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ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 การประกอบธุรกจิของบริษัท 

 บริษทัฯ  ก่อตั้งข้ึนในปี  2507  ในนามหา้งหุน้ส่วนจ ากดั  อินเตอร์เนชัน่แนล   คอสเมติคส์   (เพ้ียซ)    
ทุนจดทะเบียน 100,000.- บาท  มีพนกังาน 7 คน   เพ่ือด าเนินธุรกิจเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางเพ้ียซ  
และไดเ้ปล่ียนช่ือบริษทัเป็น บริษทั  อินเตอร์เนชัน่แนล คอสเมติคส์ (เพ้ียซ) จ ากดั  ในปีต่อมาหลงัจากปี 2513 
เป็นตน้มา  บริษทัฯ  เร่ิมขยายแนวผลิตภณัฑ ์  โดยรับเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์ดชั้นใน   “วาโก”้   ผลิตภณัฑ์
สุภาพบุรุษ  “แอร์โรว”์   และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ  อีกหลายประเภท   ปี 2548  บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมแนะน า ผลิตภณัฑ์
เคร่ืองส าอาง  BSC COSMETOLOGY  ข้ึนเพ่ือสร้าง  Brand  เคร่ืองส าอางในเครือสหพฒัน์ ใหก้า้วสู่ระดบัสากล  
บริษทัฯไดส้ร้างสรรคน์วตักรรมของผลิตภณัฑต์ลอดมาจนในปัจจุบนั บริษทัฯ  เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายผลิตภณัฑห์ลาก 
หลายประเภท ภายใตแ้บรนดต่์างๆ กวา่  100  แบรนด ์  ครอบคลุมการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑป์ระเภทเคร่ืองส าอาง  
เคร่ืองหอม  ชุดชั้นในสตรี  เส้ือผา้สุภาพสตรี  เส้ือผา้สุภาพบุรุษ  ชุดชั้นในสุภาพบุรุษ  เส้ือผา้และอุปกรณ์กีฬา  
เส้ือผา้เดก็  เคร่ืองหนงั  นาฬิกา  เคร่ืองใชภ้ายในบา้น  อาหาร  ยารักษาโรค  อาหารเสริม น ้าด่ืมน ้าแร่ ฯลฯ  
บริษทัฯ ไดร่้วมกบัพนัธมิตรทั้ง  8 แห่ง  ตามจงัหวดัส าคญัๆ  เพ่ือเป็นศูนยก์ลางอ านวยความสะดวกและบริการ
ลกูคา้อยา่งใกลชิ้ด  ดงัน้ี 
               ท่ีเชียงใหม่ คือ บริษทั อินทนิลเชียงใหม่ จ ากดั 

ท่ีสงขลา คือ บริษทั อินเตอร์เซา้ท ์จ ากดั 
ท่ีขอนแก่น คือ บริษทั แคน จ ากดั 
ท่ีภูเกต็ คือ บริษทั ซนั แอนด ์แซนด ์จ ากดั 
ท่ีชลบุรี คือ บริษทั อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จ ากดั 
ท่ีนครราชสีมา  คือ บริษทั โคราชวฒันา จ ากดั 
ท่ีนครสวรรค ์ คือ บริษทั ปากน ้าโพวฒันา จ ากดั 
ท่ีพิษณุโลก คือ บริษทั มหาราชพฤกษ ์จ ากดั 

  บริษทัฯ  เป็นผูน้ าในดา้นธุรกิจการจดัจ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ในประเทศและจากต่างประเทศ   และจาก
นวตักรรมขององคค์วามรู้ ขององคก์รบริษทั  และบริษทัในเครือ  อุตสาหกรรมหลกั  คือ  อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง
และเคร่ืองหอม อุตสาหกรรมเพ่ือสุขอนามยัของเส้นผม  ผิวพรรณ  อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มครบวงจร  
ทั้งชุดชั้นใน  ชุดชั้นนอก ชุดกีฬา และการออกก าลงักาย อุตสาหกรรมเพ่ือการซกัลา้ง   และบ ารุงรักษาเคร่ืองนุ่งห่ม 
อุตสาหกรรมแฟชัน่เคร่ืองหนงั เป็นตน้ 
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 1. วสัิยทัศน์/  ภารกจิ  เป้าหมาย  หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงาน  
  คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึง ความส าคญัในการด าเนินงานของบริษทั  โดยมีส่วนร่วมในการก าหนด 
วิสยัทศัน/์ภารกิจของบริษทั   เพ่ือใหผู้บ้ริหารและพนกังาน มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั  และไดพิ้จารณา
ทบทวนเป็นประจ าทุกปี 
 วสัิยทัศน์  
            มุ่งมัน่เป็นบริษทัชั้นน าของคนไทยท่ีด าเนินธุรกิจสู่ระดบัสากล  มุ่งสร้างนวตักรรม  และพฒันาบริษทัโดยยึด
หลกัคุณธรรมและจริยธรรมสู่อนาคตท่ีย ัง่ยืน 
            ภารกจิ  
 1.   พฒันากระบวนการโซ่อุปทาน  (Supply Chain)  ตั้งแต่ผูผ้ลิตตน้น ้า  ไปยงัการขายปลายน ้า  หนา้ร้านคา้   
  โดยมุ่งเนน้การพฒันาระบบ Logistics การบริหารสินคา้คงคลงั  การขนส่ง  และระบบติดตามประมวลผล 
  สารสนเทศ  ท่ีสามารถปรับเปล่ียนใหต้อบสนองลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  แม่นย  า  อยา่งเป็นระบบ 
 2. ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้   และสรรสร้างนวตักรรมใหม่ทั้งดา้นผลิตภณัฑ ์ การบริการ และ 
  ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 3. ด าเนินธุรกิจร่วมกบัคู่คา้  ลกูคา้  ดว้ยความเป็นธรรม  สร้างความไวว้างใจและความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั 
  เพ่ือความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของธุรกิจ  และค านึงถึงประโยชนต่์อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
 4. ยึดหลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนความรับผิดชอบต่อ 
  สงัคมและชุมชน 
 5.   สนบัสนุนการพฒันาทรัพยากรของบริษทั   เพ่ือรองรับการด าเนินธุรกิจสู่ระดบัสากล 
            จากกระแสโลกาภิวตัน ์รวมถึง นโยบายการคา้เสรี รวมถึงการคา้เสรี   ท าใหก้ารท าธุรกิจในประเทศไทยมี
การแข่งขนัท่ีเขม้ขน้และรุนแรงมากข้ึน  นอกจากคู่แข่งในประเทศและยงัมีคู่แข่งจากต่างประเทศเขา้มาร่วมในตลาด
ท่ีเตม็ไปดว้ยโอกาสแห่งน้ีดว้ย 
            คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการตลาด  และตระหนกัถึงความส าคญัของการแข่งขนักบั

คู่แข่งท่ีอยูใ่นสายธุรกิจเดียวกนั  รวมทั้งคู่แข่งภายในประเทศ และ คู่แข่งภายนอกประเทศ จึงไดก้ าหนดอุดมการณ์

เพ่ือบรรลุเป้าหมายใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั 

1.  สู้เพือ่ชนะ 

-  คิดท่ีจะสู ้

-  สูค้นเดียวกช็นะได ้

-  สูโ้ดยไม่คาดหวงัคนอ่ืน 

-  สูใ้หเ้ป็นตวัอยา่งแก่คนอ่ืน 

-  คิดวางกลยทุธ์ท่ีจะสูต้ลอดเวลา 

-  ติดตามผลการสูอ้ยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

-  ปรับแผนการต่อสูต้ลอดเวลา 
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 2.  คิดบวก 

-  คิดวา่ท าได ้

-  คิดวา่ส าเร็จไดแ้น่นอน 

-  คิดวา่ทุกคนจะร่วมดว้ยช่วยกนั 

-  คิดวา่ไม่มีอะไรหยดุย ั้งความส าเร็จของเราได ้

-  คิดวา่องคก์รเราจะเจริญกา้วหนา้ 

-  คิดวา่เราบรรลุเป้าหมายแน่นอน 

-  คิดวา่ท าส าเร็จบ่อยๆ และไม่มีค าวา่ “แต่….” 

 3.  วนัิย 

-  วินยัในการพดู 

-  วินยัในการฟัง 

-  วินยัในการคิด 

-  วินยัในการปฏิบติั 

-  วินยัในการติดตาม 

-  วินยัเร่ืองเวลา 

-  วินยัทางการเงิน 

4.  ศรัทธา 

-  ศรัทธาต่อตนเอง 

-  ศรัทธาต่อหวัหนา้ 

-  ศรัทธาต่อลกูนอ้ง 

-  ศรัทธาต่อผูร่้วมงาน 

-  ศรัทธาต่อองคก์ร 

-  ศรัทธาต่อประเทศชาติ 

 5.  รวดเร็ว 

-  คิด 

-  รับรู้การเปล่ียนแปลง 

-  ประเมิน 

-  ตดัสินใจ 

-  สรุป 

-  ตอบสนอง 
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-  ปฏิบติั 

-  ปรับปรุง 

 6.  ซ่ือสัตย์เที่ยงธรรม 

-  ซ่ือสตัยต่์อตนเอง 

-  ซ่ือสตัยต่์อผูอ่ื้น 

-  ซ่ือสตัยต่์อองคก์ร 

-  ซ่ือสตัยต่์อสงัคม 

-  ซ่ือสตัยต่์อประเทศชาติ 

-  ซ่ือสตัยต่์อโลก 

 7.  สามคัคี 

-  ร่วมแรง 

-  ร่วมใจ 

-  ร่วมคิด 

-  ร่วมท า 

-  ร่วมสู ้

-  ร่วมแกปั้ญหา 

-  ร่วมกนัสร้างความส าเร็จ 

-  สามคัคีทางกายและใจ 

 นอกจากการพฒันาบุคลากรแลว้ บริษทัฯ ยงัสร้าง และสรรหาธุรกิจใหม่ๆ  ทั้งท่ีส่งเสริมธุรกิจเดิมและธุรกิจ

อ่ืนท่ีสามารถท าใหบ้ริษทัฯ ขยายตวัไปสู่ตลาดและธุรกิจในอนาคตได ้

 จากนโยบายค่าแรงขั้นต ่า 300.- บาทต่อวนัของรัฐบาล  บริษทัฯ หาวิธีการพฒันาประสิทธิภาพในการขาย

ของพนกังานอยา่งเต็มท่ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของงานอยา่งต่อเน่ือง 

  เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ 

  บริษทัฯ มุ่งสร้างแบรนดใ์หม่  และมุ่งพฒันาทั้งดา้นคุณภาพและรูปแบบสินคา้ของบริษทัท่ีมีอยูเ่ดิม  ให้

เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงความตอ้งการของผูบ้ริโภค  โดยครอบคลุมทั้งช่องทางท่ีบริษทัจ าหน่ายสินคา้อยูใ่น

ปัจจุบนัและช่องทางใหม่ๆ ท่ีไดรั้บการตอบรับมากยิ่งๆ ข้ึน อาทิ  On  Line  Business, OMNI  Channel, Retail  

Shops, Specialty  Shops ฯลฯ  เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการจดัจ าหน่ายสินคา้หลกัของบริษทั  เช่น  เส้ือผา้  

เคร่ืองส าอาง  ชุดชั้นใน  กระเป๋า  รองเทา้  อุปกรณ์กีฬา  สินคา้เดก็  และผลิตภณัฑซ์กัลา้ง  ขยายการจดัจ าหน่ายไป
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ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคทั้งในประเทศ และต่างประเทศมากข้ึน  รวมทั้งจดัหาสินคา้ท่ีมีตน้ทุนลดลงทั้งจากในประเทศ และ

ต่างประเทศ  เพ่ือใหบ้ริษทัฯ สามารถเพ่ิมศกัยภาพเชิงการตลาดของผลิตภณัฑส่์งผลใหบ้ริษทัฯ มีผลก าไรท่ีดีข้ึน 

  โครงการในอนาคต 

  บริษทัฯ มีนโยบายสร้างแบรนดใ์หม่  และขยายช่องทาง   On  Line  Business  และ Specialty  Shops   ท่ี

บริษทัฯ บริหารเองเพ่ือรองรับกบัสภาวะตลาด และแนวโนม้พฤติกรรมผูบ้ริโภครุ่นใหม่ๆ  ท่ีเปล่ียนแปลงไป  พร้อม

พฒันาสินคา้ใหค้รอบคลุมกลุ่มลกูคา้หลากหลายมากข้ึน 

 2. การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 
 บริษทัฯ  ด าเนินธุรกิจทางดา้นการคา้ส่ง และการคา้ปลีกใหก้บัร้านคา้ทั้งในประเทศ   และต่างประเทศ
ผลิตภณัฑข์องบริษทัส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑท่ี์เนน้ทางดา้นความสวยงาม ตามค าขวญัของบริษทัท่ีวา่   
“เราสรรสร้างความสุข  และความสวยงามใหป้วงชน”   
 นอกจากน้ีบริษทัฯ  ไดข้ยายแนวธุรกิจการบริการต่างๆ  เพ่ิมข้ึน  ไดแ้ก่  

 ICC Call Center ใหบ้ริการลกูคา้ทางโทรศพัท ์  

 โครงการบตัรสมาชิก  His & Her  Plus  Point  “สะสมความสุข  สะสมคะแนน”  โดยเชิญชวนลกูคา้สมคัร

เป็นสมาชิกบตัร His & Her   เพ่ือสะสมคะแนนจากการซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทั  ณ  เคานเ์ตอร์ปกติใน

ร้านคา้ท่ีร่วมรายการทัว่ประเทศ  โดยลกูคา้จะไดรั้บคะแนนสะสม  1  คะแนน  จากทุกๆ ยอดซ้ือ  25 บาท  

เพ่ือสะสมแลกรับของรางวลัตามแคตตาลอ็กและรับสิทธิประโยชนอ่ื์นๆ ท่ีจดัข้ึนเป็นพิเศษเฉพาะสมาชิก   

 His & Her Shop  ร้านคา้ท่ีรวบรวมสินคา้แฟชัน่ของบริษทั  โดยเนน้การตกแต่งร้านท่ีทนัสมยั    

 His & Her  ShopSmart   แคตตาลอ็กไลฟ์สไตลช์อ้ปป้ิง เป็นอีกหน่ึงช่องทางการจดัจ าหน่าย  ใหลู้กคา้ 

สามารถเลือกซ้ือสินคา้ในแคตตาลอ็ก  และสัง่ซ้ือสินคา้ทางโทรศพัท ์  เวป็ไซต ์  แฟกซ์   หรือทางไปรษณีย ์ 

รับบริการจดัส่งสินคา้ ถึงบา้นเป็นการตอบสนองไลฟ์สไตลก์ารชอ้ปป้ิงท่ีทนัสมยัและสะดวกสบาย 

 I.C.C. Line Official Account  ตอบโจทยล์ูกคา้ในโลกออนไลน ์ เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารผา่น 

โซเชียลเน็ตเวิร์ก  เพ่ือสร้างการรับรู้เก่ียวกบัขอ้มลู ข่าวสาร  และโปรโมชัน่ของผลิตภณัฑข์องบริษทั 

ธุรกจิและผลติภัณฑ์ใหม่ ปี 2558 

  BZEES  รองเทา้ Naturalizer คอลเลกชัน่ใหม่ ภายใตน้วตักรรมท่ีช่ือว่า  “CLOUD TECHNOLOGY”  
มอบความเบา สบายเทา้ และการออกแบบท่ีลงตวัสมกบัเป็น Everyday Shoes   เขา้กบัไลฟ์สไตลข์อง
คนในปัจจุบนั ท่ีใส่ใจใน สุขภาพมากข้ึน Naturalizer Cloud Technology   เติมเต็มความเบาสบาย มอบ
พลงัความเป็นอิสระใหก้บัเทา้ของคุณ  ดัง่ตอ้งมนตข์ลงั  

  BELLE&SOFA  ท่ีสุดแห่งรองเท้าระดบันวตักรรมแห่งความสบายจากญ่ีปุ่น  “เบล์ล แอนด์ โซฟา”    
แบรนดร์องเทา้ ชั้นน าท่ีไดรั้บความนิยมมากว่า 40 ปี  น าเขา้จากเมืองนากาตะ จงัหวดัโกเบ ประเทศ
ญ่ีปุ่น ภายใตแ้นวคิด  “The Best  of Japanese  Materials Contemporary  Designs, Exceptional 
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Comfort, Superior Functionality.” ดว้ยการออกแบบอย่างพิถีพิถนัท่ีค านึงถึงความสบายในการสวมใส่  
มาพร้อมวตัถุดิบ  “ไมโครไฟเบอร์”  ท่ีดีท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น ใหโ้ครงสร้างเหมือนหนงัแท ้  มอบความ
สบายใหเ้ทา้ของคุณเสมือนเป็นหน่ึงเดียวกบัรองเทา้  สัมผสัไดถึ้งความนุ่ม และความสบายในการเดิน
ตลอดทั้งวนั 

  ERMIS   แบรนด์เส้ือผา้บูติคสตรีสัญชาติออสเตรเลีย  ดีไซน์โดดเด่นทนัสมยัทั้งรูปแบบและสีสัน  
เหมาะส าหรับกลุ่มสาววยัท างานท่ีมีไลฟ์สไตล์เป็นของตวัเอง สามารถ mix & match ไดห้ลากหลาย
โอกาสไม่ตกเทรนด ์ เม่ือสวมใส่แลว้ท าใหเ้กิดความมัน่ใจ  

  PE PE JEANS LONDON  แบรนด์ยีนส์ดีไซน์สัญชาติองักฤษ น าเสนอแฟชัน่ท่ีมีคาแรคเตอร์ไม่ซ ้ าใคร 
สามารถเลือกสวมใส่ไดใ้นทุกซีซั่น ดว้ยการตดัเยบ็อย่างประณีต ผสมผสานระหว่างเส้นสายงานศิลปะ
เขา้กบัแฟชัน่ร่วมสมยั   ส่ือถึงความมั่นใจและความมีเอกลกัษณ์ในทุกย่างก้าวของผูท่ี้สวมใส่ โดย
กลุ่มเป้าหมายหลกัจะเป็นกลุ่มลูกคา้ช่วงอายุ 25-45 ปี ท่ีนิยมเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีมีเอกลกัษณ์ไม่ซ ้ าแบบใคร 
สร้างสรรคสิ์นคา้ใหเ้ลือกสรรมากมาย อาทิ  เส้ือยืด เส้ือเช้ิต เส้ือโปโล แจค็เกต็ รวมไปถึง กระเป๋า หมวก 
ฯลฯ ทั้งสไตลส์ตรีทแวร์  และ คลาสสิคมีสไตล ์สามารถน ามามิกซ์แอนดแ์มทชไ์ดไ้ม่ซ ้ าใคร 

  KUMAMON  มาสคอตช่ือดังระดับโลกท่ีมีแฟนคลับมากมาย  ได้เปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็น
ทางการแลว้ ดว้ยความร่วมมือของบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) และจงัหวดั 
KUMAMOTO (คุมาโมโตะ) ประเทศญ่ีปุ่น ผูเ้ป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ Kumamon พร้อมน าเสนอสินคา้ไลฟ์
สไตลดี์ไซน ์Kumamon หลากหลายชนิด  อาทิ กระเป๋า หมอน หมวก พวงกุญแจ สมุด แฟ้ม แม็กเน็ต 
เส้ือยืด และผา้เช็ดหนา้ ฯลฯ 

  BSC  CORNSOY   นมถัว่เหลืองผสมเน้ือขา้วโพด  นวตักรรมคร้ังแรกในโลกของนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม 
UHT  ท่ีผสานคุณประโยชน์และความอร่อยไดท้ั้งนมทั้งเน้ือ   อ่ิมไดใ้นกล่องเดียว  ผ่านกระบวนการ
ผลิตคั้นสดสูตรนมญ่ีปุ่น  ให้รสชาติธรรมชาติเต็มๆ รวมถึงไดโ้ปรตีนสูง คงคุณค่าจากธรรมชาติแท้ๆ   
ไม่มีการเติมแต่งใดๆ 

  BSC KIDDO Natural สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑสู์ตรอ่อนโยนโดยเฉพาะส าหรับผิวเด็ก ปราศจาก Paraben , 
Phthalates  และ Triclosan  อาทิ แป้งโลชั่นบ ารุงผิวสูตรอ่อนโยน (BSC KIDDO Natural Baby Lotion 
Powder)  ยาสระผม (BSC KIDDO Natural Baby Shampoo)  ครีมบ ารุงผิว   (BSC KIDDO  Natural  
Baby  Body  Lotion)   เจลอาบน ้า  (BSC KIDDO Natural Baby Bath)  ผลิตภณัฑท์ าความสะอาดผิวและ
เสน้ผม (BSC KIDDO Natural Baby Head  To Toe Wash) 

  ENFANT BEAUTY MOM  สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑส์ าหรับสตรีมีครรภ ์ช่วยป้องกนัและลดเลือน ร้ิวรอย
แตกลายท่ีเกิดจากการตั้งครรภ์ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนบริเวณหน้าทอ้ง และสะโพก ปราศจากสารเคมีอนัตราย
ปลอดภัยส าหรับสตรีท่ีตั้ งครรภ์ และลูกน้อย ได้แก่  บอด้ีสครับบรรเทาอาการผิวแตกลาย (Enfant 
Beauty Mom Gentle Exfoliating Body  Scrub)  ครีมปกป้อง  และลดเลือนร้ิวรอยแตกลายท่ีเกิดจากการ
ตั้งครรภ ์  (Enfant  Beauty  Mom Anti Stretch  Mark  Cream) 
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 3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  
  1.  บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย 3 บริษทั และบริษทัร่วม  8  บริษทั   

ช่ือบริษัท ประกอบธุรกจิ 
ICC ถือหุ้น (%) 

บริษัท
ย่อย 

บริษัท
ร่วม 

  1.  บจก. ดบัเบ้ิลย ูบี อาร์ อี พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์    99.9994 - 
  2.  Amis Du Monde Sarl. (ประเทศฝร่ังเศส) ซ้ือขายสินคา้ในประเทศฝร่ังเศส และต่างประเทศ  

น าเขา้และส่งออก 
81.92 - 

  3.  บจ. ไหมทอง  ผลิตและจ าหน่ายเส้ือผา้ส าเร็จรูป  58.92 - 
  4.  บจ. เวลิดค์ลาส เรนท ์อะคาร์ รถเช่า - 25.00 
  5.  บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล เลทเธอร์แฟชัน่ ผลิตสินคา้ท่ีท าจากหนงัแทแ้ละหนงัเทียม - 28.00 
  6.  บจ. ร่วมอิสสระ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ - 25.00 
  7.  บจ. บุญ แคปปิตอลโฮลด้ิง ลงทุน - 32.00 
  8.  บจ. ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย) TV  Shopping   - 30.00 
  9.  Canchana International Co., Ltd.    
      (ราชอาณาจกัรกมัพชูา)   

จดัจ าหน่ายสินคา้ 
 

- 40.00 

10. Nanan Cambo Solution Co., Ltd. 
      (ราชอาณาจกัรกมัพชูา) 

ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ - 49.00 

11.  ร่วมอิสสระ  ดีเวลอ็ปเมนท ์ โรงแรม - 25.00 
    

 2.  การถือหุน้ในบริษทัท่ีอาจมีความขดัแยง้กนั  ตามเงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หนา้ 37-43  ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 3.  บริษทัเก่ียวขอ้ง บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมท่ีท าธุรกิจคลา้ยหรือเก่ียวเน่ืองกนั และการถือหุน้ไขวร้ะหวา่ง
กนั ณ 31 ธนัวาคม 2558 

ช่ือบริษัท 
 

ICC ถือหุ้น 
(%) 

ถือหุ้นใน 
ICC  (%) 

ธุรกจิคล้ายหรือ 
เกีย่วเนื่องกนั 

ถือหุ้นไขว้ 
 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

  1.  บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง    9.72 22.49   -   - - 
  2.  บมจ. สหพฒันพิบูล  10.26   8.51     - - 
  3.  บมจ. ไทยวาโก ้    5.09   3.80     - - 
  4.  บมจ. ธนูลกัษณ์  11.09   3.44     - - 
  5.  บมจ. โอ ซี ซี  19.73   0.55     - - 
  6.  บมจ. เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล 
       เอนเตอร์ไพรส์ 

 14.61   0.35     - - 

  7.  บมจ. เท็กซ์ไทลเ์พรสทีจ  10.43   0.43     - - 
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ช่ือบริษัท 
 

ICC ถือหุ้น 
(%) 

ถือหุ้นใน 
ICC  (%) 

ธุรกจิคล้ายหรือ 
เกีย่วเนื่องกนั 

ถือหุ้นไขว้ 
 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

  8.  บมจ. ประชาอาภรณ์    5.25   0.12     - - 
  9.  บมจ. ฟาร์อีสท ์ดีดีบี   10.64   0.29     - - 
10.  บจ. เฟิสทย์ไูนเตด็อินดสัตรี    9.12   0.35    -   - - 
11.  บจ. ไอ.ดี.เอฟ.   9.00   9.53    -   -  
12.  บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชัน่  แอนด ์โลจิสติคส์ 19.90 -   - - - 
13.  บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส์ 19.56 1.10     - - 
14.  บจ. ไทยอรุซ   4.17 0.03     - - 
15.  บจ.  ภทัยาอุตสาหกิจ   5.33 0.14     - -   
16.  บจ.  ไลออ้น (ประเทศไทย)  12.00 0.07     - - 
17.  บจ.  ไข่ ไอ.ที. เซอร์วสิ  10.00 0.01     - - 
18.  บจ.  ไหมทอง  58.16 -       -   - 
19.  บจ.  อินเตอร์เนชัน่แนล  เลทเธอร์ แฟชัน่  28.00 -      - -   
20.  บจ. ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย)  30.00 -      - -   
21.   Canchana International Co., Ltd.   
        (ราชอาณาจกัรกมัพชูา) 

 40.00 -      - -   

22.   Amis Du Monde Sarl. (ประเทศฝร่ังเศส)  81.92 -      -     - 
 
หมายเหตุ : บริษทัฯมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว ้แต่การถือหุ้นไขวด้งักล่าวไม่มีลกัษณะเป็นการถือหุ้นไขวร้ะหวา่งกนัท่ีขดัหรือแยง้กบั

หลกัเกณฑ ์ขอ้ 14 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.28/2551  เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ี
ออกใหม่ 

 

 

 


