
1.1.1 วิิสััยทััศน์์ / พััน์ธกิิจ เป้้าหมาย และกิลยุทัธ์ใน์กิารดำำาเน์ิน์งาน์
คณะกรรมการบรษัิัท ให้้ความสำำาคญัในการดำำาเนนิงานของบรษัิัท โดำยมสีำว่นรว่มในการกำาห้นดำ วสิำยัทศัน/์พันัธกจิ เป้้าห้มาย และกลยทุธ์ในการ

ดำำาเนินงานของบริษััท กำาห้นดำทิศทางการดำำาเนินงานธุรกิจให้้สำอดำคล้องกับทิศทางการแข่งขันของตลาดำ  
ในป้ี 2565 คณะกรรมการบริษััทและผู้้้บริห้ารไดำ้ร่วมพัิจารณากำาห้นดำวิสำัยทัศน์ พัันธกิจ เป้้าห้มาย และกลยุทธ์ในการดำำาเนินธุรกิจ ในระยะเวลา 

3 ปี้ ตั�งแต่ปี้ 2565 - 2567 เพ่ั�อให้้ผู้้้บริห้ารและพันักงาน มีจุดำมุ่งห้มายไป้ในทิศทางเดีำยวกัน และให้้ทบทวนเป็้นป้ระจำาทุกปี้ เพ่ั�อให้้วิสัำยทัศน์และพัันธกิจ 
ของบริษััทสำอดำคล้องกับสำภาวะเศรษัฐกิจปั้จจุบัน

วิิสััยทััศน์์ (Vision)
มุ่งสำ้่การเป้็นบริษััทของคนไทย ที�มีการพััฒนาและเติบโตอย่างยั�งย่น ดำ้วยการสำร้างสำรรค์นวัตกรรมของผู้ลิตภัณฑ์์และ

การบริการที�ดำี สำ่งมอบป้ระสำบการณ์ความสำุข ความสำวยงามและความพัึงพัอใจให้้แก่ผู้้้บริโภคอย่างต่อเน่�อง

พััน์ธกิิจ (Mission)

คณะกรรมการบริษััทตระห้นักถึึงความสำำาคัญของการตลาดำ และการแข่งขันกับค้่แข่งที�อย้่ในสำายธุรกิจเดำียวกัน รวมทั�งค้่แข่งภายในป้ระเทศ   
และ ค้่แข่งภายนอกป้ระเทศ เพั่�อให้้สำอดำคล้องกับวิสำัยทัศน์ และพัันธกิจ จึงไดำ้กำาห้นดำค่านิยมห้ลัก 7 ป้ระการ เพั่�อให้้ผู้้้บริห้ารและพันักงานทุกคนใน
องค์กรยึดำถึ่อเป้็นแนวทางในการป้ฏิิบัติร่วมกัน ภายใต้ป้รัชญาในการดำำาเนินธุรกิจ 

ค่่าน์ิยม (Value)
CHANGES

พััฒนาองค์กรภายใต้ห้ลักการกำากับด้ำแลกิจการ
ที�ดำี ยึดำห้ลักคุณธรรม จริยธรรมและนโยบาย
ความรับผู้ิดำชอบต่อสำังคม และสำิ�งแวดำล้อม 
สำ้่การพััฒนาและเจริญเติบโตอย่างยั�งย่น

พััฒนาโครงสำร้างการดำำาเนินธุรกิจในทุกมิติ 
(New Model) ให้้พัร้อมรับการเป้ลี�ยนแป้ลง 
(Changes) ของตลาดำและผู้้้บริโภค
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พัฒันาและสำรา้งสำรรคน์วตักรรมผู้ลติภณัฑ์ที์�ดำี
มคีณุภาพั ตอบสำนองความต้องการ สำรรสำรา้ง
ความสำุขและความสำวยงามเพั่�อล้กค้า

พััฒนาช่องทางการจัดำจำาห้น่ายที�ห้ลากห้ลาย
และทันสำมัย ตอบสำนองการเป้ลี�ยนแป้ลงของ
วิถึีชีวิต และพัฤติกรรมผู้้้บริโภค แต่ละกลุ่ม  

เพัิ�มขีดำความสำามารถึ และพััฒนาศักยภาพั
ของบคุลากรอยา่งตอ่เน่�อง ทั�งในดำา้นทศันคติ 
วิธีคิดำและวิธีการทำางาน ควบค่้กับการมีคุณธรรม 
และจริยธรรม 

สัร้างคุุณคุ่าคุน์ดำี สัร้างมูลคุ่าธุรกิิจ สัร้างโอกิาสัทัางสัังคุม

Speed :
เน้นความรวดำเร็วในการสำร้าง
ป้ระสำิทธิผู้ลของงาน 

Customer Focus :
ให้้ความสำำาคัญต่อความต้องการ
และความพัึงพัอใจของล้กค้า

Honesty :
ยึดำถึ่อความซื่่�อสำัตย์
โป้ร่งใสำในการดำำาเนินงาน

Adaptability :
ป้รับเป้ลี�ยนและพััฒนาเร็ว
ทันเห้ตุการณ์

New Creation :
มุ่งมั�นสำร้างสำรรค์นวัตกรรมสำินค้า
การตลาดำ และการบริการ

Goal :
ร่วมใจมุ่งสำ้่เป้้าห้มายเดำียวกัน 

Efficiency :
มุ่งเน้นป้ระสำิทธิภาพัของงาน
เป้็นสำำาคัญ

9บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

โครงสร้างเเละการดำำาเนิินิงานิของกล่�มบริษััท



บริษััทฯ มุ่งเน้นในการสำร้างความได้ำเป้รียบในการแข่งขัน และสำร้างคุณค่าแก่ล้กค้า ด้ำวยการมีแบรนด์ำที�ห้ลากห้ลาย เพ่ั�อตอบสำนองล้กค้าทุกร้ป้แบบ   
มุ่งเน้นพััฒนาเคร่อข่ายธุรกิจ ร่วมกับค้่ค้า และล้กค้าในห้ลากห้ลายช่องทางการจำาห้น่าย รวมทั�งพััฒนา ป้รับเป้ลี�ยนระบบและกระบวนการทำางานให้้
สำอดำคล้องกับกฎระเบียบ ความต้องการของล้กค้าที�แป้รเป้ลี�ยน โดำยการป้ระยุกต์เทคโนโลยีสำารสำนเทศและดำิจิตอล เพั่�อสำร้างคุณค่าที�เห้มาะสำมแก่กลุ่ม
ล้กค้าให้ม่ๆ รวมถึึงป้ระสำิทธิภาพั และความรวดำเร็วในการตอบสำนองล้กค้า และค้่ค้า ร่วมสำร้างธุรกิจดำ้วยกันอย่างยั�งย่น โดำยจัดำทำาแผู้นธุรกิจตั�งแต่ป้ี 
2565- 2567 ซื่ึ�งมีเป้้าห้มายทางการเงิน เป้้าห้มายการเติบโตของบริษััท และเพัิ�มขีดำความสำามารถึในการทำากำาไรสำ้งสำุดำให้้กับบริษััท โดำยมีความมุ่งมั�น
ที�จะบรรลุเป้้าห้มายดำังกล่าว  

กิลยุทัธ์ใน์กิารดำำาเน์ิน์ธุรกิิจ
เพั่�อให้้การดำำาเนินงานของบริษััทบรรลุเป้้าห้มายขององค์กรตามวิสำัยทัศน์และพัันธกิจที�วางไว้ บริษััทฯ จึงกำาห้นดำแผู้นกลยุทธ์เพั่�อการพััฒนา

อย่างยั�งย่น ดำังน้�

นอกจากน้� คณะกรรมการบริษััท ไดำ้ติดำตามดำ้แลให้้มีการนำากลยุทธ์ของบริษััทไป้ป้ฏิิบัติ โดำยฝ่่ายจัดำการจะรายงานแผู้นการป้ฏิิบัติงาน และการ
วางแผู้นกลยทุธ ์ให้้ที�ป้ระชมุคณะกรรมการบรหิ้าร และคณะกรรมการบรษัิัทรบัทราบตามลำาดำบัเป้น็ป้ระจำาทกุเดำอ่น ซึื่�งในการป้ระชมุแตล่ะคณะจะกำาห้นดำ
เป็้นวาระ รบัทราบผู้ลการดำำาเนินงานของบริษััทแต่ละเดำอ่น พัรอ้มทบทวนแผู้นกลยุทธร์ายไตรมาสำ  ซึื่�งที�ป้ระชุมคณะกรรมการบรหิ้าร และคณะกรรมการ
บริษััทจะให้้ข้อเสำนอแนะในเร่�องที�ฝ่่ายจัดำการควรนำาไป้พััฒนาป้รับป้รุง

1.1.2 กิารเป้ลี�ยน์แป้ลงและกิารพััฒน์าทัี�สัำาคุัญ
บริษััทฯ เป้็นผู้้้นำาในดำ้านธุรกิจการจัดำจำาห้น่ายสำินค้าแฟชั�นในป้ระเทศ และจากต่างป้ระเทศ และจากนวัตกรรม ขององค์ความร้้ ขององค์กร

บรษัิัท และบรษัิัทในเครอ่ อตุสำาห้กรรมห้ลกั คอ่ อตุสำาห้กรรมเคร่�องสำำาอางและเคร่�องห้อม อตุสำาห้กรรมเพั่�อสำขุอนามยัของเสำน้ผู้ม ผู้วิพัรรณ  อตุสำาห้กรรม
สำิ�งทอและเคร่�องนุ่งห้่มครบวงจร ทั�งชุดำชั�นใน ชุดำชั�นนอก ชุดำกีฬา และการออกกำาลังกาย อุตสำาห้กรรมเพั่�อการซื่ักล้าง และบำารุงรักษัาเคร่�องนุ่งห้่ม 
อุตสำาห้กรรมแฟชั�นเคร่�องห้นัง เป้็นต้น 

ผู้ลติภณัฑ์ข์องบรษัิัทสำว่นให้ญเ่ป้น็ผู้ลติภณัฑ์ที์�เนน้ทางดำา้นความสำวยงาม ตามคำาขวญัของบรษัิัทที�วา่ “เราสำรรสำรา้งความสำขุ และความสำวยงาม
ให้้ป้วงชน” 

นอกจากน้� บริษััทฯ ไดำ้ขยายแนวธุรกิจการบริการเพัิ�มขึ�น เพั่�อตอบสำนองความต้องการของผู้้้บริโภค ไดำ้แก่  
• โคุรงกิารบััตรสัมาชิิกิ His & Her Plus Point “สัะสัมคุวิามสัุข  สัะสัมคุะแน์น์” โดำยเชิญชวนล้กค้าสำมัครเป้็นสำมาชิกบัตร His & Her เพั่�อ

สำะสำมคะแนนจากการซ่ื่�อผู้ลิตภัณฑ์ข์องบริษััท ณ เคาน์เตอร์ป้กติในร้านค้าที�รว่มรายการทั�วป้ระเทศ โดำยลก้ค้าจะได้ำรบัคะแนนสำะสำม 1 คะแนน  
จากทุกๆ ยอดำซื่่�อ 25 บาท เพั่�อสำะสำมแลกรับของรางวัลตามแคตตาล็อก และรับสำิทธิป้ระโยชน์อ่�นๆ ที�จัดำขึ�นเป้็นพัิเศษัเฉพัาะสำมาชิก  

• His & Her Shop ร้าน์คุ้าทัี�รวิบัรวิมสัิน์คุ้าแฟชิั�น์ของบัริษััทั โดำยเน้นการตกแต่งร้านที�ทันสำมัย ท่ามกลางบรรยากาศที�อบอุ่นและบริการที�ดำี  
ซื่ึ�งในป้ี 2564 ไดำ้เป้ิดำร้าน His & Her Shop ทั�วป้ระเทศเป้็นจำานวน 78 ร้าน

• I.C.C. Line Official Account ตอบโจทย์ล้กค้าในโลกออนไลน์ เป้็นช่องทางในการติดำต่อสำ่�อสำารผู้่านโซื่เชียลเน็ตเวิร์ค เพั่�อสำร้างการรับร้้เกี�ยว
กับข้อม้ล ข่าวสำาร และโป้รโมชั�นของผู้ลิตภัณฑ์์ภายใต้ช่�อ “Let’s Shop ICC”

• HISHER App เพั่�อให้้ล้กค้าสำมาชิกสำามารถึเข้าถึึงข้อม้ลสำ่งเสำริมการขายต่างๆ ของ His & Her ไดำ้ง่ายและสำะดำวกขึ�น และใช้เวลาในการสำ่ง
ข่าวสำารไดำ้รวดำเร็วขึ�น รวมถึึงการสำ่บค้นและแก้ไขข้อม้ลสำ่วนตัวของสำมาชิกสำามารถึทำาไดำ้ดำ้วยตนเองโดำยไม่ต้องเสำียค่าใช้จ่ายในการโทรไป้
แก้ไขที� Call Center

• ร่วิมมือกัิบั LAZADA พัันธมิตรออนไลน์ระดัำบโลก ในการขยายช่องทางการจัดำจำาห้น่ายสิำนค้าผู่้านออนไลน์เว็บไซื่ต์ www.lazada.co.th  
ครองความแข็งแกร่งของธุรกิจจากการจัดำจำาห้น่ายสำินค้าห้น้าร้านค้าสำ้่แพัลตฟอร์มออนไลน์ ตอบสำนองพัฤติกรรมผู้้้บริโภคในยุคป้ัจจุบัน

• www.iccshopping.com “ของแท้ั แบัรน์ด์ำดำัง ราคุาโดำน์” ช้อป้ปิ้�งมอลล์ออนไลน์ ที�รวบรวมโป้รโมชั�นเดำ็ดำ จากสิำนค้าแบรนด์ำดำังในเคร่อ 
สำห้พัฒัน์ไวอ้ยา่งครบครัน ห้ลากห้ลายห้มวดำห้ม้ ่ดำว้ยวธิงีา่ยๆ เพีัยงแคป่้ลายนิ�วคลกิ คณุกส็ำามารถึเลอ่กซ่ื่�อสำนิคา้ไดำอ้ยา่งสำะดำวกสำบายตลอดำ  
24 ชั�วโมง ตอบโจทย์ครบครันดำ้วยสำินค้าคุณภาพัดำี รับป้ระกันของแท้แน่นอน 

กลยุทธ์ การบริห้ารจัดำการที�เน้นป้ระสำิทธิภาพัและป้ระสำิทธิผู้ลของงาน ทั�งในระยะสำั�น ระยะกลาง และระยะยาว การจัดำสำรรบุคลากรให้้
สำอดำคล้องกับห้น้าที�งาน รวมถึึง การแก้ปั้ญห้าที�ต้นเห้ตุที�แท้จริง (Root Cause) เพ่ั�อเกิดำกระบวนการทำางานให้ม่ที�มีป้ระสิำทธิภาพัมากขึ�น

กลยุทธ์ พััฒนากระบวนการไดำ้มาซื่ึ�งผู้ลิตภัณฑ์์และการบริการ เพั่�อเพัิ�มความแม่นยำาในการนำาเสำนอผู้ลิตภัณฑ์์ที�โดำดำเดำ่น สำอดำคล้องกับ
ความต้องการของผู้้้บริโภคทุกกลุ่ม และเห้มาะสำมกับแต่ละช่องทางการจัดำจำาห้น่าย

กลยุทธ์ พััฒนาทักษัะ ความร้้ความชำานาญให้ม่ๆ ทันสำมัยให้้แก่บุคลากรอย่างต่อเน่�อง เพั่�อให้้พัร้อมรองรับการเป้ลี�ยนแป้ลงของตลาดำ
และช่องทางการจัดำจำาห้น่าย

กลยุทธ์ การใช้เทคโนโลยีสำารสำนเทศเพ่ั�อสำร้างความรวดำเร็ว (Speed) และความถึก้ต้อง (Accuracy) ในการป้ฏิบัิตงิาน รวมถึงึการบริห้าร
จัดำการเร่�องข้อม้ล ทั�งภายในองค์กรและการเช่�อมป้ระสำานกับ ค้่ค้า ห้ร่อ พัันธมิตรทางธุรกิจ
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10 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

โครงสร้างเเละการดำำาเนิินิงานิของกล่�มบริษััท


