ประวติบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน) ก่อตั้งด้วยความมุ่งมั่นของพนักงานเพียง 7 คน ตั้งแต่ พ.ศ. 2507 ภายใต้ชื่อ ห้างหุ้นส่วน
จำ�กัด อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ (เพี้ยซ) ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 บาท เป็นผู้แทนจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง “เพี้ยซ”
พ.ศ. 2508 ได้เปลีย่ นชือ่ เป็น บริษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล คอสเมติคส์ (เพีย้ ซ) จำ�กัด จากนัน้ ใน พ.ศ. 2516 เปลีย่ นชือ่ เป็น บริษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล
คอสเมติคส์ จำ�กัด มีพนักงาน 1,200 คน
พ.ศ. 2537 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท มหาชน จำ�กัด ต่อกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2539 เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำ�กัด (มหาชน) เป็น บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
พร้อมเปลี่ยนตราสัญลักษณ์บริษัทใหม่
ปัจจุบัน สำ�นักงานของบริษัทตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 80 ไร่ ณ ถนนสาธุประดิษฐ์ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 6,760 คน ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม
2560 จำ�นวน 500 ล้านบาท โดยเรียกชำ�ระแล้วจำ�นวน 290.63 ล้านบาท
ดูแลลูกค้าใกล้ชิด อำ�นวยความสะดวกทั่วทั้งภูมิภาค
บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัทพันธมิตรตามจังหวัดสำ�คัญๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางอำ�นวยความสะดวกและบริการลูกค้าอย่างใกล้ชิด
พ.ศ. 2520		 บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำ�กัด
จังหวัดเชียงใหม่
				
บริษัท อินเตอร์เซ้าท์ จำ�กัด		
จังหวัดสงขลา
				
บริษัท แคน จำ�กัด		
จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2531		 บริษัท ซัน แอนด์ แซนด์ จำ�กัด
จังหวัดภูเก็ต
พ.ศ. 2534		 บริษัท อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จำ�กัด
จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2535		 บริษัท โคราชวัฒนา จำ�กัด		
จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2538		 บริษัท ปากน้ำ�โพวัฒนา จำ�กัด
จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. 2539		 บริษัท มหาราชพฤกษ์ จำ�กัด		
จังหวัดพิษณุโลก
ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของทุกคนด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ
จากจุดเริ่มต้นในการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง “เพี้ยซ” และขยายฐานธุรกิจสู่การเป็นตัวแทนจำ�หน่ายชุดชั้นในสตรี “วาโก้” จากประเทศ
ญี่ปุ่น รวมถึงเป็นตัวแทนจำ�หน่ายเสื้อผ้าสุภาพบุรุษ “แอร์โรว์” ในฐานะผู้นำ�ด้านธุรกิจ บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์นวัตกรรม นำ�เสนอสินค้า และบริการ
ทีท่ นั สมัยสูต่ ลาดมาโดยตลอด ปัจจุบนั บริษทั ฯ เป็นผูจ้ ดั จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทภายใต้แบรนด์ตา่ งๆ กว่า 100 แบรนด์ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์
ประเภทเครือ่ งสำ�อาง เครือ่ งหอม ชุดชัน้ ในสตรี เสือ้ ผ้าสุภาพสตรี เสือ้ ผ้าสุภาพบุรษุ ชุดชัน้ ในชาย เสือ้ ผ้าและอุปกรณ์กฬี า เสือ้ ผ้าเด็ก เครือ่ งหนัง นาฬิกา
สินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึงน้ำ�ดื่ม และน้ำ�นมถั่วเหลืองผสมข้าวโพด ฯลฯ ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์จะสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการเข้าสู่ตลาด
อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายแนวธุรกิจการบริการเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ได้แก่
• โครงการบัตรสมาชิก His & Her Plus Point “สะสมความสุข สะสมคะแนน” โดยเชิญชวนลูกค้าสมัครเป็นสมาชิกบัตร His & Her เพื่อสะสม
		 คะแนนจากการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท ณ เคาน์เตอร์ปกติในร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ โดยลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนนจาก
		 ทุกๆ ยอดซื้อ 25 บาท เพื่อสะสมแลกรับของรางวัลตามแคตตาล็อก และรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะสมาชิก
• His & Her Shop ร้านค้าทีร่ วบรวมสินค้าแฟชัน่ ของบริษทั โดยเน้นการตกแต่งร้านทีท่ นั สมัย ท่ามกลางบรรยากาศทีอ่ บอุน่ และบริการทีด่ ี ซึง่ ใน
		 พ.ศ. 2560 ได้เปิดร้าน His & Her Shop ทั่วประเทศเป็นจำ�นวน 79 ร้าน
• His & Her ShopSmart แคตตาล็อกไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้ง อีกหนึ่งช่องทางการจัดจำ�หน่าย อำ�นวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าใน
		 แคตตาล็อกและสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ แฟกซ์ หรือทางไปรษณีย์ พร้อมรับบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน เป็นการตอบสนองไลฟ์สไตล์
		 การช้อปปิ้งที่ทันสมัยและสะดวกสบาย
• I.C.C. Line Official Account ตอบโจทย์ลกู ค้าในโลกออนไลน์ เป็นช่องทางในการติดต่อสือ่ สารผ่านโซเชียลเน็ตเวิรค์ เพือ่ สร้างการรับรูเ้ กีย่ วกับ
		 ข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่นของผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ "Let's Shop ICC"
• www.eThailandBEST.com ช้อปปิง้ มอลล์ออนไลน์ ทีร่ วบรวมสินค้าไว้อย่างครบครัน หลากหลายหมวดหมู่ ด้วยวิธงี า่ ยๆ เพียงแค่ปลายนิว้ คลิก
		 คุณก็สามารถเลือกซือ้ สินค้าได้อย่างสะดวกสบายตลอด 24 ชัว่ โมง ตอบโจทย์ครบครันด้วยสินค้าคุณภาพดีในราคาทีค่ มุ้ ค่าจากกลุม่ ผูผ้ ลิตและ
		 จำ�หน่ายสินค้าในเครือ “สหพัฒน์” กลุ่มบริษัทชั้นนำ�ที่อยู่คู่ประเทศไทยมากกว่า 60 ปี
• Beauty Station สถานีแห่งความงาม ช่องทางการขายใหม่ทรี่ วบรวมแบรนด์เครือ่ งสำ�อางทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั ฯ ทีเ่ ป็นทีส่ นใจของกลุม่
		 ลูกค้าให้อยู่ในสถานที่เดียวกัน (OneStop Service Shop) เพื่อตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ลูกค้าและให้อิสระในการเลือกซื้อแก่ลูกค้า แต่ยังคงไว้
		 ซึ่งการบริการที่ดีเยี่ยม
• ร่วมมือกับ Lazada พันธมิตรออนไลน์ระดับโลก ในการขยายช่องทางการจัดจำ�หน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.lazada.co.th
		 ครองความแข็งแกร่งของธุรกิจจากการจัดจำ�หน่ายสินค้าหน้าร้านค้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
• เปิดตัวร้าน Plus Nine เพื่อจำ�หน่ายรองเท้า และอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ Mizuno, Le coq, Lacoste, CWX ณ ศูนย์การค้า
		 ชั้นนำ�ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
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ประวติบริษัท

การเพิ่มทุนจดทะเบียน
พ.ศ. 2509
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1.5 ล้านบาท
พ.ศ. 2515
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3 ล้านบาท
พ.ศ. 2521
เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 12 ล้านบาท และได้รบั อนุมตั จิ ากกระทรวงการคลังให้เป็นบริษทั ทีม่ มี าตรฐาน เป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาด
				
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2522-2530 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 82.50 ล้านบาท
พ.ศ. 2531
เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท โดยมีทนุ ชำ�ระแล้ว 110 ล้านบาท เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ สามัญทีต่ ราไว้จากเดิม หุน้ ละ 100 บาท
				
เป็น 10 บาท ต่อหุ้น
พ.ศ. 2532
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาท โดยมีทุนชำ�ระแล้ว 120.45 ล้านบาท
พ.ศ. 2536-2538 เรียกชำ�ระทุนเพิ่ม 26.63 ล้านบาท มีทุนชำ�ระแล้วจำ�นวน 147.08 ล้านบาท
พ.ศ 2539
มีทุนชำ�ระแล้วจำ�นวน 290.63 ล้านบาท ถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2546
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้จากเดิม หุ้นละ 10 บาท เป็น 1 บาท ต่อหุ้น
การออกหุ้นกู้
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2533

เริ่มออกหุ้นกู้ครั้งแรกจำ�นวนเงิน 50 ล้านบาท
ออกหุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ครั้งแรกจำ�นวน 120 ล้านบาท
ออกหุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ครั้งที่ 2 จำ�นวน 200 ล้านบาท

เกียรติประวัติของบริษัท
พ.ศ. 2531
ได้รับรางวัล “โตเกียว ครีเอชั่น อะวอร์ด” ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นรางวัลยอดธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ดีเด่น
				
ที่สนับสนุนแฟชั่น และร่วมพัฒนาการแต่งกายของคนไทย
พ.ศ. 2542
ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารงานระบบคุณภาพ ISO 9002 เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จาก SGS YARSLEY
				
INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES ประเทศอังกฤษ
พ.ศ. 2543
ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารงานระบบคุณภาพ ISO 9002 ทั่วประเทศ ครบทุกผลิตภัณฑ์ จาก SGS YARSLEY
				
INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES ประเทศอังกฤษ
พ.ศ. 2546
ได้รบั การรับรองมาตรฐานการบริหารงานระบบคุณภาพ ISO 9001: 2000 ทัว่ ประเทศ ครบทุกผลิตภัณฑ์ จาก SGS YARSLEY
				
INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2546
พ.ศ. 2551
ได้รบั การรับรองมาตรฐานการบริหารงานระบบคุณภาพ ISO 9001: 2008 ทัว่ ประเทศ ครบทุกผลิตภัณฑ์ จาก SGS YARSLEY
				
INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551
พ.ศ. 2555
ได้รบั รางวัล INVESTORS’ CHOICE AWARD ในฐานะที่ได้รบั การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ คะแนนเต็ม 100%
				
ต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี (2552 - 2555) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ภายใต้โครงการอาสาพิทักษ์สิทธิ์
พ.ศ. 2559
• ได้รบั รางวัล INVESTORS’ CHOICE AWARD 2016 ในฐานะทีไ่ ด้รบั การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ คะแนนเต็ม
					 100% ต่อเนื่องกัน 8 ปีซ้อน โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ภายใต้โครงการอาสาพิทักษ์สิทธิ์
				
• ได้รบั ใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิ
					 ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
				
• ได้รบั ใบประกาศนียบัตร เพือ่ แสดงว่าเป็นองค์กรลดโลกร้อน โดยการใช้เสือ้ ผ้า CoolMode จาก THAILAND GREENHOUSE GAS
					 MANAGEMENT ORGANIZATION (PUBLIC ORGANIZATION) and THAILAND TEXTILE INSTITUTE
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