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รายงานประจำาปี 2560ประวติบริษัท

 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน) ก่อตั้งด้วยคว�มมุ่งมั่นของพนักง�นเพียง 7 คน ตั้งแต่ พ.ศ. 2507 ภ�ยใต้ชื่อ ห้�งหุ้นส่วน
จำ�กัด อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ (เพี้ยซ) ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 บ�ท เป็นผู้แทนจำ�หน่�ยเครื่องสำ�อ�ง “เพี้ยซ” 
 พ.ศ. 2508 ไดเ้ปลีย่นช่ือเป็น บรษัิท อินเตอรเ์นช่ันแนล คอสเมตคิส ์(เพีย้ซ) จำ�กดั จ�กนัน้ใน พ.ศ. 2516 เปลีย่นช่ือเป็น บรษัิท อินเตอรเ์นช่ันแนล  
คอสเมติคส์ จำ�กัด มีพนักง�น 1,200 คน 
 พ.ศ. 2537 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินก�รจดทะเบียนแปรสภ�พเป็น บริษัท มห�ชน จำ�กัด ต่อกรมทะเบียนก�รค้� กระทรวงพ�ณิชย์
 พ.ศ. 2539 เปลี่ยนชื่อจ�ก บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำ�กัด (มห�ชน) เป็น บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน) 
พร้อมเปลี่ยนตร�สัญลักษณ์บริษัทใหม่
 ปัจจุบัน สำ�นักง�นของบริษัทตั้งอยู่บนพื้นที่กว่� 80 ไร่ ณ ถนนส�ธุประดิษฐ์ มีพนักง�นรวมทั้งสิ้น 6,760 คน ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันว�คม 
2560 จำ�นวน 500 ล้�นบ�ท โดยเรียกชำ�ระแล้วจำ�นวน 290.63 ล้�นบ�ท

ดูแลลูกค้าใกล้ชิด อำานวยความสะดวกทั่วทั้งภูมิภาค
 บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัทพันธมิตรต�มจังหวัดสำ�คัญๆ เพื่อเป็นศูนย์กล�งอำ�นวยคว�มสะดวกและบริก�รลูกค้�อย่�งใกล้ชิด  
พ.ศ. 2520  บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำ�กัด จังหวัดเชียงใหม่ 
       บริษัท อินเตอร์เซ้�ท์ จำ�กัด  จังหวัดสงขล�
       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 โคร�ชวัฒน� จำ�กัด  จังหวัดนครร�ชสีม�
พ.ศ. 2538  บริษัท ป�กน้ำ�โพวัฒน� จำ�กัด จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. 2539  บริษัท มห�ร�ชพฤกษ์ จำ�กัด  จังหวัดพิษณุโลก

ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของทุกคนด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ
 จ�กจุดเริ่มต้นในก�รเป็นตัวแทนจำ�หน่�ยเครื่องสำ�อ�ง “เพี้ยซ” และขย�ยฐ�นธุรกิจสู่ก�รเป็นตัวแทนจำ�หน่�ยชุดชั้นในสตรี “ว�โก้” จ�กประเทศ
ญี่ปุ่น รวมถึงเป็นตัวแทนจำ�หน่�ยเสื้อผ้�สุภ�พบุรุษ “แอร์โรว์” ในฐ�นะผู้นำ�ด้�นธุรกิจ บริษัทฯ ได้สร้�งสรรค์นวัตกรรม นำ�เสนอสินค้� และบริก�ร 
ท่ีทันสมัยสูต่ล�ดม�โดยตลอด ปัจจบัุน บรษัิทฯ เป็นผูจ้ดัจำ�หน�่ยผลติภณัฑห์ล�กหล�ยประเภทภ�ยใตแ้บรนดต่์�งๆ กว�่ 100 แบรนด ์ครอบคลมุผลติภณัฑ์
ประเภทเครือ่งสำ�อ�ง เครือ่งหอม ชุดชัน้ในสตร ีเสือ้ผ�้สภุ�พสตร ีเสือ้ผ�้สภุ�พบุรษุ ชุดชัน้ในช�ย เสือ้ผ�้และอปุกรณก์ฬี� เสือ้ผ�้เดก็ เครือ่งหนงั น�ฬิก� 
สินค้�อุปโภคและบริโภค รวมถึงน้ำ�ดื่ม และน้ำ�นมถั่วเหลืองผสมข้�วโพด ฯลฯ ซ่ึงทุกผลิตภัณฑ์จะสร้�งสรรค์นวัตกรรมสินค้�และบริก�รเข้�สู่ตล�ด
อย่�งต่อเนื่อง 
 นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ได้ขย�ยแนวธุรกิจก�รบริก�รเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้บริโภค ได้แก่  
 • โครงก�รบัตรสม�ชิก His & Her Plus Point “สะสมคว�มสุข สะสมคะแนน” โดยเชิญชวนลูกค้�สมัครเป็นสม�ชิกบัตร His & Her เพื่อสะสม 
  คะแนนจ�กก�รซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท ณ เค�น์เตอร์ปกติในร้�นค้�ที่ร่วมร�ยก�รทั่วประเทศ โดยลูกค้�จะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนนจ�ก 
  ทุกๆ ยอดซื้อ 25 บ�ท เพื่อสะสมแลกรับของร�งวัลต�มแคตต�ล็อก และรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษเฉพ�ะสม�ชิก
 • His & Her Shop ร�้นค้�ทีร่วบรวมสนิค้�แฟชัน่ของบริษทั โดยเน้นก�รตกแต่งร้�นทีท่นัสมยั ท�่มกล�งบรรย�ก�ศทีอ่บอุน่และบริก�รทีด่ี ซึง่ใน  
  พ.ศ. 2560 ได้เปิดร้�น His & Her Shop ทั่วประเทศเป็นจำ�นวน 79 ร้�น
 • His & Her ShopSmart แคตต�ล็อกไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้ง อีกหนึ่งช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ย อำ�นวยคว�มสะดวกให้ลูกค้�ส�ม�รถเลือกซื้อสินค้�ใน 
  แคตต�ล็อกและสั่งซื้อสินค้�ท�งโทรศัพท์ เว็บไซต์ แฟกซ์ หรือท�งไปรษณีย์ พร้อมรับบริก�รจัดส่งสินค้�ถึงบ้�น เป็นก�รตอบสนองไลฟ์สไตล์ 
  ก�รช้อปปิ้งที่ทันสมัยและสะดวกสบ�ย
 • I.C.C. Line Official Account ตอบโจทยล์กูค�้ในโลกออนไลน ์เป็นช่องท�งในก�รตดิตอ่สือ่ส�รผ�่นโซเชียลเนต็เวริค์ เพือ่สร�้งก�รรบัรูเ้กีย่วกบั 
  ข้อมูลข่�วส�ร และโปรโมชั่นของผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้ชื่อ "Let's Shop ICC" 
 • www.eThailandBEST.com ช้อปป้ิงมอลลอ์อนไลน ์ท่ีรวบรวมสนิค�้ไวอ้ย่�งครบครนั หล�กหล�ยหมวดหมู่ ดว้ยวธิงี�่ยๆ เพยีงแคป่ล�ยนิว้คลกิ  
  คณุกส็�ม�รถเลอืกซ้ือสนิค�้ไดอ้ย่�งสะดวกสบ�ยตลอด  24 ช่ัวโมง ตอบโจทย์ครบครนัดว้ยสนิค�้คณุภ�พดีในร�ค�ท่ีคุม้ค�่จ�กกลุม่ผูผ้ลติและ 
  จำ�หน่�ยสินค้�ในเครือ “สหพัฒน์” กลุ่มบริษัทชั้นนำ�ที่อยู่คู่ประเทศไทยม�กกว่� 60 ปี
 • Beauty Station สถ�นแีห่งคว�มง�ม ช่องท�งก�รข�ยใหม่ท่ีรวบรวมแบรนดเ์ครือ่งสำ�อ�งท้ังภ�ยในและภ�ยนอกบรษัิทฯ ท่ีเป็นท่ีสนใจของกลุม่ 
  ลูกค้�ให้อยู่ในสถ�นที่เดียวกัน (OneStop Service Shop) เพื่อตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ลูกค้�และให้อิสระในก�รเลือกซื้อแก่ลูกค้� แต่ยังคงไว้ 
  ซึ่งก�รบริก�รที่ดีเยี่ยม
 • ร่วมมือกับ Lazada พันธมิตรออนไลน์ระดับโลก ในก�รขย�ยช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยสินค้�ผ่�นท�งออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.lazada.co.th  
  ครองคว�มแข็งแกร่งของธุรกิจจ�กก�รจัดจำ�หน่�ยสินค้�หน้�ร้�นค้�สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน 
 • เปิดตัวร้�น Plus Nine เพื่อจำ�หน่�ยรองเท้� และอุปกรณ์กีฬ�หล�กหล�ยแบรนด์ดัง อ�ทิ Mizuno, Le coq, Lacoste, CWX ณ ศูนย์ก�รค้� 
  ชั้นนำ�ทั้งในประเทศ และต่�งประเทศ
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การเพิ่มทุนจดทะเบียน
พ.ศ. 2509 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1.5 ล้�นบ�ท
พ.ศ. 2515 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น  3 ล้�นบ�ท
พ.ศ. 2521 เพิม่ทุนจดทะเบียนเป็น 12 ล�้นบ�ท และไดร้บัอนมัุตจิ�กกระทรวงก�รคลงัให้เป็นบรษัิทท่ีมมี�ตรฐ�น เป็นบรษัิทจดทะเบียนในตล�ด 
    หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2522-2530 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 82.50 ล้�นบ�ท
พ.ศ. 2531 เพิม่ทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล�้นบ�ท โดยมทุีนชำ�ระแลว้ 110 ล�้นบ�ท เปลีย่นแปลงมลูค�่หุ้นส�มญัท่ีตร�ไว้จ�กเดมิ หุ้นละ 100 บ�ท  
    เป็น 10 บ�ท ต่อหุ้น
พ.ศ. 2532 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้�นบ�ท โดยมีทุนชำ�ระแล้ว 120.45 ล้�นบ�ท 
พ.ศ. 2536-2538  เรียกชำ�ระทุนเพิ่ม 26.63 ล้�นบ�ท มีทุนชำ�ระแล้วจำ�นวน 147.08 ล้�นบ�ท
พ.ศ 2539 มีทุนชำ�ระแล้วจำ�นวน 290.63 ล้�นบ�ท ถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2546 เปลี่ยนแปลงมูลค่�หุ้นส�มัญที่ตร�ไว้จ�กเดิม หุ้นละ 10 บ�ท เป็น 1 บ�ท ต่อหุ้น

การออกหุ้นกู้
พ.ศ. 2530 เริ่มออกหุ้นกู้ครั้งแรกจำ�นวนเงิน 50 ล้�นบ�ท 
พ.ศ. 2532 ออกหุ้นกู้ชนิดแปลงสภ�พเป็นหุ้นส�มัญได้ครั้งแรกจำ�นวน 120 ล้�นบ�ท 
พ.ศ. 2533 ออกหุ้นกู้ชนิดแปลงสภ�พเป็นหุ้นส�มัญได้ครั้งที่ 2 จำ�นวน 200 ล้�นบ�ท

เกียรติประวัติของบริษัท
พ.ศ. 2531 ได้รับร�งวัล “โตเกียว ครีเอชั่น อะวอร์ด”  ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นร�งวัลยอดธุรกิจที่มีคว�มคิดสร้�งสรรค์ในภูมิภ�คเอเชียอ�คเนย์ดีเด่น 
    ที่สนับสนุนแฟชั่น และร่วมพัฒน�ก�รแต่งก�ยของคนไทย  
พ.ศ. 2542 ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นก�รบริห�รง�นระบบคุณภ�พ  ISO 9002  เฉพ�ะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ�ก  SGS  YARSLEY 
    INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES ประเทศอังกฤษ
พ.ศ. 2543      ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นก�รบริห�รง�นระบบคุณภ�พ ISO 9002 ท่ัวประเทศ ครบทุกผลิตภัณฑ์ จ�ก SGS YARSLEY  
    INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES ประเทศอังกฤษ
พ.ศ. 2546 ไดร้บัก�รรบัรองม�ตรฐ�นก�รบรหิ�รง�นระบบคณุภ�พ  ISO  9001: 2000 ท่ัวประเทศ ครบทุกผลติภณัฑ ์จ�ก  SGS  YARSLEY 
       INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 21 มกร�คม 2546
พ.ศ. 2551 ไดร้บัก�รรบัรองม�ตรฐ�นก�รบรหิ�รง�นระบบคณุภ�พ  ISO 9001: 2008  ท่ัวประเทศ  ครบทุกผลติภณัฑ์  จ�ก  SGS  YARSLEY 
    INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 31 มีน�คม  2551
พ.ศ. 2555 ไดร้บัร�งวลั INVESTORS’ CHOICE AWARD ในฐ�นะท่ีไดร้บัก�รประเมนิคณุภ�พก�รจดัประชุมส�มญัผูถ้อืหุ้น คะแนนเตม็ 100%  
    ต่อเนื่องเป็นเวล� 4 ปี (2552 - 2555) โดยสม�คมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ภ�ยใต้โครงก�รอ�ส�พิทักษ์สิทธิ์  
พ.ศ. 2559 • ไดร้บัร�งวลั  INVESTORS’ CHOICE  AWARD  2016 ในฐ�นะท่ีไดร้บัก�รประเมินคณุภ�พก�รจดัประชุมส�มญัผูถ้อืหุ้น คะแนนเตม็ 
     100% ต่อเนื่องกัน 8 ปีซ้อน โดยสม�คมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ภ�ยใต้โครงก�รอ�ส�พิทักษ์สิทธิ์ 
    • ไดร้บัใบรบัรองก�รเป็นสม�ชิกแนวรว่มปฏบัิตขิองภ�คเอกชนไทยในก�รตอ่ต�้นทุจรติ (CAC) จ�กคณะกรรมก�รแนวรว่มปฏบัิต ิ
     ของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นทุจริต
    • ไดร้บัใบประก�ศนยีบัตร เพือ่แสดงว�่เป็นองคก์รลดโลกรอ้น โดยก�รใช้เสือ้ผ�้ CoolMode จ�ก THAILAND  GREENHOUSE GAS 
     MANAGEMENT ORGANIZATION (PUBLIC ORGANIZATION) and THAILAND TEXTILE INSTITUTE 
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