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ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 การประกอบธุรกจิของบริษทั 

 บริษทัฯ  ก่อตั้งข้ึนในปี  2507  ในนามหา้งหุน้ส่วนจาํกดั  อินเตอร์เนชัน่แนล   คอสเมติคส์   (เพ้ียซ)    

ทุนจดทะเบียน 100,000.- บาท  มีพนกังาน 7 คน   เพ่ือดาํเนินธุรกิจเป็นผูแ้ทนจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเพ้ียซ  

และไดเ้ปล่ียนช่ือบริษทัเป็น บริษทั  อินเตอร์เนชัน่แนล คอสเมติคส์ (เพ้ียซ) จาํกดั  ในปีต่อมาหลงัจากปี 2513 

เป็นตน้มา  บริษทัฯ  เร่ิมขยายแนวผลิตภณัฑ ์  โดยรับเป็นผูแ้ทนจาํหน่ายผลิตภณัฑชุ์ดชั้นใน   “วาโก”้   ผลิตภณัฑ์

สุภาพบุรุษ  “แอร์โรว”์   และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ  อีกหลายประเภท   ปี 2548  บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมแนะนาํ ผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสาํอาง  BSC COSMETOLOGY  ข้ึนเพ่ือสร้าง  Brand  เคร่ืองสาํอางในเครือสหพฒัน ์ใหก้า้วสู่ระดบัสากล  

บริษทัฯไดส้ร้างสรรคน์วตักรรมของผลิตภณัฑต์ลอดมาจนในปัจจุบนั บริษทัฯ  เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑห์ลาก 

หลายประเภท ภายใตแ้บรนดต่์างๆ กวา่  100  แบรนด ์  ครอบคลุมการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑป์ระเภทเคร่ืองสาํอาง  

เคร่ืองหอม  ชุดชั้นในสตรี  เส้ือผา้สุภาพสตรี  เส้ือผา้สุภาพบุรุษ  ชุดชั้นในสุภาพบุรุษ  เส้ือผา้และอุปกรณ์กีฬา  

เส้ือผา้เดก็  เคร่ืองหนงั  นาฬิกา  เคร่ืองใชภ้ายในบา้น  อาหาร  นํ้านมถัง่เหลืองผสมเน้ือขา้วโพด นํ้าด่ืมนํ้าแร่ ฯลฯ  

บริษทัฯ ไดร่้วมกบัพนัธมิตรทั้ง  8 แห่ง  ตามจงัหวดัสาํคญัๆ  เพ่ือเป็นศูนยก์ลางอาํนวยความสะดวกและบริการ

ลูกคา้อยา่งใกลชิ้ด  ดงัน้ี 

               ท่ีเชียงใหม่ คือ บริษทั อินทนิลเชียงใหม่ จาํกดั 

ท่ีสงขลา คือ บริษทั อินเตอร์เซา้ท ์จาํกดั 

ท่ีขอนแก่น คือ บริษทั แคน จาํกดั 

ท่ีภูเกต็ คือ บริษทั ซนั แอนด ์แซนด ์จาํกดั 

ท่ีชลบุรี คือ บริษทั อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จาํกดั 

ท่ีนครราชสีมา  คือ บริษทั โคราชวฒันา จาํกดั 

ท่ีนครสวรรค ์ คือ บริษทั ปากนํ้าโพวฒันา จาํกดั 

ท่ีพิษณุโลก คือ บริษทั มหาราชพฤกษ ์จาํกดั 

  บริษทัฯ  เป็นผูน้าํในดา้นธุรกิจการจดัจาํหน่ายสินคา้แฟชัน่ในประเทศและจากต่างประเทศ   และจาก

นวตักรรมขององคค์วามรู้ ขององคก์รบริษทั  และบริษทัในเครือ  อุตสาหกรรมหลกั  คือ  อุตสาหกรรมเคร่ืองสาํอาง

และเคร่ืองหอม อุตสาหกรรมเพ่ือสุขอนามยัของเส้นผม  ผิวพรรณ  อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มครบวงจร  

ทั้งชุดชั้นใน  ชุดชั้นนอก ชุดกีฬา และการออกกาํลงักาย อุตสาหกรรมเพ่ือการซกัลา้ง   และบาํรุงรักษาเคร่ืองนุ่งห่ม 

อุตสาหกรรมแฟชัน่เคร่ืองหนงั เป็นตน้ 
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 1. วสัิยทศัน์/  ภารกจิ  เป้าหมาย  และกลยุทธ์ในการดาํเนินงาน  

  คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึง ความสาํคญัในการดาํเนินงานของบริษทั  โดยมีส่วนร่วมในการกาํหนด 

วิสยัทศัน/์ภารกิจ เป้าหมาย  และกลยทุธ์ในการดาํเนินงานของบริษทั  เพ่ือใหผู้บ้ริหารและพนกังาน มีจุดมุ่งหมายไป

ในทิศทางเดียวกนั  และไดพิ้จารณาทบทวนเป็นประจาํทุกปี 

 วสัิยทัศน์  

            มุ่งมัน่เป็นผูน้าํธุรกิจแฟชัน่ ทั้งในประเทศ ภูมิภาค และระดบัสากล ครอบคลุมความหลากหลายของช่องทาง

การตลาด และกลุ่มลูกคา้ โดยยึดหลกัคุณธรรม และจริยธรรม สู่อนาคตท่ีย ัง่ยืน 

            ภารกจิ  

 1.   พฒันากระบวนการโซ่อุปทาน  (Supply Chain)  ตั้งแต่ผูผ้ลิตตน้นํ้า  ไปยงัการขายปลายนํ้า  หนา้ร้านคา้   

  โดยมุ่งเนน้การพฒันาระบบ Logistics การบริหารสินคา้คงคลงั  การขนส่ง  และระบบติดตามประมวลผล 

  สารสนเทศ  ท่ีสามารถปรับเปล่ียนใหต้อบสนองลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  แม่นยาํ  อยา่งเป็นระบบ 

 2. ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้   และสรรสร้างนวตักรรมใหม่ทั้งดา้นผลิตภณัฑ ์ การบริการ และ 

  ช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีหลากหลาย 

 3. ดาํเนินธุรกิจร่วมกบัคู่คา้  ลูกคา้  ดว้ยความเป็นธรรม  สร้างความไวว้างใจและความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั 

  เพ่ือความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของธุรกิจ  และคาํนึงถึงประโยชนต่์อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

 4. ยึดหลกัธรรมาภิบาลในการดาํเนินธุรกิจ  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนความรับผิดชอบต่อ 

  สงัคมและชุมชน 

 5.   สนบัสนุนการพฒันาทรัพยากรของบริษทั   เพ่ือรองรับการดาํเนินธุรกิจสู่ระดบัสากล 

 พนัธกจิ  

 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัลูกคา้ คู่คา้ และสงัคม เพ่ือพฒันาคุณค่า และการบริการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ดว้ยการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบดิจิตอล พฒันาระบบบริหารงานอตัโนมติั  ท่ีสามารถตอบสนองความ

เปล่ียนแปลงในความตอ้งการของลูกคา้ คู่คา้ และสงัคม อยา่งรวดเร็ว ก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

ครอบคลุมกลุ่มลูกคา้ท่ีหลากหลายในช่องทางท่ีแตกต่างกนั  

            จากกระแสโลกาภิวตัน ์รวมถึง นโยบายการคา้เสรี ทาํใหก้ารทาํธุรกิจในประเทศไทยมีการแข่งขนัท่ีเขม้ขน้

และรุนแรงมากข้ึน  นอกจากคู่แข่งในประเทศแลว้ ยงัมีคู่แข่งจากต่างประเทศเขา้มาร่วมในตลาดท่ีเตม็ไปดว้ยโอกาส

แห่งน้ีดว้ย 

            คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของการตลาด  และตระหนกัถึงความสาํคญัของการแข่งขนักบั

คู่แข่งท่ีอยูใ่นสายธุรกิจเดียวกนั  รวมทั้งคู่แข่งภายในประเทศ และ คู่แข่งภายนอกประเทศ จึงไดก้าํหนดอุดมการณ์

เพ่ือบรรลุเป้าหมายใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั 

 อุดมการณ์  

1. สูเ้พ่ือชนะ : เสริมสร้างอุดมการณ์ใหพ้นกังานมีความเป็นนกัสูโ้ดยเร่ิมตน้จากตนเอง เป็นแบบอยา่งให้

ผูอ่ื้น เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย และชนะการแข่งขนัทางธุรกิจ ดว้ยการคิดวางกลยทุธ์ท่ีจะต่อสูใ้นธุรกิจ

ตลอดเวลา และติดตามผลอยา่งสมํ่าเสมอ เปิดใจรับการปรับแผนการทาํงาน 
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2. คิดบวก : เสริมสร้างอุดมการณ์ใหพ้นกังานเกิดความคิดเชิงบวก วา่สามารถทาํงานไดบ้รรลุความสาํเร็จ

ตามเป้าหมายอยา่งแน่นอน ไม่มีอะไรท่ีจะหยดุย ั้งความสาํเร็จ โดยเนน้ใหคิ้ดประสบความสาํเร็จบ่อยๆ 

โดยไม่มีเง่ือนไข 

3. วินยั : สร้างวินยัในการทาํงาน รวมถึงการส่ือสาร และการปฏิบติังาน ดว้ยความเท่ียงตรง และความ

ผกูพนัในการทาํงานแก่องคก์ร พร้อมติดตามผลปฏิบติังาน และปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

4. ศรัทธา : เสริมทศันคติแก่พนกังานใหเ้กิดความศรัทธาต่อตนเองในความสามารถในการทาํงานใหบ้รรลุ

เป้าหมาย และกระทาํความดีทั้งต่อตนเอง และผูอ่ื้น รวมถึงสร้างความศรัทธาของพนกังานท่ีมีต่อ

ผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา องคก์ร และประเทศชาติ เพ่ือใหเ้กิดความภาคภูมิใจ 

ความเช่ือมัน่ และเกิดความผกูพนัในการทาํงาน 

5. รวดเร็ว : พฒันาบุคลากรใหเ้กิดความตระหนกัถึงการตอบสนองท่ีรวดเร็วในการบริการลูกคา้ ความกลา้

ในการตดัสินใจและปฏิบติังาน โดยยึดคุณค่าของลูกคา้ ดว้ยความสมดุลกบัความเป็นพนกังานของ

องคก์รในหนา้ท่ีรับผิดชอบอยา่งเป็นรูปธรรม 

6. ซ่ือสตัย ์เท่ียงธรรม : ปลูกฝังความซ่ือสตัย ์เท่ียงธรรมใหพ้นกังานมีความซ่ือสตัยท์ั้งต่อตนเอง ผูอ่ื้น 

องคก์ร สงัคม รวมถึงประเทศชาติ ทั้งในท่ีลบั และในท่ีแจง้ 

7. สามคัคี : สร้างวิธีคิดท่ีสร้างความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียว มุ่งไปในทิศทางเดียวกบัองคก์ร  ดว้ยความร่วม

แรงร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทาํ เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

บริษทัฯ มุ่งเนน้ในการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และสร้างคุณค่าแก่ลูกคา้ ดว้ยการมุ่งเนน้ในการ

พฒันาเครือข่ายธุรกิจร่วมกบัคู่คา้ และลูกคา้ในหลากหลายช่องทางการจาํหน่าย รวมทั้งพฒันา ปรับเปล่ียนระบบ

และกระบวนการทาํงานใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบ ความตอ้งการของลูกคา้ ท่ีแปรเปล่ียน โดยการประยกุต์

เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอล เพ่ือสร้างคุณค่าท่ีเหมาะสมแก่กลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ  รวมถึงประสิทธิภาพ  และความ

รวดเร็วในการตอบสนองลูกคา้  และคู่คา้ ร่วมสร้างธุรกิจดว้ยกนัอยา่งย ัง่ยืน 

 ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการทบทวนวิสัยทศันแ์ละพนัธกิจเป็นประจาํทุกปี  โดยผา่นการทบทวนและอนุมติัจาก

คณะกรรมการบริษทั  เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560  เพ่ือใหวิ้สยัทศันแ์ละพนัธกิจของบริษทัสอดคลอ้งกบัสภาวะ

เศรษฐกิจปัจจุบนั 

 เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกจิ  

บริษทัฯ มุ่งเนน้ในการทาํการตลาด ท่ีสร้างความแตกต่าง นวตักรรม ในการเขา้ถึงโอกาสทางธุรกิจ และ

ช่องวา่งทางการตลาดท่ีเหมาะสม เพ่ือดึงดูดกลุ่มลูกคา้ใหม่ สร้างความมีส่วนร่วมกบัลูกคา้ ใหเ้กิดประสบการณ์ท่ี

ประทบัใจ ในช่องทางการตลาดท่ีหลากหลาย ตามความเปล่ียนแปลงดา้นดิจิตอล สร้างความเช่ือมัน่จงรักภกัดีต่อ

ตราสินคา้ขององคก์ร  รวมทั้งรักษาตลาดในกลุ่มลูกคา้เดิม โดยพฒันาคุณค่าผลิตภณัฑ ์การบริการ และคุณค่าตรา

สินคา้ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวนัของลูกคา้ โดยกลยทุธ์ประกอบดว้ย  
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1. กลยทุธ์การสร้างตลาดใหม่ ดว้ยการประยกุตเ์ทคโนโลยีสารสนเทศเชิงดิจิตอล อาํนวยความสะดวก

รวดเร็วในการเขา้ร่วมกิจกรรม และสร้างประสบการณ์กบัลูกคา้กลุ่มใหม่ๆ เพ่ือก่อใหเ้กิดคุณค่าในตรา

สินคา้ของบริษทัในใจของลูกคา้ เปิดโอกาสใหลู้กคา้มีส่วนร่วม Sharing economy ในการออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์สร้างเครือข่ายลูกคา้กลุ่มต่างๆ ในการพฒันาการบริการร่วมกนัอยา่งย ัง่ยืน 

2. การสร้างแบรนดแ์ฟชัน่ของตนเอง ดว้ยการพฒันาร่วมกบัคู่คา้การผลิตท่ีมีความยืดหยุ่น และฉบัไว ทนั

ความเปล่ียนแปลง พร้อมตน้ทุนท่ีไดเ้ปรียบในการแข่งขนั สร้างใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในความรวดเร็ว

ในการออกแบบ วิจยัพฒันา และการผลิต Economy of speed and design 

3. สร้าง  His & Her Shop ใหเ้ป็น Hub  เครือข่ายในการเช่ือมโยงกลุ่มลูกคา้ท่ีหลากหลาย  พร้อมบูรณาการ

การใหบ้ริการรองรับการบริการเชิงดิจิตอลตอบสนองการจบัจ่าย และการรับรู้ของลูกคา้ และวิถีชีวิต 

ท่ีปรับเปล่ียนอยา่งรวดเร็ว 

4. กลยทุธ์การรักษาตลาดท่ีมีอยู ่ดว้ยการสร้างกระบวนการและระบบการปรับตวัใหร้วดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ ดูแลลูกคา้ท่ีมีอยู่ดว้ยคุณค่าของคุณภาพสินคา้ ความใส่ใจในการบริการ  พฒันา

กระบวนการ และระบบการวิจยัพฒันาอยา่งเป็นรูปธรรม สร้างความประทบัใจการรับรู้ของลูกคา้ดว้ย

นวตักรรม และความคิดสร้างสรรคข์องการมีส่วนร่วม 

5. กลยทุธ์การพฒันาระบบปฏิบติังานอจัฉริยะ ดว้ยการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอล 

อยา่งครบวงจร บูรณาการในองคร์วมของห่วงโซ่อุปทาน (Digital Supply Chain) พฒันาความซบัซอ้น

ท่ีเกิดข้ึนจากความตอ้งการท่ีแปรเปล่ียนไป สภาพเศรษฐกิจ สงัคมท่ีผนัผวนยากจะคาดเดา และ

เทคโนโลยีท่ีปรับเปล่ียนอยา่งรวดเร็ว ใหเ้กิดความง่ายดาย สะดวก รวดเร็วในการตดัสินใจ และ

ปฏิบติัการ ทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถปรับตวั สนองตอบความตอ้งการท่ีแปรเปล่ียนของลูกคา้อยา่ง

ทนัท่วงที และสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานตั้งแต่ตน้นํ้าจากผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ ผูผ้ลิต ไปยงัปลาย

นํ้า การตลาด การขาย และลูกคา้ ใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ดว้ยตน้ทุนการบริหารจดัการท่ี

ลดลง รวมถึงถูกตอ้งแม่นยาํในการตดัสินใจทางธุรกิจ เพ่ิมศกัยภาพการจดัการกบัความผนัผวน และ

ปรับตวัเตรียมความพร้อมในรูปแบบลกัษณะธุรกิจใหม่ท่ีจะเกิดข้ึน 

6. กลยทุธ์ในการปรับภาพลกัษณ์ ทั้งภายในและภายนอก  ดว้ยการปรับกระบวนการทาํงานใหเ้กิดความ

เป็นอตัโนมติั มีประสิทธิภาพ ควบคู่กบัวฒันธรรมท่ีเปิดกวา้งใน generation ต่างๆ ผสมผสานคนรุ่น

ใหม่ และรุ่นปัจจุบนั ใหเ้กิดการทาํงานดว้ยทศันคติเชิงบวกท่ีเปิดกวา้งรับการเรียนรู้ และเปล่ียนแปลง 

ดว้ยหลกัคุณธรรม จริยธรรม และเกิดความโปร่งใสในการทาํงานในทุกระดบั 

7. สร้างและพฒันาบุคลากร ใหมี้ความทนัสมยั มองการบริการลูกคา้ดว้ยคุณค่า มุ่งเนน้ทกัษะความ

ชาํนาญเฉพาะทางดา้นวิชาชีพ มีสมรรถนะตรงหนา้ท่ี (Skill Matching)  เขา้ใจประสิทธิภาพการทาํงาน

ไดค้รบวงจร ตั้งแต่ตน้นํ้าไปยงัปลายนํ้า  เพ่ือสร้างคุณค่าและมีส่วนร่วมกบัลูกคา้อยา่งย ัง่ยืน และเกิด

การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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8. ความร่วมมือกบัโครงการสานประชารัฐ สถาบนัการศึกษา สถาบนัวิจยั ดึงดูดพนกังานรุ่นใหม่ท่ีมี

ความคิดแตกต่าง มีพลงัพร้อมเรียนรู้คู่ประสบการณ์เขา้สู่องคก์ร 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทั ไดติ้ดตามดูแลใหมี้การนาํกลยทุธ์ของบริษทัไปปฏิบติั  โดยฝ่ายจดัการจะ

รายงานแผนการปฏิบติังาน และการวางแผนกลยทุธ์  ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั

รับทราบตามลาํดบัเป็นประจาํทุกเดือน  ซ่ึงในการประชุมแต่ละคณะจะกาํหนดเป็นวาระ รับทราบผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัแต่ละเดือน พร้อมทบทวนแผนกลยทุธ์รายไตรมาส  ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร และ

คณะกรรมการบริษทัจะใหข้อ้เสนอแนะในเร่ืองท่ีฝ่ายจดัการควรนาํไปพฒันาปรับปรุง  

  โครงการในอนาคต 

  บริษทัฯ มีนโยบายสร้างแบรนดใ์หม่  และขยายช่องทาง   On  Line  Business  และ Specialty  Shops   ท่ี

บริษทัฯ บริหารเองเพ่ือรองรับกบัสภาวะตลาด และแนวโนม้พฤติกรรมผูบ้ริโภครุ่นใหม่ๆ  ท่ีเปล่ียนแปลงไป  พร้อม

พฒันาสินคา้ใหค้รอบคลุมกลุ่มลูกคา้หลากหลายมากข้ึน 

 2. การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญั 

 บริษทัฯ  ดาํเนินธุรกิจทางดา้นการคา้ส่ง และการคา้ปลีกใหก้บัร้านคา้ทั้งในประเทศ   และต่างประเทศ

ผลิตภณัฑข์องบริษทัส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑท่ี์เนน้ทางดา้นความสวยงาม ตามคาํขวญัของบริษทัท่ีวา่   

“เราสรรสร้างความสุข  และความสวยงามใหป้วงชน”   

 นอกจากน้ีบริษทัฯ  ไดข้ยายแนวธุรกิจการบริการต่างๆ  เพ่ิมข้ึน  ไดแ้ก่  

• ICC Call Center ใหบ้ริการลูกคา้ทางโทรศพัท ์  

• โครงการบตัรสมาชิก  His & Her  Plus  Point  “สะสมความสุข  สะสมคะแนน”  โดยเชิญชวนลูกคา้

สมคัรเป็นสมาชิกบตัร His & Her   เพ่ือสะสมคะแนนจากการซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทั  ณ  เคานเ์ตอร์ปกติ

ในร้านคา้ท่ีร่วมรายการทัว่ประเทศ  โดยลูกคา้จะไดรั้บคะแนนสะสม  1  คะแนน  จากทุกๆ ยอดซ้ือ  25 

บาท  เพ่ือสะสมแลกรับของรางวลัตามแคตตาลอ็กและรับสิทธิประโยชนอ่ื์นๆ ท่ีจดัข้ึนเป็นพิเศษเฉพาะ

สมาชิก                                                                       

• His & Her Shop  ร้านคา้ท่ีรวบรวมสินคา้แฟชัน่ของบริษทั  โดยเนน้การตกแต่งร้านท่ีทนัสมยั    

• His & Her  ShopSmart   แคตตาลอ็กไลฟ์สไตลช์อ้ปป้ิง เป็นอีกหน่ึงช่องทางการจดัจาํหน่าย  ใหลู้กคา้

สามารถเลือกซ้ือสินคา้ในแคตตาลอ็ก  และสัง่ซ้ือสินคา้ทางโทรศพัท ์  เวป็ไซต ์  แฟกซ์   หรือทาง

ไปรษณีย ์ รับบริการจดัส่งสินคา้ ถึงบา้นเป็นการตอบสนองไลฟ์สไตลก์ารชอ้ปป้ิงท่ีทนัสมยัและ

สะดวกสบาย 

• I.C.C. Line Official Account  ตอบโจทยลู์กคา้ในโลกออนไลน ์ เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารผา่น

โซเชียลเน็ตเวิร์ค  เพ่ือสร้างการรับรู้เก่ียวกบัขอ้มูล ข่าวสาร  และโปรโมชัน่ผลิตภณัฑข์องบริษทั  และ

บริษทัในเครือสหพฒัน์ 

• eThailandBEST.com ชอ้ปป้ิงมอลลอ์อนไลน ์ท่ีรวบรวมสินคา้ไวอ้ยา่งครบครัน หลากหลายหมวดหมู่ 

ดว้ยวิธีง่ายๆ เพียงแค่ปลายน้ิวคลิก คุณกส็ามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งสะดวกสบายตลอด 24 ชัว่โมง  

http://www.ethailandbest.com/
http://www.ethailandbest.com/
http://www.ethailandbest.com/
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ตอบโจทยค์รบครันดว้ยสินคา้คุณภาพดี   ในราคาท่ีคุม้ค่าจากกลุ่มผูผ้ลิตและจาํหน่ายสินคา้โดยตรงใน

เครือ “สหพฒัน”์  กลุ่มบริษทัชั้นนาํท่ีอยูคู่่ประเทศไทยมากกว่า 60 ปี 

•    BEAUTY STATION สถานีแห่งความงาม ทางเลือกใหม่ในการรวบรวมแบรนดเ์คร่ืองสาํอางทั้งภายใน

และภายนอกบริษทั  ท่ีเป็นท่ีสนใจของกลุ่มลูกคา้ใหอ้ยูใ่นสถานท่ีเดียวกนั (One Stop Service Shop) เพ่ือ

ตอบสนองต่อ Life Style ลูกคา้และใหอิ้สระในการเลือกซ้ือแก่ลูกคา้ แต่ยงัคงไวซ่ึ้งการบริการแบบดีเยี่ยม

แบบเคานเ์ตอร์  
 

ธุรกจิและผลติภัณฑ์ใหม่ ปี 2559 

• YISHION เส้ือผา้แบรนดส์ตรีทแฟชัน่สุดเท่อนัดบัตน้ๆ ของเอเชีย  สาํหรับคนรุ่นใหม่ ท่ีมีไลฟ์สไตลท่ี์

โดดเด่น เป็นตวัของตวัเอง  และกลา้ท่ีจะเปล่ียนแปลง 

• DESIGUAL เส้ือผา้และ Accessories จากประเทศสเปน โดดเด่นในการออกแบบสไตลเ์ยบ็ปะติด เนน้ 

เทรนดสี์สนัสดใส และความสนุกสนาน 

• ENFANT ผลิตภณัฑส์าํหรับเดก็ภายใตแ้นวคิด Healthy & Safety เพ่ือสุขอนามยั และความปลอดภยัของ

ลูกนอ้ย โดยคดัสรรผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมจากธรรมชาติ  ปลอดภยั อ่อนโยนต่อผิวท่ีบอบบาง บาํรุงทะนุ

ถนอม เพ่ือสุขภาพและอนามยัท่ีดี   นาํเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ อาทิ  

- Enfant Organic Gentle Baby Toothpaste Gel  6M+  ยาสีฟันสาํหรับเด็กนอ้ย 6 เดือนข้ึนไป กล่ิน 

Banana & Strawberry   

- Enfant Organic Plus Natural Baby Power แป้งเด็กสูตรธรรมชาติจากแป้งขา้วโพด ปราศจาก

ส่วนผสมของแร่หินทลัคมั (Talc-free)  

- Enfant Organic Herbal Soothing Cream ครีม บรรเทาอาการคนัและลดเลือนรอยดาํจากการ

โดนยุง  และแมลงกดั            

- Enfant Organic Bye Bye Mozzie Lotion  โลชัน่กนัยงุ ปกป้องลูกนอ้ยจากยงุและแมลงดว้ยนํ้ามนั

สกดัออแกนิค 100%   

- Enfant  Organic Plus Face & Body Sunscreen Milky Spray SPF 30PA+++ สเปรยก์นัแดด เน้ือ

บางเบา  

- Enfant Organic Plus Shea Butter Nurturing Balm  ปกป้องผิวจากความแหง้กร้าน และป้องกนัผิว

จากมลภาวะ  พร้อมคงความชุ่มช้ืนใหผ้ิวไดอ้ยา่งยาวนาน 

•      ENFANT BEAUTY MOM  ผลิตภณัฑส์าํหรับคุณแม่ ปราศจากสารเคมีอนัตราย ปลอดภยัสาํหรับสตรี

ท่ีตั้งครรภ ์ และลูกนอ้ย ไดแ้ก่ Enfant Beauty Mom Nipple Moisturizing cream  ผลิตภณัฑบ์าํรุงหวันม

สาํหรับคุณแม่ท่ีตอ้งการดูแลผิวเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในขณะท่ีใหน้มบุตร อุดมไปดว้ยคุณค่าจาก Shea 

butter และนํ้ามนัสกดัจากธรรมชาติ 5 ชนิด ช่วยใหผ้ิวท่ีแหง้กร้านกลบัมานุ่มนวล ชุ่มช้ืน  

•       ENFANT  เส้ือผา้สาํหรับเด็ก นาํเสนอชุดวา่ยนํ้าเดก็ดีไซนน่์ารัก  ท่ีตดัเยบ็อยา่งพิถีพิถนัมาโดยเฉพาะ  

      เพ่ือใหห้นูนอ้ยสวมใส่สบาย   
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•      VIRTUAL AR STORE หา้งสรรพสินคา้เสมือนจริง เทคโนโลยีท่ีผสานความเป็นจริง (Real World) เขา้

กบัโลกเสมือน (Virtual World) โดยซอ้นภาพสามมิติท่ีอยูใ่นโลกเสมือนไปบนภาพท่ีเห็นจริงๆ ผา่น

จอภาพโดยนาํเทคโนโลย ีAR STORE    มาผสานกบัการขายในรูปแบบเดิม  เพ่ิมความสะดวกสบาย

ใหก้บัผูบ้ริโภค 

•      VIRTUAL FITTING ROOM หอ้งลองเส้ือเสมือนจริง เทคโนโลยีดิจิตอลท่ีอาศยักลอ้งจบัความ

เคล่ือนไหวกบัการประมวลผล ภาพ (Image Processing) โดยจาํลองภาพการลองสวมใส่ชุดของลูกคา้

ผา่นจอภาพแทนการทดลองสวมใส่จริง ดว้ยวิธีการนาํภาพของลูกคา้ข้ึนมาบนจอภาพ แลว้ใหลู้กคา้คลิก

เลือกเส้ือผา้ท่ีตอ้งการสวมใส่ จากนั้นระบบจะประมวลผล เพ่ือแสดงภาพลูกคา้ท่ีสวมใส่ชุดท่ีคลิกเลือก

ใหเ้ห็นผา่นจอภาพ  ซ่ึง  VIRTUAL FITTING ROOM  จะอาํนวยความสะดวกใหลู้กคา้สามารถ MIX& 

MATCH เส้ือ กางเกง กระโปรง เส้ือนอก ฯลฯ ไดห้ลากหลายรูปแบบจนกวา่จะพอใจ โดยไม่ตอ้ง

เสียเวลาใส่ - ถอด แบบการลองเส้ือผา้แบบเดิมๆ  

•      AR TAG เป็นเทคโนโลยีใหม่ ท่ีผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เขา้กบัโลกเสมือน (Virtual) ซ่ึง

จะทาํใหภ้าพท่ีเห็นในจอภาพกลายเป็นวตัถุ 3 มิติลอยอยูเ่หนือพ้ืนผิวจริง และเป็นการนาํเสนอ

ผลิตภณัฑรู์ปแบบใหม่ใหส่ื้อโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต ไปสู่ความต่ืนเตน้เร้าใจแบบใหม่ ของการท่ีภาพ

สินคา้จากป้าย TAG ลอยออกมาสู่จอคอมพิวเตอร์หรือมือถือ  

•       QUICK BUY   การซ้ือสินคา้ผา่น QR Code โดย Quick Buy   นั้นสามารถผสมผสานกบัเทคโนโลย ี 

AR  เพ่ือสร้างเป็น Virtual AR Store , Virtual Fitting Room และ WoW Price ท่ีสามารถเลือกซ้ือสินคา้

ไดต้ามตอ้งการไดท้นัทีดว้ยการสแกน QR Code ผา่ Application ทางมือถือ (Smart Phone) และ

เช่ือมโยงไปยงั www.eThailandBEST.com  ท่ีพร้อมบริการจดัส่งสินคา้  ฟรีถึงบา้นอยา่งรวดเร็ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ethailandbest.com/
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 3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั  

  1.  บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย 3 บริษทั และบริษทัร่วม  9  บริษทั   

ช่ือบริษทั ประกอบธุรกิจ ICC  ถือหุน้ (%) 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

  1.  บจ. ดบัเบ้ิลย ูบี อาร์ อี พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์     99.9994 - 

  2.  Amis Du Monde Sarl. (ประเทศฝร่ังเศส) ซ้ือขายสินคา้ในประเทศฝร่ังเศส และต่างประเทศ  

นาํเขา้และส่งออก 

81.92 - 

  3.  บจ. ไหมทอง  ผลิตและจาํหน่ายเส้ือผา้สาํเร็จรูป 58.16 - 

  4.  บจ. เวลิดค์ลาส เรนท ์อะคาร์ รถเช่า - 25.00 

  5.  บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล เลทเธอร์แฟชัน่ ผลิตสินคา้ท่ีทาํจากหนงัแทแ้ละหนงัเทียม - 28.00 

  6.  บจ. ร่วมอิสสระ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ - 25.00 

  7.  บจ. บุญ แคปปิตอลโฮลด้ิง ลงทุน - 32.00 

  8.  บจ. ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย) TV  Shopping   - 30.00 

  9.  Canchana International Co., Ltd.    

       (ราชอาณาจกัรกมัพชูา)   

จดัจาํหน่ายสินคา้ 

 

- 40.00 

10.  Nanan Cambo Solution Co., Ltd. 

       (ราชอาณาจกัรกมัพชูา) 

ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ - 49.00 

 11. ร่วมอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์ โรงแรม - 25.00 

 12. บจ.รักษาความปลอดภยั ไทยซีคอม  รักษาความปลอดภยั - 25.50 
    

 2.  การถือหุน้ในบริษทัท่ีอาจมีความขดัแยง้กนั  ตามเงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หนา้ 37-43  ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 3.  บริษทัเก่ียวขอ้ง บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมท่ีทาํธุรกิจคลา้ยหรือเก่ียวเน่ืองกนั และการถือหุน้ไขวร้ะหวา่ง

กนั ณ 31 ธนัวาคม 2559 

ช่ือบริษัท 

 

ICC ถือหุ้น 

(%) 

ถือหุ้นใน 

ICC  (%) 

ธุรกจิคล้ายหรือ 

เกีย่วเน่ืองกนั 

ถือหุ้นไขว้ 

 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

  1.  บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง    9.97 22.49   -   - - 

  2.  บมจ. สหพฒันพิบูล  10.19   8.53     - - 

  3.  บมจ. ไทยวาโก ้    5.09   3.80     - - 

  4.  บมจ. ธนูลกัษณ์  11.09   3.44     - - 

  5.  บมจ. โอ ซี ซี  19.73   0.55     - - 

  6.  บมจ. เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล 

       เอนเตอร์ไพรส์ 

 14.61   0.35     - - 

  7.  บมจ. เท็กซ์ไทลเ์พรสทีจ  10.43   0.43     - - 
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ช่ือบริษัท 

 

ICC ถือหุ้น 

(%) 

ถือหุ้นใน 

ICC  (%) 

ธุรกจิคล้ายหรือ 

เกีย่วเน่ืองกนั 

ถือหุ้นไขว้ 

 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

  8.  บมจ. ประชาอาภรณ์    5.25   0.12     - - 

  9.  บมจ. ฟาร์อีสท ์ดีดีบี   10.64   0.29     - - 

10.  บจ. เฟิสทย์ไูนเตด็อินดสัตรี    9.12   0.35    -   - - 

11.  บจ. ไอ.ดี.เอฟ.   9.00   9.45    -   -  

12.  บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชัน่  แอนด ์

       โลจิสติคส์ 

19.90 -   - - - 

13.  บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส์ 19.56 1.10     - - 

14.  บจ. ไทยอรุซ   4.17 0.03     - - 

15.  บจ.  ภทัยาอุตสาหกิจ   5.33 0.14     -   - 

16.  บจ.  ไลออ้น (ประเทศไทย)  12.00 0.07     -   - 

17.  บจ.  ไข่ ไอ.ที. เซอร์วสิ  10.00 0.01     -   - 

18.  บจ.  ไหมทอง  58.16 -       -     - 

19.  บจ.  อินเตอร์เนชัน่แนล  เลทเธอร์ แฟชัน่  28.00 -      - -   

20.  บจ. ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย)  30.00 -      - -   

21.   Canchana International Co., Ltd.   

        (ราชอาณาจกัรกมัพชูา) 

 40.00 -      - -   

22.   Amis Du Monde Sarl.(ประเทศฝร่ังเศส)  81.92 -      -     - 

 

หมายเหตุ : บริษทัฯมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว ้หรือโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด เน่ืองจากเป็นลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัท่ีมี

มาตั้งแต่ก่อนเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่การถือหุ้นไขวด้งักล่าวไม่มีลกัษณะเป็นการถือหุ้นไขวร้ะหวา่งกนั

ท่ีขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑ ์ขอ้ 14 ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ.28/2551  เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้

เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ที่เชียงใหม่ คือ บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำกัด
	- Enfant Organic Gentle Baby Toothpaste Gel  6M+  ยาสีฟันสำหรับเด็กน้อย 6 เดือนขึ้นไป กลิ่น Banana & Strawberry
	- Enfant Organic Plus Natural Baby Power แป้งเด็กสูตรธรรมชาติจากแป้งข้าวโพด ปราศจากส่วนผสมของแร่หินทัลคัม (Talc-free)
	- Enfant Organic Herbal Soothing Cream ครีม บรรเทาอาการคันและลดเลือนรอยดำจากการโดนยุง  และแมลงกัด
	- Enfant Organic Bye Bye Mozzie Lotion  โลชั่นกันยุง ปกป้องลูกน้อยจากยุงและแมลงด้วยน้ำมันสกัดออแกนิค 100%
	- Enfant  Organic Plus Face & Body Sunscreen Milky Spray SPF 30PA+++ สเปรย์กันแดด เนื้อบางเบา
	- Enfant Organic Plus Shea Butter Nurturing Balm  ปกป้องผิวจากความแห้งกร้าน และป้องกันผิวจากมลภาวะ  พร้อมคงความชุ่มชื้นให้ผิวได้อย่างยาวนาน


