืสู่
ธรรมชาติ รวมถงึไดจ้ดัทำาผลติภณัฑค์อลเลคช่ันพเิศษ “ช่วยช้างกลบับ้าน” เพือ่ 
นำารายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระราชดำาริ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ตลอดระยะเวลาในการดำาเนนิงานของ “โครงการแอร์โรว์ ช่วยช้างกลบับ้าน” ตัง้แตปี่ 2550 โครงการฯ ไดท้ำาการ
ปล่อยช้างเมืองกลับคืนสู่ป่ารวมทั้งสิ้น 13 ตัว ใน 2 พื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ซับลังกา จ.ลพบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จ.ลำาปาง ล่าสุด ช้างเลี้ยงที่คืนสภาพเป็นช้างป่าใน
โครงการคนืช้างสูธ่รรมชาตไิดต้กลกูช้างแลว้ในป่า รวมท้ังสิน้ 13 ตวั นบัเป็นลกูช้างท่ีเกดิในป่าจากแมช้่างท่ีปลอ่ย
จากโครงการคนืชา้งสูธ่รรมชาต ิจงึถอืเป็นเรือ่งท่ีนา่ยินด ีและนบัเป็นความสำาเรจ็ในการขยายพนัธุช์า้งป่าตอ่ไป

HORNBILL	INTERNATIONAL	อนุรักษ์นกเงือก
เพื่อสัญลักษณ์ของป่าที่สมบูรณ์

“นกเงือก” ถือเป็น “สัญลักษณ์ของป่าสมบูรณ์” เนื่องจากนกเงือกและป่ามีความสัมพันธ์เช่ือมโยงอย่างลึกซ้ึง 
ดว้ยนกเงอืกเป็นนกท่ีมีปากขนาดใหญ่จงึตอ้งอาศยัในรงัซ่ึงอยู่ในตน้ไม้ขนาดใหญ ่นอกจากนีน้กเงอืกสามารถกนิ
ผลไมข้นาดเลก็ใหญ่ไดม้ากกวา่ 200 ชนดิ สง่ผลให้นกเงอืกเป็นสตัวท่ี์มีบทบาทสำาคญัในการแพรก่ระจายเมลด็พนัธุ ์
และช่วยควบคุมประชากรของสัตว์เล็กๆ เช่น แมลงอันเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยาของป่า 
ดงันัน้ “นกเงอืก” จงึเป็น “ดัชนชีีวั้ดความสมบูรณข์องป่า” ไดเ้ป็นอย่างด ีนกเงอืก 1 ตวัจะช่วยกระจายเมลด็พนัธุ์ไม้ 
ได้กว่า 100 ต้น ต่อสัปดาห์ และจะสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่าได้ถึง 500,000 ต้น นอกจากนี้ นกเงือก
ยังเป็นสญัลกัษณข์องความรกัแท้ เนือ่งจากจะมีคูแ่บบตวัเดยีวตลอดชีวติ เมือ่ตวัหนึง่ตายจากไปกจ็ะไมมี่คู่ใหม่

เครือ่งแตง่กายฮอนบิลล ์อินเตอรเ์นชัน่แนล (HORNBILL INTERNATIONAL) 
ซ่ึงเป็นเครื่องแต่งกายคู่รัก ให้ความสำาคัญของการอนุรักษ์นกเงือก และ 
สนับสนุนเร่ืองความรักแท้ จึงร่วมกับมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล สนบัสนนุกจิกรรม “วันรกันกเงอืก” ในวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ ์
ของทุกปีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา รวมถึงจัดกิจกรรมเพ่ือ 
หารายได้สมทบทุนมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก รวมถึงเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่ 
การดำาเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกเงือกของมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก 
เพื่อนกเงือกไทยได้อยู่คู่ป่าไทยตลอดไป
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ไอ.ซี.ซี.	สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน

การสบืสานวฒันธรรมประเพณ ีการให้คณุคา่กบัผลงานศลิปวฒันธรรม
ในด้านต่างๆ เป็นอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีบริษัทฯ ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเน่ือง
โดยเฉพาะการสนับสนุน “โครงการประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียน
ภาคตะวันออก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกมุาร”ี ภายใตก้ารกำากบัดแูลของคณะดนตรีและการแสดง 
มหาวิทยาลัยบูรพา (ชื่อคณะ ณ ปัจจุบัน) มาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี

ท้ังนี้ เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป 
เพราะดนตรีไทยจัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ท่ีเกิดข้ึน
จากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ รวมถึงยกระดับมาตรฐานดนตรีไทย
สูส่าธารณะมากข้ึน ซ่ึงการประกวดดนตรีไทยฯ ไดร้บัความสนใจเข้ารว่ม
โครงการจากนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา และมัธยมศกึษาเป็นจำานวนมาก
และท่ีนา่ภาคภมิูใจกว่านัน้คอืบางสว่นของผูเ้ข้าประกวดไดพ้ฒันาทักษะ
ดา้นดนตรขีองตนเอง จากระดบันักเรียนจนเตบิโตกา้วหน้าเป็นผูบ้รหิาร
สถาบัน อาจารย์ นักวิชาการ เจ้าของกิจการส่วนตัว รวมถึงศิลปิน
ในวงการศิลปวัฒนธรรมของชาติ อันจะเป็นแรงขับเคลื่อน และสืบสาน
ดนตรีไทยให้คงอยู่ตลอดไป

ELLE	สานต่ออนาคตด้านการศึกษา

เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 70 ปีแบรนด์แอล (ELLE) ท่ัวโลก
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นช่ันแนล ในฐานะผูจ้ดัจำาหนา่ยผลติภณัฑแ์บรนด์
ELLE ในประเทศไทยได้จัดจำาหน่ายเสื้อยืดลายพิเศษ ที่ออกแบบโดย
ดีไซเนอร์ชื่อดังชาวฝรั่งเศส เพื่อนำารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับ
กองทุน 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร เพื่อเด็กกำาพร้าและเด็กด้อย
โอกาส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำาพูน

ท้ังนี ้ไดม้อบเงนิจำานวน 1,330,000 บาท (สว่นหนึง่มาจากการจำาหนา่ยเสือ้
จำานวน 230,000 บาท บริษัทฯ บริจาคเพิ่มอีก 1,000,000 บาท และ
บริษัท สุขทรรศน์ จำากัด บริจาคเพิ่มจำานวน 100,000 บาท) เพื่อนำาไป
สานต่อความฝันของเด็กกำาพร้าและเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาส
ทางการศึกษา เพื่อมีต้นทุนในการดำาเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน

34

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2558



ขอบเขตรายงาน
รายงานการพฒันาอยา่งย่ังยืน 2558 ฉบับนี ้ เป็นรายงานท่ี บรษัิท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอรเ์นชัน่แนล จำากดั (มหาชน)
จัดทำาแยกออกมาจากรายงานประจำาปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนของบริษัทฯ เป็นการเปิดเผยข้อมูลในระดับรวมท่ีมุ่งเน้นความโปร่งใสของการดำาเนินงาน การดำาเนิน
โครงการท่ีมีแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม และการเช่ือมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงเป็นหนึ่งในส่วนสำาคัญ
ของการกำากับดูแลกิจการ

เนื้อหาหลักของรายงานนี้ แสดงเจตนารมณ์ในการบริหารงานเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน นำาเสนอแนวปฏิบัติ 
และผลการดำาเนินงานได้รับทราบข้อมูลการดำาเนินธุรกิจบนความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ครอบคลุม
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 จนถึง 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ ได้มีการกำาหนดสาระสำาคัญของเนื้อหา โดย
พิจารณาตามหลักการของสารัตถภาพ ประเด็นความยั่งยืน และเกี่ยวเนื่องกับองค์กร โดยบริษัทฯ ได้ดำาเนิน
งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมผสานเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ ครอบคลุมทั้งปัจจัยด้านจริยธรรม และ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน)
เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ (662) 293-9000 หรือ (662) 293-9300  โทรสาร (662) 294-3024 
เว็บไซต์ www.icc.co.th  อีเมล webmaster@icc.co.th 
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