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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 สาส์นจากกรรมการผู้อ านวยการและประธานกรรมการบริหาร 
 ดร.เทียม  โชควฒันา  ผูก่้อตั้งเครือสหพฒัน ์  ผูเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีของการด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของคุณธรรม
และจริยธรรม   ผูถ่้ายทอดหลกัคิดการท างานใหผู้บ้ริหารไดค้ านึงเสมอวา่  

    ธุรกิจเหมือนตน้ไม ้ อยา่เกบ็ผลไวกิ้นคนเดียว 
 จงท าธุรกิจดว้ยคุณธรรม  เพ่ือประโยชนท่ี์ย ัง่ยืน 
 อยา่เห็นประโยชนส่์วนตน  จนขาดจริยธรรม 

 หลกัคิดของท่านเป็นมรดกทางความคิดและการปฏิบติัท่ีไดรั้บการถ่ายทอดสู่ผูบ้ริหารทุกรุ่นจนกลายเป็น
วฒันธรรมขององคก์รเครือสหพฒัน ์  เป็นนโยบายในการด าเนินธุรกิจของเครือสหพฒันต์ลอดมา 
 บริษทั ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  ซ่ึงเป็นหน่ึงในบริษทัเครือสหพฒันด์ าเนินธุรกิจโดยยึดมัน่
ในหลกัคิดของ ดร.เทียม  โชควฒันา มาตลอดเวลา 50 ปีของการด าเนินธุรกิจ   และจะยงัคงรักษามรดกทางความคิด
และการปฏิบติัน้ีอยา่งย ัง่ยืน   ดว้ยความภาคภูมิใจในการท าหนา้ท่ีความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติสืบต่อไป 
 
 
 
 

                                                                                         บุญเกียรติ  โชควฒันา 
                                                                                         (ดร.บุญเกียรติ  โชควฒันา) 

                                                                                        กรรมการผูอ้  านวยการ และประธานกรรมการบริหาร   
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นโยบายและกลยุทธ์ความรับผดิชอบต่อสังคมสู่ความส าเร็จทีย่ัง่ยืน 
 
 ดว้ยตระหนกัดีวา่  องคก์รจะเจริญกา้วหนา้ไดอ้ยา่งย ัง่ยืน   ตอ้งด าเนินงานภายใตน้โยบายท่ีดี   ค านึงถึง
ผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการด าเนินธุรกิจ  ทั้งลูกคา้  คู่คา้  พนกังาน   ผูถื้อหุน้  ตลอดจนสงัคม  
ประเทศชาติ  และส่ิงแวดลอ้ม   ดงันั้น  บริษทัจึงใหน้โยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมสู่ความส าเร็จท่ีย ัง่ยืน           
ใน 3 เร่ือง  คือ     

Good People  :  Good Product  :  Good Society 
คนด ี  :  สินค้าด ี :   สังคมดี 

Good People :คนด ี
 สนบัสนุนใหบุ้คลากรประพฤติและปฏิบติัตนเป็นคนดีของสงัคม     
 พฒันาบุคลากรใหมี้ศกัยภาพในการท างานพร้อมกบัการปลกูฝังจริยธรรมในการท างานและการด าเนินชีวิต 
 สนบัสนุนการท าธุรกิจกบัคู่คา้ท่ีมีจรรยาบรรณท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ 
 ก ากบัดูแลใหบุ้คลากรปฏิบติังานบนพ้ืนฐานของความซ่ือสตัยสุ์จริตไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น  ลูกคา้  คู่คา้  

ตลอดจนสงัคมและประเทศชาติ 
Good Product  :สินค้าดี 

 มุ่งเนน้น าเสนอสินคา้ท่ีมีคุณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัราคา 
 เปิดโอกาสใหลู้กคา้เสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัสินคา้และการบริการ ผา่นศูนยล์กูคา้สมัพนัธ์ 
 ส่งเสริมใหคิ้ดคน้นวตักรรมเก่ียวกบัสินคา้และการบริการ  เพ่ือพฒันาคุณภาพสินคา้และการบริการอยา่ง

ต่อเน่ือง 
Good Society  :สังคมดี 

 สนบัสนุนใหบุ้คลากรมีจิตส านึกของการเป็นผูใ้หเ้ป็นผูมี้จิตอาสา 
 สนบัสนุนการจดักิจกรรมท่ีเอ้ือประโยชนต่์อสงัคม   ส่ิงแวดลอ้มและสาธารณประโยชนอ์ยา่งสม ่าเสมอ 
 ไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะส่งผลในทางลบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 ส่งเสริมผูด้อ้ยโอกาส  ใหมี้อนาคตท่ีดีและอยูใ่นสังคมได ้
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 บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการด าเนินงานท่ีชดัเจน  และก ากบัดูแลใหเ้กิดการปฏิบติัตามนโยบายอยา่งเป็น
รูปธรรมในมิติต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่ม  รวมถึงชุมชน   สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  การ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  การไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  และการเคารพสิทธิมนุษยชนดงัน้ี 
 ผู้ถือหุ้น 
 บริษทัฯ มุ่งมัน่ในอนัท่ีจะพฒันากิจการของบริษทัใหเ้จริญกา้วหนา้  มีความมัน่คง   สามารถสร้างผลตอบแทน
แก่ผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ปกป้องผลประโยชนแ์ละดูแลทรัพยสิ์นของบริษทัเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพยสิ์น
ของตนเอง  รายงานผลการด าเนินงานท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ตามความเป็นจริงอยา่งสม ่าเสมอ  ขจดัความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนอ์ยา่งรอบคอบดว้ยความมีเหตุมีผล เปิดเผยขอ้มลูอยา่งครบถว้น  มีการจ่ายเงินปันผลอยา่งเหมาะสม 
และสม ่าเสมอ 
 ในปี  2556  บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษทัปี  2555   ในอตัรา  1.25  บาทต่อหุน้         
คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล  35%  ของก าไรสุทธิ  เทียบเท่ากบั  125%   ของราคา  Par  ต่อหุน้ 
 ลูกค้า 
 บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือความซ่ือสตัย ์ยติุธรรมใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ลูกคา้  ค าร้องเรียนของลูกคา้พึง
ไดรั้บการเอาใจใส่และด าเนินการอยา่งเป็นธรรม เพ่ือสนองตอบความตอ้งการของลกูคา้อยา่งรวดเร็ว พฒันาสินคา้
และบริการใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าใหแ้ก่สินคา้และบริการอยา่ง
ต่อเน่ือง รวมถึงรักษาความลบัทางการคา้ของลกูคา้ 
 บริษทัฯ มี “ศูนยล์กูคา้สมัพนัธ์” เพ่ือเป็นส่ือกลางรับฟังความคิดเห็น  ติ  ชม และขอ้เสนอแนะของลกูคา้ โดย
เนน้การเขา้ถึงความตอ้งการของลกูคา้อยา่งแทจ้ริง  ขั้นตอนการด าเนินการในแต่ละเร่ือง และช่องทางการติดต่อ  
ตาม  “ศูนยล์กูคา้สมัพนัธ์”  หนา้  53  ในรายงานประจ าปี 
 ในปี  2556  ไม่ปรากฏขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ท่ีเป็นนยัส าคญั  ส่วนขอ้ร้องเรียนอ่ืนๆ ไดน้ ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ
ขอ้บกพร่องด าเนินการแกไ้ข ป้องกนั และติดตามทั้งระบบ และปรับใชก้บัทั้งองคก์ร เพ่ือมิใหข้อ้บกพร่องนั้นเกิดข้ึนซ ้าอีก  
 พนักงาน 
 พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นหวัใจส าคญัท่ีจะน าพาองคก์รไปสู่ความส าเร็จ  บริษทัฯ จึงมุ่งส่งเสริม 
ฝึกฝน อบรม และพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานอยา่งทัว่ถึง สร้างความมัน่คงในอาชีพ และใหโ้อกาสใน
การเจริญกา้วหนา้ตามศกัยภาพของแต่ละคน รวมถึงใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และ
พฒันาบริษทั ปฏิบติัต่อพนกังานโดยเคารพต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และสิทธิพ้ืนฐานของมนุษยชน ให้
ผลตอบแทนดว้ยความเป็นธรรมเหมาะสมกบัความรู้  ความสามารถ  ความรับผิดชอบ  และผลการปฏิบติังานของ
พนกังานแต่ละคน  ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยค านึงถึงความปลอดภยัต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพยสิ์น
ของพนกังาน โดยจดัใหมี้พนกังานรักษาความปลอดภยัตลอด  24  ชัว่โมง  มีติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภยัภายใน
อาคาร  มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั  อีกทั้งมีรถดบัเพลิงส าหรับกรณีฉุกเฉิน อบรมและซอ้มดบัเพลิง
เบ้ืองตน้  ซอ้มอพยพหนีไฟ  การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล  การขบัข่ียานพาหนะอยา่งปลอดภยัเป็นประจ า  
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ทุกปี เพ่ือใหพ้นกังานเกิดความรู้  ความเขา้ใจ   และมีแนวทางการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง ตรงตามระบบมาตรฐานความ
ปลอดภยั และสภาพแวดลอ้ม 
 บริษทัฯ ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนมีสุขภาพดี ทั้งดา้นร่างกาย  จิตใจ  และสงัคม  โดยจดัใหมี้แพทยแ์ผน
ปัจจุบนัชั้น  1  และพยาบาลประจ าตลอดเวลา ใหพ้นกังานท างานในสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานท่ีดี   ไม่เจบ็ป่วย  บาดเจบ็ หรือเกิดโรคภยัจากการท างาน สามารถปฏิบติังานไดเ้ต็มประสิทธิภาพ และด าเนิน
ชีวิตอยา่งมีความสุข 
 บริษทัฯ ยงัมีการส่ือสารขอ้มลูต่างๆ โดยการถ่ายทอดสญัญาณทั้งภาพและเสียงผา่นระบบเช่ือมต่อภายในจาก
ส านกังานใหญ่สู่พนกังานทัว่ประเทศ 
 นอกจากน้ี  บริษทัฯ จดัใหมี้สวสัดิการแก่พนกังาน เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน  ดงัน้ี 
 - Day Care  สถานรับเล้ียงบุตรพนกังาน 
 - หอ้งพยาบาลของบริษทั 
 - Sport Club  ส าหรับออกก าลงักาย  สนามฟุตบอล สนามเทนนิส สนามแบดมินตนั  ปิงปอง  พร้อมหอ้ง 
  Fitness   ซ่ึงมีอุปกรณ์ครบครัน และสระวา่ยน ้ามาตรฐาน 
 - ชมรมกีฬา ส่งเสริมใหพ้นกังานมีสุขภาพท่ีแขง็แรง อาทิเช่น 
   ชมรมแบดมินตนั 
   ชมรมวา่ยน ้า 
   ชมรมเทนนิส 
   ชมรมปิงปอง 
   ชมรม  Aerobics และลดน ้าหนกั 
   ชมรมโบวล่ิ์ง   
   ชมรมโยคะ 
 - หอพกั ส าหรับพนกังานท่ีเดินทางไปปฏิบติังานต่างจงัหวดั 
 - ชุดฟอร์มใหก้บัพนกังานขายทุกผลิตภณัฑ ์
 - หอ้งสมุดของบริษทั 
 - วารสาร  “สายใย” ของบริษทัเพ่ือถ่ายทอดนโยบายส่ือสารขอ้มลูใหพ้นกังานทัว่ประเทศไดรั้บทราบ    
 - กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เพ่ือการออมเงินในอนาคต 
 - เงินบ าเหน็จเกษียณใหก้บัพนกังานทุกคน เม่ือเกษียณอายกุารท างาน 
 - โครงการเงินกูเ้พ่ือท่ีอยูอ่าศยั โดยร่วมกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสิน ในอตัราดอกเบ้ียต ่า 
 - Incentive  ใหพ้นกังานตามผลงาน 
 - เงินอุดหนุน ใหพ้นกังานตามผลงาน 
 - รถรับ - ส่ง พนกังานท่ีเลิกงานดึก 
 - เอก็ซ์เรยป์อด และฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ประจ าปีส าหรับพนกังาน 
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 - สวสัดิการชุดชั้นในสตรี ส าหรับพนกังานท่ีป่วยเป็นมะเร็งเตา้นม 
 - สวสัดิการเงินช่วยเหลือพนกังานท่ีประสบอุทกภยั อคัคีภยั วาตภยั 
 - จดัฝึกอบรมและสมัมนาทั้งภายในและส่งอบรมภายนอกใหก้บัพนกังาน เพ่ือส่งเสริมและพฒันาความรู้  
    ความสามารถ 
 - กิจกรรมเสริมสร้างศกัยภาพและการรับรู้ 
    กลยทุธ์การจดัการธุรกิจ  Course  1  (Thinking Concept)   
    หลกัคิดสู่ความส าเร็จ  
    Target & Marketing Planning 
 - จดัพิธีมอบเหรียญพนกังานท่ีท างานครบ  10,20,30   ปี   
 - สวสัดิการซ้ือสินคา้ราคาพิเศษ  เพ่ือช่วยการครองชีพของพนกังาน 
 - สวสัดิการพิเศษ  ส าหรับพนกังานท่ีปฏิบติังานใน3  จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 - โครงการ   “Healthy Worker Happy Workplace”   โดยร่วมกบัสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและ 
  ส่ิงแวดลอ้มแห่งประเทศไทย และส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  ตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับ 
  พนกังานทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 
 บริษทัฯ  จดัตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการพนกังาน  เพ่ือเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานดา้นสวสัดิการ และเป็นส่ือกลางใหค้วามช่วยเหลือในเร่ืองสวสัดิการต่างๆ ใหแ้ก่พนกังานไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
 นอกจากน้ี  บริษทัฯ ยงัเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีช่องทางส่ือสาร เสนอแนะ และร้องทุกขใ์นเร่ืองขอ้ขอ้งใจใน
การท างานผา่นระบบ  Intranet  ของบริษทั นอกเหนือจากการร้องทุกขเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรตามปกติ 
 คู่ค้า  
 บริษทัฯ ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงเง่ือนไขทางการคา้และใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้ง สร้างสมัพนัธภาพและความ
เขา้ใจท่ีดีต่อกนั รวมถึงแลกเปล่ียนความรู้ ร่วมกนัพฒันาสินคา้ และบริการเพ่ือเพ่ิมคุณค่าใหแ้ก่สินคา้และบริการ ไม่
เรียก  รับ  หรือยินยอมท่ีจะรับทรัพยสิ์น หรือประโยชนอ่ื์นใด ซ่ึงอยูน่อกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้ อีกทั้งขดัขวางเหตุ
จูงใจท่ีอาจก่อใหเ้กิดเหตุดงักล่าว 
 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของคู่คา้ ควบคู่กบัการเจริญเติบโตร่วมกบับริษทัในลกัษณะ  Win 
Win Situation  โดยติดตั้งระบบการประเมินและคดัเลือกคู่คา้ระบบการตรวจสอบและติดตามการปฏิบติังาน ผา่น
ระบบ  Approved Vender List  ตามมาตรฐานสากล  ISO 9001  
 ในปีท่ีผา่นมา ไม่มีกรณีไม่ปฏิบติัตามสญัญาท่ีมีต่อคู่คา้ 
 เจ้าหนีก้ารค้า  
 บริษทัฯ จ่ายเงินใหก้บัเจา้หน้ีตรงตามขอ้ตกลงทางการคา้ ท่ีไดต้กลงกนัไวล่้วงหนา้  (ไม่วา่สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจจะเปล่ียนไปอยา่งไร) บริษทัฯ ใชวิ้ธีการโอนเงินผา่นธนาคารในระบบ  Media Clearing  โดยเปิดโอกาสให้
เจา้หน้ีสามารถวางบิลไดทุ้กวนัก าหนดวนัปิดบิลและโอนจ่ายเงิน ดงัน้ี  
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                                    วนัปิดบิล                           วนัท่ีโอนเงิน  
 ค่าสินคา้        ทุกวนัองัคาร                     วนัพุธสปัดาห์ถดัไป 
 ค่าใชจ่้าย       ทุกวนัท่ี  20  ของเดือน      วนัท่ี  6  ของเดือนถดัไป 

 เจ้าหนีเ้งินกู้  
 บริษทัฯ ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างความเช่ือถือใหก้บัเจา้หน้ี ปฏิบติัตามสัญญา  ขอ้ตกลง  และ
เง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด และแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบล่วงหนา้ หากไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัในสญัญา 
เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขโดยใชห้ลกัความสมเหตุสมผล  ซ่ึงบริษทัฯ จ่ายช าระดอกเบ้ีย และคืนเงินตน้ตรงตาม
ก าหนดเวลากบัเจา้หน้ีตลอดมา 
 ลูกหนีก้ารค้า   
 บริษทัฯ ก าหนดระยะเวลาท่ีลกูคา้ตอ้งช าระหน้ีไวอ้ยา่งชดัเจน มีการติดตามการช าระหน้ี มีกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายเพ่ือสร้างยอดขาย เช่น  การโฆษณา  การใหส่้วนลด  การแจกแถมสินคา้ตวัอยา่ง  และมีนวตักรรมใหม่ตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ 
 สังคมและส่ิงแวดล้อม  
 บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจโดยค านึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม มีการปลูกฝังจิตส านึก ความ
รับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมใหเ้กิดข้ึนในบริษทัอยา่งต่อเน่ือง 
 ความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  บริษทัฯ ถือเป็นนโยบายหน่ึงในการด าเนินธุรกิจ และก าหนดไวใ้น
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยส่วนรวม และตระหนกัถึงความรับผิดชอบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงก าหนดไวใ้นจริยธรรมท่ีตอ้งปฏิบติัต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงความส าคญัในการมีส่วนร่วม
สนบัสนุน  นโยบายการดูแลสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม   
 ภาครัฐ   
 บริษทัฯ จ่ายภาษีถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายทั้งภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย  ภาษีป้าย  ภาษีโรงเรือน  ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ ตลอดจนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 
การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
 การแข่งขันทีเ่ป็นธรรม 
 บริษทัก าหนดใหมี้ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีโปร่งใสชดัเจนและเป็นธรรม   การจดัท าทะเบียนราคากลางวสัดุ
อุปกรณ์   การเปรียบเทียบราคาจดัซ้ือ    การประกวดราคาจดัจา้งการก่อสร้างหรือตกแต่งร้าน   ทั้งในกรณีปกติและ
กรณีเร่งด่วน   ซ่ึงผูบ้ริหารและพนกังานมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามระบบท่ีวางไวอ้ยา่งเคร่งครัด  โดยเป็นการ
ประสานงานกนัระหวา่งส่วนงานจดัซ้ือ   ส่วนงานบญัชีการเงิน  และส่วนธุรกิจท่ีรับผิดชอบแต่ละงาน 
 กรณีตรวจพบการไม่ปฏิบติัตามระบบโดยเจตนาทุจริต   ถือเป็นความผิดร้ายแรงทางวินยัของบริษทั 
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 การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
 บริษทัถือเป็นนโยบายท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  ไม่มีการลอกเลียนแบบ  หรือน า
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นมาใชใ้นธุรกิจโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  แต่บริษทัมุ่งสร้างสรรคน์วตักรรมสินคา้  การ
ออกแบบผลิตภณัฑ ์ ใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพ   และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  โดยการร่วมคิดร่วมพฒันากบั
โรงงานผลิตอยา่งต่อเน่ือง    และยงัคงสนบัสนุนใหพ้นกังานส่งนวตักรรมเขา้ประกวดในโครงการประกวด
นวตักรรมเครือสหพฒัน ์ (Chairman Awards) เป็นประจ า  ซ่ึงผลงานท่ีส่งเขา้ประกวดไดรั้บรางวลัจากการประกวด
ทุกปี    สร้างความภูมิใจใหแ้ก่พนกังานและเป็นแรงบนัดาลใจใหพ้นกังานมุ่งท่ีจะสร้างสรรคน์วตักรรมอยูต่ลอดเวลา    
และในปีท่ีผา่นมา  บริษทัฯมิไดมี้กรณีละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาแต่อยา่งใด  
 การต่อต้านการทุจริต 
 บริษทัมีนโยบายปฏิบติัตามกฎหมาย  ต่อตา้นการทุจริต การคอร์รัปชัน่   โดยก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. สร้างจิตส านึก ค่านิยม ทศันคติใหแ้ก่พนกังานในการปฏิบติังานตามกฎหมาย กฎระเบียบ  ดว้ยความ
ซ่ือสตัย ์ สุจริต 
 2. จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้
อ  านาจใหเ้หมาะสม   เพ่ือป้องกนัมิใหพ้นกังานทุจริตหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต   การคอร์รัปชัน่ต่างๆ 
 3. หา้มกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน   กระท าการใดๆ อนัเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับซ่ึง
ทรัพยสิ์น  หรือผลประโยชนอ่ื์นใด  ส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้นท่ีส่อไปในทางจูงใจใหป้ฏิบติั  หรือละเวน้การปฏิบติั
หนา้ท่ีในทางท่ีมิชอบ หรืออาจท าใหบ้ริษทัเสียประโยชนอ์นัชอบธรรม 
 4. หา้มกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใหห้รือเสนอท่ีจะใหท้รัพยสิ์น หรือผลประโยชนอ่ื์นใดแก่
บุคคลภายนอก  เพ่ือจูงใจใหบุ้คคลนั้นกระท าหรือละเวน้การกระท าใดท่ีผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต าแหน่ง
หนา้ท่ีของตน 
 5. จดัใหมี้กลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปร่งใสและถกูตอ้ง 
 6. จดัใหมี้ช่องทางในการส่ือสารเพ่ือใหพ้นกังานและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งสามารถท่ีจะแจง้เบาะแสอนัควร
สงสยั โดยมัน่ใจไดว้า่จะไดรั้บการคุม้ครอง  และตอ้งมีการแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบทุกเบาะแสท่ีมีการ
แจง้เขา้มา 
 การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษทัถือเป็นนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม   ทั้งการจา้งแรงงาน  คุณภาพชีวิตการท างาน     
อาชีวอนามยั  ความปลอดภยัจากการท างาน  ค่าตอบแทนและค่าชดเชย  การเกษียณจากการท างาน  และจะไม่
ด าเนินการใดๆ ท่ีจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานอยา่งเคร่งครัด  ใหมี้การก าหนดค่าจา้งอยา่งเป็นธรรมตามความสามารถของ
แต่ละบุคคล   ก าหนดค่าแรงขั้นต ่าตามประกาศของภาครัฐ   การจ่ายค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลาและวนัหยดุ    
 บริษทัใหสิ้ทธิพนกังานในการโตแ้ยง้เพ่ือพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งช้ีความผิดหรือทุจริตต่อหนา้ท่ีการงาน ไม่มี
การเลิกจา้งอยา่งไม่เป็นธรรม  บริษทัฯ ปฏิบติัต่อพนกังานภายใตก้ฎหมายแรงงานซ่ึงครอบคลุมการคุม้ครองสิทธิ
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มนุษยชนของพนกังานโดยเคร่งครัด  โดยตลอดเวลายาวนานของการด าเนินธุรกิจ  ไม่เคยมีประวติัการปฏิบติัต่อ
พนกังานอยา่งไม่เป็นธรรม  และไม่เคยมีคดีข้ึนสู่ศาลในเร่ืองดงักล่าว 
 นอกจากน้ี  บริษทัจะไม่รับบุคคลอายตุ ่ากวา่ 18  ปีเขา้เป็นพนกังานของบริษทั    ยกเวน้กรณีการช่วยเหลือบุคคล
ท่ีมีความจ าเป็น  หรือกรณีปฏิบติัตามนโยบายของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมการสร้างรายไดใ้หแ้ก่เยาวชน  เช่น  การจา้ง
นกัเรียน  นกัศึกษาท างานในวนัหยดุหรือปิดภาคเรียน   การจา้งนกัศึกษาท างานในโครงการทวิภาคี  เป็นตน้  
 การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่พนักงาน 
       ในปี  2556  บริษทัฯ  ยงัคงส่งเสริมกิจกรรมท่ีเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผูบ้ริหารและพนกังานอยา่ง 
สม ่าเสมอ  ทั้งกิจกรรมตกับาตรพระสงฆแ์ละสวดมนตท์ าวตัรเยน็   และปฏิบติัธรรมในวนัธรรมสวนะ  กิจกรรมตกั
บาตรพระสงฆใ์นโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั   และตกับาตรพระสงฆใ์นวนั  
      ครบรอบการก่อตั้งบริษทัฯ  สิทธิการลางานเพ่ือการปฏิบติัธรรมตามหลกัศาสนาแห่งตนไดปี้ละ 5 วนั   ซ่ึงมี 

พนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวจ านวนมาก   ซ่ึงส่งผลใหพ้นกังานมีสติ  รู้สติ  และใชส้ติในการด าเนินชีวิตและ 
การท างานมากข้ึน   นอกจากน้ีไดจ้ดักิจกรรมท าบุญทอดกฐินสามคัคีเป็นประจ าทุกปี 
 นอกจากน้ี  บริษทัฯ ส่งเสริมใหพ้นกังาน “ ให ้” แก่ผูอ่ื้น  ดว้ยการจดักิจกรรมบริจาคโลหิตใหส้ภากาชาดไทย
เป็นประจ าปีละ 4 คร้ัง  ซ่ึงในแต่ละปีจะมีพนกังานเขา้ร่วมบริจาคโลหิตมากกวา่ 500 คน  

การพฒันาบุคลากร 
 นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั(มหาชน) ก าหนดนโยบายหลกัในการส่งเสริมสนบัสนุนในการ
พฒันาศกัยภาพของบุคลากรในองคก์รใหส้ามารถเปล่ียนแปลงและพฒันาตนเอง ในเชิงความคิดและการปฏิบติัอยา่ง
เป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมบุคลากรใหพ้ร้อมต่อการขยายตวัทางธุรกิจต่อไป   ดงันั้นนโยบายในการฝึกอบรมและ
พฒันาขององคก์ร จึงมุ่งเนน้ในการพฒันาในดา้นเชิงความคิดและการปฏิบติัของบุคลากรอยา่งจริงจงั เพ่ือให้
บุคลากรทุกระดบัสามารถน าไปปรับใชไ้ดท้นัต่อเหตุการณ์ การเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 กจิกรรมในการพฒันา 
 ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในเบ้ืองตน้ บุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีส าคญั ดงันั้น  นโยบายหลกัของบริษทั  คือ  การ
พฒันาใหพ้นกังานขององคก์รใหเ้ก่งข้ึน ดงันั้นการสมัมนาแต่ละหวัขอ้จะไดรั้บการเอาใจใส่จากผูบ้ริหารระดบัสูง
ขององคก์ร  เพ่ือใหก้ารอบรมสัมมนาเกิดประโยชนต่์อบุคลากรและองคก์ร     โดยจะมอบนโยบายการพฒันาให้
สมัพนัธ์กบันโยบายการด าเนินธุรกิจขององคก์ร โดยปีน้ีนโยบายขององคก์รท่ีเนน้คือสูเ้พ่ือชนะ คิดบวก วินยั 
ศรัทธา รวดเร็ว ซ่ือสตัย ์ดงันั้นหลกัสูตรการสมัมนาจะตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายหลกัขององคก์ร โดยการสมัมนา
ตอ้งยึด 6  ค าหลกัน ามาใชใ้นการอบรมและสมัมนา ไม่วา่จะอบรมสมัมนาหวัขอ้ใดกต็าม ตอ้งยึดนโยบายหลกัดว้ย
ทุกคร้ัง โดยกิจกรรมของการอบรมจะตอ้งสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานจริง โดยการพฒันาขององคก์รแบ่งออกเป็น   

 การอบรมสัมมนาพนักงานส านักงาน    วตัถุประสงค ์เพ่ือเพ่ิมทกัษะในการคิดวางแผนการตลาด  การ
ขาย และโฆษณา  
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1. กลยทุธ์การจดัการธุรกิจ อบรมใหก้บัผูบ้ริหารตามต าแหน่งงานตั้งแต่ระดบัหน่วยถึง  CEO ฝ่าย 
เพ่ือใหบุ้คลากรขององคก์ร มีความสามารถในการคิดและมีหลกัคิดท่ีดีในการท าการตลาดและการ
ขาย 

2. พฒันาพนกังานตามหนา้ท่ีงาน เช่น  Marketing Manager, Advertising Manager, Brand 
manager,Merchandiser,CFO  เพ่ือใหผู้เ้ขา้สมัมนามีการวางแผนท าการตลาด (Marketing Plan) แบบ
ครบสูตร และใหทุ้กฝ่ายน าไปปฏิบติัจริง      และมีการติดตามโดยใหก้ลบัมาน าเสนอผลของการ
ปฏิบติัจริง    เพ่ือจะไดแ้กไ้ขและพฒันาต่อไป 

3. สร้างหลกัคิดบวกใหก้บัพนกังานทุกคนทั้งพนกังานเก่าและพนกังานท่ีเขา้มาใหม่ ใหทุ้กคนเกิด 
ความคิดบวกต่อตนเอง ผูอ่ื้น สถานการณ์และองคก์ร    

 การอบรมสัมมนาพนักงานขายหน้าร้าน 
 พนกังานขายหนา้ร้านจ านวนกวา่ 6,000 คน จะไดรั้บการฝึกฝน เทคนิคการขายศิลปะการขาย   โดยใช ้
วิธีการ Roleplaying    การอบรมเร่ืองเอกลกัษณ์ของพนกังานขายหนา้ร้าน โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะสร้าง

 ความโดดเด่น  และความเป็นเอกลกัษณ์ใหก้บัพนกังานขายทั้งเร่ืองบุคลิกภาพภายในและภายนอก เช่น  
เร่ืองเส้ือผา้ หนา้ ผม  ค าพดูทกัทาย  กิริยาท่าทาง    ระหวา่งปฏิบติังาน ความเช่ียวชาญในดา้นของสินคา้   
เป็นตน้ 

การตดิตามประเมนิผลการอบรมพนักงานส านักงาน 
1. ติดตามทดสอบความรู้ความเขา้ใจโดยการตั้งค าถามผา่นระบบ SDS. ซ่ึงเป็นระบบการเรียนรู้     (E – 

learning) ภายในบริษทั 
2. น าเสนอผลการประกอบการของทุกฝ่าย ดา้นยอดขาย ก าไรและการเติบโต 
3. ใหมี้การน าเสนอแผนการตลาด(Target & Marketing Planning) และผลการปฏิบติัทุก Season (ทุก

ฝ่ายๆละ 3 Brand) 
การตดิตามประเมนิผลการอบรมพนักงานขายหน้าร้าน 

1. ติดตามโดยการโทรศพัทสุ่์มเช็คความเขา้ใจของพนกังานขายหลงัการอบรม 
2. ติดตามยอดขายเป็นรายสปัดาห์  รายเดือนเทียบกบัเป้าหมาย หากพบวา่พนกังานขายเขตใดยงัท า

ยอดขายห่างจากเป้ามาก จะติดตามอยา่งใกลชิ้ดหรือเรียกกลบัมาอบรมใหม่อีกคร้ังหน่ึง 
 ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
 บริษทัฯ จดัใหมี้ “ศูนยล์ูกคา้สมัพนัธ์”เพ่ือเป็นช่องทางการส่ือสารกบัลกูคา้  ดว้ยทีมงานท่ีไดรั้บการอบรมให้
เนน้การบริการ  ใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้  และสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลกูคา้เป็นหลกั  ศูนยล์กูคา้สมัพนัธ์  จะท า
หนา้ท่ีใหข้อ้มลูเก่ียวกบัสินคา้และการบริการ  รับค าติชม  ค าแนะน าหรือขอ้ร้องเรียนต่างๆ  ใหค้วามช่วยเหลือ
แกปั้ญหาและตอบขอ้สงสยัในเบ้ืองตน้  หากเป็นเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพหรือการบริการ  ศูนยล์กูคา้สมัพนัธ์
จะก ากบัดูแลใหเ้กิดกระบวนการแกไ้ขจนกระทัง่ลกูคา้ไดรั้บความพึงพอใจ  อาทิ  การเปล่ียนสินคา้ใหห้ากไม่พึง
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พอใจในคุณภาพ  การจดัส่งผลิตภณัฑถึ์งบา้นหรือร้านคา้ท่ีลกูคา้สะดวกในกรณีท่ีไม่มีขนาดหรือสีท่ีลูกคา้ตอ้งการ  
เป็นตน้ 
 การส่งเสริมให้มกีารใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพ  
 บริษทัฯ  ไดจ้ดัท ามาตรการการเปิดปิดเคร่ืองปรับอากาศเป็นเวลา  การท าสวิทชใ์หส้ามารถปิดเปิดไฟแสงสวา่ง
เฉพาะจุด  การประกาศเตือนปิดไฟแสงสวา่งและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในช่วงเวลาพกักลางวนัและก่อนกลบับา้น  
การปรับปริมาณน ้าในท่อประปาเพ่ือการใชน้ ้าอยา่งประหยดั  การลดปริมาณการใชก้ระดาษดว้ยการใชก้ระดาษ  2   
หนา้  และใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศทดแทนการใชก้ระดาษ  เป็นตน้ 
 นอกจากน้ี    ไดติ้ดตั้งอุปกรณ์  Peak Demand Controller   เพ่ือควบคุมปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในอาคาร
ส านกังาน     ปรับปรุงระบบระบายความร้อนของเคร่ืองปรับอากาศโดยการติดตั้ง Cooling  Pad  ท่ีชุดระบายความ
ร้อนของเคร่ืองปรับอากาศ      ในลกัษณะของแผงเยื่อไมใ้หน้ ้ าไหลผา่น  เพ่ือใหส้ามารถระบายความร้อนไดดี้ข้ึน  
ช่วยลดปริมาณการใชไ้ฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศได ้
 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองส่ิงแวดล้อม   
 บริษทัฯ จดัใหมี้การใหค้วามรู้เร่ืองส่ิงแวดลอ้มผา่นระบบอินทราเน็ตของบริษทั และตามบอร์ดประชาสมัพนัธ์     
จดัใหมี้หนงัสือเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในหอ้งสมุด   การเชิญวิทยากรมาใหค้วามรู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแล
ส่ิงแวดลอ้มเป็นระยะ  เช่น  การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือลดภาวะโลกร้อน เป็นตน้ 
 การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
 บริษทัฯ  ถือเป็นนโยบายท่ีตอ้งดูแลและสานสมัพนัธ์กบัชุมชนใกลเ้คียง  จึงสนบัสนุนการจดักิจกรรมของ
ชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ  อาทิ  การจดัใหมี้รถดบัเพลิงเพ่ือใชใ้นกรณีเพลิงไหม ้ โครงการจิตอาสาช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั  การจดักิจกรรมตกับาตรโดยนิมนตพ์ระสงฆจ์ากวดัต่างๆ ในชุมชนมารับบาตรในวนัธรรมสวนะ  โดย
เชิญชวนผูท่ี้อาศยัในชุมชนใกลเ้คียงเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ย  อีกทั้งเปิดโอกาสใหร้้านคา้ในชุมชนไดจ้ดัชุดตกับาตร
อาหารสดอาหารแหง้  จ าหน่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังาน  เป็นการสร้างรายไดใ้หแ้ก่คนในชุมชนใกลเ้คียงดว้ย 
 เน่ืองดว้ยลกัษณะธุรกิจหลกัของบริษทั   เป็นการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์า่นเคานเ์ตอร์ขายและร้านคา้ทัว่
ประเทศ   ดงันั้น  บริษทัจึงมีนโยบายการจา้งแรงงานทอ้งถ่ินเป็นพนกังานขายประจ าเคานเ์ตอร์และร้านคา้    เพ่ือให้
พนกังานสามารถท างานในภูมิล าเนา  ไดมี้โอกาสใชชี้วิตกบัครอบครัว  เป็นการช่วยธ ารงไวซ่ึ้งความอบอุ่นของ
สถาบนัครอบครัวทางหน่ึง 

นอกจากน้ี  การจดัจา้งงานตกแต่งร้านคา้ของบริษทัท่ีเปิดท าการในจงัหวดัต่างๆ  บริษทัก าหนดเป็นนโยบาย
การจดัจา้ง  ใหบ้ริษทัหรือกิจการในทอ้งถ่ินแต่ละจงัหวดัเขา้ประกวดราคา  หากอยูใ่นราคาท่ีใกลเ้คียงกนั  ให้
พิจารณาเลือกกิจการในทอ้งถ่ินนั้นเป็นล าดบัแรก  เช่น  กิจการรับเหมาก่อสร้าง   กิจการตกแต่งร้านคา้  เป็นตน้ 
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กจิกรรมทางสังคม 

โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม   
 ผูบ้ริหารวาโกเ้ขา้รับพระราชทานเหรียญท่ีระลึกจากพระหตัถ ์สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ 
อคัรราชกุมารี ทรงพระราชทานแด่ผูมี้อุปการะคุณในกิจการของสมาคมวิทยาลยัศลัยแพทยน์านาชาติแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถมัภ์  โดยโครงการวาโกโ้บวช์มพู สู้มะเร็งเตา้นม ให้ความสนับสนุนดา้นการรักษาผูป่้วย
มะเร็งเตา้นม 
 ดว้ยปณิธานของโครงการฯ ท่ีจะขอเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความสุขท่ีย ัง่ยืนและถาวรใหก้บัลูกคา้วาโกแ้ละผู ้
หญิงไทย เพ่ือให้สตรีไทยมีความสุขกายและสุขใจ  สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและส่ิงส าคญัท่ีสุดคือให้ปลอดภยัจาก
โรคมะเร็งเตา้นมตลอดไป  ในปี 2556 ทางโครงการไดจ้ดักิจกรรมต่างๆเพ่ือประโยชนต่์อสงัคมดงัน้ี 
 “วาโก้โบว์ชมพู  ร้อยใจให้…ไม่ส้ินสุด” ปีที่ 3  
 วาโกร่้วมกบัมลูนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี จดัโครงการ 
“วาโกโ้บวช์มพ ูร้อยใจให…้ไม่ส้ินสุด”  ปีท่ี 3   เชิญชวนลูกคา้วาโกท้ าบุญสานต่อการใหสู่้สงัคมไทย โดยน ารายได้
บางส่วนจากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์บริจาคและร่วมสมทบทุนโครงการพฒันาอาคารผูป่้วยนอกและจดัหาเคร่ืองมือ
แพทยเ์พ่ือผูป่้วยยากไร้กบัมลูนิธิรามาธิบดี  จากน ้าใจของท่านเหล่าน้ีจะเป็นน ้าหล่อเล้ียงท่ีจะช่วยเติมความหวงั พลิก
ความทุกข ์คืนชีวิตใหม่ใหก้บัผูป่้วยยากไร้ของโรงพยาบาลรามาธิบดีซ่ึงในแต่ละปีรองรับผูป่้วยนอกกวา่ 1.4 ลา้นคน 
และผูป่้วยในอีกกวา่ 45,000 คน 
 โครงการแมมโมแกรมการกศุลเพือ่แม่ผู้ด้อยโอกาส  
 เฉลมิพระเกยีรต ิ81 พรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
 วาโกส้นบัสนุนโครงการแมมโมแกรมการกุศลเพ่ือแม่ผูด้อ้ยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนาง
เจา้ฯพระบรมราชินีนาถ โดยร่วมกบัสถาบนัมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค กรมการแพทย ์ในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา เพ่ือใหแ้ม่ผูด้อ้ยโอกาสซ่ึงจดัอยูใ่นกลุ่มเส่ียงไดรั้บบริการตรวจคดักรอง
มะเร็งเตา้นมดว้ยเคร่ืองแมมโมแกรมและอลัตร้าซาวน ์จะไดห่้างไกลจากโรคร้ายน้ี 
 “Wacoal Cares Your Breasts. Mammogram Saves Your Life.” ปีที่ 4 
 วาโกม้อบสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ ดว้ยการรณรงคใ์หผู้ห้ญิงไทยเขา้รับการตรวจคดักรองมะเร็งเตา้นมดว้ยเคร่ือง
แมมโมแกรม ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงธนัวาคม 2556  โดยวาโกม้อบสิทธิพิเศษส าหรับลูกคา้ เม่ือซ้ือผลิตภณัฑว์าโก ้ 
6,000.- บาทต่อใบเสร็จ   รับบตัรตรวจเอก็ซเรยเ์ตา้นม  พร้อมอลัตร้าซาวน์1 คร้ังฟรี และยงัร่วมท าบุญผา่นการซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์โดยหกัรายไดส่้วนหน่ึงเขา้ร่วมสมทบทุนบริจาคใหส้ถานพยาบาลเพ่ือการรักษาผูป่้วยมะเร็งเตา้นมท่ี
ยากไร้  ตลอดเดือนสิงหาคมถึงธนัวาคม  2556  อีกดว้ย  โดยสามารถเขา้รับบริการไดท่ี้สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ   โรง
พยาลบาลมะเร็งภูมิภาค   เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ   รวมสถานพยาบาลชั้นน าท่ีร่วมใหค้วามสนบัสนุนโครงการ 19  
แห่ง ทัว่ประเทศ 
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 Balancing Bra Donation 
 เร่ิมตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบนั วาโกม้อบยกทรง Balancing Bra พร้อมเตา้นมเทียมใหก้บัสตรีผูรั้บการผา่ตดั
มะเร็งเตา้นม พร้อมการมอบผา่นองคก์รและหน่วยงานต่างๆ อาทิ นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัต่างๆ องคก์รการกศุล 
โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน อีกทั้งผา่นหา้งสรรพสินคา้และร้านคา้ทัว่ประเทศซ่ึงยกทรงรุ่นพิเศษน้ีเป็นยกทรง
นวตักรรมท่ีวาโกคิ้ดคน้ส าหรับผูรั้บการผา่ตดัมะเร็งเตา้นมโดยเฉพาะ เพ่ือใหผู้ส้วมใส่ไดเ้ติมเตม็ทั้งร่างกายและ
จิตใจ ซ่ึงผูส้วมใส่จะมีความมัน่ใจ มีความสมดุลทางสรีระ ไม่ปวดหลงั ซ่ึงแตกต่างจากเตา้นมท่ีเยบ็จากฟองน ้าหรือ
เศษผา้ ท่ีสวมใส่แลว้จะลอย ปวดหลงั ไม่มีความสมดุล ไม่มัน่ใจ และวาโกย้งัคงมอบยกทรงรุ่นพิเศษน้ีอยา่งต่อเน่ือง  
 วาโก้บราเดย์ บราเก่าของคุณ...อาชีพใหม่ของเขา 
 เชิญชวนใหผู้ห้ญิงไทยร่วมกนับริจาคบราเก่า  เพ่ือน าวสัดุจากบราเก่าไปใชต่้อยอดสร้างอาชีพ  โดยบราท่ีไดรั้บ
บริจาคทั้งหมดส่งมอบใหก้บัสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี  ในพระอุปถมัภ ์ พระเจา้วรวงศเ์ธอ  พระองคเ์จา้โสม 
สวลีพระวรราชาทินดัดามาตุ  อีกทั้งจดัการฝึกอาชีพใหก้บัสตรีท่ีสามคมฯ  เพ่ือสร้างสรรคช้ิ์นงานท่ีทนัสมยั สามารถ
น าไปจ าหน่ายสร้างรายไดไ้ดจ้ริงใหแ้ก่สมาคมฯ 
มอบโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส 
 โครงการรับผู้พกิารเป็นพนักงานประจ า 
        ดว้ยนโยบายท่ีตอ้งการเติมเตม็โอกาสใหก้บัทุกคนในสังคม จึงเกิดเป็นโครงการรับผูพิ้การปฏิบติังานเป็น
พนกังานประจ าภายในองคก์ร  การท่ีองคก์รมีผูพิ้การร่วมปฏิบติังานนั้น มีส่วนช่วยท าใหพ้นกังานท่ีมีความปกติ
ทางดา้นร่างกาย ไดรั้บการเติมเตม็ทางดา้นจิตใจ กล่าวคือ ไดมี้ก าลงัใจในการปฏิบติังาน เห็นตวัอยา่งท่ีดีจากเพ่ือน
ร่วมงานท่ีพิการ และไดเ้รียนรู้การแบ่งปันในการท างาน  จึงถือวา่การมีผูพิ้การในท่ีท างาน เป็นการเติมเต็มก าลงัใจ
ใหก้บัทุกๆคน 
        ส่ิงท่ีองคก์รไดจ้ดัท าใหก้บัพนกังานผูพิ้การ คือ  

1. ทางลาดส าหรับใชร้ถ wheelchair 
2. หอ้งน ้าขนาดพิเศษส าหรับผูพิ้การและใช ้wheelchair 
3. ทุนช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลประจ าทุกเดือน 
4. ทุนในการซ้ืออุปกรณ์ wheelchair 
5. ท่ีจอดรถพิเศษ  เพ่ือสะดวกในการเดินทาง 

 ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดรั้บพนกังานผูพิ้การเขา้มาปฏิบติังานในหนา้ท่ีต่าง ๆ ดงัน้ี  
1. พนกังาน Call Center 
2. พนกังานรับโทรศพัท ์
3. พนกังานบริการหอ้งประชุมและจดัเล้ียง 
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 Wheelchair Project 
       ดว้ยนโยบายของบริษทัฯ สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเอ้ือประโยชนต่์อสงัคม   ส่ิงแวดลอ้มและสาธารณประโยชน ์  
บริษทัฯ จึงเขา้ร่วมโครงการจดัหาและสนบัสนุนอุปกรณ์และเคร่ืองช่วยความพิการส าหรับเดก็และคนพิการ  (RICD 
Wheelchair Project)  ของสถาบนัพฒันาการเดก็ราชนครินทร์  กรมสุขภาพจิต  ซ่ึงเป็นโครงการช่วยเหลือคนพิการ
ใหมี้คุณภาพชีวิตใหดี้ข้ึน  มีความคล่องตวั  มีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคมร่วมกบัสมาชิกในครอบครัวและ
ชุมชน   สามารถออกท างานเพ่ือสร้างรายไดข้องตวัเองและครอบครัวได ้
 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการน้ีตั้งแต่ปี 2554  โดยใหก้ารสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการขนส่ง  การด าเนินการน าเขา้
อุปกรณ์ช่วยความพิการท่ีไดรั้บบริจาค  จากประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนั ไตห้วนั และญ่ีปุ่น  ส่งไปยงัโครงการฯ 
เพ่ือปรับแต่ง  ซ่อมแซม  และสนบัสนุนการจดัส่งไปมอบใหแ้ก่ผูพิ้การผูด้อ้ยโอกาสตามภูมิภาคต่างๆ ทัว่ประเทศ 
ซ่ึงนบัตั้งแต่เขา้ร่วมโครงการ  ไดจ้ดัส่งรถนัง่คนพิการและอุปกรณ์อ่ืนๆ กวา่  5,000  ตวั 
 SPEEDO ส่งเสริมกฬีาคนพกิาร 
 ดว้ยทางสมาคมกีฬาผูเ้ปล่ียนอวยัวะแห่งประเทศไทยไดส่้งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาผูเ้ปล่ียนอวยัวะโลก 
คร้ังท่ี 19 (19th World Transplant Games) ณ เมืองเดอร์บาน ประเทศแอฟริกาใต ้ระหวา่งวนัท่ี 28 กรกฎาคม –4 
สิงหาคม 2556  โดยมีนกักีฬาจากประเทศสมาชิกสมาพนัธ์ จ านวน 54 ประเทศทัว่โลกเขา้ร่วมมหกรรมการแข่งขนั  
 ผลิตภณัฑ ์ SPEEDO ใหก้ารสนบัสนุน ชุดวา่ยน ้า  ชุดวอร์ม เส้ือยืด แวน่ตาวา่ยน ้า และอุปกรณ์เก่ียวกบัการ
ฝึกซอ้มในการวา่ยน ้า  เพ่ือใหน้กักีฬาในสมาคมผูเ้ปล่ียนอวยัวะแห่งประเทศไทยไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากการฝึกซอ้ม 
และไปแข่งขนัในต่างประเทศ  ซ่ึงนกักีฬาหลายๆท่านสามารถพิชิตเหรียญจากการแข่งขนั  
“สีสันแห่งชีวติใหม่  ผู้หญิงคิดบวก” 
 หลกัสูตร การเสริมบุคลกิภาพเทคนิคการแต่งหน้า  และการสร้างอาชีพแต่งหน้า 
 ให้กบัผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิง ทั่วประเทศ 
 เคร่ืองส าอาง BSC Cosmetology โดย บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)เคร่ืองส าอางท่ีรณรงค์
ใหผู้ห้ญิงคิดบวกยิ่งสวยข้ึน  และ บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอร่ีส์ จ ากดั  ไดรั้บเกียรติและความไวว้างใจ
จาก โครงการก าลงัใจ ในพระราชด าริ พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา ใหคิ้ดริเร่ิมหลกัสูตร การเสริม
บุคลิกภาพเทคนิคการแต่งหนา้และสร้างอาชีพแต่งหนา้ ใหก้บัผูต้อ้งขงัในทณัฑสถานหญิงทัว่ประเทศ โดยเนน้ให้
ผูต้อ้งขงัมีทศันคติในเชิงบวกต่อตนเองและสงัคม พฒันาตนเองใหสู่้ชีวิตใหม่ในสังคมไดอ้ยา่งไม่มีปมดอ้ยเนน้
หลกัสูตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั เพ่ือน าไปพฒันาตนเองและน าไปประกอบอาชีพไดจ้ริงหลงัจากพน้โทษไป
แลว้ พร้อมทั้งด าเนินการติดตามผลหลงัจบหลกัสูตร  โดยโครงการน้ีเร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบนั ภายใต้
คอนเซปส์  “สีสนัแห่งชีวิตใหม่  ผูห้ญิงคิดบวก”  โดยท่ีผา่นมาด าเนินการไปแลว้        5  แห่ง      
 ปฎิบัตกิารเปลีย่นชีวติ  Mission‘s Life Change 

คนเราเกิดมามีชะตาชีวิตท่ีต่างกนั   บางคนมีโอกาสท่ีดีเขา้มาในชีวิต  ท าใหส้ามารถสร้างชีวิตท่ีดีข้ึน  ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตอยา่งท่ีหวงั   แต่บางคนไม่มีแมแ้ต่ปัจจยัท่ีเพียงพอจะประคองชีวิตในแต่ละวนั  จน
มองไม่เห็นวา่อนาคตจะเป็นจะอยูอ่ยา่งไร 
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โครงการปฏิบติัการเปล่ียนชีวิต  เป็นโครงการหน่ึงท่ีบริษทั ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  
สรรสร้างข้ึน  ตั้งแต่ปี 2553เพ่ือสนบัสนุนใหฝ่้ายผลิตภณัฑต่์างๆ รวมถึงบริษทัเครือสหพฒัน ์   มอบโอกาสท่ีดีแก่
ผูด้อ้ยโอกาสท่ีเป็นคนดี  มีความกตญัญู  มีความเพียร  ไดมี้โอกาสเปล่ียนแปลงชีวิตตนเองและครอบครัวให้ดีข้ึน  มี
อนาคตท่ีดี  เป็นสมาชิกท่ีดีมีคุณค่าต่อสงัคมและประเทศชาติต่อไป  ซ่ึงบริษทัฯ ยงัคงดูแลผูด้อ้ยโอกาสเหล่านั้นมา
อยา่งต่อเน่ืองและต่อไป ทั้งทุนทรัพยใ์นการรักษาพยาบาล  การฟ้ืนฟสูภาพร่างกาย  ทุนทรัพยใ์นการประกอบอาชีพ  
และทุนการศึกษา  จนกวา่ผูด้อ้ยโอกาสเหล่านั้นจะบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ ซ่ึงบางรายตอ้งไดรั้บความช่วยเหลืออยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นเวลากวา่ 10 ปี  
โครงการ กล่องเติมบุญ 
 กล่องเติมบุญ คือ การน ากล่องรองเทา้กลบัมาใชใ้หม่ และน าเงินส่วนท่ีลดค่าใชจ่้ายจากการซ้ือกล่องไป
ช่วยเหลือสงัคม โดยเบ้ืองตน้ มอบใหม้ลูนิธิโรคหวัใจ, มลูนิธิโรคไต, มลูนิธิขาเทียม และยงัสามารถช่วยลดการตดั
ตน้ไมเ้ป็นการลดภาวะโลกร้อน 

โครงการกล่อง(เตมิ)บุญ เป็นโครงการท่ีจดัท าข้ึนดว้ยความตั้งใจท่ีจะท าความดีร่วมกบัลกูคา้ โดยท่ีเม่ือลูกคา้
ซ้ือรองเทา้และไม่รับกล่อง เท่ากบัท่านไดร่้วมบริจาคเงินมลูค่า 10 บาท เพ่ือสร้างความสุข สร้างสงัคมท่ีดี และเติม
รอยยิม้ใหก้บัสงัคม โดยจะน าเงินท่ีไดไ้ปช่วยเหลือสังคมและผูท่ี้เดือดร้อน เช่น ผูป้ระสบภยั, ผูด้อ้ยโอกาส, ผูป่้วยท่ี
ตอ้งการความช่วยเหลือ รวมทั้งการสร้างสาธารณะประโยชนต่์างๆ  นอกจากน้ีการน ากล่องท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใช้
ใหม่ยงัเป็นการลดปริมาณขยะและลดปริมาณการใชท้รัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงจะช่วยลดภาวะโลกร้อนไดอี้กดว้ย โดย
กระดาษท่ีใชใ้นการผลิตกล่องรองเทา้แต่ละกล่อง จะตอ้งใชต้น้ไมข้นาดใหญ่ ท่ีมีอายมุากกว่า 10 ปี ซ่ึงตอ้งใชต้น้ไม้
ประมาณ 17 ตน้ ในการผลิตกระดาษ 1 ตนั เพ่ือน าไปผลิตกล่องรองเทา้ 5,000 กล่อง และจากปีท่ีผา่นมาโครงการ
กล่อง(เติม)บุญ ไดน้ ากล่องรองเทา้ท่ีลกูคา้คืน  กลบัมาใชใ้หม่ไดอี้กหลายๆคร้ัง  ดงันั้นเพียงการซ้ือรองเทา้แลว้คืน
กล่อง คุณกมี็ส่วนช่วยโลก และสร้างรอยยิม้ใหก้บัสังคมของเราได ้โดยโครงการน้ีเร่ิมตน้ข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2552 จนถึง
ปัจจุบนั 

โครงการกล่องเติมบุญ ปี 2556 
โครงการกล่องเติมบุญมอบเงินใหคุ้ณอจัฉ์  กลัป์ยาณคุปต ์ ผูเ้ขา้ประกวดในรายการ  Thailand Got Talent เพ่ือน าไป
รักษาคุณแม่ท่ีป่วยเป็นโรคหวัใจ 

โครงการกล่องเติมบุญมอบเงิน จ านวน 150,000 บาทใหก้บัมูลนิธิโรคไตในสมเดจ็พระเจา้พ่ีนางเธอ เจา้ฟ้า
กลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, มลูนิธิเดก็โรคหวัใจ ในพระอุปถมัภข์องสมเดจ็พระเจา้พ่ีนางเธอ 
เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และมลูนิธิขาเทียม ในสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

โครงการกล่องเติมบุญ  มอบเงินท่ีลูกคา้ร่วมบริจาคเป็นทุนช่วยเหลือและทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรีเป็น
เงิน จ านวน 250,000 บาทใหก้บั ด.ญ.บุญมี ศรีบานเยน็ (นอ้งฟ้า) จงัหวดั เพชรบูรณ์ ซ่ึงมีอาการเทา้ผิดปกติท าใหไ้ม่
สามารถเดินและท ากิจกรรมไดเ้ท่าเทียมกบัเด็กคนอ่ืนๆ  
 


