
    

 การประกอบธุรกจิของบริษทั  
 บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)  ก่อตั้งดว้ยควำมมุ่งมัน่ของพนกังำนเพียง 7 คน  ตั้งแต่ พ.ศ. 2507  ภำยใตช่ื้อ 
หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั  อินเตอร์เนชัน่แนล คอสเมติคส์ (เพ้ียซ) ดว้ยทุนจดทะเบียน  100,000 บำท  เป็นผูแ้ทนจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง “เพ้ียซ”    
 พ.ศ. 2508  ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล คอสเมติคส์ (เพ้ียซ) จ ำกดั  จำกนั้นใน พ.ศ. 2516  เปล่ียนช่ือเป็น   
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล คอสเมติคส์ จ ำกดั  มีพนกังำน 1,200 คน  

พ.ศ. 2537  บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนแปรสภำพเป็น บริษทั มหำชน จ ำกดั ต่อกรมทะเบียนกำรคำ้  กระทรวงพำณิชย ์                      
พ.ศ. 2539  เปล่ียนช่ือจำก บริษทั  อินเตอร์เนชัน่แนล คอสเมติคส์ จ ำกดั (มหำชน)  เป็น บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 

จ ำกดั (มหำชน) พร้อมเปล่ียนตรำสญัลกัษณ์บริษทัใหม่ 
ปัจจุบนั  ส ำนกังำนของบริษทัตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีกวำ่  80 ไร่  ณ ถนนสำธุประดิษฐ ์ มีพนกังำนรวม  ทั้งส้ิน 3,634 คน  ทุนจดทะเบียน ณ  

31 ธนัวำคม 2564  จ ำนวน 500 ลำ้นบำท โดยเรียกช ำระแลว้จ ำนวน  290.63  ลำ้นบำท 

ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของทุกคนด้วยผลติภัณฑ์คุณภาพ 
จำกจุดเร่ิมตน้ในกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง “เพ้ียซ” และขยำยฐำนธุรกิจสู่กำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยชุดชั้นในสตรี  “วำโก”้ 

จำกประเทศญ่ีปุ่น รวมถึงเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยเส้ือผำ้สุภำพบุรุษ “แอร์โรว”์  ในฐำนะผูน้ ำดำ้นธุรกิจ บริษทัฯ ไดส้ร้ำงสรรคน์วตักรรม 
น ำเสนอสินคำ้ และบริกำรท่ีทนัสมยัสู่ตลำดมำโดยตลอด ปัจจุบนั บริษทัฯ เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑห์ลำกหลำยประเภทภำยใตแ้บรนด์
ต่ำงๆ กวำ่ 80 แบรนด ์ครอบคลุมผลิตภณัฑป์ระเภทเคร่ืองส ำอำง เคร่ืองหอม ชุดชั้นในสตรี เส้ือผำ้สุภำพสตรี  เส้ือผำ้สุภำพบุรุษ ชุดชั้นใน
ชำย เส้ือผำ้และอุปกรณ์กีฬำ เส้ือผำ้เด็ก เคร่ืองหนงั นำฬิกำ สินคำ้อุปโภคและบริโภค รวมถึงน ้ ำด่ืม น ้ ำนมถัว่เหลืองรสต่ำงๆ และ
ผลิตภณัฑเ์สริมอำหำร ฯลฯ  ซ่ึงทุกผลิตภณัฑจ์ะสร้ำงสรรคน์วตักรรมสินคำ้และบริกำรเขำ้สู่ตลำดอยำ่งต่อเน่ือง 

ดูแลลูกค้าใกล้ชิด อ านวยความสะดวกทัว่ทั้งภูมภิาค  
บริษทัฯ ไดร่้วมกบับริษทัพนัธมิตรตำมจงัหวดัส ำคญัๆ เพ่ือเป็นศูนยก์ลำงอ ำนวยควำมสะดวกและบริกำรลูกคำ้อยำ่งใกลชิ้ด   

พ.ศ. 2520 บริษทั อินทนิลเชียงใหม่  จ ำกดั   จงัหวดัเชียงใหม่  
บริษทั อินเตอร์เซำ้ท ์ จ ำกดั      จงัหวดัสงขลำ   
บริษทั แคน จ ำกดั     จงัหวดัขอนแก่น  

พ.ศ. 2531 บริษทั ซนั แอนด ์แซนด ์จ ำกดั   จงัหวดัภูเก็ต  
พ.ศ. 2534 บริษทั อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จ ำกดั   จงัหวดัชลบุรี  
พ.ศ. 2535 บริษทั โครำชวฒันำ จ ำกดั    จงัหวดันครรำชสีมำ  
พ.ศ. 2538      บริษทั ปำกน ้ ำโพวฒันำ จ ำกดั   จงัหวดันครสวรรค ์  
พ.ศ. 2539 บริษทั มหำรำชพฤกษ ์จ ำกดั    จงัหวดัพษิณุโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

การเปลีย่นแปลงและการพฒันาทีส่ าคญั 
 บริษทัฯ เป็นผูน้ ำในดำ้นธุรกิจกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้แฟชัน่ในประเทศ  และจำกต่ำงประเทศ  และจำกนวตักรรม  ขององคค์วำมรู้  
ขององคก์รบริษทั  และบริษทัในเครือ  อุตสำหกรรมหลกั คือ  อุตสำหกรรมเคร่ืองส ำอำงและเคร่ืองหอม  อุตสำหกรรมเพื่อสุขอนำมยัของ
เสน้ผม  ผิวพรรณ  อุตสำหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มครบวงจร  ทั้งชุดชั้นใน ชุดชั้นนอก ชุดกีฬำ และกำรออกก ำลงักำย อุตสำหกรรม
เพ่ือกำรซกัลำ้ง  และบ ำรุงรักษำเคร่ืองนุ่งห่ม อุตสำหกรรมแฟชัน่เคร่ืองหนงั เป็นตน้  
 ผลิตภณัฑข์องบริษทัส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑท่ี์เนน้ทำงดำ้นควำมสวยงำม  ตำมค ำขวญัของบริษทัท่ีวำ่  “เรำสรรสร้ำงควำมสุข 
และควำมสวยงำมใหป้วงชน”  
 นอกจำกน้ี  บริษทัฯ ไดข้ยำยแนวธุรกิจกำรบริกำรเพ่ิมข้ึน เพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่   

 โครงการบตัรสมาชิก His & Her Plus Point “สะสมความสุข  สะสมคะแนน” โดยเชิญชวนลูกคำ้สมคัรเป็นสมำชิกบตัร His  &  Her    
เพ่ือสะสมคะแนนจำกกำรซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทั ณ เคำนเ์ตอร์ปกติในร้ำนคำ้ท่ีร่วมรำยกำรทัว่ประเทศ  โดยลูกคำ้จะไดรั้บ
คะแนนสะสม 1 คะแนน  จำกทุกๆ ยอดซ้ือ 25 บำท  เพื่อสะสมแลกรับของรำงวลัตำมแคตตำลอ็ก และรับสิทธิประโยชน์
อ่ืนๆ ท่ีจดัข้ึนเป็นพิเศษเฉพำะสมำชิก   

 His & Her Shop  ร้านค้าทีร่วบรวมสินค้าแฟช่ันของบริษัท  โดยเนน้กำรตกแต่งร้ำนท่ีทนัสมยั  ท่ำมกลำงบรรยำกำศท่ีอบอุ่น
และบริกำรท่ีดี  ซ่ึงในปี  2564  ไดเ้ปิดร้ำน  His & Her Shop  ทัว่ประเทศเป็นจ ำนวน  78  ร้ำน 

 I.C.C. Line Official Account  ตอบโจทยลู์กคำ้ในโลกออนไลน์ เป็นช่องทำงในกำรติดต่อส่ือสำรผำ่นโซเชียลเน็ตเวร์ิค   
เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้เก่ียวกบัขอ้มูล ข่ำวสำร และโปรโมชัน่ของผลิตภณัฑภ์ำยใตช่ื้อ  “Let’s Shop ICC” 

 HISHER App  เพ่ือใหลู้กคำ้สมำชิกสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆ ของ His & Her ไดง่้ำยและสะดวกข้ึน และ
ใชเ้วลำในกำรส่งข่ำวสำรไดร้วดเร็วข้ึน รวมถึงกำรสืบคน้และแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัของสมำชิกสำมำรถท ำไดด้ว้ยตนเองโดย
ไม่ตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยในกำรโทรไปแกไ้ขท่ี  Call Center 

 ร่วมมือกบั LAZADA  พนัธมิตรออนไลน์ระดบัโลก ในกำรขยำยช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ผำ่นออนไลน์เวบ็ไซต ์
www.lazada.co.th ครองควำมแขง็แกร่งของธุรกิจจำกกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้หนำ้ร้ำนคำ้สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ตอบสนอง
พฤติกรรมผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั 

 www.iccshopping.com  “ของแท้ แบรนด์ดงั ราคาโดน”  ชอ้ปป้ิงมอลลอ์อนไลน์ ท่ีรวบรวมโปรโมชัน่เด็ด จำกสินคำ้แบรนด์
ดงัในเครือสหพฒัน์ไวอ้ยำ่งครบครัน หลำกหลำยหมวดหมู่  ดว้ยวธีิง่ำยๆ  เพียงแคป่ลำยน้ิวคลิก คุณก็สำมำรถเลือกซ้ือสินคำ้ได้
อยำ่งสะดวกสบำยตลอด  24  ชัว่โมง  ตอบโจทยค์รบครันดว้ยสินคำ้คุณภำพดี  รับประกนัของแทแ้น่นอน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเพิ�มทุนจดิ์ทะเบ่ยน

2509

2531

2539

2515

2532

2521

2532

2546

2522-2530

2536-2538

การออกหุ้นกู้

เพิิ�มทั๊นจดทัะเบียนเป็น 3 ล้านบาทั

เพิิ�มทั๊นจดทัะเบียนเป็น 1.5 ล้านบาทั

เพิิ�มท๊ันจดทัะเบยีนเปน็ 12 ลา้นบาทั และไดร้์บ่อน๊ม่ติ
จากกร์ะทัร์วงการ์คล่งให้เป็นบริ์ษ่ทัทีั�มีมาตร์ฐาน  
เป็นบร์ิษ่ทัจดทัะเบียนในตลาดหล่กทัร์่พิย์แห่ง
ปร์ะเทัศไทัย

เพิิ�มท๊ันจดทัะเบียนเป็น 300 ลา้นบาทั โดยมท๊ีันชั่ำาร์ะ
แล้ว 110 ล้านบาทั เปลี�ยนแปลงมูลค่าห้๊นสาม่ญ่ 
ทัี�ตร์าไว้จากเดิม ห๊้นละ 100 บาทั เป็น 10 บาทั  
ต่อห๊้น

เร์ียกชั่ำาร์ะทั๊นเพิิ�ม 26.63 ล้านบาทั มีทั๊นชั่ำาร์ะแล้ว
จำานวน 147.08 ล้านบาทั

เปลี�ยนแปลงมูลคา่ห้๊นสาม่ญ่ทีั�ตร์าไว้จากเดิม ห้๊นละ 
10 บาทั เป็น 1 บาทั ต่อห๊้น

เพิิ�มทั๊นจดทัะเบียนเป็น 82.50 ล้านบาทั

เพิิ�มท๊ันจดทัะเบียนเป็น 500 ลา้นบาทั โดยมีท๊ันชั่ำาร์ะ
แล้ว 120.45 ล้านบาทั

มีทั๊นชั่ำาร์ะแล้วจำานวน 290.63 ล้านบาทั ถึึงปัจจ๊บ่น

เร์ิ�มออกห๊้นกู้คร์่�งแร์กจำานวนเงิน 50 ล้านบาทั

ออกห้๊นกู้ชั่นิดแปลงสภาพิเป็นห้๊นสาม่ญ่ได้คร์่�งแร์ก
จำานวน 120 ล้านบาทั 

ออกห๊้นกู้ชั่นิดแปลงสภาพิเป็นห๊้นสาม่ญ่ได้คร์่�งทัี� 2 
จำานวน 200 ล้านบาทั

2530

2533



เก่ยรติปีระวัติของบริษััท

2531

2551

2562

2542

2546

2543

2559

2555

ได้ร์่บการ์ร์่บร์องมาตร์ฐานการ์บริ์หาร์งานร์ะบบ
ค๊ณภาพิ ISO 9002 เฉพิาะเขตกร๊์งเทัพิฯ และ
ปริ์มณฑ์ลจาก SGS YARSLEY  INTERNATIONAL 
CERTIFICATION SERVICES ปร์ะเทัศอ่งกฤษ

ได้ร์่บการ์ร์่บร์องมาตร์ฐานการ์บริ์หาร์งานร์ะบบ
ค๊ณภาพิ ISO 9001 : 2000 ทั่�วปร์ะเทัศ คร์บทั๊ก
ผลิตภ่ณฑ์์จาก SGS YARSLEY INTERNATIONAL 
CERTIFICATION SERVICES ปร์ะเทัศอ่งกฤษ 
เมื�อว่นทัี� 21 มกร์าคม 2546

ได้ร์่บร์างว่ล INVESTORS’ CHOICE AWARD ใน
ฐานะทีั�ได้ร์่บการ์ปร์ะเมินค๊ณภาพิการ์จ่ดปร์ะช๊ั่ม
สาม่ญ่ผู้ ถืึอห้๊น คะแนนเต็ม 100% ต่อเน่�อง 
เป็นเวลา 4 ปี (2552 - 2555) โดยสมาคมส่งเสร์ิม 
ผู้ลงทั๊นไทัย ภายใต้โคร์งการ์อาสาพิิทั่กษ์สิทัธิ� 

• ได้ร์่บร์างว่ล Board Of The Year Awards 2018 
จากสมาคมส่งเสร์ิมสถึาบ่นกร์ร์มการ์บร์ิษ่ทัไทัย 
(IOD) ทีั�มอบให้ก่บคณะกร์ร์มการ์ของบริ์ษ่ทั 
จดทัะเบียนไทัยทีั�มผีลการ์ปฏิบ่ิติงานตามหลก่การ์
กำาก่บดูแลกิจการ์และสามาร์ถึปฏิิบ่ติหน้าทีั� 
ในฐานะผู้นำาได้อย่างมีปร์ะสิทัธิภาพิ

• ไดร้์บ่ใบร์บ่ร์องการ์ตอ่อาย๊การ์เปน็สมาชั่กิแนวร์ว่ม
ปฏิิบ่ติของภาคเอกชั่นไทัยในการ์ต่อต้านท๊ัจร์ิต 
(CAC) จากคณะกร์ร์มการ์แนวร์่วมต่อต้าน 
คอร์ร์์่ปชั่่�นของภาคเอกชั่นไทัย

• ได้ร์่บโล่ปร์ะกาศเกียร์ติค๊ณสถึานปร์ะกอบการ์
ต้นแบบในการ์ชั่ำาร์ะเงินสมทับกองท๊ันปร์ะก่น
สง่คมดเีดน่ทีั�มคีวามร์บ่ผดิชั่อบ สง่เงนิสมทับตาม
ร์ะยะเวลาทีั�กำาหนด และให้ความร่์วมมือเข้า
โคร์งการ์ส่งเงินสมทับด้วยร์ะบบอิเล็กทัร์อนิกส์ 
(e-payment)

ได้ร์่บร์างว่ล “โตเกียว คร์ีเอชั่่�น อะวอร์์ด” คร์่�งทัี� 2 
ซึี�งเป็นร์างว่ลยอดธ๊ร์กิจทีั�มีความคิดสร์้างสร์ร์ค์ใน
ภูมิภาคเอเชั่ียอาคเนย์ดีเด่นทัี�สน่บสน๊นแฟ์ชั่่�น และ
ร์่วมพิ่ฒนาการ์แต่งกายของคนไทัย  

ได้ร่์บการ์ร่์บร์องมาตร์ฐานการ์บริ์หาร์งานร์ะบบค๊ณภาพิ 
ISO 9002 ทั่�วปร์ะเทัศ คร์บท๊ักผลิตภณ่ฑ์ ์จาก SGS 
YARSLEY INTERNATIONAL CERTIFICATION 
SERVICES ปร์ะเทัศอ่งกฤษ

ได้ร์่บการ์ร์่บร์องมาตร์ฐานการ์บร์ิหาร์งานร์ะบบ
ค๊ณภาพิ ISO 9001 : 2008 ทั่�วปร์ะเทัศ คร์บทั๊ก
ผลิตภ่ณฑ์์จาก SGS YARSLEY INTERNATIONAL 
CERTIFICATION SERVICES ปร์ะเทัศอ่งกฤษ เมื�อ
ว่นทัี� 31 มีนาคม 2551

• ได้ร์่บร์างว่ล INVESTORS’ CHOICE AWARD 
2016 ในฐานะทีั�ได้ร์บ่การ์ปร์ะเมนิคณ๊ภาพิการ์จด่
ปร์ะช๊ั่มสาม่ญ่ผูถื้ึอห้๊น คะแนนเตม็ 100% ตอ่เน่�อง 
ก่น 8 ปีซี้อน โดยสมาคมส่งเสริ์มผู้ลงท๊ันไทัย  
ภายใต้โคร์งการ์อาสาพิิทั่กษ์สิทัธิ�  

• ได้ร่์บใบร่์บร์องการ์เป็นสมาชิั่กแนวร่์วมปฏิิบ่ติของ
ภาคเอกชั่นไทัยในการ์ต่อต้านท๊ัจริ์ต (CAC) จาก
คณะกร์ร์มการ์แนวร่์วปฏิิบ่ติของภาคเอกชั่นไทัยใน
การ์ต่อต้านทั๊จร์ิต

• ได้ร่์บใบปร์ะกาศน้ยบ่ตร์ เพืิ�อแสดงว่าเป็นองค์กร์ลด
โลกร้์อน โดยการ์ใช้ั่เสื�อผ้า Cool Mode จาก  
Thailand Greenhouse Gas Management  
Organization (Public Organization) and  
Thailand Textile Institute 


