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ภาพจากปก
เป็นภ�พจ�กโครงก�รประกวดภ�พจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช 
ทีจ่ดัขึน้ใน พ.ศ. 2545 และพ.ศ.2548 โดยบรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จำ�กดั (มห�ชน) เพือ่เปดิโอก�สใหศ้ลิปนิ
ได้ถ่�ยทอดคว�มรู้สึก คว�มประทับใจ และคว�มจงรักภักดีต่อพระองค์ท่�นบนง�นจิตรกรรม 
(ส�ม�รถดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อบันทึกจ�กปก ร�ยง�นประจำ�ปี 2559 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน))
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บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)04

สารจากกรรมการผู�อํานวยการ
และรองประธานกรรมการบร�หาร

ในป� 2559 บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  
พัฒนาศักยภาพพนักงานขายเชิงรุก  เพ�่อการเติบโตอย�างเหนือชั้นและยั่งยืน  

นายธรรมรัตน�  โชควัฒนา
กรรมการผู�อํานวยการ

และรองประธานกรรมการบร�หาร

โดยกำ�หนดนโยบ�ยในก�รส่งเสริมสนับสนุนก�รพัฒน�ศักยภ�พของบุคล�กร ทั้งในเชิงคว�มคิดและก�รปฏิบัติ
อย่�งเป็นรูปธรรม ภ�ยใต้หลักคิดของบริษัทเพ่ือเตรียมคว�มพร้อมต่อก�รขย�ยตัวท�งธุรกิจ ด้วยคว�มมุ่งมั่น
ตอบโจทย์สินค้�และบริก�รสำ�หรับผู้บริโภค ทั้งน้ี เพ่ือส่งมอบสินค้�และบริก�รสู่ลูกค้�อย่�งท่ัวถึง และสะดวก
รวดเร็ว บริษัทยังเน้นย้ำ�คว�มสำ�คัญในก�รนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ม�ประยุกต์ใช้กับธุรกิจค้�ปลีก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รข�ยและตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�อย่�งต่อเนื่อง ผ่�นช่องท�งท่ีหล�กหล�ย 
อ�ทิ ก�รนำ�ระบบ e-commerce ในเว็บไซต์ www.eThailandBEST.com ม�เปิดช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยสินค้�
ให้กับลูกค้�เพิ่มขึ้น ปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ไอ.ซี.ซี.เติบโตได้อย่�งมั่นคงและยั่งยืนคือก�รนำ�หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
ม�ใช้เป็นแนวปฏิบัติ เพ่ือก�รบริห�รจัดก�รโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และนโยบ�ยรับผิดชอบต่อสังคม
สู่ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน 3 ประก�ร “คนดี สินค้�ดี สังคมดี”

จ�กหลักก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืนดังกล่�ว ส่งผลให้บริษัทได้รับร�งวัลที่สำ�คัญในปี 2559 ได้แก่ ร�งวัล Investors’ 
Choice Award 2016 จ�กตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร�งวัลองค์กรลดโลกร้อนในก�รใช้เสื้อผ้� CoolMode



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559

05บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

นายธรรมรัตน  โชควัฒนา
กรรมการผูอํานวยการและรองประธานกรรมการบริหาร

(เส้ือผ้�ลดโลกร้อน) จ�กสถ�บันพัฒน�ส่ิงทอ และองค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก (องค์ก�รมห�ชน) อย่�งต่อเน่ือง
เป็นปีที่  3 ร�งวัลด้�นผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับก�รยอมรับจ�กประช�ชนจ�กหล�กหล�ยสถ�บัน รวมถึงร�งวัล
ด้�นก�รสร้�งสรรค์สื่อโฆษณ� เป็นต้น

นอกจ�กนี้ บริษัทได้รับก�รรับรองเป็นสม�ชิกแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต 
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ่งเป็นก�รแสดงให้เห็นถึง
คว�มมุ่งมั่นในก�รดำ�เนินง�นอย่�งสุจริตภ�ยใต้แนวคิดของผู้ก่อตั้ง และต่อยอดแนวคิดน้ีไปสู่ผู้บริห�รและพนักง�น
ทุกคนภ�ยในองค์กร

ในน�มคณะกรรมก�ร และผู้บริห�ร ขอขอบคุณพนักง�น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่�น ท่ียึดม่ันหลักก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืน
“คนดี สินค้�ดี สังคมดี” ของบริษัท อันจะส่งผลให้บริษัทเติบโตได้อย่�งมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

คนดี
มุ่งเน้นก�รเสริมสร้�งให้ บุคล�กร
เป็นคนดีในก�รดำ�เนินชีวิต และก�รทำ�ง�น
บนพ้ืนฐ�นของคว�มซ่ือสัตย์สุจริต 
ไม่เอ�เปรียบผู้อ่ืน ท้ังคู่ค้� ลูกค้� ตลอดจน
สังคม และประเทศช�ติ ปฏิบัติง�น
ต�มนโยบ�ยต่ อต้ �นคอร์ รั ปชั่ น
อย�่งเครง่ครดั สร�้งเสรมิใหพ้นกัง�นมี
ศักยภ�พในก�รทำ�ง�นต�มหน้�ที่และ
ส�ม�รถเจริญก้�วหน้�อย่�งต่อเนื่อง 
ภ�ยใต้ค่�นิยมหลัก 7 ประก�ร ได้แก่
สู้เพื่อชนะ คิดบวก วินัย ศรัทธ� 
รวดเร็ว ซือ่สตัยเ์ทีย่งธรรม และส�มคัคี

สินค�าดี
บริ ษั ท ยึ ดหลั ก คว�มรั บผิ ด ชอบ
ต่อผู้บริโภค และสังคม มุ่งสรรสร้�ง
นวั ต กร ร ม สิ น ค้ � แ ล ะ อ อ ก แบบ
ผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภ�พตอบสนอง
คว�มต้ อ ง ก� รขอ งลู ก ค้ �  โ ด ย
ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
และไม่มีก�รละเมิดลิขสิทธ์ิท�งปัญญ�
โดยเด็ดข�ด

สังคมดี
สนบัสนนุให้บคุล�กรมคีว�มรบัผดิชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ
โดยรณรงค์ ให้เกิดก�รใช้ทรัพย�กร
อย่�งมีประสิทธิภ�พ ช่วยดูแลรักษ�
ส่ิงแวดล้อมอย่�งสม่ำ�เสมอ ก�รสร้�งง�น
ให้ผู้ด้อยโอก�สส�ม�รถมีร�ยได้
ร ว ม ถึ ง จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ส ร้ � ง
คว�มแข็งแกร่งให้ชุมชน

นายธรรมรัตน  โชควัฒนา
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คนดี

สังคมดีสินค้าดี

ปรัชญ�ก�รดำ�เนินธุรกิจ

ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนดีบนพ้ืนฐ�น
คว�มซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเอง องค์กร 
และสังคม

ด้วยก�รสนับสนุนกิจกรรมท่ีเอ้ือประโยชน์
ต่อสังคมอย่�งสม่ำ�เสมอ เพื่อนำ�ไปสู่
สังคมที่เข้มแข็ง

พัฒน�คุณภ�พสินค้� บริก�รให้
สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

สร้�งคุณค��คนดี สร้�งมูลค��ธุรกิจ สร้�งโอก�สท�งสังคม 
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07บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

บริษทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จำ�กดั (มห�ชน) กอ่ตัง้ขึน้ 
ในปี พ.ศ. 2507 ด้วยพนักง�นเพียง 7 คน ภ�ยใต้ชื่อ 
ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ (เพี้ยซ) 
ซึ่งตลอดระยะเวล�กว่� 50 ปีของก�รดำ�เนินง�น บริษัทได้ 
ดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีธรรม�ภิบ�ล รวมถึงสนับสนุน 
ผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝ�่ยใหท้ำ�ง�นรว่มกนัอย�่งสร�้งสรรค ์พฒัน� 
และเติบโตไปด้วยกัน ภ�ยใต้นโยบ�ยก�รดำ�เนินง�นและ 
ก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืน ปัจจุบันบริษัทมีพนักง�นกว่� 7,000 คน 
และมีพันธมิตรท�งธุรกิจทั้งในประเทศและต่�งประเทศ 

ด้วยผลิตภัณฑ์และบริก�รที่ได้ม�ตรฐ�นระดับส�กล ทำ�ให้ 
บริษัทได้รับก�รยอมรับและส�ม�รถครองใจผู้บริโภค 
ในฐ�นะผู้มอบคว�มสุขเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคน 
ทุกเพศทุกวัยอย่�งครบครัน ดังจะเห็นได้จ�กผลิตภัณฑ์ 
และบริก�รที่ครอบคลุม ได้แก่

• เครื่องสำ�อ�งและเครื่องหอม ที่มอบคว�มสวยง�ม 
 และคว�มมัน่ใจม�สูผู่บ้รโิภคอย�่งตอ่เนือ่งทัง้ในประเทศ 
 และต่�งประเทศ อ�ทิ BSC COSMETOLOGY,  
 SHEENē, ARTY PROFESSIONAL, HONEI V, 
 ST. ANDREWS, BSC PURECARE, BSC Panadda 
 และ BSC Dermaceutique เป็นต้น

• เครื่องแต่งก�ยสุภ�พสตรีและสุภ�พบุรุษหล�กหล�ย 
 แบรนด์ดัง ครอบคลุมทั้งชุดชั้นใน เครื่องแต่งก�ย 
 เครือ่งหนงั ตอบโจทย์ไลฟส์ไตลข์องทกุคน ทกุเพศทกุวยั 
 ดว้ยผลติภณัฑค์ณุภ�พ อ�ท ิ WACOAL, BSC, ARROW,  
 LACOSTE, DAKS, GUY  LAROCHE, MIZUNO, ELLE, 
 ENFANT และ NATURALIZER เป็นต้น

• เติมเต็มคว�มสะดวกครบครัน ด้วยผลิตภัณฑ์อุปโภค 
 และบริโภคที่ได้คุณภ�พและปลอดภัยสำ�หรับทุกคน 
 ในครอบครัว อ�ทิ นมถั่วเหลืองผสมเนื้อข้�วโพด 
 BSC Cornsoy น้ำ�แร่ธรรมช�ติ 100% ภ�ยใต้แบรนด์ 
 ใหม่ เจริญปุระ ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและถนอมผ้� 
 ESSENCE และ  Fresh & Soft อปุกรณเ์ครือ่งใชส้ำ�หรบัเดก็ 
 ENFANT และ ABSORBA

• อำ�นวยคว�มสะดวกให้ผู้บริโภคด้วยช่องท�งก�รสื่อส�ร 
 ที่หล�กหล�ย อ�ทิ สถ�นีโทรทัศน์ S Channel 
 Beauty Station นำ�เสนอร�ยก�รส�ระบันเทิงสำ�หรับ 
 ผู้ชม ช่องท�งจำ�หน่�ยสินค้�คุณภ�พส่งตรงถึง 
 ผู้บริ โภคในรูปแบบ e-commerce ผ่�นเว็บไซต์ 
 www.eThailandBEST.com นอกจ�กนี ้ไดเ้พิม่ชอ่งท�ง 
 ก�รจำ�หน�่ยสนิค�้ทัง้ในและต�่งประเทศรว่มกบัเวบ็ไซต ์
 พันธมิตร รวมถึง Shop Global ทีวีช้อปปิ้ง และ 
 ICC Line Official Account

• บัตรสม�ชิก His & Her Plus Point “สะสมคว�มสุข 
 ทุกก�รช้อป” มอบสิทธิประโยชน์เหนือระดับ ตอบโจทย์ 
 ทุกไลฟ์สไตล์สำ�หรับลูกค้�ไอ.ซี.ซี. รวมถึงก�รช้อปปิ้ง 
 ท�ง Catalog multi-channel ภ�ยใต้ช่ือ His & Her 
 ShopSmart ที่ให้บริก�รลูกค้�ครอบคลุมทุกช่องท�ง 
 ท้ังท�งโทรศัพท์ Fax, SMS, Social Network ตลอด 
 24 ชั่วโมง

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
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โครงสร้�งก�รจัดก�รองค์กร
โครงสร้�งก�รจัดองค์กรของบริษัท ณ 31 ธันว�คม 2559
ได้เผยแพร่ผ่�นท�ง Website ของบริษัท http://www.icc.co.th
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VICE EXECUTIVE CHAIRMAN

HONORARY ADVISORY
DIRECTOR

EXECUTIVE CHAIRMAN(CEO)

EXECUTIVE COMMITTEE

AUDIT COMMITTEE

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

VISION COMMITTEE

INTERNAL AUDIT

CORPORATE AFFAIRS

COMPANY SECRETARY

HUMAN RESOURCE COMMITTEE
ISO STEERING COMMITTEE

D
IV

IS
IO

N
 A

D
IV

IS
IO

N
 M

D
IV

IS
IO

N
 E

D
IV

IS
IO

N
 R

D
IV

IS
IO

N
 O

D
IV

IS
IO

N
 H

D
IV

IS
IO

N
 T

D
IV

IS
IO

N
 K

AC
C
O
U
N
TI

N
G
 F

IN
AN

C
E 

D
IV

.

 IN
FO

R
M
AT

IO
N
 T

EC
H
N
O
LO

G
Y 

D
IV

.

C
O
M
PA

N
Y 

AD
M
IN

IS
TR

AT
IO

N
 D

IV
.

 S
AL

ES
 A

D
M
IN

IS
TR

AT
IO

N
 D

IV
.

D
IV

IS
IO

N
 B

D
IV

IS
IO

N
 N

D
IV

IS
IO

N
 G

D
IV

IS
IO

N
 S

D
IV

IS
IO

N
 J

D
IV

IS
IO

N
 W

D
IV

IS
IO

N
 X

D
IV

IS
IO

N
 Z

D
IV

IS
IO

N
 V

D
IV

IS
IO

N
 D

D
IV

IS
IO

N
 P

D
IV

IS
IO

N
 I

D
IV

IS
IO

N
 U

D
IV

IS
IO

N
 L

CORPORATE SYSTEM DEVELOPMENTREGIONAL BUSINESS
DEVELOPMENT COMMITTEE

NOMINATION COMMITTEE
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1 4 คือ ผู้บริห�รของบริษัทต�มประก�ศคณะกรรมก�ร ก.ล.ต.
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เเละค��นิยม

วิสัยทัศน์

คนดี สินคาดี (ธุรกิจ) สังคมดี (ชุมชน)

สร้�งคุณค่� ประพฤติ/ปฏิบัติตน
เป็นคนดี บนพื้นฐ�นคว�มซื่อสัตย์
สุจริตต่อตนเอง องค์กร เเละสังคม

สร้�งมูลค่� พัฒน�คุณภ�พสินค้� 
บริก�ร ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�ร

ของผู้มีส่วนได้เสีย

สร้�งโอก�ส ด้วยก�รสนับสนุน
กิจกรรมที่เอื้ิิอประโยชน์ต่อสังคม

อย่�งสม่ำ�เสมอเพื่อนำ�ไปสู่
สังคมที่เข้มเเข็ง

มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำ�ของคนไทยที่ดำ�เนินธุรกิจ
สู่ระดับส�กล มุ่งสร้�งนวัตกรรม เเละพัฒน�บริษัท
โดยยึดหลักคุณธรรม เเละจริยธรรมสู่อน�คตที่ยั่งยืน

นโยบายหลักการกํากับดูเเลกิจการ
สูเพื่อชนะ คิดบวก วินัย ศรัทธา รวดเร็ว ซื่อสัตยเที่ยงธรรม สามคัคี

ภารกิจในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

พัฒนา
Supply chain

ตอบสนอง
ความตองการลูกคา

สรางความ
ไววางใจ

สงเสริม
หลักธรรมาภิบาล พัฒนาทรัพยากร

ค่านิยมหลัก 7 ประการ

ปรัชญ�ก�รดำ�เนินธุรกิจ

ทำ�ธุรกิจด้วยคุณธรรม
เพ�่อประโยชน์ที่ยั่งยืน

(ดร.เทียม โชควัฒน�)
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พลิกมิติใหม่การขายเป็นคร้ังแรก 
ด้วยนวัตกรรมสุดล้ำา
ก้าวนำาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

ส่งมอบนวัตกรรมก�รบริก�รล้ำ�สมัย 
ใหก้บัลกูค�้เปน็ครัง้แรก นำ�เทคโนโลยี
สมัยใหม่ม�ประยุกต์ ใ ช้กับ ธุรกิจ 
ค้�ปลีก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พในก�รข�ย 
หล�กหล�ยรูปแบบ อ�ทิ หุ่นยนต์
ดินสอ Virtual Fitting Room และ  
Quick Buy เป็นต้น 
(ร�ยละเอียดเพิ่มเติมในหน้� 32-33)

ลดโลกร้อนแบบพร้อมใจ
ปรับโฉมยูนิฟอร์มใหม่
ด้วยผ้า CoolMode

ไอ.ซี.ซี. เปล่ียนชุดยูนิฟอร์มพนักง�นข�ยใหม่ 
ทั่วประเทศกว่� 5,000 คน ด้วย 
ชุดยูนิฟอร์มเนื้อผ้� CoolMode ที่มี
คุณสมบัติระบ�ยอ�ก�ศได้ดี ส�ม�รถ
อยู่ในอ�ค�ร หรือห้องที่ปรับอุณหภูมิ 
25 องศ�เซลเซียส ได้โดยไม่ร้อน และ
ลดปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก
(ร�ยละเอียดเพิ่มเติมในหน้� 31)

Essence ชูแบรนด์แอมบาสเดอร์
สุดฮอต “อั้ม  พัชราภา” 
ภายใต้คอนเซ็ปต์
“Essence No.1 & Superstar No.1”

“เอสเซ้นซ์” ตอกย้ำ�คว�มเป็นผู้นำ�
ตล�ดผลิตภัณฑ์ซักผ้�ชนิดน้ำ�สูตร
ม�ตรฐ�นดึง“อ้ัม-พัชร�ภ� ไชยเช้ือ” 
ซุปเปอร์สต�ร์อันดับหน่ึงเป็นแบรนด์ 
แ อ มบ � ส เ ด อ ร์  ส ร้ � ง แ บ ร น ด์  
แข็งแรงรับมือกับก�รแข่งขันในตล�ด 
อย่�งเหนือชั้น

เพื่อพัฒน�ระบบก�รบริห�รธุรกิจให้สอดคล้องกันตั้งแต่
ต้นน้ำ�ถึงปล�ยน้ำ� เป็นก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รผลิต 
ก�รจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ ทั้งคุณภ�พและปริม�ณ 
ตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้� และสร้�งคว�มมั่นคง
ให้แก่ธุรกิจ ตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม� บริษัท ไอ.ซี.ซี. 
อินเตอร์เนช่ันแนล จำ�กัด (มห�ชน) มุ่งม่ันเติบโตอย่�งม่ันคง 
ด้วยก�รพัฒน�ห่วงโซ่อุปท�น (Supply Chain) ตอบสนอง 
คว�มต้องก�รของลูกค้� คู่ค้� สร้�งคว�มไว้ว�งใจให้แก่ 
ผู้มีส่ วนได้ เ สียทุกก ลุ่ม ส่ง เสริมหลักธรรม�ภิบ�ล 

ผ่�นกระบวนก�รหลักคิดสู่คว�มสำ�เร็จ 7 ประก�ร 
และพัฒน�ทรัพย�กรองค์กรให้เกิดคว�มคุ้มค่� โดยมี
ปัจจัยสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนให้องค์กรเกิดก�รพัฒน�
ที่ยั่งยืนได้ นั่นคือส่งเสริมให้พนักง�นเป็นคนดี เป็น 
ผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม มีจริยธรรม 
ในก�รทำ�ง�นและดำ�เนินชีวิต รวมถึงปฏิบัติง�นบน 
พื้นฐ�นของคว�มซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอ�เปรียบผู้อื่น 
ตลอดจนสังคมและประเทศช�ติ

พัฒน�ก�รที่สำ�คัญ
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สานพลังประชารัฐ
ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ

ลงน�มคว�มร่วมมือโครงก�ร “Excellent
Model School” หรือ “สถ�นศึกษ�
ต้นแบบทวิภ�คี ส�นพลังประช�รัฐ” 
ยกระดับคุณภ�พวิช�ชีพ ขับเคลื่อน
ก � ร ผ ลิ ต แ ล ะ พั ฒ น � นั ก เ รี ย น
ส�ยอ�ชีวศึกษ�ให้ก้�วไกลท�งวิช�ชีพ
(ร�ยละเอียดเพิ่มเติมในหน้� 35)

พัฒนาทักษะพนักงานขายเชิงรุก
เพ�่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
 
ส่งเสริมและสนับสนุนก�รพัฒน�ศักยภ�พ
ของพนักง�นข�ยด้วยหลักสูตรเชิงรุก 
เตรียมคว�มพร้อมในก�รแข่งขันและ
ก�รขย�ยตัวท�งธุรกิจ 
(ร�ยละเอียดเพิ่มเติมในหน้� 22-23)

องค์กรโปร่งใสห่างไกลคอร์รัปชั่น

รว่มเปน็หนึง่ในสม�ชกิแนวรว่มปฏบิตัิ
ของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�น
ก�รทจุรติ (Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against
Co r r up t i on :  CAC)  แสดงถึ ง
คว�มมุ่ ง มั่ น ใ นก� รดำ � เ นิ น ง �น
อย่�งสุจริต ในวันที่ 14 ตุล�คม 2559
(ร�ยละเอียดเพิ่มเติมในหน้� 27)

วาโก้ บราเดย์
“ว�โก้ บร�เดย์ บร�มีค่� สร้�งอ�ชีพ รักส่ิงแวดล้อม” 
เป็นส่วนหนึ่งในก�รรับผิดชอบสังคมอย่�งเป็น
รูปธรรม  ภ�ยใต้แนวคิด ขยะ = ศูนย์
(ร�ยละเอียดเพิ่มเติมในหน้� 37)

ICC Innovation Awards
ต่อยอดการวิจัยและพัฒนา
เพ�่อสินค้า และบริการที่ดี
กระตุ้นให้เกิดก�รวิจัย พัฒน� และ
สร้�งสรรค์นวัตกรรมอย่�งต่อเนื่อง 
เพื่อให้ได้ม�ซึ่งสินค้�และบริก�รที่
ดีมีคุณภ�พ
(ร�ยละเอียดเพิ่มเติมในหน้� 32)
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บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิก
แนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย  
ใ น ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต 
(Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition  
Against Corruption: CAC) 

บริษัทได้รับรางวัล Investors’ 
C h o i c e  A w a r d  2 0 1 6 
อย่างต่อเนื่อง 8 ปี

บริษัทได้รับรางวัลองค์กรลดโลกร้อน 
ในการใช้ เสื้อผ้า  CoolMode 
(เสื้อผ้าลดโลกร้อน) จากสถาบัน
พัฒนาสิ่งทอ และองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)

รอง เท้ า  Regal  คอลเลคชั่ น 
Handcraft  Moccasin ได้รับ
รางวัลจาก APLF (Asia Pacific 
Leather Fashion) ในงาน Fashion 
Access ณ ประเทศฮ่องกง

ตอกย้ำาความเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำา
ด้วยรางวัลจากสถาบันต่างๆ

ชุ ด ชั้ น ใ น ว า โ ก้  ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล 
B e s t  i n  O p e r a t i o n s 
Performance  2016  จากลาซาดา้ 

ร�งวัลที่สำ�คัญ

โครงการวาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็ง 
เ ต้ า น ม  ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล  A s i a 
Responsible Entrepreneurship 
Awards (AREA AWARDS) ด้าน 
การส่งเสริมสุขภาพระดับนานาชาติ 
จากองค์กร Enterprise Asia 
( A s i a ’ s  l e a d i n g  n o n - 
government organization for 
entrepreneurship)
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กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

ดว้ยวสิยัทศันข์องบรษิทัทีมุ่ง่มัน่เปน็ผู้นำ�ธรุกจิแฟชัน่ ทัง้ในประเทศ ภมูภิ�ค และระดบัส�กล ครอบคลมุคว�มหล�กหล�ย
ของช่องท�งก�รตล�ดและกลุ่มลูกค้� มุ่งสร้�งนวัตกรรมและพัฒน�บริษัท โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมสู่อน�คต 
ที่ยั่งยืน 

ส�ม�รถดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ร�ยง�นประจำ�ปี 2559 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัย ดึงดูดพนักงานรุ่นใหม่
ที่มีคว�มคิดแตกต่�งหล�กหล�ย มีพลังพร้อมเรียนรู้คู่ประสบก�รณ์ขององค์กร

สร้างและพัฒนาบุคลากร 
ให้มีคว�มทันสมัย  เน้นทักษะคว�มชำ�น�ญ เข้�ใจประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นอย่�งครบวงจร

ปรับภาพลักษณ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
ด้วยก�รปรับกระบวนก�รทำ�ง�น ควบคู่กับก�รผสมผส�นก�รเรียนรู้ระหว่�งคนรุ่นใหม่
และรุ่นปัจจุบัน

พัฒนาระบบปฏิบัติงาน
ด้วยก�รพัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศและดิจิตอลอย่�งครบวงจร 

รักษาตลาดที่มีอยู่
ด้วยก�รสร้�งกระบวนก�ร และระบบก�รปรับตัวให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภ�พ 

สร้าง His & Her Shop ให้เป็น Hub
ขย�ยเครือข่�ยในก�รเชื่อมโยงลูกค้�

สร้างตลาดใหม่
โดยนำ�เทคโนโลยีม�อำ�นวยคว�มสะดวกและสร้�งประสบก�รณ์ใหม่ๆ

สร้างแบรนด์แฟชั่นของตนเอง
เพื่อคว�มฉับไว และบริห�รต้นทุนที่ได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

กลยุทธ์
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ด้วยคำ�ขวัญของบริษัทที่ว่� “เราสรรสรางความสุขและ
ความสวยงามเพือ่ปวงชน” บง่บอกเจตจำ�นงในก�รสง่มอบ
คว�มสุขคว�มสวยง�มที่เข้�ถึงได้ให้กับลูกค้�ทุกคนผ่�น
เสื้อผ้� เครื่องสำ�อ�ง และผลิตภัณฑ์ต่�งๆ จ�กหล�กหล�ย
แบรนด์ดังภ�ยใต้แนวคิด “คนดี สินค้�ดี สังคมดี” ภ�ยใต้
ก�รดำ�เนินง�นด้�นต่�งๆ ได้แก่ ก�รพัฒน�ห่วงโซ่อุปท�น 

(Supply Chain) และคว�มหล�กหล�ยในก�รตอบสนอง
คว�มต้องก�รของลูกค้� สร้�งคว�มไว้ว�งใจ ดำ�เนินธุรกิจ
อย่�งมีธรรม�ภิบ�ล รวมถึงก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล
อนัเปน็หวัใจหลกัโดยยดึ “หลกัคดิสูค่ว�มสำ�เรจ็  7 ประก�ร” 
ซึง่เปน็หลกัคดิในก�รทำ�ง�นสำ�หรบัพนกัง�นเพือ่ก�รเตบิโต
อย่�งยั่งยืน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
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บริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคมสู่คว�มสำ�เร็จที่ยั่งยืน โดยมีก�รกำ�หนดแนวท�งในก�รดำ�เนินธุรกิจ
ให้เติบโตอย่�งมั่นคงและยั่งยืนทั้งด้�นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำ�นโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
เปน็ปจัจยัหลกัในก�รดำ�เนนิง�น โดยเชือ่มโยงคว�มสมัพนัธก์บัผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยกำ�หนดนโยบ�ยคว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคม
สู่ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน 3 ประก�ร ได้แก่ คนดี : สินค้�ดี : สังคมดี (Good People : Good Products : Good Society)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืน 
คนดี : สินค้าดี : สังคมดี

Good People : Good Products : Good Society

สนับสนุนให้บุคล�กรประพฤติ
และปฏิบัติตนเป็นคนดีของ
สังคม พัฒน�บุคล�กรให้มี
ศั ก ย ภ � พ ใ น ก � ร ทำ � ง � น 
พร้อมกับก�รปลูกฝังจริยธรรม
ในก�รทำ�ง�นและดำ�เนินชีวิต 
สนับสนุนก�รทำ � ธุ รกิ จกับ
คู่ค้�ที่มีจรรย�บรรณที่ดี ใน
ก�รดำ�เนินธุรกิจ และกำ�กับดูแลให้
บุคล�กรปฏิบัติง�นบนพื้นฐ�น
ของคว�มซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอ�
เปรียบผูอ้ืน่ ลกูค�้ คูค่�้ ตลอดจน
สังคมและประเทศช�ติ อีกทั้ง
ปฏิบตัติ�มนโยบ�ยก�รตอ่ต�้น
คอร์รัปชั่นอย่�งเคร่งครัด

คนดี

มุ่งเน้นก�รนำ�เสนอสินค้�ที่
มีคุณภ�พในร�ค�ที่เหม�ะสม
เ ปิด โอก�สใ ห้ลูก ค้� เสนอ
คว�มคิดเหน็เกีย่วกบัสนิค�้และ
ก�รบริก�รผ่�นศูนย์ลูกค้�สัมพันธ์ 
ส่งเสริมให้คิดค้นนวัตกรรม
เกี่ยวกับสินค้�และบริก�ร
เพื่ อพัฒน�คุณภ�พสินค้�
และบริก�รให้สอดคล้องกับ
คว�มต้ อ งก�รของลู กค้ �
และไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

 สินค้าดี

ส นั บ ส นุ น ใ ห้ บุ ค ล � ก ร มี
จิตสำ�นึกของก�รเป็นผู้ ให้  
เป็นผู้มีจิตอ�ส�สนับสนุนก�ร
จัดกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อ
สั งคม สิ่ งแวดล้อม และ
ส�ธ � รณประ โ ยชน์ อย่ � ง  
สม่ำ�เสมอ ไม่กระทำ�ก�รใดๆ
ท่ีจะส่งผลในท�งลบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงช่วย
ส่งเสริมผู้ด้อยโอก�สให้มีอน�คต
ที่ดีและอยู่ในสังคมได้

สังคมดี

15บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)
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การดําเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

ด้วยคว�มมุ่งมั่นในก�รพัฒน�ธุรกิจอย่�งย่ังยืน และตระหนักดีว่�ผู้มีส่วนได้เสียมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รกำ�หนดทิศท�ง
ของก�รดำ�เนินธุรกิจ เพ่ือให้มั่นใจว่�ผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับประโยชน์ร่วมกันท้ังในระยะสั้นและระยะย�ว
จึงมีก�รกำ�หนดกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้เสีย เพื่อจัดทำ�แผนง�นสนองตอบท่ีเหม�ะสม อันจะนำ�ไปสู่ก�รเติบโตอย่�งย่ังยืน
บนพื้นฐ�นคว�มเป็นธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจกับทุกฝ่�ย ทำ�ให้เกิดก�รมีส่วนร่วมอย่�งแท้จริง รวมถึงได้มีก�รทบทวน
และพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง การมีส่วนร่วม/วิธีการสื่อสาร

พนกังาน

คู่ค้า

ลูกค้า

ผู้ถือหุ้น

• ได้รับข้อมูลของสินค้� และบริก�รอย�่งถกูตอ้ง
• ร�ค�ของสนิค�้ และบรกิ�รมคีว�มเหม�ะสม
• ได้รับสินค้� และบริก�รที่มีคุณภ�พ
• มีสินค้�ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 เป็นท�งเลือก
• ก�รรับประกันสินค้�และบริก�ร
• ก�รรักษ�คว�มลับของข้อมูลลูกค้�

• ก�รเข้�พบลูกค้�
• ก�รจัดง�นแสดงและจำ�หน่�ยสินค้�
• ก�รสื่อส�รผ่�นช่องท�งต่�งๆ 
• ก�รทำ�กิจกรรมร่วมกับลูกค้�
• จัดตั้ง ICC Call Center บริก�รศูนย์ข้อมูล
 ลูกค้�สัมพันธ์ 
• ก�รมีช่องท�งให้ลูกค้�ได้แสดงข้อเสนอแนะ
 และข้อร้องเรียน

• ให้ผลตอบแทนก�รลงทุนที่สูงและต่อเนื่อง
• ผลก�รดำ�เนนิง�นทีด่แีละเตบิโตอย�่งมัน่คง
• บริห�รง�นด้วยคว�มโปร่งใส เป็นธรรม 
 ต�มหลักบรรษัทภิบ�ล
• ก�รเปิดเผยข้อมูล

• ปฏิบัติ ให้ เป็นไปต�มข้อตกลงเงื่อนไข
 ท�งก�รค้� และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
• สร้�งสัมพันธภ�พและคว�มเข้�ใจที่ดีต่อกัน
• แลกเปลีย่นคว�มรู ้รว่มกนัพฒัน�สนิค�้ และ
 บริก�รที่เพ่ิมคุณค่�ให้แก่สินค้�และบริก�ร

• ก�รสื่อส�รผ่�นช่องท�งต่�งๆ
• ก�รจัดประชุมคู่ค้�เป็นประจำ�ทุกปีเพ่ือส่งเสริม
 และชี้แจงแนวท�งก�รดำ�เนินง�น
• ก�รเยี่ยมเยียนคู่ค้�เพื่อรับฟังคว�มคิดเห็น
 และข้อเสนอแนะ

• ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
• ก�รแถลงผลก�รดำ�เนินง�นร�ยไตรม�ส
 ภ�ยในระยะเวล�ที่กฎหม�ยกำ�หนด 
• ก�รตอบข้อซักถ�มท�งโทรศัพท์ อีเมล
 ร�ยง�นประจำ�ปี
• จัดง�น “นักวิเคร�ะห์ นักลงทุนพบเครือสหพัฒน์”
 เป็นประจำ�ทุกปี

• ค่�ตอบแทนและสวัสดิก�รอย่�งเหม�ะสม
• มีแผนก�รอบรมพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถ
• มคีว�มทดัเทยีม  และโอก�สในคว�มก�้วหน�้
• ดูแลเรื่องคว�มปลอดภัย และคุณภ�พชีวิต

• ก�รฝกอบรมเพ่ือพัฒน�คว�มส�ม�รถ
 ต�มแผนประจำ�ปี
• ก�รรับฟังคว�มคิดเห็น หรือข้อร้องเรียน
 พนักง�น
• ว�รส�รส�ยใย (ว�รส�รภ�ยในองค์กร)
• ก�รส่ือส�รผ่�นช่องท�งต่�งๆ เช่น  Broadcasting
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• ก�รมีช่องท�งก�รรับข้อเสนอแนะ หรือ
 ข้อร้องเรียน
• ก�รจัดกิจกรรมเสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์
 เป็นประจำ�
• ก�รทำ�ข้อตกลงร่วมกันเพ่ือจัดทำ�กรอบ
 คว�มร่วมมือกับพันธมิตรท�งธุรกิจ  ก�รแข่งขัน
 ท�งก�รค้�ท่ีสุจริต รวมถึงหลีกเลี่ยงก�รซื้อ
 สินค้�ของคู่ค้�ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
 ละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�

คู่เเขง่ • ดำ�เนนิธรุกจิและแขง่ขนัดว้ยคว�มเปน็ธรรม
 โปร่งใส ปฏิบัติต�มกรอบก�รแข่งขันท่ีดี
 และสุจริต 

• ก�รสร้�งเง่ือนไขในก�รแข่งขันท่ีเป็นธรรม
 ร่วมกัน

เจ้าหนี้ • ส�ม�รถปฏิบัติต�มเง่ือนไขและข้อตกลง
 ของสัญญ�
• คว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินธุรกิจ

• ร�ยง�นประจำ�ปี
• ก�รรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน

ลูกหนี้ • ปฏบิตัติ�มสญัญ� ขอ้ตกลงอย�่งชดัเจน และ
 เป็นธรรม

• ร�ยง�นประจำ�ปี
• ก�รรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน

ชุมชน สังคม
และสิ�งเเวดล้อม

• สินค้� และบริก�รท่ีเหม�ะสมกับก�รดำ�รงชีวิต
 ประจำ�วัน
• ให้คว�มรู้ คว�มเข้�ใจด้�นสุขภ�พ 
• ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงผลกระทบต่อชุมชน
 สังคมและสิ่งแวดล้อม

• ก�รสื่อส�รผ่�นช่องท�งต่�งๆ
• ก�รมีช่องท�งก�รรับข้อเสนอแนะ หรือ
 ข้อร้องเรียน

ภาครัฐ • ปฏิบัติต�มกฎหม�ยและระเบียบปฏิบัติ
 ที่เกี่ยวข้อง
• ร่วมมือและสนับสนุนก�รพัฒน�โครงก�ร
 และกิจกรรมส�ธ�รณประโยชน์

• ชำ�ระภ�ษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวล�
 ต�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ย
• ร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็น และสนับสนุน
 กิจกรรมภ�ครัฐอย่�งต่อเนื่อง

• ก�รเปิดเผยขอ้มลูข�่วส�รอย�่งถกูตอ้ง  และ
 ทันต่อเหตุก�รณ์

• ดำ�เนินก�รส่ือส�รถึงส่ือมวลชนในรูปแบบ
 ต่�งๆ
• นำ�สื่ อมวลชนเยี่ ยมชมกิจกรรม หรือ
 ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทในด้�นต่�งๆ 
• ส นับส นุนและมี ส่ วนร่ วมกับกิ จกรรม
 ของสื่อมวลชน

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง การมีส่วนร่วม/วิธีการสื่อสาร

คู่ค้า ( ต่อ )

สื่อมวลชน

17บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)
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ขอบเขตการรายงาน

ร�ยง�นคว�มยัง่ยนืฉบบันีจ้ดัทำ�ขึน้เพือ่แสดงถงึผลก�รดำ�เนนิง�นของบรษัิท ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นช่ันแนล จำ�กดั (มห�ชน) 
ในรอบปี 2559 (1 มกร�คม - 31 ธันว�คม 2559) เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รจัดก�รเพื่อคว�มยั่งยืนอันเกี่ยวโยงกับประเด็น
ด้�นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวท�งก�รดำ�เนินง�นต�มแผนแม่บทก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน ภ�ยใต้นโยบ�ย
คว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคมเพือ่ก�รพฒัน�ทีย่ัง่ยนื 3 ประก�ร “คนด ีสนิค�้ด ีสงัคมด”ี โดยบรษัิทไดจ้ดัทำ� และเผยแพรข้่อมลู
ม�ตั้งแต่ปี 2557 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 อ้�งอิงก�รจัดทำ�ร�ยง�นให้มีคว�มสอดคล้องต�มดัชนีชี้วัดของ Global Reporting 
Initiative Version 4.0 (GRI G4) 

เน้ือห�และส�ระสำ�คัญของก�รร�ยง�นปี 2559 น้ี มุ่งเน้นก�รดำ�เนินง�นต�มทิศท�งก�รดำ�เนินธุรกิจ (วิสัยทัศน์ และ
กลยุทธ์องค์กร) หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของปรัชญ�ในก�รทำ�ง�น รวมถึง
ก�รดแูลพนกัง�น ก�รพัฒน�พนกัง�นใหเ้ปน็คนด ีก�รสร�้งมลูค�่เพิม่ใหก้บัธรุกจิ และสร�้งโอก�สใหก้บัสงัคมและชมุชน
อย่�งยั่งยืน โดยเชื่อมโยงบริบทดังกล่�วข้�งต้นกับประเด็นด้�นคว�มยั่งยืนส�กลในด้�นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตการรายงาน: ร�ยง�นคว�มยัง่ยนืประจำ�ป ี2559 ไดแ้สดงผลก�รดำ�เนนิง�นทกุกระบวนก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทั 
ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติง�นภ�ยใต้ก�รดูแลของบริษัท และบริษัทพันธมิตร 8 แห่ง กระจ�ยอยู่ทุกภูมิภ�คทั่วประเทศ ดังนี้

การสอบถามขอมูล
 ห�กมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำ�เพิ่มเติม 

กรุณ�ติดต่อส่วนง�นประช�สัมพันธ์กล�ง ฝ่�ยสำ�นักง�นบริษัท
 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน) 

เลขที่ 530 ซอยส�ธุประดิษฐ์ 58 แขวงบ�งโพงพ�ง เขตย�นน�ว� กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 0-2293-9000 และอีเมล pr@icc.co.th

เกี่ยวกับร�ยง�น

 1. จำ�หน่�ยสินค้�อุปโภคบริโภค บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพฯ
 2. จำ�หน่�ยสินค้�อุปโภคบริโภค บ.อินทนิลเชียงใหม่ จก. เชียงใหม่
 3. จำ�หน่�ยสินค้�อุปโภคบริโภค บ.อินเตอร์เซ้�ท์ จก. สงขล�
 4. จำ�หน่�ยสินค้�อุปโภคบริโภค บ.แคน จก. ขอนแก่น
 5. จำ�หน่�ยสินค้�อุปโภคบริโภค บ.ซัน แอนด์ แซนด์ จก. ภูเก็ต
 6. จำ�หน่�ยสินค้�อุปโภคบริโภค บ.อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จก. ชลบุรี
 7. จำ�หน่�ยสินค้�อุปโภคบริโภค บ.โคร�ชวัฒน� จก. นครร�ชสีม�
 8. จำ�หน่�ยสินค้�อุปโภคบริโภค บ.ป�กน้ำ�โพวัฒน� จก. นครสวรรค์
 9. จำ�หน่�ยสินค้�อุปโภคบริโภค บ.มห�ร�ชพฤกษ์ จก. พิษณุโลก

ประเภทธุรกิจ สำ�นักง�น สถ�นที่ตั้ง
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ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สําคัญ 

บริษัทได้รวบรวมข้อมูลที่สำ�คัญทั้ งในอุตส�หกรรม 
และแวดวงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งในและต่�งประเทศ
เพือ่วเิคร�ะหแ์นวโนม้และทศิท�งก�รเปลีย่นแปลงทีส่ำ�คญั 
นำ�ม�ทบทวนนโยบ�ยหรือปรับปรุงแผนง�นให้สอดคล้อง
กับสถ�นก�รณ์ เพื่อยังคงคว�มส�ม�รถในก�รบรรลุ
เป�หม�ยต�มแผนพัฒน�ที่ยั่งยืน (SD Roadmap) ภ�ยใต้
นโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน
3 ประก�ร “คนดี สินค้�ดี สังคมดี” พร้อมทั้งเชื่อมโยง
ประเด็นด้�นคว�มยั่ งยืนที่สำ �คัญขององค์กรกับมิติ
ด้�นคว�มยั่งยืนในด้�นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งบริษัทได้จำ�แนกไว้ต�มแนวท�งของ Global Reporting 
Initiative Version 4.0 (GRI G4)
• การกําหนดประเด็นสําคัญในรายงาน
 บริษทัยดึหลกัก�รมสีว่นรว่มกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นสำ�คญั
 และพิจ�รณ�ปัจ จัยที่ตอบสนองต่อมุมมองของ
 ผู้ มี ส่ วนไ ด้ เ สียที่ อ�จเกิดผลกระทบต่อประเด็น
 ด้�นคว�มย่ังยืนของบริษัท ทั้งในด้�นเศรษฐกิจ สังคม  
 และสิ่งแวดล้อม
• การระบุประเด็น
 พิจ�รณ�จ�กก�รรวบรวมข้อมูลที่ได้จ�กก�รมีส่วนร่วม
 ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภ�ยในและภ�ยนอกบริษัทผ่�น
 กิจกรรมและโครงก�รในว�ระต่�งๆ ตลอดปี

• ภายในองคกร
 ข้อมูลจ�กก�รประชุมผู้รับผิดชอบในประเด็นท่ีสำ�คัญ
 กับคว�มยั่งยืน และกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้ง
 ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงท่ีบริษัทต้องจัดก�รท้ังในระยะสั้น
 ระยะกล�งและระยะย�ว เพื่อบรรลุเป�หม�ยที่บริษัท
 กำ�หนดไว้
• ภายนอกองคกร
 ข้อมูลจ�กก�รประชุมกับผู้รับผิดชอบในส�ยง�นต่�งๆ
 ท่ีมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือทร�บปัจจัยท่ีส่งผล
 ต่อก�รตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มต่อบริษัท                         
 ด้วยก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นหรือแบบประเมินผล
 ด�้นต�่งๆ หรอืจ�กก�รรวบรวมขอ้มลูอย�่งเปน็ท�งก�ร
 และไม่เป็นท�งก�ร เช่น จ�กก�รเสวน� ห�รือ ประชุม
 สัมมน� หรือสัมภ�ษณ์ต�มคว�มเหม�ะสมของ
 แต่ละกลุ่ม
• การจัดลําดับความสําคัญ
 นำ�ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย
 ม�วิเคร�ะห์เทียบเคียงกับคว�มสอดคล้องในประเด็น
 และตัวชี้วัดต�มแนวท�ง GRI G4 แล้วจัดลำ�ดับ
 คว�มสำ�คัญ และคัดเลือกข้อมูลที่อยู่ในคว�มค�ดหวัง
 และคว�มสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย

ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญต�อบริษัท

1. ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
2. ก�รต่อต้�นทุจริตคอร์รัปชั่น 
3. ก�รดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�ม
 เป็นธรรม 
4. คว�มรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
5. ก�รพัฒน�ชุมชนและสังคม 
6. ก�รวิจัย และพัฒน�เพ่ือ
  คว�มยั่งยืน

1. ก�รดำ�เนินง�นต�มกฎหม�ย
  ด้�นสิ่งแวดล้อม
2. ก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�
3. ก�รอนุรักษ์พลังง�นและลด
  ภ�วะโลกร้อน

1. ก�รพัฒน�คนดี
2. ก�รปฏิบัติด้�นแรงง�นและสิทธิมนุษยชน
  คว�มปลอดภัย และอ�ชีวอน�มัย
3. ก�รสร้�งโอก�สท�งก�รศึกษ�แก่เย�วชน
4. ก�รมสีว่นรว่มพฒัน�คณุภ�พชวีติ เเละ
  สิ่งแวดล้อมในชุมชน
5. ก�รพัฒน�คู่ค้�ท้องถิ่น
6. ร่วมเป็นเครือข่�ยกับหน่วยง�นภ�ครัฐ
7. ร่วมสืบส�นประเพณีท้องถิ่น

ด้�นเศรษฐกิจ ด้�นสิ�งแวดล้อมด้�นสังคม
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คนดี
สนบัสนนุใหบ้คุล�กรประพฤตแิละปฏบิตัตินเปน็คนดขีองสงัคม พฒัน�บคุล�กรให้มศีกัยภ�พในก�รทำ�ง�น พร้อมกับ
ก�รปลูกฝังจริยธรรมในก�รทำ�ง�น และดำ�เนินชีวิต สนับสนุนก�รทำ�ธรุกจิกบัคูค่�้ทีม่จีรรย�บรรณทีด่ใีนก�รดำ�เนนิธรุกจิ
และกำ�กับดูแลให้บุคล�กรปฏิบัติง�นบนพื้นฐ�นของคว�มซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอ�เปรียบผู้อื่น ลูกค้� คู่ค้� ตลอดจน
สังคมและประเทศช�ติ รวมถึงปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รต่อต้�นคอร์รัปชั่นอย่�งเคร่งครัด

นโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต�อสังคม สู�คว�มสำ�เร็จที่ยั่งยืน

การพัฒนาคนดี
บริษทัมุง่เนน้ก�รเสรมิสร�้ง และพฒัน�บคุล�กรใหเ้ปน็คนด ี
พร้อมไปกับก�รพัฒน�ทักษะคว�มรู้คว�มส�ม�รถ เพ่ือสร้�ง
คนดี คนเก่ง และรักองค์กร เพร�ะบุคล�กรเป็นพลัง
ขับเคลื่อนสำ�คัญที่จะนำ�พ�บริษัทให้ไปสู่คว�มสำ�เร็จ
โดยสนับสนุนให้พนักง�นประพฤติและปฏิบัติตนเป็น
คนดีของสังคม พัฒน�ศักยภ�พในก�รทำ�ง�น ให้ส�ม�รถ
เจรญิก�้วหน�้อย�่งตอ่เนือ่ง พรอ้มกบัก�รปลกูฝงัจรยิธรรม
ในก�รทำ�ง�น และดำ�เนินชีวิตภ�ยใต้ค่�นิยมหลัก 7 
ประก�ร ได้แก่ สู้เพื่อชนะ คิดบวก วินัย ศรัทธ� รวดเร็ว 
ซื่อสัตย์เที่ยงธรรม และส�มัคคี เพื่อสร้�งคุณค่�และเป็น
แนวท�งประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี บนพ้ืนฐ�นคว�ม
ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง องค์กร และสังคม

การสงเสริมการตระหนักรู สรางรักและศรัทธาในองคกร
ผ่�นก�รเผยแพร่ปรัชญ�ดร.เทียม โชควัฒน� และ
หลักคิดสู่คว�มสำ�เร็จของคุณบุญเกียรติ โชควัฒน� 
ผ�่นชอ่งท�งก�รสือ่ส�รภ�ยในองคก์ร ไดแ้ก ่ว�รส�รส�ยใย 
บอรด์ประช�สมัพนัธ ์ประก�ศเสยีงต�มส�ย รวมถงึเวบ็เมล
บนหน้�จอคอมพิวเตอร์ และ Line
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การเสริมสรางจริยธรรมเพื่อใหคนเปนคนดี
องค์กรตระหนักในก�รเสริมสร้�งและพัฒน�บุคล�กร
ใหเ้ปน็คนด ีโดยเริม่จ�กก�รสร�้งจติสำ�นกึของก�รเปน็ผู้ให้
เสียสละ และแบ่งปัน เพื่อช่วยขัดเกล�จิตใจ เพร�ะก�รให้
เปน็พืน้ฐ�นคว�มดขีองมนษุย ์และเปน็สิง่ทีจ่รรโลงสนัตสิขุ
ก�รให้เป็นก�รทำ�ให้เร�เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มองเห็นคุณค่�
ของเพื่อนมนุษย์ องค์กรที่ เจริญเติบโตมั่นคงควรจะ
เอื้อประโยชน์ และเกื้อกูลแก่บุคล�กร และสังคมดั่งปรัชญ� 
ดร.เทยีม โชควฒัน� “ทาํธรุกจิดวยคณุธรรม เพือ่ประโยชน
ที่ยั�งยืน”

สงเสริมใหพนักงาน “ให” แกผูอื่น  
ด้วยก�รจัดกิจกรรมบริจ�คโลหิตให้สภ�ก�ช�ดไทย
เปน็ประจำ�ปลีะ  4 ครัง้ ในแตล่ะปจีะมพีนกัง�นเข�้รว่มบรจิ�ค
โลหิตเป็นจำ�นวนม�ก และมีปริม�ณที่เพิ่มม�กขึ้นทุกปี

สงเสริมกิจกรรมที่เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
มีก�รให้ฝกปฏิบัติและพัฒน�จิต เพ่ือเสริมสร้�งคุณธรรม
และจริยธรรม เพื่อพัฒน�กล่อมเกล�จิตใจให้บุคล�กร
เป็นคนดี มีศีลสม�ธิ อันจะทำ�ให้เกิดสติและปัญญ�
ในก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน ส�ม�รถนำ�ไปพัฒน�ตนเอง
ทั้งด้�นชีวิตและก�รทำ�ง�นต่อไป เช่น กิจกรรมทำ�วัตรเย็น
เดอืนละ 1 ครัง้ เปน็ประจำ�ทกุเดอืน สทิธิก์�รล�ง�นสำ�หรบั
พนักง�นเพื่อก�รปฏิบัติธรรมต�มหลักศ�สน�แห่งตนได้
ปีละ 5 วัน รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมศ�สนกุศลต่�งๆ

กิจกรรมการทําบุญตักบาตรทุกวันพระเเละ
ทําบุญทอดกฐินเปนประจําทุกป

สงเสริมและชื่นชมคนดี
เชิดชูพนักงานที่กระทําความดี ภายใตกิจกรรม 

นำ�เสนอแง่มุมท่ีหล�กหล�ยของพนักง�นในก�รกระทำ�คว�มดี
อ�ทิ เก็บของได้แล้วส่งคืนเจ้�ของ ด้วยก�รช่ืนชมพนักง�น
ที่ทำ�คว�มดี ให้ทร�บโดยท่ัวกัน ผ่�นช่องท�งต่�งๆ 
ได้แก่ ว�รส�รส�ยใย บอร์ดประช�สัมพันธ์ โดยกิจกรรม
“คนน�้สิ…  ICC Click Like” เริ่มต้นครั้งแรกในปี 2558
และตอ่เนือ่งจนถงึปจัจบุนั กจิกรรมดงักล�่วนอกจ�กเปน็ก�ร
ให้เกียรติ และช่ืนชมผู้ทำ�คว�มดีแล้ว เป็นก�รต่อยอด
ปลุกจิตสำ�นึกในก�รทำ�คว�มดีของพนักง�น รวมถึง
สร�้งคว�มภ�คภมูิใจใหก้บัผูท้ีท่ำ�คว�มด ีและเปน็แบบอย�่ง
สำ�หรับผู้อื่นต่อไป

ในป� 2559 มีพนักง�นทำ�คว�มดี
ในกิจกรรม “คนนี้สิ…  ICC Click Like” 

เพ��มข�้น 70% จ�ก ป� 2558 

“คนนี้สิ…  ICC Click Like” 

จํานวนโลหิตที่ไดรับบริจาค

ป 2557
503 ยูนิต

ป 2559
545 ยูนิต

ป 2558
539 ยูนิต
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การสงเสริมคุณคาพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงคุณค่�ของพนักง�น อันเป็นปัจจัยสำ�คัญ
ในก�รพัฒน�ศักยภ�พท�งธุรกิจ นอกเหนือจ�กสวัสดิก�ร
ต�มกฎหม�ยแล้ว บริษัทยังมีนโยบ�ยให้ผลตอบแทน
พนักง�นเพ่ิมเติมในรูปแบบของก�รมอบร�งวัลเกียรติคุณ 
สำ�หรับพนักง�นที่ทำ�ง�นครบ 10 20 และ 30 ปี รวมถึง
พนกัง�นข�ยทีข่�ยเกง่ในโครงก�ร  Diamond  Crown  Award 
โดยมีกิจกรรมดีๆ ให้กับพนักง�น และคณะผู้บริห�ร
ร่วมยินดีในง�นเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อเป็นขวัญและกำ�ลังใจ
ในก�รทำ�ง�น สร้�งแรงจูงใจ ยกย่องและชื่นชมพนักง�น
ท่ีได้อุทิศตนทำ�ง�นให้กับองค์กรอย่�งย�วน�น  ทำ�ให้พนักง�น
รู้สึกว่�ตนเองมีคุณค่�ต่อองค์กร สร้�งคว�มรัก และศรัทธ�
ต่อองค์กร

การพัฒนาคนเก่ง
พนกัง�นเปน็ทรพัย�กรทีม่คี�่และเปน็หวัใจสำ�คญัทีจ่ะนำ�พ�
องค์กรไปสู่คว�มสำ�เร็จ บริษัทจึงมุ่งส่งเสริม ฝกฝน และ
พัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถของพนักง�นอย่�งทั่วถึง
สร้�งคว�มมั่นคงในอ�ชีพ และให้โอก�สในก�รเจริญ

ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรของก�รพัฒน�บุคล�กรต�มตำ�แหน่งง�น
และต�มหน้�ที่ง�นของไอ.ซี.ซี.ได้สอดแทรกหลักคิด
สู่คว�มสำ�เร็จ 7 ประก�ร เพ่ือให้ได้ก�รทำ�ง�นท่ีประสบ
คว�มสำ�เร็จท้ังต่อตนเอง ผู้อื่น องค์กร และประเทศช�ติ
ตอ่ไป รวมไปถงึก�รพฒัน�ตอ่ยอดคว�มรูค้ว�มส�ม�รถของ
พนักง�น เพื่อนำ�ม�เป็นองค์คว�มรู้ท่ีม�จ�กประสบก�รณ์
จรงิ เพือ่ส�นตอ่ไปยงัพนกัง�นรุน่ตอ่ๆ ไป ดงัจะเหน็ไดจ้�ก

ก้�วหน้�ต�มศักยภ�พ รวมถึงให้พนักง�นมีส่วนร่วม
ในก�รกำ�หนดทิศท�งก�รดำ�เนินง�นและพัฒน�บริษัท
ด้วยก�รนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รม�ใช้
ในก�รสรรห�บุคล�กร และก�รพัฒน�ศักยภ�พ
ของพนักง�น พร้อมกับก�รสนับสนุนคว�มก้�วหน้�
ในอ�ชีพ โดยมีเป�หม�ย“มุ ง มั�น เปนบริษัท ช้ันนํา
ของคนไทย ที่ดําเนินธุรกิจสูระดับสากล มุงสรางนวัตกรรม
และพัฒนาบริษัท โดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม
สูอนาคตที่ยั�งยืน”

มีก�รกำ�หนดนโยบ�ยในก�รส่งเสริมสนับสนุนก�รพัฒน�
ศักยภ�พของบุคล�กรในองค์กร ท้ังในเชิงคว�มคิด และ
ก�รปฏิบัติอย่�งเป็นรูปธรรม ภ�ยใต้หลักคิดของบริษัท 
เพื่อเตรียมคว�มพร้อมต่อก�รขย�ยตัวท�งธุรกิจต่อไป
อ�ทิ หลักสูตรก�รพัฒน�บุคล�กรต�มหน้�ที่ง�น หลักสูตร
พัฒน�พนักง�นข�ย หลักสูตรท�งภ�ษ� หลักสูตร
คว�มเปน็ผูน้ำ� และระบบเรยีนรูด้ว้ยตนเองผ�่นสือ่มลัตมิเีดยี
ของบริษัท เป็นต้น
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โครงการ Diamond Crown Award
เนื่องด้วยก�รจัดจำ�หน่�ยสินค้�เป็นธุรกิจหลักของบริษัท
ดังนั้น พนักง�นข�ยถือเป็นหัวใจขององค์กร ก�รดูแล
รักษ�พนักง�นข�ยท่ีเก่งและดีให้อยู่กับองค์กรจึงนำ�ม�
ซ่ึงก�รเติบโตขององค์กรอย่�งแข็งแรงและยั่งยืน

โครงก�ร Diamond Crown Award ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก
ในปี 2548 โดยสรรห�พนักง�นข�ยที่มีคว�มส�ม�รถ
ท�งด้�นก�รข�ยม�ร่วมโครงก�ร และกระตุ้น ติดต�ม 
พร้อมทั้งสนับสนุนก�รทำ�ยอดข�ยให้เติบโต ควบคู่ไป
กับก�รพัฒน�หลักคิดวิธีก�รสร้�งยอดข�ย และก�ร
บริก�รให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงศึกษ�แนวคิดวิธีก�รข�ย
ที่ประสบคว�มสำ�เร็จ เพื่อนำ�ไปปลูกฝังให้กับพนักง�นข�ย
คนอืน่ๆ โดยพนกัง�นข�ยทีผ่�่นเกณฑข์องโครงก�รจะไดร้บั
ร�งวลักบัคณุบญุเกยีรต ิโชควฒัน� ประธ�นกรรมก�รบรษิทั 
และประธ�นกรรมก�รบริห�ร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์
เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน) ในวันคล้�ยวันก่อตั้งบริษัท
ในวนัที ่1 มนี�คมของทกุป ีเพือ่เปน็เกยีรตกิบัผูร้บัร�งวลั และ
สร้�งแรงบันด�ลใจให้กับพนักง�นข�ยคนอ่ืน ในก�รสร้�ง
ยอดข�ยให้เติบโตและบรรลุเป�หม�ยต่อไป

ก�รสรรห�พนักง�นข�ยท่ีเก่งจ�กโครงก�ร Diamond 
Crown Award และนำ�ม�พัฒน�ให้เป็นพนักง�นต้นแบบ
ส่งผลให้มีพนักง�นท่ีข�ยเก่งส�ม�รถทำ�ยอดข�ยถึงเป�หม�ย
6 ใน 12 เดอืน ม�เข�้รว่มโครงก�รในป ี2558 จำ�นวน 141 คน
โดยทำ�ยอดข�ยเติบโต 29.20% เทียบกับปี 2557 และในป
2559 มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 223 คน คิดเปนจํานวน
ผูเขารวมโครงการเพิ�มขึน้ 58.15% แสดงให้เห็นว่�โครงก�รน้ี
ได้กระตุ้นและสร้ �งแรงบันด�ลใจให้พนักง�นเกิด
คว�มมุง่มัน่ทีจ่ะสร�้งยอดข�ยใหเ้ตบิโตและถงึเป� จงึสง่ผล
ให้มีพนักง�นข�ยที่ข�ยเก่งภ�ยในองค์กรเพิ่มม�กขึ้น

โครงการปนดาว (Regional Star Trainer)
หลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อสร้�งบุคล�กรต้นแบบ เป็นก�รจัด
องค์คว�มรู้ท่ีมีอยู่ในองค์กร และพัฒน�ให้มีคว�มส�ม�รถ
ในก�รปฏบิตังิ�นเชงิรกุใหส้อดคลอ้งกบันโยบ�ยขององคก์ร 
โดยก�รนำ�พนักง�นข�ย ท่ีข�ยเก่งม�พัฒน�ศักยภ�พ
เป็นเทรนเนอร์ประจำ�ภูมิภ�ค ทำ�หน้�ท่ีเป็นวิทย�กร
ผู้ถ่�ยทอดคว�มรู้ ประสบก�รณ์ คว�มเช่ียวช�ญ และ
เทคนิคก�รข�ยแก่พนักง�นข�ย ส่งผลให้องค์กรมีคนเก่ง
เพิ่มม�กขึ้น เพิ่มศักยภ�พของพนักง�นข�ยของภูมิภ�ค 
สร้�งโอก�สในก�รทำ�ยอดข�ยให้เติบโต

สถิติการอบรมเพ�่อพัฒนาบุคลากร

*ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหัวข้อในก�รอบรมเเต่ละปี

ประเภท
จำ�นวนชั่วโมง จำ�นวนชั่วโมง จำ�นวนชั่วโมงจำ�นวนคน จำ�นวนคน จำ�นวนคน

พนักง�นประจำ�
ผู้บริห�รระดับต้น
ผู้บริห�รระดับกล�ง
ผู้บริห�รระดับสูง

280
22.5
3
30

480
547
29
108

230
48
20
24

597
309
28
32

403
16
15
26

1,364
230
620
160

2557 2558 2559
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สงเสรมิการสรางสรรคนวตักรรมภายในองคกรตอยอด
การเติบโตอยางยั�งยืน
สบืเนือ่งจ�กนโยบ�ยของบรษิทัทีส่นบัสนนุ และกระตุน้
ใหผู้บ้รหิ�รและพนกัง�นในองคก์รสร�้งสรรคน์วตักรรม
เพือ่เปน็กญุแจสำ�คญัไปสูก่�รเตบิโตอย�่งยัง่ยนื บรษิทั
จึงส่งเสริมให้พนักง�นทุกระดับช้ันได้แสดงออก
ท�งคว�มคิดสร้�งสรรค์และกล้�คิดท่ีจะทำ�สิ่งใหม่ๆ 
ผ่�นก�รประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ (Chairman 
Awards) เป็นประจำ�ทุกปี

ในป ี2559 เพือ่เปน็ก�รกระตุน้และพฒัน�อย�่งตอ่เนือ่ง
บริษัทได้จัดให้มี การประกวดนวัตกรรมไอ.ซี.ซี.
(ICC Innovation Awards) ขึ้นเป็นครั้งแรก

โดยมีพนักง�นให้คว�มสนใจส่งผลง�นเข้�ประกวด
จำ�นวน 68 ผลง�นในประเภท Sales & Marketing 
ประเภท System & Process และประเภท Services 
& Personality

นอกจ�กนี้ พนักง�นที่ได้รับก�รพัฒน�ให้เป็นเทรนเนอร์
มโีอก�สเตบิโตก�้วหน�้ในส�ยง�นของตน ทัง้เรือ่งตำ�แหนง่
และร�ยได้ คว�มรู้ที่ได้จ�กเทรนเนอร์ส�ม�รถนำ�ม�
รวบรวมเป็นคู่มือเพื่อใช้ถ่�ยทอดคว�มรู้ไปยังพนักง�นคน
อื่นๆ ได้อีกต่อไป

บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)24
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การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม
และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักง�นมีจิตอ�ส�
ร่วมทำ�ประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม ซึ่งจะช่วยให้
พนักง�นเข้�ใจได้ลึกซึ้งถึงคว�มเสียสละ คว�มร่วมมือ
ร่วมใจสมัครสม�นส�มัคคี เพื่อจุดประสงค์เดียวกัน
คือก�รพัฒน�ชุมชน ส่งผลให้เกิดคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�ง
บริษัทกับชุมชน ผู้ที่ได้ทำ�กิจกรรมเพื่อชุมชนเป็นประจำ�
มจีติอ�ส�เพ่ือส�ธ�รณะประโยชน ์จะส�ม�รถพฒัน�ตนเอง
ใหเ้ปน็ผูท้ีม่จีติใจด ีและมมีนษุยสมัพนัธซ์ึง่จะเปน็ทรพัย�กร
ที่สำ�คัญของบริษัทอย่�งยิ่ง

นอกจ�กก�รรวมใจเพื่อพัฒน�ส�ธ�รณประโยชน์แล้ว 
บริษัทมีกิจกรรมภ�ยในองค์กรที่รวมแรงรวมใจพนักง�น
ไอ.ซี.ซี.ให้เป็นหนึ่ง สร้�งคว�มส�มัคคีในหมู่พนักง�น
รวมถึงง�นศ�สนกุศล ง�นครบรอบวันสำ�คัญ และง�น
จัดจำ�หน่�ยสินค้� เช่น ง�นไอ.ซี.ซี.แฟร์ เเละง�นสหกรุ๊ปแฟร์ 
เป็นต้น

โครงการ Thailand Best สนับสนุนสินคาไทย
บริษัทตระหนักถึงคว�มสำ�คัญท่ีจะรณรงค์ และ
ส่งเสริมให้ใช้สินค้� ท่ีผลิตในประเทศไทย โดย
คน ไทย  เพื่ อ คน ไทย  จึ ง นำ �ต ร� สัญ ลักษณ์  
Thailand Best ซ่ึงเป็นตร�สัญลักษณ์แสดงถึงสินค้�
ท่ีผลิตในประเทศไทย โดยคนไทย เพ่ือคนไทย
ท่ีเครือสหพัฒน์จัดต้ังข้ึนเป็นเคร่ืองหม�ยรับรอง
ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีคว�มเชื่อมั่น และภูมิใจที่จะใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ และมิได้จำ�กัดเฉพ�ะสินค้�
ในเครือสหพัฒน์เท่�น้ัน แต่เปิดกว้�งสำ�หรับผู้ผลิตสินค้�
ไทยร�ยอื่นๆ อันจะส่งผลดีต่อก�รสร้�งจิตสำ�นึก 
ช�ตินิยมและก�รสร้�งเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่งขึ้น
ในประเทศไทย และเป็นแนวท�งในก�รกระตุ้นให้ผู้ผลิต
ผลิตสินค้�ท่ีมีคุณภ�พดี มุ่งมั่นจะพัฒน�ศักยภ�พ
สู่ก�รแข่งขันในระดับส�กลต่อไป

ผู้บริห�ร และพนักง�นร�วมใจจัดพ�ธีไว้อ�ลัยถว�ย พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยคว�มสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณอย��งห�ที่สุดมิได้ ในวันครบรอบ 7 วัน และ 30 วันสวรรคต

พร้อมใจตักบ�ตร   ทำ�บุญครบรอบก�รก�อตั้งบริษัท
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1. การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทให้คว�มสำ�คัญในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และ
ได้จัดทำ�“หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี”(The Good
Corporate Governance Principles) อย่�งเป็น
ล�ยลักษณ์อักษร และเป็นข้อพึงปฏิบัติของกรรมก�ร
ผู้บริห�ร และพนักง�นในก�รดำ�เนินธุรกิจ โดยมี
คว�มเชือ่มัน่ว่�ก�รมีระบบก�รบริห�รจัดก�รท่ีดี โปร่งใส่ และ
ตรวจสอบได้ ตลอดจนมีก�รถ่วงดุลอำ�น�จ และระบบ
ก�รควบคมุภ�ยในทีม่คีว�มเพยีงพอ และเหม�ะสมควบคูไ่ป
กับก�รเค�รพสิทธิและคว�มเท่�เทียมกันของผู้ถือหุ้น และ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ช่วย
เสริมสร้�งให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดี และสร้�งคว�มเจริญ
เติบโตอย่�งสมดุลและยั่งยืนในระยะย�ว 

สินค้าดี (ธุรกิจ)
นอกจ�กก�รพัฒน�คนซ่ึงเป็นพลังขับเคล่ือนหลักขององค์กรแล้ว แนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจที่ดีนับเป็นสิ่งสำ�คัญ
ในก�รว�งกรอบก�รทำ�ง�นให้มีก�รพัฒน�เพื่อให้ได้สินค้�และบริก�รท่ีดี นำ�เสนอนวัตกรรมสู่แวดวงธุรกิจ และ
ตอบสนองคว�มต้องก�รได้อย่�งครบครัน อันจะนำ�ม�ซึ่งก�รเติบโตอย่�งยั่งยืนขององค์กร

โดยได้ดำ�เนินก�รสื่อส�รข้อมูล รวมถึงมีก�รประเมินผล
ก�รรับรู้และเข้�ใจ “หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี”  ดังนี้ 
 
1. จัดทำ�คู่มือนโยบ�ยหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
  เพือ่เผยแพรก่บัส�ธ�รณชนผ�่นท�งเวบ็ไซตข์องบรษิทั
  และแจกไปยังกรรมก�ร ผู้บริห�ร และคู่ค้�
2 . นำ� เสนอวีดี ทัศน์หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ท่ีดี
  ในก�รปฐมนิเทศน์พนักง�นใหม่
 3. อบรมพนักง�นทุกคน พ ร้อมมีข้อกำ �หนดใ ห้
  พนักง�นทุกคนทำ�แบบทดสอบทบทวนข้อมูล
  ผ่�นระบบ e-Learning
4 .  เผยแพร่ข้อมูลดังกล่�วบนเ ว็บไซต์ของบริษัท
   www.icc.co.th คอลมัน ์ Corporate Governance and
     Anti-Corruption Policies
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“ซื่อสัตย” เป็น 1 ในหลักคิดสู่คว�มสำ�เร็จ 7 ประก�ร
ของบริษัท ก�รให้คว�มสำ�คัญในด้�นก�รบริห�รจัดก�ร
ภ�ยใน และดำ�เนนิธรุกจิจงึยดึมัน่แนวท�งก�รดำ�เนนิง�น
ด้วยคว�มโปร่งใส ซื่อสัตย์ โดยบริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ย
ต่อต้�นคอร์รัปชั่นเป็นล�ยลักษณ์อักษร และเริ่มส่ือส�ร
ให้ “งดเวนการใหของขวัญแกกรรมการบริษัท ผูบริหาร 
หรือพนักงานของบริษัทในทุกโอกาส” ไปยังพนักง�น
คูค่�้ และบุคคลภ�ยนอกท่ีติดต่อธุรกิจกับบริษัทผ่�นช่องท�ง
ต่�งๆ ทั้งก�รติดประก�ศ จดหม�ย อีเมล และเว็บไซต์ 
เป็นต้น 

รวมถึงกำ�หนดให้มีระบบก�รจัดซื้อจัดจ้�งที่ โปร่งใส
ชัดเจน และเป็นธรรม มีข้อกำ�หนดในก�รเสนอง�น
จั ดซื้ อ จั ด จ้ � ง  และ มีแนวท�งก�รดำ � เ นิน ธุร กิจ
ด้วยคว�มโปร่งใสสำ�หรับคู่ค้�อย่�งชัดเจน มีก�รจัดทำ�
ทะเบียนร�ค�กล�งวัสดุอุปกรณ์ ก�รเปรียบเทียบร�ค�จัดซ้ือ
ก�รประกวดร�ค�จัดจ้�งก�รก่อสร้�ง หรือตกแต่งร้�น
ทัง้ในกรณปีกต ิและกรณเีรง่ดว่น ซ่ึงผู้บริห�รและพนักง�น
มีหน้�ท่ีต้องปฏิบัติต�มระบบท่ีว�งไว้อย่�งเคร่งครัด
กรณีตรวจพบก�รไม่ปฏิบัติต�มระบบ โดยเจตน�ทุจริต 
ถือเป็นคว�มผิดร้�ยแรงท�งวินัยของบริษัท

2. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัทได้รับก�รรับรองเป�นสม�ชิกแนวร�วมปฏิบัติ
ของภ�คเอกชนไทยในก�รต�อต้�นก�รทุจริตจ�ก CAC

ทั้ งนี้  ได้มีก�รสื่อส�รนโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริต
คอร์รัปช่ันผ่�นช่องท�งสื่อส�รภ�ยในและภ�ยนอก
องค์กร อ�ทิ บอร์ดประช�สัมพันธ์ ระบบอินทร�เน็ต
 ระบบ e-Learning ก�รจดักจิกรรม “คนนีส้.ิ.ICC Click Like” 
เป็นประจำ�ทุกเดือน เพื่อยกย่องผู้ท่ีทำ�คว�มดีหรือมี
คว�มซื่อสัตย์สุจริต ก�รอบรมและทดสอบเกี่ยวกับ
“น โ ยบ�ยต่ อต้ � นคอร์ รั ป ชั่ น ”  ผ่ � นท� ง ร ะบบ
e-Learning สำ�หรับพนักง�นทุกคน รวมถึงเผยแพร่
นโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัป ช่ันบนเว็บไซต์
ของบริษัท www.icc.co.th คอลัมน์ Corporate
Governance and Ant i-Corrupt ion Pol ic ies

หากพบเหน็ หรอืมหีลกัฐาน
หรือมีข้อสงสัยว่�มีพนักง�น หรือบุคคล
ซ่ึงกระทำ�ในน�ม บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล
จำ�กัด (มห�ชน) ได้เข้�ไปมีส่วนร่วมในก�รให้สินบน 
หรือคอร์รัป ช่ันท้ังท�งตรงหรือท�งอ้อม
ก�รทุ จริ ต เป็นก�รกระทำ �ผิ ดกฎหม�ย
ก�รไมป่ฏบิตัติ�มจรรย�บรรณกรรมก�รบรษิทั
ผู้บริห�ร และพนักง�น ก�รไม่ได้รับคว�มเป็น
ธรรมในก�รปฏิบัติง�น ส�ม�รถแจ้งเบ�ะแส
หรือร้องเรียนผ่�นช่องท�งดังต่อไปนี้
1. ผ่�นคณะกรรมก�รตรวจสอบท�ง
 E-mail : iccauditcommittee@icc.co.th
2. ผ่�นท�งไปรษณีย์
 ตู้ปณ. 22 ปณ. ย�นน�ว�  กรุงเทพฯ 10120
3. ร้องเรียนโดยตรงด้วยว�จ� 
 หรือทำ�เป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน
 • ศูนย์ลูกค้�สัมพันธ์ 
   โทรศัพท์ 0-2294-4999
 • เลข�นุก�รบริษัท 
  โทรศัพท์ 0-2295-0688

ปี 2559 มีพนักงานสำานักงานผ่านการอบรม 
และวัดผลเกี่ยวกับนโยบาย

ต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งสิ�น 1,883 คน
*บริษัทยังคงจัดอบรมและมีก�รวัดผลเกี่ยวกับนโยบ�ยนี้อย่�งต่อเนื่อง
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นอกจ�กนี้ บริษัทได้ขย�ยนโยบ�ย Anti-Corruption
ไปยังกลุ่มคู่ค้� หรือพันธมิตรที่อยู่ ในห่วงโซ่อุปท�น
(Supply Chain) ด้วยเช่นกัน

3. การดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริษัทมุ่งเน้นในก�รประกอบธุรกิจด้วยคว�มซื่อสัตย์
สุจริต เป็นธรรม มีจรรย�บรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขัน
ท�งก�รค้�ต�มหลักจริยธรรมในก�รประกอบก�รค้�
กฎหม�ย และหลักก�รแข่งขันท�งก�รค้�อย่�งเสมอภ�คกัน 
ร วมถึ งปฏิ เ ส ธพฤติ กร รมที่ ขั ด ข ว� งก� รแข่ ง ขั น
อย่�งไม่เป็นธรรม เช่น ก�รแสวงห�ข้อมูลที่เป็นคว�มลับ
ของคู่แข่งท�งก�รค้� ก�รเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์
ใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง และสุจริต

บริษัทมีแนวปฏิบัติที่ไม่เกี่ยวข้องกับก�รละเมิดทรัพย์สิน
ท�งปัญญ� ไม่มีก�รลอกเลียนแบบ หรือนำ�ทรัพย์สิน
ท�งปญัญ�ของผูอ้ืน่ม�ใชใ้นธรุกจิโดยไมไ่ดร้บัอนญุ�ต และ
ในปี 2559 บริษัทกระตุ้นให้เกิดก�รสร้�งสรรค์นวัตกรรม 
โดยมีก�รจัดประกวดนวัตกรรม ไอ.ซี.ซี.(ร�ยละเอียด
เพิ่ ม เติม ในหน้ �32 )รวมถึ งสนับสนุน ให้พนั กง�น
ส่งนวัตกรรมเข้�ประกวดในเวทีต่�งๆ อย่�งต่อเนื่อง

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทมีนโยบ�ยในก�รไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมี
แนวปฏิบัติดังนี้
1. ไมก่ระทำ�ก�รใดๆ หรอืไมส่นบัสนนุกจิก�รท่ีละเมดิสทิธิ
 มนุษยชน
2. ให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักง�น
 เพื่อนำ�ไปเป็นส่วนหนึ่งในก�รปฏิบัติง�น
3. ไมจ่ำ�กดัคว�มเปน็อสิระหรอืคว�มแตกต�่งท�งคว�มคดิ
  เพศ เชื้อช�ติ ศ�สน� ก�รเมือง หรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้ 
 พึงหลีกเลี่ยงก�รแสดงคว�มคิดเห็นที่อ�จก่อให้เกิด
 คว�มขัดแย้งหรือแตกแยก
4. จัดให้มีช่องท�งก�รสื่อส�ร เพ่ือให้พนักง�นหรือ
 ผู้ท่ีเช่ือว่�สิทธิของตนถูกละเมิด หรือได้รับก�รปฏิบัติ
 อย่�งไม่ เป็นธรรม ส�ม�รถร้องเรียนต่อบริษัท 
 และคำ�ร้องเรียนพึงได้รับก�รเอ�ใจใส่ และดำ�เนินก�ร
 อย่�งเป็นธรรม

ด้วยแนวคิดที่ว่� “เพราะทุกคนคือเรา” บริษัทจึงให้
คว�มสำ�คัญกับพนักง�นที่เป็นผู้พิก�รอย่�งเท่�เทียม
โดยไดจ้ดัสถ�นท่ีทำ�ง�นท่ีอำ�นวยคว�มสะดวกให้กบัผูพ้กิ�ร 
และส่งเสริมให้พนักง�นปฏิบัติต่อผู้พิก�รอย่�งเท่�เทียม

ในปี 2559 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนเรื่องก�รละเมิด
สิทธิมนุษยชนแต่อย่�งใด 

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
พนักง�นเป็นทรัพย�กรท่ีมีค่� และเป็นปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ
ของบรษัิท โดยกำ�หนดเปน็แนวท�งปฏบิตัติอ่พนกัง�น ดงันี้
1. ปฏบิตัติอ่พนกัง�นโดยเค�รพตอ่ศกัดิศ์รคีว�มเปน็มนุษย์
 และสิทธิขั้นพื้นฐ�นในก�รทำ�ง�น ตลอดจนไม่เปิดเผย
 หรือส่งผ่�นข้อมูล หรือคว�มลับของพนักง�นต่อบุคคล
 ภ�ยนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักง�นภ�ยใต้กรอบกฎหม�ย ระเบียบ
 ข้อบังคับเกี่ยวกับก�รทำ�ง�นของบริษัท
3. ส่งเสริมคว�มเท่�เทียมกันในก�รจ้�งแรงง�นไม่เลือก
 ปฏบิตั ิไมก่ดีกนัดว้ยเหตทุ�งเพศ สผีวิ เชือ้ช�ต ิศ�สน� 

บอร์ดประช�สัมพันธ์รณรงค์ก�รต�อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น
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 อ�ยุ คว�มพิก�ร หรือสถ�นะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
 โดยตรงกับก�รปฏิบัติง�น
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีก�รฝกอบรม แลกเปลี่ยน
 คว�มรู้ เพื่อพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถของบุคล�กร
 อย่�งทั่วถึง สร้�งคว�มมั่นคงในอ�ชีพ และให้โอก�ส
 ในก�รเจริญก้�วหน้�ต�มศักยภ�พของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักง�นมีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดทิศท�ง
 ก�รดำ�เนินง�นและก�รพัฒน�บริษัท
6. ให้ผลตอบแทนด้วยคว�มเป็นธรรม เหม�ะสมต�ม
 คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ หน้�ที่คว�มรับผิดชอบ และ
 ผลก�รปฏิบัติง�น
7. จัดให้มีสวัสดิก�รและสิทธิประโยชน์ที่ เหม�ะสม
 แก่พนักง�น อ�ทิ ก�รรักษ�พย�บ�ล กองทุนสำ�รอง
 เลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น

6. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทตระหนักว่�คว�มพึงพอใจและคว�มเชื่อมั่นของ
ลูกค้�เป็นกุญแจสำ�คัญ อันนำ�ม�สู่คว�มสำ�เร็จของบริษัท
อย่�งยั่งยืน โดยกำ�หนดแนวท�งปฏิบัติ ดังนี้
1. ดำ�เนินธุรกิจด้�นก�รผลิต จำ�หน่�ยสินค้� และบริก�ร
 ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
2. ดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มมุ่งมั่น พัฒน�สินค้� และบริก�ร
 คิดค้นนวัตกรรมเพิ่มคุณค่�ให้แก่สินค้� และบริก�ร
 เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�อย่�งต่อเนื่อง
 พร้อมกับก�รให้ข้อมูลที่จำ�เป็นต่อก�รตัดสินใจโดย
 ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำ�เนินธุรกิจโดยยึดถือคว�มซ่ือสัตย์ สุจริต เป็นธรรม
 และไม่กระทำ�ก�รใดๆ ที่เป็นก�รละเมิดสิทธิของลูกค้� 
 รักษ�คว�มลับท�งก�รค้�ของลูกค้� ไม่นำ�ไปใช้
 เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 
4. ไมเ่รยีก รบั หรอืยนิยอมทีจ่ะรบัทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์
 อื่นใดที่ไม่สุจริตจ�กลูกค้� ทั้งท�งตรงและท�งอ้อม
5. ปฏิบัติต�มข้อตกลงท�งก�รค้� ในกรณีที่ไม่ส�ม�รถ
 ปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้�เป็นก�รล่วงหน้� เพ่ือ
 ร่วมกันห�แนวท�งแก้ไข และปองกันไม่ ให้ เกิด
 คว�มเสียห�ย

บริษัทจัดให้มี
“ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์”  
เพือ่เปน็ชอ่งท�งก�รสือ่ส�รดว้ยทมีง�น
มืออ�ชีพ โดยส�ม�รถติดต่อศูนย์ลูกค้�
สัมพันธ์ได้ที่

• เบอร์โทรศัพท์ 0-2294-4999 
• อีเมล services@icc.co.th
• จดหม�ยธุรกิจตอบรับที่จัดบริก�ร
 ณ เค�น์เตอร์จำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์
 ทั่วประเทศและนำ�ส่งท�งไปรษณีย์
 โดยไม่ต้องติดแสตมป์

ในปี 2559 มีผู้ร้องเรียนผ่�นช่องท�งก�รสื่อส�ร 

ลดลง 51% จากป 2558 
 โดยบริษัทได้นำ�ข้อมูลนี้นำ�เข้�สู่กระบวนก�ร

พัฒน�สินค้� และบริก�ร
เพื่อสร้�งคว�มพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค

6. จัดให้มีช่องท�งก�รสื่อส�ร เพื่อให้ลูกค้�ส�ม�รถ
 รอ้งเรยีนตอ่บรษิทั และคำ�รอ้งเรยีนพงึไดร้บัก�รเอ�ใจใส่
 และดำ�เนินก�รอย่�งเป็นธรรม
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7. การพัฒนาชุมชนและสังคม  
บริษัทดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ
ที่พึงมีต่อประเทศช�ติ ชุมชน และสังคม ตลอดจน
ขนบธรรมเนยีมประเพณทีอ้งถิน่ เพือ่ธำ�รงรกัษ�ไวซ้ึง่สงัคม
และส่วนรวมที่ดี โดยกำ�หนดแนวท�งปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ไม่ดำ�เนินธุรกิจที่ทำ�ให้สังคมเส่ือมลง ไม่ละเมิดสิทธิ
 ของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมกันในชุมชนและสังคม
2. ปลูกฝังจิตสำ�นึกคว�มรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
 โดยส่วนรวมให้ เ กิดขึ้ น ในบริษัทและพนักง�น
 ทุกระดับอย่�งต่อเนื่อง 
3. กำ�หนดใหม้มี�ตรก�รปองกนั แกไ้ขผลกระทบทีเ่กดิขึน้
 ต่อชุมชนและสังคมอันเนื่องม�จ�กก�รดำ�เนินง�น
 ของบริษัท 
4. ส่งเสริมก�รอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
 ประเพณีท้องถิ่น
5. ร่วมมือกับหน่วยง�นต่�งๆ ในก�รพัฒน�ชุมชน
6. ให้ก�รสนับสนุนในกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดส�ธ�รณประโยชน์
7. สร้�งร�ยได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุน
 ก�รจ้�งง�นและผลิตภัณฑ์ชุมชน
8. สร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่�งบริษัทกับ
 ชุมชนและสังคมบนพื้นฐ�นของคว�มถูกต้อง โปร่งใส
 เป็นธรรม 

ดังจะเห็นได้จ�กก�รส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่�งๆ
ของชุมชนและสังคมอย่�งต่อเน่ือง ทั้งด้�นสุขภ�พ
ก�รศึกษ� ก�รอนุรักษ์พลังง�นสิ่งแวดล้อม ก�รส่งเสริม
อ�ชีพ และก�รอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมถึง
เปดิโอก�สใหพ้นกัง�น คูค่�้ และลกูค�้มสีว่นรว่มในกจิกรรม
เพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนร่วมกัน 
(ร�ยละเอียดเพิ่มเติมในหน้� 35- 43)

8. การจัดการทรัพยากรสิ�งแวดล้อมและ
พลังงาน 
บริษัทคำ�นึงถึงคว�มรับผิดชอบท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม และ
พลังง�น โดยมีกำ�หนดแนวท�งปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องต�มกฎหม�ย กฎระเบียบ
 และนโยบ�ยด้�นสิ่งแวดล้อม โดยคำ�นึงถึงผลกระทบ
 ต่อทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม มีก�รทบทวน
 และประเมินผลก�รดำ�เนินง�นอย่�งสม่ำ�เสมอ
2. สร้�งนวัตกรรมองค์กร และสร้�งจิตสำ�นึกให้พนักง�น
 ทุกระดับ เกิดคว�มร่วมมือ และคว�มรับผิดชอบ
 ในก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม ก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งมี
 ประสิทธิภ�พและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้คว�มรู้ และฝกอบรมแก่พนักง�นทุกคน
 ในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบก�รจัดก�รด้�นสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่
 ก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งประหยัด มีม�ตรก�รบำ�บัดและ
 ฟ้นฟู ก�รทดแทน ก�รเฝ�ระวังดูแล และปองกัน
 ผลกระทบต่อทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม
 อย่�งยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้�ในห่วงโซ่อุปท�นที่ดำ�เนินธุรกิจ
 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมก�รพัฒน�และเผยแพร่เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตร
 ต่อสิ่งแวดล้อม
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สําหรับในป 2559 บริษัทได้ดําเนินการด้านการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ผ่าน 2 โครงการหลัก

บริษัทเปลี่ยนชุดยูนิฟอร์มพนักง�นข�ยทั่วประเทศ
กว่� 5,000 คน เป็นชุดยูนิฟอร์มเนื้อผ้� CoolMode
ที่มีคุณสมบัติระบ�ยอ�ก�ศได้ดี ทำ�ให้ส�ม�รถ
อยู่ในอ�ค�รหรอืหอ้งปรบัอ�ก�ศทีม่อีณุหภมูมิ�กกว�่ 
25 องศ�เซลเซียสได้โดยไม่อึดอัด

ซึ่งก�รปรับเพิ่มอุณหภูมิเครื่องปรับอ�ก�ศให้สูงขึ้น
จ�กเดมิเพียง 1 องศ�เซลเซียส จะชว่ยใหป้ระเทศไทย
ส�ม�รถลดค่�ใช้จ่�ยในก�รผลิตกระแสไฟฟ�ได้
ไมต่่ำ�กว�่ปลีะ 15,000 ล�้นบ�ท และส�ม�รถลดปรมิ�ณ
ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกจ�กภ�คพลังง�นได้ถึง 
3,000,000 ตันค�ร์บอนไดออกไซค์ต่อปี

บริษัทให้คว�มใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม และก�รนำ�
พลังง�นทดแทนม�ใช้ ดังนั้น ในปี 2559 จึงได้จัด
ทำ�โครงก�รระบบผลิตพลังง�นไฟฟ�ด้วยพลังง�น
แสงอ�ทิตย์บนหลังค� (SOLAR ROOFTOP) 
ดว้ยก�รตดิตัง้แผงโซล�่เซลลบ์นหลงัค�อ�ค�รทีท่ำ�ก�ร
สำ�นักง�นใหญ่ในกรุงเทพฯ ด้วยรูปแบบหลังค�เมทัลชีท 

นำ�ร�องโครงก�ร 
SOLAR  ROOFTOP 

ส�งเสริมก�รใช้พลังง�นทดแทน

เปลี่ยนยูนิฟอร์มพนักง�นข�ยใหม�
กว�� 5,000 คน ช�วยลดโลกร้อน

ด้วยผ้� CoolMode

มพีืน้ทีร่วมประม�ณ 1,230 ต�ร�งเมตร ส�ม�รถตดิตัง้
แผงโซล�่เซลล ์ขน�ด 315 วตัต/์แผง หลงัตดิตัง้แลว้เสรจ็
ส�ม�รถนำ�พลังง�นแสงอ�ทิตย์ม�ผลิตไฟฟ�เพื่อ
ใช้ง�นในองค์กร ซึ่งทดแทนก�รใช้ไฟฟ�ได้ 86.94 
กโิลวตัต ์และช่วยลดก�รปลอ่ยก�๊ซค�รบ์อนไดออกไซด์
สู่ช้ันบรรย�ก�ศส่งผลดีกับส่ิงแวดล้อม ซ่ึงค�ดว่�หลังก�ร
ดำ�เนนิง�นจะช่วยลดก�รใช้ไฟฟ�ไดอ้ย�่งตอ่เนือ่งและ
อยู่ระหว่�งก�รเก็บสถิติก�รใช้ง�นเพ่ือเปรียบเทียบ
กับก�รใช้พลังง�นแบบเดิม
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ด้วยเห็นคว�มสำ�คัญในก�รนำ�เทคโนโลยีม�พัฒน�
ธุรกิจก�รข�ย บริษัทได้นำ�หุ่นยนต์บริก�รก�รข�ย
ตัวแรกของโลกที่มีชื่อว่� “ดินสอ” ม�ให้บริก�รกับ
ลูกค้� ณ จุดข�ย เพื่อต้อนรับทักท�ยลูกค้� และ
จดจำ�ใบหน้�ลูกค้�ได้โดยก�รถ่�ยรูปและบันทึกใน
ฐ�นข้อมูลประวัติสม�ชิกลูกค้� (บัตรสม�ชิก His & 
Her) หุ่นยนต์ดินสอส�ม�รถพูดได้หล�ยภ�ษ� อ�ทิ 
ไทย อังกฤษ และจีน ส�ม�รถแนะนำ�สินค้� หรือ
โปรโมชั่นภ�ยในร้�น โดยก�รสแกน QR Code สินค้�
ช่วยสนับสนุนก�รชำ�ระเงิน รวมถึงแจ้งข่�วส�รและ
สิทธิประโยชน์ที่ลูกค้�จะได้รับ เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พเครื่องมือท�งก�รตล�ด
ใหแ้ขง็แกรง่ม�กขึน้ โดยนำ�รอ่งแนะนำ� “หุน่ยนตด์นิสอ” 
ตั้งแต่เดือนพฤศจิก�ยน 2559 ณ ARROW SHOP 
ศูนย์ก�รค้� Terminal 21 ชั้น 2 และ PLUS NINE 
SHOP ศูนย์ก�รค้� Fashion Island และเตรียมขย�ย
ไปสู่ส�ข�อื่นๆ ต่อไป 

ตอกย้ำ � คว�ม เป็ นผู้ นำ � ด้ �นสิ นค้ � แล ะบริ ก� ร
ด้วยนวัตกรรมเหนือชั้น นำ�เสนอรูปแบบก�รบริก�ร
ด้�นก�รข�ยในรูปแบบใหม่อย่�งท่ีไม่เคยเห็นม�ก่อน 
ก้�วนำ�สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

9. การวิจัยและพัฒนาเพ�่อความยั่งยืน
ในฐ�นะผู้จัดจำ�หน่�ยสินค้�แฟช่ัน และคว�มง�ม รวมถึงสินค้�
อุปโภคบริโภคช้ันนำ�ในประเทศไทย บริษัทมุ่งม่ันใน
ก�รค้นคว้�วิจัย และพัฒน�นวัตกรรมด้�นสินค้�และบริก�ร
ด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พ และ
ประสิทธิผลให้แก่องค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย ริเร่ิมก�รประกวด
นวัตกรรมไอ.ซี.ซี. เป็นครั้งแรกในปี 2559

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดก�รสร้�งสรรค์
นวัตกรรมอย่�งต่อเนื่อง ในประเภท Sales & Marketing 
ประเภท System & Process และประเภท Services & 
Personality ซึ่งได้รับคว�มสนใจจ�กทุกหน่วยง�นส่งผล
ง�นเข�้ประกวดถงึ  68 ผลง�น  โดยเนือ้ห�ของนวตักรรมม ี
คว�มหล�กหล�ย และหยบิยกเรือ่งก�รพฒัน�ทัง้ด�้นสนิค�้
และบรกิ�รทีด่ำ�เนนิก�รใหม ่และทีน่ำ�ม�ตอ่ยอด ม�นำ�เสนอ
ได้อย่�งน่�สนใจ ทั้งนี้ ผลง�นที่ได้รับร�งวัล นอกจ�ก
จะนำ�ม�เปน็โมเดลในก�รประยกุต์ใช ้และพฒัน�ตอ่ยอดแลว้ 
จะได้เป็นตัวแทนของบริษัท ในก�รส่งประกวดนวัตกรรม
เครือสหพัฒน์ (Chairman Awards) ต่อไป

พลิกมิติใหม�ก�รข�ยเป�นครั้งแรก 
ด้วยนวัตกรรมสุดล้ำ�  

 ก้�วนำ�สู�ยุคไทยแลนด์ 4.0

หุ�นยนต์ดินสอ 
หุ�นยนต์บริก�รก�รข�ยตัวแรกของโลก
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เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้กับลูกค้�ในก�รเลือกซ้ือ
เส้ือผ้� และไม่ต้องก�รใช้เวล�ในก�รลองชุดเป็น
เวล�น�น บริษัทจึงได้นำ�นวัตกรรม Virtual Fitting 
Room ม�ใช้ เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้� 

โดย Virtual Fitting Room มีกระบวนก�รในก�รทำ�ง�น
คอืใชก้ลอ้งจบัคว�มเคลือ่นไหว ผนวกกับก�รประมวลผล
ภ�พ ( Image Process ing ) และสร้ �งภ�พ
ของลกูค�้ขึน้ม�บนจอภ�พ ควบคูไ่ปกบัเครือ่งแตง่ก�ย
เช่น เสื้อ ก�งเกง หรือกระโปรงที่ลูกค้�ได้เลือกไว้
ผ่�นระบบคอมพิวเตอร์ จ�กน้ัน หน้�จอจะแสดง
ภ�พจำ�ลองให้เห็นว่�เมื่อลูกค้�สวมใส่ชุดดังกล่�วแล้ว
เป็นอย่�งไร ลูกค้�จึงส�ม�รถ MIX & MATCH 
เคร่ืองแต่งก�ยได้หล�กหล�ยรูปแบบ โดยไม่ต้อง
เสียเวล�ทดลองสวมใส่จริง 

ห้องลองเสื้อเสมือนจริง
 (Virtual Fitting Room)

Quick Buy ชอปงายดายดวย QR Code
Quick Buy อำ�นวยคว�มสะดวกให้ลูกค้�ส�ม�รถเลือก
ซื้อสินค้�ได้อย่�งง่�ยด�ย เพียงสแกน QR Code ผ่�น
Application ท�งโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) หรือ
อุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นๆ

Quick Buy จะเช่ือมโยงก�รสั่งซื้อสินค้� ไปยังเว็บไซต์ 
www.eThailandBEST.com และมีบริก�รจัดส่งสินค้�ฟรี
ถึงบ้�นอย่�งรวดเร็ว

สแกน QR Code เพ�่อสั่งสินค้�
ผ��น Quick Buy 
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นอกจ�กก�รสนับสนุนก�รวิจัยและพัฒน�ก�รดำ�เนินง�น
ภ�ยในองค์กร รวมถึงพัฒน�สินค้�และบริก�รแล้ว บริษัท
ให้คว�มสำ�คัญในก�รวิจัยและพัฒน�ร่วมกับหน่วยง�น
ต่�งๆ เพื่อต่อยอดก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน บริษัท ไอ.ซี.ซี. 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน) ในฐ�นะผู้จัดจำ�หน่�ย 
และบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอร�ทอรีส์ จำ�กัด
ในฐ�นะผู้ผลิต ร่วมกับโครงก�รส่วนพระองค์สวนจิตรลด�
ในก�รพัฒน�ส�รสกัดจ�กใบมะกอกโอลีฟส�ยพันธุ์
โครเอเชียต�มที่ปลูกในโครงก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�
ห้วยทร�ย อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ที่มีประสิทธิภ�พ
ในก�รต้�นอนุมูลอิสระ จนส�ม�รถนำ�ส�รสกัดใบมะกอก
โอลีฟ (Royal Olive Leaf Extract) ที่โครงก�รส่วนพระองค์
สวนจิตรลด�ผลิตได้ ม�พัฒน�เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�ง
คุณภ�พแบรนด์เพียวแคร์ นับเป็นจุดเริ่มต้นในก�รนำ�
ใบมะกอกโอลีฟที่ส�ม�รถปลูกในประเทศไทย ม�ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงพ�ณิชย์ อันจะนำ�พ�ไปถึงก�รส่งเสริม
ก�รปลูกมะกอกโอลีฟแก่เกษตรกรไทยเพ่ือใช้ประโยชน์ใน
โอก�สต่อไปในอน�คต 

รวมวิจัยผลิตภัณฑจากพืชโครงการสวนพระองค 
นําประโยชนสูผูบริโภค

ผลิตภัณฑ์ “PURECARE Royal Olive Series”

ส�รสกัดใบมะกอกโอลีฟจ�กโครงก�รส่วนพระองค์
สวนจิตรลด�ม�เ ป็น ส่วนผสมสำ � คัญพลิกฟ้ น
คืนคว�ม ชุ่ม ช้ืนบำ � รุงและต่อต้�นอนุมูล อิสระ
ท่ีคอยทำ�ร้�ยผิว ทำ�ให้ผิวมีสุขภ�พท่ีดี กระจ่�งใส
อย่�งเป็นธรรมช�ติด้วยเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น
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การสร้างโอกาสและร่วมบูรณาการ
การศึกษาแก่เยาวชน
ไอ.ซี.ซี. สานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
เดินหนา “Excellent Model School” พัฒนาสถานศึกษา
ตนแบบทวิภาคี
บมจ. ไอ.ซี.ซี . อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมพิธีลงน�ม
คว�มร่วมมือโครงก�ร “Excellent Model School” หรือ 
“สถ�นศึกษ�ต้นแบบทวิภ�คี ส�นพลังประช�รัฐ”  จัดโดย
กระทรวงศกึษ�ธิก�ร และคณะกรรมก�รก�รอ�ชวีศกึษ� โดย
มบีริษทัเอกชนชัน้นำ�เข�้รว่มโครงก�ร 14 แหง่ รว่มยกระดบั
คุณภ�พวิช�ชีพ ขับเคลื่อนก�รผลิตและพัฒน�กำ�ลังคน
อ�ชวีศกึษ�ใหส้อดรบักบัคว�มตอ้งก�รกำ�ลงัคนของประเทศ 
และยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี ต�มนโยบ�ยรัฐบ�ลที่จะนำ�
ประเทศไทยก้�วสู่ Thailand 4.0 

ทั้งนี้ ไอ.ซี .ซี . ได้ร่วมกับวิทย�ลัยพณิชยก�รธนบุรี 
ในก�รจัดก�รอ�ชีวศึกษ�ระบบทวิภ�คี ในรูปแบบคว�มร่วมมือ
ระหว�่งสถ�นประกอบก�รและสถ�นศกึษ� (Dual Vocational
Education หรอื DVE) โดยรว่มพฒัน�หลกัสตูร และพฒัน�
องค์คว�มรู้ของครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� ในหลักสูตร

สังคมดี (ชุมชน)
ในฐ�นะผู้จัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ชั้นนำ� นอกจ�กก�รดำ�เนินง�นในก�รขับเคลื่อนธุรกิจให้มีก�รเติบโตอย่�งย่ังยืน 
โดยมีหลักคิดสู่คว�มสำ�เร็จ 7 ประก�รเป็นแนวท�งในก�รมุ่งสู่เป�หม�ยแล้ว ก�รดำ�เนินพันธกิจด้�นสังคม
เป็นอีกส่วนหนึ่งที่บริษัทไม่เคยมองข้�มและมีก�รสนับสนุนอย่�งต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนให้บุคล�กรมีจิตสำ�นึก
ของก�รเป็นผู้ให้ เป็นผู้มีจิตอ�ส� สนับสนุนก�รจัดกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ
ส�ธ�รณประโยชน์อย่�งสม่ำ�เสมอ

ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง ส�ข�ก�รตล�ด เพื่อพัฒน�
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสัมผัสประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นจริง 
มีคว�มริเริ่มสร้�งสรรค์ เพิ่มพูนคว�มรู้และให้เกิดทักษะ
คว�มชำ�น�ญเฉพ�ะด้�น ตลอดจนส�ม�รถนำ�คว�มรู้
คว�มส�ม�รถม�พัฒน�ให้เกิดคว�มมั่นคงและยั่งยืน
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• ภูมิภาคเชียงใหม ได้แก่ เชียงใหม่ ลำ�ป�ง แม่ฮ่องสอน เชียงร�ย และพะเย�
• ภูมิภาคสงขลา ได้แก่ สงขล� สตูล ตรัง พัทลุง ปัตต�นี ยะล� นร�ธิว�ส
• ภูมิภาคขอนแกน ได้แก่ ขอนแก่น ก�ฬสินธุ์ เลย ร้อยเอ็ด อุดรธ�นี บึงก�ฬ มห�ส�รค�ม มุกด�ห�ร หนองค�ย
 หนองบัวลำ�ภู สกลนคร นครพนม และประเทศล�ว
• ภูมิภาคภูเก็ต ได้แก่ ภูเก็ต พังง� กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมร�ช ระนอง และสุร�ษฎร์ธ�นี
• ภูมิภาคชลบุรี ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตร�ด ฉะเชิงเทร� ปร�จีนบุรี สระแก้ว และนครน�ยก
•  ภูมิภาคนครราชสีมา ได้แก่ นครร�ชสีม� ชัยภูมิ ยโสธร บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลร�ชธ�นี และอำ�น�จเจริญ
• ภูมิภาคนครสวรรค ได้แก่ นครสวรรค์ อยุธย� ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่�งทอง ชัยน�ท กำ�แพงเพชร และอุทัยธ�นี
• ภูมิภาคพิษณุโลก ได้แก่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ต�ก เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิจิตร แพร่ และน่�น
• กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธ�นี สมุทรปร�ก�ร สมุทรสงคร�ม สมุทรส�คร สุพรรณบุรี
 ก�ญจนบุรี นครปฐม ร�ชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

กร�ฟแสดงจำ�นวนพนักง�นข�ยประจำ�ภูมิภ�ค ณ วันที่ 1 มกร�คม 2560
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คิดเป�นร้อยละ

ของพนักงานขายทั้งหมด

3,140
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การพัฒนาคู่ค้าท้องถิ�น 
สรางงาน สรางอาชีพ พัฒนาฝมือแรงงานในทองถิ�น
ด้วยธุรกิจหลักของบริษัท คือก�รจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ผ่�นเค�น์เตอร์ข�ยและร้�นค้�ทั่วประเทศ ก�รจัดจ้�งพนักง�น
ในท้องถ่ินนับเป็นหน่ึงในนโยบ�ยของบริษัท ท่ีต้องก�รสร้�งง�น สร�้งอ�ชีพ และพฒัน�ศกัยภ�พแรงง�นในท้องถิน่อย�่งท่ัวถงึ
รวมถึงก�รจัดจ้�งซัพพล�ยเออร์ในท้องถิ่น เพื่อดำ�เนินง�นตกแต่งร้�นค้�ที่เปิดให้บริก�รในจังหวัดต่�งๆ โดยกำ�หนดเป็น
นโยบ�ยเปดิโอก�สใหบ้รษิทัหรอืกจิก�รในทอ้งถิน่แตล่ะจงัหวดัเข�้รว่มประกวดร�ค� ห�กอยู่ในร�ค�ท่ีใกล้เคียงกันให้พิจ�รณ�
เลือกกิจก�รในท้องถ่ินน้ัน เป็นลำ�ดับแรก อ�ท ิก�รรบัเหม�กอ่สร�้ง ก�รตกแตง่ร�้นค�้ เปน็ตน้ รวมถงึมกี�รนำ�เทคนคิวธีิก�ร
ในก�รพัฒน�ฝีมือแรงง�นไปถ่�ยทอดในท้องถิ่นด้วยเช่นกัน
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ�งแวดล้อม
ในชุมชน
ดาํเนนิงาน “โครงการวาโก บราเดย บรามคีา…  สรางอาชพี
รักสิ�งแวดลอม” ตอเน��องเปนปที ่5 หนึง่โครงก�รสร�้งสรรค์
สังคมของว�โก้ ที่นอกจ�กจะร่วมมือกับสม�คมส่งเสริม
สถ�นภ�พสตรใีนพระอปุถมัภ ์พระเจ�้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จ�้
โสมสวลี พระวรร�ช�ทินัดด�ม�ตุ ส่งเสริมบร�สร้�งอ�ชีพ
ให้สตรีที่อยู่ ในบ้�นพักฉุกเฉินได้มีอ�ชีพและมีร�ยได้
แล้ว ยังจับมือกับกรมส่งเสริมคุณภ�พสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม รณรงค์ให้

ผู้หญิงท่ัวประเทศใส่ใจเช็คสุขภ�พบร�และสร้�งบุคลิกภ�พท่ีดี
พร้อมเชิญชวนผู้หญิงให้แสดงพลังรักโลก ด้วยก�รนำ�
บร�เสื่อมสภ�พท่ีไม่ ใช้แล้วม�ร่วมบริจ�คกับว�โก้
เพื่ อนำ � เข้ �สู่ กระบวนก�รย่อยสล�ยอย่ �งมีคุณค่ �
โดยเผ�ในระบบปิดร่วมกับก�รผลิตปูนซีเมนต์ ลดมลภ�วะ
ด้�นสิ่งแวดล้อมลดก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติ และ
ลดก�รเกิดก๊�ซเรือนกระจกไปพร้อมๆ กัน

บร�ว�โก้ 150,000 ตัว ส�ม�รถทดแทนก�รใช้เชื้อเพลิงถ��นหินได้ถึง 27 ตัน
ลดขยะ15 ตัน ลด CO

2
 เทียบปลูกต้นไม้ 380 ต้น

รับบริจ�คบร�เสื่อมสภ�พเพ�่อนำ�ไปจัดก�รทำ�ล�ยอย��งถูกวิธี ตอบโจทย์หลัก 3Rs

ก�รบริจ�ควัสดุใหม่ท่ีใช้ประกอบ
บร � ให้ กั บ สม �คมส่ ง เ ส ริ ม
สถ�นภ�พสตรีฯ ได้นำ�วัสดุ
ไปทำ�เปน็ชิน้ง�นฝมีอื สร�้งร�ยได้
สร้�งอ�ชีพให้กับสตรีบ้�นพัก
ฉุกเฉิน

ก�รนำ�ซ�กผลิตภัณฑ์ยกทรง
ไปเผ�ในระบบปิดเป็นเชื้อเพลิง
ผลิตปูนซี เมนต์ เพื่อลดก�ร
ใช้พลังง�นเชื้อเพลิงส่งเสริม
ก�รลดมลภ�วะด้�นสิ่งแวดล้อม 
ลดก�รเกิดก๊�ซเรือนกระจก

ก � ร นำ � เ ศ ษ โ ค ร ง ดั น ท ร ง                
ห่ ว งปรั บและตะขอ ที่ เ ป็ น
โลหะหลอมรวม เพ่ือกลับม�
ใช้ประโยชน์ ใหม่ เป็นก�รใช้
ทรัพย�กรให้มีประสิทธิภ�พและ
คุ้มค่�ม�กที่สุด

Reuse RecycleReduce
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส
สนบัสนนุ “โครงการจดัหาและสนบัสนนุอปุกรณเครือ่งชวย
ความพิการสําหรับเด็กและคนพิการ” (RICD Wheelchair
Project) ภ�ยใต้สถ�บันพัฒน�ก�รเด็กร�ชนครินทร์
กรมสุขภ�พจิต กระทรวงส�ธ�รณสุข โครงก�รนี้เป็น
โครงก�รในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ 
สย�มบรมร�ชกมุ�ร ีเพือ่ชว่ยเหลอืและพฒัน�คณุภ�พชวีติ
ของผู้พิก�รให้ดีขึ้น มีคว�มคล่องตัวส�ม�รถเข้�ร่วม
กิจกรรมท�งสังคม และออกไปทำ�ง�นเพื่อสร้�งร�ยได้และ
ช่วยเหลือครอบครัวได้

บริษัทให้ก�รสนับสนุนค่�ใช้จ่�ยในก�รสนับสนุนโครงก�ร 
และค่�ใช้จ่�ยด้�นก�รขนส่งรถเข็น หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือ
ผูพ้กิ�รที่ไดร้บับรจิ�คจ�กองคก์รในประเทศและต�่งประเทศ
ไปยังสถ�บันฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่อย่�งต่อเนื่อง ตั้งแต่
ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงเป็นศูนย์รับบริจ�คอย่�งต่อเน่ือง 
ณ  บริษัท ไอ.ซี.ซี. (สำ�นักง�นใหญ่) และ  His & Her  Shop 
จำ�นวน 78 ส�ข�ทั่วประเทศ

ที่มา: ข้อมูลสถิติจ�ก RICD Wheelchair Project Annual Report to ICC 2015
ทัง้นี ้ขอ้มลูในป ี 2559 อยูร่ะหว�่งก�รจดัทำ�ร�ยง�นประจำ�ป ีโดยสถ�บนัพฒัน�ก�รเดก็
ร�ชนครินทร์ฯ

ข้อมูลก�รรับบริจ�ครถเข็น
และอุปกรณ์ช�วยเหลือผู้พ�ก�รในป� 2558

Overview Since 2000

รวม 2,256 ชิ�น 18,630,457 บาท

เดือน จำานวนรถเข็น
จำานวนอุปกรณ์

ช่วยเหลือ มูลค่ามูลค่า

 มกร�คม 43 532,684 45 78,324
 กุมภ�พันธ์ 131 1,622,828 115 1,280,636
 มีน�คม 82 1,015,816 103 209,137
 เมษ�ยน 66 817,608 103 272,446
 พฤษภ�คม 60 743,280 54 342,711
 มิถุน�ยน 24 297,312 62 485,649
 กรกฎ�คม 47 582,236 43 97,855
 สิงห�คม 166 2,056,408 215 353,600
 กันย�ยน 90 1,114,920 129 347,701
 ตุล�คม 37 458,356 33 123,200
 พฤศจิก�ยน 309 3,827,892 129 735,891
 ธันว�คม 89 1,275,964 86 350,557
 รวม 1,139 13,952,750 1,117 4,677,707
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การสืบสานประเพณีท้องถิ�น
สนับสนุนการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียน
อยางตอเน��อง
บริษัทเป็นผู้สนับสนุนหลัก “โครงก�รประกวดดนตรีไทย
ระดับนักเรียนภ�คตะวันออก ชิงถ้วยพระร�ชท�น
สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี” ภ�ยใต้
ก�รกำ�กบัดแูลของคณะดนตรแีละก�รแสดง มห�วทิย�ลยั
บูรพ� อย่�งต่อเนื่องถึง 27 ปี เพื่อให้เย�วชนและ
ผู้มีใจรักด้�นดนตรีไทยได้มีเวทีในก�รแสดง ส�ม�รถ 
แลกเปล่ียน และพัฒน�ทักษะด้�นดนตรี ให้ เกิด
คว�มเช่ียวช�ญสืบส�นและต่อยอดให้คนไทยเกิดคว�มรัก
และหวงแหนมรดกวัฒนธรรมดนตรี ซ่ึงเป็นคว�มภ�คภูมิใจ
ในคว�มเป็นไทยร่วมกันอย่�งยั่งยืน

อนุรักษประเพณ�ไทย จัดพิธีสรงน้ําพระในวันสงกรานต 
บรษิทัใหค้ว�มสำ�คญัในก�รสบืส�นประเพณไีทยอนัดงี�ม
ผ่�นกิจกรรมต่�งๆ ดังจะเห็นได้จ�กประเพณีสรงน้ำ�พระ
เน่ืองในวันสงกร�นต์ที่ทำ�ต่อเนื่องม�เป็นระยะเวล�กว่� 
10 ปี จนถือเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร ที่ให้พนักง�น
ได้มีส่วนร่วมในก�รสืบส�นประเพณีอันดีให้อยู่คู่คนไทย 
รวมถึงสร้�งคว�มรัก คว�มส�มัคคีในก�รร่วมดำ�เนิน
กิจกรรมร่วมกันภ�ยในองค์กร 
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ร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ
โครงการวาโกโบวชมพู สูมะเร็งเตานม 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)
ผู้จัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ว�โก้ ชุดช้ันในสตรีท่ีเข้�ใจผู้หญิงไทย
อย่�งแท้จริง ร่วมกับสถ�บันมะเร็งแห่งช�ติและสม�คม
โรคมะเร็งแห่งประเทศไทยในพระบรมร�ชินูปถัมภ์ ดำ�เนิน
โครงก�รว�โก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้�นม อย่�งต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 16 โดยเดินหน้�ส�นต่อรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยตระหนัก
ถงึพษิภยัของโรคมะเรง็เต�้นมในรปูแบบต�่งๆ ทัง้ก�รจดัทำ�
เอกส�รเผยแพร่คว�มรู้ รณรงค์ให้ผู้หญิงไทยตรวจแมมโมแกรม
พร้อมอัลตร�ซ�วด์เป็นประจำ�ทุกปี เพร�ะปัจจุบัน “มะเร็งเต้�นม”
เป็นส�เหตุก�รป่วยของโรคมะเร็งที่พบม�กเป็นอันดับหนึ่ง
ในสตรีไทย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง

ในปี 2559 ว�โก้ได้ริเริ่มโครงก�รฝกอบรม “Wacoal Pink 
Lady Service” โดยร่วมมือกับสถ�บันมะเร็งแห่งช�ติ 
ฝกอบรมพนกัง�นข�ยว�โกก้ว�่ 800 คนทัว่ประเทศ เพือ่เปน็
สื่อกล�งเผยแพร่คว�มรู้และวิธีตรวจเต้�นมด้วยตนเอง
แกล่กูค�้ สบืส�นปณธิ�นของว�โกท้ีต่อ้งก�รเหน็ผูห้ญงิไทย
ห่�งไกลจ�กมะเร็งเต้�นม Wacoal Pink Lady ทำ�หน้�ที่
เสมือนเป็นตัวแทนว�โก้ คอยให้คำ�แนะนำ�ลูกค้�เก่ียวกับ
ภยัร�้ยจ�กโรคมะเรง็เต�้นม ปจัจยัเสีย่งวธิกี�รตรวจเต�้นม
ด้วยตัวเองอย่�งถูกวิธี วิธีก�รเลือกชุดชั้นใน (Balancing 
Bra) เพื่อเสริมคว�มมั่นใจให้กับลูกค้�ที่เคยผ่�นก�รผ่�ตัด
มะเร็งเต้�นมม�ก่อน รวมถึงแนวท�งก�รปฏิบัติตนเพื่อ
สุขภ�พที่แข็งแรงห่�งไกลจ�กโรคภัย
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รวมใจใหนกเงือก โดยเครื่องแตงกายคูรัก
ฮอนบิลล อินเตอรเนชั�นแนล
นกเงือกถือเป็นหนึ่ ง ในดัช นีชี้ วั ดคว�มสมบูรณ์
ของป�่ ชว่ยในก�รแพรก่ระจ�ยเมลด็พนัธุพ์ชืและควบคมุ
ประช�กรของสัตว์เล็กๆ ทำ�ให้สิ่งแวดล้อมในป่�นั้น
สมบรูณ ์อกีทัง้นกเงอืกยงัเปน็สญัลกัษณข์องคว�มรกัแท ้
เนื่องจ�กจะมีคู่แบบตัวเดียวตลอดชีวิต เมื่อตัวหน่ึง
ต�ยจ�กไปก็จะไม่มีคู่ใหม่

ด้วยเล็งเห็นคว�มสำ�คัญในก�รอนุรักษ์สัตว์ป่�และ
ธรรมช�ติ เครื่องแต่งก�ยคู่รัก HORNBILL (ฮอนบิลล์)
จึงได้กำ�หนดให้วันที่ 13 กุมภ�พันธ์ของทุกปีเป็น
“วันรักนกเงือก” เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบัน โดย
จัดกิจกรรมเพื่อห�ร�ยได้สมทบทุน “มูลนิธิศึกษ�วิจัย
นกเงือก” คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดล และ
เป็นสื่อกล�งในก�รเผยแพร่ก�รดำ�เนินง�นเกี่ยวกับ
ก�รอนุรักษ์นกเงือกอย่�งต่อเน่ือง เพ่ือให้มูลนิธิฯ
ส�ม�รถมีร�ยได้เพียงพอในก�รดำ�เนินง�นได้อย่�งย่ังยืน

โครงการแอรโรวชวยชางกลับบาน
ผลิตภัณฑ์ ARROW ร่วมกับโครงก�รคืนช้�งสู่ธรรมช�ติ  
จดัโครงก�รแอร์โรวช์ว่ยช�้งกลบับ�้น เชญิชวนใหป้ระช�ชน
ไดม้ส่ีวนรว่มในก�รชว่ยปลอ่ยช�้งคนืสูธ่รรมช�ต ิ โดยจดัทำ� 
ผลิตภัณฑ์คอลเลคชั่นพิเศษ “ช่วยช้�งกลับบ้�น” นำ�ร�ยได้
สว่นหนึง่สมทบโครงก�รคนืช�้งสูธ่รรมช�ต ิในพระร�ชดำ�ริ
อย่�งต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ช้�งไทยได้คืนกลับสู่ป่� 

ตลอดระยะเวล�ในก�รดำ�เนินง�นโครงก�รฯ  ได้ปล่อยช้�ง
คืนสู่ป่�ไปแล้วในพื้นที่เขตรักษ�พันธุ์สัตว์ป่�ซับลังก� 
จ.ลพบุรี และเขตรักษ�พันธุ์สัตว์ป่�ดอยผ�เมือง จ.ลำ�ป�ง 

จํานวนลูกช้างที่เกิดจากช้างที่ปล่อยคืนสู่ปาตามธรรมชาติ 
ในโครงการแอร์โรว์ช่วยช้างกลับบ้าน

ทัง้ด�้นก�รวจิยัเกบ็ขอ้มลูสถ�นภ�พก�รขย�ยพนัธุข์อง
นกเงอืก ก�รซอ่มแซมและปรบัปรงุโพรงรงัของนกเงอืก
เพื่อเพ่ิมโอก�สก�รขย�ยพันธ์ุ รวมถึงเผยแพร่คว�มรู้
ปลกุจติสำ�นกึให้พร�นล�่นกเงอืก นกัเรยีน คนในชุมชน
ที่อยู่ใกล้ผืนป่� และประช�ชนทั่วไป ได้ม�ช่วยกันดูแล
“นกเงือก” ให้เป็น “มรดกของชุมชน” สืบต่อไปถึง
ลูกหล�น

2555 2556 2557 2558 2559

พังศรรักษ์

พังจันผ�

พล�ยขุมทรัพย์

พล�ยคริสต์ม�ส

พังโนแอล

พล�ยตุล� พังจันทร์เพ็ญ

พล�ยซับลังก�

พล�ยบุญยัง พล�ยมิตรชัย

พังจูน พล�ยมะดัน พล�ยบุญ
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ความสามารถในการปลูกตนไมของนกเงือก
นกเงอืกกนิผลไมเ้ปน็อ�ห�รหลกัม�กกว�่ 100 ชนดิ ถ�้ลกูนก 1 ตวั กนิผลไมแ้ลว้ค�ยเมลด็ทิง้เพยีง 1 เมลด็/วนั เมลด็นัน้
โตเป็นต้นกล้�ไม้ และรอดต�ยเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้เพียง 5% ในพื้นที่ป่�อนุรักษ์ของประเทศไทยจะได้ต้นไม้ที่ปลูก
โดยลูกนกเงือก 3,910 ตัว เฉพ�ะในปี 2559 ลูกนกเงือกจะปลูกต้นไม้ได้ 71,358 ต้น

โครงก�รศึกษ�ชีววิทย�และนิเวศวิทย�ของนกเง�อก
จำ�นวนลูกนกเง�อกที่ออกสู�ธรรมช�ติ พ.ศ. 2524 - 2558

สำ�หรับปี 2559 อยู่ระหว่�งก�รสรุปข้อมูลจ�กมูลนิธิศึกษ�วิจัยนกเงือก

เขาใหญ่
(ปี 2524 - 2558)

ห้วยขาแข้ง
(ปี 2534 - 2558)

บูโด
(ปี 2537 - 2558) รวม

 จํานวนปที่ทํางานวิจัย 35 26 22
 จํานวนตนไมโพรงรังนกเงือกทั้งหมด 315 20 203 778
 - โพรงรังที่นกเงือกส�ม�รถใช้ได้ (%) 177(56%) 109 (42%) 123 (61%)
 จํานวนลูกนกที่ออกสูธรรมชาติ
 - ลูกนกที่ได้จ�กโพรงรังธรรมช�ติ 1,673 551 561 2,785
 - ลูกนกที่ได้จ�กโพรงซ่อมแซมปรับปรุง 763 274 88 1,125
  โพรงไม้ธรรมช�ติ และโพรงเทียม
 รวมจํานวนลูกนกออกสูธรรมชาติ 2,436 825 649 3,910

ป� 2559
ลูกนกเง�อกปลูกต้นไม้

ได้ถึง

71,358 ต้น
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สนับสนุนโครงการ Little Forest 
ปลูกปา ปลูกคน ปลูกใจ
บริษทัรว่มเปน็สว่นหนึง่ในก�รปลกูจติสำ�นกึด�้นก�รอนรุกัษ์
ธรรมช�ติให้กับประช�ชน โดยก�รสนับสนุน “โครงก�ร
Little Forest ปลูกป่� ปลูกคน ปลูกใจ” ซึ่งเป็นโครงก�รที่
จัดขึ้นโดยภ�ควิช�ก�รสิ่งทอ คณะอุตส�หกรรมก�รเกษตร
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ ร่วมกับกลุ่ม Little Help
วิทย�ลัยชุมชนแพร่ และองค์ก�รอุตส�หกรรมป่�ไม้
ภ�คเหนือตอนบน มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้สังคม
รับรู้ถึงปัญห�พื้นที่ป่�ถูกบุกรุก และปลูกจิตสำ�นึกให้
นิสิตนักศึกษ�และประช�ชนทั่วไปมีส่วนร่วมในก�รปลูกป่�
และรักษ�พ้ืนท่ีป่� โดยเลือกใช้พ้ืนท่ีป่�อนุรักษ์ ณ สวนป่�วังช้ิน
จังหวัดแพร่ ทำ�ก�รปลูกป่�และดูแลรักษ� โดยองค์ก�ร
อุตส�หกรรมป่�ไม้ภ�คเหนือตอนบน 

ทั้งนี้ บริษัทในเครือสหพัฒน์ร่วมกันอุปถัมภ์ค่�ใช้จ่�ยใน
ก�รปลกูและบำ�รงุรกัษ�ตอ่เนือ่ง 3 ป ีเป็นจำ�นวนพืน้ที ่100 ไร่
โดยบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)
ร่วมอุปถมัภ์ในพ้ืนที ่10 ไร ่และมกี�รสนบัสนนุกจิกรรมต�่งๆ 
ของโครงก�รดังกล่�วอย่�งต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
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ด้วยร�กฐ�นแม่แบบขององค์กรที่หล่อหลอมจ�กปรัชญ�
ก�รดำ�เนินธุรกิจของ ดร.เทียม โชควัฒน� ที่ ว่ �
“ทาํธรุกจิดวยคณุธรรม เพือ่ประโยชนทีย่ั�งยนื” เปน็แนวท�ง
ในก�รส�นต่อนโยบ�ย และก�รดำ�เนินง�นเพ่ือก�รพัฒน�
อย่�งยั่งยืนภ�ยใต้แนวคิด “คนดี สินคาดี สังคมดี” โดย
มีเป�หม�ยเพื่อครองคว�มเป็นบริษัทชั้นนำ�ของคนไทย
ที่ได้รับก�รยอมรับในระดับส�กล สร้�งสรรค์นวัตกรรม
ทั้งด้�นสินค้�และบริก�รสู่ผู้บริโภค รวมถึงก�รพัฒน�
ศกัยภ�พของบคุล�กรใหม้คีว�มรูค้ว�มส�ม�รถควบคูไ่ปกบั
คุณธรรมและจริยธรรม 

นโยบ�ย “คนดี สินคาดี สังคมดี” ได้ถูกถ่�ยทอดไปยัง
พนักง�นผ่�นกระบวนก�รปลูกฝังค่�นิยมองค์กรด้วย 
“หลักคิดสู่คว�มสำ�เร็จ 7 ประก�ร” ได้แก่ สู้เพ่ือชนะ 
คิดบวก วินัย ศรัทธ� รวดเร็ว ซ่ือสัตย์เที่ยงธรรม และ
ส�มัคคี ซึ่งถือเป็นแม่แบบในก�รขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ
สู่เป�หม�ยคว�มสำ�เร็จอย่�งยั่งยืน จ�กผลก�รดำ�เนินง�น
ภ�ยใต้นโยบ�ยดังกล่�ว ทำ�ให้เกิดก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน                          
อย่�งต่อเนื่องกับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

การพัฒนาคนดี ี 
คือ ก�รพัฒน�ศักยภ�พและสร้�งคุณค่�ของพนักง�น
ให้ประพฤติดี ปฏิบัติตนเป็นคนดีบนพ้ืนฐ�นคว�มซ่ือสัตย์
สุจริต ทั้งต่อตนเอง องค์กร และสังคม อันเป็นส่ิงสำ�คัญ
ในก�รดำ�เนินธุรกิจเพื่อคว�มยั่งยืน ดังนี้
• ก�รส่งเสริมให้พนักง�นได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
 ขององคก์ร เพ่ือสร�้งคว�มส�มคัคเีปน็น้ำ�หนึง่ใจเดยีวกนั
 รวมถึงกิจกรรมส�ธ�รณประโยชน์ ก�รรณรงค์เรื่อง
 นโยบายการตอตาน การทุจริตคอรรัปชั�น และเชิดชูผูที่
 กระทําความดี ซื่อสัตยเที่ยงธรรม เพื่อสร้�งคว�มภูมิใจ
 และเป็นแบบอย่�งที่ดีต่อไป ดังจะเห็นได้จ�กจำ�นวน
 ผูท้ำ�คว�มดีในกจิกรรม “คนน�ส้…ิICC Click Like”ทีเ่พิม่
 ขึ้นถึง 70% จ�กปี 2558
• ก�รพัฒน�ศักยภ�พของพนักง�น และพัฒน�คนเก่ง
 ให้เก่งขึ้นอย่�งต่อเนื่องด้วยก�รอบรมสำ�หรับพนักง�น
 ในทุกตำ�แหน่งง�น ก�รจัดโครงก�ร Diamond Crown
  Award ส่งเสริม และให้ร�งวัลพนักง�นข�ยที่ข�ยเก่ง

สรุปผลก�รดำ�เนินง�น 

 เพื่อเป็นแบบอย่�ง และสร้�งแรงบันด�ลใจให้กับ
 พนกัง�นคนอืน่ๆ รวมถงึโครงก�ร Regional Star Trainer 
 ท่ีปั้นด�วเด่นม�เป็นวิทย�กรต้นแบบ เพ่ือถ่�ยทอด
 ประสบก�รณ์ เทคนิคก�รข�ย ส่งต่อไปยังเพ่ือนพนักง�นข�ย
  ซึ่งถือเป็นปฏิบัติก�รเชิงรุกที่สร้�งคว�มแข็งแกร่งให้กับ
 องค์กร
• กระตุ้นและส่งเสริมให้พนักง�นสร้�งสรรค์นวัตกรรม
 ครอบคลุมทั้งด้�นสินค้� บริก�ร แผนก�รข�ย แผนก�ร
 ตล�ด และระบบปฏิบัติง�น ด้วยการจัดประกวด
 นวัตกรรมไอ.ซี.ซี.

สินค้าดี 
คือ ก�รพัฒน�คุณภ�พสินค้�ก�รบริก�รให้สอดคล้อง
กับคว�มต้องก�รของลูกค้� ผ่�นช่องท�งเสนอแนะ
ที่หล�กหล�ย เพื่อให้ลูกค้�ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูล เพื่อ
นำ�ไปสู่ก�รตอบสนองของลูกค้�ในด้�นสินค้� บริก�รที่ดี
มีคุณภ�พ และร�ค�ที่สมเหตุสมผล ดังนี้
• ดําเนินธุรกิจภายใตนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
 ที่ดี และไดรับการรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติ
 ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต จาก CAC 
 ทั้งน้ี เพ่ือให้ก�รดำ�เนินธุรกิจมีคว�มชัดเจน โปร่งใส
 เที่ยงธรรม มีก�รบริห�รจัดก�รที่ดีเป็นกรอบก�รทำ�ง�น
 เพื่อพัฒน�ก�รทำ�ง�น และให้ได้สินค้� บริก�รที่ดี
• มีคว�มรับผิดชอบต่อผู้บริโภค จัดตั้ง “ศูนยลูกคา
 สัมพันธ” เพื่อเป็นช่องท�งก�รสื่อส�รสำ�หรับลูกค้�ทั้ง
 ด้�นสินค้�และก�รบริก�ร ในป 2559 สถิติการรองเรียน
 ของลูกคา ผานศูนยลูกคาสัมพันธลดลง 51% ซึ่งบริษัท
 ไดน้ำ�ข้อมลูเหล�่นีน้ำ�เข้�สูก่ระบวนก�รพฒัน� เพือ่สร�้ง
 คว�มพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภคต่อไป
• พัฒนาผลิตภัณฑและบริการสอดรับคว�มต้องก�ร
 ของผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย ทุกไลฟ์สไตล์อย่�งครบครัน 
 ดว้ยนวตักรรม คณุภ�พท่ีด ีและร�ค�ท่ีเหม�ะสม รวมถงึ
 เปลี่ยนยูนิฟอร์มพนักง�นข�ยใหม่กว่� 5,000 คน
 ทั่วประเทศด้วยผ้� CoolMode ช่วยลดโลกร้อน
• ขยายชองทางการขาย และการบริการในรูปแบบใหม่
 อยางเหน�อชั้น เช่น นำ�หุ่นยนต์ดินสอม�บริก�รก�รข�ย
 อำ �นวยคว�มสะดวกในก�รลองชุด ให้ กั บลู กค้ �
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ด้วย Virtual Fitting Room และเปิดประสบก�รณ์ช้อปปิ้ง
อย่�งง่�ยด�ยให้กับลูกค้�ด้วย Quick Buy

สังคมดี
คือ ก�รสร้�งโอก�สท�งสังคม ด้วยก�รสนับสนุนกิจกรรม
ที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคม อย่�งสม่ำ�เสมอ เพ่ือนำ�ไปสู่
สังคมที่เข้มแข็งโดยคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม                    
และสิ่งแวดล้อมให้ก้�วไปพร้อมกันได้อย่�งยั่งยืน ดังนี้
• สานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพด้วย 
 “Excellent Model School” พัฒน�สถ�นศึกษ�ต้นแบบ
 ทวิภ�คีสำ�หรับนักเรียนอ�ชีวศึกษ�
• สร้�งง�นสร้�งอ�ชีพในท้องถิ่น ในปี 2559 บริษัท
 มีอัตร�ก�รจางพนักงานขายในทองถิ�น คิดเปนรอยละ 
 60 หรือ 3,410 คนของพนักงานขายทั้งหมดทั�วประเทศ
• ใสใจสุขภาพสตรี ด้วยก�รเปิดตัวโครงก�ร Wacoal Pink
 Lady Service อบรมพนักง�นข�ย เพ่ือเป็นส่ือกล�ง
 เผยแพร่คว�มรู้ และวิธีตรวจเต้�นมด้วยตนเองให้กับ
 ลูกค้� เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยรายมะเร็งเตานม
• สรางอาชีพ รักสิ�งแวดลอมไปกับโครงก�รว�โก้ บร�เดย์ 
 ที่รับบริจ�คบร�เสื่อมสภ�พ เพื่อนำ�ไปกำ�จัดอย่�งถูกวิธี
 ตอบโจทย์หลัก 3Rs (Reuse Reduce and Recycle)
• พัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ โดยสนับสนุนค่�ใช้จ่�ย
 ในโครงก�ร ค่�ใช้จ่�ยในก�รขนส่งรถเข็นและอุปกรณ์
 ช่วยเหลือสำ�หรับผู้พิก�รให้กับสถ�บันพัฒน�ก�รเด็ก
 ร�ชนครินทร์ฯ รวมถึง เป็นศูนย์กล�งในก�รรับบริจ�ค
 รถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเหลือฯ อย่�งต่อเนื่อง

• เปนผูสนับสนุนหลักในการอนุรักษสิ�งแวดลอม อ�ทิ
 โครงก�รแอร์โรว์ช่วยช้�งกลับบ้�นที่มีจำ�นวนลูกช้�ง
 ถึง 13 ตัวที่เกิดจ�กช้�งที่ปล่อยคืนสู่ธรรมช�ติ  และก�ร
 สนบัสนนุมลูนธิศิกึษ�วจิยันกเงอืกม�เปน็เวล�กว�่ 15 ป ี
 เพื่อให้มูลนิธิฯ ได้มีทุนในก�รดำ�เนินง�น อย่�งยั่งยืน 
 ทั้งด้�นก�รวิจัย การอนุรักษและขยายพันธนกเงือก 
 และปลุกจิตสำ�นึกให้กับประช�ชน เป็นต้น
• ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก�รสืบสานวัฒนธรรมประเพณ�ไทย
 อันงดง�ม ให้คงอยู่เป็นมรดกของช�ติสืบไป

ตลอดระยะก�รดำ�เนินง�น บริษัทได้ว�งแผนและดำ�เนิน
ธุรกิจภ�ยใต้ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนต�มกรอบนโยบ�ย
“คนดี สินคาดี สังคมดี” โดยยึดค่�นิยมหลัก 7 ประก�ร
ต�มที่กล่�วไว้ข้�งต้นด้วยเล็งเห็นคว�มสำ�คัญและต้องก�ร
เชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ เสียให้มีบทบ�ทร่วมไปกับก�ร
ดำ�เนินง�นของบริษัท ร�ยง�นฉบับนี้จัดทำ�ขึ้นโดย
อ้�งอิงแนวท�งก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน
ของ GRI G4 ซึ่งบริษัทมีคว�มตั้งใจพัฒน�ร�ยง�น
ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นส�กล  และ
ในปี 2560 บริษัทตั้งเป�หม�ยจะดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้
ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนให้ส�ม�รถตอบโจทย์ GRI ให้ได้
อย่�งครอบคลุมม�กที่สุด
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ดัชนีชี้วัดต�มกรอบแนวท�งก�รจัดทำ�ร�ยง�นคว�มยั่งยืนระดับส�กล

Page NotesDisclosure Requirements

GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Standard

Disclosure
 STRATEGY AND ANALYSIS
 G4-1 Provide a statement from the most senior decision-maker of the organization 4, 5   
  (such as CEO, chair, or equivalent senior position) about the relevance of 
  sustainability to the organization and the organization’s strategy for addressing sustainability. 
 G4-2 Provide a description of key impacts, risks, and opportunities. 4, 7, 13, 26
    27, 28

 ORGANIZATIONAL PROFILE
 G4-3 Report the name of the organization. 7, Back Cover

 G4-4 Report the primary brands, products, and services. 7
 G4-5 Report the location of the organization’s headquarters. 7
 G4-6 Report the number of countries where the organization operates, and names of
  countries where either the organization has significant operations or that are specifically
  relevant to the sustainability topics covered in the report. 7
 G4-7 Report the nature of ownership and legal form. 7
 G4-8 Report the markets served (including geographic breakdown, sectors served, and 7
  types of customers and beneficiaries).
 G4-9 Report the scale of the organization. 8, 18
 G4-10 a. Report the total number of employees by employment contract and gender. 
  b. Report the total number of permanent employees by employment type and gender. 36 
  c. Report the total workforce by employees and supervised workers and by gender.
  d. Report the total workforce by region and gender. 36
  e. Report whether a substantial portion of the organization’s work is performed by
   workers who are legally recognized as self-employed, or by individuals other than
   employees or supervised workers, including employees and supervised employees
   of contractors.
  f. Report any significant variations in employment numbers (such as seasonal
   variations in employment in the tourism or agricultural industries).
 G4-11 Report the percentage of total employees covered by collective bargaining agreements. 
 G4-12 Describe the organization’s supply chain.
 G4-13 Report any significant changes during the reporting period regarding the organization’s size,
  structure, ownership, or its supply chain.”
 G4-14 Report whether and how the precautionary approach or principle is addressed by
  the organization.
 G4-15 List externally developed economic, environmental and social charters, principles,
  or other initiatives to which the organization subscribes or which it endorses. 13
 G4-16 List memberships of associations (such as industry associations) and national or
  international advocacy organizations.
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Standard

Disclosure
 IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES
 G4-17 a. List all entities included in the organization’s consolidated financial statements or
   equivalent documents.
   b. Report whether any entity included in the organization’s consolidated financial
   statements or equivalent documents is not covered by the report
 G4-18 a. Explain the process for defining the report content and the Aspect Boundaries. 18, 19
  b. Explain how the organization has implemented the Reporting Principles for
   Defining Report Content.
 G4-19 List all the material Aspects identified in the process for defining report content. 11, 12, 33 
 G4-20 For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the organization. 19
 G4-21 For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the organization. 19 
 G4-22 Report the effect of any restatements of information provided in previous reports,    
  and the reasons for such restatements. 19
 G4-23 Report significant changes from previous reporting periods in the Scope and 19
  Aspect Boundaries.
 STAKEHOLDER ENGAGEMENT
 G4-24 Provide a list of stakeholder groups engaged by the organization. 16, 17
 G4-25 Report the basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage. 16, 17
 G4-26 Report the organization’s approach to stakeholder engagement, including frequency 16, 17
  of engagement by type and by stakeholder group, and an indication of whether any of
  the engagement was undertaken specifically as part of the report preparation process.
 G4-27 Report key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement, 16, 17
  and how the organization has responded to those key topics and concerns, including
  through its reporting. Report the stakeholder groups that raised each of the key topics
  and concerns.
 REPORT PROFILE
 G4-28 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided. 18
 G4-29 Date of most recent previous report (if any).
 G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial). 18
 G4-31 Provide the contact point for questions regarding the report or its contents. 18
 G4-32 a.  Report the ‘in accordance’ option the organization has chosen.
  b. Report the GRI Content Index for the chosen option.
  c. Report the reference to the External Assurance Report, if the report has been
   externally assured. GRI recommends the use of external assurance but it is not
   a requirement to be ‘in accordance’ with the Guidelines. 
 G4-33 a. Report the organization’s policy and current practice with regard to seeking external 18, 19   
   assurance for the report.
  b. If not included in the assurance report accompanying the sustainability report,
   report the scope and basis of any external assurance provided.
  c. Report the relationship between the organization and the assurance providers.
  d. Report whether the highest governance body or senior executives are involved
   in seeking assurance for the organization’s sustainability report.
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Disclosure
 GOVERNANCE
 G4-34 Report the governance structure of the organization, including committees of the highest  26, 
  governance body. Identify any committees responsible for decision-making on economic, Annual report
  environmental and social impacts.
 G4-35 Report the process for delegating authority for economic, environmental and social
  topics from the highest governance body to senior executives and other employees.
 G4-36 Report whether the organization has appointed an executive-level position or positions
  with responsibility for economic, environmental and social topics, and whether post
  holders report directly to the highest governance body.
 G4-37 Report processes for consultation between stakeholders and the highest governance
  body on economic, environmental and social topics. If consultation is delegated,
  describe to whom and any feedback processes to the highest governance body.
 G4-38 Report the composition of the highest governance body and its committees. 26
 G4-39 Report whether the Chair of the highest governance body is also an executive officer
  (and, if so, his or her function within the organization’s management and the reasons
  for this arrangement).
 G4-40 Report the nomination and selection processes for the highest governance body and
  its committees, and the criteria used for nominating and selecting highest governance
  body members.
 G4-41 Report processes for the highest governance body to ensure conflicts of interest are
  avoided and managed. Report whether conflicts of interest are disclosed to stakeholders.
 G4-42 Report the highest governance body’s and senior executives’ roles in the development,
  approval, and updating of the organization’s purpose, value or mission statements,
  strategies, policies, and goals related to economic, environmental and social impacts.
 G4-43 Report the measures taken to develop and enhance the highest governance body’s
  collective knowledge of economic, environmental and social topics.
 G4-44 a. Report the processes for evaluation of the highest governance body’s performance
   with respect to governance of economic, environmental and social topics. Report
   whether such evaluation is independent or not, and its frequency. Report whether
   such evaluation is a self-assessment.
  b. Report actions taken in response to evaluation of the highest governance body’s
   performance with respect to governance of economic, environmental and social
   topics, including, as a minimum, changes in membership and organizational practice.
 G4-45 a. Report the highest governance body’s role in the identification and management of
   economic, environmental and social impacts, risks, and opportunities. Include
   the highest governance body’s role in the implementation of due diligence processes.
  b. Report whether stakeholder consultation is used to support the highest governance
   body’s identification and management of economic, environmental and social impacts,
   risks, and opportunities.
 G4-46 Report the highest governance body’s role in reviewing the effectiveness of
  the organization’s risk management processes for economic, environmental and
  social topics.
 G4-47 Report the frequency of the highest governance body’s review of economic,
  environmental and social impacts, risks, and opportunities.
 G4-48 Report the highest committee or position that formally reviews and approves
  the organization’s sustainability report and ensures that all material Aspects are covered.
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES
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Disclosure
 GOVERNANCE (Continue)
 G4-49 Report the process for communicating critical concerns to the highest governance body
 G4-50 Report the nature and total number of critical concerns that were communicated to
  the highest governance body and the mechanism(s) used to address and resolve them.
 G4-51 a. Report the remuneration policies for the highest governance body and senior executives.
  b. Report how performance criteria in the remuneration policy relate to the highest
   governance body’s and senior executives’ economic, environmental and social
   objectives.
 G4-52 Report the process for determining remuneration. Report whether remuneration
  consultants are involved in determining remuneration and whether they are independent
  of management. Report any other relationships which the remuneration consultants
  have with the organization.
 G4-53 Report how stakeholders’ views are sought and taken into account regarding remuneration,
  including the results of votes on remuneration policies and proposals, if applicable.
 G4-54 Report the ratio of the annual total compensation for the organization’s highest-paid
  individual in each country of significant operations to the median annual total compensation
  for all employees (excluding the highest-paid individual) in the same country.
 G4-55 Report the ratio of percentage increase in annual total compensation for the organization’s
  highest-paid individual in each country of significant operations to the median percentage
  increase in annual total compensation for all employees (excluding the highest-paid individual)
  in the same country.
 ETHICS AND INTEGRITY
 G4-56 Describe the organization’s values, principles, standards and norms of behavior such as  9,  
  codes of conduct and codes of ethics. Annual report
 G4-57 Report the internal and external mechanisms for seeking advice on ethical and lawful 21 
  behavior, and matters related to organizational integrity, such as helplines or advice lines. 
 G4-58 Report the internal and external mechanisms for reporting concerns about unethical or 21    
  unlawful behavior, and matters related to organizational integrity, such as escalation
  through line management, whistleblowing mechanisms or hotlines.
 SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
 Standard Standard Disclosure Title
 Disclosure
 CATEGORY: ECONOMIC
 ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-EC1 Direct economic value generated and distributed
 G4-EC2 Financial implications and other risks and opportunities for the organization’s activities
  due to climate change
 G4-EC3 Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations
 G4-EC4 Financial assistance received from government
 ASPECT: MARKET PRESENCE
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-EC5 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage
  at significant locations of operation
 G4-EC6 Proportion of senior management hired from the local community at significant
  locations of operation
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Disclosure
 ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-EC7 Development and impact of infrastructure investments and services supported
 G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts
 ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 27, 36
 G4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at significant locations of operation Will be reported

     in 2017
 CATEGORY: ENVIRONMENTAL
 ASPECT: MATERIALS
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-EN1 Materials used by weight or volume
 G4-EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials
 ASPECT: ENERGY
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-EN3 Energy consumption within the organization  30, 31
 G4-EN4 Energy consumption outside of the organization 30, 31 
 G4-EN5 Energy intensity 31
 G4-EN6 Reduction of energy consumption
 G4-EN7 Reductions in energy requirements of products and services Will be reported

     in 2017 
ASPECT: WATER
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-EN8 Total water withdrawal by source
 G4-EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water
 G4-EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused 
 ASPECT: BIODIVERSITY
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-EN11 Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and
  areas of high biodiversity value outside protected areas
 G4-EN12 Description of significant impacts of activities, products, and services on biodiversity
  in protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas
 G4-EN13 Habitats protected or restored
 G4-EN14 Total number of IUCN Red List species and national conservation list species with
  habitats in areas affected by operations, by level of extinction risk
 ASPECT: EMISSIONS   
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1)
 G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2) 
 G4-EN17 Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 3) 
 G4-EN19 9 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions 
 G4-EN20 Emissions of ozone-depleting substances (ODS)
 G4-EN21 NOX, SOX, and other significant air emissions
 ASPECT: EFFLUENTS AND WASTE
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-EN22 Total water discharge by quality and destination
 G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Standard

Disclosure
 ASPECT: EFFLUENTS AND WASTE (Continue)
 G4-EN24 Total number and volume of significant spills
 G4-EN25 Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed hazardous under
  the terms of the Basel Convention Annex I, II, III, and VIII, and percentage of transported
  waste shipped internationally
 G4-EN26 Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and related habitats
  signifcantly affected by the organization’s discharges of water and runoff
 ASPECT: PRODUCTS AND SERVICES
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services
 G4-EN28 Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by category  
 ASPECT: COMPLIANCE
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 
 G4-EN29 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for  
  non- compliance with environmental laws and regulations
 ASPECT: TRANSPORT
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-EN30 Significant environmental impacts of transporting products and other goods and
  materials for the organization’s operations, and transporting members of the workforce
 ASPECT: OVERALL
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-EN31 Total environmental protection expenditures and investments by type
 ASPECT: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-EN32 Percentage of new suppliers that were screened using environmental criteria Will be reported

     in 2017
 G4-EN33 Significant actual and potential negative environmental impacts in the supply chain
  and actions taken
 ASPECT: ENVIRONMENTAL GRIEVANCE MECHANISMS
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-EN34 Number of grievances about environmental impacts filed, addressed, and resolved
  through formal grievance mechanisms
 CATEGORY: SOCIAL
 SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK
 ASPECT: EMPLOYMENT
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-LA1 Total number and rates of new employee hires and employee turnover by age group,
  gender and region
 G4-LA2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time  16, 22, 23, 28
  employees, by significant locations of operation 
 G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender
 ASPECT: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-LA4 Minimum notice periods regarding operational changes, including whether these are
  specified in collective agreements
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Standard

Disclosure
 ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-LA5 Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker health n/a
  and safety committees that help monitor and advise on occupational health and
  saftey programs
 G4-LA6 Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism,
  and total number of work-related fatalities, by region and by gender
 G4-LA7 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation
 G4-LA8 Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions
 ASPECT: TRAINING AND EDUCATION
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-LA9 Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category  22, 23, 24
 G4-LA10 Programs for skills management and lifelong learning that support the continued 20, 22, 
  employability of employees and assist them in managing career endings 23, 24
 G4-LA11 Percentage of employees receiving regular performance and career development 22, 23, 24
  reviews, by gender and by employee category
 ASPECT: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-LA12 Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee 
  category according to gender, age group, minority group membership, and other
  indicators of diversity
 ASPECT: EQUAL REMUNERATION FOR WOMEN AND MEN
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-LA13 Ratio of basic salary and remuneration of women to men by employee category,
  by significant locations of operation
 ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR LABOR PRACTICES
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-LA14 Percentage of new suppliers that were screened using labor practices criteria
 G4-LA15 Significant actual and potential negative impacts for labor practices in the supply chain
  and actions taken
 ASPECT: LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHANISMS
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-LA16 Number of grievances about labor practices filed, addressed, and resolved through 28, 29
  formal grievance mechanisms
 SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS
 ASPECT: INVESTMENT
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-HR1 Total number and percentage of significant investment agreements and contracts that 
  include human rights clauses or that underwent human rights screening
 G4-HR2 Total hours of employee training on human rights policies or procedures concerning
  aspects of human rights that are relevant to operations, including the percentage of
  employees trained
 ASPECT: NON-DISCRIMINATION   
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 16, 28
 G4-HR3 Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken
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Disclosure
 ASPECT: FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-HR4 Operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom of association
  and collective bargaining may be violated or at significant risk, and measures taken
  to support these rights
 ASPECT: CHILD LABOR
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-HR5 Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of child labor,
  and measures taken to contribute to the effective abolition of child labor
 ASPECT: FORCED OR COMPULSORY LABOR
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-HR6 Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of forced
  or compulsory labor, and measures to contribute to the elimination of all forms of
  forced or compulsory labor
 ASPECT: SECURITY PRACTICES
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-HR7 Percentage of security personnel trained in the organization’s human rights policies or     
  procedures that are relevant to operations
 ASPECT: INDIGENOUS RIGHTS
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-HR8 Total number of incidents of violations involving rights of indigenous peoples and
  actions taken
 ASPECT: ASSESSMENT
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-HR9 Total number and percentage of operations that have been subject to human rights
  reviews or impact assessments
 ASPECT: SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-HR10 Percentage of new suppliers that were screened using human rights criteria
 G4-HR11 Significant actual and potential negative human rights impacts in the supply chain
  and actions taken
 ASPECT: HUMAN RIGHTS GRIEVANCE MECHANISMS
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-HR12 Number of grievances about human rights impacts filed, addressed, and resolved
  through formal grievance mechanisms
 SUB-CATEGORY: SOCIETY
 ASPECT: LOCAL COMMUNITIES  
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-SO1 Percentage of operations with implemented local community engagement, impact 30, 37, 38, 39    
  assessments, and development programs 
 G4-SO2 Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities 30, 37, 38, 39
 ASPECT: ANTI-CORRUPTION
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-SO3 Total number and percentage of operations asessed for risks related to corruption 27   
  and the significant risks identified
 G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and procedures 27
 G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken n/a
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Disclosure
 ASPECT: PUBLIC POLICY
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-SO6 Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary  
 ASPECT: ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 27
 G4-SO7 Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly n/a
  practices and their outcomes
 ASPECT: COMPLIANCE
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-SO8 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for
  non-compliance with laws and regulations
 ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR IMPACTS ON SOCIETY
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-SO9 Percentage of new suppliers that were screened using criteria for impacts on society
 G4-SO10 Significant actual and potential negative impacts on society in the supply chain and
  actions taken
 ASPECT: GRIEVANCE MECHANISMS FOR IMPACTS ON SOCIETY
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-SO11 Number of grievances about impacts on society filed, addressed, and resolved
  through formal grievance mechanisms
 SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY
 ASPECT: CUSTOMER HEALTH AND SAFETY
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-PR1 Percentage of significant product and service categories for which health and safety 
  impacts are assessed for improvement
 G4-PR2 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes n/a
  concerning the health and safety impacts of products and services during their life cycle,
  by type of outcomes
 ASPECT: PRODUCT AND SERVICE LABELING
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-PR3 Type of product and service information required by the organization’s procedures for 
  product and service information and labeling, and percentage of significant product
  and service categories subject to such information requirements
 G4-PR4 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes    
  concerning product and service information and labeling, by type of outcomes
 G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction 
 ASPECT: MARKETING COMMUNICATIONS
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-PR6 Sale of banned or disputed products n/a
 G4-PR7 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes n/a
  concerning marketing communications, including advertising, promotion, and 
  sponsorship,by type of outcomes
 ASPECT: CUSTOMER PRIVACY
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-PR8 Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy 29
  and losses of customer data
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Disclosure
 ASPECT: COMPLIANCE
 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
 G4-PR9 Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and regulations  n/a 
  concerning the provision and use of products and services
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