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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจของบริษัท
บริ ษทั ฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2507 ในนามห้างหุ น้ ส่ วนจากัด อินเตอร์เนชัน่ แนล คอสเมติคส์ (เพี้ยซ)
ทุนจดทะเบียน 100,000.- บาท มีพนักงาน 7 คน เพื่อดาเนินธุ รกิจเป็ นผูแ้ ทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางเพี้ยซ
และได้เปลี่ยนชื่อบริ ษทั เป็ น บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล คอสเมติคส์ (เพี้ยซ) จากัด ในปี ต่อมาหลังจากปี 2513
เป็ นต้นมา บริ ษทั ฯ เริ่ มขยายแนวผลิตภัณฑ์ โดยรับเป็ นผูแ้ ทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน “วาโก้” ผลิตภัณฑ์
สุ ภาพบุรุษ “แอร์โรว์” และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกหลายประเภท ปี 2548 บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มแนะนา ผลิตภัณฑ์
เครื่ องสาอาง BSC COSMETOLOGY ขึ้นเพื่อสร้าง Brand เครื่ องสาอางในเครื อสหพัฒน์ ให้กา้ วสู่ระดับสากล
บริ ษทั ฯได้สร้างสรรค์นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ตลอดมาจนในปัจจุบนั บริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายผลิตภัณฑ์หลาก
หลายประเภท ภายใต้แบรนด์ต่างๆ กว่า 100 แบรนด์ ครอบคลุมการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่ องสาอาง
เครื่ องหอม ชุดชั้นในสตรี เสื้ อผ้าสุ ภาพสตรี เสื้ อผ้าสุ ภาพบุรุษ ชุดชั้นในสุ ภาพบุรุษ เสื้ อผ้าและอุปกรณ์กีฬา
เสื้ อผ้าเด็ก เครื่ องหนัง นาฬิกา เครื่ องใช้ภายในบ้าน อาหาร ยารักษาโรค อาหารเสริ ม น้ าดื่มน้ าแร่ ฯลฯ
บริ ษทั ฯ ได้ร่วมกับพันธมิตรทั้ง 8 แห่ง ตามจังหวัดสาคัญๆ เพื่อเป็ นศูนย์กลางอานวยความสะดวกและบริ การ
ลูกค้าอย่างใกล้ชิด ดังนี้
ที่เชียงใหม่
คือ บริ ษทั อินทนิลเชียงใหม่ จากัด
ที่สงขลา
คือ บริ ษทั อินเตอร์เซ้าท์ จากัด
ที่ขอนแก่น
คือ บริ ษทั แคน จากัด
ที่ภูเก็ต
คือ บริ ษทั ซัน แอนด์ แซนด์ จากัด
ที่ชลบุรี
คือ บริ ษทั อีสเทิร์น ไอ.ซี .ซี . จากัด
ที่นครราชสี มา คือ บริ ษทั โคราชวัฒนา จากัด
ที่นครสวรรค์
คือ บริ ษทั ปากน้ าโพวัฒนา จากัด
ที่พิษณุ โลก
คือ บริ ษทั มหาราชพฤกษ์ จากัด
บริ ษทั ฯ เป็ นผูน้ าในด้านธุรกิจการจัดจาหน่ายสิ นค้าแฟชัน่ ในประเทศและจากต่างประเทศ และจาก
นวัตกรรมขององค์ความรู ้ ขององค์กรบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ อุตสาหกรรมหลัก คือ อุตสาหกรรมเครื่ องสาอาง
และเครื่ องหอม อุตสาหกรรมเพื่อสุ ขอนามัยของเส้นผม ผิวพรรณ อุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ มครบวงจร
ทั้งชุดชั้นใน ชุดชั้นนอก ชุดกีฬา และการออกกาลังกาย อุตสาหกรรมเพื่อการซักล้าง และบารุ งรักษาเครื่ องนุ่งห่ ม
อุตสาหกรรมแฟชัน่ เครื่ องหนัง เป็ นต้น
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1. วิสัยทัศน์ / ภารกิจ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ ในการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึง ความสาคัญในการดาเนินงานของบริ ษทั โดยมีส่วนร่ วมในการกาหนด
วิสยั ทัศน์/ภารกิจของบริ ษทั เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงาน มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน และได้พิจารณา
ทบทวนเป็ นประจาทุกปี

วิสัยทัศน์
มุ่งมัน่ เป็ นบริ ษทั ชั้นนาของคนไทยที่ดาเนิ นธุรกิจสู่ระดับสากล มุ่งสร้างนวัตกรรม และพัฒนาบริ ษทั โดยยึด
หลักคุณธรรมและจริ ยธรรมสู่อนาคตที่ยงั่ ยืน

ภารกิจ
1. พัฒนากระบวนการโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่ผผู ้ ลิตต้นน้ า ไปยังการขายปลายน้ า หน้าร้านค้า
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ Logistics การบริ หารสิ นค้าคงคลัง การขนส่ ง และระบบติดตามประมวลผล
สารสนเทศ ที่สามารถปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว แม่นยา อย่างเป็ นระบบ
2. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสรรสร้างนวัตกรรมใหม่ท้ งั ด้านผลิตภัณฑ์ การบริ การ และ
ช่องทางการจัดจาหน่าย
3. ดาเนินธุรกิจร่ วมกับคู่คา้ ลูกค้า ด้วยความเป็ นธรรม สร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน
เพื่อความเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของธุรกิจ และคานึงถึงประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
4. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดาเนินธุรกิจ ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อ
สังคมและชุมชน
5. สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรของบริ ษทั เพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจสู่ระดับสากล
จากกระแสโลกาภิวตั น์ รวมถึง นโยบายการค้าเสรี รวมถึงการค้าเสรี ทาให้การทาธุรกิจในประเทศไทยมี
การแข่งขันที่เข้มข้นและรุ นแรงมากขึ้น นอกจากคู่แข่งในประเทศและยังมีค่แู ข่งจากต่างประเทศเข้ามาร่ วมในตลาด
ที่เต็มไปด้วยโอกาสแห่งนี้ดว้ ย
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการตลาด และตระหนักถึงความสาคัญของการแข่งขันกับ
คู่แข่งที่อยูใ่ นสายธุรกิจเดียวกัน รวมทั้งคู่แข่งภายในประเทศ และ คู่แข่งภายนอกประเทศ จึงได้กาหนดอุดมการณ์
เพื่อบรรลุเป้ าหมายให้กบั ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั
1. สู้ เพือ่ ชนะ
- คิดที่จะสู ้
- สูค้ นเดียวก็ชนะได้
- สูโ้ ดยไม่คาดหวังคนอื่น
- สูใ้ ห้เป็ นตัวอย่างแก่คนอื่น
- คิดวางกลยุทธ์ที่จะสูต้ ลอดเวลา
- ติดตามผลการสูอ้ ย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
- ปรับแผนการต่อสูต้ ลอดเวลา
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2. คิดบวก
- คิดว่าทาได้
- คิดว่าสาเร็ จได้แน่นอน
- คิดว่าทุกคนจะร่ วมด้วยช่วยกัน
- คิดว่าไม่มีอะไรหยุดยั้งความสาเร็ จของเราได้
- คิดว่าองค์กรเราจะเจริ ญก้าวหน้า
- คิดว่าเราบรรลุเป้ าหมายแน่นอน
- คิดว่าทาสาเร็ จบ่อยๆ และไม่มีคาว่า “แต่….”
3. วินัย
- วินยั ในการพูด
- วินยั ในการฟัง
- วินยั ในการคิด
- วินยั ในการปฏิบตั ิ
- วินยั ในการติดตาม
- วินยั เรื่ องเวลา
- วินยั ทางการเงิน
4. ศรัทธา
- ศรัทธาต่อตนเอง
- ศรัทธาต่อหัวหน้า
- ศรัทธาต่อลูกน้อง
- ศรัทธาต่อผูร้ ่ วมงาน
- ศรัทธาต่อองค์กร
- ศรัทธาต่อประเทศชาติ
5. รวดเร็ว
- คิด
- รับรู ้การเปลี่ยนแปลง
- ประเมิน
- ตัดสิ นใจ
- สรุ ป
- ตอบสนอง
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- ปฏิบตั ิ
- ปรับปรุ ง
6. ซื่อสั ตย์ เที่ยงธรรม
- ซื่ อสัตย์ต่อตนเอง
- ซื่ อสัตย์ต่อผูอ้ ื่น
- ซื่ อสัตย์ต่อองค์กร
- ซื่ อสัตย์ต่อสังคม
- ซื่ อสัตย์ต่อประเทศชาติ
- ซื่ อสัตย์ต่อโลก
7. สามัคคี
- ร่ วมแรง
- ร่ วมใจ
- ร่ วมคิด
- ร่ วมทา
- ร่ วมสู ้
- ร่ วมแก้ปัญหา
- ร่ วมกันสร้างความสาเร็ จ
- สามัคคีทางกายและใจ
นอกจากการพัฒนาบุคลากรแล้ว บริ ษทั ฯ ยังสร้าง และสรรหาธุรกิจใหม่ๆ ทั้งที่ส่งเสริ มธุรกิจเดิมและธุรกิจ
อื่นที่สามารถทาให้บริ ษทั ฯ ขยายตัวไปสู่ตลาดและธุรกิจในอนาคตได้
จากนโยบายค่าแรงขั้นต่า 300.- บาทต่อวันของรัฐบาล บริ ษทั ฯ หาวิธีการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการขาย
ของพนักงานอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ผลของงานอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั ฯ มุ่งสร้างแบรนด์ใหม่ และมุ่งพัฒนาทั้งด้านคุณภาพและรู ปแบบสิ นค้าของบริ ษทั ที่มีอยูเ่ ดิม ให้
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยครอบคลุมทั้งช่องทางที่บริ ษทั จาหน่ายสิ นค้าอยูใ่ น
ปัจจุบนั และช่องทางใหม่ๆ ที่ได้รับการตอบรับมากยิ่งๆ ขึ้น อาทิ On Line Business, OMNI Channel, Retail
Shops, Specialty Shops ฯลฯ เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดจาหน่ายสิ นค้าหลักของบริ ษทั เช่น เสื้ อผ้า
เครื่ องสาอาง ชุดชั้นใน กระเป๋ า รองเท้า อุปกรณ์กีฬา สิ นค้าเด็ก และผลิตภัณฑ์ซกั ล้าง ขยายการจัดจาหน่ายไป
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ถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคทั้งในประเทศ และต่างประเทศมากขึ้น รวมทั้งจัดหาสิ นค้าที่มีตน้ ทุนลดลงทั้งจากในประเทศ และ
ต่างประเทศ เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถเพิ่มศักยภาพเชิงการตลาดของผลิตภัณฑ์ส่งผลให้บริ ษทั ฯ มีผลกาไรที่ดีข้ ึน

โครงการในอนาคต
บริ ษทั ฯ มีนโยบายสร้างแบรนด์ใหม่ และขยายช่องทาง On Line Business และ Specialty Shops ที่
บริ ษทั ฯ บริ หารเองเพื่อรองรับกับสภาวะตลาด และแนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ ริ โภครุ่ นใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อม
พัฒนาสิ นค้าให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าหลากหลายมากขึ้น

2. การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจทางด้านการค้าส่ ง และการค้าปลีกให้กบั ร้านค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ส่ วนใหญ่เป็ นผลิตภัณฑ์ที่เน้นทางด้านความสวยงาม ตามคาขวัญของบริ ษทั ที่วา่
“เราสรรสร้างความสุ ข และความสวยงามให้ปวงชน”
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ขยายแนวธุรกิจการบริ การต่างๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่
 ICC Call Center ให้บริ การลูกค้าทางโทรศัพท์
 โครงการบัตรสมาชิก His & Her Plus Point “สะสมความสุ ข สะสมคะแนน” โดยเชิญชวนลูกค้าสมัคร
เป็ นสมาชิกบัตร His & Her เพื่อสะสมคะแนนจากการซื้ อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ณ เคาน์เตอร์ปกติใน
ร้านค้าที่ร่วมรายการทัว่ ประเทศ โดยลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน จากทุกๆ ยอดซื้ อ 25 บาท
เพื่อสะสมแลกรับของรางวัลตามแคตตาล็อกและรับสิ ทธิ ประโยชน์อื่นๆ ที่จดั ขึ้นเป็ นพิเศษเฉพาะสมาชิก
 His & Her Shop ร้านค้าที่รวบรวมสิ นค้าแฟชัน่ ของบริ ษทั โดยเน้นการตกแต่งร้านที่ทนั สมัย
 His & Her ShopSmart แคตตาล็อกไลฟ์ สไตล์ชอ้ ปปิ้ ง เป็ นอีกหนึ่ งช่องทางการจัดจาหน่าย ให้ลูกค้า
สามารถเลือกซื้ อสิ นค้าในแคตตาล็อก และสัง่ ซื้ อสิ นค้าทางโทรศัพท์ เว็ปไซต์ แฟกซ์ หรื อทางไปรษณี ย ์
รับบริ การจัดส่ งสิ นค้า ถึงบ้านเป็ นการตอบสนองไลฟ์ สไตล์การช้อปปิ้ งที่ทนั สมัยและสะดวกสบาย
 I.C.C. Line Official Account ตอบโจทย์ลูกค้าในโลกออนไลน์ เป็ นช่องทางในการติดต่อสื่ อสารผ่าน
โซเชียลเน็ตเวิร์ก เพื่อสร้างการรับรู ้เกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร และโปรโมชัน่ ของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั

ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ใหม่ ปี 2558
 BZEES รองเท้า Naturalizer คอลเลกชัน่ ใหม่ ภายใต้นวัตกรรมที่ชื่อว่า “CLOUD TECHNOLOGY”
มอบความเบา สบายเท้า และการออกแบบที่ ลงตัวสมกับเป็ น Everyday Shoes เข้ากับไลฟ์ สไตล์ของ
คนในปัจจุบนั ที่ใส่ ใจใน สุ ขภาพมากขึ้ น Naturalizer Cloud Technology เติ มเต็มความเบาสบาย มอบ
พลังความเป็ นอิสระให้กบั เท้าของคุณ ดัง่ ต้องมนต์ขลัง
 BELLE&SOFA ที่ สุ ดแห่ งรองเท้าระดับนวัตกรรมแห่ งความสบายจากญี่ ปุ่น “เบล์ล แอนด์ โซฟา”
แบรนด์รองเท้า ชั้นนาที่ ได้รับ ความนิ ยมมากว่า 40 ปี นาเข้าจากเมื องนากาตะ จังหวัด โกเบ ประเทศ
ญี่ปุ่น ภายใต้แนวคิด “The Best of Japanese Materials Contemporary Designs, Exceptional
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Comfort, Superior Functionality.” ด้วยการออกแบบอย่างพิถีพิถนั ที่ คานึ งถึงความสบายในการสวมใส่
มาพร้อมวัตถุดิบ “ไมโครไฟเบอร์ ” ที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ให้โครงสร้างเหมือนหนังแท้ มอบความ
สบายให้เท้าของคุณเสมือนเป็ นหนึ่ งเดี ยวกับรองเท้า สัมผัสได้ถึงความนุ่ม และความสบายในการเดิ น
ตลอดทั้งวัน
ERMIS แบรนด์เสื้ อ ผ้า บูติ ค สตรี สัญชาติ ออสเตรเลีย ดี ไซน์โดดเด่นทัน สมัยทั้งรู ป แบบและสี สัน
เหมาะสาหรับ กลุ่ม สาววัย ทางานที่ มีไลฟ์ สไตล์เป็ นของตัวเอง สามารถ mix & match ได้หลากหลาย
โอกาสไม่ตกเทรนด์ เมื่อสวมใส่ แล้วทาให้เกิดความมัน่ ใจ
PE PE JEANS LONDON แบรนด์ยีนส์ดีไซน์สัญชาติ องั กฤษ นาเสนอแฟชัน่ ที่มีคาแรคเตอร์ ไม่ซ้ าใคร
สามารถเลือกสวมใส่ ได้ในทุกซี ซั่น ด้วยการตัดเย็บอย่างประณี ต ผสมผสานระหว่างเส้นสายงานศิลปะ
เข้ากับแฟชัน่ ร่ วมสมัย สื่ อ ถึ งความมั่น ใจและความมี เอกลัก ษณ์ ในทุ กย่างก้าวของผูท้ ี่ ส วมใส่ โดย
กลุ่มเป้ าหมายหลักจะเป็ นกลุ่มลูกค้าช่ วงอายุ 25-45 ปี ที่ นิยมเสื้ อผ้าแฟชัน่ ที่ มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ าแบบใคร
สร้างสรรค์สินค้าให้เลือกสรรมากมาย อาทิ เสื้ อยืด เสื้ อเชิ้ต เสื้ อโปโล แจ็คเก็ต รวมไปถึง กระเป๋ า หมวก
ฯลฯ ทั้งสไตล์สตรี ทแวร์ และ คลาสสิ คมีสไตล์ สามารถนามามิกซ์แอนด์แมทช์ได้ไม่ซ้ าใคร
KUMAMON มาสคอตชื่ อ ดังระดับ โลกที่ มี แ ฟนคลับมากมาย ได้เปิ ดตัวในประเทศไทยอย่างเป็ น
ทางการแล้ว ด้วยความร่ วมมื อของบริ ษ ทั ไอ.ซี .ซี . อิ นเตอร์ เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) และจังหวัด
KUMAMOTO (คุมาโมโตะ) ประเทศญี่ปุ่น ผูเ้ ป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ Kumamon พร้อมนาเสนอสิ นค้าไลฟ์
สไตล์ดีไซน์ Kumamon หลากหลายชนิด อาทิ กระเป๋ า หมอน หมวก พวงกุญแจ สมุด แฟ้ ม แม็กเน็ต
เสื้ อยืด และผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ
BSC CORNSOY นมถัว่ เหลืองผสมเนื้อข้าวโพด นวัตกรรมครั้งแรกในโลกของนมถัว่ เหลืองพร้อมดื่ม
UHT ที่ ผสานคุณประโยชน์และความอร่ อยได้ท้ งั นมทั้งเนื้ อ อิ่ มได้ในกล่องเดี ยว ผ่านกระบวนการ
ผลิตคั้นสดสู ตรนมญี่ ปุ่น ให้รสชาติ ธรรมชาติเต็มๆ รวมถึงได้โปรตี นสู ง คงคุณค่าจากธรรมชาติ แท้ๆ
ไม่มีการเติมแต่งใดๆ
BSC KIDDO Natural สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สูตรอ่อนโยนโดยเฉพาะสาหรับผิวเด็ก ปราศจาก Paraben ,
Phthalates และ Triclosan อาทิ แป้ งโลชัน่ บารุ งผิวสู ตรอ่อนโยน (BSC KIDDO Natural Baby Lotion
Powder) ยาสระผม (BSC KIDDO Natural Baby Shampoo) ครี มบ ารุ งผิ ว (BSC KIDDO Natural
Baby Body Lotion) เจลอาบน้ า (BSC KIDDO Natural Baby Bath) ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดผิวและ
เส้นผม (BSC KIDDO Natural Baby Head To Toe Wash)
ENFANT BEAUTY MOM สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สาหรับสตรี มีครรภ์ ช่วยป้ องกันและลดเลือน ริ้ วรอย
แตกลายที่ เกิ ดจากการตั้งครรภ์ ซึ่ งอาจเกิ ดขึ้ นบริ เวณหน้าท้อง และสะโพก ปราศจากสารเคมีอนั ตราย
ปลอดภัย ส าหรั บสตรี ที่ ต้ ังครรภ์ และลูกน้อย ได้แ ก่ บอดี้ ส ครั บ บรรเทาอาการผิ วแตกลาย (Enfant
Beauty Mom Gentle Exfoliating Body Scrub) ครี มปกป้ อง และลดเลือนริ้ วรอยแตกลายที่ เกิดจากการ
ตั้งครรภ์ (Enfant Beauty Mom Anti Stretch Mark Cream)
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3. โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1. บริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ย่อย 3 บริ ษทั และบริ ษทั ร่ วม 8 บริ ษทั
ชื่อบริษัท

ประกอบธุรกิจ

1. บจก. ดับเบิ้ลยู บี อาร์ อี
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2. Amis Du Monde Sarl. (ประเทศฝรัง่ เศส) ซื้อขายสิ นค้าในประเทศฝรั่งเศส และต่างประเทศ
นาเข้าและส่งออก
3. บจ. ไหมทอง
ผลิตและจาหน่ายเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
4. บจ. เวิลด์คลาส เรนท์ อะคาร์
รถเช่า
5. บจ. อินเตอร์เนชัน่ แนล เลทเธอร์แฟชัน่
ผลิตสิ นค้าที่ทาจากหนังแท้และหนังเทียม
6. บจ. ร่ วมอิสสระ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
7. บจ. บุญ แคปปิ ตอลโฮลดิ้ง
ลงทุน
8. บจ. ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย)
TV Shopping
9. Canchana International Co., Ltd.
จัดจาหน่ายสิ นค้า
(ราชอาณาจักรกัมพูชา)
10. Nanan Cambo Solution Co., Ltd.
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(ราชอาณาจักรกัมพูชา)
11. ร่ วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์
โรงแรม

ICC ถือหุ้น (%)
บริษัท
บริษัท
ย่ อย
ร่ วม
99.9994
81.92
58.92
-

25.00
28.00
25.00
32.00
30.00
40.00

-

49.00

-

25.00

2. การถือหุน้ ในบริ ษทั ที่อาจมีความขัดแย้งกัน ตามเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หน้า 37-43 ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
3. บริ ษทั เกี่ยวข้อง บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมที่ทาธุรกิจคล้ายหรื อเกี่ยวเนื่องกัน และการถือหุน้ ไขว้ระหว่าง
กัน ณ 31 ธันวาคม 2558
ชื่อบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. สหพัฒนพิบูล
บมจ. ไทยวาโก้
บมจ. ธนูลกั ษณ์
บมจ. โอ ซี ซี
บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่ แนล
เอนเตอร์ไพรส์
7. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ

ICC ถือหุ้น ถือหุ้นใน ธุรกิจคล้ ายหรือ
ถือหุ้นไขว้ บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม
(%)
ICC (%) เกีย่ วเนื่องกัน
9.72
10.26
5.09
11.09
19.73
14.61

22.49
8.51
3.80
3.44
0.55
0.35














-

-

10.43

0.43





-
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ชื่อบริษัท
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

บมจ. ประชาอาภรณ์
บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
บจ. เฟิ สท์ยไู นเต็ดอินดัสตรี
บจ. ไอ.ดี.เอฟ.
บจ. ไทเกอร์ ดิสทริ บิวชัน่ แอนด์ โลจิสติคส์
บจ. อินเตอร์เนชัน่ แนล แลบบอราทอรี ส์
บจ. ไทยอรุ ซ
บจ. ภัทยาอุตสาหกิจ
บจ. ไลอ้อน (ประเทศไทย)
บจ. ไข่ ไอ.ที. เซอร์วสิ
บจ. ไหมทอง
บจ. อินเตอร์เนชัน่ แนล เลทเธอร์ แฟชัน่
บจ. ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย)
Canchana International Co., Ltd.
(ราชอาณาจักรกัมพูชา)
22. Amis Du Monde Sarl. (ประเทศฝรั่งเศส)

แบบ 56-1

ICC ถือหุ้น ถือหุ้นใน ธุรกิจคล้ ายหรือ ถือหุ้นไขว้
บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม
(%)
ICC (%) เกีย่ วเนื่องกัน
5.25
0.12


10.64
0.29


9.12
0.35

9.00
9.53

19.90

19.56
1.10


4.17
0.03


5.33
0.14


12.00
0.07


10.00
0.01


58.16


28.00


30.00


40.00


81.92

-



-

-



หมายเหตุ : บริ ษทั ฯมีโครงสร้ างการถือหุ ้นแบบไขว้ แต่การถือหุ ้นไขว้ดงั กล่าวไม่มีลกั ษณะเป็ นการถือหุ ้นไขว้ระหว่างกันที่ขดั หรื อแย้งกับ
หลักเกณฑ์ ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่
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