คนดี • สินคาดี • สัง

คมดี

ั่นแนล จำก
ช
น
เ

ร
อ
เต
น
ิ
อ
.
ี
ซ
.
ี
.ซ
บร�ษัท ไอ

ัด (มหาชน)

55
2
น
ื
ย
ง
่
ั
ย
ง
า

ย
อ
า
น
รายงานการพัฒ

8

Y REPORT 2015

SUSTAINABILIT

y Limited

al Public Compan

I.C.C. Internation
GOOD PEOPLE •

GOOD PRODUCTS

• GOOD SOCIETY

จงทำาธุรกิจด้วยคุณธรรม
เพ�่อประโยชนที่ยั่งยืน
“ดร.เทียม โชควัฒนา”
ผู้ก่อตั้ง และอดีตประธานเครือสหพัฒน์

สารจากกรรมการผู้อำานวยการ และรองประธานกรรมการบร�หาร
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) ดำาเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมาโดยตลอด จนกลายเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งขององค์กร ที่ถ่ายทอดสู่ผู้บริหารและ
พนักงานอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทีว่ า่ คนดี สินค้าดี สังคมดี
คนดี บริษทั ฯ มุง่ เน้นการเสริมสร้างให้บคุ ลากร เป็นคนดี มีคณุ ธรรมและจริยธรรมในการดำาเนินชีวติ และการทำางาน
มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ทั้งคู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติงานตามนโยบาย
การต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด สร้างเสริมให้พนักงานมีศักยภาพในการทำางานตามหน้าที่และสามารถ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่งานได้อย่างต่อเนื่อง
สินค้าดี ผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดจำาหน่ายได้รับการสรรสร้างจากแนวคิดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และ
สังคม ดังนั้น ทุกผลิตภัณฑ์จะผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานทั้งการผลิตและการเลือกใช้วัตถุดิบเพื่อให้ได้สินค้า
ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
และตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และไม่มกี ารละเมิดทรัพย์สนิ
ทางปัญญาโดยเด็ดขาด
สังคมดี บริษัทฯ มุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ทั้งในมิติของงานโดยตรง อาทิ การสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมทางการตลาดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และในมิติของการสนับสนุนกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อ
สังคมและการกุศล รวมถึงการกำากับดูแลให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำาเสมอ
นโยบายดังกล่าว ได้เกิดการปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนือ่ ง
และบริษัทฯ ยังคงยึดถือนโยบายนี้ เป็นแนวทางการดำาเนินงาน เพื่อ
สร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนขององค์กร ไปพร้อมกับสังคม
และประเทศชาติของเรา

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
กรรมการผู้อำานวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2558

เกี่ยวกับ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำากัด (มหาชน) ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ.2507 ภายใต้ชอื่
ห้างหุ้นส่วนจำากัด อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ (เพี้ยซ) ตลอดระยะเวลาการ
ดำาเนินงาน บริษัทฯ ได้ดำาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล สนับสนุนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ให้ทาำ งานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาและเติบโตไปด้วยกัน ภายใต้นโยบาย
การดำาเนินงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีพนักงานกว่า 7,000 คน
และมีพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล ทำาให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับ
และครองใจผู้บริโภคในฐานะผู้มอบความสุขเติมเต็มไลฟสไตล์ของคนทุกเพศทุกวัย
อย่างครบครัน ดังจะเห็นได้จากผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุม ได้แก่
• เครื่องสำาอางและเครื่องหอม ที่มอบความสวยงามและความมั่นใจมาสู่ผู้บริโภค
อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ BSC COSMETOLOGY,
SHEENEˊ, HONEI V, ARTY PROFESSIONAL, ST. ANDREWS, BSC PURE
CARE, BSC PANADDA และ BSC DERMACEUTIC เป็นต้น
• เครื่องแต่งกายสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษหลากหลายแบรนด์ดัง ครอบคลุมทั้ง
ชุดชั้นใน เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง กระเปา รองเท้า รวมถึงเครื่องประดับ
ตอบโจทย์ ไลฟสไตล์ของทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ อาทิ
WACOAL, BSC, ARROW, LACOSTE, DAKS, GUY LAROCHE, MIZUNO,
STREAMLINE, ELLE, ENFANT และ NATURALIZER เป็นต้น
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• เติมเต็มความสะดวกครบครันด้วยผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคที่ ได้คุณภาพ
และปลอดภัยสำาหรับทุกคนในครอบครัว อาทิ นมถั่วเหลืองผสมเนื้อข้าวโพด
BSC CORNSOY น้าำ แร่ธรรมชาติ 100% ภายใต้แบรนด์ ใหม่ เจริญปุระ ผลิตภัณฑ์
เครือ่ งหอมและถนอมผ้าESSENSE และ FRESH&SOFT อุปกรณ์เครือ่ งใช้สาำ หรับเด็ก
ENFANT และ ABSORBA
• อำานวยความสะดวกด้วยช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายส่งตรงถึงผู้บริโภค อาทิ
S Channel Beauty Station สื่อโทรทัศน์ที่นำาเสนอรายการสาระบันเทิง เว็บไซต์
www.ethailandbest.com ช่องทางการจัดจำาหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานสากล
ส่งตรงถึงผูบ้ ริโภคในรูปแบบ e-commerce นอกจากนี้ ได้เพิม่ ช่องทางการจำาหน่าย
สินค้าทั้งในและต่างประเทศร่วมกับเว็บไซต์พันธมิตรชั้นนำา ทีวีช้อปปิง อาทิ
Shop Global รวมถึงเข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่ผ่านทางโซเชียลมีเดีย และ ICC Line
Official Account
• บัตรสมาชิก His & Her Plus Point “สะสมความสุข ทุกการช้อป” มอบสิทธิประโยชน์
เหนือระดับ ตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์สำาหรับลูกค้าไอ.ซี.ซี. รวมถึงการช้อปปิงทาง
Catalog multi channel ภายใต้ชอื่ His&Her ShopSmart ที่ให้บริการลูกค้าครอบคลุม
ทุกช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ Fax SMS Social Network ตลอด 24 ชั่วโมง
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เราสรรสร้างความสุข
และความสวยงาม
เพื่อปวงชน

สารบัญ
สารจากผู้บริหาร
เกี่ยวกับ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั�นแนล
วิสัยทัศนสูความสําเร็จ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมสูความสําเร็จที่ยั�งยืน
แนวคิดคนดี
แนวคิดสินค้าดี
แนวคิดสังคมดี
ขอบเขตรายงาน
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ว�สัยทัศนสู่ความสำาเร็จ
มุง่ มัน่ เป็นบริษทั ชัน้ นำาของคนไทยทีด่ าำ เนินธุรกิจสูร่ ะดับสากล มุง่ สร้างนวัตกรรม
และพัฒนาบริษัท โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืน

ภารกิจ
1. พัฒนากระบวนการโซ่อปุ ทาน (Supply Chain) ตัง้ แต่ผผู้ ลิตต้นน้าำ ไปยังการขาย
ปลายน้ำา หน้าร้านค้า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ Logistics การบริหาร
สินค้าคงคลัง การขนส่ง และระบบติดตามประมวลผลสารสนเทศ ที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองลูกค้า ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำา อย่างเป็นระบบ
2. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสรรสร้างนวัตกรรมใหม่ทั้งด้าน
ผลิตภัณฑ์ การบริหาร และช่องทางการจัดจำาหน่าย
3. ดำาเนินธุรกิจร่วมกับคูค่ า้ ลูกค้า ด้วยความเป็นธรรม สร้างความไว้วางใจ และ
สัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน เพือ่ ความเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของธุรกิจ และคำานึงถึง
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
4. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำาเนินธุรกิจ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
5. สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรของบริษทั เพือ่ รองรับการดำาเนินธุรกิจสูร่ ะดับ
สากล
พัฒนากระบวนการ
ห่วงโซ่อุปทาน
ตั้งแต่ต้นนำาสู่ปลายนำา
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของลูกค้า

ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
ในการดำาเนินธุรกิจ

ดำาเนินธุรกิจ
ร่วมกับคู่ค้า ลูกค้า
ด้วยความเปนธรรม

ภารกิจ

พัฒนาทรัพยากร
ของบร�ษัท
เพ�่อการดำาเนินธุรกิจ
สู่ระดับสากล
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หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล ให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินงานภายใต้นโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพือ่ ลด
ผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน และสังคม โดยคำ�นึงถึงแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
1
การประกอบกิจการ
ด้วยความเป็นธรรม
การแข่งขันที่เป็นธรรม

6
นโยบาย
ในการพัฒนาพนักงาน

2
การไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา

7
ความรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภค

3
นโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น

8
การส่งเสริมให้มี
การใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ

4
การเคารพ
สิทธิมนุษยชนและ
ปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม

9
การให้ความรู้และ
ฝึกอบรมพนักงาน
ในเรื่องสิ่งแวดล้อม

5
การเสริมสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรม
แก่พนักงาน

10
การร่วมพัฒนาชุมชน
และสังคม

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การแข่งขันที่เป็นธรรม
กำ�หนดให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ชัดเจน และเป็นธรรม มีการจัดทำ�ทะเบียนราคากลางวัสดุ
อุปกรณ์ การเปรียบเทียบราคาจัดซือ้ การประกวดราคาจัดจ้าง การก่อสร้างหรือตกแต่งร้าน ทัง้ ในกรณีปกติ
และกรณีเร่งด่วน ซึง่ ผูบ้ ริหารและพนักงานมีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามระบบทีว่ างไว้อย่างเคร่งครัด โดยเป็นการ
ประสานงานกันระหว่างส่วนงานจัดซื้อ ส่วนงานบัญชีการเงิน และส่วนธุรกิจที่รับผิดชอบแต่ละงาน กรณี
ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามระบบโดยเจตนาทุจริต ถือเป็นความผิดร้ายแรงทางวินัยของบริษัท
นอกจากนี้ ยังมีการสื่อสารไปยังผู้รับจ้างทุกรายถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงห้ามการให้สินบน
ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดแก่พนักงานโดยเด็ดขาด

2. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ถือเป็นนโยบายทีจ่ ะไม่เกีย่ วข้องกับการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา ไม่มกี ารลอกเลียนแบบ หรือนำ�ทรัพย์สนิ
ทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการร่วมคิด
ร่วมพัฒนากับโรงงานผลิตอย่างต่อเนือ่ ง และสนับสนุนให้พนักงานส่งนวัตกรรมเข้าประกวดในการประกวด
นวัตกรรมเครือสหพัฒน์ (Chairman Awards) เป็นประจำ�ทุกปี ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลสร้างความภูมิใจ
ให้แก่พนักงาน และเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ลูกค้าตลอดเวลา ซึ่งผลงานดังกล่าว
ได้นำ�เสนอสู่สาธารณชนในงานสหกรุ๊ป แฟร์
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3. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
1.
		
		
		
		
2.
		
		
		
		
3.
		
		
		
		
		
		
4.
		
		
		
		
		
5.
		
		
		
		
		
6.
		
		
		

บริษัทฯ ไม่กระทำ� และ/หรือ ไม่สนับสนุน
การให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล
การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง รวมถึงการให้
ของขวัญทางธุรกิจ บริษทั ฯ จะดำ�เนินการด้วย
ความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้
ส่งเสริมการสร้างจิตสำ�นึก และค่านิยมในการ
ต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น ให้ แ ก่ กรรมการบริ ษั ท
ผูบ้ ริหาร และพนักงานให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำ�
เอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
กระทำ�การใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียกรับ
ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์ใดจากหน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือ
กระทำ � การผิ ด กฎหมาย รวมถึ ง การใช้
ตำ�แหน่งหน้าทีแ่ ละ/หรือ นำ�ข้อมูลของบริษทั
ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ นื่
จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงิน
ที่ โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุม
ภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการ
ตรวจสอบและถ่ ว งดุ ล การใช้ อำ � นาจให้
เหมาะสม เพือ่ ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชั่น
กำ � หนดให้ มี การสอบทานการปฏิ บั ติ ตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ อย่างสม่�ำ เสมอ
ตลอดจนการทบทวน แนวทางการปฏิบัติ
และข้ อ กำ � หนดในการดำ � เนิ น การ เพื่ อ ให้
สอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของธุ ร กิ จ
กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้ง
เบาะแสสามารถที่ จ ะแจ้ ง เบาะแสอั น ควร
สงสัย โดยให้ความมัน่ ใจว่าผูแ้ จ้งเบาะแสจะได้
รับการคุ้มครอง

สามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท
ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน) ได้ที่
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

บริษัทฯ มีนโยบายในการไม่ใช้แรงงานเด็ก และ
จะไม่รับบุคคลอายุต่ำากว่า 18 ปีเข้าเป็นพนักงาน
ของบริษัทฯ ยกเว้นกรณีการช่วยเหลือบุคคลที่มี
ความจำาเป็น หรือกรณีปฏิบัติตามนโยบายของ
ภาครัฐเพือ่ ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เยาวชน
เช่น การจ้างนักเรียน นักศึกษาทำางานในวันหยุด
หรื อ ปิ ด ภาคเรี ย น การจ้ า งนั ก ศึ ก ษาทำ า งาน
ในโครงการทวิภาคี เป็นต้น

ถื อ เป็ น นโยบายที่ จ ะปฏิ บั ติ ต่ อ พนั ก งานอย่ า ง
เป็นธรรม ทั้งการจ้างแรงงาน คุณภาพชีวิต
การทำางาน อาชีวอนามัย ความปลอดภัยจาก
การทำางาน ค่าตอบแทนและค่าชดเชย การเกษียณ
จากการทำางาน และจะไม่ดาำ เนินการใดๆ ทีจ่ ะเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

นโยบายค่าตอบแทนของพนักงานทัง้ ระยะสัน้ และ
ระยะยาว
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงาน
ทั้งในรูปของเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เงินรางวัล
เงินอุดหนุน และสวัสดิการต่างๆ โดยพิจารณา
จากผลการดำ า เนิ น งานประจำ า ปี ข องบริ ษั ท ฯ
และตามผลการทำ า งานของพนั ก งานเป็ น
รายบุคคล นอกจากนั้น ได้พิจารณาค่าตอบแทน
ในระยะยาว ในรูปของรางวัลการทำางานตาม
ระยะเวลา เช่น 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี รวมทั้ง
กำาหนดให้มเี งินบำาเหน็จเกษียณ สำาหรับพนักงาน
ทุกระดับที่ปฏิบัติงานกับบริษัทฯต่อเนื่องจนถึง
อายุ 55 ปีบริบูรณ์

บริ ษั ท ฯ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายแรงงานอย่ า ง
เคร่งครัด ให้มีการกำาหนดค่าจ้างอย่างเป็นธรรม
ตามความสามารถของแต่ ล ะบุ ค คล กำ า หนด
ค่าแรงขั้นต่ำาตามประกาศของภาครัฐ การจ่าย
ค่ า ตอบแทนการทำ า งานล่ ว งเวลาและวั น หยุ ด
รวมถึงให้สิทธิ์พนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์
ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิดหรือทุจริตต่อหน้าที่
การงาน ไม่ มี การเลิ ก จ้ า งอย่ า งไม่ เ ป็ น ธรรม
บริ ษั ท ฯ ปฏิ บั ติ ต่ อ พนั ก งานภายใต้ ก ฎหมาย
แรงงานซึง่ ครอบคลุมการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ของพนักงานโดยเคร่งครัด ตลอดเวลาของการ
ดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ ไม่ เ คยมี ป ระวั ติ ก ารปฏิ บั ติ ต่ อ
พนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่
ศาลในเรื่องดังกล่าว
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5. การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
แก่พนักงาน
ส่งเสริมกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร
และพนักงานอย่างสม่ำ�เสมอ ทั้งกิจกรรมศาสนกุศล สิทธิ์การ
ลางานเพือ่ การปฏิบตั ธิ รรมตามหลักศาสนาแห่งตน ได้ปลี ะ 7 วัน
ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำ�นวนมาก นอกจากนี้
ส่งเสริมให้พนักงาน “ให้” แก่ผู้อื่น ด้วยการจัดกิจกรรมบริจาค
โลหิตให้สภากาชาดไทยเป็นประจำ�ปีละ 4 ครั้ง ในแต่ละปีจะมี
พนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำ�นวนมาก

สรุปการบริจาคโลหิต พ.ศ. 2549-2558

250,000
200,000
150,000

215,600

201,200

170,000

150,000

149,200

141,200

126,800

124,400

0

128,400

50,000

102,000

100,000

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
จำ�นวนโลหิตที่บริจาค (ซี.ซี.)

6. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
กำ�หนดนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในองค์กรทั้งในเชิงความคิดและการปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ภายใต้หลักคิดของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อม
ต่อการขยายตัวทางธุรกิจต่อไป อาทิ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ตามหน้าที่งาน หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านภาษา เพื่อรองรับ
การเปิดเสรี AEC และเพิ่มการฝึกอบรมนโยบายต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่นด้วยตนเองผ่านสื่อมัลติมีเดียของบริษัทฯ เป็นต้น
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7. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
จัดให้มี “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าด้วยทีมงาน
มืออาชีพ โดยลูกค้าสามารถติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข
0-2294-4999 หรือจดหมายธุรกิจตอบรับที่บริษัทฯ จัดให้บริการ ณ เคาน์เตอร์
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศ และนำาส่งทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องติดแสตมป
หรือติดต่อทางอีเมล services@icc.co.th

8. การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
จัดทำามาตรการการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา การทำาสวิทช์ให้สามารถ
ปิดเปิดไฟ แสงสว่างเฉพาะจุด การประกาศเตือนปิดไฟแสงสว่างและอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆ ในช่วงเวลาพักกลางวันและก่อนกลับบ้าน การปรับปริมาณน้ำาใน
ท่อประปาเพือ่ การใช้นา้ำ อย่างประหยัด การลดปริมาณการใช้กระดาษด้วยการใช้
กระดาษ 2 หน้า และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทดแทนการใช้กระดาษ
เป็นต้น นอกจากนี้ ได้ตดิ ตัง้ อุปกรณ์ Peak Demand Controller ควบคุมปริมาณ
การใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารสำานักงาน ปรับปรุงระบบระบายความร้อนของ
เครื่องปรับอากาศโดยการติดตั้ง Cooling Pad ที่ชุดระบายความร้อนของ
เครือ่ งปรับอากาศ ในลักษณะของแผงเยือ่ ไม้ให้นาำ้ ไหลผ่าน เพือ่ ให้สามารถระบาย
ความร้อนได้ดีขึ้น ช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศได้

9. การให้ความรู้และฝกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
จัดให้มีการให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัท และตาม
บอร์ดประชาสัมพันธ์ จัดให้มีหนังสือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในห้องสมุด การเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นระยะ เช่น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดภาวะโลกร้อน เป็นต้น

10. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่ต้องดูแลและสานสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียง จึง
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่าำ เสมอ อาทิ การจัดให้มรี ถดับเพลิง
เพื่อใช้ในกรณีเพลิงไหม้ โครงการจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น
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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
สู่ความสำ�เร็จที่ยั่งยืน
คนดี : สินค้าดี : สังคมดี
Good People : Good Products : Good Society

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล เล็งเห็นความสำ�คัญของการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ครอบคลุมทั้งการจ้างงานอย่างเป็นธรรม การดำ�เนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ด้วยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าองค์กรจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน ต้องดำ�เนินงานภายใต้นโยบายที่ดี คำ�นึงถึง
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำ�เนินธุรกิจ ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนสังคม
ประเทศชาติ ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำ�หนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 ประการ
ได้แก่ คนดี : สินค้าดี : สังคมดี (Good People : Good Products : Good Society)

คนดี

สินค้าดี

สังคมดี

คนดี คือการสนับสนุนให้บุคลากร
ประพฤติ แ ละปฏิ บั ติ ต นเป็ น คนดี
ของสั ง คม พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี
ศักยภาพในการทำ�งาน พร้อมกับ
การปลูกฝังจริยธรรมในการทำ�งาน
และดำ�เนินชีวิต สนับสนุนการทำ�
ธุรกิจกับคูค่ า้ ทีม่ จี รรยาบรรณทีด่ ีใน
การดำ�เนินธุรกิจ และกำ�กับดูแลให้
บุคลากรปฏิบัติงานบนพื้นฐานของ
ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาเปรียบ
ผู้อื่น ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนสังคม
และปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้าน
คอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด

สิ น ค้ า ดี คื อ มุ่ ง เน้ น การนำ � เสนอ
สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพที่ ส อดคล้ อ ง
กับราคา เปิดโอกาสให้ลูกค้าเสนอ
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สิ น ค้ า และ
การบริการผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
ส่งเสริมให้คดิ ค้นนวัตกรรมเกีย่ วกับ
สินค้าและบริการ เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
สินค้าและบริการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้า และไม่สร้าง
ผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม

สั ง คมดี สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรมี
จิตสำ�นึกของการเป็นผู้ให้ เป็นผู้มี
จิตอาสา สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ทีเ่ อือ้ ประโยชน์ตอ่ สังคม สิง่ แวดล้อม
และสาธารณประโยชน์อย่างสม่�ำ เสมอ
ไม่กระทำ�การใดๆ ทีจ่ ะส่งผลในทาง
ลบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมถึง
ส่งเสริมผูด้ อ้ ยโอกาสให้มอี นาคตทีด่ ี
และอยู่ในสังคมได้
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ไอ.ซี.ซี.
ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีบทบาทสำ�คัญในการ
กำ�หนดทิศทางของการดำ�เนินธุรกิจ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของบริษทั ฯ ได้รบั ประโยชน์รว่ มกันทัง้ ใน
ระยะสัน้ และระยะยาว จึงมีการกำ�หนดกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เพือ่ จัดทำ�แผนงานสนองตอบทีเ่ หมาะสม อันจะนำ�ไป
สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความเป็นธรรมในการดำ�เนินธุรกิจกับทุกฝ่าย ทำ�ให้เกิดการมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริงรวมถึงได้มีการทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความคาดหวัง

แนวทางปฏิบัติ

ลูกค้า

- ความพึงพอใจในสินค้าและ
บริการ
- สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
ในราคาที่เหมาะสม

- มุ่งมั่นให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุดทั้งด้านคุณภาพ
และราคาที่เป็นธรรม
- คิดค้นนวัตกรรม เพือ่ เพิม่ คุณค่าให้กบั สินค้า
และบริการ
- จัดตั้ง ICC Call Center บริการศูนย์ข้อมูล
ลูกค้าสัมพันธ์

พนักงาน

- ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
อย่างเหมาะสม
- ความมั่นคงและก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน
- ดูแลเรื่องความปลอดภัยและ
คุณภาพชีวิต

- ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
บนหลักสิทธิมนุษยชน
- จัดค่าจ้างและสวัสดิการที่เหมาะสม
- จัดอบรม พัฒนาบุคลากรทุกระดับ
อย่างทั่วถึง
- ดูแลสภาพแวดล้อม การทำ�งาน
โดยคำ�นึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต
สุขภาพ และทรัพย์สิน

คู่ค้า

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

- ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้า
ที่สุจริต โดยยึดตามสัญญา จรรยาบรรณ
ที่ให้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
- ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือข้อตกลง
ทางการค้า รวมถึงขัดขวางเหตุจูงใจที่อาจ
ก่อให้เกิดเหตุดังกล่าว
- พิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสม และกำ�หนด
ระเบียบในการดำ�เนินการที่ชัดเจน
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความคาดหวัง

แนวทางปฏิบัติ

คู่ค้า (ต่อ)

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

เจ้าหนี้การค้า

- ชำ�ระหนี้ตรงตามเวลา
และได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า

เจ้าหนี้เงินกู้

- สร้างความน่าเชือ่ ถือให้กบั เจ้าหนี้ - ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไข
ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
- แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า
หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพัน
ในสัญญา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
อย่างสมเหตุผล

ลูกหนี้การค้า

- ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง
อย่างชัดเจน และเป็นธรรม
- ไม่เรียกรับสินบนหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด

- กำ�หนดระยะเวลาที่ลูกค้าต้องชำ�ระหนี้
อย่างชัดเจน
- มีการติดตามการชำ�ระหนี้อย่างเป็นธรรม

ผู้ถือหุ้น

- สร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นได้
อย่างเหมาะสม
- บริหารงานด้วยความเป็นธรรม
ตามหลักบรรษัทภิบาล

- รายงานผลการดำ�เนินงานที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามความจริงอย่างสม่�ำ เสมอ
- มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างชัดเจน
- ดำ�เนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล เพือ่ ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
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- ชำ�ระเงินให้กบั เจ้าหนีต้ รงตามข้อตกลงตาม
การค้าที่ตกลงล่วงหน้า (ไม่ว่าสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไปอย่างไร)
- ใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ
Media Clearing
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความคาดหวัง

แนวทางปฏิบัติ

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

- ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- กำ�หนดไว้ในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
- ปลูกฝังจิตสำ�นึก ความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคมให้เกิดในบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ภาครัฐ

- ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

- ชำ�ระภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
ตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย
- สนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ
- ร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นและสนับสนุน
กิจกรรมภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
- ไม่สนับสนุนการให้ หรือเรียกรับสินบน
หรือค่าตอบแทน เพื่อผลประโยชน์
ทางธุรกิจ

คู่แข่ง

- ดำ�เนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สุจริต - ปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบ
และเป็นธรรม
การค้าที่สุจริต ดำ�เนินธุรกิจด้วยความ
- แข่งขันภายใต้จริยธรรมและ
เป็นธรรมภายใต้กรอบกฎหมาย
กฎหมาย
และจรรยาบรรณ
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แนวคิดคนดี
พนักงานเป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ และเป็นหัวใจสำาคัญทีจ่ ะนำาพาองค์กรไปสูค่ วามสำาเร็จ บริษทั ฯ จึงมุง่ ส่งเสริม
ฝึกฝน และพัฒนาความรูค้ วามสามารถของพนักงานอย่างทัว่ ถึง สร้างความมัน่ คงในอาชีพ และให้โอกาส
ในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพ รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำาหนดทิศทางการดำาเนินงาน
และพัฒนาบริษัท มีเจตนารมณ์เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชนรวมถึงให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม

พัฒนาทักษะ และบริหารความก้าวหน้า
ในอาชีพสำาหรับพนักงาน

ใส่ใจสุขภาพ และความปลอดภัยในการ
ทำางาน

- การปรับปรุง พัฒนากระบวนการ วิธีการ และ
เครื่องมือที่ ใช้ในการสรรหาและคัดเลือกตาม
มาตรฐาน เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความ
สามารถ และเหมาะสม
- กำาหนดเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path)
ที่ชัดเจน และเป็นที่รับรู้ของพนักงานทั้งองค์กร
- การจัดอบรม สัมมนา เพือ่ เพิม่ ทักษะด้านการคิด
การบริหาร การตลาด การขาย การโฆษณา
- การใช้ระบบ e-Learning และ Broadcasting
ในการสื่อสาร พัฒนาความรู้ และทักษะของ
พนักงาน
- มีห้องสมุด เสริมสร้างความรู้ให้พนักงาน
- โครงการ Diamond Crown Award

- บริการตรวจสุขภาพประจำาปี รวมถึงตรวจมะเร็ง
เต้านมสำาหรับพนักงาน
- ศูนย์ Day Care สถานรับเลี้ยงบุตรพนักงาน
- Sport Club เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน
- จัดห้องน้ำา และทางเดินพิเศษสำาหรับผู้พิการ
- ห้องพยาบาล
- หอพักฟรีสำาหรับพนักงานที่เดินทางไปปฏิบัติ
งานในต่างจังหวัด
- บริ การรถรั บ ส่ ง ฟรี สำ า หรั บ พนั ก งาน กรณี ท่ี
เลิกงานดึก
- โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
- สวัสดิการช่วยเหลือพนักงานที่ประสบอัคคีภัย
วาตภัย อุทกภัย
- กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- เงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีพิเศษ
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สร้างความผูกพันระหว่างองค์กรกับพนักงาน
-

มอบทุนการศึกษาให้บุตรพนักงาน
กิจกรรมสำ�หรับผู้ที่ปฏิบัติงานครบ 30 20 และ 10 ปี
กิจกรรมศาสนกุศล อาทิ ใส่บาตร ทำ�วัตรเย็นและปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ
สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ

รณรงค์และส่งเสริมการใส่ใจต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
-

รับผู้พิการเข้าทำ�งานในหน้าที่ที่เหมาะสม
ให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัท และสื่อประชาสัมพันธ์ในองค์กร
เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม
จัดมาตราการเปิดปิดเครือ่ งปรับอากาศเป็นเวลารวมถึงไฟแสงสว่าง และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในช่วงพัก
ปรับปริมาณน้ำ�ในท่อประปาเพื่อการใช้น�้ำ อย่างประหยัด
ลดปริมาณการใช้กระดาษด้วยการใช้กระดาษ 2 หน้า
นำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทดแทนในการทำ�งาน
ติดตั้งอุปกรณ์ Peak Demand Controller เพื่อควบคุมปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคาร
ติดตั้ง Cooling Pad เพื่อปรับปรุงระบบระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศ
โครงการจิตอาสาต่างๆ

นโยบายการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน) ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์
แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านคอร์รัปชั่นและมีการกำ�หนดนโยบาย
ทุกรูปแบบอย่างชัดเจน เพื่อการดำ�เนินธุรกิจที่โปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น
ดังนัน้ บุคลากรทุกระดับจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั งิ าน
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายกำ � กั บ กิ จ การ Anti-Corruption และจรรยาบรรณ
กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน แนวทางปฏิบตั ขิ องบริษทั เกีย่ วกับการต่อต้าน
การคอร์ รั ป ชั่ น โดยนำ � เนื้ อ หาหลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (THE GOOD
CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES) บรรจุอยู่ในหลักสูตรการอบรม
พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานรับทราบ และมีแบบทดสอบเพื่อประเมิน ความเข้าใจ
ซึ่งหัวข้อในการอบรมเรื่องหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีดังนี้
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1. นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
2. หลักการกำ�กับดูแลกิจการ 5 หมวด
3. จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
นอกจากนี้ ได้เพิม่ เนือ้ หาดังกล่าวในหลักสูตรการอบรมต่างๆ ของบริษทั เพือ่ ปลูกฝังบุคลากรทุกระดับของบริษทั
ในการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน
ในยุคปัจจุบนั เป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำ�ให้การพัฒนาบุคลากรต้องการความรวดเร็วในการสือ่ สารให้กบั
พนักงานได้รบั ทราบ และเรียนรูก้ ระบวนการทำ�งานทีถ่ กู ต้อง ซึง่ บุคลากรในองค์กรของเรามีทงั้ พนักงานสำ�นักงาน
และพนักงานขายที่ประจำ�อยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ดังนั้น องค์กรจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศขึ้น
มา 2 ระบบ ดังนี้
1. ระบบ E-learning ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางออนไลน์ โดยนำ�เนื้อหาหลักสูตรที่จำ�เป็น
		 ในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เข้าบรรจุในระบบพร้อมกับจัดให้มีแบบทดสอบ
		 ความรู้ความเข้าใจจากการเรียนรู้ เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
		 ให้พนักงาน และสามารถวัดผลการเรียนรูไ้ ด้อย่างชัดเจน ซึง่ ในปัจจุบนั องค์กรได้น�ำ ระบบ E-learning มาใช้
		 ในหลักสูตรอบรมปฐมนิเทศพนักงานสำ�นักงานใหม่ หลักสูตรทางการตลาดและการขาย รวมถึงหลักคิด
		 ในการทำ�งานให้ประสบความสำ�เร็จ
2. ระบบ Broadcasting ระบบการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
		 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เทคนิคการบริการ แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รวมถึงการส่งเสริมการขายให้กับ
		 พนักงานขายที่ประจำ�อยู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศได้รับทราบอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

นโยบายการพัฒนาบุคลากรตามตำ�แหน่งและหน้าที่งานในปี 2558
นโยบายการพัฒนาบุคลากร

จำ�นวน (คน) จำ�นวน (ชั่วโมง)

1. พัฒนาบุคลากรตามตำ�แหน่งงาน
2. พัฒนาบุคลากรตามหน้าที่งาน
3. โครงการสนับสนุนบุคลากรทีเ่ ก่ง ดี และมีความรู้ ความสามารถ

1. หลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามตำ�แหน่งงาน
		
		
		

144
3,460
150

หลักสูตรทิศทางองค์กรและกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจ
เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสำ�หรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ผู้บริหารร่วมกันกำ�หนด
ทิศทางองค์กรและกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจ แผนระยะสัน้ 1 ปี และแผนระยะยาว
5 ปี จำ�นวน 1 รุ่น 45 คน ระยะเวลา 16 ชั่วโมง
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หลักสูตร Strategic Business Management
เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสำ�หรับผู้บริหารที่จะได้รับการปรับตำ�แหน่งจากผู้บริหาร
ระดับแผนกขึ้นเป็นผู้บริหารระดับส่วน เพื่อสร้างความเข้าใจถึงวิธีคิด (Thinking
Concepts) แบบมีกลยุทธ์ในการจัดการธุรกิจให้ประสบความสำ�เร็จ ทัง้ ยอดขาย
และกำ�ไรถึงเป้าหมาย จำ�นวน 1 รุ่น รวม 50 คน ระยะเวลา 8 ชั่วโมง
หลักสูตรหลักคิดสู่ความสำ�เร็จ
เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสำ�หรับผู้บริหารที่จะได้รับการปรับตำ�แหน่งจากผู้บริหาร
ระดับหน่วยขึ้นเป็นผู้บริหารระดับแผนก เพื่อปลูกฝังทัศนคติ และหลักคิด
การเป็นผู้นำ�ที่ดี 3 ประการ ได้แก่ การเป็นผู้ให้ การเป็นผู้เสียสละ และการเป็น
ตัวอย่างที่ดี จำ�นวน 1 รุ่น รวม 19 คน ระยะเวลา 17 ชั่วโมง
หลักสูตรหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสำ�หรับพนักงานประจำ�ที่จะได้รับการปรับตำ�แหน่งขึ้นเป็น
ผูบ้ ริหารระดับหน่วย เพือ่ นำ�หลักคิดที่ได้รบั ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน และ
การบริหารศักยภาพของทีมงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ สร้าง
ผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและภาระกิจที่สำ�คัญของหน่วยงาน/องค์กร
จำ�นวน 1 รุ่น รวม 30 คน ระยะเวลา 8 ชั่วโมง

2. หลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามหน้าที่งาน
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

หลักสูตรกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ ระดับ 1
เป็นหลักสูตรที่จัดให้กับพนักงานที่ทำ�หน้าที่ Marketing Staff เพื่อเสริมความรู้
ความเข้าใจ หลักการและแนวทางการตลาดสมัยใหม่ที่จะนำ�ไปประยุกต์ ใช้
ในการทำ�งานให้ประสบความสำ�เร็จทัง้ ยอดขายและกำ�ไร จำ�นวน 2 รุน่ รวม 150 คน
ระยะเวลา 8 ชั่วโมง
หลักสูตรการตลาดเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
เป็นหลักสูตรที่จัดให้กับพนักงานที่ทำ�หน้าที่ Brand Manager และ Marketing
Manager เพือ่ สามารถวางกลยุทธ์ สร้างความได้เปรียบในการแข่งทางการตลาด
และนำ�ไปใช้ในการทำ�งานให้ประสบความสำ�เร็จทั้งยอดขายและกำ�ไร จำ�นวน
2 รุ่น รวม 160 คน ระยะเวลา 20 ชั่วโมง
หลักสูตรทักษะการเป็นผู้น� 
ำ (Leadership Skills)
เป็นหลักสูตรที่จัดให้กับพนักงานที่ทำ�หน้าที่ AP (Area Promoter) เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจหลักจิตวิทยาการบริหาร ทักษะการบริหาร และการกำ�กับดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จำ�นวน 2 รุ่น รวม 150 คน ระยะเวลา 8 ชั่วโมง

19

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2558

- หลักสูตรการสร้างแรงจูงใจให้กับตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา
เป็นหลักสูตรที่จัดให้กับพนักงานที่ทำาหน้าที่ SP (Service Promoter) เพื่อ
ให้ทราบถึงความหมาย ความสำาคัญ และประโยชน์ของการสร้างแรงจูงใจ พร้อมทัง้
ส่งเสริมให้พนักงานมีทศั นคติเชิงบวก จำานวน 6 รุน่ รวม 300 คน ระยะเวลา 8 ชัว่ โมง
- หลักสูตร บริหารขาย บริหารใจ บริหารความสำาเร็จ
เป็นหลักสูตรทีจ่ ดั ให้กบั พนักงานสำานักงานประจำาส่วนภูมภิ าค เพือ่ สร้างทัศนคติ
ในเชิงบวก ความสามัคคีในการทำางาน และมุ่งประโยชน์ขององค์กรเป็นสำาคัญ
จำานวน 5 รุ่น รวม 200 คน ระยะเวลา 8 ชั่วโมง
- หลักสูตร กระบวนการขาย 6 ขั้นตอน (Selling Dialogue)
เป็นหลักสูตรทีจ่ ดั ให้กบั ผูท้ ที่ าำ หน้าทีพ่ นักงานขาย เพือ่ พัฒนาทักษะในการสือ่ สาร
และการบริการกับลูกค้าเกิดความประทับใจ ซึง่ จะส่งผลต่อการสร้างยอดขายให้
เติบโตและถึงเป้าหมาย จำานวน 25 รุ่น รวม 2,500 คน ระยะเวลา 8 ชั่วโมง

3. โครงการสนับสนุนบุคลากรที่เก่ง ดี และมีความรู้ ความสามารถ

- หลักสูตรแนวคิดทัศนคติการขายและการบริการให้ถึงเปาหมาย
เป็นหลักสูตรทีจ่ ดั ให้กบั พนักงานขายทีเ่ ข้าร่วมโครงการ Diamond Crown Award
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานขายที่ขายเก่งให้มีศักยภาพที่เพิ่ม
มากขึ้น และรวบรวมหลักคิด กลยุทธ์ วิธีการที่พนักงานขายประสบความสำาเร็จ
เพื่อนำามาสร้างหลักสูตร และนำาไปถ่ายทอดให้กับพนักงานขายทั้งองค์กรต่อไป
จำานวน 4 รุ่น รวม 150 คน ระยะเวลา 8 ชั่วโมง

KPI ที่ใช้ติดตามและวัดผลการพัฒนาบุคลากร
ยอดขายถึงเปาหมาย
กำาไรถึงเปาหมาย
ความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม 70% ขึ้นไป
การนำาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
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เส้นทางความก้าวหน้าในการทำางาน
บริษัทฯ กำาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในการทำางานของผู้บริหารและพนักงานไว้อย่างชัดเจน และเป็นที่รับรู้
โดยทั่วไปในองค์กร เป็นการสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้พนักงานมีความตั้งใจในการทำางาน และมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในตำาแหน่งหน้าที่งาน ทั้งสถิติการมาทำางาน การผ่านหลักสูตรอบรมที่กำาหนด
ในแต่ละระดับตำาแหน่ง ระยะเวลาที่อยู่ในตำาแหน่งเดิม รวมถึงการนำาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการพิจารณา
ตำาแหน่งสำาหรับผู้ปรับตำาแหน่งในระดับกลางและระดับสูง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำาระบบ Fast Track สำาหรับผู้บริหารที่มีผลงานที่ดี ส่งผลโดดเด่นต่อการบริหารของ
องค์กรอย่างมีนัย โดยการให้สิทธิ์ผู้บังคับบัญชาตามสายงานเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา Fast Track ทั้งในมิติ
ของรายได้และตำาแหน่งงาน
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สร้างงาน สร้างอาชีพสำ�หรับท้องถิ่น
ด้วยธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านเคาน์เตอร์ขายและร้านค้าทั่วประเทศ การจัดจ้าง
พนักงานในท้องถิ่นนับเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพ และพัฒนาศักยภาพ
แรงงานในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวมถึงการจัดจ้างซัพพลายเออร์ในท้องถิ่น เพื่อดำ�เนินงานตกแต่งร้านค้าที่เปิด
ให้บริการในจังหวัดต่างๆ โดยกำ�หนดเป็นนโยบายเปิดโอกาสให้บริษทั หรือกิจการในท้องถิน่ แต่ละจังหวัดเข้าร่วม
ประกวดราคา หากอยูใ่ นราคาทีใ่ กล้เคียงกัน ให้พจิ ารณาเลือกกิจการในท้องถิน่ นัน้ เป็นลำ�ดับแรก อาทิ การรับเหมา
ก่อสร้าง การตกแต่งร้านค้า เป็นต้น
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กราฟแสดงจำ�นวนพนักงานขายประจำ�ภูมิภาค ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

เป็นพนักงานในท้องถิ่นทั้งหมด

5,204

3,349 คน

รวมพนักงานขายทั้งหมด

คน

เปอร์เซ็นต์

64.35 %
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• ภูมิภาคเชียงใหม่ ได้แก่
เชียงใหม่ ลำ�ปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย และพะเยา
• ภูมิภาคสงขลา ได้แก่
สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
• ภูมิภาคขอนแก่น ได้แก่
ขอนแก่น กาฬสินธุ์ เลย ร้อยเอ็ด อุดรธานี บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร หนองคาย หนองบัวลำ�ภู
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 และอำ�นาจเจริญ
• ภูมิภาคนครสวรรค์ ได้แก่
นครสวรรค์ อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท กำ�แพงเพชร 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
การเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำ�งาน
ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีจ�ำ นวนพนักงานทั้งหมด 7,200 คน
• พนักงานที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำ�งาน จำ�นวน 12 คน คิดเป็น 0.17%
• พนักงานที่หยุดงานเนื่องจากการเจ็บป่วยจากการทำ�งาน 12 คน คิดเป็น 0.17%
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แนวคิดสินค้าดี
ด้วยวิสยั ทัศน์และภารกิจของไอ.ซี.ซี. ทีม่ งุ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ และความเป็นอยูข่ องผูบ้ ริโภค ด้วยสินค้า
และบริการทีม่ คี ณุ ภาพ จึงเป็นทีม่ าในการคัดสรร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณุ ภาพ ตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้บริโภคในปัจจุบันอย่างครอบคลุม และเป็นหนึ่งในองค์กรที่นำ�เสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง

BSC Cosmetology ห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ร่วมลดปริมาณขยะโลก
เครือ่ งสำ�อาง BSC Cosmetology เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมของเครือ่ งสำ�อางเพือ่ ลดปริมาณขยะ โดยการ
ลดปริมาณการใช้พลาสติก ยกระดับการผลิตที่ใส่ใจต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม นวัตกรรมนีเ้ ป็นการพัฒนา
ให้สกินแคร์สามารถนำ�บรรจุภัณฑ์มาใช้ใหม่ในรูปแบบ “รีฟิล” โดยคำ�นึงถึงความสะอาดและปลอดภัย
ตามหลักสากล ซึ่งเครื่องสำ�อาง BSC Cosmetology พัฒนาบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบรีฟิลออกวางจำ�หน่าย
เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคยามเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์สกินแคร์หมด สามารถซื้อรีฟิลในรูปแบบ
กระปุกมาใส่บรรจุภัณฑ์เดิม โดยคงความสะอาดและปลอดภัยเสมือนการซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่
นอกจากนี้ ถือเป็นการร่วมมือในการลดการใช้พลาสติก ซึง่ ปัจจุบนั การใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมต่างๆ
ก่อให้เกิดปัญหาสิง่ แวดล้อม รวมไปถึงเป็นอีกหนึง่ ปัจจัยหลักทีก่ อ่ ให้เกิดสภาวะโลกร้อน ซึง่ เครือ่ งสำ�อาง
BSC Cosmetology ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการคิดค้นนวัตกรรมซึง่ ส่งประโยชน์
ทั้งกับสังคม และการใช้งานของผู้บริโภค ทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 20%
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ENFANT Organic เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัย
ของลูกน้อย
นำาเสนอ Enfant Organic Product สำาหรับเด็กภายใต้แนวคิด Health &
Safety เพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของลูกน้อย โดยคัดสรร
ผลิตภัณฑ์ทมี่ สี ตู รจากธรรมชาติ 100% และอ่อนโยนต่อผิวทีบ่ อบบาง
บำารุงและทะนุถนอม เพือ่ สุขภาพและอนามัยทีด่ ี ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจ
สร้างสรรค์มาโดยเฉพาะ อาทิ ครีมบำารุงผิว แชมพูและครีมนวดผม
ครีมทากันยุง ผลิตภัณฑ์ทาำ ความสะอาดพืน้ ผิว และทิชชูเ่ ปียก เป็นต้น
ด้วยการใส่ใจในการคัดสรรและพัฒนาเพือ่ ความปลอดภัย และสุขอนามัย
ที่ดีสำาหรับลูกน้อย ทำาให้ ENFANT ได้ผ่านการรับรองคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ในระดับนานาชาติ อาทิ “Enfant Organic Moisturizing
Shampoo & Body Wash” ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานออร์แกนิค
ทั้งส่วนประกอบ และกระบวนการผลิตที่มาจากธรรมชาติ 100%
มาตรฐานออร์แกนิค USDA (United States Department of
Agriculture) จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ Bio Agri Cert จากยุโรป
และ “Enfant Organic Moisture Shampoo & Hair Conditioner”
ทีบ่ าำ รุงหนังศีรษะและเส้นผมอย่างอ่อนโยน ปราศจากสารเคมีอนั ตราย
และผ่านการทดสอบความระคายเคือง (Dermatologically tested) โดย
สถาบันวิจัย Derma Consult จากประเทศเยอรมนี เป็นต้น
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Wacoal Balancing Bra เติมเต็มความมั่นใจให้ผู้ป่วย
วาโก้ ใ ห้ ความใส่ ใ จกั บ สุ ข ภาพของสตรี ไ ทยมาโดยตลอด ทั้ ง นี้
“มะเร็งเต้านม” กลายเป็นสาเหตุการเสียชีวติ ของสตรีไทยเป็นอันดับ 1
หลายคนไม่ทราบว่า เมือ่ สูญเสียเต้านมข้างใดข้างหนึง่ จะเกิดผลข้างเคียง
กับสุขภาพกระดูกสันหลังในอนาคต หากไม่สร้างสมดุลให้ร่างกาย
เหมื อ นเมื่ อ ครั้ ง ยั ง มี น้ำ า หนั ก เต้ า นมเท่ า กั น ทั้ ง สองด้ า น โดยปกติ
กระดูกสันหลังคนเราอยู่ในแนวตรง กล้ามเนื้อหลัง ทั้งสองด้านจะรับ
น้าำ หนักเท่ากัน ถ้ากระดูกสันหลังไม่ตรง กล้ามเนือ้ ด้านใดด้านหนึง่ จะรับ
น้าำ หนักมากกว่า ทำาให้เกิดอาการปวดหลังตามมา นัน่ จึงเป็นทีม่ าทีว่ าโก้
ได้ทาำ การศึกษาวิจยั ร่วมกับผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านม คณะแพทย์ และพยาบาล
โรงพยาบาลศิรริ าช เพือ่ นำาไปสูก่ ารสร้างสรรค์นวัตกรรม บรารุน่ พิเศษ
“บาลานซิ่งบรา (Balancing Bra)” เติมเต็มให้สตรีผู้สูญเสียเต้านมให้
ใช้ชีวิตได้ตามปกติและมีสุขภาพที่ดี
บาลานซิ่งบรา (Balancing Bra) มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือเสื้อชั้นใน
ตัดเย็บด้วยตะเข็บเรียบเนียน เพือ่ การสัมผัสทีป่ อ้ งกันการระคายเคือง
ต่อรอยแผลผ่าตัด รวมถึงปกปิดรอยแผลผ่าตัดได้แนบเนียนจาก
วัตถุดิบที่ใช้เส้นใยธรรมชาติ ส่วนที่ 2 คือ เต้านมเทียมรูปทรงหยดน้ำา
ที่มีผิวสัมผัสใกล้เคียงเต้านมจริง โดยรุ่นล่าสุดได้มีการจดสิทธิบัตร
(เป็นการจดสิทธิบัตรครั้งที่ 3) บราถ่วงน้ำาหนัก บาลานซิ่งบรา
(Balancing Bra) และเต้านมเทียมที่เทียบเคียงกับของจริงมากที่สุด
ทั้งขนาด น้ำาหนัก และการสัมผัสทำาให้สามารถสวมเสื้อยืดเนื้อบาง
ได้เนียนเรียบยิง่ ขึน้ เพิม่ ความมัน่ ใจในการสวมใส่ โดยเต้านมเทียมรุน่
ดังกล่าวมีขนาด และน้ำาหนักตามมาตรฐานตั้งแต่ คัพ (Cup) เอ บี ซี
ดี อี และไซส์ (Size) 65-95 เซนติเมตร รวม 11 ขนาด เพื่อให้ผู้หญิง
ทีส่ ญู เสียเต้านมสามารถใช้ชวี ติ ปกติในสังคม เติมเต็มร่างกายและจิตใจ
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BSC Panadda Ultimate Golden Collection
ร่วมสร้างอาชีพชายแดนภาคใต้
ด้วยเล็งเห็นความสำาคัญในการขับเคลือ่ นอาชีพไปยังวงกว้าง สร้างงาน
ให้กับท้องถิ่น จึงเป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการคิดค้นนวัตกรรม
เครื่องสำาอางที่มาจากพันธุ์ ไม้ท้องถิ่น “ย่านดาโอ๊ะ” ที่มีจุดกำาเนิด
มาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยเครื่องสำาอาง BSC Panadda ร่วมกับ International Laboratories
Corp.,Ltd. (ILC) พัฒนานวัตกรรมด้านความงาม โดยนำาใบไม้สที องพันธุ์
ไม้ชนิดใหม่ของโลกและเป็นลิขสิทธิข์ องประเทศไทยมาวิจยั จนค้นพบ
สารสกัด “Golden Liana BG” ทีม่ คี ณุ สมบัติ anti-oxidant สูงกว่าสารสกัด
ที่ นิ ย มใช้ ตามท้ อ งตลาดเป็ น ครั้ ง แรกของโลก และเป็ น เอกสิ ท ธิ์
เฉพาะของ BSC Panadda ซึ่งสารสกัด “ใบไม้สีทอง” ข้างต้นได้รับ
ชือ่ พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่ ง ชื่ อ เดิ ม คื อ “ย่ า นดาโอ๊ ะ ” ถิ่ น ฐานกำ า เนิ ด อยู่ ใ นจั ง หวั ด ปั ต ตานี
นราธิวาส และยะลาเท่านั้น
ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ ให้เกิดผลิตภัณฑ์บำารุงผิว
และเมคอัพชั้นดี ภายใต้ BSC Panadda Ultimate Golden Collection
รวมถึ ง เป็ น การนำ า พั น ธุ์ ไ ม้ พื้ น เมื อ งมาพั ฒ นาต่ อ ยอดเพื่ อ ให้ ไ ด้
นวั ต กรรมทรงคุ ณ ค่ า รวมถึ ง สร้ า งงานสร้ า งอาชี พ ให้ กั บ ท้ อ งถิ่ น
อย่างต่อเนื่อง ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ซึ่งนับจากนี้ใบไม้สีทอง (Golden Liana) จะมีคุณค่ามากกว่าการเป็น
ของประดับตกแต่งบ้าน เพราะนำาคุณค่ามาประดับเป็นความงาม
บนผิวพรรณ
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ENFANT Gift & Share มอบด้วยใจ ให้ด้วยรัก
“สร้างสรรค์ของขวัญในบรรจุภัณฑ์ใหม่จากพืชธรรมชาติ
สนับสนุนชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน”
ENFANT ผูน้ าำ ผลิตภัณฑ์สาำ หรับเด็ก จัดโครงการ “Enfant Gift & Share
มอบด้วยใจ ให้ด้วยรัก” สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งมอบ
ของขวัญแบบใหม่และใช้ประโยชน์ ได้ต่อเนื่อง จากพืชธรรมชาติ
“กระจูด (Lepironia articalata)” พืชน้ำาที่เติบโตในธรรมชาติ ไม่ใช้
เคมีในการปลูก เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และปลอดภัยจากสารตกค้าง
โดย ENFANT ร่วมพัฒนาบรรจุภณั ฑ์กบั ชาวบ้านกลุม่ จักสานบ้านกวี
จังหวัดระยอง สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จักสาน ในรูปแบบกล่อง หรือ
ตะกร้าหลากแบบหลายขนาด โดยต้นกระจูดที่ ENFANT คัดสรรมาเป็น
บรรจุภัณฑ์นั้น เป็นต้นกระจูดธรรมชาติที่ขึ้นในแหล่งน้ำาสะอาด
ปราศจากเคมี ในการปลูก ผ่านกรรมวิธีตามธรรมชาติโดยไม่ ใช้
สารเคมีอันตราย จากนั้นจึงนำามาขึ้นรูปจักสานเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มี
ความปลอดภัยไม่มีสารตกค้าง ซึ่งถือเป็นการนำาเสนอบรรจุภัณฑ์
ธรรมชาติสตู่ ลาด รวมถึงร่วมพัฒนาฝีมอื สร้างงาน สร้างอาชีพ และ
รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
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บัตรสมาชิก His & Her Plus Point สะสมความสุข
คืนสู่สังคม
บัตรสมาชิก His & Her Plus Point มีนโยบายในการให้ความสำาคัญ
กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับ
การดำาเนินภารกิจหลัก ในการทำาหน้าที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ลูกค้า เพือ่ ตอบสนองความต้องการ เพิม่ ความคุม้ ค่าในการเลือกสรร
สินค้า และเสนอสิทธิพิเศษที่ลูกค้าพึงได้รับ โดยกำาหนดแผนงาน
กิจกรรมตอบแทนสู่สังคมในรูปแบบที่หลากหลาย ภายใต้แนวคิด
“บัตรสะสมความสุข สะสมคะแนน” แด่ลูกค้าคนพิเศษ ครอบคลุม
ทั้งด้านการพัฒนาตนเอง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จาก

โครงการสร้างบ้านให้หอย ไถ่ชีวิตปูทะเล
มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของไทยให้คงไว้ซึ่ง
ความสมบูรณ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม
โดยร่วมกันสร้างบ้านหอยจำานวน 20 หลัง ส่งมอบให้ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน อันเนือ่ งมาจากพระราชดำาริ เพือ่ นำาไปจัดวาง
เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของหอยและสัตว์ทะเลต่างๆ ในบริเวณพืน้ ทีอ่ า่ วคุง้ กระเบน
จังหวัดจันทบุรี เพือ่ ใช้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์ทะเลให้มโี อกาสเติบโต
สู่ระบบนิเวศน์ทางทะเล และให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ทางทะเลอย่ า งรู้ คุ ณ ค่ า รวมถึ ง สร้ า งรายได้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการ
และชุมชนในท้องถิ่น นอกจากนี้ มีการไถ่ชีวิตปูทะเล โดยการนำา
ปูทะเลกว่า 500 ตัว ปล่อยที่แนวบริเวณชายหาดอ่าวคุ้งกระเบน

โครงการบอกรักแม่ กับ I love ธรรมะ ครั้งที่ 3
เป็น โครงการเพื่อส่งเสริมความรัก และความผูกพันในสถาบัน
ครอบครัวระหว่างแม่กับลูก ด้วยการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติธรรม และ
กิจกรรมเทิดพระคุณมารดา อันแสดงถึงความกตัญูกตเวที ณ
ศูนย์ปฏิบัติกรรมฐาน มูลนิธิเติมน้ำาใจให้สังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา
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แนวคิดสังคมดี
ในฐานะผู้จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำา นอกจากการดำาเนินพันธกิจในการพัฒนาบุคลากร ผลิตภัณฑ์
และการบริการสูผ่ บู้ ริโภคแล้ว การดำาเนินพันธกิจในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเพือ่ ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม
ล้วนเป็นสิ่งที่ไอ.ซี.ซี. ให้ความสำาคัญ และดำาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากตลอดระยะเวลา
ของการดำาเนินธุรกิจ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและดำาเนินโครงการที่หลากหลาย อาทิ

โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม

2. ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติจัดประกวด
"โครงการคนรุ่นใหม่ร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านม"
เชิญชวนให้นกั ศึกษาวิทยาลัยพยาบาลทัว่ ประเทศ
เข้าร่วมส่งผลงานประกวด มีวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนากระบวนการสื่อสาร เพื่อให้การรณรงค์
ควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งเต้านมได้ผลดียิ่งขึ้น
กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วม คิดหาวิธี
การสือ่ สารทีส่ ามารถเข้าถึงคนจำานวนมากได้อย่าง
รวดเร็ว โดยผลงานที่ชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัล
ประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า สิรวิ ณ
ั ณวรี
นารีรัตน์ พร้อมทุนการศึกษารวมกว่า 2 แสนบาท

ด้วยตระหนักถึงภัยร้ายจากมะเร็งเต้านมทีค่ กุ คาม
ชีวิตของผู้หญิงไทยจำานวนมากขึ้นทุกปี วาโก้จึง
ดำาเนิน “โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม”
มาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ รณรงค์สร้างการรับรูเ้ กีย่ วกับ
การป้องกันตนเองจากโรคมะเร็งเต้านม รวมถึง
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป่ ว ยให้ มี โ อกาสได้ รั บ การรั ก ษา
อย่างทันท่วงที
ซึ่งนอกจากมุ่งเน้นด้านการ “ป้องกัน รักษา และ
สร้างสมดุล” อย่างครบวงจรแล้ว ยังมุง่ การสือ่ สาร
สู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้
จากแผนการดำาเนินงานที่ครอบคลุม ได้แก่

3. จัดกิจกรรม “Wacoal Cares For Your Breasts.
Mammogram Saves Your Life.” รณรงค์ ให้
1. ฉลองครบรอบ 15 ปี “โครงการวาโก้โบว์ชมพู ผู้หญิงไทยตรวจแมมโมแกรมพร้อมอัลตร้าซาวด์
สู้มะเร็งเต้านม” โดยจัดทำาเอกสารเผยแพร่ “เรื่อง เป็นประจำาทุกปี ณ สถานพยาบาลทีใ่ ห้การสนับสนุน
น่ารู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม” จำานวนกว่า 500,000 25 แห่งทั่วประเทศ
ฉบับ พร้อมเดินหน้ารณรงค์ เพื่อให้สตรีไทย
4. เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 83 พรรษา
ห่างไกลมะเร็งเต้านม โดยได้รับความร่วมมือด้าน
สมเด็
จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี นาถ
ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในการเขียน
เนื้อหาความรู้เชิงถามตอบแบบเข้าใจง่าย เทคนิค วาโก้ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรม
การตรวจสุ ข ภาพเต้ า นมเบื้ อ งต้ น ด้ ว ยตั ว เอง แมมโมแกรมการกุศล “ส่งต่อความห่วงใยจากแม่สลู่ กู ”
อย่างถูกต้องพร้อมผลิตสื่อรูปแบบใหม่เพื่อติดตั้ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
ในห้ อ งลองชุ ด ชั้ น ในสตรี จำ า นวน 400 ห้ อ ง ให้กับบุตรสาวของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เนื่องจาก
เป็ น หนึ่ ง ในปั จ จั ย เสี่ ย งของการเกิ ด โรคมะเร็ ง
ทั่วประเทศ
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เต้านม รวมถึงจัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และ
เทคนิคการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง เพื่อนำ�ไปสู่การปรับ
เปลี่ ย นพฤติ กรรม และสามารถถ่ า ยทอดองค์ ความรู้
สู่บุคคลรอบข้างได้
ด้วยปณิธานที่มุ่งให้ผู้หญิงไทยปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม
โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม ได้ด�ำ เนินกิจกรรม
ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ ได้รับเกียรติจาก “ครู โต”
หม่อมหลวงจิราธร จิรประวัติ ออกแบบของทีร่ ะลึกการกุศล
เพือ่ ให้ทกุ คนได้มสี ว่ นร่วมเป็นผูใ้ ห้ และตระหนักถึงภัยร้าย
ของโรคมะเร็ ง เต้ า นมด้ ว ย โดยรายได้ ร่ ว มสมทบทุ น
กิ จ กรรมการกุ ศ ลต้ า นภั ย มะเร็ ง เต้ า นม การจั ด ซื้ อ
เครื่ อ งมื อ แพทย์ ที่ ทั น สมั ย และเพื่ อ การรั ก ษาผู้ ป่ ว ย
มะเร็งเต้านมยากไร้ รวมถึงการเชิญชวนลูกค้าร่วมเป็น
ผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ ในกิจกรรม
วาโก้ โ บว์ ช มพู ร้ อ ยใจให้ … ไม่ สิ้ น สุ ด และกิ จ กรรม
Balancing Bra Donation เพื่อบริจาคยกทรงรุ่นพิเศษ
พร้อมเต้านมเทียมให้แก่สตรีที่สูญเสียเต้านมจากการ
ผ่าตัดมะเร็งเต้านม

วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม
วาโก้ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ ตอกย้�ำ ความสำ�เร็จโครงการสร้างสรรค์
สังคม “วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม” ปีที่ 4
ซึ่งวาโก้เป็นผู้นำ�ชุดชั้นในแบรนด์แรกของไทย ได้รณรงค์ให้ผู้หญิงทั่วประเทศร่วมกัน
บริจาคบรา ส่งต่อโอกาสการสร้างอาชีพ และนำ�บราที่เสื่อมสภาพมากำ�จัดอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงเผาแบบระบบปิดในเตาปูนซีเมนต์
และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สำ�หรับโครงการในปี 2558 มียอดบริจาคบราถึง 40,000 ตัว ซึง่ ทางวาโก้ได้สง่ มอบวัตถุดบิ
ที่ใช้ประกอบบรา รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท ให้กบั สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
เพือ่ ใช้ในการฝึกและประกอบอาชีพพร้อมจับมือกับบุนกะแฟชัน่ สถาบันแฟชัน่ ทีม่ ชี อ่ื เสียง
จากประเทศญี่ปุ่น มาเปิดเวิร์คช็อปสร้างแรงบันดาลใจสู่เทคนิคการเพิ่มมูลค่าชิ้นงาน
ที่ใช้งานได้จริง ให้กับสตรีที่ประสบปัญหาด้านสังคม ซึ่งพักพิงอยู่ที่บ้านพักฉุกเฉิน
ได้สามารถนำ�ทักษะอาชีพทีไ่ ด้เรียนรูไ้ ปประกอบอาชีพและสามารถยืนหยัดด้วยตนเองได้
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BSC Cosmetology สร้างแรงใจ สร้างแรงงานให้ผู้ต้องขังหญิง
เครือ่ งสำ�อาง BSC Cosmetology ได้มโี อกาสร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในโครงการกำ�ลังใจในพระราชดำ�ริพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา อันเป็นโครงการทีก่ �ำ เนิดด้วยพระปณิธานทีจ่ ะประทานความช่วยเหลือและกำ�ลังใจแก่
ผู้ต้องขังหญิง และเด็กซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ที่เกิดจากครรภ์ของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ�
โดยเครื่องสำ�อาง BSC Cosmetology ได้นำ�ช่างแต่งหน้ามืออาชีพที่อยู่เบื้องหลังความงามบนเวทีประกวด
เข้าอบรมวิชาชีพด้านการแต่งหน้าให้กบั ผูต้ อ้ งขังหญิง เพือ่ ให้ก�ำ ลังใจและสร้างโอกาสทางอาชีพ เพือ่ เลีย้ งตัวเอง
และครอบครัวเมื่อพ้นโทษ ซึ่งการให้ความรู้ดังกล่าวได้จัดอย่างต่อเนื่อง ไปยังเรือนจำ�ทั่วประเทศ

2555

2556

2557

2558

ทัณฑสถานหญิง
เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
จำ�นวน 63 คน

ทัณฑสถานหญิง
จ.อยุธยา
จำ�นวน 60 คน

ทัณฑสถานหญิง
จ.เชียงใหม่
จำ�นวน 62 คน

ทัณฑสถานหญิง
จ.อุดรธานี
จำ�นวน 60 คน

ทัณฑสถานหญิง
จ.กาญจนบุรี
จำ�นวน 73 คน

ทัณฑสถานหญิง
จ.ราชบุรี
จำ�นวน 58 คน

ทัณฑสถานหญิง
จ.สงขลา
จำ�นวน 60 คน

ทัณฑสถานหญิง
จ.นครศรีธรรมราช
จำ�นวน 60 คน

ทัณฑสถานหญิง
จ.ลำ�พูน
จำ�นวน 81 คน

ทัณฑสถานหญิง
ธนบุรี
จำ�นวน 60 คน

ทัณฑสถานหญิง
กลาง (กรุงเทพฯ)
จำ�นวน 60 คน

ทัณฑสถานหญิง
จ.ตรัง
จำ�นวน 60 คน

ทัณฑสถานหญิง
จ.พิษณุโลก
จำ�นวน 60 คน

ทัณฑสถานหญิง
จ.ชลบุรี
จำ�นวน 61 คน

ทัณฑสถานหญิง
จ.ภูเก็ต
จำ�นวน 60 คน

ทัณฑสถานหญิง
จ.นครพนม
จำ�นวน 60 คน

ทัณฑสถานหญิง
จ.ระยอง
จำ�นวน 60 คน
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แอร์โรว์ช่วยช้างกลับบ้าน
ผลิตภัณฑ์ ARROW เข้าร่วมโครงการคืนช้างสูธ่ รรมชาติ ของมูลนิธคิ นื ช้างสู่
ธรรมชาติ ตัง้ แต่ พ.ศ.2550 ภายใต้ชอื่ “โครงการแอร์โรว์ ช่วยช้างกลับบ้าน” เพือ่
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมในการช่วยปล่อยช้างคืนสู่
ธรรมชาติ รวมถึงได้จดั ทำ�ผลิตภัณฑ์คอลเลคชัน่ พิเศษ “ช่วยช้างกลับบ้าน” เพือ่
นำ�รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ตลอดระยะเวลาในการดำ�เนินงานของ “โครงการแอร์โรว์ ช่วยช้างกลับบ้าน” ตัง้ แต่ปี 2550 โครงการฯ ได้ท�ำ การ
ปล่อยช้างเมืองกลับคืนสู่ป่ารวมทั้งสิ้น 13 ตัว ใน 2 พื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ซับลังกา จ.ลพบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จ.ลำ�ปาง ล่าสุด ช้างเลี้ยงที่คืนสภาพเป็นช้างป่าใน
โครงการคืนช้างสูธ่ รรมชาติได้ตกลูกช้างแล้วในป่า รวมทัง้ สิน้ 13 ตัว นับเป็นลูกช้างทีเ่ กิดในป่าจากแม่ชา้ งทีป่ ล่อย
จากโครงการคืนช้างสูธ่ รรมชาติ จึงถือเป็นเรือ่ งทีน่ า่ ยินดี และนับเป็นความสำ�เร็จในการขยายพันธุช์ า้ งป่าต่อไป

HORNBILL INTERNATIONAL อนุรักษ์นกเงือก
เพื่อสัญลักษณ์ของป่าที่สมบูรณ์
“นกเงือก” ถือเป็น “สัญลักษณ์ของป่าสมบูรณ์” เนื่องจากนกเงือกและป่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างลึกซึ้ง
ด้วยนกเงือกเป็นนกทีม่ ปี ากขนาดใหญ่จงึ ต้องอาศัยในรังซึง่ อยู่ในต้นไม้ขนาดใหญ่ นอกจากนีน้ กเงือกสามารถกิน
ผลไม้ขนาดเล็กใหญ่ได้มากกว่า 200 ชนิด ส่งผลให้นกเงือกเป็นสัตว์ทมี่ บี ทบาทสำ�คัญในการแพร่กระจายเมล็ดพันธุ์
และช่วยควบคุมประชากรของสัตว์เล็กๆ เช่น แมลงอันเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยาของป่า
ดังนัน้ “นกเงือก” จึงเป็น “ดัชนีชวี้ ดั ความสมบูรณ์ของป่า” ได้เป็นอย่างดี นกเงือก 1 ตัวจะช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ไม้
ได้กว่า 100 ต้น ต่อสัปดาห์ และจะสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่าได้ถึง 500,000 ต้น นอกจากนี้ นกเงือก
ยังเป็นสัญลักษณ์ของความรักแท้ เนือ่ งจากจะมีคแู่ บบตัวเดียวตลอดชีวติ เมือ่ ตัวหนึง่ ตายจากไปก็จะไม่มคี ู่ใหม่
เครือ่ งแต่งกายฮอนบิลล์ อินเตอร์เนชัน่ แนล (HORNBILL INTERNATIONAL)
ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายคู่รัก ให้ความสำ�คัญของการอนุรักษ์นกเงือก และ
สนับสนุนเรือ่ งความรักแท้ จึงร่วมกับมูลนิธศิ กึ ษาวิจยั นกเงือก คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนกิจกรรม “วันรักนกเงือก” ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์
ของทุกปีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อ
หารายได้สมทบทุนมูลนิธศิ กึ ษาวิจยั นกเงือก รวมถึงเป็นสือ่ กลางในการเผยแพร่
การดำ�เนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกเงือกของมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก
เพื่อนกเงือกไทยได้อยู่คู่ป่าไทยตลอดไป
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ไอ.ซี.ซี. สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน
การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี การให้คณ
ุ ค่ากับผลงานศิลปวัฒนธรรม
ในด้านต่างๆ เป็นอีกหนึง่ กิจกรรมทีบ่ ริษทั ฯ ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนือ่ ง
โดยเฉพาะการสนับสนุน “โครงการประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียน
ภาคตะวันออก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี” ภายใต้การกำากับดูแลของคณะดนตรีและการแสดง
มหาวิทยาลัยบูรพา (ชื่อคณะ ณ ปัจจุบัน) มาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี
ทั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป
เพราะดนตรี ไ ทยจั ด เป็ นมรดกทางวั ฒ นธรรมอั น เก่ า แก่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
จากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ รวมถึงยกระดับมาตรฐานดนตรีไทย
สูส่ าธารณะมากขึน้ ซึง่ การประกวดดนตรีไทยฯ ได้รบั ความสนใจเข้าร่วม
โครงการจากนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเป็นจำานวนมาก
และทีน่ า่ ภาคภูมิใจกว่านัน้ คือบางส่วนของผูเ้ ข้าประกวดได้พฒ
ั นาทักษะ
ด้านดนตรีของตนเอง จากระดับนักเรียนจนเติบโตก้าวหน้าเป็นผูบ้ ริหาร
สถาบัน อาจารย์ นักวิชาการ เจ้าของกิจการส่วนตัว รวมถึงศิลปิน
ในวงการศิลปวัฒนธรรมของชาติ อันจะเป็นแรงขับเคลื่อน และสืบสาน
ดนตรีไทยให้คงอยู่ตลอดไป

ELLE สานต่ออนาคตด้านการศึกษา
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 70 ปีแบรนด์แอล (ELLE) ทั่วโลก
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล ในฐานะผูจ้ ดั จำาหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์
ELLE ในประเทศไทยได้จัดจำาหน่ายเสื้อยืดลายพิเศษ ที่ออกแบบโดย
ดีไซเนอร์ชื่อดังชาวฝรั่งเศส เพื่อนำารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับ
กองทุน 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร เพื่อเด็กกำาพร้าและเด็กด้อย
โอกาส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำาพูน
ทัง้ นี้ ได้มอบเงินจำานวน 1,330,000 บาท (ส่วนหนึง่ มาจากการจำาหน่ายเสือ้
จำานวน 230,000 บาท บริษัทฯ บริจาคเพิ่มอีก 1,000,000 บาท และ
บริษัท สุขทรรศน์ จำากัด บริจาคเพิ่มจำานวน 100,000 บาท) เพื่อนำาไป
สานต่อความฝันของเด็กกำาพร้าและเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาส
ทางการศึกษา เพื่อมีต้นทุนในการดำาเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน

34

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

ขอบเขตรายงาน
รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2558 ฉบับนี้ เป็นรายงานที่ บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด (มหาชน)
จัดทำ�แยกออกมาจากรายงานประจำ�ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงผลการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของบริษัทฯ เป็นการเปิดเผยข้อมูลในระดับรวมที่มุ่งเน้นความโปร่งใสของการดำ�เนินงาน การดำ�เนิน
โครงการที่มีแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม และการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนสำ�คัญ
ของการกำ�กับดูแลกิจการ
เนื้อหาหลักของรายงานนี้ แสดงเจตนารมณ์ในการบริหารงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำ�เสนอแนวปฏิบัติ
และผลการดำ�เนินงานได้รับทราบข้อมูลการดำ�เนินธุรกิจบนความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ครอบคลุม
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 จนถึง 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ ได้มีการกำ�หนดสาระสำ�คัญของเนื้อหา โดย
พิจารณาตามหลักการของสารัตถภาพ ประเด็นความยั่งยืน และเกี่ยวเนื่องกับองค์กร โดยบริษัทฯ ได้ด�ำ เนิน
งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมผสานเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ ครอบคลุมทั้งปัจจัยด้านจริยธรรม และ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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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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