
รายงานการพัฒนาอยางยั�งยืน 2557
บร�ษัท ไอ.ซ�.ซ�. อินเตอรเนชั�นแนล จำกัด (มหาชน)

GOOD
PEOPLE

GOOD
PRODUCTS

GOOD
SOCIETY

SUSTAINABILITY REPORT 2014
I.C.C. International Public Company Limited

GOOD
PEOPLE

GOOD
PRODUCTS

GOOD
SOCIETY



“จงทำาธุรกิจดวยคุณธรรม

เพื่อประโยชนที่ยั่งยืน”

“ดร.เทียม	โชควัฒนา”
ผู้ก่อตั้ง	และอดีตประธานเครือสหพัฒน์



สารจากกรรมการผูอำานวยการ และประธานกรรมการบริหาร

บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จำ�กดั (มห�ชน) ดำ�เนินธรุกจิจดัจำ�หน�่ยสนิค�้อปุโภคบรโิภคม�น�นกว�่ 50 ปี
จ�กธรุกจิเลก็ๆ และเตบิโตอย�่งมัน่คงม�โดยตลอด ดว้ยก�รดำ�เนนิธรุกจิโดยยดึหลกัคณุธรรมและจรยิธรรมตอ่
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียทกุกลุม่ ทัง้ในกระบวนก�รทำ�ง�นและที่ไมเ่กีย่วกบักระบวนก�รทำ�ง�น ท้ังนี ้ไดม้กี�รถ�่ยทอด
นโยบ�ยนีผ้�่นผูบ้รหิ�รเป็นลำ�ดบัจนถงึระดบัปฏบัิตกิ�ร เพือ่ใหเ้กดิก�รคดิและปฏบิตัไิปแนวท�งเดยีวกนั  ภ�ยใต้
นโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน ใน 3 เรื่อง คือ “คนดี	:	สินค้าดี	:	สังคมดี”

เร�เชื่อว่� นโยบ�ยดังกล่�วคือหัวใจสำ�คัญของก�รสร้�งคว�มยั่งยืนของธุรกิจ เพร�ะก�รสนับสนุนให้บุคล�กร
ของเร�เป็นคนดีของสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมในก�รดำ�เนินชีวิตและก�รทำ�ง�น มีคว�มซื่อสัตย์ ไม่เอ�
เปรยีบผูอ้ืน่ ทัง้คูค่�้ ลกูค�้ ตลอดจนสงัคมและประเทศช�ต ิจะนำ�ไปสูก่�รสร�้งสรรคผ์ลติภณัฑท์ีด่ ีก�รบรกิ�รทีด่ี
และกิจกรรมท�งก�รตล�ดที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้�งสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่สังคมได้

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นก�รพัฒน�บุคล�กรให้มีหลักคิดของก�รเป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม ก�รพัฒน�
ศักยภ�พในก�รทำ�ง�น ใส่ใจเรื่องคุณภ�พชีวิตของพนักง�น ด้วยก�รจัดให้มีสวัสดิก�รพื้นฐ�นต่�งๆ อีกทั้งได้
จัดให้มีสวัสดิก�รพิเศษ อ�ทิ จัดให้มีศูนย์รับเลี้ยงบุตรพนักง�น เพื่อช่วยดูแลบุตรพนักง�นในเวล�ทำ�ง�น ก�ร
ใหท้นุก�รศกึษ�บตุรพนกัง�น หรือก�รจดัใหม้ศีนูยอ์อกกำ�ลงัก�ย เพือ่สง่เสรมิให้พนกัง�นมสีขุภ�พท่ีดดีว้ยก�ร
ออกกำ�ลังก�ย เป็นต้น

น�ยบุญเกียรติ  โชควัฒน�
กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รและประธ�นกรรมก�รบริห�ร

น�ยบุญเกียรติ  โชควัฒน�

ออกกำ�ลังก�ย เป็นต้น
นอกจ�กนี้ ในมิติของก�รทำ�ง�น บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีก�รคิด
สร้�งสรรคน์วตักรรมท้ังด�้นผลติภัณฑ ์และกจิกรรมท�งก�รตล�ด 
อ�ทิ ก�รใช้ผลผลิตจ�กท้องถ่ินเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
จัดจำ�หน่�ย ก�รทำ�กิจกรรมก�รตล�ด และส่งเสริมก�รข�ย เพื่อ
รวบรวมร�ยได้มอบให้องค์กรส�ธ�รณกุศลอย่�งต่อเนื่อง รวมถึง
ก�รจ้�งพนักง�นในท้องถิ่น และเปิดโอก�สให้มีก�รประกวดร�ค�
จัดซื้อจัดจ้�งอย่�งเป็นธรรม โดยเน้นก�รจ้�งง�นในท้องถ่ิน ซ่ึง
กิจกรรมเหล่�นี้ ส�ม�รถเอื้อประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม และสร้�ง
ก�รเจริญเติบโตขององค์กรไปพร้อมๆ กัน 

บริษัทฯ ยังคงยึดถือนโยบ�ยนี้เป็นแนวท�งหลักในก�รดำ�เนิน
ธุรกิจต่อไป เพื่อคว�มเจริญก้�วหน้�อย่�งยั่งยืนไปพร้อมกับก�ร
ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงสังคม ประเทศช�ติ และ
สิ่งแวดล้อมของเร�



รูจักไอ.ซี.ซี.

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2507 
ด้วยพนักง�นเพียง 7 คน ภ�ยใต้ชื่อ ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด อินเตอร์เนชั่นแนล
คอสเมตคิส ์(เพีย้ซ) ซึง่ตลอดระยะเวล�กว�่ 50 ปขีองก�รดำ�เนนิง�น บรษิทัฯ ได้
ดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีธรรม�ภิบ�ล รวมถึงสนับสนุนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่�ยให้ทำ�ง�น
รว่มกนัอย่�งสร�้งสรรค ์พฒัน� และเตบิโตไปดว้ยกนั ภ�ยใตน้โยบ�ยก�รดำ�เนนิง�น
และก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน ปัจจุบัน ไอ.ซี.ซี. มีพนักง�นกว่� 7,000 คน และมี
พันธมิตรท�งธุรกิจทั้งในประเทศ และต่�งประเทศ

สรรสร้างความสุข	และความสวยงามเพื่อปวงชน
•	มอบความสวยงามและมั่นใจอย่างผู้หญิงคิดบวก
 บริษัทฯ นำ�เสนอผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�งและเครื่องหอม ที่นำ�คว�มสวยง�ม
 และคว�มมัน่ใจ ม�สูส่�วไทยอย่�งต่อเน่ือง และได้ขย�ยฐ�นธรุกจิเพือ่คว�มง�ม
 สู่แบรนด์เครื่องสำ�อ�งและเคร่ืองหอมช้ันนำ�จนเป็นที่ยอมรับจ�กผู้ใช้
 อย่�งกว้�งขว�งท้ังตล�ดในประเทศและต่�งประเทศ อ�ทิ   BSC   COSMETOLOGY,
 SHEENEˊ, ARTY PROFESSIONAL, HONEI V, ST.ANDREWS, PURE 
 CARE, BSC Panadda และ BSC Dermacetique เป็นต้น

•	 เติมเต็มทุกแฟชั่นไลฟ์สไตล์จากภายในสู่ภายนอก
 ครบครันด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งก�ยสุภ�พสตรี และสุภ�พบุรุษหล�กหล�ย
 แบรนด์ดัง ครอบคลุมทั้งชุดชั้นใน เครื่องแต่งก�ย เคร่ืองหนัง ตอบโจทย์
 ไลฟ์สไตล์ของทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ให้ดูดีในแบบที่คุณเป็น ด้วยแบรนด์ดัง
 ม�กม�ย อ�ทิ WACOAL, BSC, KULLASTRI, ARROW, LACOSTE, GUY
 LAROCHE, DAKS, HAZZYS, MIZUNO, ELLE, ELLE, HOMME, ENFANT
 และ NATURALIZER เป็นต้น
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•	 อบอวลความสุขด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ
 มอบคว�มสะดวกอย�่งครบครนั ดว้ยผลติภัณฑเ์ครือ่งใชภ้�ยในบ�้น ท่ีม�พรอ้ม
 คุณภ�พม�ตรฐ�นส�กล และปลอดภัยสำ�หรับทุกคนในครอบครัว อ�ทิ น้ำ�แร่
 ธรรมช�ติ 100% ภ�ยใต้แบรนด์ใหม่ เจริญปุระ ผลิตภัณฑ์เคร่ืองหอมและ
 ถนอมผ้� ESSENSE, Fresh & Soft ผลิตภัณฑ์ผ้�ขนหนูและตุกต�
 RAINFLOWER เสือ้ผ�้อปุกรณเ์ครือ่งใชส้ำ�หรบัเดก็ ENFANT และ ABSORBA

•	 ช้อปเร็วดั่งใจคลิก
 อำ�นวยคว�มสะดวกด้วยช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยท่ีหล�กหล�ย ให้ได้เร็วด่ังใจคลิก
 ทั้งไดเร็ก ไลน์ และช่องท�งออนไลน์ อ�ทิ สถ�นีโทรทัศน์ S Channel
 นำ�เสนอร�ยก�รส�ระบันเทิง และผลิตภัณฑ์คุณภ�พท่ีส�ม�รถโทรสั่งซื้อ
 ได้ทันที  Shop Channel บริก�รสั่งซื้อสินค้�คุณภ�พชั้นนำ�ตลอด 24 ชั่วโมง
 รวมถึงช่องท�งออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.shopicc.com นอกจ�กนี้ มีช่องท�ง
 ในก�รสื่อส�รไปยังลูกค้�ผ่�นโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook Fanpage และ
 ICC Line Official Account 

•	 บริการลูกค้าสัมพันธ์	His	&	Her	Member
 บริก�รบัตรสม�ชิก His & Her Plus Point “สะสมคว�มสุข สะสมคะแนน”                             
 มอบสิทธิ์พิเศษให้ลูกค้�ได้รับส่วนลด และสะสมคะแนนจ�กก�รซื้อผลิตภัณฑ์
 ของไอ.ซี.ซี. เพื่อแลกรับของร�งวัล จ�ก His & Her ShopSmart Catalog
 แหล่งรวมสินค้�ที่สรรสร้�งม�เฉพ�ะให้ลูกค้�ได้เลือกสรร
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“เราสรรสรางความสุข

และความสวยงามเพื่อปวงชน”



สำ�หรับข้อมูลในส่วนของก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ดูร�ยละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
ร�ยง�นประจำ�ปี 2557 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน) 
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วิสัยทัศนสู่ความสำาเร็จ

มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำ�ของคนไทยที่ดำ�เนินธุรกิจสู่ระดับส�กล มุ่งสร้�ง
นวตักรรม และพัฒน�บริษทัโดยยดึหลกัคณุธรรมและจริยธรรมสูอ่น�คตท่ียัง่ยนื

ภารกิจ
1.  พัฒน�กระบวนก�รห่วงโซ่อุปท�น (Supply Chain) ตั้งแต่ผู้ผลิตต้นน้ำ�
  ไปยังก�รข�ยปล�ยน้ำ� หน้�ร้�นค้� โดยมุ่งเน้นก�รพัฒน�ระบบ Logistics 
  ก�รบรหิ�รสนิค�้คงคลงั ก�รขนสง่ และระบบติดต�มประมวลผลส�รสนเทศ 
  ที่ส�ม�รถปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองลูกค้�ได้อย่�งรวดเร็ว แม่นยำ�
  อย่�งเป็นระบบ
2.  ตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้� และสรรสร้�งนวัตกรรมใหม่ท้ังด้�น
  ผลิตภัณฑ์ ก�รบริห�ร และช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ย
3.  ดำ�เนนิธุรกจิรว่มกบัคูค่�้ ลกูค�้ ดว้ยคว�มเปน็ธรรม สร�้งคว�มไวว้�งใจ และ
  สมัพนัธอ์นัดตีอ่กนั เพือ่คว�มเจรญิเตบิโตอย�่งยัง่ยนืของธรุกจิ และคำ�นงึถงึ
  ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่�ย
4.  ยึดหลักธรรม�ภบิ�ลในก�รดำ�เนนิธรุกจิ สง่เสรมิคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจน
  คว�มรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
5.  สนับสนุนก�รพัฒน�ทรัพย�กรของบริษัท เพื่อรองรับก�รดำ�เนินธุรกิจสู่
  ระดับส�กล

พัฒนากระบวนการ
ห่วงโซ่อุปทาน

ตั�งแต่ตนนำาสู่ปลายนำา

ภารกิจ

ตอบสนอง
ความตองการ

ของลูกคา

ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

ในการดำาเนินธุรกิจ

ดำาเนินธุรกิจ
ร่วมกับคู่คา ลูกคา
ดวยความเปนธรรม

พัฒนาทรัพยากร
ของบริษัท

เพื่อการดำาเนินธุรกิจ
สู่ระดับสากล

5.  สนับสนุนก�รพัฒน�ทรัพย�กรของบริษัท เพื่อรองรับก�รดำ�เนินธุรกิจสู่
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เกียรติประวัติ
ด้วยศักยภ�พของผู้บริห�รและพนักง�นที่ร่วมมือกันสรรสร้�งผลิตภัณฑ์ บริก�ร 
กิจกรรมเพื่อสังคม ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นที่มีจริยธรรม สร้�งสรรค์ คำ�นึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้บริโภค และคำ�นึงถึง
คว�มผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

โครงการวาโก้โบว์ชมพู	สู้มะเร็งเต้านม
ได้รับร�งวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards (AREA AWARDS) 
2013 ด้�นก�รส่งเสริมสุขภ�พ ระดับน�น�ช�ติ จ�กองค์กร Enterprise Asia 
(Asia’s leading non-government organization for entrepreneurship) โครงก�ร 
“ว�โก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้�นม” ดำ�เนินง�นม�อย่�งต่อเนื่องกว่� 1 ทศวรรษ ทั้งนี้
ร�งวัลดังกล่�วต้องผ่�นก�รตรวจสอบและประเมินผลอย่�งเข้มงวดเป็นเวล�กว่� 
6 เดือน รวมถึงก�รลงพื้นที่จริงเพื่อตรวจสอบและประเมินผลของโครงก�ร ก่อน
จะผ่�นก�รคัดเลือกให้ได้รับร�งวัล ทั้งนี้ โครงก�ร “ว�โก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้�นม” 
เริ่มใน พ.ศ. 2543 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้หญิงทุกคนมีสุขภ�พดี ปลอดภัย
จ�กโรคมะเร็งเต้�นม ส�ม�รถใช้ชีวิตอย่�งมีคว�มสุข และเป็นกำ�ลังสำ�คัญใน
ก�รสร้�งสังคมที่เข้มแข็งต่อไป

ด้วยศักยภ�พของผู้บริห�รและพนักง�นที่ร่วมมือกันสรรสร้�งผลิตภัณฑ์ บริก�ร 
กิจกรรมเพื่อสังคม ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นที่มีจริยธรรม สร้�งสรรค์ คำ�นึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้บริโภค และคำ�นึงถึง

ได้รับร�งวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards (AREA AWARDS) 
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Best	Men’s	Footwear	Collection,
Best	of	APLF	Award	Winner	2012
รองเท�้ Regal คอลเลคชัน่ Handsewn Moccasin ได้
รับร�งวัลจ�ก APLF (Asia Pacific Leather Fashion) 
ในง�น Fashion Access ณ ประเทศฮ่องกง ในฐ�นะ 
ทีเ่ปน็รองเท�้ทีมี่ก�รผลติอย�่งประณตี และมคีณุภ�พ
ดีที่สุดในเอเชีย รองเท้�รุ่นน้ีเป็นรองเท้�ที่ผลิตโดย
กรรมวธิกี�ร Brush-Off คอืเมือ่นำ�รองเท�้เข้�เคร่ืองขัด 
จะทำ�ใหส้หีนงัเง�ขึน้ และสหีนังจะกล�ยเป็น two-tone 
ม�กข้ึน รองเท้� Regal คอลเลคช่ัน Handsewn 
Moccasin ผลิตโดย ILF (International Leather 
Fashion Co.,Ltd.) ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้� Regal และส่ง
ออกข�ยทีป่ระเทศฮ่องกง และประเทศญีปุ่น่ ทัง้นี ้แสดง
ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของไอ.ซี.ซี.ในก�รสนับสนุน และ
สรรสร�้งนวตักรรมทีม่ปีระโยชนส์ูล่กูค�้อย�่งตอ่เนือ่ง 
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การดําเนินธุรกิจที่ดี ต้องไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
แต่ทําสิ่งต่างๆ อย่างมีจริยธรรม

อย่าเห็นประโยชนส่วนตน
จนขาดจริยธรรม

ดร.เทียม	โชควัฒนา



บริษัทฯ เล็งเห็นคว�มสำ�คัญของก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีคว�มรับผิดชอบต่อ 
สงัคม ครอบคลุมทัง้ก�รจ้�งง�นอย�่งเป็นธรรม ก�รดำ�เนินง�นทีเ่ปน็มติร
ต่อสิง่แวดลอ้ม และตอ่ต�้นก�รทจุริตคอร์รัปช่ัน ดว้ยไอ.ซี.ซี.ตระหนกัดวี�่
องค์กรจะเจรญิก�้วหน�้ไดอ้ย�่งยัง่ยนื ตอ้งดำ�เนนิง�นภ�ยใตน้โยบ�ยท่ีด ี
คำ�นึงถึงผลกระทบตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในก�รดำ�เนนิธรุกจิ ไดแ้ก ่ลกูค�้ 
คู่ค้� พนักง�น ผู้ถือหุ้น ตลอดจนสังคม ประเทศช�ติ ดังนั้น บริษัทฯ 
จึงกำ�หนดนโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม สู่ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนใน 
3 ประก�ร ได้แก่ Good People : Good Products : Good Society 
(คนดี : สินค้�ดี : สังคมดี)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

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

Good	People Good	Products Good	Society

คนดี	คอืก�รสนบัสนนุใหบ้คุล�กร
ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นคนดี
ของสังคม พัฒน�บุคล�กรให้มี
ศักยภ�พในก�รทำ�ง�น พร้อม
กับก�รปลูกฝังจริยธรรมในก�ร
ทำ�ง�นและดำ�เนินชีวิต สนับสนุน 
ก�รทำ�ธุรกิจกับคู่ค้�ท่ีมีจรรย�บรรณ 
ที่ดีในก�รดำ�เนินธุรกิจ และกำ�กับ 
ดูแลให้บุคล�กรปฏิบัติง�นบน 
พื้นฐ�นของคว�มซื่อสัตย์สุจริต 
ไม่เอ�เปรียบผู้อ่ืน ลูกค้� คู่ค้� 
ตลอดจนสังคมและประเทศช�ติ

สินค้าดี คือมุ่งเน้นก�รนำ�เสนอ
สินค้�ที่มีคุณภ�พที่สอดคล้อง
กับร�ค� เปิดโอก�สให้ลูกค้�
เสนอคว�มคดิเหน็เกีย่วกบัสนิค�้
และก�รบริก�รผ่�นศูนย์ลูกค้�
สัมพันธ์ และส่งเสริมให้คิดค้น
นวัตกรรมเกี่ยวกับสินค้�และ
บริก�ร เพือ่พฒัน�คณุภ�พสนิค�้
และบริก�ร ให้สอดคล้องกับ
คว�มต้องก�รของลูกค้� และ
ไม่สร้�งผลกระทบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม

สังคมดี สนับสนุนให้บุคล�กรมี
จติสำ�นกึของก�รเปน็ผูใ้ห้ เปน็ผูม้ ี
จิ ตอ�ส� สนับสนุนก�รจัด
กจิกรรมทีเ่อือ้ประโยชนต์อ่สงัคม  
ส่ิงแวดล้อม และส�ธ�รณประโยชน์ 
อย�่งสม่ำ�เสมอ ไมก่ระทำ�ก�รใดๆ 
ที่จะส่งผลในท�งลบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริม
ผู้ด้อยโอก�สให้มีอน�คตท่ีดีและ
อยู่ในสังคมได้
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง แนวทางปฏิบัติ

ลูกค�้

พนักง�น

คู่ค้�

- คว�มพึงพอใจในสินค�้และ
 บริก�ร
- สินค้�และบริก�รที่มีคุณภ�พ
 ในร�ค�ที่เหม�ะสม

- ค่�ตอบแทนและสวัสดิก�ร
 อย่�งเหม�ะสม
- คว�มมั่นคงและก้�วหน้�
 ในหน�้ที่ก�รง�น
- ดูแลเรื่องคว�มปลอดภัยและ 
 คุณภ�พชีวิต

- ปฏิบัติให้เป็นไปต�มข้อตกลง
 เงื่อนไขท�งก�รค้�
 และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
- สร้�งสัมพันธภ�พและ
 คว�มเข�้ใจที่ดีต่อกัน 
- แลกเปลี่ยนคว�มรู้ร่วมกัน
 พัฒน�สินค้� และบริก�รที่เพิ่ม
 คุณค่�ให้แก่สินค�้และบริก�ร

- มุ่งมั่นให้ผู้ใช้สินค้�และบริก�รได้รับ
 คว�มพึงพอใจสูงสุดทั้งด้�นคุณภ�พ
 และร�ค�ที่เป็นธรรม
- คดิคน้นวตักรรม เพือ่เพิม่คณุค�่ให้กับสนิค�้ 
 และบริก�ร
- จดัตัง้ I.C.C. Call Center บรกิ�รศนูยข์อ้มลู 
 ลูกค้�สัมพันธ์ 

- ปฏิบัติต่อพนักง�นอย�่งเป็นธรรม
 บนหลักสิทธิมนุษยชน 
- จัดค่�จ�้งและสวัสดิก�รที่เหม�ะสม
- จัดอบรม พัฒน�บุคล�กรทุกระดับอย�่ง
 ทั่วถึง
- ดูแลสภ�พแวดล้อม ก�รทำ�ง�น
 โดยคำ�นึงถึงคว�มปลอดภัยต่อชีวิต
 สุขภ�พ และทรัพย์สิน
 
- ปฏิบัติต�มกรอบก�รแข่งขันท�งก�รค้�
 ที่สุจริต โดยยึดต�มสัญญ� จรรย�บรรณ
 ที่ให้กับคู่ค�้อย่�งเคร่งครัด
- ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน 
 หรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือข้อตกลง
 ท�งก�รค�้ รวมถึงขัดขว�งเหตุจูงใจที่อ�จ
 ก่อให้เกิดเหตุดังกล�่ว 
- พิจ�รณ�ร�ค�ซื้อที่เหม�ะสม และกำ�หนด 
 ระเบียบในก�รดำ�เนินก�รที่ชัดเจน

ผู้มีส่วนได้เสียของ	ไอ.ซี.ซี.

ด้วยคว�มมุ่งมั่นในก�รพัฒน�ธุรกิจอย่�งยั่งยืน และตระหนักดีว�่ผู้มีส่วนได้เสีย มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รกำ�หนด
ทศิท�งของก�รดำ�เนนิธรุกจิ เพ่ือใหม้ัน่ใจว�่ผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ ไดร้บัประโยชนร์ว่มกนัทัง้ในระยะสัน้และ
ระยะย�ว จงึมีก�รกำ�หนดกลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยี เพ่ือจดัทำ�แผนง�นสนองตอบท่ีเหม�ะสม  อนัจะนำ�ไปสูก่�รเตบิโต
อย่�งยัง่ยืนบนพืน้ฐ�นคว�มเป็นธรรมในก�รดำ�เนินธรุกจิกบัทุกฝ�่ย ทำ�ให้เกดิก�รมสีว่นรว่มอย�่งแทจ้รงิ รวมถงึ 
ได้มีก�รทบทวนและพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง แนวทางปฏิบัติ

เจ้�หนี้ก�รค้�

เจ้�หนี้เงินกู้

ลูกหนี้ก�รค้�

ผู้ถือหุ้น

- ชำ�ระหนี้ตรงต�มเวล�
 และได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค�่

- สร้�งคว�มน่�เช่ือถือให้กับเจ้�หน้ี

- ปฏิบัติต�มสัญญ� ข้อตกลง
 อย่�งชัดเจน และเป็นธรรม

- สร�้งผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นได้
 อย่�งเหม�ะสม 
- บริห�รง�นด้วยคว�มเป็นธรรม 
 ต�มหลักบรรษัทภิบ�ล

- ติดตั้งระบบ Approved Vender List ต�ม
 ม�ตรฐ�น ISO 9001 เพื่อประเมินคัดเลือก
 คู่ค้� ระบบก�รตรวจสอบ และระบบ
 ก�รปฏิบัติง�น 
- สนับสนุน และให้คว�มช่วยเหลือ
 ในโครงก�รจัดห�ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- หลีกเลี่ยงก�รซื้อสินค้�ของคู่ค้�ที่ละเมิด
 สิทธิมนุษยชน และละเมิดทรัพย์สิน
 ท�งปัญญ�

- ชำ�ระเงนิให้กบัเจ�้หนีต้รงต�มขอ้ตกลงต�ม 
 ก�รค้�ที่ตกลงล่วงหน้� (ไม่ว�่สถ�นก�รณ์
 ท�งเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไปอย่�งไร)
- ใช้วิธีก�รโอนเงินผ่�นธน�ค�รในระบบ
 Media Clearing 

- ปฏิบัติต�มสัญญ� ข้อตกลง และเงื่อนไข
 ที่มีต่อเจ�้หนี้อย�่งเคร่งครัด 
- แจ้งให้เจ้�หนี้ทร�บล่วงหน้�
 ห�กไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�มข้อผูกพัน
 ในสัญญ� และห�แนวท�งแก้ไขร่วมกัน
 อย่�งสมเหตุผล

- กำ�หนดระยะเวล�ที่ลูกค้�ต้องชำ�ระหนี้
 อย่�งชัดเจน
- มีก�รติดต�มก�รชำ�ระหนี้อย�่งเป็นธรรม

- ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นที่ถูกต้อง
 ครบถ้วนต�มคว�มจริงอย่�งสม่ำ�เสมอ
- มีนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลอย่�งชัดเจน
- ดำ�เนนิธรุกจิต�มหลกับรรษัทภบิ�ล เพือ่ให้ 
 เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง แนวทางปฏิบัติ

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

ภ�ครัฐ

คู่แข่ง

- ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงผลกระทบ 
 ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ปฏิบัติต�มกฎหม�ยและ
 ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

- ดำ�เนินธุรกิจอย�่งโปร่งใส สุจริต 
 และเป็นธรรม
- แข่งขันภ�ยใต้จริยธรรมและ 
 กฎหม�ย

- กำ�หนดไว้ในนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 
 ที่ดี โดยคำ�นึงถึงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม 
 และสิ่งแวดล้อม
- ปลกูฝงัจติสำ�นกึ คว�มรบัผดิชอบตอ่ชมุชน 
 และสังคมให้เกิดในบริษัทอย�่งต่อเนื่อง

- ชำ�ระภ�ษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวล�
 ต�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ย
- สนับสนุนกิจกรรมภ�ครัฐ
- ร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นและสนับสนุน
 กิจกรรมภ�ครัฐอย�่งต่อเนื่อง 

- ปฏิบัติต่อคู่แข่งอย�่งยุติธรรมต�มกรอบ
 ก�รค้�ที่สุจริต ดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�ม
 เป็นธรรมภ�ยใต้กรอบกฎหม�ย
 และจรรย�บรรณ

ก�รเปิดเผยสถิติก�รเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตร�ก�รหยุดง�นหรืออัตร�ก�รเจ็บป่วยจ�กก�รทำ�ง�น
ณ 31 ธันว�คม 2557 บริษัทฯ มีจำ�นวนพนักง�นทั้งหมด 7,178 คน
 • พนักง�นที่เกิดอุบัติเหตุจ�กก�รทำ�ง�น จำ�นวน 10 คน คิดเป็น 0.14 %
 • พนักง�นที่หยุดง�นเนื่องจ�กก�รเจ็บป่วยจ�กก�รทำ�ง�น 7 คน คิดเป็น 0.097 %

สถิติการฝึกอบรม
 ในป ี2557 บรษิทัฯ จดัฝกึอบรมพนกัง�นเพ่ือเพ่ิมพนูคว�มรู ้คว�มส�ม�รถ ใหท้นัตอ่เหตกุ�รณ ์และส�ม�รถ
แข่งขันในตล�ดได้ พนักง�นสำ�นักง�นได้รับก�รฝึกอบรมเฉลี่ย 8 ชั่วโมง/คน และพนักง�นข�ยเฉลี่ย 15 ชั่วโมง
ต่อคน
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ผลักน้ำาออกไป น้ำาไหลเขามา 
วักน้ำาเขามา น้ำาไหลออกไป

คนที่เป็นผู้ให้ มักได้รับสิ่งตอบแทนเสมอ
อย่างน้อยก็ต้องได้รับ ความรัก และความช�่นชมจากผู้อื่น
เปร�ยบเสมือนผลักนํ้าออกไปจากตัว น้ําก็ยิ่งไหลเข้ามา

ดร.เทียม	โชควัฒนา



บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้นโยบ�ยก�รพัฒน� 
อย่�งยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน และสังคม โดยคำ�นึงถึง
แนวท�งปฏิบัติ ดังนี้ 

1.		 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	การแข่งขันที่เป็นธรรม
  กำ�หนดให้มีระบบก�รจัดซื้อจัดจ�้งที่โปร่งใส ชัดเจน และเป็นธรรม 
    มีก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ค�กล�งวัสดุอุปกรณ์ ก�รเปรียบเทียบร�ค� 
  จัดซื้อ ก�รประกวดร�ค�จัดจ้�ง ก�รก่อสร้�งหรือตกแต่งร�้น ทั้งใน 
  กรณีปกติและกรณีเร่งด่วน ซึ่งผู้บริห�รและพนักง�นมีหน้�ที่ต้อง 
  ปฏบัิตติ�มระบบทีว่�งไวอ้ย�่งเครง่ครดั โดยเปน็ก�รประส�นง�นกนั 
  ระหว่�ง ส่วนง�นจัดซื้อ ส่วนง�นบัญชีก�รเงิน และส่วนธุรกิจท่ี 
  รบัผดิชอบแตล่ะง�น กรณีตรวจพบก�รไมป่ฏิบตัติ�มระบบโดยเจตน� 
  ทุจริต ถือเป็นคว�มผิดร้�ยแรงท�งวินัยของบริษัทฯ

2.			การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
  ถือเป็นนโยบ�ยที่จะไม่เกี่ยวข้องกับก�รละเมิดทรัพย์สินท�ง 
  ปัญญ� ไม่มีก�รลอกเลียนแบบ หรือนำ�ทรัพย์สินท�งปัญญ�ของ 
  ผู้อื่นม�ใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญ�ต แต่บริษัทฯ มุ่งสร้�งสรรค์ 
  นวัตกรรมสินค้� ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ได้สินค้�ท่ีมีคุณภ�พ    
  และตอบสนอง คว�มต้องก�รของลูกค�้ โดยก�รร่วมคิดร่วมพัฒน� 
  กบัโรงง�นผลติอย�่งตอ่เนือ่ง  และสนบัสนนุใหพ้นกัง�นสง่นวตักรรม 
  เข้�ประกวดในก�รประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ (Chairman  
  Awards) เป็นประจำ�ทุกป ีซึง่ผลง�นท่ีไดร้บัร�งวลั  สร�้งคว�มภูมิใจ 
  ให้แก่พนักง�น และเป็นแรงบันด�ลใจในก�รสร้�งสรรค์นวัตกรรม 
  สู่ลูกค้�ตลอดเวล�    

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ของ ไอ.ซี.ซี.
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3.		 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
  ต�มท่ีคณะกรรมก�รบริษัท มีมติอนุมัติก�รลงน�มประก�ศเจตน�รมณ์แนวรว่มปฏิบตัภิ�คเอกชนไทย ในก�ร 
  ต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่น บริษัทฯ จึงกำ�หนดนโยบ�ยต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวท�งปฏิบัติ ดังนี้

  1. บริษัทฯ ไม่กระทำ� และ/หรือ ไม่สนับสนุนก�รให้สินบน ห�กมีก�รบริจ�คเพื่อก�รกุศล ก�รบริจ�คให้ 
   แกพ่รรคก�รเมอืง รวมถงึก�รใหข้องขวัญท�งธรุกจิ บรษิทัฯ จะดำ�เนนิก�รดว้ยคว�มโปรง่ใส ชีแ้จงและ 
   ตรวจสอบได้
  2. ส่งเสริมก�รสร้�งจิตสำ�นึก และค่�นิยมในก�รต่อต้�นคอร์รัปชั่นให้แก่กรรมก�รบริษัท ผู้บริห�ร และ 
   พนักง�นให้ปฏิบัติต�มกฎหม�ย ประก�ศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำ�เอกส�รเพื่อเป็นแนวท�ง 
   ปฏิบัติ
  3. ห้�มกรรมก�รบริษัท ผู้บริห�ร และพนักง�น กระทำ�ก�รใด หรือเป็นตัวกล�งในก�รเรียก รับทรัพย์สิน 
   หรือผลประโยชน์ใดจ�กหน่วยง�นของรัฐ หรือหน่วยง�นเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำ�ก�รผิดกฎหม�ย 
   รวมถงึก�รใชต้ำ�แหน่งหน้�ทีแ่ละ/หรือนำ�ขอ้มลูของบริษทัไปแสวงห�ผลประโยชน์ใหแ้กต่นเองหรอืผูอ้ืน่
  4. จัดให้มีกลไกก�รร�ยง�นสถ�นะท�งก�รเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่มี 
   ประสิทธิภ�พและประสทิธผิล มกี�รตรวจสอบและถว่งดลุก�รใชอ้ำ�น�จให้เหม�ะสมเพือ่ปอ้งกนัมิให้เกดิ 
   ก�รทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รทุจริตคอร์รัปชั่น
  5. กำ�หนดให้มีก�รสอบท�นก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่นอย่�งสม่ำ�เสมอ ตลอดจน 
   ก�รทบทวน แนวท�งก�รปฏบัิต ิและขอ้กำ�หนดในก�รดำ�เนนิก�ร เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัก�รเปลีย่นแปลง 
   ของธุรกิจ กฎหม�ย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  6. จัดให้มีช่องท�งในก�รสื่อส�รเพ่ือให้ผู้แจ้งเบ�ะแสส�ม�รถที่จะแจ้งเบ�ะแสอันควรสงสัย โดยให้ 
   คว�มมั่นใจว่�ผู้แจ้งเบ�ะแสจะได้รับก�รคุ้มครอง

  บริษัทฯ ดำ�เนินก�รต�มที่ได้ลงน�มประก�ศเจตน�รมณ์ไว้ และเป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติของกรรมก�ร 
  ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกระดับ ทั้งนี้ จะนำ�เสนอนโยบ�ยดังกล่�วต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อ 
  อนุมัติ ในวันที่ 31 มีน�คม 2558 ต่อไป

  ส�ม�รถแจ้งเบ�ะแสก�รทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน) ได้ท่ี 
  ตู้ปณ.22 ไปรษณีย์ย�นน�ว� 10120  หรืออีเมล iccauditcommittee@icc.co.th

4.		 การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
  ถือเป็นนโยบ�ยท่ีจะปฏิบัติต่อพนักง�นอย่�งเป็นธรรม ท้ังก�รจ้�งแรงง�น  คุณภ�พชีวิต ก�รทำ�ง�น อ�ชีวอน�มัย 
  คว�มปลอดภยัจ�กก�รทำ�ง�น ค�่ตอบแทนและค�่ชดเชย ก�รเกษยีณจ�กก�รทำ�ง�น และจะไมด่ำ�เนนิก�ร 
  ใดๆ ที่จะเป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน

  บรษิทัฯ ปฏบิตัติ�มกฎหม�ยแรงง�นอย�่งเครง่ครดั ใหม้กี�รกำ�หนดค�่จ�้งอย�่งเปน็ธรรม ต�มคว�มส�ม�รถ 
  ของแต่ละบุคคล กำ�หนดค่�แรงขั้นต่ำ�ต�มประก�ศของภ�ครัฐ ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนก�รทำ�ง�นล่วงเวล� 
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  และวันหยุด รวมถึงให้สิทธิ์พนักง�นในก�รโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้คว�มผิดหรือทุจริต 
  ต่อหน�้ที่ก�รง�น ไม่มีก�รเลิกจ้�งอย่�งไม่เป็นธรรม บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักง�นภ�ยใต้กฎหม�ยแรงง�น 
  ซึง่ครอบคลมุก�รคุ้มครองสทิธิมนุษยชนของพนักง�นโดยเครง่ครดั ตลอดเวล�ของก�รดำ�เนนิธรุกจิ ไมเ่คยม ี
  ประวัติก�รปฏิบัติต่อพนักง�นอย่�งไม่เป็นธรรม และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศ�ลในเรื่องดังกล่�ว

  บริษัทฯ มีนโยบ�ยในก�รไม่ใช้แรงง�นเด็ก และจะไม่รับบุคคลอ�ยุ 
  ต่ำ�กว�่ 18 ปเีข้�เปน็พนกัง�นของบรษิทัฯ ยกเว้นกรณกี�รชว่ยเหลอื 
  บุคคลที่มีคว�มจำ�เป็น หรือกรณีปฏิบัติต�มนโยบ�ยของภ�ครัฐเพื่อ 
  สง่เสรมิก�รสร�้งร�ยไดใ้หแ้กเ่ย�วชน เช่น ก�รจ�้งนักเรยีน นกัศกึษ� 
  ทำ�ง�นในวันหยุดหรือปิดภ�คเรียน ก�รจ้�งนักศึกษ�ทำ�ง�น 
  ในโครงก�รทวิภ�คี เป็นต้น

	 	 นโยบายค่าตอบแทนของพนักงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  บรษิทัฯ มนีโยบ�ยจ�่ยค�่ตอบแทนแกพ่นักง�นทัง้ในรปูของเงนิเดอืน  
  เบีย้เลีย้ง เงนิร�งวลั เงนิอดุหนนุ และสวสัดกิ�รต�่งๆ โดยพิจ�รณ�จ�ก 
  ผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปีของบริษัท และต�มผลก�รทำ�ง�นของ 
  พนักง�นเป็นร�ยบุคคล นอกจ�กน้ัน ได้พิจ�รณ�ค่�ตอบแทนใน 
  ระยะย�วในรูปของร�งวัลก�รทำ�ง�นต�มระยะเวล� เช่น 10 ปี 20 ปี 
  และ 30 ปี รวมทั้งกำ�หนดให้มีเงินบำ�เหน็จเกษียณ สำ�หรับพนักง�น 
  ทุกระดับที่ปฏิบัติง�นกับบริษัทต่อเนื่องจนถึงอ�ยุ 55 ปีบริบูรณ์

5.	การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่พนักงาน
 ส่งเสริมกิจกรรมที่เสริมสร้�งคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริห�ร และ 
 พนกัง�นอย�่งสม่ำ�เสมอ ทัง้กจิกรรมศ�สนกศุล สทิธ์ิก�รล�ง�นเพือ่ก�ร 
 ปฏิบัติธรรมต�มหลักศ�สน�แห่งตนได้ปีละ 7 วัน ซึ่งมีพนักง�นเข้� 
 รว่มกจิกรรมดงักล�่วจำ�นวนม�ก นอกจ�กนี ้ สง่เสริมให้พนกัง�น “ให้”  
 แกผู่อ่ื้น ดว้ยก�รจดักจิกรรมบริจ�คโลหติใหส้ภ�ก�ช�ดไทยเปน็ประจำ� 
 ปลีะ 4 ครัง้ ในแตล่ะปีจะมพีนักง�นเข้�ร่วมบริจ�คโลหติเปน็จำ�นวนม�ก 

6.	นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
 กำ�หนดนโยบ�ยในก�รส่งเสริมสนับสนุนก�รพัฒน�ศักยภ�พของ 
 บุคล�กรในองค์กร ทั้งในเชิงคว�มคิดและก�รปฏิบัติอย่�งเป็นรูปธรรม  
 ภ�ยใตห้ลกัคดิของบริษทัฯ เพือ่เตรียมคว�มพร้อมตอ่ก�รขย�ยตวัท�ง 
 ธรุกจิตอ่ไป อ�ท ิหลกัสตูรก�รพฒัน�บคุล�กรต�มหน�้ทีง่�น หลกัสตูร 
 พัฒน�พนักง�นข�ย และระบบเรียนรู้ด้วยตนเองผ่�นสื่อมัลติมีเดีย 
 ของบริษัทฯ เป็นต้น
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9.	การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
 จดัใหม้กี�รใหค้ว�มรู้เรือ่งสิง่แวดลอ้มผ�่นระบบอนิทร�เนต็ของบรษัิทฯ  
 และต�มบอร์ดประช�สัมพันธ์ จัดให้มีหนังสือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใน 
 ห้องสมุด ก�รเชิญวิทย�กรม�ให้คว�มรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับก�รดูแล 
 สิ่งแวดล้อมเป็นระยะ เช่น ก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก�รบริโภคเพ่ือ 
 ลดภ�วะโลกร้อน เป็นต้น
 

10.	การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
 บรษิทัฯ ถอืเปน็นโยบ�ยทีต่อ้งดแูลและส�นสมัพนัธก์บัชมุชนใกลเ้คยีง   
 จงึสนบัสนนุก�ร จดักจิกรรมของชมุชนอย�่งสม่ำ�เสมอ อ�ทิ ก�รจดัให้ 
 มีรถดับเพลิงเพ่ือใช้ในกรณีเพลิงไหม้ โครงก�รจิตอ�ส�ช่วยเหลือ 
 ผู้ประสบภัย เป็นต้น

7.	ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 จัดให้มี “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” เพื่อเป็นช่องท�งก�รสื่อส�รกับลูกค้� ด้วยทีมง�นมืออ�ชีพ โดยลูกค้�ส�ม�รถ 
 ติดต่อศูนย์ลูกค�้สัมพันธ์ได้ที่ โทรศัพท์หม�ยเลข 0-2294-4999 หรือจดหม�ยธุรกิจตอบรับที่บริษัทฯ จัด 
 ให้บริก�ร ณ เค�น์เตอร์จำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศ และนำ�ส่งท�งไปรษณีย์โดยไม่ต้องติดแสตมป์ หรือ 
 ติดต่อท�งอีเมล services@icc.co.th

8.	การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	
 จดัทำ�ม�ตรก�รก�รเปดิปดิเคร่ืองปรับอ�ก�ศเป็นเวล� ก�รทำ�สวทิช์ใหส้�ม�รถปดิเปดิไฟ แสงสว�่งเฉพ�ะจดุ 
 ก�รประก�ศเตือนปดิไฟแสงสว�่ง และอปุกรณ์ไฟฟ�้ต�่งๆ ในชว่งเวล�พกักล�งวนัและกอ่นกลบับ�้น ก�รปรบั 
 ปรมิ�ณน้ำ�ในทอ่ประป�เพ่ือก�รใชน้้ำ�อย�่งประหยดั ก�รลดปรมิ�ณก�รใชก้ระด�ษดว้ยก�รใชก้ระด�ษ 2 หน้� 
 และใชร้ะบบเทคโนโลยีส�รสนเทศทดแทนก�รใชก้ระด�ษ เป็นตน้ นอกจ�กนี ้ไดต้ดิตัง้อปุกรณ ์Peak Demand  
 Controller ควบคุม ปริม�ณก�รใช้พลังง�นไฟฟ้�ในอ�ค�รสำ�นักง�น ปรับปรุงระบบระบ�ยคว�มร้อนของ 
 เครื่องปรับอ�ก�ศโดยก�รติดตั้ง Cooling Pad ที่ชุดระบ�ยคว�มร้อน ของเครื่องปรับอ�ก�ศ ในลักษณะของ 
 แผงเยื่อไม้ให้น้ำ�ไหลผ่�น เพื่อให้ส�ม�รถระบ�ยคว�มร้อนได้ดีขึ้น ช่วยลดปริม�ณก�รใช้ไฟฟ้�ของเครื่อง 
 ปรับอ�ก�ศได้
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ธุรกิจเหมือนตนไม
อย่าเก็บผลไวกินคนเดียว

ทําธุรกิจเมื่อประสบความสําเร็จ ควรเจ�อจานประโยชน์ให้ผู้อื่น

ดร.เทียม	โชควัฒนา



เพื่อคนของเรา เพื่อนของเรา สังคมของเรา

ในฐ�นะเปน็ผูจ้ดัจำ�หน�่ยผลติภณัฑ์แบรนดด์งัที่ไดรั้บคว�มนิยม บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึคว�มเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนั
กับสังคมในก�รสรรสร้�งสิ่งดีง�ม มีคุณประโยชน์ รวมถึงแบ่งปันคว�มสุขในด้�นต�่งๆ คืนกลับสู่ผู้คน ชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อม

เพื่อคนของเรา

พนักง�นเป็นทรัพย�กรที่มีค่�และเป็นหัวใจสำ�คัญที่จะนำ�พ�องค์กรไปสู่คว�มสำ�เร็จ ไอ.ซี.ซี. จึงมุ่งส่งเสริม 
ฝึกฝน และพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถของพนักง�นอย่�งทั่วถึง สร้�งคว�มม่ันคงในอ�ชีพ และให้โอก�สใน
ก�รเจริญก้�วหน้�ต�มศักยภ�พ รวมถึงให้พนักง�นมีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดทิศท�งก�รดำ�เนินง�นและพัฒน� 
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักง�นโดยเค�รพต่อศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐ�นของมนุษยชนและให้ 
ผลตอบแทนที่เป็นธรรม

พัฒน�ทักษะ และบริห�รคว�ม
ก�้วหน้�ในอ�ชีพสำ�หรับพนักง�น

ใส่ใจสุขภ�พ และคว�มปลอดภัยใน
ก�รทำ�ง�น

- ก�รปรับปรุง พัฒน�กระบวนก�ร วิธีก�ร และเครื่องมือที่ใช้ 
 ในก�รสรรห�และคัดเลือกต�มม�ตรฐ�น เพื่อให้ได้ม�ซึ่ง
 บุคล�กรที่มีคว�มส�ม�รถ และเหม�ะสม
- ก�รจัดอบรม สัมมน� เพื่อเพิ่มทักษะด�้นก�รคิด ก�รบริห�ร  
 ก�รตล�ด ก�รข�ย ก�รโฆษณ� และ e-learning อย�่งตอ่เนือ่ง 
 ต�มตำ�แหน่งง�น
- ห้องสมุด เสริมสร้�งคว�มรู้ให้พนักง�น

- บริก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปี รวมถึงตรวจมะเร็งเต�้นม
 สำ�หรับพนักง�น
- ศูนย์ Day Care สถ�นรับเลี้ยงบุตรพนักง�น
- Sports Club เพื่อสุขภ�พที่ดีของพนักง�น
- จัดห้องน้ำ� และท�งเดินพิเศษสำ�หรับผู้พิก�ร
- ห้องพย�บ�ล
- หอพักฟรีสำ�หรับพนักง�นที่เดินท�งไปปฏิบัติง�น
 ในต�่งจังหวัด
- บริก�รรถรับส่งฟรีสำ�หรับพนักง�น กรณีที่เลิกง�นดึก
- โครงก�รเงินกู้เพื่อที่อยู่อ�ศัย
- สวสัดกิ�รช่วยเหลอืพนกัง�นท่ีประสบอัคคภัีย ว�ตภัย อุทกภัย 

20 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557



ใส่ใจสุขภ�พ และคว�มปลอดภัยใน
ก�รทำ�ง�น (ต่อ)

สร้�งคว�มผูกพันระหว่�งองค์กรกับ
พนักง�น

รณรงค์ และพัฒน�เพื่อชุมชน และ
สังคม

- กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- เงินช่วยเหลือพนักง�นในกรณีพิเศษ

- มอบทุนก�รศึกษ�ให้บุตรพนักง�น
- กิจกรรมสำ�หรับผู้ที่ปฏิบัติง�นครบ 10 20 และ 30 ปี
- กจิกรรมศ�สนกศุล อ�ท ิใสบ่�ตร ทำ�วตัรเยน็ และปฏบิตัธิรรม 
 ในวันธรรมสวนะ
- สวัสดิก�รซื้อสินค้�ร�ค�พิเศษ 

- รับผู้พิก�รเข้�ทำ�ง�นในหน้�ที่ที่เหม�ะสม
- ให้คว�มรู้เร่ืองสิ่งแวดล้อมผ่�นระบบอินทร�เน็ตของบริษัทฯ  
 และสื่อประช�สัมพันธ์ในองค์กร
- เชิญวิทย�กรม�ให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รดูแลสิ่งแวดล้อม 
- จัดม�ตร�ก�รเปิดปิดเครื่องปรับอ�ก�ศ เป็นเวล� รวมถึงไฟ 
 แสงสว่�ง และอุปกรณ์ไฟฟ้�ต�่งๆ ในช่วงพัก
- ปรับปริม�ณน้ำ�ในท่อประป�เพื่อก�รใช้น้ำ�อย่�งประหยัด
- ลดปริม�ณก�รใช้กระด�ษด้วยก�รใช้กระด�ษ 2 หน�้
- นำ�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศม�ใช้ทดแทนในก�รทำ�ง�น
- ตดิตัง้อปุกรณ ์Peak Demand Controller เพือ่ควบคมุปรมิ�ณ 
 ก�รใช้พลังง�นไฟฟ้�ในอ�ค�ร
- ติดตั้ง Cooling Pad เพื่อปรับปรุงระบบระบ�ยคว�มร้อนของ 
 เครื่องปรับอ�ก�ศ
- โครงก�รจิตอ�ส�ต่�งๆ
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พัฒนาพนักงาน	เพื่อก้าวย่างที่มั่นคง

นอกจ�กดำ�เนนินโยบ�ยก�รบริห�รง�นและปฏบัิตงิ�น 
ต่อพนกัง�นด้วยคว�มเปน็ธรรมแลว้ ก�รพฒัน�ทกัษะ
และศักยภ�พของพนักง�นเป็นสิ่งสำ�คัญที่ ไอ.ซี.ซี. 
ใส่ใจ และนำ�ม�ปฏิบัติอย่�งต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นให้ 
ผูบ้รหิ�รและบคุล�กรได้ฝึกใช้คว�มคดิ ภ�ยใตห้ลกัคดิ
สู่คว�มสำ�เร็จ 7 ประก�ร ได้แก่ สู้เพื่อชนะ คิดบวก 
วนิยั ศรทัธ� รวดเรว็ ซือ่สตัยเ์ทีย่งธรรม และส�มคัค ีโดย
ทกุหลักสตูรของก�รพฒัน�บุคล�กรต�มตำ�แหนง่ง�น 
และต�มหน้�ที่ง�นของไอ.ซี.ซี. ได้สอดแทรกหลักคิด
ดังกล่�ว เพือ่ใหไ้ดก้�รทำ�ง�นทีป่ระสบคว�มสำ�เร็จทัง้
ต่อตนเอง ผู้อื่น องค์กร และประเทศช�ติต่อไป ดังจะ
เห็นได้จ�กก�รกำ�หนดกลยุทธ์ก�รพัฒน�บุคล�กรใน
ด�้นต่�งๆ ดังนี้

1.	หลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามตำาแหน่งงาน ก่อน
ที่จะได้รับก�รปรับตำ�แหน่งตั้งแต่พนักง�นประจำ� 
จนกระท่ังผู้บริห�รระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒน� 
ขีดคว�มส�ม�รถในก�รเป็นผู้นำ�ที่ดี ก�รมีหลักคิดใน
ก�รบรหิ�รง�นทัง้ในด�้น Mathematics/Psychology/
Technique
	 •	 หลักสูตร	Strategic	Business	Management
  เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสำ�หรับผู้บริห�รที่จะได้
รับก�รปรับตำ�แหน่งจ�กผู้บริห�รระดับแผนกขึ้นเป็น
ผู้บริห�รระดับส่วน เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจถึงวิธีคิด 
(Thinking Concepts) แบบมีกลยุทธ์ในก�รจัดก�ร
ธุรกิจให้ประสบคว�มสำ�เร็จทั้งยอดข�ยและกำ�ไรถึง
เป�้หม�ย
	 •	 หลักสูตร	หลักคิดสู่ความสำาเร็จ
  เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสำ�หรับผู้บริห�รที่จะได้
รับก�รปรับตำ�แหน่งจ�กผู้บริห�รระดับหน่วยขึ้นเป็น 
ผูบ้รหิ�รระดับแผนก เพือ่ปลกูฝงัทศันคต ิและหลกัคดิ 
ก�รเป็นผู้นำ�ที่ดี 3 ประก�ร ได้แก่ ก�รเป็นผู้ให้ 
ก�รเป็นผู้เสียสละและก�รเป็นตัวอย่�งที่ดี

	 •	 หลักสูตร	 หลักคิดการบริหารงานให้ประสบ
ความสำาเร็จ
  เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสำ�หรับพนักง�นประจำ�
ที่จะได้รับก�รปรับตำ�แหน่งขึ้นเป็นผู้บริห�รระดับ
หน่วย เพื่อนำ�หลักคิดที่ ได้รับไปประยุกต์ ใช้ใน 
ก�รบริห�รง�น และก�รบริห�รศักยภ�พของทีมง�น
ให้ปฏิบัติง�นได้อย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ สร้�งผลง�น 
ให้เป็นไปต�มเป้�หม�ยและภ�รกิจท่ีสำ�คัญของหน่วยง�น 
และองค์กร

2.	หลกัสตูรพฒันาบคุลากรตามหนา้ท่ีงาน โดยเฉพ�ะ 
ท�งด้�นก�รตล�ดและก�รข�ย เช่น Brand Manager 
Sales Manager Marketing Officer Merchandiser 
Advertising Officer DFO เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติง�นต�ม
หน้�ที่ง�นที่ได้รับมอบหม�ยให้ประสบคว�มสำ�เร็จ 
โดยมุ่งเน้นก�รฝึกใช้คว�มคิด ซึ่งต้องเริ่มจ�กก�รมี
วัตถุประสงค์หรือเป้�หม�ยและจึงคิดห�วิธีก�รหรือ
กระบวนก�ร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป�้หม�ย
ที่ตั้งไว้
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	 •	 หลักสูตรการทำา	Marketing	 ที่ทำาให้แบรนด์	
	 	 ประสบความสำาเร็จ
  เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสำ�หรับผู้บริห�ร Brand 
Manager  Marketing Manager และพนักง�นส�ยก�ร
ตล�ด เพื่อเข้�ใจพฤติกรรมผู้บริโภค ทั้งวิธีคิด วิธีก�ร 
และขั้นตอนก�รทำ� Marketing ที่ทำ�ให้แบรนด์ประสบ
คว�มสำ�เร็จ
	 •	 หลักสูตร	Promotion	&	Merchandising
  เป็นหลักสูตรที่จัดข้ึนสำ�หรับผู้บริห�ร Sales 
Manager Merchandiser และพนักง�นส�ยก�รข�ย 
เพื่อคิดห�วิธีก�รทำ�ก�รตล�ดหรือจัดร�ยก�รใหม่ๆ 
ใหม้คีว�มแปลก แตกต�่ง หล�กหล�ย ม�กพอ ตอ่เนือ่ง 
ครอบคลุม เพื่อตอบสนองตล�ดและผู้บริโภค
	 •	 หลักสูตร	Brand	Equity	&	Brand	Experience
  เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสำ�หรับ Brand Manager 
Advertising Officer และพนักง�นส�ยก�รสื่อส�ร 
และโฆษณ� เพือ่ใหเ้กดิแรงบันด�ลใจท�งคว�มคดิเชงิ
สร้�งสรรค์ในก�รเพิ่มต้นทุนแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักต่อ 
ผูบ้รโิภค ทัง้ก�รรกัษ�กลุม่ลกูค�้เดมิและสร้�งก�รรับรู้ 
ต่อกลุ่มลูกค�้ใหม่
	 •	 หลักสูตร	Research
  เป็นหลักสูตรที่จัดข้ึนเพ่ือผู้บริห�ร พนักง�น
ส�ยก�รทำ�วิจัย เพื่อติดต�มก�รเคลื่อนไหวและ
พฒัน�ก�รของผูบ้รโิภค คูแ่ข่ง และนำ�ข้อมลูที่ไดรั้บม�
วเิคร�ะหส์ร�้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ  ตอบสนองคว�มตอ้งก�ร
ของตล�ดและผู้บริโภค
 

3.	หลักสูตรพัฒนาพนักงานขาย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถให้พนักง�นข�ยเป็น 
ข�ยเกง่ และเปน็คนด ีโดยกระบวนก�รข�ย 6 ขัน้ตอน 
(Selling Dialogue) ด้วยวิธีก�รฝึก Role playing 
อย�่งเปน็ระบบ อกีทัง้ ยงัมกี�รปลกูฝงั ตอกย้ำ�หลกัคดิ
ก�รทำ�ง�นให้ประสบคว�มสำ�เร็จ (สู้เพื่อชนะ คิดบวก 
วินัย ศรัทธ� รวดเร็ว ซื่อสัตย์เที่ยงธรรม และส�มัคคี) 
	 •	 หลักสูตร	6	Steps	for	Sales
  เป็นหลักสูตรท่ีจัดขึ้นสำ�หรับผู้บริห�ร และ 
พนักง�นข�ยประจำ�ร้�นค้� เพ่ือพัฒน�ขีดคว�ม
ส�ม�รถของพนักง�นข�ยในด้�นทักษะก�รข�ย 
ก�รบริก�ร ท้ังในภ�คทฤษฎีและภ�คปฏิบัติ เพ่ือให้
ลูกค้�เกิดคว�มมั่นใจในผลิตภัณฑ์อันส่งผลต่อก�ร
ตัดสินใจของลูกค้�
	 •	 โครงการ	DCA	(Diamond	Crown	Award)
 จัดขึ้นเพื่อสรรห�พนักง�นที่มีคว�มส�ม�รถ และ
พัฒน�ให้เป็นพนักง�นข�ยต้นแบบ ทั้งด�้นก�รสร้�ง
ยอดข�ยและก�รบริก�รต�มระบบคุณภ�พ ISO

4.	ระบบการ เรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง	 SDS	 (Se l f	
Development	System) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
บุคล�กรส�ม�รถเข้�ม�เรียนรู้ และพัฒน�ตนเองได้
ต�มอธัย�ศยั หรอืเฉพ�ะต�มตำ�แหนง่ง�น หน�้ท่ีง�น 
อย่�งเป็นระบบ ผ่�นท�งหน้�เว็บในรูปแบบสื่อ 
มัลติมีเดียไม่ว่�จะเป็นข้อคว�ม เสียง ภ�พนิ่ง 
ภ�พเคลื่อนไหว และวิดีโอ

23บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)



มอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำาหรับบุตรพนักงาน

นอกจ�กจะส่งเสริม ฝึกฝน พัฒน�คว�มรู้คว�ส�ม�รถของพนักง�นอย่�งท่ัวถึง รวมถึงสร้�งคว�มมั่นคง 
ในอ�ชีพแลว้ บรษิทัฯ ใหค้ว�มใสใ่จรวมไปถงึครอบครวัของพนกัง�น เพร�ะนอกจ�กจะพฒัน�ทกัษะก�รทำ�ง�นของ
พนักง�นแลว้ ก�รตอ่ยอดในก�รสนบัสนนุและพฒัน�ทกัษะของคนในครอบครวั ถอืเปน็ก�้วเริม่ในก�รพฒัน�สงัคม
และชมุชนอย�่งยัง่ยนืตอ่ไป บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้กองทนุสนบัสนนุก�รศกึษ�ใหแ้กบ่ตุรของพนกัง�น ทีม่คีว�มประสงค ์
จะศกึษ�ตอ่ระดบัปรญิญ�ตรีในคณะบริห�รธรุกจิ ส�ข�ก�รตล�ดและส�ข�คอมพวิเตอรธ์รุกจิ วทิย�ลยัเทคโนโลย ี
จิตรลด� โดยมอบทุนก�รศึกษ�ให้กับบุตรพนักง�นที่มีคว�มตั้งใจในก�รศึกษ� และมีคว�มประพฤติดี 
ตลอดระยะเวล� 4 ปีของก�รศึกษ� ทั้งนี้ เมื่อจบก�รศึกษ�แล้ว บริษัทฯ จะรับเข�้ม�เป็นพนักง�นต่อไป 

วิทย�ลัยเทคโนโลยีจิตรลด� เป็นวิทย�ลัยเอกชนระดับปริญญ�ตรี ท่ีจัดตั้งขึ้นต�มพระร�โชบ�ยของสมเด็จ 
พระเทพรัตนร�ชสุด�สย�มบรมร�ชกุม�รี ให้จัดก�รศึกษ�ต�มต้นแบบของวิทย�ลัยเทคโนโลยีของประเทศ
เยอรมัน เริ่มเปิดก�รเรียนก�รสอนในปีก�รศึกษ� 2557

“ตอนนี้ลูกช�ยพี่ “น้องดิว ธนโชติ เตยจังหรีด” กำ�ลังเรียนอยู่เทอม 2 ชั้นปีที่ 1 คณะ
บริห�รธุรกิจ ส�ข�คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทย�ลัยเทคโนโลยีจิตรลด� ลูกพี่มีคว�มสุขม�ก
ที่ได้เรียนที่นี่ ส่วนตัวพี่เองรู้สึกตื้นตันและดีใจม�กที่มีกองทุนสนับสนุนก�รศึกษ�ให้แก่
บุตรของพนักง�น ถือเป็นก�รสร�้งโอก�สให้กับลูกๆ ของพวกเร� ได้เรียนในที่ที่ดี ซึ่ง
บ�งครั้งเร�อ�จจะไม่มีโอก�ส เนื่องจ�กข�ดทุนทรัพย์ ก�รได้รับทุนสนับสนุนทำ�ให้ลูกพี่
ได้เรียนในสถ�บันที่ดี ถือว�่ได้รับโอก�สท�งก�รศึกษ� สร้�งอน�คตที่ดีต่อไปให้กับเข� 
รวมถึงแบ่งเบ�ภ�ระของพี่ด้วย เนื่องจ�กพี่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูก 2 คน ซึ่งนับว่�เป็น
โชคดีของครอบครัวเร�ม�กๆ ค่ะ”

คุณพัชรา	ฤทธิรัตน	์พนักงานไอ.ซี.ซี.
และคุณธนโชติ	เตยจังหรีด	บุตรที่ได้รับทุนการศึกษา
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ใสใ่จดวงใจของพอ่แม	่ดว้ยบรกิาร	Day	Care
สถานรับเลี้ยงบุตรพนักงาน

สถ�บันครอบครัวเป็นร�กฐ�นสำ�คัญในก�รสร้�งคน 
หล่อหลอมแนวคิด และก�รดำ�เนินชีวิต ถ้�สถ�บัน
ครอบครัวแข็งแกร่งมั่นคง เต็มไปด้วยคว�มรัก 
คว�มอบอุ่น และก�รเล้ียงดูภ�ยใต้จริยธรรมท่ีดี จะนำ�ไปสู่ 
ก�รเติบโตของบุคคลที่ดี มีคุณภ�พ เพื่อก�รพัฒน�
สังคมที่ดีต่อไปในอน�คต บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับ 
สถ�บนัครอบครวัเปน็อย�่งม�ก ไมว่�่จะเปน็ก�รจดัจ�้ง 
พนักง�นในพื้นที่ เพื่อให้ได้ทำ�ง�นและอยู่ใกล้ชิด
ครอบครัว รวมไปถึงก�รจัดบริก�รรับเลี้ยงบุตร
พนักง�น (I.C.C. Day-Care) ระหว่�งช่วงเวล�
ทำ�ง�นของพนักง�น ภ�ยใต้ก�รดูแลของเจ้�หน้�ที่
ดูแลเด็ก โดยรับเลี้ยงเด็กเล็กตั้งแต่อ�ยุ 1-3 ปี ตั้งแต่
เวล� 07.00 - 18.00 น. ในวันทำ�ก�รของสำ�นักง�น ณ 
ศูนย์ I.C.C. Day-Care ภ�ยในบริเวณ บริษัทไอ.ซี.ซี. 
สำ�นักง�นใหญ่ 

I.C.C. Day-Care เปิดให้บริก�รตั้งแต่พ.ศ. 2534 มี
เจ้�หน้�ที่ใส่ใจดูแลเลี้ยงดูบุตรพนักง�นอย่�งเต็มที่ 
และได้ม�ตรฐ�นส�กล ทั้งในเรื่องก�รเลี้ยงดูพื้นฐ�น 
กิจกรรมสันทน�ก�ร และดูแลสุขภ�พสำ�หรับลูกน้อย 
ของพนักง�นของไอ.ซี.ซี.เหมือนหน่ึงสม�ชิกใน
ครอบครัว เพื่อแบ่งเบ�ภ�ระและคว�มห่วงใยของ
พนักง�นที่มีต่อบุตรของตน และพัฒน�คุณภ�พชีวิต
ของเด็กให้มี คว�มพร้อมท�งด้�นร่�งก�ย จริยธรรม 
และได้ใกล้ชิดกับบิด�ม�รด� ซึ่งส�ม�รถใช้เวล�ช่วง
พักเที่ยงเข้�ไปดูแลบุตรได้ ทำ�ให้พนักง�นคล�ย 
คว�มกังวลเรื่องคว�มปลอดภัยของบุตร ส่งผลให้ 
ประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นดีขึ้นด้วย
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เพื่อเพื่อนของเรา

ก�รดำ�เนินธุรกิจและก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนจะประสบ
คว�มสำ�เร็จไม่ได้ ห�กข�ดก�รสนับสนุนอย่�งดีจ�ก
ลูกค้� คู่ค�้ และพันธมิตร บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับ
ก�รสร�้งสมัพนัธภ�พและคว�มเข�้ใจอนัดตีอ่กนั เพ่ือ
ก�รเติบโตไปพร้อมกัน

จัดตั้งศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
บรกิ�รศนูยข์อ้มลูลกูค�้สมัพนัธ ์ โดยบุคล�กรคณุภ�พ
ที่เน้นก�รสื่อส�รอย่�งมีประสิทธิภ�พ เพื่อให้เกิด 
คว�มประทบัใจสงูสดุตอ่ผูใ้ช้บริก�ร ทำ�หน้�ที่ใหข้้อมลู
เกี่ยวกับสินค้�และก�รบริก�ร รับคำ�ติชม คำ�แนะนำ� 
ข้อร้องเรียน ให้คว�มช่วยเหลือ แก้ปัญห� และ 
ตอบข้อสงสัยในเบ้ืองต้น ห�กเป็นเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับ 
คุณภ�พหรือก�รบริก�ร ศูนย์ลูกค้�สัมพันธ์จะกำ�กับ
ดูแลให้เกิดกระบวนก�รแก้ไขจนกระทั่งลูกค้�ได้รับ
คว�มพึงพอใจ อ�ทิ ก�รเปลี่ยนสินค้�ให้ห�กไม่ 
พึงพอใจในคุณภ�พ ก�รจัดส่งผลิตภัณฑ์ถึงบ้�นหรือ 
ร้�นค้�ที่ลูกค้�สะดวก ในกรณีที่ไม่มีขน�ดหรือสี 
ที่ลูกค้�ต้องก�ร เป็นต้น

สร้างงาน	สร้างอาชีพสำาหรับท้องถิ่น
ด้วยธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือก�รจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ผ�่นเค�น์เตอร์ข�ยและร้�นค�้ทั่วประเทศ ก�รจัดจ้�ง
พนักง�นในท้องถิ่นนับเป็นหนึ่งในนโยบ�ยของบริษัทฯ ที่ต้องก�รสร้�งง�น สร้�งอ�ชีพ และพัฒน�ศักยภ�พ
แรงง�นในท้องถิ่นอย่�งท่ัวถึงรวมถึงก�รจัดจ้�งซัพพล�ยเออร์ในท้องถิ่น เพื่อดำ�เนินง�นในร้�นค้�ที่เปิดให้
บริก�รในจังหวัดต่�งๆ โดยกำ�หนดเป็นนโยบ�ยให้บริษัทหรือกิจก�รในท้องถิ่นแต่ละจังหวัดเข้�ร่วมประกวด
ร�ค� ห�กอยู่ในร�ค�ที่ใกล้เคียงกัน ให้พิจ�รณ�เลือกกิจก�รในท้องถิ่นนั้นเป็นลำ�ดับแรก อ�ทิ กิจก�รรับเหม�
ก่อสร้�ง กิจก�รตกแต่งร้�นค้� เป็นต้น
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•	 ภูมิภาคเชียงใหม่ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำ�ป�ง แม่ฮ่องสอน เชียงร�ย และพะเย�
•	 ภูมิภาคสงขลา ได้แก่ สงขล� สตูล ตรัง พัทลุง ปัตต�นี ยะล� นร�ธิว�ส
•	 ภูมิภาคขอนแก่น ได้แก่ ขอนแก่น ก�ฬสินธุ์ เลย ร้อยเอ็ด อุดรธ�นี บึงก�ฬ มห�ส�รค�ม มุกด�ห�ร
 หนองค�ย หนองบัวลำ�ภู สกลนคร นครพนม และประเทศล�วทั้งหมด
•	 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
•	 ภูมิภาคนครสวรรค์ ได้แก่ นครสวรรค์ อยุธย� ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ�่งทอง ชัยน�ท กำ�แพงเพชร
 และอุทัยธ�นี
•	 ภูมิภาคพิษณุโลก ได้แก่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ต�ก เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิจิตร แพร่ และน�่น
•	 กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธ�นี สมุทรปร�ก�ร สมุทรสงคร�ม สมุทรส�คร
 สุพรรณบุรี ก�ญจนบุรี นครปฐม ร�ชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

กราฟแสดงจำานวนพนักงานขายประจำาภูมิภาค	ณ	วันที่	1	มกราคม	2558
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เพื่อสังคมของเรา

ก�รดำ�เนินพันธกิจในก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนเพื่อชุมชน สังคม และ 
สิง่แวดลอ้มของบรษิทัฯ ไดม้กี�รดำ�เนินก�รอย�่งตอ่เน่ือง เพ่ือตอบสนอง
คว�มเปน็อยูท่ีด่ภี�ยใตค้ว�มสมดลุของสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ดงัจะเหน็ได ้
จ�กหล�กหล�ยโครงก�รที่เป็นที่รู้จักเป็นอย�่งดี รวมถึงก�รเป็นสื่อกล�ง 
ในก�รโฆษณ�และประช�สัมพันธ์สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและ 
ก�รกุศลต�่งๆ ผ่�นท�งสถ�นีโทรทัศน์ S Channel โดยไม่คิดค�่ใช้จ่�ย

โครงการวาโก้โบว์ชมพูสู้	มะเร็งเต้านม

จัดขึ้นเพื่อให้ผู้หญิงทุกคนตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รดูแลสุขภ�พ
ของตนเอง ด้วยก�รตรวจสุขภ�พเต�้นมอย่�งสม่ำ�เสมอ และช่วยเหลือ
ผูป้ว่ยให้มโีอก�สไดร้บัก�รรกัษ�อย�่งทนัทว่งท ีซึง่โรคมะเรง็เต�้นม ห�ก
ตรวจพบแตเ่นิน่ๆ ผูป้ว่ยส�ม�รถรักษ�ใหห้�ยได ้“โครงก�รว�โกโ้บวช์มพ ู
สู้มะเร็งเต�้นม” ดำ�เนินง�นภ�ยใต้แนวคิด “การป้องกัน	รักษา	และสร้าง
สมดุล” อย�่งสร้�งสรรค์และให้คว�มรู้ครบวงจร    

การป้องกัน ร่วมกับสถ�บันมะเร็งแห่งช�ติจัดประกวด “โครงการ	
คนรุ่นใหม่ร่วมใจ	ต้านภัย	มะเร็งเต้านม” 
เชิญชวนให้นักศึกษ�วิทย�ลัยพย�บ�ลทั่วประเทศส่งผลง�นเข้�ประกวด 
เพือ่สร�้งคว�มตืน่ตวั ตระหนักถงึภยัร้�ยของมะเร็งเต�้นม รณรงคป์อ้งกนั 
รวมถึงก�รดแูลสขุภ�พเบือ้งตน้สำ�หรับคนรุ่นใหม ่นอกจ�กน้ี  จดักจิกรรม
ก�รกุศลเพื่อสตรีไทย ภ�ยใต้โครงก�ร “แม่ลูกผูกพัน ต้�นภัยมะเร็ง 
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เนื่องในโอก�สเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษ� สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ 
พระบรมร�ชินีน�ถ” ลงพ้ืนท่ีบริก�รตรวจเอกซเรย์เต้�นมด้วยรถแมมโมแกรม 
เคลื่อนที่ และให้คำ�ปรึกษ�เร่ืองมะเร็งเต้�นมสำ�หรับแม่ผู้ด้อยโอก�สใน
กรุงเทพฯ และต่�งจังหวัด รวมถึงร่วมกับหน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชนใน
ก�รรณรงค์ใหผู้ห้ญิงไทยตรวจแมมโมแกรมพรอ้มอัลตร�้ซ�วดเ์ปน็ประจำ�
ทุกปี ณ สถ�นพย�บ�ลทั่วประเทศ

การรกัษา จดัโครงก�รระดมทุนสร�้งศนูยม์ะเรง็เต�้นมแบบครบวงจรและ
ทันสมัย โดยได้รับเกียรติจ�ก  “ครูโต หม่อมหลวงจิร�ธร จิรประวัติ” ม�
ร่วมออกแบบของที่ระลึก เพื่อจัดจำ�หน�่ย และนำ�ร�ยได้สมทบทุนสร�้ง
ศูนย์มะเร็งเต�้นม โรงพย�บ�ลขอนแก่น อำ�นวยคว�มสะดวกให้กับสตรี
ในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ได้รับก�รตรวจและรักษ�ในพื้นที่ รวมถึง
เชิญชวนลูกค้�ม�ร่วมเป็นผู้ให้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้�นมย�กไร้ 
ในกิจกรรมอื่นๆ อ�ทิ Wacoal Beauty Inside และ Power of Women
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การสร้างสมดุล ท�งจิตใจและร่�งก�ยถือเป็นภ�รกิจ
สำ�คัญ ว�โก้มีก�รจัดกิจกรรมเพ่ือสร้�งกำ�ลังใจให้ 
ผู้หญิงมีแรงใจในก�รสู้ภัยมะเร็งเต้�นม ภ�ยใต้
กิจกรรมต�่งๆ อ�ท ิโครงก�ร Balancing Bra Donation 
บริจ�คยกทรงรุ่นพิเศษพร้อมเต้�นมเทียม ให้แก่สตรี
ที่สูญเสียเต�้นมจ�กก�รผ่�ตัดมะเร็งเต้�นม เป็นต้น
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BSC	Cosmetology	สร้างอาชีพให้ผู้ต้องขังหญิง

เครือ่งสำ�อ�ง BSC Cosmetology ไดม้โีอก�สร่วมเป็นสว่นหนึง่ในโครงก�ร
กำ�ลังใจ ในพระดำ�ริ พระเจ้�หล�นเธอพระองค์เจ้�พัชรกิติย�ภ� ที่มุ่งมั่น
ในก�รประท�นคว�มช่วยเหลือและกำ�ลังใจให้แก่ผู้ต้องขังหญิงและเด็ก
ซึ่งเป็นผู้บริสุทธ์ิที่เกิดจ�กครรภ์ของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ� โดย
เครือ่งสำ�อ�ง BSC Cosmetology สง่ช่�งแตง่หน้�มอือ�ชีพ ผูอ้ยูเ่บือ้งหลงั
เวทปีระกวดน�งง�ม เข�้ไปอบรมวชิ�ชพีด�้นก�รแตง่หน�้ให้กบัผูต้อ้งขงั
ตั้งแต่ปี 2556 รวมแล้ว 12 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นก�รสร้�งอ�ชีพเมื่อ
พวกเข�พ้นโทษ เพื่อห�เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ต่อไป

ENFANT	Gift	&	Share	มอบด้วยใจ	ให้ด้วยรัก

สร้างสรรคข์องขวัญในบรรจภุณัฑใ์หมจ่ากพชืธรรมชาต	ิ	สนบัสนนุชมุชน
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ENFANT ผูน้ำ�ผลติภณัฑส์ำ�หรบัเดก็ จดัโครงก�ร “ENFANT Gift & Share 
มอบด้วยใจ ให้ด้วยรัก” สร้�งสรรค์บรรจุภัณฑ์เพื่อก�รส่งมอบของขวัญ
แบบใหม ่และใชป้ระโยชน์ไดต้อ่เนือ่ง จ�กพืชธรรมช�ต ิ“กระจดู” (Lepironia
articalata) พืชน้ำ�ที่เติบโตในธรรมช�ติไม่ใช้เคมีในก�รปลูก เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม และปลอดภัยจ�กส�รตกค้�ง โดย ENFANT ร่วมพัฒน�บรรจุภัณฑ์
กับช�วบ้�นกลุ่มจักส�นบ้�นกวี จังหวัดระยอง สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์
จกัส�น ในรูปแบบกลอ่ง หรอืตะกร�้ หล�กแบบหล�ยขน�ด โดยตน้กระจดู
ที่ ENFANT คัดสรรม�เป็นบรรจุภัณฑ์นั้น เป็นต้นกระจูดธรรมช�ติที่ขึ้น
ในแหล่งน้ำ�สะอ�ดปร�ศจ�กเคมีในก�รปลูก ผ่�นกรรมวิธีต�มธรรมช�ติ
โดยไม่ใชส้�รเคมอีนัตร�ย จ�กนัน้จงึนำ�ม�ขึน้รปู จกัส�นเปน็บรรจภุณัฑ์
ที่มีคว�มปลอดภัยไม่มีส�รตกค้�ง ซึ่งถือเป็นก�รนำ�เสนอบรรจุภัณฑ์
ธรรมช�ตสิูต่ล�ด รวมถงึรว่มพฒัน�ฝมีอื สร�้งง�น สร�้งอ�ชพี และรกัษ�
ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น ควบคู่ไปกับก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน
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ตลอดระยะเวล�ก�รดำ�เนินง�นของไอ.ซี.ซี. หน่ึงในภ�รกิจสำ�คัญคือ
ก�รส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
และชุมชน บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับก�รร่วมพัฒน�ชุมชน ทั้งในและ 
นอกพ้ืนท่ีดำ�เนินกิจก�ร  ก�รสืบส�นวัฒนธรรมประเพณี เป็นอีกหน่ึงกิจกรรม 
ที่บริษัทฯ ให้ก�รสนับสนุนม�อย่�งต่อเนื่อง โดยได้สนับสนุน “โครงก�ร
ประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภ�คตะวันออก ชิงถ้วยพระร�ชท�น
สมเดจ็พระเทพรตันร�ชสดุ�ฯ สย�มบรมร�ชกมุ�รี” ภ�ยใตก้�รกำ�กบัดแูล
ของคณะดนตรีและก�รแสดง มห�วิทย�ลัยบูรพ� (ชื่อคณะ ณ ปัจจุบัน) 
ม�เป็นระยะเวล�กว่� 20 ปี  

วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของช�ติให้คงอยู่
สืบไป เพร�ะดนตรีไทยจัดเป็นมรดกท�งวัฒนธรรมอันเก่�แก่ท่ีเกิดขึ้น
จ�กภูมิปัญญ�ของบรรพบุรุษ รวมถึงยกระดับม�ตรฐ�นดนตรีไทยสู่
ส�ธ�รณะม�กขึ้น ซึ่งก�รประกวดดนตรีไทยฯ ได้รับคว�มสนใจเข้�ร่วม
โครงก�รจ�กนกัเรยีนระดับประถมศกึษ� และมธัยมศกึษ�เป็นจำ�นวนม�ก 
และทีน่�่ภ�คภมูิใจกว�่นัน้ คอืบ�งสว่นของผูเ้ข้�ประกวดไดพ้ฒัน�ทกัษะ
ด�้นดนตรีของตนเอง จ�กระดับนักเรียนจนเติบโตก�้วหน�้เป็นผู้บริห�ร
สถ�บนั อ�จ�รย ์นกัวชิ�ก�ร เจ�้ของกจิก�รสว่นตวั รวมถงึศลิปินในวงก�ร
ศิลปวัฒนธรรมของช�ติ อันจะเป็นแรงขับเคลื่อน และสืบส�นดนตรีไทย
ให้คงอยู่ตลอดไป

ไอ.ซี.ซี.	สร้างคน	สานศิลปะ	สู่สายอาชีพศิลปิน
และผู้นำาด้านศิลปวัฒนธรรม
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นายสัณห์ไชญ์		เอื้อศิลป์
คณบดีคณะดนตรีและก�รแสดง
มห�วิทย�ลัยบูรพ�
(อดีตผู้เข�้ประกวดในโครงก�รประกวดดนตรีไทยฯ)

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่�งม�กที่ 
ค้นพบศิลปะและคว�มชอบด้�นดนตรีไทยตั้งแต่ 
วัยเด็ก ไอ.ซี.ซี. ถือเป็นผู้แผ้วถ�งและให้ก�รสนับสนุน 
ทำ�ให้ศิลปินที่ทำ�ง�นด้�นวัฒนธรรมไม่ต้องต่อสู้ 
อย่�งโดดเดี่ยวในสังคม เพร�ะนอกเหนือจ�ก 
ผูช้ม ยงัมผีูช้ว่ยผูอ้ปุถมัภ ์ซึง่ถอืเปน็องคป์ระกอบ
สำ�คัญต่อวิช�ชีพ นอกจ�กผมแล้วยังมีเพื่อนร่วม 
วิช�ชีพที่ผ่�นประสบก�รณ์จ�กก�รประกวด 
ดนตรีไทยนักเรียนภ�คตะวันออกอีกหล�ยคน 
ถึงแม้บ�งคนจะไม่ได้ประกอบวิช�ชีพด้�นดนตรี 
ในส�ยตรง ผมก็เห็นว่�ทุกคนยังคงผูกพันกับ
ดนตรีไทยไม่เปลี่ยนแปลง...สำ�หรับผมแล้ว... 
ผมเจริญเติบโตและสร�้งชีวิตได้ด้วยดนตรีไทย”  
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“การพฒันา	เสรมิสรา้งศกัยภาพของผูค้น” เปน็สิง่ทีบ่รษิทัฯ ใหก้�รสนบัสนนุ 
ม�อย่�งต่อเนื่อง ทั้งก�รพัฒน�ก�รเรียนรู้ และทักษะในด�้นต่�งๆ ไปสู่
ผู้คนอย่�งทั่วถึง ครอบคลุมทุกกลุ่ม อ�ทิ นักเรียน คนทำ�ง�น รวมถึง 
ผู้พิก�ร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในก�รลดช่องว่�ง และคว�มเหลื่อมล้ำ�                      
ในก�รดำ�เนินชีวิตในสังคม

ไอ.ซี.ซี.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน	“โครงการจัดหาและสนับสนุน
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการสำาหรับเด็กและคนพิการ”	 (RICD	
Wheelchair	Project)	 ภายใต้สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	
กรมสุขภาพจิต	กระทรวงสาธารณสุข โครงก�รน้ีเป็นโครงก�รในพระอุปถัมภ์ 
ของสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี จัดตั้งขึ้นเพ่ือ 
พัฒน�สนับสนุนวิช�ก�รด�้นสุขภ�พจิต ส่งเสริมพัฒน�ก�รเด็ก รวมถึง
ให้บริก�รท�งก�รแพทย์ ให้แก่เด็กพัฒน�ก�รล่�ช้� ที่มีปัญห�เกี่ยวข้อง
กับคว�มพิก�รท�งก�ย คว�มพิก�รท�งสมอง ฯลฯ ในพื้นที่ 17 จังหวัด
ภ�คเหนือ โดยจัดห�และสนับสนุนอุปกรณ์เคร่ืองช่วยผู้พิก�รและเด็ก
พัฒน�ก�รล่�ช้�ที่มีคว�มพิก�รร่วมด้วย ให้มีคุณภ�พชีวิตท่ีดีขึ้น มี 
คว�มคล่องตัว ส�ม�รถเข้�ร่วมกิจกรรมท�งสังคม และออกไปทำ�ง�น 
เพื่อสร�้งร�ยได้และช่วยเหลือครอบครัวได้

โดยสถ�บันฯ จะขอรบับรจิ�ควลีแชร ์และอปุกรณช์ว่ยคว�มพกิ�รชนดิต�่งๆ 
จ�กหล�ยประเทศทั่วโลก อ�ทิ สหรัฐอเมริก� ญี่ปุ่น เยอรมนี นอร์เวย์ 
เบลเย่ียม และเนเธอรแ์ลนด ์ฯลฯ ใหส้ง่ตรงม�ยงัจงัหวดัเชียงใหม ่จ�กนัน้ 
อ�ส�สมัครช�วไทยและช�วต่�งช�ติจะช่วยกันประกอบ ดัดแปลงและ 
ปรับปรุง ซ่อมแซมวีลแชร์ให้เหม�ะสมกับสรีระของคนไทย วีลแชร์ช่วย
ให้ผู้พิก�รส�ม�รถเคลื่อนที่ไปได้โดยอิสระ ลดข้อจำ�กัดในก�รใช้ชีวิต 
นอกจ�กขน�ดของวลีแชรท์ีต่อ้งเหม�ะสมกบัผูพ้กิ�รแตล่ะคนแลว้ แพทย ์

การเดินทางของวีลแชร์สู่อิสรภาพของผู้พิการ
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นายแพทย์สมัย	ศิริทองถาวร
ผูอ้ำ�นวยก�รสถ�บนัพฒัน�ก�รเดก็ร�ชนครนิทรฯ์

“อ�ส�สมัครท่ีเข้�ม�ทำ�ง�นให้สถ�บันพัฒน�เด็ก
ร�ชนครินทร์ฯ เร�ไม่มีอะไรตอบแทนเข� ไม่ว่�
จะเป็นตำ�แหน่งง�นหรือเงินเดือน พวกเข�ล้วน 
ม�ด้วยใจ รอยยิ้มของคนไข้และผู้พิก�รทำ�ให้ 
อ�ส�สมัครกลับม�ทำ�ง�นให้สถ�บันฯ อีกคร้ัง สำ�หรับ
คนไข้หรือผู้พิก�รท่ีต้องก�รขอคว�มช่วยเหลือ 
จ�กท�งสถ�บันฯ ส�ม�รถติดต่อกับได้ท่ีเว็บไซต์ 
www.ricd.go.th ในแต่ละปีมีใบคำ�ขอค้�งอยู่เป็น
พันคน เวล�ต่�งประเทศถ�มม�ว่�ประเทศไทย
ต้องก�รเท่�ไร เร�บอกว่�อย่�งน้อยสุด 200,000 
คน แต่ ณ เวล�นี้ตั้งแต่ทำ�โครงก�รม� เร�ทำ�ได้
แค่ 20,000 กว่�คน โดยทยอยทำ�ปีละ 2,000 
กว่�คน ซึ่งถือว่�เป็นจำ�นวนที่เยอะม�กสำ�หรับ
ประเทศไทย เร�กล�ยเป็นตัวแทนหน่วยง�นท้ัง
ภ�ครฐัและเอกชนทีม่กี�รดำ�เนนิง�นจดัห�วีลแชร์
และอปุกรณต์�่งๆ เพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ว่ยและผูพ้กิ�ร
ท่ีด้อยโอก�ส ซ่ึงเป็นประช�ชนของประเทศน้ีได้
ม�กและสมบูรณ์ที่สุดก็ว�่ได้”

ทั้งนี้	 ไอ.ซี.ซี.	 ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งรถเข็น	 และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศมายัง
ประเทศไทย	จดัตัง้สถานทีรั่บบริจาควีลแชร์	และอุปกรณเ์ครือ่งชว่ยความพกิารภายในประเทศ	โดยให้มศีนูยก์ลาง
การรับบริจาคที่	บริษัท	ไอ.ซี.ซี.	(สำานักงานใหญ่)	และ	His	&	Her	Shop	ทั่วประเทศ	รวมถึงช่วยประสานงาน	
การดำาเนินงานต่างๆ	ของสถาบัน

และนักก�ยภ�พบำ�บัดจะเป็นผู้ประเมินคว�มพิก�ร 
ในเบื้องต้นก่อนว่�ผู้พิก�รแต่ละคนเหม�ะที่จะใช้
รถเข็นแบบไหนอย่�งคนที่นั่งไม่ได้ก็จะต้องใช้ 
วลีแชรแ์บบทีป่รบัเอนได ้วีลแชรช์ว่ยใหเ้ดก็พิก�ร
ที่เดินไม่ได้ส�ม�รถไปนั่งเรียนหนังสือร่วมกับ
เพื่อนในห้องเรียน ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่พ�พวก
เข�เที่ยวได้โดยไม่ต้องอุดอู้อยู่แต่ในบ้�น หรือ 
ในกรณีที่เป็นเด็กเล็กๆ ก็ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ 
ไมต่อ้งปวดหลงักบัก�รตอ้งอุม้พวกเข�ตลอดเวล�
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“โครงการช่วยช้างกลับบ้าน”	โดยผลิตภัณฑ	์ARROW

เมื่อช้�งไทยกำ�ลังประสบปัญห�ใกล้สูญพันธ์ สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ 
พระบรมร�ชินีน�ถ จึงได้ทรงพระร�ชท�นแนวท�งแก้ไขปัญห�ช้�งไทย   
ด้วยก�รพระร�ชท�นให้มีก�รดำ�เนิน “โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ” ใน
พระร�ชดำ�ริ ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นของมูลนิธิคืนช�้งสู่ธรรมช�ติ โดยมี 
ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เป็นประธ�นกรรมก�รมูลนิธิ

ARROW ได้เข้�ร่วมโครงก�รคืนช�้งสู่ธรรมช�ติ โดยจัดให้มี  “โครงการ
แอร์โรว์	 ช่วยช้างกลับบ้าน” เชิญชวนให้ประช�ชนได้มีส่วนร่วมในก�ร
ช่วยปล่อยช�้งคนืสูธ่รรมช�ต ิโดยก�รจดัทำ�ผลติภณัฑ ์คอลเลคชัน่พเิศษ 
“ชว่ยช�้งกลบับ�้น” นำ�ร�ยไดส้ว่นหนึง่สมทบโครงก�รคนืช�้งสูธ่รรมช�ต ิ
ในพระร�ชดำ�ริ เพื่อช่วยให้ช้�งไทยได้คืนกลับสู่ป่� 

ตลอดระยะเวล�ในก�รดำ�เนินง�น โครงก�ร “แอร์โรว์ ช่วยช้�งกลับบ้�น”  
ได้ทำ�ก�รปล่อยช�้งเมืองกลับคืนสู่ป่�รวมทั้งสิ้น 13 ตัว ใน 2 พื้นที่ของ
เขตรักษ�พันธุ์สัตว์ป่� คือ เขตรักษ�พันธุ์สัตว์ป�่ซับลังก� จ.ลพบุรี และ
เขตรักษ�พันธุ์สัตว์ป่�ดอยผ�เมือง จ.ลำ�ป�ง โดยล่�สุด ช้�งเลี้ยงท่ีคืน 
สภ�พเป็นช้�งป่�ในโครงก�รคืนช้�งสู่ธรรมช�ติ ได้ตกลูกช้�งแล้ว 
รวมทั้งสิ้น 7 ตัว นับเป็นลูกช้�งที่เกิดในป่�จ�กแม่ช้�งที่ปล่อยจ�ก
โครงก�รคืนช้�งสู่ธรรมช�ติ จึงถือเป็นเรื่องที่น่�ยินดี และนับเป็น 
คว�มสำ�เร็จประก�รหนึ่งของโครงก�ร

เนือ่งในโอก�สปมีห�มงคลทีส่มเดจ็พระเทพรัตนร�ชสดุ�ฯ สย�มบรมร�ช
กุม�รี ทรงเจริญพระชนม�ยุครบ 60 พรรษ� ในวันที่ 2 เมษ�ยน พ.ศ. 
2558 มูลนธิคินืช�้งสูธ่รรมช�ตจิดัโครงก�ร “คนืช้�งสูป่่�” เฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี โดยมูลนิธิฯ กำ�หนด
ปล่อยช้�ง 6 เชือก ถว�ยเป็นพระร�ชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตน 
ร�ชสดุ�ฯ สย�มบรมร�ชกมุ�รี และไดข้อพระร�ชท�น กร�บบังคมทูลเชญิ
สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เสด็จพระร�ชดำ�เนิน 
ทรงปล่อยช้�งคืนสู่ธรรมช�ติ ณ เขตรักษ�พันธุ์สัตว์ป�่ซับลังก� จังหวัด
ลพบุรี ซึ่งได้รับพระมห�กรุณ�ธิคุณทรงรับเชิญเสด็จพระร�ชดำ�เนินทรง
ปล่อยช้�งในวันที่ 15 ตุล�คม พ.ศ.2558
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รักษ์นกเงือกโดยเครื่องแต่งกายฮอนบิลล์

“นกเงอืก” ถอืเป็นดชันชีีว้ดัคว�มสมบรูณข์องป�่ ห�กป�่ไหนไมม่นีกเงอืก 
ถือว่�ป่�นั้นไม่สมบูรณ์ ทั้งนกเงือกและป่�ต่�งมีคว�มสัมพันธ์เชื่อมโยง
อย่�งลึกซึ้งซึ่งกันและกัน นกเงือกช่วยในก�รแพร่กระจ�ยเมล็ดพันธุ์พืช  
และควบคุมประช�กรของสัตว์เล็กๆ ทำ�ให้สิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นสมบูรณ์ 
ก�รอนุรักษ์พันธุ์นกเงือกจึงถือเป็นก�รช่วยดูแลรักษ�ป่� และรักษ� 
สิ่งแวดล้อมโลก นอกจ�กนี้ ยังเป็นสัญลักษณ์ของคว�มรักแท้ เนื่องจ�ก
จะมีคู่แบบตัวเดียวตลอดชีวิต เมื่อตัวหนึ่งต�ยจ�กไป ก็จะไม่มีคู่ใหม่ 

ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งก�ย HORNBILL (ฮอนบิลล์) เล็งเห็นคว�มสำ�คัญ
ของก�รอนุรักษ์นกเงือก และสนับสนุนเรื่องคว�มรักแท้ จึงร่วมกับมูลนิธิ
ศึกษ�วิจัยนกเงือก คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดล สนับสนุน 
ก�รจัดง�น “วันรักนกเงือก” ในวันที่ 13 กุมภ�พันธ์ของทุกปี เพื่อจัด
กจิกรรมห�ร�ยไดส้มทบทุนมลูนธิศิกึษ�วจิยันกเงอืก รวมถงึเปน็สือ่กล�ง 
ในก�รเผยแพร่ก�รดำ�เนินง�น เพ่ือให้นกเงือกอยู่คู่ผืนป่�ไทยตร�บน�น
เท่�น�น
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ส่งต่อการสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ	
Wacoal	Beauty	Inside	ผู้หญิง…สวยที่สุดจากข้างใน

สบืเน่ืองจ�กผลวจิยัเบ้ืองตน้ Wacoal จงึรเิริม่แคมเปญสือ่ส�รก�รตล�ดที่ไมไ่ดมุ้ง่เนน้
ด�้นก�รแนะนำ�ผลติภณัฑส์ูล่กูค�้เพียงอย�่งเดยีว แตค่ำ�นงึถงึก�รสร�้งแรงบนัด�ลใจ 
และฐ�นคว�มคดิท�งสงัคม เพ่ือสร้�งคว�มเชือ่ ให้ผูห้ญงิมัน่ใจในคว�มสวยจ�กข�้งใน 
ซึ่งเร�เชื่อว่� “ผู้หญิงทุกคนในโลกถูกสร้�งให้สวย ภ�ยใต้แนวคิด Beauty Inside 
ผู้หญิง...สวยที่สุดจ�กข้�งใน” เร�มองว�่ก�รสื่อส�รก�รตล�ด นอกจ�กจะนำ�เสนอ 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ส�ยต�ลูกค้�แล้ว ก�รสอดแทรกแนวคิด จริยธรรม ก�รสร้�ง
แรงบันด�ลใจดีๆ นั้น เป็นสิ่งจำ�เป็นท่ีควรสื่อส�รและนำ�เสนอออกไป เพ่ือให้เกิด 
ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน 

“Wacoal	Beauty	Inside	 ผู้หญิง…สวยท่ีสุดจากข้างใน” นำ�เสนอผ่�นก�รโฆษณ� 
ประช�สัมพันธ์ และหนังสั้น 3 เรื่อง ชื่อ “My Beautiful Woman” ถ่�ยทอดคว�มง�ม 
ของผูห้ญงิผ�่น 3 ตวัละคร 3 เรือ่งร�ว ภ�ยใตแ้นวคดิ “Beauty Inside ผูห้ญงิ...สวยท่ีสดุ 
จ�กข�้งใน” ซึง่นอกเหนอืจ�กก�รแนะนำ�ผลติภณัฑแ์ลว้ เร�ตอ้งก�รนำ�เสนอมมุมอง 

90%

%

%

%

81
75
49

(ส่วนหนึ่งของผลวิจัยจ�ก Girl Scout Research Institute / Nielsen Company)

ของผู้หญิงอยากเปลี่ยน
ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

ของเด็กผู้หญิงอายุ	10	ขวบ
กลัวอ้วน

ผู้หญิงเอเชียไม่พอใจ
กับรูปร่างในปัจจุบันของตนเอง

ผู้หญิงเอเชียให้ความสำาคัญ
กบัรปูลกัษณท์ีด่ดูเีปน็อยา่งมาก

...ผู้หญิงไทยในวันนี้
เริ่มศัลยกรรมตั้งแต่ชั้นมัธยม...
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แนวคว�มคิด และสร้�งแรงบันด�ลใจให้ผู้หญิงมองเห็นคว�มง�มของตัวเองจ�กภ�ยใน โดยหนังส้ันท้ัง 3 เร่ือง ได้ถ่�ยทอด 
เรือ่งร�วจ�กเค�้โครงเร่ืองจริงของผูห้ญิง 3 คนทีมี่หวัใจทีก่ล�้ห�ญและเสยีสละ เพือ่สือ่ส�รไปยงัผูช้มใหเ้ข�้ใจว�่... 
ผู้หญิงสวยที่สุดตรงไหน`

หนังสั้นเรื่องที่	1
“ทางเลือกของแม่”

หนังสั้นเรื่องที่	2
“ลูกน้องที่หายไป”

หนังสั้นเรื่องที่	3
“ความลับของเจน”

 หนังสั้นเรื่องแรก บอกเล่� 
เร่ืองร�วของผู้หญิงท่ีพย�ย�มท่ีจะมี 
ลูกแต่ต้องพบกับปัญห�สุขภ�พ
ครั้งใหญ่ที่เธอจะต้องตัดสินใจ
 จึงเป็นชื่อของหนังสั้นชุดนี้ว่�
ท�งเลือกของแม่ “A Mother’s 
Choice” ที่แสดงให้เห็นคว�มรัก 
และคว�มเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของ          
คนเป็นแม่ ที่ยอมเสียสละตัวเอง              
ไม่รับก�รรักษ� (ทำ�คีโม) เพื่อ
รักษ�ลูกไว้

 หนังสั้นเรื่องที่สอง ถ่�ยทอด
เร่ืองร�วของผู้หญิงที่ทำ�ง�นเก่ง 
จนเธอได้รับสิทธิ์ที่จะไม่ต้องเข้� 
ทำ�ง�นในทุกวันศุกร์ แต่เธอกลับ
ข�ดง�นบ่อยขึ้น ทั้งๆ ที่ไม่ใช่ 
วันศุกร์ต�มที่เธอได้รับสิทธิ์ 
 จงึเปน็ชือ่ชดุว�่ ลกูนอ้งทีห่�ยไป 
“The Missing Employee” สะทอ้น
มุมมองของผู้หญิงตัวเล็กๆ ที่
ยอมเสียสละหน้�ที่ก�รง�นหรือ 
เงินเดือนที่มั่นคง เพื่อส�นต่อก�ร 
ทำ�สถ�นสงเคร�ะห์ เลี้ ยง เด็ก
กำ�พร้�เพ่ือให้เด็กหล�ยสิบชีวิตได้
มีชีวิตคว�มเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และ
เติบโตโดยไม่ถูกทอดทิ้งในสังคม

 หนังสั้ น เรื่ อ งสุดท้ �ย และ
เป็นเรื่องที่ประสบคว�มสำ�เร็จ
เป็นอย่�งม�ก เป็นเรื่องร�ว
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ �หญิ ง ค นห น่ึ ง
ที่ เธอไม่ค่อยสุงสิงกับเพื่อนใน
มห�วิทย�ลัยม�กนัก เธอมักจะ
เก็บตัวเงียบ และรีบกลับบ้�นเร็ว 
อยู่เสมอๆ จนหล�ยคนแอบสงสัย
ในพฤติกรรมของเธอ 
 จึ ง เป็นที่ม�ของชื่อหนังสั้น 
ตอนนีว้�่ คว�มลบัของเจน “Jane’s 
Secret” ท่ีเสียสละชีวิตวัยรุ่นของ
ตัวเอง และยอมให้คนอื่นมองเธอ
ว่�เป็นคนไม่ดี เพื่อปกป้องเด็ก 
ผู้หญิงคนหนึ่งให้มีชีวิตที่สวยง�ม

ก�รสื่อส�รก�รตล�ดภ�ยใต้แคมเปญ “Beauty Inside ผู้หญิง...สวยท่ีสุดจ�กข้�งใน” ได้รับคว�มนิยมและ       
กระแสตอบรับที่ดีเป็นอย�่งม�ก ดังจะเห็นได้จ�กยอดจำ�นวนผู้ชมบน YouTube รวมถึงคำ�ชมจ�กหล�กหล�ย
เวบ็ไซต์ และก�รจดุประก�ยคว�มคดิใหก้บัผูค้นในสงัคม ซึง่ถอืเปน็คว�มสำ�เรจ็และคว�มภ�คภมูิใจของ Wacoal
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สรางสรรคและริเริ่ม
เปนหัวใจของธุรกิจ

ความคิดสร้างสรรค์ คือสิ่งที่ต้องมีสําหรับผู้ที่จะประกอบการค้า

ดร.เทียม	โชควัฒนา



นวตักรรม ไอ.ซ.ีซ.ีเพือ่ชวีติทีด่แีละมสีขุ

ดว้ยวสิยัทศันแ์ละภ�รกจิของไอ.ซี.ซี. ทีมุ่ง่ยกระดบัคณุภ�พชวีติและคว�มเปน็อยู ่
ของผู้บริโภคด้วยสินค้� และบริก�รที่มีคุณภ�พ จึงเป็นท่ีม�ในก�รคัดสรร 
สร้�งสรรค์ และพัฒน�ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภ�พ ตอบโจทย์คว�มต้องก�รของ 
ผูบ้รโิภคในปจัจบุนัอย�่งครอบคลมุ และเป็นหน่ึงในองคก์ร ทีน่ำ�เสนอผลติภณัฑ์
ภ�ยใต้แนวคิดก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนสู่สังคมอย่�งต่อเนื่อง อ�ทิ 

ENFANT	ทะนุถนอมใกล้ชิดเพื่อผิวที่บอบบาง
นำ�เสนอ Enfant Organic Product สำ�หรบัเดก็ภ�ยใตแ้นวคดิ Healthy & Safety 
เพื่อสุขอน�มัย และคว�มปลอดภัยของลูกน้อย โดยคัดสรรผลิตภัณฑ์ท่ีมีสูตร
จ�กธรรมช�ติ 100% และอ่อนโยนต่อผิวที่บอบบ�ง บำ�รุงและทะนุถนอม เพื่อ
สุขภ�พและอน�มัยที่ดี ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสร้�งสรรค์ ม�โดยเฉพ�ะ อ�ทิ 
ครีมบำ�รุงผิว แชมพูและครีมนวดผม ครีมท�กันยุง ผลิตภัณฑ์ทำ�คว�มสะอ�ด
พื้นผิว และทิชชู่เปียก เป็นต้น 

ด้วยก�รใส่ใจในก�รคัดสรรและพัฒน�เพื่อคว�มปลอดภัย และสุขอน�มัยที่ดี
สำ�หรับลูกน้อย ทำ�ให้ ENFANT ได้ผ่�นก�รรับรองคุณภ�พของผลิตภัณฑ์ใน
ระดบัน�น�ช�ต ิอ�ท ิ“Enfant Organic Moisturizing Shampoo & Body Wash ที ่
ผ่�นก�รรับรองม�ตรฐ�นออร์แกนิคท้ังส่วนประกอบ และกระบวนก�รผลิตท่ีม�จ�ก 
ธรรมช�ติ 100% ม�ตรฐ�น ออร์แกนิค USDA (United States Department 
of Agriculture) จ�กประเทศ
สหรัฐอเมริก� และ Bio Agi 
Cert จ�กยุโรป และ “Enfant 
Organic Moisture Shampoo 
& Hair Conditioner” ที่บำ�รุง
หนังศีรษะและเส้นผมอย่�ง 
อ่อนโยน ปร�ศจ�กส�รเคมี 
อันตร�ยและผ่�นก�รทดสอบ 
คว�มระค�ยเคือง (Derma-
to logical ly tested) โดย
สถ�บันวิจัย Derma Consult 
จ�กประเทศเยอรมนี เป็นต้น
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Wacoal	Balancing	Bra	เติมเต็มความมั่นใจให้ผู้ปวย

ว�โก้ให้คว�มใส่ใจกับสุขภ�พของสตรีไทยม�โดยตลอด และเห็นว่�
“มะเรง็เต�้นม” เปน็ส�เหตกุ�รเสยีชีวิตของสตรีไทยเป็นอนัดบั 1 หล�ยคน
ไม่ทร�บว�่ เมือ่สญูเสยีเต�้นมข�้งใดข�้งหนึง่จะเกดิผลข�้งเคยีงกบัสขุภ�พ
กระดูกสันหลังในอน�คต ห�กไม่สร้�งสมดุลให้ร่�งก�ยเหมือนเมื่อคร้ัง
ยงัมีน้ำ�หนกัเต�้นมเท�่กนัทัง้สองด�้น โดยปกตกิระดกูสนัหลงัคนเร�อยู่ใน
แนวตรง กล้�มเนือ้หลังทัง้สองด�้นจะรับน้ำ�หนักเท�่กนั ถ�้กระดกูสนัหลงั
ไมต่รง กล้�มเนือ้ด�้นใดด้�นหนึ่งจะรับน้ำ�หนักม�กกว�่ ทำ�ให้เกิดอ�ก�ร
ปวดหลงัต�มม� นัน่จงึเปน็ทีม่�ของก�รทีว่�โกร่้วมกบัผูป่้วยมะเรง็เต�้นม
คณะแพทย์และพย�บ�ล โรงพย�บ�ลศิริร�ช ศึกษ�วิจัย เพื่อนำ�ไปสู่ก�ร
สร้�งสรรค์นวัตกรรม บร�รุ่นพิเศษ “บ�ล�นซิ่งบร� (Balancing Bra)”  
เติมเต็มให้สตรีผู้สูญเสียเต้�นมให้ใช้ชีวิตได้ต�มปกติ และมีสุขภ�พที่ดี 

บ�ล�นซ่ิงบร� (Balancing Bra) มสีว่นประกอบ 2 สว่น
คือเสื้อชั้นในตัดเย็บด้วยตะเข็บเรียบเนียน เพื่อก�ร
สัมผัสที่ป้องกันก�รระค�ยเคืองต่อรอยแผลผ่�ตัด
รวมถึงปกปิดรอยแผลผ่�ตัดได้แนบเนียนจ�กวัตถุดิบ
ที่ใช้เส้นใยธรรมช�ติ ส่วนที่ 2 คือเต้�นมเทียมรูปทรง
หยดน้ำ�ทีม่ผีวิสมัผสัใกลเ้คยีงเต�้นมจริง เพือ่ใหผู้ห้ญิง
ทีสู่ญเสียเต�้นมส�ม�รถใชช้วีติปกติในสงัคม เตมิเตม็
ร่�งก�ย และจิตใจ
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CW-X	 เพ่ือนแท้ของผู้รักการออกกำาลังกาย	 เคียงข้างและ
ใส่ใจผู้รักการออกกำาลังกาย

นวัตกรรมเครื่องแต่งก�ยเพื่อก�รเล่นกีฬ�อย่�งไร้ขีดจำ�กัด CW-X คือ
ผลติภณัฑ ์Conditioning Wear สำ�หรับผูช่ื้นชอบก�รเลน่กฬี�อย�่งตอ่เนือ่ง
เป็นประจำ�สร้�งสรรค์จ�กก�รวิจัยโดย Wacoal Human Research 
Center ด้วยคุณสมบัติ ในก�รลดแรงกระแทก บรรเท�อ�ก�รเมื่อยล้�
ของกล้�มเนื้อ เพิ่มคว�มยืดหยุ่นและคล่องตัว ในก�รเคลื่อนไหว ทำ�ให้
ผู้สวมใส่เล่นกีฬ�ต่อเนื่องได้อย่�งมีประสิทธิภ�พด้วยหล�กหล�ยสินค้�
สำ�หรับกีฬ�แต่ละประเภท อ�ทิ ผลิตภัณฑ์ที่ช่วย Support ข้อต่อหัวเข่�
เหม�ะสำ�หรับกีฬ�วิ่ง กอล์ฟ ฟุตบอล และปีนเข� หรือเสื้อ Jyuryu
(จูริว) มีคุณสมบัติพิเศษ ช่วยให้กล้�มเนื้อบริเวณรอบกระดูกไหล่
เคลื่อนไหวได้อย่�งร�บรื่น ประส�นต่อไปยังข้อต่อสะโพกและเอว เพิ่ม
ประสทิธภิ�พ ก�รเคลือ่นไหวใหค้ลอ่งตวั เหม�ะสำ�หรับกฬี�กอลฟ์ หรอืวิง่
เป็นต้น 

กางเกงชั้นในชาย	GUNZE
- ผลิตจ�กเส้นใยธรรมช�ติที่ปร�ศจ�กส�รฟอร์ม�รีน และปลอดภัย
สำ�หรับผู้สวมใส่แม้ผิวที่แพ้ง่�ย ส�ม�รถกำ�จัดและย่อยสล�ยได้เองต�ม
ธรรมช�ติ อีกทั้ง ดูแลรักษ�ง่�ย ส�ม�รถกำ�จัดคร�บเหงื่อไคลได้ด้วย
พลังน้ ำ� ทำ�ให้ช่วยลดก�รใช้ส�รเคมี ประหยัดน้ ำ�และประหยัดค่�ใช้จ่�ย
ในก�รดูแลรักษ�

เสื้อ	Jyuryu

Generator Expert	Function
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ขอบเขตรายงาน

ร�ยง�นก�รพฒัน�อย�่งยัง่ยนื  2557 ฉบบันี ้เปน็ร�ยง�นฉบบัแรกที ่บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จำ�กดั (มห�ชน) 
จัดทำ�แยกออกม�จ�กร�ยง�นประจำ�ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงผลก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รพัฒน� 
อย่�งยัง่ยืนของบรษิทัฯ เปน็ก�รเปิดเผยขอ้มลูในระดบัรวมทีมุ่ง่เนน้คว�มโปรง่ใสของก�รดำ�เนนิง�น ก�รดำ�เนนิ
โครงก�รที่มีแนวท�งก�รรับผิดชอบต่อสังคม และก�รเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงเป็นหน่ึงในส่วนสำ�คัญของ 
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

เน้ือห�หลักของร�ยง�นนี้ แสดงเจตน�รมณ์ในก�รบริห�รง�นเพ่ือก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน นำ�เสนอกรอบก�ร
ดำ�เนินง�น แนวปฏิบัติ และผลก�รดำ�เนินง�นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประช�ชนท่ัวไปได้รับทร�บข้อมูล
ก�รดำ�เนินธุรกิจบนคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ครอบคลุมระหว�่ง วันที่ 1 มกร�คม 2557 จนถึง 
31 ธันว�คม 2557 ทั้งนี้ ได้มีก�รกำ�หนดส�ระสำ�คัญของเนื้อห� โดยพิจ�รณ�ต�มหลักก�รของส�รัตถภ�พ  
ประเด็นคว�มยั่งยืน และเกี่ยวเนื่องกับองค์กร โดยบริษัทฯ ได้ดำ�เนินง�นด�้นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมผส�น
เข้�กับกระบวนก�รท�งธุรกิจ ครอบคลุมทั้งปัจจัยด้�นจริยธรรม และคว�มต้องก�รของผู้มีส่วนได้เสียใน 
กลุ่มต�่งๆ เพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน และมีประสิทธิภ�พ 
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เลขที่ 530 ซอยส�ธุประดิษฐ์ 58 แขวงบ�งโพงพ�ง เขตย�นน�ว� กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2293-9000 หรือ 0-2293-9300  โทรส�ร 0-2294-3024 
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ต้นไม้จะให้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เมื่อได้ให้ร่มเงา
แก่สัตว์เล็กสัตว์น้อย และให้ผลสุกงอมเพ��อประทังช�วิตแก่ผู้อื่น

ตนไมใหญ่เปนร่มเงา
ใหประโยชนสุข

ดร.เทียม	โชควัฒนา


