
บรษัิท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ำกดั (มหำชน) ก่อตัง้ด้วยควำมมุง่มัน่ของพนกังำนเพยีง 7 คน ตัง้แต่ พ.ศ. 2507 ภำยใต้ชือ่ ห้ำงหุน้ส่วน
จ�ำกัด อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ (เพี้ยซ) ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 บำท เป็นผู้แทนจ�ำหน่ำยเครื่องส�ำอำง “เพี้ยซ”   

พ.ศ. 2508 ได้เปลีย่นชือ่เป็น บรษิทั อนิเตอร์เนชัน่แนล คอสเมตคิส์ (เพีย้ซ) จ�ำกดั จำกนัน้ใน พ.ศ. 2516 เปลีย่นชือ่เป็น บรษิทั อนิเตอร์เนชั่นแนล 
คอสเมติคส์ จ�ำกัด มีพนักงำน 1,200 คน 

พ.ศ. 2537 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรจดทะเบียนแปรสภำพเป็น บริษัท มหำชน จ�ำกัด ต่อกรมทะเบียนกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์                      
พ.ศ. 2539 เปลี่ยนชื่อจำก บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จ�ำกัด (มหำชน) เป็น บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) 

พร้อมเปลี่ยนตรำสัญลักษณ์บริษัทใหม่
ปัจจุบัน ส�ำนกังำนของบรษิทัตัง้อยูบ่นพืน้ทีก่ว่ำ 80 ไร่ ณ ถนนสำธปุระดษิฐ์ มพีนกังำนรวม ทัง้สิน้ 6,088 คน ทนุจดทะเบยีน ณ  31 ธันวำคม 

2561 จ�ำนวน 500 ล้ำนบำท โดยเรียกช�ำระแล้วจ�ำนวน 290.63 ล้ำนบำท

ดูแลลูกค้าใกล้ชิด อ�านวยความสะดวกทั่วทั้งภูมิภาค
บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัทพันธมิตรตำมจังหวัดส�ำคัญๆ เพื่อเป็นศูนย์กลำงอ�ำนวยควำมสะดวกและบริกำรลูกค้ำอย่ำงใกล้ชิด  

พ.ศ. 2520    บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จ�ำกัด  จังหวัดเชียงใหม่ 
   บริษัท อินเตอร์เซ้ำท์ จ�ำกัด      จังหวัดสงขลำ  
   บริษัท แคน จ�ำกัด    จังหวัดขอนแก่น 

พ.ศ. 2531    บริษัท ซัน แอนด์ แซนด์ จ�ำกัด   จังหวัดภูเก็ต 
พ.ศ. 2534    บริษัท อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จ�ำกัด   จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ. 2535    บริษัท โครำชวัฒนำ จ�ำกัด    จังหวัดนครรำชสีมำ 
พ.ศ. 2538         บริษัท ปำกน�้ำโพวัฒนำ จ�ำกัด   จังหวัดนครสวรรค์  
พ.ศ. 2539    บริษัท มหำรำชพฤกษ์ จ�ำกัด    จังหวัดพิษณุโลก

ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของทุกคนด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ
จำกจดุเริม่ต้นในกำรเป็นตวัแทนจ�ำหน่ำยเครือ่งส�ำอำง “เพีย้ซ” และขยำยฐำนธรุกจิสูก่ำรเป็นตวัแทนจ�ำหน่ำยชดุชัน้ในสตรี “วำโก้” จำกประเทศ

ญี่ปุ่น รวมถึงเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยเสื้อผ้ำสุภำพบุรุษ “แอร์โรว์” ในฐำนะผู้น�ำด้ำนธุรกิจ บริษัทฯ ได้สร้ำงสรรค์นวัตกรรม น�ำเสนอสินค้ำ และบริกำร       
ท่ีทันสมยัสูต่ลำดมำโดยตลอด ปัจจุบนั บรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์หลำกหลำยประเภทภำยใต้แบรนด์ต่ำงๆ กว่ำ 100 แบรนด์ ครอบคลมุผลติภัณฑ์
ประเภทเครือ่งส�ำอำง เครือ่งหอม ชดุชัน้ในสตร ีเสือ้ผ้ำสภุำพสตร ีเสือ้ผ้ำสภุำพบรุุษ ชดุชัน้ในชำย เสือ้ผ้ำและอปุกรณ์กฬีำ เสือ้ผ้ำเดก็ เครือ่งหนงั นำฬิกำ 
สินค้ำอุปโภคและบริโภค รวมถึงน�้ำดื่ม และน�้ำนมถั่วเหลืองผสมข้ำวโพด ฯลฯ ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์จะสร้ำงสรรค์นวัตกรรมสินค้ำและบริกำรเข้ำสู่ตลำด   
อย่ำงต่อเนื่อง

นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ได้ขยำยแนวธรุกจิกำรบรกิำรเพิม่ขึน้ เพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้รโิภค ได้แก่
  • โครงกำรบัตรสมำชิก His & Her Plus Point “สะสมควำมสุข สะสมคะแนน” โดยเชิญชวนลูกค้ำสมัครเป็นสมำชิกบัตร His & Her เพื่อสะสม 
   คะแนนจำกกำรซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท ณ เคำน์เตอร์ปกติในร้ำนค้ำที่ร่วมรำยกำรทั่วประเทศ โดยลูกค้ำจะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนนจำก 
   ทุกๆ ยอดซื้อ 25 บำท เพื่อสะสมแลกรับของรำงวัลตำมแคตตำล็อก และรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษเฉพำะสมำชิก
  • His & Her Shop รำ้นคำ้ทีร่วบรวมสนิคำ้แฟชัน่ของบรษิทั โดยเน้นกำรตกแตง่รำ้นทีท่นัสมยั ทำ่มกลำงบรรยำกำศทีอ่บอุ่นและบรกิำรทีด่ ีซ่ึงใน  
   พ.ศ. 2561 ได้เปิดร้ำน His & Her Shop ทั่วประเทศเป็นจ�ำนวน 87 ร้ำน
  • His & Her ShopSmart แคตตำลอ็กไลฟส์ไตลช์อ้ปปิง้ อกีหนึง่ชอ่งทำงกำรจดัจ�ำหนำ่ย อ�ำนวยควำมสะดวกใหล้กูคำ้สำมำรถเลอืกซือ้สินคำ้ใน 
   แคตตำลอ็กและสัง่ซือ้สนิคำ้ทำงโทรศพัท ์เวบ็ไซต ์แฟกซ์ หรอืทำงไปรษณยี ์พรอ้มรบับรกิำรจดัสง่สนิค้ำถงึบำ้น เปน็กำรตอบสนองไลฟ์สไตล ์
   กำรช้อปปิ้งที่ทันสมัยและสะดวกสบำย
  • I.C.C. Line Official Account ตอบโจทยล์กูคำ้ในโลกออนไลน ์เปน็ชอ่งทำงในกำรติดตอ่สือ่สำรผำ่นโซเชยีลเนต็เวริค์ เพือ่สรำ้งกำรรบัรูเ้กีย่วกบั 
   ข้อมูลข่ำวสำร และโปรโมชั่นของผลิตภัณฑ์ภำยใต้ชื่อ “Let’s Shop ICC” 
  • www.eThailandBEST.com ชอ้ปปิง้มอลลอ์อนไลน ์ทีร่วบรวมสนิคำ้ไว้อยำ่งครบครัน หลำกหลำยหมวดหมู ่ดว้ยวธิงีำ่ยๆ เพยีงแคป่ลำยนิว้คลกิ  
   คณุกส็ำมำรถเลอืกซือ้สนิคำ้ไดอ้ยำ่งสะดวกสบำยตลอด  24 ชัว่โมง ตอบโจทยค์รบครนัดว้ยสนิคำ้คณุภำพดีในรำคำท่ีคุม้คำ่จำกกลุม่ผูผ้ลติและ 
   จ�ำหน่ำยสินค้ำในเครือ “สหพัฒน์” กลุ่มบริษัทชั้นน�ำที่อยู่คู่ประเทศไทยมำกกว่ำ 60 ปี
  • Beauty Station สถำนีแหง่ควำมงำม ชอ่งทำงกำรขำยใหมท่ี่รวบรวมแบรนดเ์ครือ่งส�ำอำงทัง้ภำยในและภำยนอกบรษิทัฯ ทีเ่ปน็ทีส่นใจของกลุม่ 
   ลูกค้ำให้อยู่ในสถำนที่เดียวกัน (OneStop Service Shop) เพื่อตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ลูกค้ำและให้อิสระในกำรเลือกซื้อแก่ลูกค้ำ แต่ยังคงไว้ 
   ซึ่งกำรบริกำรที่ดีเยี่ยม
  • ร่วมมือกับ Lazada พันธมิตรออนไลน์ระดับโลก ในกำรขยำยช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนทำงออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.lazada.co.th  
   ครองควำมแข็งแกร่งของธุรกิจจำกกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำหน้ำร้ำนค้ำสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน 
  • เปิดตัวร้ำน Plus Nine เพื่อจ�ำหน่ำยรองเท้ำ และอุปกรณ์กีฬำหลำกหลำยแบรนด์ดัง อำทิ Mizuno, Le coq, Lacoste, CWX ณ ศูนย์กำรค้ำ 
   ชั้นน�ำทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ

ประวัติบริษัท รายงานประจำาปี 2561
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การเพิ่มทุนจดทะเบียน
พ.ศ. 2509 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1.5 ล้ำนบำท

พ.ศ. 2515 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3 ล้ำนบำท

พ.ศ. 2521 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 12 ล้ำนบำท และได้รับอนุมัติจำกกระทรวงกำรคลังให้เป็นบริษัทที่มีมำตรฐำนเป็นบริษัทจดทะเบียน 

    ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2522-2530 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 82.50 ล้ำนบำท

พ.ศ. 2531 เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้ำนบำท โดยมีทุนช�ำระแล้ว 110 ล้ำนบำท เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นสำมัญท่ีตรำไว้จำกเดิม 

    หุ้นละ 100 บำท เป็น 10 บำท ต่อหุ้น
พ.ศ. 2532 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้ำนบำท โดยมีทุนช�ำระแล้ว 120.45 ล้ำนบำท
พ.ศ. 2536-2538 เรียกช�ำระทุนเพิ่ม 26.63 ล้ำนบำท มีทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน 147.08 ล้ำนบำท
พ.ศ. 2539 มีทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน 290.63 ล้ำนบำท ถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2546 เปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นสำมัญท่ีตรำไว้จำกเดิม หุ้นละ 10 บำท เป็น 1 บำท ต่อหุ้น

การออกหุ้นกู้
พ.ศ. 2530 เริ่มออกหุ้นกู้ครั้งแรกจ�ำนวนเงิน 50 ล้ำนบำท
พ.ศ. 2532 ออกหุ้นกู้ชนิดแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ครั้งแรกจ�ำนวน 120 ล้ำนบำท
พ.ศ. 2533 ออกหุ้นกู้ชนิดแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ครั้งที่ 2 จ�ำนวน 200 ล้ำนบำท

เกียรติประวัติของบริษัท
พ.ศ. 2531 ได้รับรำงวัล “โตเกียว ครีเอชั่น อะวอร์ด”  ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นรำงวัลยอดธุรกิจที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในภูมิภำคเอเชียอำคเนย์ดีเด่น 
    ที่สนับสนุนแฟชั่น และร่วมพัฒนำกำรแต่งกำยของคนไทย  
พ.ศ. 2542 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรบริหำรงำนระบบคุณภำพ  ISO 9002  เฉพำะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำก  SGS  YARSLEY 
    INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES ประเทศอังกฤษ
พ.ศ. 2543      ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรบริหำรงำนระบบคุณภำพ ISO 9002 ทั่วประเทศ ครบทุกผลิตภัณฑ์ จำก SGS YARSLEY  
    INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES ประเทศอังกฤษ
พ.ศ. 2546 ได้รบักำรรับรองมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนระบบคุณภำพ  ISO  9001: 2000 ทั่วประเทศ ครบทุกผลติภณัฑ์ จำก  SGS  YARSLEY 
       INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2546
พ.ศ. 2551 ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนระบบคณุภำพ  ISO 9001: 2008  ท่ัวประเทศ  ครบทุกผลติภณัฑ์  จำก  SGS  YARSLEY 
    INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 31 มีนำคม  2551
พ.ศ. 2555 ไดร้บัรำงวัล INVESTORS’ CHOICE AWARD ในฐำนะท่ีได้รบักำรประเมินคณุภำพกำรจดัประชุมสำมญัผูถ้อืหุ้น คะแนนเตม็ 100%  
    ต่อเนื่องเป็นเวลำ 4 ปี (2552 - 2555) โดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ภำยใต้โครงกำรอำสำพิทักษ์สิทธิ์  
พ.ศ. 2559 • ไดร้บัรำงวลั  INVESTORS’ CHOICE  AWARD  2016 ในฐำนะทีไ่ดร้บักำรประเมนิคณุภำพกำรจดัประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ คะแนนเตม็ 
     100% ต่อเนื่องกัน 8 ปีซ้อน โดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ภำยใต้โครงกำรอำสำพิทักษ์สิทธิ์ 
    • ไดร้บัใบรบัรองกำรเป็นสมำชกิแนวรว่มปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นทจุรติ (CAC) จำกคณะกรรมกำรแนวรว่มปฏิบัต ิ
     ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต
    • ไดร้บัใบประกำศนยีบตัร เพือ่แสดงวำ่เปน็องคก์รลดโลกรอ้น โดยกำรใชเ้สือ้ผำ้ CoolMode จำก THAILAND  GREENHOUSE GAS 
     MANAGEMENT ORGANIZATION (PUBLIC ORGANIZATION) and THAILAND TEXTILE INSTITUTE 

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)
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