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อาศิรวาท
สมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี

พระราชสมภพครบ ๑๐๐ ปี

๒๔  ตลุาคม  ๒๕๔๓

         พระราชสมภพครบรอบหนึง่ร้อยปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์ปิ่นสยาม
น้อมสำนึกพระคุณพระบุญงาม
เทิดพระนามเหนือเกล้าผองเผ่าชน
         พระเมตตากรณุาเคยอุน่เกลา้
ทรงปัดเป่าทุกข์เข็ญเย็นทุกหน
ทรงบำรุงผดุงสุขทุกกมล
ทรงเยี่ยมยลแดนดินถิ่นกันดาร
       พระคอืดวงประทปีชูชีพราษฎร์
สว่างชาติสว่างชนผลไพศาล
ผู้ป่วยเจ็บยากจนพิกลพิการ
ตลอดพระชนมานทรงเกื้อกูล
         พระลบัล่วงดวงใจไทยทกุขเ์ศรา้
พระคุณเนาหฤทัยไม่เสื่อมสูญ
เชิญสถิตสรวงสวรรค์อันจำรูญ
ทิพยส์มบัติสมบูรณ์พูนภริมย์  เทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ขา้พระพทุธเจา้    บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จำกดั (มหาชน)
( ประพนัธโ์ดย คณุหญงิ  กลุทรพัย ์ เกษแมน่กจิ )
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In  memory  of  HRH  the  Late  Princess  Mother’s
Centennial  Birthday  Anniversary
All  of  her  subjects  wish  to  express  their  deep  gratitude
For  her virtuous  deeds.
Her  name  will  be  graciously  praised  by  the  people  in  all creeds  and  races.

The  warmth  of  her  mercy  and  kindness  were  felt  by  all.
Everywhere  she  was  the  misery  miraculously  turned  into  happiness.
All  hearts  were  filled  equally  with  joys  and  happiness.
Remote  areas  in  the  country  were  widely  visited  by  her.

She  resembled  a  light  that  brightens  the  hearts  of  all  her  subjects.
It  has  shined  the  whole  nation  benefitting  greatly  her  people.
She  has  devoted  her  whole  life.
To  relieve  the  sick,  the  poor  and  the  handicapped.

Her  passing  away  has  left  all  Thais  with grief  and sorrow.
Her  benevolence  will  engrave  the  hearts  of  all  Thais  forever.
May her spirit be blessed and remained in heaven
Amidst the glorious treasures and eternal happiness.

EULOGY
TO MARK THE CENTENNIAL BIRTHDAY

OF THE LATE HER ROYAL HIGHNESS

THE PRINCESS MOTHER

OCTOBER 24, 2000

May  it  please  Her  Royal  Highness
I.C.C.  International  Public  Company  Limited
( Written  by  Khunying  Kullasap  Gesmankit )
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วาโกโ้บวช์มพ ูสู้มะเรง็เต้านม

กิจกรรมนี้มุ่งประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้หญิง
ไทยใส ่ ใจด ูแลตนเองให ้ปลอดภ ัยจากมะเร ็ ง เต ้ านม
ด้วยการจดัสัมมนาและจดัทำหนงัสือ  ALL ABOUT BREAST
มอบให้โรงพยาบาลและองคก์รตา่งๆ และ  รวบรวมรายไดท่ี้
หักจากการจำหนา่ยเส้ือช้ันในวาโก ้๑ บาท จากทกุ ๑ ตัว
ณ เคาน์เตอร์ขายวาโก้ท่ัวประเทศ  ระหว่างวันท่ี  ๑ มกราคม
– ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระ
เจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์  เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล
(แมมโมแกรม) มอบให้มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นจำนวนเง ิน
๓,๓๔๒,๖๕๐.๕๐ บาท (๗๐% ของรายได้ทั ้งหมด) และ
มอบให้สาขาศัลยศาสตร์ ศีรษะ คอและเต้านม ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เป็นจำนวน
เงิน ๑,๔๓๒,๕๖๔.๕๐ บาท (๓๐% ของรายไดท้ั้งหมด) รวมเปน็
เงนิทีร่วบรวมไดท้ัง้สิน้ ๔,๗๗๕,๒๑๕ บาท

ปฏิทินประจำปพุีทธศกัราช ๒๕๔๔

เพ่ือเป็นการเทอดพระเกยีรติ “สมเด็จย่า” ของปวงชน
ชาวไทย บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ได้ขอประทานพระอนุญาตจาก สมเด็จพระเจ้าพี ่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  อัญเชิญ
งานฝพีระหตัถ ์ของ “สมเดจ็ยา่” จัดพมิพเ์ป็นปฏทินิ ประจำปี
พุทธศักราช ๒๕๔๔  ชุด “น้อมรำลึก ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า”
เพื่อมอบเป็นอภินันทนาการแก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน  โดยมิได้มีการจำหน่ายแต่อย่างใด   อีกท้ังเป็นการเผยแผ่
งานฝพีระหตัถ์ของพระองค ์ ให้เหล่าพสกนกิรได้มีโอกาสชืน่ชม
ในพระปรชีาโดยทัว่กัน

Pink-ribbon Wacoal fights breast cancer.

The event aims at publicizing and campaigning
for Thai women to take care of personal health and
keep themselves safe from breast cancer, by organizing
a seminar and publication of all About Breast.  The
booklet will be distributed to hospitals and organi
zations.  In addition, an accumulation of one baht apiece
of the sale of Wacoal bra at the Wacoal counters
nationwide during January 1 and October 31,2000,
will be bestowed to HRH Princess Galyani Vatana for
purchase of the digital X-ray or memogram for the
Thanyarak Foundation under the patronage of the late
Princess Mother in the amount of 3.342,650.50 baht ( or
70% of the proceeds ) and to the head, neck and Breast
Surgery Section, Department of Surgery, Faculty of
Medicine, Siriraj Hospital, in the amount of 1,432,564.50
baht ( or 30% of the proceeds ). The total sum of the
donation amounts to 4,775,215 baht.

Calendar of 2001

In eulogy to the beloved Princess Mother, ICC
International Public Company Limited has been granted
permission from HRH Princess Galyani Vatana to grace
the corporate calendar of 2001 with the handiwork by
the late Princess Mother, entitled “Commemorating the
centennial anniversary of the Princess Mother.” The calendar
is distributed to various public and private organizations,
with compliment from the company.  No profit was made
for this purpose. It is entirely for the purpose of publicizing
the Princess Mother’s handiwork among the general public.

ICC นอ้มรำลกึ ๑๐๐ ปี สมเดจ็ยา่ICC commemorates the late Princess Mother’s centennialanniversary.
ปีพุทธศกัราช ๒๕๔๓  เป็นปีครบรอบ ๑๐๐ ปีพระราชสมภพ ของสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีหรือ “สมเดจ็ย่า”

ของปวงชนชาวไทย  ซึ่งนอกจากจะทรงเป็นที่รักเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยแล้ว ทรงได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น
“บุคคลสำคญัของโลก” แหง่สหสัวรรษดว้ย

ด้วยความชื่นชมในพระปรีชาของพระองค์ท่าน  บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระองค์

The year 2000 marks the centennial birthday anniversary of Princess Mother, or “Princess Grandmom”  as she
was affectionately nicknamed by the whole Thai nation. She was beloved by all Thais and was acclaimed by UNESCO
as “World Personality” of the past millenium.

In exaltation of her great wisdom and contribution to the nation, ICC International Public Company Limited has
organized a number of activities in memory of her.
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21 มกราคม 2543 : การรับรองมาตรฐานการบริหารงานระบบคุณภาพ ISO 9002 ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จำกดั (มหาชน)  ไดรั้บการรบัรองมาตรฐานการบรหิารงานระบบคณุภาพ  ISO
9002 ในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล เฉพาะผลติภณัฑเ์สือ้ผ้าสภุาพบรุุษ ชุดชัน้ในสตร ีและเครือ่งสำอาง
20 สิงหาคม 2543  : การรบัรองมาตรฐานการบรหิารงานระบบคณุภาพ ISO 9002 ทัว่ประเทศ

บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเ์นชัน่แนล จำกดั (มหาชน)  ไดรั้บการรบัรองมาตรฐานการบรหิารงานระบบคณุภาพ ISO
9002 ทัว่ประเทศ  ครบทกุผลติภณัฑท์ีจั่ดจำหนา่ย
การตรวจประเมินโดยไม่แจ้งกำหนดการล่วงหน้า

บริษัทไอ.ซี.ซี อินเตอรเ์นชัน่แนล จำกดั (มหาชน)  ไดรั้บการรบัรองมาตรฐานการบรหิารงานระบบคณุภาพ ISO
9002  ทั่วประเทศ  ด้วยความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง จากการที่สามารถผ่านการตรวจประเมินระบบการทำงานโดยไม่มี
การแจ้งกำหนดการตรวจล่วงหน้าได้ และบริษัทฯได้ยึดถือการตรวจประเมินแบบนี้ในการตรวจติดตามระบบคุณภาพ
ภายในทุกครั้ง ซึ่งหมายความว่า บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีระบบการทำงานที่ได้มาตรฐาน
ตลอดเวลา
21 January 2000: ISO 9002 Certification of Quality Management System in Greater Bangkok and Surrounding
Areas.
              I.C.C. International Public Company Limited was awarded the ISO 9002 certificate of quality manage-
ment covering its  system in Greater Bangkok and surrounding areas, for its main product lines, namely men’s
wear, lingerie and cosmetics.
20 August 2000: ISO 9002 Certification of quality management system nationwide

I.C.C. International Public Company Limited was awarded the ISO 9002 certificate of quality manage-
ment for its systems nationwide for all products lines.
Mystery Shopper Audit

To achieve nationwide ISO 9002 certification, with greatest pride the Company successfully passed
the mystery shopper audit from SGS certified auditors. Subsequently, this style of audit was adopted as corpo-
rate policy in following-up on the international quality systems, which ensure that I.C.C. International Public
Company Limited is thoroughly equipped with high standard operational systems.

COUNTER SALES SERVICE & DISTRIBUTION COMPANY
CERTIFIED TO ISO 9002

เรยีนรูส่ิ้งใด เรยีนไดจ้ากคน
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Whatever you learn, you learn from people.
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ภูมิปัญญานายหา้ง
ความรักเป็นความสุขเหนือทรัพย์สินเงินทอง

“ ความรักทำให้เรามีความสุขมีจิตใจดี และมองโลกในแง่ดี ”

ในชีวิตของคนเรา ถ้าให้ความสำคัญกับความรักสิ่งที่จะได้รับการตอบ
แทนกค็อืความรกัจากคนอืน่ ๆ ทีค่บหาสมาคม เพือ่น ๆ ลูก ๆ หลาน ๆ พนกังาน
ลูกค้า ที่คุยกับเราแล้วสบายใจ เขาก็จะช่วยเหลือทำให้เรามีความสุข

ใบหน้าต้องยิ้มแย้มอารมณ์ต้องสุขุมเยือกเย็น คำพูดต้องไม่บาดหู
ทำร้ายใคร แสดงถึงความเป็นคนที่มีความสุขและความสุขทั้งหมดนี้เกิดจาก
ความรักอย่างแท้จริง

ในวัยเด็กต้องรักการทำงานเพราะรักครอบครัว
- คนที่รักจะทำงานหนัก คือคนรักอนาคต
- คนที่คิดขยายธุรกิจใหญ่โต ก็เพราะรักลูกเมีย
- คนหมั่นอ่านหมั่นฟัง เพราะรักที่จะได้ความรู้
- คนทำงานอย่างเป็นสุข ก็เพราะรักบริษัท
- คนสั่งสอนอบรมลูกน้องให้รู้งาน ก็เพราะเขาเป็นนายที่รักลูกน้อง
- คนทดแทนบุญคุณคนที่ทำดีกับตนเอง ก็เพราะรักความกตัญญู
- คนให้โอกาสลูกน้องเติบใหญ่ เพราะรักความเมตตา
- คนใช้ชีวิตห่างไกลจากอบายมุข ก็เพราะรักความดี
- คนเที่ยงตรงรักษาสัจจะและคำสัญญา ก็เพราะรักความซื่อสัตย์
- คนไต่สวนกระบวนความไม่ลำเอียง ก็เพราะรักความยุติธรรม
- คนเอื้อเฟื้อเจือจานให้กับผู้ยากไร้ ก็เพราะรักสังคม
ความรักต่าง ๆเหล่านี้ทำให้เรามีโอกาสเป็นคนที่มีความสุข ความสุข

ทำให้ เป็นคนที่มีจิตใจดีมองโลกในแง่ดี ใจกว้าง เข้าใจคนและไม่โกรธใคร
ง่ายๆ เมตตาและให้อภัยคนเสมอ ผู ้ใดที ่ผ ิดพลาดก็ตักเตือนด้วยความ
เมตตา พร้อมด้วยเหตุผล และข้อแนะนำแก้ไข บุญกุศลต้องทำเพื่อความสุข
ของตัวเราเองและผู้ที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกัน อย่าเอาแต่หวงทรัพย์สินเงินทอง
จนชีวิตไม่มีความสุข

ทำดีเปรียบการเดินทวนกระแสน้ำ ทำชั่วเปรียบการลอยตามน้ำ
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Dr. Thiam Chokwatana’s Philosophy
Love is happiness in itself over and above wealth.

“Love makes us happy,good–natured and optimistic.”

If we think love is important, then what we get in return is love back
from people around us…friends, children, relatives, employees, custom-
ers and so on.  If they feel happy being with us, they will make us happy too.

You should wear a smiling face, calm and steady temperament.
Your word should be neither abrasive nor abusive.  For these are signs of
a happy person and this happiness is become of true love.

When you are young, you must love to work because of your love
for your family.

- People who love to work hard are people who love the future.
- People are looking for an expansion of their business because

they love their children and wives.
- People keep reading and listening because they love to ac-

quire knowledge.
- People work happily because they love their company.
- People teach and train their subordinates because they are good

bosses who love their subordinates.
- People repay those who are good to them because they have

love for the virtue of gratitude.
- People give opportunity to their subordinates to grow because

they have love for magnanimity.
- People lead their lives away from vices because they have love

for virtues.
- People keep their words and promise because they have love

for honesty.
- People look into things without bias because they have love for

justice.
- People give generously to the needy because they have love

for society.
These loves give us the chance of happiness. Happiness makes

us good-natured, optimistic, open-minded, understanding, not easily imi-
tated, generous and always forgiving.  To those who have made mistakes,
they give kind warning with reasons and suggestions.  You have to make
merit for your own good and for the good of social coexistence.  Do not
guard your material belongings too jealously to live a happy life.

To do good is like striding upstream. To do bad is like floating downstream.
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สาส์นจากประธานกรรมการ

“คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้น ต้องเป็นคนที่ทนกับสิ่งที่คนอื่นทนไม่ได้” ประโยคสั้น ๆ
ท่ีมีความหมายลกึซ้ึงน้ี   เป็นส่วนหน่ึงของปรัชญา ดร.เทียม   โชควัฒนา    ซ่ึงเป็นปรัชญาท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางในการบรหิารธุรกิจของบริษัท ไอ.ซี.ซี.   อินเตอร์เนช่ันแนล  จำกัด (มหาชน)   โดยเฉพาะอยา่งย่ิง
ในชว่งของวกิฤตเิศรษฐกจิ    ซ่ึงประเทศไทยไดเ้ผชญิมากวา่  3  ปี

ถึงแม้วิกฤติเศรษฐกิจจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจโดยทั่วไปรวมทั้งธุรกิจของ ICC
คณะผู้บริหารและชาว ICC ก็ไม่ได้ย่อท้อและตื่นตระหนกกับปัญหาดังกล่าว  ในทางตรงกันข้าม
คณะผู้บริหารได้วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเตรียมแนวทางแก้ไขปัญหา
อย่างรอบคอบทั้งในเชิงรุกและในเชิงรับ และได้คอยติดตามผลของการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องด้วยความอดทน

หลกัการสำคญัในการบรหิารงานของ ICC คอืการเนน้สว่นทีเ่ปน็กำลงัสำคญัของบรษัิทใหมี้
ความเข้มแข็งมากขึ้น และลดส่วนที่ไม่ได้เป็นกำลังสำคัญ ซึ่งเป็นหลักการที่ทำให้ ICC มีภูมิต้าน
ทานวิกฤติเศรษฐกิจ และทำให้พื้นฐานของบริษัท มีความแข็งแกร่ง ถึงแม้เศรษฐกิจโดยทั่วไปจะยัง
ไม่กลับสู่สภาวะปกติก็ตาม

ผลประกอบการของ ICC ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารงาน
ของ ICC ไดเ้ปน็อยา่งด ี รายไดข้องบรษัิทเพิม่ขึน้จาก 7,344.29 ล้านบาทในป ี 2541 เปน็ 7,552.49
ล้านบาทในป ี2542 เพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 2.8 และในป ี2543 รายไดเ้พิม่ขึน้เปน็ 8,378.58 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10.9 ในช่วงเดียวกันกำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 196.43 ล้านบาทในปี
2541 เป็น 211.58 ล้านบาทในปี 2542 เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 7.7  และในปี 2543 กำไรสุทธิ
เพิม่ขึน้เปน็ 470.62 ล้านบาท   เพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 122.4

อยากขยายใหญ่ ใจต้องกลา้ ในการถา่ยทอดความรใ้ห้ลกนอ้ง
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ความสำเร็จในการพัฒนา ICC ในอนาคต ข้ึนอยู่กับความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์
ต่าง ๆ ที่ถูกต้อง การแสวงหาทางเลือกและโอกาสที่จะทำให้เราได้ประโยชน์สูงสุดภายใต้ข้อจำกัด
ของระบบเศรษฐกิจ   และการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนของบริษัท

ผมและคณะบริหารตระหนักถึงความสำคัญในการติดตามและคาดคะเนการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย ระเบียบ กติกา
ในการดำเนนิกจิการ และการเปลีย่นแปลงในโครงสรา้งการบรหิาร ทีจ่ะมผีลกระทบตอ่การบรหิารงาน
ของ ICC อาทิ ศักยภาพของการใช้ e – commerce ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่ง ICC
กไ็ดต้ดิตามววิฒันาการ  และประเมนิความเปน็ไปไดข้องการใช ้  e – commerce มาโดยตลอด

วิกฤติเศรษฐกิจเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้ ICC มีความแข็งแกร่ง ผมและคณะผู้บริหาร
มีความมั่นใจว่า เราชาว ICC มีความพร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจกันเผชิญกับปัญหา และร่วมกันพัฒนา
บริษัทของเราต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

สม   จาตุศรีพิทักษ�
ประธานกรรมการ

If you want to expand, you must dare to pass on your knowledge to your subordinates.
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Message from the Chairman of the Board

“Successful people are those who can put up with what the others cannot.”

This short, insightful sentence is part of Dr. Thiam Chokwatana’s wealth of

philosophy. It corresponds particularly with the business approach adopted by  I.C.C.

International Public Company Limited, especially in the current economic crisis

Thailand has gone through over the past  3  years.

Despite the hard-hitting impact on business at large and ICC’s business in

particular, the executive management and members of the ICC’s community remain

unrelenting and unflustered. On the contrary, analizing the problems from the

economic turmoil, the executive staff has carefully prepared for solutions--both

offensively and defensively, and has systematically and perseveringly followed up

on complications and outcomes.

The key administrative principle of ICC is to maximize on the essential and

to minimize on the non-essential. This has helped to boost corporate immunity to

withstand the economic crisis and to reinforce corporate foundation, although the

overall economy has not returned to normalcy.

The corporate performance during the critical period is a key indicator

of success in ICC’s management and administration.  The corporate turnover

has increased from 7,344.29 million baht, in 1998, to 7,552.49 million baht, in

1999, or an increase of 2.8 percent, and, in 2000, the turnover has increased

to 8,378.58 million baht, or an increase of 10.9 percent. Likewise, the net profit has

increased from 196.43 million baht, in 1998, to 211.58 million baht, in 1999, or an

increase of  7.7 percent, and, in 2000, the net profit has increased to 470.62 million

baht, or and increase of 122.4 percent.

The future success of ICC will depend largely on our capability to analyze

the ups and downs accurately, to choose the right means and opportunity to op-

timize our benefit under economic restraint, and to direct the company according to

corporate policy and planning.

The executive board and I are fully aware of the significance of follow - up

and foresight of changes in both domestic and international scenarios, as well as

changes in law and regulations in entrepreneurship and in administrative structure

that are likely to cast impact on ICC’s administration. To cite a most poignant

คนคือทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสดในโลก
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example, the potential use of the dynamic E – commerce of which ICC has tried to

keep abreast and to assess the possibility of adoption.

The economic crisis was an important lesson that has, in turn, solidified our

company. On behalf of the executive board, I am confident that the members of the

ICC’s community are ready to unify, confront the problem together and keep on

working relentlessly for the growth of our company.

Som  Chatusripitak

Chairman

Man is the most valuable resource in the world.
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ประวัติบริษัท

ทศวรรษท่ี 1
ปี 2507 เร่ิมก่อต้ังในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์เนช่ันแนล คอสเมติคส์ (เพ้ียซ) ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 บาท และ

มีพนักงาน 7 คน โดยเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำอาง “เพ้ียซ” สำนักงานต้ังอยู่ท่ีถนนสาธุประดิษฐ์
ปี 2508 เปล่ียนจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์เนช่ันแนล คอสเมติคส์ (เพ้ียซ) เป็น บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล คอสเมติคส์

(เพ้ียซ) จำกัด
ปี 2509 เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 1.5 ล้านบาท
ปี 2513 เร่ิมขยายแนวผลิตภัณฑ์ โดยรับเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดช้ันใน  “วาโก้”  จากประเทศญ่ีปุ่น
ปี 2515 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1.5 ล้านบาทเป็น 3 ล้านบาท
ปี 2516 เปล่ียนช่ือจากบริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล คอสเมติคส์ (เพ้ียซ) จำกัด มาเป็น บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล คอสเมติคส์

จำกัด มีพนักงานเพ่ิมข้ึนเป็น 1,200 คน

ทศวรรษท่ี 2
ปี 2518 ขยายแนวผลิตภัณฑ์ โดยรับเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุภาพบุรุษ “แอร์โรว์” จากประเทศสหรัฐอเมริกา          
ปี 2520 จัดต้ังบริษัทสาขาข้ึนตามจังหวัดสำคัญๆ เพ่ือเป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวก และบริการลูกค้าอย่างใกล้ชิด

ท่ีเชียงใหม่ คือ บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำกัด หาดใหญ่ คือ บริษัท อินเตอร์เซ้าท์ จำกัด และขอนแก่นคือ บริษัท
แคน จำกัด

ปี 2521 เพ่ิมทุนจดทะเบยีนจาก 3 ล้านบาท เป็น 12 ล้านบาท และได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลงัให้เป็นบริษัทท่ีมี
มาตรฐาน เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2522 เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 18 ล้านบาท
ปี 2523 เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 24 ล้านบาท
ปี 2525 ริเร่ิมตลาดแฟช่ันระดับโลกจากต่างประเทศโดยเปน็ ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์แฟช่ันสตรี  “อิโตคิน”
ปี 2526 เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 36 ล้านบาท

ทศวรรษท่ี 3
ปี 2527

เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 48 ล้านบาท
ขยายแนวผลติภัณฑ์โดยรับเป็นตัวแทนจำหนา่ยผลิตภัณฑ์สุภาพบุรุษ “กีลาโรซ” จากประเทศฝรัง่เศส

ปี 2530
เร่ิมออกหุ้นกู้คร้ังแรกจำนวนเงิน 50 ล้านบาท
เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 66 ล้านบาท เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2530 และ 82.5 ล้านบาท ในวันท่ี 13 ตุลาคม 2530

ปี 2531
ได้รับรางวัล “โตเกียว ครีเอช่ัน อะวอร์ด” คร้ังท่ี 2 ซ่ึงเป็นรางวัลยอดธุรกิจท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคเอเซีย
อาคเนย์ดีเด่นท่ีสนับสนุนแฟช่ันและร่วมพัฒนาการแตง่กายของคนไทย
เพ่ิมบริษัทสาขาข้ึนท่ีจังหวัดภูเก็ตคือ บริษัท ซัน แอนด์ แซนด์ จำกัด
ขยายแนวผลติภัณฑ์โดยรับเป็นตัวแทนจำหนา่ยผลิตภัณฑ์สุภาพบุรุษ “ลาคอส” จากประเทศฝรัง่เศส
เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2531 และเป็น 300 ล้านบาท โดยมีทุนชำระแล้ว
110 ล้านบาท เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2531
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญท่ีตราไว้จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็น 10 บาทต่อหุ้น

ปี 2532
ออกหุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ได้คร้ังแรกจำนวน 120 ล้านบาท
เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาท โดยมีทุนชำระแล้ว 120.45 ล้านบาท

ปี 2533
ออกหุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้คร้ังท่ี 2 จำนวน 200 ล้านบาท

ความรกัและเขา้ใจกนั เปน็ความสขุอยา่งยิง่ของผูมี้ภมิูปัญญา
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ปี 2534
คุณบุณยสิทธ์ิ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ “ออฟฟิซิเอร์ เดอ ลอร์ด นาซิออนัล
ดู เมริท” จากท่านประธานาธบิดีแห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศส จากผลงานท่ีได้ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ของฝร่ังเศสแพร่
หลายในประเทศไทย
เปิดบริษัทสาขาท่ี จังหวัดชลบุรี คือ บริษัท อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จำกัด
เป็นตัวแทนจำหน่าย “มิซูโน่” ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการกีฬาช้ันนำระดับโลก เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักกีฬา
ท่ีมีจุดมุ่งหมายสู่ความเป็นเลิศ

ปี 2535
เปิดบริษัทสาขาท่ีจังหวัดนครราชสีมา คือ บริษัท โคราชวัฒนา จำกัด

ปี 2536
ทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 138.04 ล้านบาท
เป็นตัวแทนจำหน่ายชุดช้ันในชาย “กุลแซ่” จากประเทศญ่ีปุ่น

ทศวรรษ ท่ี 4
ปี 2537

คุณบุณยสิทธิ ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการบรษัิท ได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์์์ สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท มหาชน จำกัด ต่อกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์
มีทุนชำระแล้วจำนวน 146.88 ล้านบาท

ปี 2538
ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล คอสเมติคส ์จำกัด (มหาชน)
ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด จากคณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
เปิดสาขาท่ีจังหวัดนครสวรรค์ คือ บริษัท ปากน้ำโพวัฒนา จำกัด
มีทุนชำระแล้วจำนวน 147.08 ล้านบาท

ปี 2539
เปล่ียนช่ือจาก บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล คอสเมติคส์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท  ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด
(มหาชน) พร้อมท้ังเปล่ียนสัญญลักษณ์บริษัทใหม่
คุณบุณยสิทธ์ิ  โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ช้ันท่ี 1 ปฐมดิเรก
คุณาภรณ์
นำเข้าผลิตภัณฑ์ใหม่ “เมจิก สติกเกอร์” จากประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นตู้สำหรับถ่ายรูปและปร้ินท์ออกมาเป็นสต๊ิกเกอร์
โดยเปดิบริการตามหา้งสรรพสินค้าช้ันนำทัว่ไป
เปิดสาขาอันดับท่ี 8 คือ บริษัท มหาราชพฤกษ์ จำกัด อยู่ในจังหวัดพิษณุโลก
มีทุนชำระแล้วจำนวน 290.63 ล้านบาท

ปี 2540
ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดงาน “ไทยช่วยไทย เพ่ิมค่าเงินบาท” ท่ีท้องสนามหลวง เพ่ือจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด
ภายใต้สัญญลักษณ์  “สหกรุ๊ปไทยแลนด์เบสท์”
จัดกิจกรรมร่วมกับกรมส่งเสริมการส่งออก จัดงานมหกรรมส่งออกสินค้าในเครือสหพัฒน์ “สหกรุ๊ปเอ๊กซ์ปอร์ต ‘98”
เพ่ือส่งเสริมการส่งออกของเครอืสหพัฒน์

ปี 2541
นำเสนอโครงการไทยแลนดเ์บสท์ ให้ผู้ผลิตสินค้าไทยรายอ่ืน ๆ เข้าร่วมโครงการใช้สัญญลักษณ์ไทยแลนด์เบสท์
เพ่ือให้เป็นสัญญลักษณ์แสดงสินค้าท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน และผลิตในประเทศไทยโดยคนไทย มีสมาชิกเข้า
ร่วมโครงการจำนวน 13 บริษัท

Love and understanding are blissful to the intelligent.
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จัดงาน สหกรุ๊ปเอ็กซ์ปอร์ต แอนด์เทรด เอ็กซ์ฮิบิช่ัน ’99 ข้ึนท่ีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ เพ่ือเป็นนิทรรศการกิจกรรม
การค้าระหว่างฝ่ายไทยและผู้ประกอบการต่างประเทศ เป็นแหล่งพบปะทางการค้า สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
การติดต่อการค้าขายอย่างต่อเน่ือง ช่วยยกระดับและพัฒนาความสามารถเชงิแข่งขันของผู้ส่งออกของไทย
เร่ิมธุรกิจสินค้า “BSC” (BEST SELECTED COLLECTION) ซ่ึงเปน็ผลติภณัฑใ์หมท่ีผ่่านการคดัเลอืกแลว้วา่
เป็นสินค้าท่ีดีมีคุณภาพ เพ่ือให ้ BSC ย่ีห้อของไทยก้าวเข้าสู่โลกสากลในอนาคต
ร่วมกับกรุงเทพมหานครจดังาน “ไทยช่วยไทย เพ่ิมค่าเงินบาท คร้ังท่ี 2” ท่ีท้องสนามหลวง เพ่ือจำหน่ายสินค้า
ราคาประหยดัภายใตสั้ญญลักษณ์ “สหกรุ๊ปไทยแลนดเ์บสท์”
คุณบุณยสิทธ์ิ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท ได้รับรางวัล พราม มินิสเตอร์ เทรด อะวอรด์จากนายก
รัฐมนตรีญ่ีปุ่น ในฐานะนักธุรกิจไทยท่ีมีส่วนช่วยส่งเสริมและสร้างความเข้าใจท่ีดีทางด้านการค้าระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศญ่ีปุ่น

ปี 2542
คุณบุณยสิทธ์ิ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบรษัิท ไดรั้บเลอืกเปน็ “นักการตลาดดีเด่นประจำปี  2541”
( MARKETER OF THE YEAR 1998 )  ในเชิงนวัตกรรมการตลาด ผลประกอบการ ประสิทธิภาพของการประยุกต์
ใช้ทฤษฎกีารตลาด และจรรยาบรรณการตลาด
จัดงาน สหกรุ๊ปเอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ เทรด เอ็กซ์ฮิบิช่ัน 2000 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ เพ่ือส่งเสริมการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือสหพัฒน ์และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางการคา้ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
และระหวา่งภายในประเทศ
ขยายเครือข่ายโครงการไทยแลนดเ์บสท์ โดยรับสมาชิกเพ่ิมเป็น 29 บริษัท
จัดกจิกรรมเดนิการกศุลเฉลมิพระเกยีรต ิ ในนามของบรษัิทในเครอืสหพฒันแ์ละโครงการ ไทยแลนดเ์บสทใ์น
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพ่ือนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ
ถวายเพ่ือทรงใช้สอยส่วนพระองค์  โดยจัดข้ึนใน 9 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์  ขอนแก่น สงขลา
(หาดใหญ่)  ภูเก็ต นครราชสีมา  ชลบุรี  และกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงสามารถรวบรวมยอดบริจาคได้ท้ังหมดจำนวน
12 ล้านบาท และ ขณะน้ีอยู่ระหว่างรอพระบรมราชานุญาตให้เข้าเฝ้า ทูลเกล้าฯ ถวายเงินบริจาคดังกล่าว
ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารงานระบบคุณภาพ ISO 9002 เฉพาะเขต กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล จาก  SGS
YARSLEY INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES  ซ่ึงเป็นหน่วยงานของ SGS UNITED KINGDOM
LTD. ประเทศอังกฤษ
ขยายขอบข่ายสินค้า “BSC” (BEST SELECTED COLLECTION)  ในกลุ่มเส้ือผ้าและชุดช้ันใน สุภาพบุรุษ  เคร่ืองหนัง
สุภาพบุรุษ  เส้ือผ้าและชุดช้ันในสตรี  เคร่ืองหนังสตรี  รองเท้าสตรี  ชุดว่ายน้ำ  เส้ือผ้าเด็ก  ของใช้เด็ก  ของเล่น  ตุ๊กตา
และผ้าขนหนู

ปี 2543
ได้รับการรบัรองมาตรฐานการบรหิารงานระบบคณุภาพ ISO 9002 ท่ัวประเทศ ครบทุกผลิตภัณฑ์ จาก SGS
YARSLEY INTERNATIONAL  CERTIFICATION SERVICES  ประเทศอังกฤษ  เม่ือวันท่ี  20 สิงหาคม 2543
จัดงาน สหกรุ๊ปเอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ เทรด เอ็กซ์ฮิบิช่ัน 2001 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ
จัดสัมมนา บริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการไทยแลนดเ์บสท์  เพ่ือประสานความร่วมมือในการดำเนินโครงการ เม่ือวันท่ี
21 เมษายน 2543  โดยมีบริษัทเข้าร่วมการสัมมนาท้ังส้ิน 29 บริษัท
จัดกิจกรรมเพ่ือน้อมรำลึก 100 ปีสมเด็จย่า โดยจัดทำโครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” และอัญเชิญภาพ
งานฝีพระหัตถ์ของ “สมเด็จย่า” มาจัดทำปฏิทินปีพุทธศักราช 2544
จัดงาน Men’s World Trend  เพ่ือนำเสนอแนวโน้มรูปแบบและสีสันของแฟช่ัน ปี 2000-2001 ณ ศูนย์ประชุมแห่ง
ชาติสิริกิต์ิ ระหว่างวันท่ี 8-9 กันยายน 2543
 ทุนจดทะเบียน ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2543  จำนวน 500  ล้านบาท  โดยเรียกชำระแล้วจำนวน  290.63 ล้านบาท
และมีพนักงานรวมท้ังส้ิน 4,319 คน

เขม็เลม่หนึง่ ใช้เยบ็ชุนสองดา้นมไิด้
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FIRST DECADE
1964 International Cosmetics (Pias) Limited Partnership is founded with a registered capital of 100,000 baht

and 7 employees to distribute “PIAS” cosmetics. Its office is located in Sathupradit Road.
1965 Company name is changed to International Cosmetics (Pias) Co.,Ltd.
1966 Registered capital is increased to 1.5 million baht.
1970 Company begins distribution of “WACOAL” women’s lingeries from Japan.
1972 Registered capital is increased to 3 million baht.
1973 Company name is changed to International Cosmetics Co.,Ltd. with 1,200 employees.

SECOND DECADE
1975 Activities expand to the distribution of “ARROW” men’s wear from the U.S.A.
1977 To keep up with the increase in business and improve customer service, branch offices are established.

They are Intanin Chiangmai Co.,Ltd. in Chiangmai, Inter South Co.,Ltd. at Had Yai, and
                  Can Co.,Ltd. in  Khon Kaen.
1978 Registered capital of 3 million baht is increased to 12 million baht. Approval is granted by the Ministry

of Finance to list the Company’s shares on the Stock Exchange of Thailand.
1979 Registered capital of 12 million baht is increased to 18 million baht.
1980 Registered capital of 18 million baht is increased to 24 million baht.
1982 Company begins distribution of “ITOKIN” women’s wear.
1983 Registered capital of 24 million baht is increased to 36 million baht.

THIRD DECADE
1984

Registered capital of 36 million baht is increased to 48 million baht.
Company begins distribution of “GUY LAROCHE” men’s wear from France.

1987
First debentures issued to the amount of 50 million baht.
Registered capital of 48 million baht is increased to 66 million baht on February 4, 1987 and in
creased again to 82.5 million baht on October 13, 1987.

1988
Company receives the “2nd TOKYO CREATION AWARD” from Japan for outstanding creativity in South
East Asia for the promotion and development of Thai apparel.
Sun and Sand Co.,Ltd. a new branch  office is established in Phuket Province.
Begins distribution of “LACOSTE” men’s wear from France.
Registered capital of 82.5 million baht is increased to 100 million baht on June 21,1988 and is further
increased to 300 million baht with a paid-up capital of 110 million baht as of December 31, 1988.
Par value of ordinary shares convert from 100 to 10 baht per share.

1989
First convertible debentures are issued to the amount of 120 million baht.
Registered capital is increased to 500 million baht with a paid-up capital of 120.45 million baht.

1990
Second convertible debentures are issued to the amount of 200 million baht..

Company Milestone

One needle cannot mend both sides.
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1991
The “OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE” honor is bestowed on the Chairman, Mr.
Boonsithi Chokwatana, by the President of France for the promotion of French products in Thailand.
Eastern I.C.C. Co.,Ltd., branch office is established in Chonburi Province.
Company starts distribution of “MIZUNO”, famous sporting goods used in various international
sport  arena to meet the need of the athletes who aim for championship.

1992
Korat Watana Co.,Ltd., a branch office is established in Nakhon Ratchasima Province.

1993
Registered capital is 500 million baht with a paid-up capital of 138.04 million baht.
Starts distribution of “GUNZE” men’s undergarment from Japan.

FOURTH DECADE
1994

An Honorary Doctorate Degree in Environmental Engineering is bestowed on the Chairman, Mr.
Boonsithi Chokwatana by Khon Kaen University.
Company is registered as a public company limited at the Trade Registration Department, Com-
merce Ministry.

      Paid-up capital is increased to 146.88 million baht.
1995

Dr. Som Chatusripitak becomes Chairman of the Company.
An Honorary Doctorate Degree in Business Administration is bestowed on Dr.Som Chatusripitak by
the Faculty of Commerce and Accountancy of Thammasat University.
Pak Nam Po Watana Co.,Ltd., a new branch office is established in Nakhornsawan Province.
Paid-up capital is increased to 147.08 million baht.

1996
The company undergoes a change in its logo and name from International Cosmetics Public Com-
pany Limited to I.C.C. International Public Company Limited.
The Knight Grand Cross (First Class) of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn is bestowed
on Deputy Chairman, Mr. Boonsithi Chokwatana.
The company launches “MAGIC STICKER”, a photo machine from Japan that can automatically take
a photo and print out on a sticker. This product is available at all leading department stores.
Maharachapruek Co.,Ltd., the 8th new branch office is established in Pitsanulok Province.
Paid-up capital is increased to 290.63 million baht.

1997
I.C.C., in cooperation with the Bangkok Metropolitan Authority, organizes “Thais help Thais to
Strengthen the Baht” fair at Sanam Luang with the aim of helping fellow Thais by making available
a wide variety of quality  goods at economical prices under the slogan “Saha Group Thailand Best.”
 With the support of the Department of Export Promotion, I.C.C. joins hands with other companies in the

Saha Group to organize the “Saha Group Export’ 98 exhibition which showcases the Group’s products
to buyers from around the world.

 1998
Introduces the Thailand Best Project symbol of quality to fellow Thai manufacturers and invite them to
take part in the project. The Thailand Best symbol is intended as a guarantee of quality for products
produced in Thailand by Thais. There are 13 companies joining this project.
Participates in the Saha Group Export & Trade Exhibition’99 organizes at the Queen Sirikit National

หนงัฉายซำ้ไม่ต่ืนเตน้ ตลกมขุเกา่ไม่มีคนฮา
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Convention center as a forum for foreign and Thai entrepreneurs aimed at consolidating their efforts
in further developing the competitive capabilities of Thai exports.
Starts launching BSC (Best Selected Collection) products with high manufacturing capabilities to
pave the way for future role as a potential international brand.
In cooperation with the Bangkok Metropolitan Authority, organizes “the 2nd Thais Help Thais to Streng-
then the Baht” fair at Sanam Luang to make available to the Thai public a wide variety of economically-
priced quality products under the Saha Group Thailand Best scheme.
The Prime Minister’s Trade Award is bestowed on Mr. Boonsithi Chokwatana,Vice Chairman by Prime
Minister of Japan to honor him as a Thai entrepreneur who helps promote trade relationship between
Thailand and Japan.

1999
Vice President Mr.Boonsithi Chokwatana is honored as “Marketer of the year 1998” for marketing
innovations, corporate performance, competence in adapting marketing theories and marketing ethics.
The Saha Group Export & Trade Exhibition 2000 is held at the Queen Sirikit National Convention
Center to promote export of the Saha Group products and to establish a network of communications
in domestic and international trade.
A network of the Thailand Best Project is expanded to include additional membership of 29 companies.
A charity march is organized on behalf of companies in Saha Group and the Thailand Best project, to
commemorate the sixth cycle of His Majesty the King’s Birthday Anniversary. The event is simulta-
neously held in nine provinces : Chiangmai, Pitsanulok, Nakhornsawan, Khon Kaen, Songkla (Had
Yai) Phuket, Nakorn Ratchasima, Chonburi and Bangkok. The Proceeds of the event amounting
twelve million baht, without cost deductions, will be presented to the King for His personal expenses.
The organizing committee is now awaiting royal permission for the proceeds presentation.
The company is accredited with ISO 9002 for its standard of quality management systems in Greater
Bangkok and surrounding areas by SGS Yarsley International Certification services, a division of SGS
United Kingdom Ltd.
The BSC (Best Selected Collection) product lines are extended to include men’s apparel and
undergarment, men’s leather goods, ladies’ boutique and lingerie, ladies’ footwear, swimwear,
children’s garments, babies’ goods, toys, dolls and towels.

2000
On August 20,2000, the Company received nationwide ISO 9002 certification for the standard quality
management system of all its products from SGS Yarsley International Certification Services, United
Kingdom.
The Company participated in Saha Group Export and Trade Exhibition 2001 which was held at
Queen Sirikit National Convention Center.
A seminar for Thailand Best corporate members was organized on April 21,2000 in order to foster
project cooperation and commitment, with a  total of 29 participating companies attending.
Activities to commemorate the centennial anniversary of the late Princess Mother were held under the
“Wacoal’s Pink Ribbon Fights Breast Cancer Project”, and HRH Princess Mother’s handicrafts were
published in the Company’s annual 2001 calendar.
The Men’s World Trend Fair was held to present new trends in fashion, design and color schemes
2000-2001 at the Queen Sirikit National Convention Center during  September  8-9, 2000.
As of December 31,2000, the Company has a registered capital of 500 million baht, 290.63 million
baht of which has been fully paid, and a total of 4,319 employees.

A repeat film show brings no thrill.An old joke gets no uproar.
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1.ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

- อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำอางและเคร่ืองหอม

บริษัทฯดำเนินธุรกิจในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำอางมานับแต่บริษัทเร่ิมดำเนินงาน คือต้ังแต่ปี 2507 ภายใต้
เครือ่งสำอาง PIAS ซ่ึงเปน็ BRAND จากญีปุ่่น ปี 2533 บริษัทฯไดริ้เริม่ BRAND PURE CARE ซ่ึงมุง่เนน้กลุม่ SKIN CARE
เปน็หลกั 80% เขา้มาเสรมิ  ตอ่มาไดริ้เริม่ BRAND SHEENE ในป ี2536  และ BRAND ARTY PROFESSIONAL ในปี
2540 HONEI V ในปี 2542 และลา่สุดในปลายป ี2543 สร้าง BRAND BSC PURE CARE แทน PURE CARE เดมิเพือ่สร้าง
BRAND และพัฒนาให้แข็งแกร่งขึ้นเป็น BRAND ของบริษัทในเครือสหพัฒน์เอง นอกจากนี้บริษัทฯยังนำ BRAND
FOLTENE ผลิตภณัฑก์ารดแูลเสน้ผมจากอติาลมีาจำหนา่ย ตัง้แตปี่ 2531

- อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสุภาพสตรี
ชุดชัน้ในสตรทีี ่ ICC เปน็ผูจั้ดจำหนา่ย มีทัง้หมด 7 แบรนดด์ว้ยกนั คอื WACOAL, BSC, ELLE, VARIANCE,

VANITY FAIR, POP LINE, กลุสตร ีล้วนแตเ่ปน็ผลติภณัฑท์ีมี่ช่ือเสยีงทางดา้นชดุชัน้ใน ทัง้จากญีปุ่่น อเมรกิา ฝร่ังเศส และ
ไทย ซ่ึงประเทศไทยเองกเ็ป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความชำนาญทางดา้นชุดช้ันในมาช้านาน  ท้ังด้านรูปแบบท่ีมีการพัฒนาให้ ทันสมัย
ตรงตามความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา ทั้งการสวมใส่ที่พอดีกับรูปร่างโดยมีการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ  และ
รูปแบบให้ได้ตามมาตรฐานสากล

- อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสำเร็จรูปสุภาพบุรุษ
บริษัทฯเป็นผู้จัดจำหน่ายเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษภายใต้ BRAND ARROW , EXCELLENCY, GUY  LAROCHE,

GUY DE GUY LAROCHE , DAKS , LOUIS FERAUD ,  ELLE HOMME, LACOSTE, GETAWAY, ZAZCH, NEW MAN,
BSC, BSC 2001, ST.ANDREWS, MARINER, GUNZE ช่องทางจัดจำหน่ายหลัก คือห้างสรรพสินค้าทั้งในกรุงเทพ
และต่างจังหวัด โดยมีพนักงานขายประจำเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และให้บริการหลังการขาย

2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท

3.การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมาของลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.1 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเครื่องหอม

- ลักษณะผลิตภัณฑ์
บริษัทฯได้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ท่ีเป็นเคร่ืองสำอางการขายแบบ COUNTER SALE ใน BRAND BSC

PURE CARE สำหรบักลุม่เปา้หมายอาย ุ20 ขึน้ไป และมภีาพลกัษณใ์นประเภท PRESTIGE

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทั 3 ปี  ทีผ่า่นมา

กรุงเทพ     4,257.59      53.00      3,856.01      53.69      3,644.27      53.25
ต่างจังหวัด 3,762.16        46.83    3,316.94     46.19   3,187.98       46.58
ต่างประเทศ 14.15      0.17     8.72       0.12     11.94       0.17
รวม 8,033.90    100.00    7,181.67    100.00    6,844.19    100.00

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

2543 2542 2541

ผ้ทีเ่ปน็พนกังานขายทีด่ ีใช่วา่จะเปน็ซปเปอรท์ีด่ไีด้

ขาย
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- การตลาด
บริษัทฯ ยังเน้นนโยบายการตลาดทีมุ่่งเน้นสู่ลูกค้าเป็นสำคัญ เพ่ือมุ่งรักษาฐานลกูค้าเดิม และสร้างลูกค้าใหม่
1. กลยทุธผ์ลิตภณัฑ์ มุ่งพฒันาผลติภณัฑท่ี์มีภาพลกัษณดี์ข้ึน มีสีสันออกใหมต่ามฤดกูาลสมำ่เสมอ รวมทัง้

การพฒันานวตักรรมใหม ่ๆ ใหต้อบสนองความตอ้งการและสภาพผวิของลกูคา้
2. กลยทุธร์าคา เปน็นโยบายทียั่งคงยนืหยดัการตัง้ระดบัราคาทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบัคณุภาพ และไมใ่ช้

ราคาเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขัน แต่มุ่งเน้นเสนอสินค้าที่ลูกค้าพอใจ  และให้ช่องทางจัดจำหน่ายที่มีอยู่สามารถแข่งขัน
ได้อย่างเป็นธรรมโดยไม่ตัดราคา

3. กลยทุธก์ารจดัจำหนา่ย  บริษัทฯ เริม่ทดลองชอ่งทางจำหนา่ยแบบ CONVENIENCE STORE ปลายปี
ที่ผ่านมา โดยใช้ BRAND SHEENE เพื่อให้ตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่ง ทั้งยังให้สอดคล้องกับ
การแขง่ขนัในชอ่งทางนี ้  ซ่ึงมกีารขยายสาขาอยา่งรวดเรว็

4. กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย  เน้นการส่งเสริมการขายโดยตรงกับลูกค้า ในรูปแบบกิจกรรม หรือของสมนาคณุ
และปรบักลยทุธก์ารโฆษณาในครึง่ปแีรกมาเปน็การประชาสมัพนัธม์ากขึน้ในครึง่ปหีลงั  เพือ่ใหเ้กดิผลประโยชนต์อ่ลูกคา้
โดยตรง และยงัคงไดรั้บความเชือ่ถอืในคณุภาพสนิคา้

5. การให้บริการและการรับประกัน เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ด้วยบริการท่ีสะดวกรวดเรว็  รวมท้ัง
การบริการหลังการขาย

- ภาวะการแข่งขัน
การแขง่ขนัในธรุกิจเครือ่งสำอางปท่ีีผ่านมา  จะเหน็จากยีห้่อท่ีนำเขา้จากตา่งประเทศ  มีบทบาทมากขึน้และ

เป็นหลักในทกุช่องทางการขายอยา่งเดน่ชัดข้ึน   เน่ืองจากปจัจัยค่าเงนิบาทออ่นตัว  และภาวะกำลงัซ้ือของผู้บริโภคยงัมีอยู่
ทำให้บริษัทฯต้องปรับตัวในการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขายเป็นหลักมากขึ้น และต้องพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆให้รวดเร็ว
และตอ่เนือ่งมากขึน้  เพราะผูบ้ริโภคมปัีจจัยทางจติวทิยาของการซือ้เครือ่งสำอางสงูขึน้กวา่ปีท่ีผ่านมา   แม้ว่าภาพรวมของ
เศรษฐกิจดูเหมือนจะคงตัว

ในการแข่งขัน  บริษัทฯ จึงวางตำแหนง่ของผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ชัดเจน  โดยใช้ BRAND ท่ีบริษัทฯมีอยู่หลายย่ีห้อ
มาวางให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งระดับผู้บริโภคประเภทสินค้า และช่องทางจัดจำหน่าย

- การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ปัจจุบัน BRAND ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำอางของบริษัทท้ังหมด   ยังคงผลิตในประเทศ 90 %  ส่วนใหญ่จากบริษัท

อินเตอรเ์นชัน่แนล แลบบอราทอรส์ี จำกดั และบรษัิท เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จำกดั (มหาชน) ซ่ึง
เป็นบรษัิทในเครอืสหพฒัน ์ ดว้ยมาตรฐานการผลติของ ISO 9002  และนำเขา้จากตา่งประเทศรวมรอ้ยละ 10

- แนวโนม้ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนัในอนาคต
ตลาดเคร่ืองสำอางมีมูลค่าโดยรวมประมาณ 18,000 ล้านบาท  มีอัตราเพ่ิมข้ึน 10 – 15 % การแข่งขันสามารถ

ดูแนวโน้มตามช่องทางดังนี้
1. COUNTER SALE
คู่แข่งรายใหม่ในตลาดน้ียังคงเป็นย่ีห้อนำเข้าจากต่างประเทศจากคูแ่ข่งหลักเดิม  ซ่ึงเป็น BRAND IMAGE

และ BRAND AWARENESS จากตา่งประเทศ แมจ้ะมผีลกระทบโดยตรงตอ่ยอดขายนอ้ย เนือ่งจากระดบักลุ่มเปา้หมาย
ต่างกนั แตก็่มีผลกระทบโดยออ้ม เน่ืองจากการแยง่พ้ืนที่ ท่ีดีของหา้งสรรพสนิค้าเดยีวกนั ตามยอดขายของแตล่ะย่ีห้อ และ
ทำให้อำนาจการต่อรองของบริษัทลดลงเมื่อเทียบยอดขายรวมตามจำนวนยี่ห้อหรือแยกแต่ละยี่ห้อก็ตาม

2. DIRECT SALE
ยงัคงเปน็โอกาสของคูแ่ขง่รายใหมม่ากมาย เนือ่งจากการหลบหลกีการควบคมุของ อ.ย. ยงัทำไดง้า่ยอยู่

และเป็นช่องทางหารายได้ที่ไม่ยากนักของสาวจำหน่ายและธุรกิจรายย่อย
3. SELF SELECTION
การแขง่ขนัไมเ่พยีงแตร่ะหวา่งยีห่อ้ตา่ง ๆ ในกลุม่เดยีวกนัเทา่นัน้ แตย่งัตอ้งมกีารแขง่ขนักบัหา้งคา้ปลกี

แบบ DISCOUNT STORE ซึ่งมีการขยายตัวเร็วมากในด้านการให้ค่าตอบแทน และงบส่งเสริมการขายที่เพิ ่มขึ้น
ยีห่อ้ของบรษัิทมกีารแขง่ขนักบัเครือ่งสำอางตา่งชาต ิ  ซ่ึงยงัตอ้งพฒันาปรบัปรุงใหด้ขีึน้อกีมากทัง้ดา้น  SALE VOLUME
& VISUAL PRESENTATION

A good salesman is not  necessarily a good supervisor.
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3.2 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสุภาพสตรี

- ลักษณะผลิตภัณฑ์
บริษัทฯไดมี้การนำเสนอผลติภณัฑชุ์ดชัน้ในใหม ่ภายใต ้BRAND  BSC

- การตลาด
ใช้การตลาดโดยมีผลิตภัณฑ์เป็นหลัก บริษัทฯได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าที่ผลิตขึ้นด้วยพื้นฐานจาก

การศึกษาวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคและจากการศกึษาสรีระของคนไทย เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ ของผู้บริโภคอย่างแท้จริง
1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์  มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท่ีมีคุณภาพสามารถครอบคลมุความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกวัย

ทุกสรีระ ทุกรูปร่าง ซึ่งมีการขยายผลิตภัณฑ์เป็นกลุ่มสินค้าต่าง ๆ เช่น FIRST BRA ชุดชั้นในเพื่อพื้นฐานสรีระที่ถูกต้อง
ของเดก็ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงของสรรีะ ,YOUNG  ชุดช้ันในสำหรบักลุ่มวัยรุ่น ชอบแฟช่ัน , MISSY ชุดช้ันในสำหรบัวัยทำงาน
ชอบการแต่งตัวแบบนำสมัย อีกท้ังยังมีกลุ่มสินค้าเฉพาะกลุ่ม คือ MATERNITY ชุดช้ันในสำหรับคุณแม่ต้ังครรภ์ และ SPORT
ชุดชัน้ในเฉพาะสำหรบัการออกกำลงักาย เป็นตน้

2. กลยทุธร์าคา เพือ่ความไดเ้ปรยีบทางการตลาด การตัง้ราคามไิดข้ึน้อยูก่บัปัจจัยใดปจัจัยหนึง่โดยเฉพาะ
ต้องมีองค์ประกอบหลาย ๆ ส่วนเข้าด้วยกันอันได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ภาพลักษณ์ของสินค้า ต้นทุนการผลิต และกำไร
MARGIN เพือ่แบง่ใชใ้นการโฆษณา และเปน็ฐานสำหรบับริษัท เพือ่ใหไ้ดร้าคาทีผู้่บริโภคเกดิความพงึพอใจและคุม้คา่กบั
ตัวผลิตภัณฑ์

3. กลยทุธก์ารจำหนา่ยและชอ่งทางการจำหนา่ย การจำหนา่ยแบบเคานเ์ตอรเ์ซลล ์ (COUNTER SALE) มี
พนกังานขายบรกิารแนะนำการสวมใสชุ่ดชัน้ใน ณ เคานเ์ตอรชุ์ดชัน้ในทัว่ประเทศ โดยมกีารเขา้ถงึ 2 ช่องทาง คอื

- ในหา้งสรรพสนิคา้ (DEPARTMENT  STORE) เชน่ เซน็ทรลั , เดอะมอลล ์, โรบนิสนั เปน็ตน้
- ในหา้งโมเดร์ินเทรด (MODERN  TRADE) ท่ีเป็น DISCOUNT STORE เช่น โลตสั , แม็คโคร , บ๊ิกซี เป็นตน้

4. กลยุทธ์การโฆษณาและส่งเสริมการขาย
- การโฆษณา   เน้นส่ือในเชิง  MASS  MEDIA ให้เห็นภาพลักษณ์ของสินค้าเพ่ือสร้างความม่ันใจในผลิตภัณฑ์

ไดแ้ก ่โทรทศัน ์, ป้ายรถเมล ์, นติยสาร
- การส่งเสริมการขาย เป็นการกระตุ้นยอดขาย ณ พื้นที่ขาย การจัดบรรยากาศร้านค้าเพื่อเกิดแรงจูงใจ

และเข้าใจในผลิตภัณฑ์ให้เกิดการตัดสินใจซื้อทันที
- กิจกรรมร่วมกับร้านค้า เพ่ือสร้างสัมพันธภาพกับร้านค้า ณ พ้ืนท่ีขาย เพ่ือสร้างภาพพจน์สินค้า เช่นการจัด

งาน “IN  STYLE  2001” แสดงแนวโนม้แฟชัน่ชดุชัน้ในทีมี่การพฒันาดา้นวตัถดุบิ ดไีซน ์และ TREND การแตง่ตวั
- กิจกรรมโครงการพิเศษช่วยให้ผู้บริโภคได้รู้จักบริษัท ยอมรับบริษัท นอกจากโฆษณาแล้ว งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทางการตลาดและกจิกรรมทางสงัคมจะตอ้งไปในทศิทางเดยีวกนั เช่น การจดังานโครงการ “วาโกโ้บวช์มพ ูสู้มะเรง็
เตา้นม” เพือ่ใหผู้้หญงิหนัมาใสใ่จ ดแูลตวัเองใหป้ลอดภยัจากมะเรง็เตา้นม

5. การให้บริการและการรับประกัน การบริการโดยพนักงานขายท่ีมีความเช่ียวชาญด้านสรีระเพ่ือให้คำแนะนำ
การใส่สินค้าให้เหมาะสมกับสรีระที่ถูกต้อง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และยินดีรับ
เปลีย่นสนิคา้ หรอืซ่อมสินคา้ทีท่ำใหลู้กคา้ไมพ่งึพอใจในคณุภาพของผลติภณัฑ์

- ภาวะการแข่งขัน
1. สภาพการแข่งขัน ในช่วงปีที่ผ่านมาอำนาจการซื้อของลูกค้าในประเทศอยู่ในภาวะดีขึ้นกว่าในช่วงที่เกิด

ปัญหาเศรษฐกจิ ทำใหผู้้ผลิตเริม่กระตุน้ตลาด สร้างกจิกรรมทางการตลาด และการแขง่ขนัทางดา้น ราคากย็งัคงเปน็ปจัจัย
หลักของผู้ผลิตรวมถึงการบริหารสต๊อกสินค้าให้สมดุล มีการประสานงานร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยและหน่วยปฏิบัติ
อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่และวัตถุดิบใหม่ ๆ สำหรับอุตสาหกรรม อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงาน
วิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้ม เพื่อปรับปรุงโครงสร้างนโยบายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายจากภาครัฐ

2. สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท การที่บริษัทฯมีสินค้าชุดชั้นในอยู่หลาย BRAND
ทำให้คู่แข่งรายใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนในตลาดน้ี เป็นไปได้ยาก เพราะนอกจากจะตอ้งสร้าง BRAND IMAGE แล้ว ยังต้องมี  BRAND
AWARENESS มากพอที่จะก่อให้เกิดยอดขายที่น่าพอใจสำหรับการบริหารพื้นที่ของห้างสรรพสินค้า ปัจจัยความ
ได้เปรียบอยู่ท่ีความสามารถของบรษัิท ท่ีสร้างคณุค่าสินค้าในสายตาของผูบ้ริโภคใหเ้หนอืกว่าราคาของคา่ใช้จ่ายทีบ่ริษัทฯ
ต้องใช้ไปเพื่อสร้างสินค้า ด้วยเหตุนี้ ICC จึงประสบความสำเร็จ เพราะบริษัทฯ เสนอสินค้าที่มีประโยชน์ทัดเทียมกับ
คู่แข่งในราคาท่ีถูกกว่า จนกลายเป็นผู้นำในด้านการบริหารของสินค้าท่ีได้ต้นทุนต่ำกว่า BRAND อ่ืน  ( COST  LEADERSHIP )

ความประมาท ความหลงตวัเอง อาจนำไปสค่วามพนิาศ
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- การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

BRAND ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีของบริษัทประกอบด้วย 7 BRAND โดยมีโรงงานผู้ผลิตสำคัญ
2 บริษัทคอื

1. บริษัท ไทยวาโก ้จำกดั (มหาชน) ผู้ผลิต BRAND    WACOAL , POP LINE
2. บริษัท ภทัยาอตุสาหกจิ จำกดั ผู้ผลิต BRAND  VARIANCE, กลุสตร,ี VANITY FAIR , BSC, ELLE โดย

ทัง้สองบรษัิทนีมี้บริษัทผูผ้ลิตวตัถดุบิประกอบดว้ยบรษัิท TEXTILE PRESTIGE , THAI  TAKEDA  LACE ซ่ึงเปน็บรษัิท
ในเครือสหพัฒน์ที่ผ่านมาตรฐานการผลิตระบบ ISO 9002  มีการทำ WORKING GROUP ร่วมกันเพื่อวิจัยและพัฒนา
วัตถุดิบใหม่ ๆ ที่จะส่งผลดีกับบริษัทในความได้เปรียบคู่แข่งขันในด้านความหลากหลายในการเลือกสรรสิ่งที่ดี และ
มีคุณภาพ รวดเรว็ รวมถึงการกำหนดต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่งขัน

- แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

ตลาดชดุช้ันในปจัจุบันมีมูลค่าประมาณ 7,000 ล้านบาท มูลค่าตลาดนีเ้ตบิโตขึน้ตอ่เนือ่งโดยตลอดสาเหตุ
คือ ชุดชั้นในที่เป็นผู้นำด้านการตลาดล้วนมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการผลิต รวมถึงวัตถุดิบในรูปแบบต่าง ๆ
ของชุดชั้นในในปี 2543 นี้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เหมาะสมกับ LIFE STYLE ของผู้หญิงยุคนี้ที่ต้องการ
ความกระฉับกระเฉง และเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ดังนั้นวัตถุดิบจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้ง
การออกแบบชุดช้ันในก็ยังคงมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับแฟช่ันชุดช้ันนอก  เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ได้
มากที่สุดอีกด้วย

3.3 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ

- ลักษณะผลิตภัณฑ ์
บริษัทฯไดมี้การนำเสนอผลติภณัฑใ์หม ่ทีเ่ปน็เครือ่งแตง่กายสำหรบัสุภาพบรุุษ ทัง้ในกลุม่ทีเ่ปน็วยัรุน่ และ

ผลิตภณัฑชุ์ดชัน้ใน ภายใต ้BRAND BSC
- การตลาด

บริษัทฯ มีนโยบายการตลาดที่มุ่งเน้นกระบวนการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยเน้นความสำคัญที่
การตลาด  ( MARKET ORIENTED)  โดยมกีลยทุธก์ารแขง่ขนัทีส่ำคญั คอื

1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ ในด้านการตัดเย็บ การสวมใส่ วัตถุดิบท่ีจะเอ้ืออำนวย
ให้เกิดความสบาย หรือความสะดวกในการใช้งาน ขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับ TREND FASHION ที่เป็นที่ต้องการ
ของกลุ่มตลาดเป้าหมายด้วย

2. กลยุทธ์ราคา มุ่งรักษาระดับสัดส่วนราคา และคุณภาพให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ขณะเดียวกันก็มีการ
แข่งขันทางด้านราคากับคู่แข่ง โดยให้ผู้บริโภคได้คุณค่าจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากกว่าผลิตภัณฑ์คู่แข่งในระดับ
ราคาเดียวกัน

3. กลยุทธ์การจัดจำหน่าย มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในห้างสรรพสินค้าช้ันนำท่ัวประเทศเพือ่ให้เข้าถึงกลุ่ม
เป้าหมายได้อย่างทั่วถึง โดยจะเน้นการนำเสนอคุณค่าของผลิตภัณฑ์ โดยนวัตกรรมใหม่  แฟชั่นที่ทันสมัย คุณภาพดี
ราคาท่ีเหมาะสมมีการจัดโชว์สินค้าท่ีสวยงามและมีพนักงานขายในจดุขายเพ่ือแนะนำผลิตภัณฑ์ และให้บริการหลังการขาย

4. กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย มุ่งเน้นการทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวของสินค้าใหม่ใน
ฤดกูาล หรอืนวตักรรมใหม่ๆ  ใหก้ลุม่ตลาดเปา้หมายไดรั้บทราบอยา่งตอ่เนือ่ง โดยผา่นสือ่ตา่งๆ กจิกรรม ณ จุดขาย โดย
เนน้ชือ่เสยีง คณุภาพและความนา่เชือ่ถอืของผลติภณัฑเ์ปน็สำคญั

5. การให้บริการและการรับประกัน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ บริษัทฯเน้นการให้บริการหลังการขาย
ที่จะต้องมีการให้บริการที่รวดเร็วและประทับใจ และยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าที่เกิดความไม่พึงพอใจในคุณภาพของ
ผลิตภณัฑท์นัที

Carelessness and vanity may lead to disaster.
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- ภาวะการแข่งขัน
ในช่วงปีท่ีผ่านมา จากการทีภ่าวะเศรษฐกจิในประเทศเริม่อยู่ในระดับคงตัว อำนาจซ้ือในประเทศอยูใ่นภาวะ

ทีด่ขีึน้กวา่ในชว่งแรกของการเกดิปญัหาเศรษฐกจิ   ทำใหผู้้ผลิตในประเทศเริม่กลบัมาใหค้วามสำคญักบัตลาดในประเทศ
มากข้ึนโดยยงัคงอาศยัวัตถุดิบ เช่น เส้นด้าย ผ้าพ้ืน ท่ีผลิตในประเทศเชน่เดิม แต่การแขง่ขันทางดา้น ราคากยั็งคงเปน็ปัจจัย
หลกัทีผู้่ผลิตมุง่เนน้ รวมทัง้การผลติสนิคา้เพือ่การลดราคายงัคงมอียา่งตอ่เนือ่งทำใหค้วามสนใจทีจ่ะสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ
ทางด้านผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นน้อยมาก

นอกจากนี ้การเปล่ียนแปลงในดา้นช่องทางจัดจำหน่าย จากเดิมท่ีมุ่งเน้นการขายในหา้งสรรพสินค้าเป็นหลัก
เร่ิมมีการขยายชอ่งทางไปทางดา้นดิสเคาน์สโตร์ ซ่ึงมีการขยายตวัอย่างรวดเรว็ ทำให้กลุ่มผู้ผลิตต้องมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตท่ีจะทำใหต้้นทุนลดลง เพ่ือท่ีจะสามารถสรา้งผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมเขา้สู่ช่องทางนีไ้ด้  ดังน้ัน ผลิตภัณฑ์ท่ียึดครอง
ตลาดอยู่อย่างแข็งแรงได้ จะต้องมุ่งเน้นความสามารถในการสร้างชื่อเสียง ขณะเดียวกันต้องคล่องตัวในการจัดการ และ
บริหารตน้ทนุ เพือ่ใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบตอ่ไปในระยะยาว

ในดา้นสถานภาพในการแขง่ขนั  บริษัทฯ ยงัมคีวามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั ดงันี้
1. บริษัทฯ มีการสรา้ง PORTFOLIO ของกลุม่ผลิตภณัฑเ์ครือ่งแตง่กายชายใหมี้ความครอบคลมุกลุ่มตลาด

เป้าหมายในหลาย SEGMENT ทำให้เกิดการกระจายที่ครอบคลุมการครองตลาดเครื่องแต่งกายชายและเกิดดุลย์ต่อรอง
ในการจัดจำหน่าย

2. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่รู้จักและยอมรับในด้านชื่อเสียงและคุณภาพ
3. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการพัฒนาและคดิค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดไดเ้พราะไดรั้บการสนับสนุน จาก

ผู้ผลิตรายใหญข่องประเทศ (ซ่ึงเปน็กลุม่บริษัทในเครอื )
- การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
บริษัทฯ จัดหาผลติภณัฑจ์ากโรงงานผูผ้ลิตสำคญั 5 บริษัท คอื
1. บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิต เส้ือเช้ิต  เส้ือยืด  สูท  เคร่ืองหนัง
2. บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิต เส้ือยืด  กางเกง
3. บริษัท แชมป์เอช จำกัด  ผู้ผลิตชุดช้ันใน
4. บริษัท ไหมทอง จำกัด  ผู้ผลิต เส้ือเช้ิต  เส้ือยืด  กางเกง
5. บริษัท บางกอกไนล่อน จำกัด ผู้ผลิตถุงเท้า
ซ่ึงเทคโนโลยท่ีีใช้ในการผลิตเป็นเทคโนโลยรีะดับกลาง มีการใช้กำลังคนในการผลติพอสมควร ขณะเดยีวกัน

ก็มีการพัฒนานำเครื่องจักรอัตโนมัติเข้ามาใช้เพื่อให้กระบวนการผลิตทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากน้ี  กลุ่มบริษัทผู้ผลิตได้มีการจัดต้ังโรงงานในเขตสง่เสริมการลงทุน โซน 3 ด้วยทำให้ได้สิทธิพิเศษจาก

BOI  ซ่ึงจะทำใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในการพฒันาตน้ทนุไดม้ากขึน้ดว้ย
- แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
จากสภาพการชลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2543  จะส่งผลให้การขยายตัวของ

อุตสาหกรรมในปหีนา้เกดิการทรงตวั  ภาวะการณแ์ขง่ขนัจะรนุแรงขึน้ เพือ่แยง่ส่วนแบง่ตลาดทีข่ยายตวัช้าคูแ่ขง่ในตลาดที่
ไม่สามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางด้านต้นทุนอาจต้องออกจากตลาดไป คู่แข่งรายใหม่ท่ีจะเข้าสู่ตลาดต้องมีความคล่องตัว
ในการจัดการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ใช้กลยุทธ์ราคาต่ำเป็นหลัก ซึ่งถ้าไม่สามารถบริหารต้นทุนที่ดีได้ และผลิตภัณฑ์
ที่นำเสนอมีคุณภาพต่ำด้วยก็จะไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ ดังนั้นคู่แข่งใหม่ที่จะสร้างศักยภาพในการแข่งขันได้ต้องมี
ความพร้อมทั้งทางด้านการบริหารต้นทุนและการสร้างนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง

พลังกายในวัยหน่มมีเหลือเฟือ ควรใช้ให้ค้มค่า
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Nature of Business
1.Corporate Nature of Business

- Cosmetics and Perfumeries Industry
From the start of the corporation in 1964, the company has been in the business of cosmetics sale

under the Japanese brand name Pias.  In 1990, the brand Pure Care was launched and targeted on 80% of the
skin care segment.  The brand Sheene was introduced in 1993, followed by Arty Professional in 1997 and
Honei V in 1999.  The latest brand was launched in 2000 under the name BSC Pure Care to replace the original
Pure Care in view of brand strengthening and repositioning as the house brand of the Saha Group.  The
company has also imported the Italian brand Foltene for haircare since 1988.

- Lingerie Industry
Lingerie under ICC’s distribution comprises 7 brands, namely Wacoal, BSC, Elle, Variance, Vanity

Fair, Pop Line    and Kullastri, all of which are famous and widely-accepted brand names of lingerie from Japan,
USA, France and Thailand.  Thailand has long been regarded for her expertise and continuous product
development in lingerie production.   Products made in Thailand are considered modern in style, well-responding
to customer demand and body-fitting with quality control for raw material and international standard.

- Men’s Wear Industry
The company is the distributor of men’s wear under the brands Arrow, Excellency, Guy Laroche, Guy

de Guy Laroche, Daks, Louis Feraud, Elle Homme, Lacoste, Getaway, Zazch, New Man, BSC, BSC 2001,
St Andrews, Mariner and Gunze.  The main distribution channels are made via department stores in Bangkok
and upcountry with regular sales personnel to provide product advice and after-sales service.

2.Revenue Structure

3.Major Changes in the Nature of Business of the past year
3.1 Cosmetics and Perfumeries Industry

- Product Brand
The company has launched via counter sale a new product of cosmetics under the brand BSC

Pure Care, targeting on the 20 year-old and up segment and carrying a prestige product image.

Revenue Structure in the past three years

Bangkok       4,257.59      53.00      3,856.01      53.69      3,644.27      53.25
Province    3,762.16        46.83    3,316.94     46.19   3,187.98       46.58
Abroad     14.15      0.17     8.72       0.12     11.94       0.17
Total   8,033.90    100.00    7,181.67    100.00    6,844.19    100.00

Millions Baht % Millions Baht % Millions Baht %

2000 1999 1998

Youthful stamina overflows. It should be used to its highest potential.

Sales
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- Marketing
The company is still focusing on a customer-oriented marketing policy in order to maintain the

existing customer base while creating a new clientele.
1.Product strategy: The company aims at product development and product image improvement,

with constant introduction of new seasonal colors, as well as developing innovations to answer to customer
need and skin types.

2.Price strategy: The corporate policy is insistent upon reasonable pricing in relation to quality,
rather than competitive price-cutting.  The company aims at providing products for customer satisfaction and
making the existing distribution channels fair and competitive without price-cutting.

3.Distribution strategy: The company has tried opening up a new distribution channel via convenience
store late last year, using the brand Sheene to respond to a different segment of consumers and to stay in
competition in this fast-growing channel.

4.Sales promotion strategy: The company has focused on a direct sale to the customers using
activities or premiums and adjustment of advertising strategy in the first half-year into more public relations in
the last half, so as to benefit directly the customers and maintain credibility in product quality.

5.Service and guarantee: This is in view of optimum customer satisfaction with speedy and prompt
service and after-sale service.

- State of Competition
Last year has seen higher, more substantial competition in the cosmetics business, as seen in the

more powerful roles and strong, diverse distribution channels of the imported brands.  Owing to the weakening
of the Thai currency and a fair amount of purchasing power in the consumers, the company has adopted
strategies to reinforce its sales promotion and speed up its on-going development of product innovations.
Consumers seemed to be relying more on the psychology of cosmetics sales, as compared to the past year,
despite a seemingly more stable economy overall.

To stay competitive, the company has distinctively repositioned all its brands, making use of the
multitude of brands it carries, to cover a wide range of product consumer segmentation and distribution channel.

- Product Acquisition
Currently, 90% of the cosmetics under the company brands are locally manufactured, mostly by the

International Laboratories Corp., Ltd. and S & J International Enterprise Public Company Limited, both belonging
to the Saha Group, under the production standard of ISO 9002. While 10% are imported.

- Industrial Trend and Future Competition
The overall cosmetics market is valued at 18,000 million baht, an increase of 10-15%.  The trends

can be seen as follows:
1.Counter sale

                         New appearances in the market are still imported brands from the same old major competitors,
namely Image Brand and Awareness Brand.  Despite some small, direct impact on the company’s market
share, they had oblique repercussions on the company as they have taken on proportionate prime areas in the
same department stores, thus decreasing the company’s bargaining power, by the number of brands or by
each brand alone.

2.Direct sale
New brands still carried advantages and opportunities, as they could easily escape FDA’s control

by direct sale, which is still a relatively easy income earner for small-scale salesgirls.

การแขง่ขนับังคบัให้ต้องใช้สมอง
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3. Self selection
Competition abounds not only among the brands within the same segments but among the fast-

growing discount store retailers with lucrative gains on premiums and higher budget on sales promotion.  The
company’s brands have had to compete with foreign cosmetics brands.  Hence, they need considerable
improvement on sale volume and visual presentation.

3.2 Lingerie Industry
 - Product Brand

The company has launched a new brand of lingerie under the name BSC.
- Marketing

The company makes substantial use of product-oriented marketing.  It has created products of
high value, based on consumer behavior & need research and a study of the physique of Thai women to
answer to the real need of Thai consumers.

1. Product strategy : The company aims at developing quality products that can cover the consumer
need in all ages, sizes and body builds.  Products have extended to different segments, such as First Bra as
lingerie for correct pubescent body frame undergoing physical changes, Young as lingerie for trendy teens,
Missy as lingerie for trendy, working women and Maternity as lingerie for pregnant mothers-to-be and Sport as
lingerie for athletic and physical exercise, etc.

2. Pricing strategy : To gain a marketing edge, pricing should not depend on one particular
factor, but should be considered as a whole, incorporating the target segment, product image, production
cost and profit margin for advertising and for corporate gain.  All these are in view of reaching a common
ground for pricing that would satisfy the consumers and would be worth the production.

3. Sales and distribution strategy : Focus is on counter sale distribution, with salespersons giving
recommendation on lingerie wear at the lingerie counters nationwide.  Market access is made via two main
distribution channels, as follows:

- The department store such as Central’s, the Mall’s, Robinson’s, etc.
- The modern trade discount store such as Lotus, Makro, Big C, etc.

4. Advertising and Sales Promotion Strategy
- Advertising: To boost product image and to create confidence in product, focus is on the

mass media such as television, bus stop, magazine.
- Sales promotion: To boost sales volume at the outlet, focus is on setting appealing store

ambience that will prompt consumers’ purchase decision.
- Joint activity with the store: To foster good relationship with the outlet and to create product

image, e.g. organizing “IN STYLE  2001” as a display of lingerie fashion trends and development in material
and design.

- Special event activity : This is to help build up consumers’ awareness and recognition of the
company.  Advertising aside, public relations on marketing activities and social activities should go in the
same direction, e.g. organization of “Wacoal’s Pink Ribbon Fights Breast Cancer,” so that women would be
alert in keeping themselves from breast cancer.

5. Service and guarantee strategy : Salesgirls with expertise in women’s physique will provide
service in choosing the right lingerie to fit female physicality so as to achieve the highest customer satisfaction
in product quality, in welcoming product exchange or in making alteration to obtain optimum customer
satisfaction.

Competition forces you to use your brain.



ปรัชญา ดร.เทียม  โชควัฒนา :

28 เ ร า ส ร ร ส ร� า ง ค ว า ม สุ ข แ ล ะ ค ว า ม ส ว ย ง า ม เ พื ่ อ ป ว ง ช นรายงานประจำป ี2543 / ANNUAL REPORT 2000

- State of Competition
1. State of competition: In the past year, the customers’ purchasing power has going up, compared

to the times of severe economic crisis, paving the way for manufacturers to boost the market via marketing
activities.  Pricing competitiveness remains a key factor for manufacturers.  The other important factors include
balancing of product inventories and consistent cooperation between research and operation departments to
launch new products and new materials for the industry.  The company has set up a section to deal with
problem and trend analysis for restructuring and updating corporate policy in accordance with the government
policy.

2. Corporate competitive potentiality: The fact that the company is carrying a number of lingerie
brands makes it difficult for new competitors to enter the market.  In addition to creating brand image, there
must be enough brand awareness to achieve satisfactory sales volume in relation to space management within
the department store.  The advantageous edge rests on the company’s ability to position product value in the
consumer mind, over and above the expenditure incurred in product creation and launch.  For this, ICC has
been remarkably successful for offering highly competitive products at cheaper prices, so much so that it has
attained cost leadership over the other brands.

- Product Acquisition
The lingerie brands under the company comprise 7 names, as produced by two major

manufacturers:
1. Thai Wacoal Plc. , manufacturer of Wacoal and Pop Line
2. Pattaya Manufacturing Co.,Ltd., manufacturer of Variance, Kullastri, Vanity Fair, BSC and Elle.

These two companies have as suppliers of material Textile Prestige Co.,Ltd. and Thai Takeda Lace Co.,Ltd.
both of which belong in the Saha Group under ISO 9002.  They have formed working groups to carry out joint
research and development for new material that will give an advantage to the companies in selection of quality
material and speedy production as well as lower production cost.

- Industrial Trend and Future Competition
The lingerie market is valued at approximately 7,000 million baht.  The market has continually

grown, owing to the fact that market leaders in lingerie business all offer to customers the latest innovations in
material and design.  For the past year (2000), lingerie has undergone constant development to better suit the
lifestyle of the new generation of women who are active, dynamic and self-styled.  Hence, the material has
become more important in the development of the industry.  Design is also crucial in complimenting outer
garment and to obtain optimum customer satisfaction.

3.3 Men’s Wear Industry
- Product Brand

The company has launched a new brand of men’s wear to include teens’ and men’s undergarment
under the brand BSC.

- Marketing
The company has a market-oriented policy with focus on a means of obtaining customer satisfaction

on the following key strategies:
1. Product strategy: Focus is on the development of quality product in cutting and sewing, styling,

comfortable-wear and suitable material as well as fashion trend in response to the target market need.
2. Pricing strategy: Focus is on maintaining the right proportion between price and quality while

being price competitive and offering more value for the same price range, as compared to competitors.
3. Distribution strategy: Arrangement is made to see that products are thoroughly distributed at

leading department stores nationwide to reach the target market.  Focus is on presentation of innovative product

เป็นคนต้องรักตัวเองในทางที่ถก
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value, fashionability, prime quality, reasonable pricing, attractive display and provision of salespersons to
recommend products and give after-sale service.

4. Sales promotion strategy: Focus is on advertising and public relations of new products in
season or product innovations to constantly reach the target market’s awareness via the mass media and
point-of-sale activities with emphasis on product image, quality and credibility.

5. Service and guarantee: To achieve customer satisfaction, the company focuses on prompt
and impressive after-sale service as well as on welcoming exchange of goods in case of any dissatisfaction
found in product quality.

- State of Competition
In the past year, the country’s economy has become somewhat stabilized.  Domestic purchasing

power has improved, as compared to the previously more difficult times.  Local manufacturers have turned to
prioritize more on domestic market, utilizing locally-made materials such as thread and fabric.  However, price
competition remains a key factor for manufacturers.  Discount production is still the practice of the day.  As a
result, little attention is paid on creating product innovations.

Besides, changes in distribution channel have started to shift from the department store sale to
the fast-growing discount store sale.  Manufacturers are inclined toward developing production efficiency to
minimize production cost and to produce suitable products via this channel.  Hence, strong and dominant
products must be reputation-oriented while management flexible and cost efficient in order to gain long-term
advantages.

In so far as the state of competition is concerned, the company still has some advantages, as
follows:

1. The company has created a portfolio of men’s wear to include the whole target market in many
segments, resulting in good distribution of men’s wear market and producing negotiating balance in distribution.

2. The company’s products are well-known and well-accepted for their reputation and quality.
3. The company’s products have undergone development and successfully launched innovations

into the market owing to support from major suppliers (who belong in the Group.)
- Product Acquisition

The company has acquired products from 5 major suppliers, namely:
1. Thanulux Plc., manufacturer of shirts, T-shirts, suits and leather goods
2. People’s Garment Plc., manufacturer of T-shirts and trousers
3. Champ Ace Co.,Ltd., manufacturer of undergarments
4. Thai Itokin Co.,Ltd., manufacturer of shirts, T-shirts and trousers
5. Bangkok Nylon Co.,Ltd., manufacturer of socks

Manufacturing technology is medium-ranged, with a fair number of work force and modern
use of automated machinery for higher production efficiency.

 Moreover, the manufacturing group has set up factories within the BOI-promoted Zone 3,
resulting in a decisive advantage on the production cost.

- Industrial Trend and Future Competition
The economic slow-down of the fourth quarter of 2000 will result in stabilizing industrial growth in

the coming year.  Competition will be more ferocious in order to snatch the slow-growing market share.
Competitors who cannot secure an advantage on production cost may have to call it quits.  New, emerging
competitors must be flexible in management and focus on low price strategy.  If they do not succeed in cost
management and their products are low in quality, they will be unable to compete in the market.  Hence, new,
potential competitors must be ready in cost management and continuous product innovation.

A man must love himself in the right manner.
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1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

กรณบีริษัทฯ  พึง่พาผูผ้ลิตรายใหญน่อ้ยราย
บริษัทฯ มีผู้ผลิตสินค้าให้รายใหญ่เพียง 1–2 ราย  ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ หากมีปัจจัยท่ีทำให้บริษัทผู้ผลิตไม่สามารถ

ผลิตให้ได้ตามที่กำหนดไว้ ย่อมส่งผลกระทบต่อยอดขายและโอกาสทางการตลาด อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้ตระหนักถึง
ปัญหานี้  โดยมีการทำ INTERFACE AGREEMENT กับบริษัทผู้ผลิตเพื่อเป็นการรับประกันที่จะส่งสินค้าตามเป้าหมาย
ในเวลาที่กำหนด ทั้งบริษัทผู้ผลิตเหล่านั้นล้วนแต่เป็นบริษัทที่ได้ดำเนินนโยบายตาม ISO 9002 ซึ่งจะได้รับผลกระทบ
ความน่าเชื่อถือและธุรกิจของบริษัทเองในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้เช่นกัน ปัจจัยหลักที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ
บริษัทผู้ผลิตเหล่านี้เป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นมาตลอดชั่วอายุของบริษัทนั้นๆ
จนถึงปัจจุบัน นอกจากน้ียังมีนโยบายการสนบัสนุนซ่ึงกันและกัน เพ่ือเสริมสร้างความแขง็แกร่งของกันและกันในการแขง่ขัน
อยู่แล้ว มีการทำงานร่วมกันด้วยความสัมพันธ์ลึกซึ้ง โดยประสานแผนงานกันอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ทำให้ทราบปัจจัย
ทีจ่ะมผีลตอ่การผลติ และสามารถวางแผน ร่วมกนัในการแกปั้ญหาอยา่งทนัทว่งท ีไดสิ้นคา้ทีจ่ะสนบัสนนุการขาย อันเปน็
การลดการเสยีโอกาสทางการตลาด ตามจงัหวะเวลาทีเ่หมาะสม  ความเสีย่งในกรณนีีจึ้งมไีม่มาก

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ ดำเนนิธรุกจิโดยการขายผา่นชอ่งทางหลกั  ทัง้รายใหญ ่กลาง เลก็ คอืหา้งสรรพสนิคา้เปน็สว่นใหญ ่ในปทีี่
ผ่านมา DISCOUNT STORES มีการขยายตวัมากทัง้กรงุเทพและตา่งจงัหวดั มีผลใหห้า้งสรรพสนิคา้ขนาดกลางและเลก็
โดยเฉพาะในตา่งจงัหวดัประสบภาวะขาดทนุ เลกิกจิการ หรอืไม่สามารถดำเนนิกจิการไดต้ามปกตภิาวะเชน่นีย้อ่มไม่เปน็
ผลดีต่อระบบธุรกิจค้าปลีกของไทยเอง และต่อบริษัท เนื่องจากหนี้สินห้างฯเหล่านั้นจะกลายเป็นหนี้ที่ด้อยคุณภาพ
รวมทัง้ช่องทางจดัจำหนา่ยลดนอ้ยลง  และอำนาจตอ่รองของ  DISCOUNT STORES (ซ่ึงทัง้หมดเปน็ผู้ลงทนุจากตา่งชาต)ิ
มีมากขึน้  บริษัทฯจงึมนีโยบายในการฟืน้ฟรู้านคา้รายเลก็  รายกลางเหลา่นี ้ เพือ่ใหด้ำเนนิธรุกจิตอ่ไปได ้โดยการสง่สนิคา้
ไปขายตามปกติ  แต่คัดเลือกเฉพาะรายการสินค้าที่ขายดี  จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ต่อเนื่อง และจัดส่งแคชเชียร์
ไปเก็บเงินเอง ทำให้ร้านค้ายังมีเงินสดหมุนเวียน  มีโอกาสขายสินค้า  และดำเนินกิจการได้ต่อไปจนกว่าจะฟื้นตัวและ
แขง็แกรง่ขึน้ อยา่งไรกต็ามรา้นคา้ทีอ่ยูร่ะหวา่งการฟืน้ฟเูหลา่นีมี้จำนวนหนี ้NPL ไม่มาก และมจีำนวนนอ้ยราย ความเสีย่ง
ในกรณีนี้จึงน้อยมาก

3. ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี

จากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าสินทรัพย์ บริษัทฯ เกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
และสนิทรพัยอ่ื์นรวม 219.90 ล้านบาท  ปรากฎอยูใ่นงบกำไรขาดทนุ

จากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่องการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน บริษัทฯ มีกำไร
จากการปรบัราคาหลกัทรพัย ์242.59 ล้านบาท  ปรากฎอยูใ่นสว่นของผูถ้อืหุน้ในงบดลุ

ปัจจัยความเสี่ยง

มองกระจกทีมี่ปรอท จะไมเ่หน็อะไรอืน่ ...นอกจากตวัเอง
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Risk Factors

1. Production-related risks

Concerning corporate dependency on a few major suppliers:
The company has only a few major suppliers for each product category.  In the event that there arose

factors  preventing or disabling those suppliers from due delivery, it would surely have serious impacts on the
sales volume and marketing opportunity.  However, the company is aware of such pertaining risks and has
arranged interface agreements with the suppliers to guarantee promptness of delivery.  On the other hand,
those suppliers are all enterprises operating under  ISO 9002, which would make them cautious of their
trustworthiness and would have direct effects on their business operations in case they failed to deliver on
time.  Another key factor is that those suppliers belong in the Saha Group and have long-standing and close
affiliations.  In addition, they have adopted a policy of mutual support to strengthen market competitiveness,
have worked together with commitment in deep-rooted relationships and continual coordination.  These would
contribute to their extreme precaution for factors that would likely delay production and would ensure mutual
cooperation to find immediate solutions to obtaining sale-promotional products and to reducing loss of marketing
opportunity.  Hence, the risk factors are deemed relatively low.

2. Risks in distribution channel

The company has operated via the key distribution channel of the department stores of large, medium
and small scales.  During the past year, discount stores have remarkably grown in Bangkok and upcountry.  As
a result, medium and small department stores, particularly upcountry, have suffered major loss, closure or
inability to operate under normal circumstances.  The condition is neither beneficial to domestic retailing
business nor to the company itself, as the debts incurred on those outlets would become bad or non-performing.
Moreover, the company’s distribution channel would be narrowed down and the bargaining power of the
discount stores (all of which belong to foreign investors) increasing.  The company has set a policy of revitalizing
these small and medium retailers’ ability to stay in business by means of regular supply of goods.  Precaution
is taken on provision of selected, well-selling items, provision of continuous sales promotion and payment-
collection visit by the company’s cashier.  This has resulted in the retailers’ more fluent cash flow, circulating
product inventory and ability to keep their business going until better times of recovery or renewal of strength.
Among these establishments, only a small number of the outlets under the revival plans are severely indebted
with NPL.  Thus, the risk remains very low.

3. Repercussions from Accounting Standard

According to the IAS No. 36 on the Loss from Impairment of assets, the company suffered losses from
the impairment of investments and other assets in total of 219.90 million baht, as shown in the Statement of
Income.

According to the IAS 40 on the accounting for Investment  in Debt and Equity Securities, the company
gained profits from securities reassessment by 242.59 million baht, as shown under Shareowners’ Equity
in the Balance Sheet.

Looking into a mirror, you will see nothing but yourself.
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Cosmetics, Toiletries & Perfumeries
Men’s Apparel
Women’s Apparel
Children’s Apparel
Household Products
Sporting Goods
Leather Goods & Accessories
Electronic Products
Foods & Beverage
New Arrivals
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การลา่ชา้มไิดห้มายความวา่ เปน็ผ้ล้าหลงั
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เคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ / Men’s Apparel

Delay  does not mean backward.
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เคร่ืองแต่งกายสุภาพสตรี / Women’s Apparel
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ตักน้ำเต็มได้แค่ภาชนะบรรจุเท่านั้น
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You can only fill so much as the size of the water container.
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สะสมลาภยศความดี เพื่อประโยชน์ในภายหน้า
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เคร่ืองใชภ้ายในบา้น / Household Products
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It  is wise to accumulate wealth and virtue for future benefit.
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เดนิเรว็ ฝีเทา้ยอ่มไม่สวยและอาจหกลม้ได้
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เคร่ืองหนงัและเครือ่งประดบั / Leather Goods & Accessories

If you walk fast, you will not look graceful and may fall.
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เคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ / Men’s Apparel
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BSC  2000

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั ่นแนล ได้สั ่งสมประสบการณ์ ทำการตลาดให้กับสินค้าหลากหลายประเภท
เพื่อเพิม่สีสัน และความสวยงามให้กับการดำรงชีวิตมากว่า 30 ปี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2542 บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์-
เนชั ่นแนล นำสินค้าเสื้อผ้าสตรี เสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าและของใช้สำหรับเด็ก ชุดชั้นในสตรี ชุดชั้นในบุรุษ เครื ่องหนัง
รองเท้า และ เครื่องสำอาง ภายใต้ชื่อ BSC ออกสู่ตลาดเป็นครั้งแรก

เวลา 2 ปี ที่ BSC ก้าวเข้าสู่ตลาด จนถึงวันนี้ BSC ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี แม้รูปแบบ
และดีไซน์ของสินค้าจะมีแนวโน้มไปในทางยุโรป แต่ได้รับการผสมผสานให้เข้ากับกลิ่นอายของความเป็นตะวันออก
อย่างลงตัว ดังนั้นยอดการจำหน่ายของ BSC ในปี 2543 จึงเพิ่มมากกว่า 4 เท่าของปี 2542

ในปี 2543 ที่ผ่านมา BSC มุ่งเน้นสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก ด้วยการดำเนินแผนการโฆษณา และประชา
สัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยการใช้สื่อต่าง ๆ เช่น ทีวีและนิตยสาร นอกจากนี้ BSC ยังเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักใน
การประกวดนางสาวไทยประจำปี 2543 อีกด้วย ทั้งนี้ในแต่ละสื่อและแผนงานที่เลือกนั้นมุ่งตรงไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
จึงทำให้ BSC เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ

ขณะนี้ BSC มีจุดขายทั้งหมด 190 คอร์นเนอร์ทั่วประเทศ และมีร้านระดับนำ (Flagship Shop) ภายใต้
ชื่อ BSC 3 ร้านแรก คือ ที่เซ็นทรัลพลาซ่า-ลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซ่า-พระราม 3 และ เซ็นทรัลพลาซ่า-กาดสวนแก้ว
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นร้านระดบันำ (Flagship Shop) ล่าสุด ซ่ึงสามารถทำยอดขายไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจ BSC ยังคงดำเนนิ-
แผนการขยายคอร์นเนอร์และร้านค้าระดับนำ (Flagship Shop) ในทำเลที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง มากกว่านั้น BSC
ยังได้รับความไว้วางใจจากห้าง Takashimaya ประเทศสิงคโปร์ เปิดตัวเสื้อผ้าสตรี เครื่องหนัง รองเท้า เสื้อผ้าเด็ก และ
ชุดชั้นใน นับเป็นก้าวแรกของ BSC ในตลาดต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จจากผลการตอบรับของผู ้บริโภคใน
ห้างชั้นนำ

BSC  2001

ในยุคที ่ผ ู ้บริโภคเป็นผู ้กำหนดตลาด (Reverse Marketing) ผู ้บริโภครู ้จ ักที ่จะเปรียบเทียบคุณภาพ
กับราคา ขณะเดียวกันต้องการร ูปแบบของสินค้าที ่ม ีความแตกต่าง และส่งให้เห ็นถึงความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ในสภาวะเศรษฐกิจยุคใหม่ ผู้บริโภคมองหาสินค้าที่สามารถนำไปผสมผสานได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อใช้
ได้ในหลายโอกาสและสถานการณ์ ด้วยเหตุนี้ BSC จึงนำเสนอหลากหลายสไตล์ภายใต้ชื ่อ BSC เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคดังสโลแกนที่ว่า “ BSC เสรีแห่งรสนิยม ”

ปี 2544 และต่อ ๆ ไป BSC ยังคงมุ่งเน้นสร้างชื่อให้เป็นที่รู้จักโดยผลของความพึงพอใจของผู้บริโภค และการ
เผยแพรผ่่านสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธไ์ปยงักลุม่เปา้หมาย ขณะเดียวกัน BSC จะพฒันารปูแบบและคุณภาพที่ตอบรับ
แนวโน้มแฟชั่น ติดตามสถานการณ์ของตลาดอย่างใกล้ชิด วิจัยความต้องการของผู้บริโภค และนำสิ่งเหล่านี้มาคัดสรร
เพ่ือนำเสนอสินค้าท่ีสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง

การทำงาน ตอ้งมเีปา้หมาย
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BSC 2000

The BSC brand was launched in February 1999, and is the result of 30 years of ICC’s

experiences in marketing wide varieties of products essential to lifestyles for all walks of life.

Presently, BSC brand comprises of women’s wear, men’s wear, children’s wear, and baby

accessories, lingerie, swimwear, leather goods, footwear, and cosmetics.

After two years, the apparel section of BSC , which was the first to launch, has been very well

received by consumers nationwide. Though created with a European trend, the taste of the East lifestyle

has been fully blended. Consequently, the sales has been growing steadily with year 2000 seeing a

more than four - time increase over the previous year.

Moreover, during year 2000 BSC has put emphasis on making the brand increasingly better

known. Heavy PR and advertising schemes have been exercised through various media such as TV,

magazines and also sponsorship to “Miss Thailand 2000 Contest”. Each campaign and media type

has been carefully selected to aim at their main target customers. So to date BSC brand is broadly

recognized nationwide.

At the moment BSC has 190 outlets throughout the country and 3 flagship shops with its own

name located at Central Plaza-Ladprao, Central Plaza-Rama 3 and the latest at Central Plaza-Kadsuan

kaew, Chiangmai which has already enjoyed favorable sales. The openings of more BSC outlets and

flagship shops are already put into plan. In addition, Takashimaya, Singapore is now carrying BSC

women’s wear, lingerie, and children’s wear. The sales of BSC products in the first venture to a neighboring

country have been very satisfactory.

BSC 2001

In the current reverse marketing age where consumers command marketing direction,

price and quality are still two major concerns, and “uniqueness” in design is also essential. The

new millenium fashion is about “individualism”. One does what one pleases but it has to be in style.

For economic reasons and a search to be attractively different, consumers are looking for items that

can be creatively mixed and matched together. For these reasons, BSC which offers wide range of

products under one umbrella can easily meet its customer’s demands for years to come, as the slogan

says “BSC : The Essence of Lifestyle”.

BSC will continue its effort to make the brand even more recognized through carefully

selected PR and advertising campaigns. At the same time every effort will be made into making all

products more attractive than ever before. By watching fashion trends and the overall market closely,

along with constant research on customer’s needs and preferences, BSC can certainly adapt its

products to suit each and every customer demand beyond the year 2001.

Working needs a goal.
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ข้อมลูสำคญัโดยสรปุของกจิการ
Synopsis of Operations

รายได้สุทธิ โดยแบ่งรายได้ออกเป็น 4 ประเภทย่อย คือ Net Revenues Deriving  from       8,378.57  7,552.49 7,344.29

รายได้จากการขาย sales                     8,033.90     7,181.67  6,844.19
รายได้จากเงินปันผลรับ dividends  104.12  87.30  25.33
ดอกเบ้ียรับ interest  income  98.30  128.56  251.22
รายได้อ่ืน ๆ other  income  142.25  154.97  223.55

กำไรสุทธิหลังภาษี หลังจากค่าใช้จ่ายดังรายละเอียด Net Profit After deducting  470.62  211.58  196.43

ต้นทุนขาย cost of sales  5,618.47  5,063.98  4,904.85
ค่าใช้จ่ายการขายและบรหิาร selling  and  administrative  expenses  1,800.35  1,718.78  1,851.15
ดอกเบ้ียจ่าย interest expense                          43.65  35.23  66.09
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี loss from debt restructuring  -               245.12  -
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ loss from impairment of assets  219.90  147.75  -

ค่าใช้จ่ายรวมท้ังส้ิน Total expenses                     7,691.20        7,225.64 7,019.78
ภาษีเงินได้นิติบุคคล and  corporate  income  tax  216.75  115.27  137.54

 สินทรัพย์รวม ประกอบด้วย Total Assets Consisting of                     9,165.92  8,675.12  7,915.77

สินทรัพย์หมุนเวียน current  assets                     4,700.80  4,637.75  4,644.32
เงินให้กู้ยืมระยะยาว long-term  loans                        142.25  30.00  -
เงินลงทุนกิจการท่ีเก่ียวข้องกันและ investments  to  related  companies  1,978.53  1,552.64  1,324.05
อ่ืนๆ and  to  others
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) fixed  assets (net)                     2,241.64  2,355.05  1,809.83
สินทรัพย์อ่ืน ๆ other  assets                        102.70  99.68  137.57

 สินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย Current Assets Consisting of                     4,700.80  4,637.75  4,644.32

เงินสดและเงินฝากธนาคาร cash  and  deposits                        368.93  833.10  592.63
เงินลงทุนระยะส้ัน short-term  investments                        402.07  501.28  0.15
ลูกหน้ีและต๋ัวเงินรับการค้า (สุทธิ) accounts  and  notes  receivable (net)  3,360.40  2,779.64  2,629.27
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (สุทธิ) short-term  loans to related  347.08  344.21  1,149.89

companies (net)
สินค้าคงเหลือ inventories                        162.66  122.89  184.69
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน other current  assets                          59.66  56.63  87.69

 เงินลงทุน ประกอบด้วย Investments Consisting of                     1,978.53  1,552.64  1,324.05

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน related  companies                     1,201.09  1,141.91  1,102.46
อ่ืนๆ others                        141.51  170.63  211.40
ในตราสารหน้ี debt  securities                        635.93  240.10  10.20

 ท่ีดิน อาคาร ประกอบด้วย Land,Building Consisting of                     2,241.64  2,355.05  1,809.83

 และอุปกรณ์ ท่ีดิน and Equipment land                     1,648.39  1,662.10  1,009.62
อาคารและค่าปรับปรุงสถานท่ี building  and  improvements  599.25  628.59  619.15
ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ vending  machine                        244.44  271.16  336.15

รายการ รายละเอียด DATA DETAILS  2543 2542 2541

 2000  1999 1998

ล้านบาท

Million Baht

เราพูดด้วยความโมโหเพยีงคร้ังเดียว แต่อยู่ในใจของคนอืน่   ตลอดชีวิต
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ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองใช้สำนักงานและยานพาหนะ Land, Building and office  equipment  and  vehicles   319.09  320.07        314.87
และอุปกรณ์ (ต่อ) เคร่ืองตกแต่งและติดต้ัง Equipment furniture  and  fixtures  207.02  199.52    199.71

ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ - (continued) vending  machine  in  installation     -  0.29    0.29
ระหว่างประกอบ

 ค่าเส่ือมราคาสะสม accumulated  depreciation  (920.66)     (863.82)    (814.51)
 สิทธิการเช่า (สุทธิ) leasehold (net)   144.11  137.13    144.55

หน้ีสินหมุนเวียน ประกอบด้วย Current Liabilities Consisting of  1,467.00    1,426.56    1,378.76

เงินเบิกเกินบัญชีและ bank  overdrafts  and  loans  from    0.46    5.75    6.19
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน financial  institutions
เจ้าหน้ีและต๋ัวเงินจ่ายการค้า accounts  and  notes  payable   931.13          959.54    893.39
เงินกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน Loans  from  related  companies  -             -    68.69
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน other  current  liabilities    535.41       461.28    410.49

หุ้นกู้ Debenture    495.00      500.00  -
ส่วนของผูถื้อหุ้น ประกอบด้วย Shareowners’ Equity Consisting of  7,192.81  6,731.24    6,485.99

ทุน capital   290.63    290.63    290.63
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น paid-in  capital  in  excess  of  par  value  1,487.14    1,487.14    1,487.14
เงินสำรองตามกฎหมาย statutory  reserve   29.06     29.06   29.06
เงินสำรองท่ัวไป general  reserve  616.28      595.13   575.48
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร unappropriated  retained  earnings 4,527.09    4,193.88    4,103.67
ผลกำไรจากการปรบัราคา unrealized  profit  for  fair  value   242.59        135.39  -
ยุติธรรมของหลักทรัพย์ adjustment  in  marketable  securities

วงจรการหมุน บริษัทมีวงจรการหมุน Cash Flow Cycle The  Company’s  cash  flow  cycle *   86.15         80.64   102.60

ของเงินสด ของเงินสด โดยเร่ิมจากการ commences  with  the  purchase  and
ซ้ือสินค้าและขายออกไปจน resale  of  merchandise  and  ending
สามารถรับเป็นเงินสดเข้ามา with  the  collection  of  cash  resulting  from
ในกิจการได้โดยเกิดจาก 2 ปัจจัย ดังน้ี
ระยะเวลาการรับชำระหน้ีจากลูกหน้ี no. of days’ sales in  receivables *   137.57        135.57   146.13
ระยะเวลาการดำรงสินค้าคงคลัง no. of  days’  supply  in  inventories *    9.15         10.93   19.91
หักด้วย ระยะเวลาการจ่ายเจ้าหน้ี deducted  by  no. of  days  paid  to *   60.57          65.86   63.44

accounts  payable
จำนวนพนักงาน โดยแบ่งกลุ่มพนักงาน Total Employees Consisting  of **    4,319.00    4,126.00  4,125.00

ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี
พนักงานขายประจำเคานเ์ตอร์ counter  sales  force ** 2,804.00       2,573.        2,467.00
พนักงานออฟฟิส office  work  force **        1,515.00        1,553.00   1,658.00

รายได้ต่อจำนวนพนักงาน Net Revenues per capita ***  1,939.93 1,830.46    1,780.43

กำไรหลังภาษีต่อจำนวนพนักงาน Net Profit per capita ***   108.97   51.28   47.62

รายการ รายละเอียด DATA DETAILS  2543 2542 2541

 2000  1999 1998

ล้านบาท

Million Baht

* หนว่ยเปน็  วัน ** หนว่ยเปน็  คน *** หนว่ยเปน็  พันบาท/คน
Unit shows number of days Unit shows number of employees Unit shows thousand baht per

headcount

What we say just once in anger remains within the mind of the listener throughout his life.
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Financial Statistics and Financial Ratios 2000-1994
ข้อมลูสถติิและอตัราส่วนตา่ง ๆ ปี 2543-2537

       รายการ Transactions 2543/2000 2542/1999

หนว่ย : พนับาท ยกเวน้อตัรารอ้ยละในวงเลบ็และรายการใน *
รายการในงบการเงินปี 2541 ได้จัดหมวดหมู่ใหม่เพื่อให้เปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2542

ผลการดำเนินงาน Operating Results

รายได้ Revenues  8,378,575 (100.00)     7,552,490 (100.00)
จากการขาย from sales             8,033,902     (95.89) 7,181,667 (95.09)
จากรายได้เบ็ดเตล็ด from other sources               344,673 (4.11)   370,823 (4.91)

กำไรขั้นต้น Gross Profit             2,415,435 (28.83)    2,117,689 (28.04)
ค่าใช้จ่าย Expenses             7,691,203 (91.80)   7,225,635 (95.67)
กำไรก่อนภาษีและดอกเบี้ย Earnings before income tax and interest   731,022 (8.72)    362,089 (4.79)
กำไรก่อนภาษี Earning before income tax               687,372  (8.20)   326,855 (4.33)
กำไรหลังภาษี Net earnings               470,622       (5.62)  211,582 (2.80)
* รายไดต้อ่จำนวนพนกังาน (บาท/คน) * Income per capita (Baht/headcount)             1,939,934.08   1,830,462 .93
* กำไรหลังภาษีต่อจำนวนพนักงาน * Net earnings per capita               108,965 .51        51,280 .12

(บาท/คน) (Baht/headcount)
* อัตราของกำไรก่อนภาษีและ * Interest coverage (Times)                       16 .75 10 .28
ดอกเบี้ยต่อดอกเบี้ยจ่าย (เท่า)

* อัตราของกำไรก่อนภาษีและ * Degree of financial leverage (Times)                         1.06  1 .11
ดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนภาษี (เท่า)

ฐานะการเงิน Financial position

สินทรัพย์หมุนเวียน Current assets             4,700,798  (51.29)  4,637,747 (53.46)
เงินลงทุน Investments             1,978,534 (21.59) 1,552,637 (17.90)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ Land, buildings, and equipment             2,241,641 (24.46) 2,355,051  (27.15)
สินทรัพย์อื่น Other assets               102,699  (1.12)  99,688  (1.15)
รวมสนิทรพัย ์= หนีสิ้นและสว่นของผูถ้อืหุน้ Total assets             9,165,922  (100.00)  8,675,124  (100.00)
หน้ีสินหมุนเวียน Current liabilities             1,467,004  (16.00)  1,426,564  (16.44)
หุ้นกู้ Debentures               495,000  (5.40)  500,000  (5.76)
หน้ีสินอ่ืน Other liabilities                 11,106  (0.12)  17,323 (0.20)
ส่วนของผู้ถือหุ้น Shareowners’ equity             7,192,812  (78.47)  6,731,237  (77.59)
* จำนวนหุ้น * Number of shares           29,063,373 29,063,373
* ราคาพาร์ต่อหุ้น * Par value per share                       10  10
อัตราส่วนทางการเงิน Financial Ratios

* อัตราส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน * Current ratio (Times)                         3.20  3 .25
ต่อหนีสิ้นหมนุเวยีน (เทา่)

* อัตราส่วนของสินทรัพย์สภาพคล่อง * Quick ratio (Times)                         3.20     3 .12
ต่อหนีสิ้นหมนุเวยีน (เทา่)

* อัตราสว่นหนีสิ้นตอ่ส่วนของผูถ้อืหุน้ (เทา่) * Debt-equity ratio (Times)  0.27  0 .29
* ระยะเวลาการดำรงสนิคา้คงคลงั (วนั) * Inventory coverage (Days)                         9.15              10 .93
* ระยะเวลาการรับชำระหนี้ (วัน) * Collection period (Days)                     137 .57              135 .57
* วงจรการหมุนของเงินสด (วัน) * Operating cycle days (Days)                       86 .15                 80 .64
* อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) * Return on total revenues (%)                         5.62                2 .80
* อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) * Return on equity  (%)                         6.76                 3 .20
* อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) * Return on total assets (%)                         5.28               2 .55
* กำไรสทุธติอ่หุน้  (บาท) * Earnings per share (Baht)                       16 .19                 7 .28
* เงนิปนัผลตอ่หุน้ (บาท) * Dividend per share (Baht)                           NOT YET DECLARED  4 .00
* มูลคา่หุน้ตามบญัชตีอ่หุน้ (บาท) * Book value per share (Baht)                     247 .49        231 .61

ชมเกนิจรงิเปน็โทษ ตเิกนิเหตเสยีนำ้ใจ
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7,344,292  (100.00) 8,080,784 (100.00) 10,384,471  (100.00) 10,747,034 (100.00)      10,403,359 (100.00)
6,844,189     (93.19) 7,691,778    (95.19)   9,921,746 (95.54)  10,332,178 (96.14)     10,165,169 (97.71)

500,103   (6.81)  389,005  (4.81)  462,725 (4.46)  414,857 (3.86)        238,190 (2.29)
1,939,336  (26.41) 2,145,911  (26.56)  2,857,488  (27.52)  2,861,195  (26.62)       2,932,133 (28.18)
7,019,776  (95.58)  7,880,287 (97.52)        9,495,968  (91.44)  9,644,543 (89.74)        9,196,106      (88.40)

390,601 (5.32)  265,032       (3.28)           970,020    (9.34)  1,170,147 (10.89)      1,271,081 (12.22)
324,516     (4.42)  200,497  (2.48)  888,503  (8.56)  1,102,491   (10.26)  1,207,253 (11.60)
196,429  (2.67)  119,233 (1.48)  662,471 (6.38)  790,558 (7.36)  857,820 (8.25)

1,780,434 .40  1,661,003 .83   1,198,576 .97     1,271,537 .43  1,276,799 .08
47,619 .16  24,508 .00  76,462 .43  93,534 .97  105,279 .86

5 .91  4 .11 11 .90 17 .30 19 .91

1 .20  1 .32 1 .09 1 .06 1 .05

4,644,315    (58.67) 5,479,759  (60.48)        5,654,599 (61.57)    5,981,471 (65.29)      4,812,838 (63.50)
1,324,053      (16.73) 1,475,148  (16.28)  1,360,647 (14.81)  1,188,922 (12.98) 1,020,661  (13.47)

 1,809,827  (22.86)  1,915,218 (21.14)  1,999,405  (21.77)  1,817,747 (19.84)  1,558,991  (20.57)
137,572  (1.74)  190,687  (2.10)  170,081  (1.85)  173,072    (1.89)  186,427  (2.46)

7,915,767   (100.00)       9,060,811  (100.00)  9,184,732  (100.00)  9,161,212   (100.00)  7,578,917 (100.00)
1,378,763  (17.42)  2,696,505 (29.76)  2,759,223  (30.04)  3,047,504    (33.27)  2,649,734  (34.96)

- - -  -  -  -  550  (0.01)  75,789  (1.00)
51,012     (0.64)            59,499      (0.66)  90,061  (0.98)  920,626   (10.05)  216,969  (2.86)

6,485,992  (81.94)  6,304,807  (69.58)  6,335,448  (68.98)  5,192,531 (56.68)  4,636,425  (61.18)
29,063,373  29,063,373  29,063,373  14,707,593 14,687,886

10  10  10  10  10

3 .37  2 .03  2 .05  1 .96       1 .82

2 .46  1 .30  1 .48  1 .42  1 .48

0 .22  0 .44  0 .45  0 .76  0 .63
19 .91  29 .71  27 .60  28 .47  44 .86

146 .13  153 .85  136 .73  127 .94  97 .90
102 .60  115 .98  96 .94  95 .65  89 .27

2 .67  1 .48  6 .38  7 .36  8 .25
3 .07  1 .89  11 .49  16 .09  20 .42
2 .31  1 .31  7 .22  9 .45  12 .23
6 .76  4 .11  23 .27  53 .76  59 .24
3 .50  2 .00  5 .00  10 .00  10 .00

223 .17  216 .93  217 .99  353 .05  315 .66

2541/1998 2540/1997   2539/1996   2538/1995  2537/1994

In thousands of Baht except percentages in parentheses and transactions with an asterisk *
Transactions in 1998 financial statements have been reclassified according for comparison with 1999 financial statements

To overpraise brings harm,  to  overcriticize brings  disappointment.
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การกระจายการถือหุ้นตามประเภทของบุคคลที่ถือ Distribution of shareownership
การกระจายการถือหุ้นแบ่งตามประเภท based on different categories of
ของบคุคลทีถ่อื   โดยคำนวณในรปูจำนวนหุน้ทีถ่อือยู่ shareowners
โดยแบง่ประเภทของบคุคลทีถื่อ   ดังรายละเอยีด  2543 (2000) 2542 (1999)

ประเภทของบุคคล จำนวนหุ้นที่ถือ % จำนวนหุ้นที่ถือ   %

Categories No.of shares No.of shares

บริษัท  จำกดั  และ  บริษัทมหาชน   จำกดั 16,462,243 56.64 14,808,300 50.95
Limited  companies  and  limited  public  companies
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน 324,235 1.12 152,030 0.52
Commercial  banks  and  financial  institutions
บุคคลภายนอกทั่วไปที่มิใช่พนักงานบริษัท 7,096,949 24.42 6,268,394 21.57
General  public
พนักงานบริษัท 2,085,366 7.17  2,064,085 7.10
Company  employees
บริษัท  ศนูยรั์บฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย)  จำกดั
Thailand  Securities  Depository  Company  Limited
(For  local  depositors) 962,329 3.31  1,482,138 5.10
(For  foreign  depositors) 2,132,251 7.34 4,288,426 14.76
รวม   Total 29,063,373       100.00  29,063,373 100.00

2543  (2000) 2542  (1999)

ช่วงจำนวนหุ้นที่ถือ จำนวนรายที่ถือ % จำนวนรายที่ถือ %

Periods No. of  shareowners No. of  shareowners

1 - 50 1,135 58.26 1,132 55.49
51 - 100 140 7.19 148 7.25

101 - 500 310  15.91 346  16.96
501 - 1,000 71  3.64 72 3.53

1,001 - 3,000 109  5.60 101 4.95
3,001 - 5,000 43  2.21 43  2.11
5,001 - ขึน้ไป 140  7.19 198 9.71

1,948  100.00 2,040  100.00

การกระจายการถอืหุน้ตามจำนวนรายทีถ่อื Distribution of shareownership
การกระจายการถอืหุน้   ตามจำนวนรายของผูถ้อืหุน้ based  on  the  number  of  shares
โดยแบง่ชว่งตามจำนวนหุน้ทีถ่อื   ดงัรายละเอยีด held  in  succeeding  periods.

ผ้ท่ีย้ิมแยม้แจม่ใส มักเปน็ทีรั่กใครข่องคนทัว่ไป
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ผู้ถือหุ้น

Shareowners
ณ  วนัปดิสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้  5  เมษายน  2543
as of the closing date April 5th, 2000

  ลำดับ รายชือ่ Name จำนวนหุ้นที่ถือ %

  No. No. Of  Shares

1. บริษัท  สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้  จำกดั (มหาชน) Saha Pathana Inter-holding Plc.          5,889,364 20.26
2. บริษัท  ไอ.ด.ีเอฟ. จำกดั I.D.F. Co.,Ltd.  2,667,475 9.18
3. บริษัท สหพฒันพบูิล  จำกดั  (มหาชน) Sahapathanapibul Plc.           1,851,776 6.37
4. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน Mr. Wirapat Punsakudomsin      1,788,775 6.15
5. นางสาวภาวินี พูนศักดิ์อุดมสิน Miss Pavinee Punsakudomsin 1,010,511 3.48
6. นางอรทัย ทองมีอาคม Mrs. Orathai Thongmee-arcom 948,605 3.26
7. บริษัท ยนูเีวล็ธ ์ จำกดั Uniwealth Co.,Ltd.              752,025 2.59
8. นางสาวกติยาภรณ ์  โชควฒันา Miss Kityaporn Chokwatana              721,873 2.48
9. บริษัทหลกัทรพัย ์ ทสิโก ้ จำกดั Tisco Securities Co.,Ltd.              705,077 2.43

10. บริษัท ไทยวาโก ้จำกดั  (มหาชน) Thai  Wacoal Plc.              635,359 2.19
รวม Total 16,970,840 58.39

Those with smiling faces will be loves by all.
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คณะกรรมการบริษัท  ไอ.ซี.ซี.  อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2542 ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย ดร. ธีระพงษ ์ วิกิตเศรษฐ
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นายอมร
อัศวานันท์ เป็นกรรมการตรวจสอบ  และนายวรศักดิ์ จงวัฒนา
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  ต่อมาเมื ่อวันที ่ 27
ธันวาคม 2543 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายประจักษ์
อัสสันตชยั เป็นกรรมการตรวจสอบแทน ดร.สมคิด จาตศุรีพิทักษ์
ท่ีได้ลาออกจากตำแหนง่กรรมการตรวจสอบ และเปล่ียนเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบจาก นายวรศกัดิ ์จงวฒันา ท่ีลาออกจาก
ตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นนายประศาสน์
วิไลแกว้

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรม
การตรวจสอบคือ กำกับดูแลรายงานการเงินให้มีความถูกต้อง
เชื ่อถือได้ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ เสนอให้บริษัทฯแต่งตั ้งผู ้ตรวจสอบบัญชี และ
ปฏิบัติงานอืน่ทีค่ณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานทางการเงิน
ประจำปี 2543  ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและได้แลกเปลี่ยนข้อ
คิดเห็นในเรื่องงบการเงินและระบบการควบคุมภายในของบริษัท
เพื่อให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ และ
ได้เสนอขอ้คิดเหน็ตอ่บริษัทเพือ่ให้ระบบการควบคมุภายใน  และ
การปฏบัิตงิานของบรษัิทมปีระสทิธภิาพมากขึน้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่บริษัท
ไอ.ซี.ซี.  อินเตอรเ์นชัน่แนล จำกดั (มหาชน) มีกับบริษัททีเ่กีย่วขอ้ง
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
มีความเหน็วา่ รายการดงักลา่วโดยรวมทำใหเ้กดิผลดตีอ่บริษัท

สำหรับปี 2544 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทให้แต่งต้ัง นายนที แสงอุดมเลิศ แห่งสำนักงาน
ธรรมการยก์ารบญัชี เป็นผู้สอบบัญชี เพือ่นำเสนอทีป่ระชมุสามญั
ผู้ถือหุ้นอนมัุติต่อไป

รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee’s Report

The Board of Directors of I.C.C. International
Public Company Limited had appointed the company
audit committee on May 26, 1999.  The audit committee
comprises of Chairman, Dr. Thiraphong Vikitset, two
directors,  Dr. Somkid Jatusripitak, Mr. Amorn
Asavanunt and a secretary, Mr. Worrasak Chongwattana.
After the resignation of Dr. Somkid and Mr. Worrasak,
Mr. Prachak Assuntajai  had been appointed to replace
Dr. Somkid on December 27, 2000 and Mr. Prasart
Vilaikeo to replace Mr. Worrasak.

The audit committee’s duties and respon-
sibilities are to review the reliability and accuracy of
financial statements, adjust the system of internal
control to be more appropriateness and effectiveness,
propose external auditors to the company for approval,
and conduct other matters as assigned by the Board
of Directors.

The audit committee and external auditors
had jointly reviewed and agreed with the 2000 company
financial statements, exchanged point of views
concerning the financial statements and the system of
internal control for accuracy and reliability of financial
statements.  The committee also proposed measures
to improve the efficiency of internal control system and
corporate operations.

The audit committee had reviewed company
transactions with related companies, which had been
approved by the Board of Directors, and concluded
that the overall transactions are beneficial to the
company.

The audit committee had proposed that
the Board of Directors appoint with Mr. Natee
Sangudomlert of Thammakarn Accounting Office as
the company’s certified public accountant for the
year 2001. This will be proposed to the General
Shareowners’ Meeting for further approval.

Dr. Thiraphong  Vikitset
Chairman of the Audit Committee

March 1, 2001

ดร.ธีระพงษ ์ วิกิตเศรษฐ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

1  มีนาคม  2544

มนษย์สัมพันธ์ คือพื้นฐานของความสำเร็จ



Dr. Thiam Chokwatana’s Philosophy :

51รายงานประจำป ี2543 / ANNUAL REPORT 2000 W E   M A K E    P E O P L E   H A P P Y   A N D   B E A U T I F U L

โครงสรา้งการถอืหุน้
และการจดัการ

Structure of shareowning
& management

1. การจดัการ 1.Management
1.1 โครงสรา้งการจดัการ 1.1Structure of management

- กรรมการบรษัิทประกอบดว้ยคณะกรรมการ 2 ชุด - Directors consist of two committe
1. คณะกรรมการบริษัท 1. Board of Directors
2. คณะกรรมการตรวจสอบ  2. Audit Committee

- กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ณ 31ธันวาคม 2543 - Company’s Directors and management as of
มีจำนวน 18 ท่าน ดังน้ี    December 31, 2000 consist of following 18 persons :

ช่ือ / ตำแหนง่ Name / Position
  1. คุณสม จาตุศรีพิทักษ์   1. Som Chatusripitak

ประธานกรรมการบริษัท Chairman
  2. คุณบุณยสิทธ์ิ โชควัฒนา   2. Boonsithi Chokwatana

รองประธานกรรมการ Vice Chairman
  3. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา   3. Boonkiet Chokwatana

กรรมการผู้อำนวยการ President
  4. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ   4. Thiraphong Vikitset Ph.D.

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  Independent Director and Audit Committee Chairman
  5. คุณอมร อัศวานันท์   5. Amorn Asvanunt

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ Independent Director and Audit Committee Member
  6. คุณประจักษ์ อัสสันตชยั   6. Prachak Assuntajai

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ Independent Director and Audit Committee Member
  7. คุณบุญชัย โชควัฒนา   7. Boonchai Chokwatana

กรรมการ Director
  8. คุณดารณี มานะวาณิชเจริญ   8. Daranee Manawanitjarern

กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ Director and Vice President Accounting, Finance and
Information Technology

  9. คุณสมคิด จักรวาฬนรสิงห์   9. Somkid Chakawalnorasingh
กรรมการและผูอ้ำนวยการฝา่ย D , J Director and Vice President Division D , J

10. คุณชุมาพันธ์ วิเชียรเกือ้ 10. Chumaphan Wichienkuer
กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท Director and Vice President Human Resource

Management
11. คุณสมพล ชยัสิริโรจน์ 11. Somphol Chaisiriroj

กรรมการและผูอ้ำนวยการฝา่ย C Director and Vice President Division C
12. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา 12. Thamarat Chokwatana

กรรมการ Director
13. คุณวิทยา จีระผานุกร 13. Vittaya Cherapanukorn

กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขาย Director and Vice President Sale Administrative

ช่ือ / ตำแหนง่ / ประสบการณ์ทำงาน / วุฒิการศกึษา Name / Position / Experience / Education
14. ดร. สำราญ ภูอนันตานนท์ 14. Samran Bhu-Anantanondh Ph.D.

รักษาการณ์แทนผู้อำนวยการฝ่าย A Acting Vice President Division A
กรรมการบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล Director of S & J International Enterprises Plc.
เอนเตอรไ์พรส์  จำกดั (มหาชน) Ph.D. (Organic Chemistry) Michigan State University,
ปริญญาเอก (เคมี) จาก Michigan State University, U.S.A. U.S.A.

Human relations is the  foundation  of success.
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15. คุณโยธิน ดำรงคกิ์จการ 15. Yothin Dumrongkijakarn
ผู้อำนวยการฝา่ย  B Vice President Division B
กรรมการผู้จัดการบริษัท ไหมทอง จำกัด Managing Director of Thai Itokin Co.,Ltd.
กรรมการผูจั้ดการบรษัิท แวลู แอ๊ดเดด็ เท็กซ์ไทล์ จำกัด Managing Director of Value Added Textile Co.,Ltd.
ปริญญาตร ีวิศวกรรมสถาปตัย์  Tokyo Institute of B.S. (Architectural Engineering) Tokyo Institute of
Technology (ประเทศญ่ีปุ่น) Technology (Japan)
(1 มกราคม 2544  คุณอนุวัตร  อารีกุล ดำรงตำแหนง่แทน) (Replaced by Mr.Anuwat Areekul as of January 1, 2001)

16. คุณอำนวย บำรุงวงศ์ทอง 16. Amnuay Bumroongwongtong
ผู้อำนวยการฝา่ย G , K , M Vice President Division G , K ,M
กรรมการผูจั้ดการบรษัิท ไทยวาโก ้จำกดั (มหาชน) Managing Director of Thai Wacoal Plc.
กรรมการผู้จัดการบริษัท แกรนดส์ตาร์ อินดัสตรี จำกัด Managing Director of Grand Star Industry Co.,Ltd.
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ โรงเรยีนสยามธรุกิจ Vocational Certificate from Siam Business College

17. คุณจินตนา เฉลมิชัยกิจ 17. Chintana Chalermchaikit
ผู้อำนวยการฝา่ย H Vice President Division H
กรรมการบริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด Director of International Laboratories Corp.,Ltd.
กรรมการผูจั้ดการบรษัิท ท ี- เวย ์จำกดั Managing Director of T - Way Co.,Ltd.
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B.S. (Science) Chulalongkorn University

18. คุณพิสมัย ชุนมนุ 18. Pisamai Chunmanu
ผู้อำนวยการฝา่ย I Vice President Division I
กรรมการผูจั้ดการบรษัิท ไทยอรซุ จำกดั Managing Director of Thai Arusu Co.,Ltd.
ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B.S. (Communication Arts) Chulalongkorn University

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไวดั้งน้ี The authority of the Directors has been set as follows :
“ กรรมการสองคนลงนามรว่มกัน และประทับตราสำคัญ “Two Directors jointly sign their names and affix the
ของบริษัท “ Company Seal.”

ความก้าวหน้าที่แท้จริง ย่อมเกิดจากฝีมือการทำงาน
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True progress comes from working skills.

2543 / 2000 2542 / 1999
คุณสม จาตุศรีพิทักษ์ Som Chatusripitak 1,068 1,068 -
คุณบุณยสิทธ์ิ โชควัฒนา Boonsithi Chokwatana 540,874 468,874 72,000
คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา Boonkiet Chokwatana  323,108 269,285 53,823
ดร. ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ Thiraphong Vikitset Ph.D. - - -
คุณอมร อัศวานันท์ Amorn Asvanunt -  - -
คุณประจักษ์ อัสสันตชยั Prachak Assuntajai 11,219 11,219 -
คุณบุญชัย โชควัฒนา Boonchai Chokwatana 3,754 15,507 (11,753)
คุณดารณี มานะวาณิชเจริญ Daranee Manawanitjarern 31,262 15,662 15,600
คุณสมคิด จักรวาฬนรสิงห์ Somkid Chakawalnorasingh 9,905 2,355 7,570
คุณชุมาพันธ์ วิเชียรเกือ้ Chumaphan Wichienkuer 7,284 3,684 3,600
คุณสมพล ชยัสิริโรจน์ Somphol Chaisiriroj 6,334  2,034 4,300
คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา Thamarat Chokwatana 28,742 28,742 -
คุณวิทยา จีระผานุกร Vittaya Cherapanukorn 408 408 -
ดร.สำราญ ภูอนันตานนท์ Samran Bhu-Anantanondh Ph.D. 12,486 7,386 5,100
คุณโยธิน ดำรงคกิ์จการ Yothin Dumrongkijakarn 12,204 1,704 10,500
คุณอำนวย บำรุงวงศ์ทอง Amnuay Bumroongwongthong 6,876 876 6,000
คุณจินตนา เฉลมิชัยกิจ Chintana Chalermchaikit 1,464 1,464 -
คุณพิสมัย ชุนมนุ Pisamai Chunmanu 2,115 2,115 -

- การถือหุ้นของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษัท - Shares held by Directors and Executives in the Company
   เพ่ิมข้ึน/ลดลงในปีท่ีผ่านมา    increase/decrease during the past year.

ณ  31  ธันวาคม เพิม่(ลด)
as of December 31 Increase

(Decrease)

- การถือหุ้นของกรรมการในบริษัทในเครือ
- ไมม่ ี-

เลขานุการบริษัท   :   นางดารณ ี   มานะวาณชิเจริญ
ขอบเขตอำนาจหน้าท่ี
- อำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรษัิท
1. ปฏิบัติหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย

ตามกฎระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกบัหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบยีบข้อบังคับของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  ตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

- Shares held by Directors in the affiliated companies
- None -

Company Secretary   :   Mrs.Daranee   Manawanitjarern
Scope of Roles & Responsibilities
- Roles & Responsibilities of the Board of Directors
   1. To carry out corporate operation in accordance

with the law and regulations of the Securities and Exchange
Commission and of the Stock Exchange of Thailand, with the
company’s objectives and articles of association, and with
the resolutions of the shareowners’ meetings.

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัท และบริษัท Shares held by Directors and Executives in the Company
ในเครือ and in the affiliated companies
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2. ปฏิบัตหินา้ทีด่ว้ยความสจุริต  ซ่ือสัตย ์ยุตธิรรม มีจริย-
ธรรม  ระมัดระวงั  สม่ำเสมอ  ต่อเน่ือง  และโปรง่ใส

3. รักษาผลประโยชน์ของบริษัท   เพ่ือผู้ถือหุ้น   เพ่ือพนักงาน
4. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท

กำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
ท่ีกำหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

5. ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยสม่ำเสมอ

- บริหารงานเพือ่รักษาผลประโยชนต่์อผู้ถือหุ้น
- เปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และ
เช่ือถือได้

7. ควบคุมการดำเน ินกิจการของบร ิษ ัทตลอดเวลา
รวมการติดตามพันธะท่ีกำหนดในสัญญาท่ีเก่ียวข้องของบริษัท

- อำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ซื่อสัตย์ ยุติธรรม มี

จริยธรรม  ระมัดระวงั  สม่ำเสมอ  ต่อเน่ือง  และโปรง่ใส
3. รักษาผลประโยชน์ของบริษัท
4. รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางการ

ดำเนินงานของบริษัท   ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
5. ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ

- โดยรายงานความเคลือ่นไหว  หรือผลการดำเนนิงาน
ของบริษัทอย่างต่อเน่ือง  และรวดเร็ว

- โดยเปดิเผยขอ้มูลอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น มีมาตรฐาน
และเช่ือถือได้

- อำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ดูแลรายงานทางการเงนิของบริษัทให้ตรงต่อความเป็น

จริง ครบถว้น เพยีงพอ และเชือ่ถือได้
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ

บริษัท
4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฏหมายที่

เก่ียวข้อง
5. ดูแลเพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบ-

หมาย

2.To carry out business ethics in all integrity, honesty,fair-
ness, caution, consistency, continuity and transparency.

3.To promote corporate interest on behalf of the share-
owners and the entire staff.

4.To set up policies and direction for corporate  opera-
tion, to supervise and control the administration efficiently
and  effectively in accordance with the set policies so as to
optimize economic value to the business and wealth to the
shareowners.

5.To supervise and prevent conflict of interest.
6.To act responsibly and consistently on behalf of the

shareowners.
- To run the business for the best interest of the share-
owners

- To reveal   accurate,  complete,  up-to-standard  and
reliable information

7.To control corporate operation consistently, as well as
to follow up on related contract obligation and liability.

- Roles & Responsibilities of the Company’s Executive
Management
1. To execute the resolutions of the Board of Directors
2. To carry out business ethics in all integrity, honesty,

fairness, caution, consistency, continuity and transparency.
3. To promote corporate interest
4. To acknowledge and implement the policies and

operational direction as set up by the Board of Directors
5. To supervise and prevent conflict of interest
6. To be consistently accountable for the Board of

Directors
- To report on corporate movement and performance

continually and promptly
- To reveal accurate, complete, up-to-the-standard

and reliable information.
- Roles & Responsibilities of Company’s Audit
Committee
1. To ensure the correctness and creditability of the

Company’s Financial Statements.
2. To ensure that the Company has an adequate and

effective internal control system.
3. To consider, screen and propose the appointment of

Company’s auditor.
4. To  ensure  that  the  Company  complies  with  the

relevant laws and regulations.
5. To ensure that there is no any conflict of interest.
6. To carry on other matters assigned by the Board  of

Directors.

งานสำเรจ็ไดด้ ีเพราะทมีงานดี
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7. To publish and disclose an audit committee report
in the Company’s Annual Report. Such report must be
signed by Audit Committee Chairman.

1.2 Procurement of Company’s Directors &
Management

- Components and Appointment of the Company’s
Directors Appointment and Removal
According to the Company’s Articles of Association :

Chapter 3 “ Board of Directors “  Article 19  stipulating that
 the Company shall have a Board of Directors comprising
not less that five (5) directors and not less than half of
whom shall have residence in the Kingdom.

Appointment Procedures of Company’s Directors.
According to Company’s Articles of Association : Chap-

ter 3 “ Board of Directors “  Article 21 stipulating that the
directors shall be elected at the Shareowners’ Meeting in
accordance with the following rules and procedures:

1. A shareowner shall have one vote for one share.
2. Each shareowner must exercise all of the votes he

or she has under 1. to elect one or several persons to be a
director or directors and must not allot his or her votes to
any person in any number.

3. The persons having the highest number of votes to
the lower number of votes in order shall be elected as the
directors equal to the number of directors to be elected by
the Shareowners’ Meeting in such election. In case where
the number of votes for  the candidates in descending order
are  equal  which would  otherwise  cause  the number of
directors to be elected by the Shareowners’ Meeting to be
exceeded  in such  election,  the  Chairman  shall  have  a
casting vote.

Removal
- Termination
According to the Company’s Articles of Association :

Chapter 3 “ Board of Directors “ Article 22 stipulating that at
every Annual General Meeting, one-third (1/3) of the direc-
tors shall retire from office. If the number of directors cannot
be divided evenly into three (3) parts, the nearest number
to such one-third (1/3) of the directors shall retire from
office. The retirement of directors in the first and second
years after registration of the Company shall be effected by
drawing lots. In the subsequent years, the directors holding
office the longest shall retire.

7.จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรม
การตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซ่ึงราย
งานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

1.2 การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร

- องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการบริษัท
วิธีการแต่งต้ังและถอดถอน
ตามข้อบังคับบริษัท  หมวดที ่ 3  คณะกรรมการขอ้ 19

กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทได้ไม่น้อยกว่า 5 คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร

วิธีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ข้อ 21

กำหนดให้กรรมการบริษัทให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังตามหลัก
เกณฑ์ และวิธีการดังน้ี

1. ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อ
เสียงหน่ึง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมด
ตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็น
ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นต้องเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือก
ต้ังในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการ
ท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกต้ังในคร้ังน้ันให้ประธานเปน็ผู้ออก
เสียงช้ีขาด

วิธีการถอดถอน
- การออกตามวาระ
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ข้อ 22

กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกคร้ังให้กรรมการออก
จากตำแหน่งเป็นจำนวนหน่ึงในสาม เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรม
การ ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้  ก็ให้ออกโดยจำ
นวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหนึง่ในสาม  กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจาก
ตำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้
จับฉลากกันว่า  ผู้ใดจะออก  ส่วนปีหลัง ๆ  ต่อไปให้กรรมการคน
ท่ีอยู่ในตำแหน่งนานท่ีสุดน้ัน  เป็นผู้ออกจากตำแหนง่

Work will succeed with good teamwork.
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- Termination by special condition
1. According to the Company’s Articles of Associa-

tion : Chapter 3 “ Board of Directors “ Article 23 stipulating
that apart from vacation by rotation, a director shall vacate
office upon

(1) death,
(2) resignation,
(3) lack of qualifications or possession of charac-

teristics prohibited by law or these Articles,
(4) removal by resolution of the Shareowners’

Meeting,
(5) removal by the court order.

In case of  vacancy  in the  Board  of  Directors  for
reasons other than by rotation, the Board of Directors shall
elect a person who has qualifications and does not
possess the characteristics prohibited by law to be a sub-
stitute director at the next meeting of the Board of Directors
unless the remaining term of office of such a director is less
than two (2) months.

2. According to the Company’s Articles of Associa-
tion : Chapter 3 “ Board of Directors “ Article 26 stipulating
that   the  Shareowners’  Meeting  may  pass  a  resolution
removing any director from office prior to retirement by the
votes of not less than three-fourths (3/4) of the number of
shareowners present at the meeting and entitled to vote
and representing the total  shares of not less than half of the
number of shares held by the shareowners present at the
meeting and entitled to vote.

- Components and Appointment of the Audit Committee
Appointment and Removal
According to SET’s announcement concerning quali-

fications and scope of work for the audit committee, dated
January  19, 1998, the audit committee must consists of at
least 3 Board of Directors appointed by the Board. Among
these directors at  least one  must have  accounting  or
finance  knowledge.

The appointment and removal  procedures are the
same as those of the Company’s Directors.

- การออกนอกจากวาระ
1. ตามข้อบังคับบริษัท  หมวดท่ี  3  คณะกรรมการ ข้อ  23

กำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการพ้น ตำแหน่ง
ตามวาระขอ้ 22) ดังน้ี

(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม

กฏหมายหรือข้อบังคับน้ี
(4) ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคำส่ังให้ออก

 และเม่ือตำแหนง่กรรมการวา่งลง (นอกจากถงึคราวออก
ตามวาระ)  ให้คณะกรรมการเลอืกบุคคลซึง่มีคุณสมบัติ  และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน
ตำแหน่งกรรมการท่ีว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า  2  เดือน

2. ตามขอ้บังคบับริษัท หมวดที ่3 คณะกรรมการขอ้ 26
กำหนดใหท่ี้ประชุมผู้ถือหุ้น  อาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออก
จากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจำนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำนวน
หุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- องค์ประกอบและการแตง่ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
วิธีการแต่งต้ังและถอดถอน
ตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เร่ือง คุณ

สมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ฉบับลงวันท่ี 19 มกราคม 2541 กำหนดใหค้ณะกรรมการตรวจ
สอบประกอบดว้ยกรรมการของบรษัิท  ซ่ึงคณะกรรมการของ
บริษัทแต่งตั้งอย่างน้อย 3 คน เป็นกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คนตอ้งเปน็ผูท่ี้มีความรูด้า้น
บัญชีหรือการเงิน

วิธีการแต่งต้ังและถอดถอน   เช่นเดียวกับกรรมการบริษัท

อดทนและอดกลัน้ นำไปสู่ความสำเรจ็
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1.3 Remuneration
1. Remuneration in terms of money for directors

and executives in 2000

1.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินของก รรมการและผู้บริหาร

ประจำปี 2543

2. ค่าตอบแทนอ่ืน
- ไม่มี -

1.4 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ปฏิบัติ

งานในบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือมาเป็นระยะเวลานานหลาย
ปี มีความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทเป็นอย่างดี
เป็นผู้มีจริยธรรมมีความซื่อสัตย์ต่อบริษัท และมี SENSE OF
BELONGING สูง  มีจรรยาบรรณที่จะไม่นำข้อมูลภายใน
บริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือใช้เพื่อการอื่น และมีการ
รายงานตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิททุกคร้ังท่ีมีการซ้ือขาย
หุ้น  ตลอดจนรายงานใหต้ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ
ตามกฎเกณฑ์ทุกคร้ัง

1.5 การกำกับดูแลกิจการและการควบคมุภายใน
ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที ่10 / 2543 เม่ือ

วันที ่28 กุมภาพนัธ ์2544 โดยมกีรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน
เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(มหาชน) ในดา้นองคก์รและสภาพแวดลอ้ม  การบรหิารความ
 เสี่ยง  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  ระบบสาร
 สนเทศและการสือ่สารขอ้มูล  และระบบการตดิตาม  ตามแนว
ทางท่ีกำหนดโดย กลต.  และมีข้อสรุปต่อไปน้ี

องค์กรและสภาพแวดลอ้ม
องค์กรและสภาพแวดล้อมของบริษัท มีลักษณะที่ทำให้

ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีเป้า
หมายในการดำเนนิธุรกิจท่ีสามารถตดิตามและประเมนิผลการ
 ดำเนนิงานไดอ้ย่างชดัเจน  และบรหิารงานบนฐานของความ
ยุติธรรม  โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกค้าเป็นสำคัญ

2. Other kind of remuneration
-  None -

1.4 The Use of Internal Information
Most  of  the  Company’s  Directors  and  executive

management have worked in the company and/or affiliated
companies for many years.  They have a perfect under-
standing of the corporate culture.  With a conscientious sense
of business ethics, integrity and belonging, they can hardly
make use of internal information for either personal or any
other purposes. They always and duly report  on all transac-
tions in stock trade to the meetings of the Board of Directors,
as  well  as  to the  Stock  Exchange  of  Thailand strictly in
accordance of the regulations.

1.5 Supervision  and Internal Affairs
In the Board of Directors’ Meeting # 10/2543 held on

February  28, 2001, which was attended by all the three
independent  audit   committee  members , the  Board  of
Directors has made an assessment on the internal control
system of  I.C.C. International Plc. in regard of the organiza-
tion and corporate environment, risk management, control of
executive operation,information technology and communi-
cation systems and monitoring according to SEC’s direction
and guideline, which can be concluded as follows:

Organizational Control and Environment Measure
The organization and corporate environment are fa-

vorable to the efficiency of administrative operation, with
specific goals in business that are clearly disclosed to moni-
tor and assess corporate performance.  The administration
is primarily built and based on integrity and fairness to the
customers.

ค่าตอบแทนรวม ในฐานะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้บริหาร รวม
Remuneration Directors Executives Total

เบ้ียประชุม,เงินบำเหน็จ เงินเดือน,เงินอุดหนุน,เบ้ียเล้ียง,เบ้ียประชุม
Conference Allowance, Gratuity Salary, Bonus, Allowance,

Conference Allowance
   กรรมการและผูบ้ริหาร 6,420,000.00 27,860,631.00 34,280,631.00

รวม 18 ราย

To be patient and tolerant are the paths to success.
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Risk Management Measure
Considering risk management, the company has

opened up an arena for discussion to the Board of Directors
on risk related issues.  Thus, making the executives aware
of all business risk nature that are beneficial to risk manage-
ment. The Audit Committee has recommended definition of
criteria for risk analysis and review, e.g. outlining criteria for
business investment, so as to define and systematize risk
management.

Management Control Activities
Approval authority limit for each managerial level is

clearly written.  The audit committee has  recommended the
Board of Directors to set up criteria in dealing with major
shareownes, directors and related parties, monitoring those
transactions to obtain the clariness  and profits that may
occur.

Information and Communication Measure
The company always provides comprehensive infor-

mation to the Board of Directors for review in the meetings
and set up meeting date well in advance, systematically and
in writing. Audit Committee has recommended that the agenda
and related data be sent to the Board of Directors well in
advance for prior review.

The  Auditor has  suggested  that  all supporting docu-
mentation for booking be centrally filed at Head Office. The
recommendation is being considered.

The Audit Committee’s report has indicated no  dis-
crepancies in corporate report and accounting policies.

Monitoring
The company has, in writing, clear, definition of goals

for  business   operation,  monitoring  and  solution  in  case
operation  deviates from the goals. In practice, the company
has own internal auditors, acting as coordinators with the
Audit Committee.
2. Details informed to the Company by Directors

2.1 Direct or indirect advantages or disadvantages
occured from any agreements made by the Company
during 2000 accounting period.

- None -
3. Benefits, Shares, Debentures given to Directors by the

Company in 2000
- None -

 4.Other benefit given to Directors by the Company
- None -

การบริหารความเส่ียง
ในการพิจารณาและการบรหิารความเสีย่ง  บริษัทฯเปิด

โอกาสให้คณะกรรมการบริษัทอภิปรายในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ
ความเส่ียงในการดำเนนิธุรกิจในท่ีประชุมกรรมการบริษัททำ
ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ และตระหนักถึงสภาพของความเสีย่ง
ทางธุรกิจท่ีมีต่อบริษัท  ซ่ึงเป็นประโยชนต่์อการบริหารความ
 เส่ียง   เพ่ือให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการบรหิารความเสีย่ง
เพ่ิมมากข้ึน   คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอแนะให้บริษัท
พัฒนาเกณฑใ์นการพจิารณาความเสีย่ง  อาทิ   การกำหนด
เกณฑ์เพ่ือลงทุนในธุรกิจเพ่ือทำให้การบริหารความเส่ียงมีความ
ชัดเจน  และเป็นระบบมากย่ิงข้ึน

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
บริษัทฯกำหนดขอบเขตอำนาจหนา้ท่ี และวงเงินอำนาจ

อนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน  และเป็น
ลายลักษณ์อักษร   ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่  กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะให้บริษัทพัฒนาเกณฑ์ใน
การทำธุรกรรม  และการติดตามธุรกรรมดังกล่าว  เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนในลักษณะของธุรกรรม  และผลประโยชน์ท่ีบริษัท
ได้รับจากธุรกรรมดังกล่าว

ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมูล
บริษัทฯเสนอข้อมูลอย่างเพียงพอ เพ่ือให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณา  และนัดวันประชุมล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ
และเป็นลายลักษณ์อักษร คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะ
 ให้บริษัทจัดส่งข้อมูลสำหรับการประชุมล่วงหน้าในเวลาท่ีสมควร
เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก่อนวันประชุม

ผู้ตรวจสอบบัญชีได้เสนอแนะใหบ้ริษัทจัดเก็บเอกสาร
ประกอบการบันทึกและบัญชีต่างๆ ไว้ท่ีส่วนกลาง ซ่ึงบริษัทฯ
กำลังพิจารณาอยู่

ในการตรวจสอบบญัชีของบรษัิท  ผู้ตรวจสอบบญัชีไม่
ได้รายงานว่า  นโยบายบัญชีของบริษัทแสดงผลท่ีคลาดเคล่ือน
จากความเป็นจริงแต่อย่างใด

 ระบบการติดตาม
บริษัทฯกำหนดเปา้หมายการดำเนนิธุรกิจ การติดตาม

และการแก้ไข  เม่ือผลการดำเนินงานแตกต่างไปจากเป้าหมาย
 ไว้ชัดเจน อย่างเป็นระบบและเปน็ลายลักษณ์อักษร  บริษัทฯมี
ผู้ท่ีทำหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบภายใน  ซ่ึงมีการประสานงานกบั
คณะกรรมการตรวจสอบ
2. รายละเอียดท่ีกรรมการแจ้งต่อบริษัท

2.1 ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใด ๆ
ท่ีบริษัท ทำข้ึนระหว่างรอบปีบัญชี

 - ไม่มี -
3. ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ ที่กรรมการได้รับจาก
บริษัทในปี 2543

- ไม่มี -
4. สิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีกรรมการได้รับ

- ไม่มี -

ความร้ต้องมองสง ความเปน็อย่ต้องมองต่ำ
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คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Comments

ปี 2543 เปรียบเทียบกับปี 2542
รายได้

ในปี 2543 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 8,378.57 ล้านบาท
ในปี 2542 จำนวน 7,552.49 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 10.94% เป็นผล
จากการขายปี 2543 8,033.90 ล้านบาท ปี 2542 จำนวน
7,181.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.87% เงินปันผลรับปี 2543
104.12 ล้านบาท ปี 2542 87.30 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 19.27%
ดอกเบีย้รับปี 2543 98.30 ล้าน บาท ปี 2542 128.56 ล้านบาท
ลดลง 23.54% และรายได้อ่ืนปี 2543 142.25 ล้านบาท ปี 2542
154.97 ล้านบาท ลดลง 8.21 %

คา่ใช้จา่ย
บริษัทฯ  มีต้นทุนขายในปี  2543  5,618.47 ล้านบาท ปี  2542

5,063.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.95% ค่าใช้จ่ายการขายและ
บริหาร ปี 2543  1,800.35 ล้านบาท ปี 2542 1,718.78 ล้านบาท
เพ่ิมข้ึน 4.75% ดอกเบ้ียจ่าย  ปี  2543  43.65 ล้านบาท ปี  2542
35.23 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 23.88%  ขาดทุนจากการปรับโครงสร้าง
หนีปี้ 2543ไม่มีรายการ ปี 2542 245.12 ล้านบาท ขาดทนุจาก
การด้อยค่าของสินทรัพย์ ปี2543 219.90ล้านบาท ปี 2542
147.75 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน  48.83 % รวมท้ังค่าใช้จ่ายอ่ืนๆปี 2543
จำนวน 8.84 ล้านบาท ปี2542 14.77 ล้านบาทลดลง 40.16 %
เป็นผลให้ค่าใช้จ่ายใน ปี 2543 7,691.20 ล้านบาท ปี 2542
7,225.64 ล้านบาท เพิม่ข้ึน  6.44 % ในขณะทีร่ายไดร้วมของ
บริษัท เพ่ิมข้ึน 10.94 %

Summary Review of 2000 Operations.
Revenue :
    Company revenues for  2000  totalled  Baht  8,378.57
million representing an increase of  10.94% over the 1999’s
figure of Baht 7,552.49 million. This resulted from a 11.87%
increase  in  sales from  Baht 7,181.67 million  in 1999  to
Baht  8,033.90  million   in 2000,  an  increase  of  19.27%
in  dividends  income  from  Baht 87.30  million in 1999 to
Baht 104.12 million in 2000, a decrease of 23.54% in
interest income from Baht 128.56 million in 1999 to Baht
98.30 million in 2000 and a decrease of 8.21 % in other
revenues from Baht 154.97 million in 1999 to Baht  142.25
million  in 2000.

Expenses :
     Cost  of sales in 2000  totalled  Baht  5,618.47  million,
an increase of 10.95% on the 1999’s  figure of Baht
5,063.98 million.  Selling and administration expenses for
2000  were Baht 1,800.35 million, representing an increase
of  4.75% over 1999’s  figure  of  Baht 1,718.78  million.
Interest  expenses for  2000  were Baht 43.65  million,  an
increase of  23.88% over  the 1999’s figure of  Baht  35.23
million.  Loss from debt restructuring for the year 2000
did not occur  while in 1999 was Baht 245.12 million.  Loss
from impairment of assets for 2000 were Baht 219.90
million, an increase of 48.83% over the 1999’s figure of
Baht 147.75 million.  Including other expenses of Baht
8.84 million in 2000 a decrease of 40.16% on the 1999’s
figure of Baht 14.77 million. This resulted  in total expenses
for the year 2000 increasing to Baht 7,691.20  million
being 6.44% over the 1999’s figure of Baht 7,225.64
million while the Company’s total income for the year 2000
increased by 10.94 %.

Comparative Revenue Chart (Millions of Baht)

Sales 8,033.90 7,181.67 6,844.19 11.87 4.93
Dividends Income 104.12 87.30 25.33 19.27 244.65
Interest Income       98.30 128.56 251.22 (23.54) (48.83)
Other Revenues     142.25 154.97 223.55 (8.21) (30.68)
Total  8,378.57 7,552.49 7,344.29 10.94 2.83

ตารางเปรียบเทียบรายได้ (หน่วย : ล้านบาท)

ขายสินค้า 8,033.90   7,181.67   6,844.19 11.87 4.93
เงินปันผลรับ      104.12        87.30        25.33 19.27 244.65
ดอกเบ้ียรับ        98.30      128.56      251.22 (23.54) (48.83)
รายได้อ่ืน      142.25      154.97      223.55 (8.21) (30.68)
รวม 8,378.57   7,552.49   7,344.29 10.94 2.83

          %  เพ่ิม (ลด)
รายได้ 2543 2542 2541 43/42 42/41

การวเิคราะหผ์ลการดำเนนิงานป ี2543-2542
Analysis of Financial Performance in 2000-1999

% Increase (decrease)
Revenue 2000 1999 1998 00/99 99/98

รายการในงบการเงนิป ี2541 ไดจั้ดหมวดหมูใ่หมเ่พือ่ใหเ้ปรยีบเทยีบกบังบการเงนิป ี2542
Transactions in 1998 financial statements have been reclassified according for comparison with 1999 financial statements.

Be ambitious in finding knowledge; be modest with one’s living.
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กำไร
จากอัตราของรายไดใ้นปี   2543  เปรียบเทียบกับปี  2542

 เพิม่ข้ึน 10.94% ค่าใช้จ่ายรวมป ี2543 เทยีบกบัปี 2542 เพิม่
6.44% เป็นผลให้กำไรสุทธิหลังภาษ ี ปี 2543 470.62 ล้านบาท
ปี 2542 211.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 122.43% กำไรสุทธิหลัง
ภาษีต่อจำนวนพนกังานในป ี2543  108.97 พันบาท เทียบกับปี
2542 51.28 พันบาท เพ่ิมข้ึน  112.49%  กำไรสุทธิต่อหุ้นปี 2543
16.19 บาท ปี 2542 7.28 บาท เพิ่มขึ้น 22.39% มูลค่าหุ้น
ตามบัญชีต่อหุ้นในปี 2543  247.49 บาท ปี 2542  231.61 บาท
เพ่ิมข้ึน 6.86%

Net Earnings :
There  was  a 10.94%  increase in the rate  of  rev-

enue in 2000  compared   with 1999,  total expenses for
2000  increased by 6.44% over 1999 resulting in the net
earnings after  tax for 2000 amounting to Baht 470.62
million, an increase of  122.43% over the 1999’s  figure
of  Baht 211.58  million.  The  net  earnings  after tax per
capita for 2000 was Baht 108.97  thousand  compared
with  Baht 51.28 thousand   in 1999  representing  an
increase  of  112.49%. Earnings per share  in 2000
amounted  to  Baht  16.19 compared with Baht  7.28 in
1999 an  increase  of  22.39%. The book value per share
for 2000 was Baht 247.49 compared with Baht 231.61 in
1999 an increase of  6.86%.

ต้นทุนขาย 5,618.47 5,063.98 4,904.85 10.95 3.24
ค่าใช้จ่าย 1,800.35 1,718.78 1,851.15 4.75 (7.15)
การขายและบริหาร
ดอกเบ้ียจ่าย      43.65 35.23 66.09 23.88 (46.68)
ขาดทุนจาก            -    245.12           -   (100.00) -
การปรับโครงสร้างหน้ี
ขาดทุนจาก    219.90    147.75           -      48.83       -
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอ่ืน        8.84      14.77    197.69 (40.16) (92.53)
รวม 7,691.20 7,225.64 7,019.78 6.44 2.93

ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย (หน่วย : ล้านบาท)
        % เพ่ิม (ลด)

ค่าใช้จ่าย 2543 2542 2541 43/42 42/41
Cost of sales 5,618.47 5,063.98 4,904.85 10.95 3.24
Selling & 1,800.35 1,718.78 1,851.15 4.75 (7.15)
Administration Expenses
Interest Expenses 43.65 35.23 66.09 23.88 (46.68)
Loss from debt            -   245.12          - (100.00)       -
restructuring
Loss from    219.90   147.75          -    48.83        -
impairment of assets
Other expenses        8.84 14.77 197.69 (40.16) (92.53)
Total 7,691.20 7,225.64 7,019.78 6.44 2.93

Comparative Expenses (Millions of Baht)
         %Increase (decrease)

Operating Expenses 2000 1999 1998 00/99 99/98

รายการในงบการเงนิป ี2541 ไดจั้ดหมวดหมูใ่หมเ่พือ่ใหเ้ปรยีบเทยีบกบังบการเงนิป ี2542
Transactions in 1998 financial statements have been reclassified according for comparison with 1999 financial statements.

ศกึษาคนเพือ่มอบงาน ใหเ้หมาะกบัความสามารถ



Dr. Thiam Chokwatana’s Philosophy :

61 W E   M A K E   P E O P L E   H A P P Y   A N D   B E A U T I F U L รายงานประจำป ี2543 / ANNUAL REPORT 2000

เงินปันผล
บริษัทฯ มีเจตนาอันแน่วแน่จะรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผล

ใหผู้้ถอืหุน้  ในอตัราหุน้ละ 2 บาทตอ่ปี  ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัผลการ
ดำเนินงานของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก และใน
ขณะเดียวกัน  บริษัทฯ ยังคงมีกิจกรรมต่อเนื่องสำหรับให้ผู้
ถือหุ้นของบริษัท  ได้มีส่วนร่วมและรับผลประโยชน์จากกิจกรรม
ต่าง ๆ ตลอดมา

ฐานะการเงนิ
ในป ี 2543 บริษัทฯ มีเงนิสดเพิม่จากกจิกรรมดำเนนิงาน

207.31 ล้านบาท เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 538.28 ล้าน
บาท และเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 133.19 ล้านบาท
เป็นผลใหเ้งนิสดลดลงสทุธ ิ  464.16 ล้านบาท  อัตราสว่นของ
สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียนลดลงจาก  3.25 เท่า ในปี
2542 เป็น 3.20 เทา่ ในปี 2543 เนือ่งจากสนิทรพัยห์มุนเวยีน
ในปี 2543 เพิ ่มขึ ้นจากปี 2542 1.36% ในขณะที่หนี ้สิน
หมุนเวยีน ในปี 2543  เพิม่ข้ึนจาก ปี  2542  2.83% สินทรพัย์
สภาพคลอ่งตอ่หนีสิ้นหมนุเวยีนในป ี 2543 3.20 เทา่ ปี 2542
3.12  เทา่ เพิม่ข้ึน  0.08 เทา่ อัตราสว่นของหนีสิ้นตอ่ ส่วนของผู้
ถือหุ้นในป ี2543  0.27 เทา่  ปี 2542 0.29 เทา่ ลดลง 0.02 เทา่

Dividends :
It  is  the  definite  intention  of  the  Company  to  pay

dividends to shareowners at the rate of 2 Baht per share
per year.This depends on the Company’s operations and
the economic conditions. At the same time, the Company
has other related activities  which  enable shareowners to
have  a  part  in  Company  operations  and  share in the
benefits  which come from these activities.
Financial Conditions :

In 2000, the Company had an increase in cash from
operations  amounting  to Baht 207.31  million, but used
Baht  538.28  million  for investment , but used Baht 133.19
million  from financing, resulting  in  a net  cash decrease
of  Baht  464.16 million. The current ratio decreased from
3.25 times in 1999 to 3.20 times in 2000 due to the current
assets in 2000 increased by 1.36%  on the 1999’s figure
while  the  current  liabilities in 2000 increased from  the
1999’s figure  by 2.83%. The quick ratio in 2000 increased
by  0.08  times  to  3.20  times  from 3.12 times in 1999.The
debt to equity ratio increased by 0.02 times from 0.29
times in 1999 to 0.27 times in 2000.

รายการในงบการเงนิป ี2541 ไดจั้ดหมวดหมูใ่หมเ่พือ่ใหเ้ปรยีบเทยีบกบังบการเงนิป ี2542
Transactions in 1998 financial statements have been reclassified according for comparison with 1999 financial statements.

Study the nature of each person to be able to delegate  the right job.
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ในปี 2543 บริษัทฯ มีวงจรการหมนุของเงนิสด (Operat-
ing cycle days) ยาวกวา่ปี 2542 จาก 80.64 วัน เป็น 86.15
วัน ยาวข้ึน  5.51 วัน ระยะเวลาการดำรงสินค้าคงคลังจาก 10.93
วัน ในปี 2542 เป็น 9.15 วัน ในปี 2543 ส้ันขึน้ 1.78 วัน และ
ระยะเวลาการรบัชำระลูกหน้ีในปี 2543  137.57 วัน  ในปี 2542
135.57 วัน ยาวขึน้ 2.00 วัน Interest coverage ในปี 2543
16.75 เท่า ปี2542 10.28เท่า และ Degree of financial leverage
ปี 2543 1.06 เทา่ ปี 2542 1.11 เทา่

จำนวนพนกังาน
ในปี 2543 บริษัทฯ มีจำนวนพนกังาน 4,319 คน ปี 2542

4,126 คน เพ่ิมข้ึน 4.68 % เกิดจากการเพิม่ข้ึนของพนักงานขาย
ประจำเคานเ์ตอรจ์าก 2,573 คนในป ี2542 เป็น 2,804 คน ในปี
2543 เพ่ิมข้ึน 8.98%  ในขณะท่ีพนักงานประจำสำนกังานลดลง
จาก 1,553 คน ในปี 2542 เป็น 1,515 คนในป ี 2543 ลดลง
2.45%

In 2000  the Company  had  86.15 operating cycle
days, an  increase of  5.51  days  from  1999’s figure of
80.64,  the  Company’s   supply   in  inventories  period
changed  from  10.93  days  in  1999  to  9.15 days in
2000,  1.78 days  shorter  and the collection period  was
2.00 days longer  from 135.57 days in 1999 to 137.57
days in 2000.  Interest coverage for 2000  was 16.75 times
compared to  10.28  times in 1999 and the degree of
financial  leverage for 2000 was 1.06 times against 1.11
times for 1999.
Number of Employees :

The number of employees in 2000  was 4,319 re-
presenting an increase of 4.68% over  1999’s figure of
4,126.  This  was  due  to  an  increase  in the number of
counter  sales  force  from  2,573  in  1999  to  2,804 in
2000 or 8.98%.  At  the same time  the office work force
decreased 2.45% from 1,553 in 1999 to 1,515 in 2000.

รายการในงบการเงนิป ี2541 ไดจั้ดหมวดหมูใ่หมเ่พือ่ใหเ้ปรยีบเทยีบกบังบการเงนิป ี2542
Transactions in 1998 financial statements have been reclassified according for comparison with 1999 financial statements.

หมัน่เลา่ สร้างความจำ หมัน่ซกัถาม สร้างความร้
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ปี 2542 เปรียบเทียบกับปี 2541
ในปี 2542 บริษัทฯ มีรายไดจ้ำนวน 7,552.49  ล้านบาท

ปี  2541   จำนวน  7,344.29  ล้านบาท  เพิม่ข้ึน  2.83% เป็น
ผลจากการขาย  7,181.67 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 4.93% เงนิปันผล
รับ 87.30 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 244.63 % และรายไดอ่ื้น ๆ  154.97
ล้านบาท ลดลง 30.68%

บริษัทฯ  มีต้นทนุขายในป ี 2542 5,063.98 ล้านบาท ปี
2541  4,904.85 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 3.24% ค่าใช้จ่ายการขาย
และบรหิาร ปี 2542  1,718.78 ล้านบาท  ปี 2541  1,851.15
ล้านบาท ลดลง 7.15 % ดอกเบีย้จ่ายป ี2542  35.23 ล้านบาท
ปี 2541 66.09 ล้านบาท ลดลง 46.68% เป็นผลใหค่้าใช้จ่าย
รวมในปี 2542 7,225.64 ล้านบาท ปี 2541  7,019.78   ล้านบาท
เพ่ิมข้ึน 2.93 %

จากอัตราเพิ่มขึ้นของรายได้ปี 2542 เปรียบเทียบกับปี
2541 2.83% และค่าใช้จ่ายรวมปี 2542 เทียบกับปี 2541 เพ่ิมข้ึน
2.93% เป็นผลใหก้ำไรสทุธหิลังภาษปีี 2542  211.58 ล้านบาท
ปี2541 196.43 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 7.71% กำไรสุทธิหลังภาษต่ีอ
จำนวน พนกังานในป ี2542 51.28 พันบาท เทยีบกบัปี 2541
47.62 พันบาท เพิม่ข้ึน 7.69%   กำไรสทุธต่ิอหุ้นปี 2542 7.28
บาท ปี 2541  6.76 บาท  เพ่ิมข้ึน  7.69%  มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อ
หุ้นปี 2542 231.61 บาท ปี2541 223.17 บาทเพิม่ข้ึน 3.78%

ในปี 2542 บริษัทฯ  มีเงนิสดเพิม่จากกจิกรรมดำเนนิงาน
729.94 ล้านบาท เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 818.62 ล้าน
บาท และเงนิสดเพิม่จากกจิกรรมจดัหาเงนิ  329.15  ล้านบาท
เป็นผลให้เงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 240.47 ล้านบาท  มีอัตราส่วนของ
สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนลดลงจาก  3.37  เท่า
ในปี 2541 เป็น 3.25 เทา่ในป ี2542 สินทรพัยส์ภาพคลอ่งตอ่
หนีสิ้นหมนุเวยีนในป ี2541 2.46 เทา่ ปี 2542 3.12 เทา่ อัตรา
ส่วนของหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ในปี 2541 0.22 เท่าปี 2542
0.29 เท่า

Summary Review of 1999 Operations
In the year 1999  the Company had revenues  totalling

Baht 7,552.49 million compared with Baht 7,344.29
million in 1998 an increase of  2.83%. This  was due to a
4.93% increase in sales to Baht 7,181.67 million, a
244.63% increase in dividends income to Baht 87.30
million and a 30.68% decrease in other revenues to Baht
154.97 million.

Cost of sales in 1999  totalled  Baht  5,063.98 million,
an increase of 3.24% on the 1998’s figure of Baht  4,904.85
million. Selling and administration  expenses for 1999 were
Baht  1,718.78  million,   representing a decrease of  7.15%
under the 1998’s figure of Baht  1,851.15 million. Interest
expenses  for 1999  were  Baht  35.23 million, a decrease
of 46.68% under the 1998’s figure of  Baht 66.09 million.
This resulted in total expenses  for the year 1999 increasing
to Baht  7,225.64 million  being 2.93% over the 1998’s
figure of  Baht 7,019.78 million.

There was a 2.83% increase in the rate of revenue in
1999  compared  with 1998  and  total  expenses for 1999
increased by  2.93% over 1998 resulting in the net earnings
after tax for 1999 amounting to Baht 211.58 million, and
an increase of 7.71% over the 1998’s figure of Baht 196.43
million. The net earnings after tax per capita for 1999  was
Baht  51.28  thousand compared   with Baht 47.62  thousand
in 1998 representing  an increase of 7.69%. Earnings
per share in 1999 amounted  to Baht 7.28 compared  with
Baht  6.76 in 1998  an increase of 7.69%. The book value
per share for 1999 was  Baht 231.61 compared with  Baht
223.17 in 1998 an increase of 3.78%.

In  1999,  the Company had an increase in cash from
operations  amounting  to  Baht 729.94 million,  but used
Baht  818.62 million from investment, and  gained Baht
329.15 million from financing,resulting in a net cash increase
of  Baht  240.47 million. The company’s current ratio decreased
from 3.37 times in 1998 to 3.25 times in 1999. The quick
ratio in 1998 2.46 times in 1999  3.12 times. The debt to
equity ratio in 1998 0.22 times in 1999 0.29 times.

รายการในงบการเงนิป ี2541 ไดจั้ดหมวดหมูใ่หมเ่พือ่ใหเ้ปรยีบเทยีบกบังบการเงนิป ี2542
Transactions in 1998 financial statements have been reclassified according for comparison with 1999 financial statements.

Keep on telling stories to sharpen memories, be inquisitive to gain knowledge.
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การดำเนนิงานและฐานะการเงนิทีผ่่านมา
1. ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงินทนุ

จากตัวเลขอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในปี 2543 0.27 เท่า
บ่งบอกถงึฐานะของสว่นผูถ้อืหุน้ทีมี่มากกวา่หนีสิ้นรวม ตลอด
จนศักยภาพของการขยายฐานหนีไ้ด้อีกมาก  หากโอกาสในการ
ทำธรุกิจมาถงึ

2. ความเพยีงพอของสภาพคลอ่ง

จากอตัราสว่นทรพัยสิ์นสภาพคลอ่ง ตลอดจนเงนิสดเพิม่
จากการดำเนนิงานในงบกระแสเงนิสดพบวา่  บริษัทฯ มีสภาพ
คล่องที่ดีมาก มีทรัพย์สินหมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน
ในขณะเดียวกันจากงบกระแสเงนิสดจะพบว่า  บริษัทฯ มีเงินสด
ไหลเขา้จากการดำเนนิงานตลอดระยะเวลา

3.  คุณภาพสินทรพัย์
ในด้านสินทรัพย์ถาวรโดยส่วนใหญ่แล้ว เป็นสินทรัพย์ที่

บริษัทฯ จัดหาสะสมมาใช้งานตลอด 36 ปีที่ผ่านมา และได้
จัดหามานานหลายปีแล้ว  ดังน้ันมูลค่าราคาแท้จริงของสินทรัพย์
โดยเฉพาะราคาทีดิ่นในปัจจุบันมีมูลค่าสูงมาก เม่ือเปรียบเทียบ
กับมูลค่าทีแ่สดงไวใ้นงบการเงนิ

ในด้านเงินลงทุน ในปี 2543 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี
40 เรื่องการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในสารหนี้และตราสารทุน
บริษัทฯ มีกำไร จากการปรบัราคาหลกัทรพัย ์242.59 ล้านบาท
แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น และตามมาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี 36
เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ เกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของเงนิลงทนุเปน็เงนิ 219.90 ล้านบาท

Past Financial Performance and Position
1. Appropriate Capital Structure :

The 2000 debt to equity ratio indicates that the
Company’s net equity is much greater than total liabilities
and, hence, the Company has a potential expansion of
business bases when opportunities arise.

2. Adequate Liquidity :

The liquidity ratios and cash increases from operation
in the cash  flow  statements indicate  that  the  Company
has high liquidity with current assets much greater than
current liabilities while cash inflows are much greater than
cash outflows all the time.

3.  Quality of Assets :
Most of the Company’s fixed assets have been

accumulated over the past 36 years and most of them
were acquired long time ago, therefore, their real market
value,  especially land, is much higher than that shown in
the Balance Sheet.

In 2000, according to  IAS  No.40 on the Accounting
for Investments in Debt and Equity Securities, the company
has gained Baht 242.59 million profit for fair value adjust-
ment in marketable securities showing in shareowners’
equities.  Additionally, according to IAS No. 36 on Impair-
ment of Assets, the company has suffered Baht 219.90
million loss.

อัตราสว่นหนีสิ้นตอ่ทุน
2543 0.27
2542 0.29
2541 0.22

2543 3.20        207.31
2542 3.25        729.94
2541 3.37     1,182.76

อัตราส่วน เงนิสดเพิม่จากการ
สภาพคล่อง ดำเนนิงานจากงบ

กระแสเงินสด

2000 0.27
1999 0.29
1998 0.22

Debt/Equity Ratio

Liquidity Cash Increase from
Ratio Operation in the

Cash Flow Statement
2000 3.20 207.31
1999 3.25  729.94
1998 3.37 1,182.76

มอง ฟงั คดิ ถาม พืน้ฐานของการเรยีนรู้
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To look, listen, think and ask are basic of learning.

การแข่งขันทางธุรกิจนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
ทุกวัน โดยเฉพาะเมื่อโลกเทคโนโลยีของการสื่อสารก้าวหน้า
ไปไกล ธุรกิจที่เคยแข่งขันกันในวงจำกัดกลายเป็นการแข่งขัน
แบบไร้พรมแดนความรวดเร็วและความแม่นยำของข่าวสารข้อมูล
และความรวดเร็วปรับเปลี่ยนต่อสถานการณ์เป็นเครื่องตัดสิน
ความสำเร็จและการอยู่รอด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การแข่งขัน ผู้บริหารเน้นความสำคัญของการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ความคล่องตัว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและใช้เทคโนโลยีให้
เป็นประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ Technology Internet  ได้ถูก
นำมาใช้เพ่ือสนับสนุนการทำงานจากทุกหนทุกแห่งเพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของขอ้มูลข่าวสารอยา่งรวดเรว็ การใช ้Wireless
Technology เพือ่ความสะดวกในการสือ่สารขอ้มูล รวมทัง้การ
พัฒนาระบบ Logistics ทำใหส้ามารถตดิตามสนิคา้ตัง้แตอ่อก
จากโรงงานไปขนสง่จนกระท่ังถึงร้านค้า ระบบการส่งข้อมูลทาง
EDI ถกูเชือ่มโยงกบั ระบบ Billing เพือ่ลดเอกสารและขัน้ตอน
การ Key Order  และยงัเปน็การเตรยีมตวัเขา้สูร่ะบบ Supply
Chain Management และ E-Business ต่อไป

Business is now becoming more competitive due    to
the fast evolution in communication technololy. The com
petition that used to restrict only in local area is now become
more global. The winner or survivor in business is
decided by speed and accuracy of information and more
important the capability to quickly adapt to fast changing
situation. To be more competitive the management empha-
sized on increasing flexibility, work reduction and utilize
technology efficiently.  Internet Technology is used to
supply information instantly as requested anywhere
anytime. To be more flexible, Wireless Technology is
considered for the need of data communication. Logistics
system allows the tracking of goods right out from the
factory to transporter and reach the costomers. EDI
system is integrated to Billing system to reduce document
and work for data entry and also prepare ourselves for
Supply Chain management and E-business in future.
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4. ความสามารถในการทำกำไร

จากอตัราสว่นทางการเงนิขา้งตน้ พบวา่ บริษัทฯ มีอัตรา
กำไรสงูขึน้ เม่ือเทยีบกบัปี 2542,  2541 ท่ีผ่านมา

5. ระยะเวลาการดำรงสินค้า และระยะเวลารับชำระ
หนีจ้ากลกูหนี้

จากการปรับกลยุทธในการจัดการบริหารลูกหน้ีและสินค้า
คงคลัง ซึ่งเริ่มส่งผลมาตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบันจะพบว่า
วงจรการหมุนของเงินสดของบริษัทดีขึ้นมาก ถึงแม้ว่าปี 2543
จะมากขึน้  5.51 วัน จาก 80.64 วัน ในปี 2542 เป็น 86.15 วัน

ในป ี 2543 บริษัทฯยงัคงลดปรมิาณธรุกจิใหน้อ้ยลง โดย
เฉพาะธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดกำไรและยังคงพัฒนาลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดปริมาณเงินทุน
หมนุเวยีนทีต่อ้งไปจมอยูใ่นลกูหนีแ้ละ สินคา้คงเหลอื

6. ภาระผูกพันที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน/
ผลการดำเนนิงานอยา่งมนียัสำคญั

รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 12 ภาระ
ผูกพนั หนา้ 119 ในรายงานประจำปน้ีี

4.  Profitability :

According to the above ratio,  the company earned
more profits it was found that the company’s earnings
increased when compared with figures in the years 1999
and 1998.

5.  Inventories Coverage and Collection Period :

According to new strategy of accounts receivable
and inventories management starting from  1998, it was
obviously found that the Company’s operating cycle days
considerably improved, even though the operating cycle
days in 2000 were 86.15 days compared with 80.64 days
in 1999 representing an increase of 5.10 days.

In 2000, the Company has attempted to scale down
the businesses especially those that do not generate
earnings, the  measures  for  accounts  receivable  and
inventories efficiency management has also been kept
on going in order to reduce working capital in receivables
and  inventories.

6. Obligations Liable to Financial Situation / Result
of Operation

Details  are stated in the Note to the Financial State-
ments No. 12 Obligations page 119 in this Annual
Report.

2543 5.62 6.54   16.19 6.61
2542 2.80 3.14     7.28 9.68
2541 2.67 3.03     6.76      10.65

อัตรากำไรต่อ อัตรากำไรต่อ กำไรต่อหุ้น Price/Earning
รายได้รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น Ratio

2543      9.15 137.57  86.15
2542 10.93 135.57  80.64
2541 19.91 146.13 102.60

ระยะเวลา ระยะเวลารับ วงจรการหมนุ
การดำรง ชำระหนี้ ของเงินสด
สินค้า จากลกูหนี้

2000 5.62 6.54   16.19 6.61
1999 2.80 3.14 7.28 9.68
1998 2.67 3.03 6.76 10.65

Earning to Earning to Earning Price/Earning
Sales Equity per share Ratio

2000 9.15 137.57  86.15
1999 10.93 135.57  80.64
1998 19.91 146.13 102.60

Inventories Collection Operating
Coverage Period Cycle Days

ความเป็นเพื่อนเป็นสิ่งที่ดีงาม ที่มนษุย์จะพึงปฏิบัติต่อกัน
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Friendship is the best one can offer to mankind.
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งบการเงินและนโยบายการบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอ่  ผู้ถอืหุน้ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล  จำกดั (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ไอ. ซี. ซี.
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลใน
งบการเงินเหล่าน้ี ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของ ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผน
และปฏิบัติงานเพือ่ให้ได้ความเชือ่ม่ันอย่างมีเหตุผลว่า   งบการเงนิแสดงขอ้มูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคญัหรือไม่
การตรวจสอบรวมถงึการใช้วิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ท่ีเป็นจำนวนเงนิและการเปดิเผยข้อมูลในงบการเงนิ
การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น  ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ขา้พเจา้เหน็วา่งบการเงนิขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2543 และ 2542 ผลการดำเนนิงาน
และกระแสเงนิสด สำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของแตล่ะปีของ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) โดยถกูต้อง
ตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ตามทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 15 บริษัทฯ ถกูฟอ้งโดยบรษัิท 2 แหง่ ตามคดหีมายเลขดำที่
12128/2543 ในฐานความผดิผดิสญัญาเชา่ จำนวน ทนุทรพัย ์938,860.56 บาท ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการพจิารณาในชัน้ศาล
ยงัไมท่ราบผลทีแ่นน่อน ซ่ึงผูบ้ริหารของ บริษัทเชือ่ม่ันวา่จะไมเ่กดิความเสยีหาย จึงไมไ่ดป้ระมาณการเผือ่ความเสยีหายไว้

(นายนท ี แสงอดุมเลศิ)
ผู้สอบบัญชรัีบอนญุาตเลขทะเบยีน 300

กรุงเทพมหานคร
วนัที ่7 กมุภาพนัธ ์2544

เป็นคนต้องรู้จักตัวเอง
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REPORT OF INDEPENDENT AUDITOR
To The Board of Directors and Shareowners of  I.C.C. International Public Company Limited

I  have audited  the balance sheets of  I.C.C. International Public Company Limited as of 31st  December,
2000 and 1999,  the related statements of earnings ,changes in shareowners’ equity,  retained  earnings  and
cash  flows  for  the  years  then ended.   These  financial statements are the responsibility  of  the  Company’s
management  as  to  their  correctness  and  completeness  of  the  presentation.   My  responsibility  is to
express an opinion on these financial statements based on my audits.

I  conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards.  Those standards
require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements
are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts
and disclosures in  the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used
and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements
presentation. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.

In my opinion, the financial statements  referred  to  above  present  fairly, in all material respects, the
financial position of  I.C.C. International Public Company Limited as of 31st  December, 2000 and 1999 and the
results of  its operations and its cash flows for the years then ended in conformity  with generally accepted
accounting principles.

As mentioned in the Notes to the Financial Statements No. 15, the Company has been filed as of Dum
Case No. 12128/2543 by 2 companies on the charge of breaching the lease agreement at the capital amount
of Baht 938,860.56. The case is now under the Court’s judgement with no final result being yet announced. As
the Company’s management are confident that there will be no damage occurred from this case, so the reserve
for loss from damage has not been estimated.

(Mr. Natee  Sangudomlert)
Certified Public Accountant Reg. No. 300
Thammakarn Accounting Office.
18 Pan Road, Silom, Bangrak District, Bangkok 10500
Tel. 236-4465
February  7, 2001

Financial Statements and Significant Accounting Policies

Being a man is to know oneself.



ปรัชญา ดร.เทียม  โชควัฒนา :

70 เ ร า ส ร ร ส ร� า ง ค ว า ม สุ ข แ ล ะ ค ว า ม ส ว ย ง า ม เ พื ่ อ ป ว ง ช นรายงานประจำป ี2543 / ANNUAL REPORT 2000

สินทรัพย์

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม
หมายเหตุ          2543 (บาท)                 2542 (บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร    368,934,454.63           833,098,513.88
เงินลงทุนระยะสั้น     402,073,332.37         501,282,927.56
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า 2, 3        3,486,135,037.19         2,922,625,209.14
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ      125,732,862.50          142,986,443.06
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ    3,360,402,174.69      2,779,638,766.08
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  4, 13     398,115,249.75          395,245,249.75
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ - อ่ืน ๆ         1,000,000.00  -
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ       51,040,000.00           51,040,000.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น      348,075,249.75          344,205,249.75
สินค้าคงเหลือ 2 162,659,349.44         122,886,680.44
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

อะไหล่คงเหลือ       19,480,974.77          23,856,225.05
รายได้ค้างรับ       28,645,134.82          23,775,467.47
เงินทดรองจ่าย         7,228,954.50              5,573,777.01
อ่ืน ๆ            3,297,946.38                 3,429,477.56

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   4,700,797,571.35           4,637,747,084.80
เงินให้กู้ยืมระยะยาว  5 142,250,000.00             30,000,000.00
เงินลงทุน 2,  6

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     1,201,093,313.92         1,141,911,995.12
อ่ืน ๆ      141,514,623.37            170,625,256.00
เงินลงทุนในตราสารหนี้      635,926,148.04          240,100,000.00

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ ์ (สุทธ)ิ 2,  7           2,241,640,922.48  2,355,050,885.73
สินทรัพย์อื่น

เงินทดรองจ่าย       74,163,459.53        74,094,068.13
กองทุนสมทบรอตัดจ่าย          1,905,226.00          1,905,226.00
อ่ืน ๆ            26,630,612.31        23,689,156.56

รวมสินทรัพย์     9,165,921,877.00   8,675,123,672.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบดุล

อารมณช่ั์ววบู อาจทำลายมติรภาพทีย่นืยาวได้
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Assets

as of December 31,
Notes 2000(Baht) 1999(Baht)

Current Assets

Cash on hand and on deposit       368,934,454.63              833,098,513.88
Short - term investments       402,073,332.37              501,282,927.56
Accounts and notes receivable 2,  3       3,486,135,037.19            2,922,625,209.14
Less  Reserve for doubtful accounts         125,732,862.50               142,986,443.06
Net accounts and notes receivable       3,360,402,174.69            2,779,638,766.08
Short - term loans to related companies 4, 13        398,115,249.75             395,245,249.75
Other short - term loans           1,000,000.00  -
Less  Reserve for doubtful accounts          51,040,000.00                51,040,000.00
Net - short term loans      348,075,249.75             344,205,249.75
Inventories 2  162,659,349.44             122,886,680.44
Other current assets

Spare parts inventory         19,480,974.77                23,856,225.05
Accrued Income      28,645,134.82                23,775,467.47

                Advances           7,228,954.50                 5,573,777.01
                Others            3,297,946.38                 3,429,477.56

Total current assets       4,700,797,571.35         4,637,747,084.80
Long - term loans 5       142,250,000.00               30,000,000.00
Investments  in  2,  6

Related companies       1,201,093,313.92         1,141,911,995.12
Others       141,514,623.37            170,625,256.00
Debt securities       635,926,148.04            240,100,000.00

Land, buildings and equipment (net)  2,  7      2,241,640,922.48         2,355,050,885.73
Other assets

Advances         74,163,459.53               74,094,068.13
Deferred charges for provident fund contributions   1,905,226.00                 1,905,226.00
Others         26,630,612.31               23,689,156.56

Total  Assets    9,165,921,877.00         8,675,123,672.34

Notes to the financial statements are part of all the financial statements.

Balance sheet

A quick temper is the bane of a long friendship.
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หนีสิ้นและสว่นของผูถื้อหุน้

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม
หมายเหตุ        2543 (บาท)               2542 (บาท)

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 8         463,243.13           5,749,303.10
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า      931,129,896.68       959,537,078.14
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย      375,599,753.70       293,911,890.77
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย      113,388,463.33       112,762,658.98
อ่ืน ๆ       46,422,419.81         54,602,827.56

      รวมหนีสิ้นหมนุเวยีน   1,467,003,776.65    1,426,563,758.55
หุ้นกู้ 9      495,000,000.00       500,000,000.00
หนี้สินอื่น

เงนิประกนั - เงนิมดัจำ         4,927,229.43           4,533,517.43
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน         5,738,667.00         12,390,000.00
อ่ืน ๆ           440,382.24              398,989.07

รวมหนี้สิน   1,973,110,055.32    1,943,886,265.05
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ทนุจดทะเบยีน มูลคา่หุน้ละ 10 บาท

หุน้สามญั 50,000,000 หุน้      500,000,000.00       500,000,000.00
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

หุน้สามญั 29,063,373 หุน้     290,633,730.00       290,633,730.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น   1,487,143,830.00   1,487,143,830.00
กำไรสะสม

จัดสรรแล้ว
สำรองตามกฎหมาย       29,063,373.00         29,063,373.00
สำรองทั่วไป      616,284,987.70       595,126,809.72

ยังไม่ได้จัดสรร   4,527,094,441.42    4,193,884,070.45
ผลกำไรจากการปรับราคายุติธรรมของหลักทรัพย์      242,591,459.56       135,385,594.12

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   7,192,811,821.68    6,731,237,407.29
รวมหนีสิ้นและสว่นของผูถ้อืหุน้   9,165,921,877.00    8,675,123,672.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

อ่อนน้อมถ่อมตน ทำให้คนยอมรับ
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Liabilities and Shareowners’ Equity

as of December 31,
Notes 2000(Baht) 1999(Baht)

Current Liabilities

Overdrafts and bank loans 8             463,243.13   5,749,303.10
Accounts and notes payable       931,129,896.68   959,537,078.14
Other current liabilities

Accrued expenses       375,599,753.70   293,911,890.77
Income tax payable       113,388,463.33   112,762,658.98

                Others         46,422,419.81   54,602,827.56
Total current liabilities        1,467,003,776.65   1,426,563,758.55

Debenture 9       495,000,000.00   500,000,000.00
Other liabilities

Guarantees - deposits          4,927,229.43   4,533,517.43
Assets payable          5,738,667.00   12,390,000.00
Others             440,382.24   398,989.07

Total  liabilities       1,973,110,055.32   1,943,886,265.05
Shareowners’ Equity

Capital stock
Registered capital, Common Stock par value 10 Baht

per  share  50,000,000  Shares        500,000,000.00   500,000,000.00
Issued and fully paid, Common Stock par value 10 Baht

per  share  29,063,373  Shares        290,633,730.00   290,633,730.00
Paid-in Capital in excess of par value      1,487,143,830.00  1,487,143,830.00
Retained earnings

Appropriated
Statutory reserve         29,063,373.00   29,063,373.00
General reserve       616,284,987.70    595,126,809.72

Unappropriated     4,527,094,441.42      4,193,884,070.45
Unrealized profit  for fair value adjustment in marketable securities       242,591,459.56    135,385,594.12

Total Shareowners’ Equity     7,192,811,821.68    6,731,237,407.29
Total Liabilities and Shareowners’ Equity     9,165,921,877.00   8,675,123,672.34

Notes to the financial statements are part of all the financial statements.

 Be  modest  in order to be  accepted.
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สำหรบัปี ส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม

รายได้

รายได้จากการขายสินค้า     8,033,902,316.53   7,181,667,112.99
        รายไดอ่ื้น

กำไรจากการปริวรรตเงินตรา                  38,730.42                  2,149,675.40
กำไรจากการขายเงินลงทุน           48,392,254.08                37,300,907.61
เงินปันผลรับ          104,120,980.00                87,298,157.00
ดอกเบี้ยรับ           98,301,370.03             128,558,714.26
รับจ้างทำของ           31,214,325.89                50,097,535.33
ค่าเช่ารับ           32,239,159.04                24,333,823.80
เงินชดเชยรับ             4,604,182.79                  2,213,609.92
อ่ืนๆ           25,761,988.70                38,870,511.15

รวมรายได้       8,378,575,307.48          7,552,490,047.46
ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย       5,618,467,255.17          5,063,978,468.66
ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร       1,800,349,573.21          1,718,784,241.89
ดอกเบี้ยจ่าย           43,649,515.68                35,234,495.71
ค่าตอบแทนกรรมการ             6,200,000.00                  2,000,000.00
รายการกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า               (128,640.00) -
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้                     -             245,116,608.13
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์          219,896,413.63             147,747,335.33

        คา่ใชจ่้ายอืน่             2,769,136.84                12,774,228.93
      รวมค่าใช้จ่าย       7,691,203,254.53          7,225,635,378.65
กำไรก่อนภาษีเงินได้          687,372,052.95             326,854,668.81

ภาษีเงินได้          216,750,012.00             115,272,889.00
กำไรสุทธิ          470,622,040.95             211,581,779.81
กำไรต่อหุ้น                        16.19                                 7.28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุน

         2543 (บาท)   2542 (บาท)

ความคิดสร้างสรรค์ คือ พ้ืนฐานสำคัญของผู้ประกอบการค้า
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Revenues

Sales      8,033,902,316.53   7,181,667,112.99
Other income

Profit on foreign exchange                38,730.42                  2,149,675.40
Profit from disposal of investments         48,392,254.08                37,300,907.61
Dividend income       104,120,980.00                87,298,157.00
Interest income         98,301,370.03             128,558,714.26
Subcontract income         31,214,325.89                50,097,535.33
Rental income         32,239,159.04                24,333,823.80
Compensation income           4,604,182.79                  2,213,609.92
Others         25,761,988.70                38,870,511.15

Total revenues    8,378,575,307.48          7,552,490,047.46
Expenses

Cost of sales    5,618,467,255.17          5,063,978,468.66
Selling and administrative expenses    1,800,349,573.21          1,718,784,241.89
Interest expenses         43,649,515.68                35,234,495.71
Directors’ fee           6,200,000.00                  2,000,000.00
Reversing for loss from impairment of assets            (128,640.00) -
Loss from debt restructuring                     -              245,116,608.13
Loss from impairment of assets       219,896,413.63             147,747,335.33
Other expenses           2,769,136.84                12,774,228.93
Total expenses    7,691,203,254.53           7,225,635,378.65

Earnings before income tax       687,372,052.95              326,854,668.81
Income tax at 30%       216,750,012.00              115,272,889.00

Net earnings       470,622,040.95              211,581,779.81
Earnings per share                     16.19                                   7.28

Notes to the financial statements are part of all the financial statements.

Statement of Income
for the year ended December 31,

2000(Baht) 1999(Baht)

Creativity is the principle of all traders.
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กำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร :

ยอดยกมาจากงวดก่อน          4,193,884,070.45           4,103,666,999.98
หัก รายการจัดสรรกำไรสุทธิงวดก่อน

สำรองทั่วไป           21,158,177.98                19,642,903.84
เงินปันผลจ่าย          116,253,492.00             101,721,805.50

กำไรสุทธิสำหรับปี          470,622,040.95             211,581,779.81
กำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร       4,527,094,441.42          4,193,884,070.45

กำไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้ว

สำรองตามกฏหมาย           29,063,373.00                29,063,373.00
สำรองทั่วไป          616,284,987.70             595,126,809.72
รวมกำไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้ว           645,348,360.70             624,190,182.72

รวมกำไรสะสม       5,172,442,802.12          4,818,074,253.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรสะสม

สำหรบัปี ส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม

         2543 (บาท) 2542 (บาท)

อย่าหลงเช่ือคำกล่าวของผ้อ่ืน โดยขาดสตแิละความรอบคอบ
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Statement of Retained Earnings
for the year ended December 31,

 2000(Baht)  1999(Baht)
Unappropriated retained earnings :

Beginning          4,193,884,070.45              4,103,666,999.98
Less Appropriated last year’s net earnings

General reserve         21,158,177.98                19,642,903.84
Dividend paid       116,253,492.00             101,721,805.50

Net earnings after tax       470,622,040.95             211,581,779.81
Unappropriated retained earnings    4,527,094,441.42          4,193,884,070.45

Appropriated retained earnings :

Statutory reserve         29,063,373.00                29,063,373.00
General reserve       616,284,987.70             595,126,809.72
Total appropriated retained earnings       645,348,360.70             624,190,182.72

Total Retained Earnings    5,172,442,802.12          4,818,074,253.17

Notes to the financial statements are part of all the financial statements.

Don’t fall for others without consciousness and  thorough thinking.
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ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญ
ยอดต้นงวด          290,633,730.00             290,633,730.00
ยอดปลายงวด          290,633,730.00             290,633,730.00

ส่วนเกนิทนุ

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ยอดต้นงวด       1,487,143,830.00          1,487,143,830.00
ยอดปลายงวด       1,487,143,830.00          1,487,143,830.00

กำไรสะสม

จัดสรรแล้ว
สำรองตามกฏหมาย
ยอดต้นงวด           29,063,373.00                29,063,373.00
ยอดปลายงวด           29,063,373.00                29,063,373.00

สำรองทั่วไป
ยอดต้นงวด          595,126,809.72             575,483,905.88
เพิ่มระหว่างงวด           21,158,177.98                19,642,903.84
ยอดปลายงวด          616,284,987.70             595,126,809.72

ยังไม่ได้จัดสรร
ยอดต้นงวด        4,193,884,070.45          4,103,666,999.98
เพิ่มระหว่างงวด           470,622,040.95             211,581,779.81
ลดระหว่างงวด          137,411,669.98             121,364,709.34
ยอดปลายงวด       4,527,094,441.42          4,193,884,070.45

ผลกำไร (ขาดทุน) จากการปรับราคายุติธรรมของหลักทรัพย์
ยอดต้นงวด          135,385,594.12 -
เพิ่มระหว่างงวด          170,205,865.44             135,385,594.12
ยอดปลายงวด          242,591,459.56             135,385,594.12

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น       7,192,811,821.68          6,731,237,407.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลีย่นแปลงในสว่นของผูถ้อืหุน้

สำหรบัปี ส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม

         2543 (บาท)          2542 (บาท)

หากอยากไดอ้นาคตทีม่ั่นคง จงอย่าเห็นแก่ตัว
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Capital Stock

Common stock issue and fully paid
Beginning       290,633,730.00          290,633,730.00
Ending       290,633,730.00          290,633,730.00

Excess Capital

Paid-in Capital in excess of par value
Beginning    1,487,143,830.00       1,487,143,830.00
Ending    1,487,143,830.00       1,487,143,830.00

Retained Earnings

Appropriated
Statutory reserve

Beginning        29,063,373.00            29,063,373.00
Ending        29,063,373.00            29,063,373.00

General reserve
Beginning       595,126,809.72          575,483,905.88
Increase        21,158,177.98            19,642,903.84
Ending       616,284,987.70          595,126,809.72

Unappropriated
Beginning    4,193,884,070.45       4,103,666,999.98
Increase       470,622,040.95          211,581,779.81
Decrease       137,411,669.98          121,364,709.34
Ending    4,527,094,441.42       4,193,884,070.45

Unrealized profit (loss) for fair value adjustment in marketable securities
Beginning        135,385,594.12 -
Increase        170,205,865.44           135,385,594.12
Ending        242,591,459.56          135,385,594.12

Total Shareowners’ equity     7,192,811,821.68       6,731,237,407.29

Notes to the financial statements are part of all the financial statements.

Statement of Changes in Shareowners’ Equity
for the year ended December 31,

 2000(Baht)  1999(Baht)

To have a secure future is to be unselfish.
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไรสุทธิ         470,622,040.95             211,581,779.81
บวก (หัก) รายการปรบัปรุง
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย         121,891,339.61             141,117,694.80
(กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน           (5,233,460.57)                (4,648,382.09)
ขาดทุนจากการเลิกเช่า                -                  2,317,583.57
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน                 56,279.28                     -
(กำไร) ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์         (48,392,254.08)              (37,211,138.87)
ขาดทุนจากเงินลงทุน                -                12,684,460.19
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้                -             245,116,608.13
ผลขาดทุนจากการให้กู้ยืม            2,712,857.56                     -
ทรัพย์สินโอนเป็นค่าใช้จ่าย               288,164.82                     -
รายการกลับบัญชีผลขาดทุนจากการด้อยค่า              (128,640.00)                     -
หนีส้งสัยจะสญู เพิม่ (ลด)             2,500,000.00                     -
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์          219,896,413.63            147,747,335.33
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า (เพิ่ม) ลด         (580,763,408.61)           (150,368,455.50)
สินคา้คงเหลอื (เพิม่) ลด          (17,106,112.97)               63,033,675.14
อะไหลค่งเหลอื (เพิม่) ลด            4,375,250.28                 1,960,099.64
รายไดค้้างรบั (เพิม่) ลด           (7,582,524.91)             (36,475,905.26)
เงนิทดรองจา่ย (เพิม่) ลด           (1,724,568.89)               19,258,258.16
สินทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (เพิม่) ลด               131,531.18               (1,816,495.42)
กองทุนเงินสมทบ

รอตดัจา่ย (เพิม่) ลด                -               10,695,341.07
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า เพิ่ม (ลด)         (28,407,181.46)               66,142,805.99
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่ม (ลด)          81,687,862.93               77,697,888.85
ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย เพิม่ (ลด)               625,804.35             (20,708,652.38)
หนีสิ้นหมนุเวยีนอืน่ เพิม่ (ลด)           (8,180,407.75)               (6,205,470.24)
หนีสิ้นอืน่ เพิม่ (ลด)                 41,393.17             (11,980,693.87)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน         207,310,378.52            729,938,337.05

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2543 (บาท)          2542 (บาท)

การแข่งขัน คือการทำให้คนเราต้องคิดต้องต่ืนตัวอย่ตลอดเวลา
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Cash flow from operation

Net earnings       470,622,040.95            211,581,779.81
Add (Less) Items not affecting cash flow
Depreciation and Amortization       121,891,339.61            141,117,694.80
(Profit) Loss from disposal of fixed assets         (5,233,460.57)               (4,648,382.09)
Loss from termination of lease agreement                -                 2,317,583.57
Loss from retirement of assets              56,279.28                     -
(Profit) Loss from disposal of investment       (48,392,254.08)             (37,211,138.87)
Loss from  investment                -               12,684,460.19
Loss from debt restructuring                -            245,116,608.13
Loss from loans given          2,712,857.56              -
Assets tranfer to expenses          288,164.82              -
Reversing for loss from impairment of assets           (128,640.00)                     -
Increase (decrease) in doubtful debt           2,500,000.00                     -
Loss from impairment of assets      219,896,413.63            147,747,335.33
(Increase) decrease in accounts and notes receivable     (580,763,408.61)           (150,368,455.50)
(Increase) decrease in inventories       (17,106,112.97)               63,033,675.14
(Increase) decrease in spare parts inventory          4,375,250.28                 1,960,099.64
(Increase) decrease in accrued income         (7,582,524.91)             (36,475,905.26)
(Increase) decrease in advances         (1,724,568.89)               19,258,258.16
(Increase) decrease in other current assets            131,531.18               (1,816,495.42)
(Increase) decrease in Deferred charges for

Provident Fund Contributions                -               10,695,341.07
Increase (decrease) in accounts and notes payable       (28,407,181.46)               66,142,805.99
Increase (decrease) in accrued expenses        81,687,862.93               77,697,888.85
Increase (decrease) in accrued income tax            625,804.35             (20,708,652.38)
Increase (decrease) in other current liabilities         (8,180,407.75)               (6,205,470.24)
Increase (decrease) in other liabilities              41,393.17             (11,980,693.87)

Net cash flow from operation      207,310,378.52            729,938,337.05

Statement of Cash Flow
as of December 31,

 2000(Baht)  1999(Baht)

Competition is what makes men fully observant and  circumspect at all times.
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิลงทนุระยะสัน้ (เพิม่) ลด          99,209,595.19           (501,132,927.56)
เงินให้กู้ยืมระยะยาว (เพิ่ม) ลด        (112,250,000.00)             (40,000,000.00)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (เพิ่ม) ลด           (3,870,000.00)            118,900,000.00
ซื้อหลักทรัพย์หุ้นทุนเพิ่ม        (247,421,906.62)           (105,624,471.63)
ขายหลักทรัพย์หุ้นทุน         150,681,566.34            142,031,474.87
ซื้อหลักทรัพย์หุ้นกู้        (395,826,148.04)           (235,000,000.00)
ซื้อทรัพย์สินเพิ่ม         (49,811,319.34)           (196,772,576.95)
ขายทรัพย์สิน          24,034,285.56               12,962,696.57
ซื้อสินทรัพย์อื่น           (3,961,153.05)               (4,015,641.58)
ขายทรพัยสิ์นอืน่ รับคนืเงนิประกนั - เงนิมดัจำ               537,815.16               11,676,450.37
เจา้หนีเ้งนิประกนั - เงนิมดัจำ เพิม่ (ลด)               393,712.00             (21,708,602.31)
เงินชดเชยรับจากทรัพย์สินเสียหาย                -                       66,125.00

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน        (538,283,552.80)           (818,617,473.22)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพิ่ม (ลด)     (5,286,059.97)                   (439,297.13)
ไถ่ถอนหุ้นกู้            (5,000,000.00)                     -
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน                -             (68,686,832.28)
เจ้าหนี้ทรัพย์สินลดลง           (6,651,333.00)                     -
ออกหุ้นกู้                -            500,000,000.00
จ่ายเงินปันผลปีก่อน        (116,253,492.00)           (101,721,805.50)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน        (133,190,884.97)            329,152,065.09
เงินสดสทุธเิพ่ิม (ลด)        (464,164,059.25)            240,472,928.92
เงนิสดคงเหลอื ณ วันตน้ปี         833,098,513.88            592,625,584.96
เงินสดคงเหลอื ณ วันสิน้ปี         368,934,454.63            833,098,513.88

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
เงินสดจ่ายในระหว่างปี

ดอกเบี้ยจ่าย          44,519,995.13               26,420,283.38
ภาษีเงินได้         216,124,207.65            135,981,541.38

         2543 (บาท) 2542 (บาท)

การทำงานควรเจือจานประโยชน์ให้ผู้อื่นและส่วนรวม
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Cash flow from investment activities

(Increase) decrease in short-term investments        99,209,595.19           (501,132,927.56)
(Increase) decrease in long-term loans     (112,250,000.00)             (40,000,000.00)
(Increase) decrease in short-term loans          (3,870,000.00)            118,900,000.00
Acquisition of  marketable securities     (247,421,906.62)           (105,624,471.63)
Disposal of marketable securities      150,681,566.34            142,031,474.87
Acquisition of Bond     (395,826,148.04)           (235,000,000.00)
Acquisition of assets       (49,811,319.34)           (196,772,576.95)
Disposal of assets        24,034,285.56               12,962,696.57
Acquisition of other assets         (3,961,153.05)               (4,015,641.58)
Disposal of other assets, refund of guarantees and deposits  537,815.16  11,676,450.37
Increase (decrease) in guarantors and depositors            393,712.00             (21,708,602.31)
Compensation of damaged assets                -                       66,125.00

Net cash flow from investment activities     (538,283,552.80)           (818,617,473.22)
Cash flow from financing activities

Increase (decrease) in overdrafts and bank loans         (5,286,059.97)                   (439,297.13)
Debenture redemption         (5,000,000.00)                     -
Increase (decrease) in loans from related companies                -             (68,686,832.28)
Increase (decrease) in assets payable         (6,651,333.00)                     -
Debenture issuance                -            500,000,000.00
Prior year dividends paid     (116,253,492.00)           (101,721,805.50)

Net cash flow from financing activities     (133,190,884.97)            329,152,065.09
Net cash increase (decrease)     (464,164,059.25)            240,472,928.92
Cash on hand at the beginning of the year      833,098,513.88            592,625,584.96
Cash on hand at year - end      368,934,454.63            833,098,513.88

Notes to the financial statements are part of all the financial statements.

Additional information of cash flow statement
Cash paid during the year

Interest paid        44,519,995.13               26,420,283.38
Income tax paid      216,124,207.65            135,981,541.38

2000(Baht)  1999(Baht)

At  work, one must always contribute to the well-being  of others.
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to the Financial Statements
วันที ่31 ธันวาคม 2543 และ 2542
1. มูลฐานสำหรบังบการเงิน
ส่วนหนึ ่งของทรัพย์สินหนี ้สินรายได้และค่าใช้จ่ายของ

บริษัทเป็นรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทร่วม และบริษัทในเครือ
งบการเงินนี ้แสดงรวมถึงผลของรายการที่ได้ตกลงร่วมกัน
ระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการค้าตามปกติทาง
ธรุกจิ

2. นโยบายการบญัชทีีส่ำคญั
2.1 การรบัรู้รายได ้คำนวณตามเกณฑสิ์ทธิ
2.2 การตัง้คา่เผือ่หนีส้งสัยจะสญู บริษัทฯ ประมาณจาก

ลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้โดยอาศัยประสบการณ์ในการ
เก็บหน้ีท่ีผ่านมาเปน็เกณฑ์

2.3 การตีราคาสินค้าคงเหลือประเภทซื ้อมาขายไป
ตีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ต่ำกว่า โดยใช้เกณฑ์
ถัวเฉล่ียถ่วงนำ้หนกั
สินค้าคงเหลือประเภทอสังหาริมทรัพย์แสดงในราคาทุน

ประกอบดว้ยตน้ทนุทีดิ่นและอาคารชดุ
2.4 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ได้

แสดงตามมลูค่าหลังหักมูลค่าท่ีคาดวา่จะได้รับคืน มูลค่าท่ีคาด
ว่าจะได้รับคืนสำหรับเงินลงทุนใช้เกณฑ์ราคาขายสุทธิซ่ึงกำหนด
จากราคาตามบญัชีของเงนิลงทนุแตล่ะรายการ

2.5 การตรีาคาเงนิลงทนุ
      เงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
ถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย  แสดงด้วย ราคายุติธรรมผลต่าง
จากการเปลีย่นแปลงมลูคา่แสดงในสว่นของผูถ้อืหุน้
เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นหลักทรัพย์นอกตลาดถือเป็นเงิน

ลงทุนทั่วไปแสดงในราคาทุนหลังหักค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ
ด้อยคา่แลว้ ผลขาดทนุแสดงในงบกำไรขาดทนุ
กำไรขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์หุ้นทุนใช้ราคาทุนถัว

เฉล่ียถ่วงนำ้หนกั

2.6 สินทรพัยถ์าวร
ท่ีดิน แสดงในราคาทนุเดมิท่ีซ้ือมา
อาคารและอุปกรณ์ ตั้งแต่เริ ่มกิจการจนถึงสิ้นสุด

ณ  ปี  2524 คำนวณคา่เส่ือมราคาโดยวธีิลดลงทุกปี (Declining
BalanceMethod)ในอัตราสูงสุดของสินทรัพย์แต่ละประเภท
ตามทีก่ำหนดในประมวลรษัฎากร

As of December 31,2000 and 1999
1. Basis for Financial Statements

These  financial  statements  include transactions
related  to assets, liabilities, revenues and  expenses of
joint ventures  and associated companies. Therefore,
these  financial statements  reflect  those  normal business
transactions on the basis as jointly agreed by all the
companies concerned.
2. Summary of Significant Accounting Policies

2.1 Revenues are realized on an accrual basis.
2.2 Reserve for doubtful accounts is estimated

based on  the Company’s experience on uncollectible
accounts.

2.3 Inventories on trading category are stated at the
lower of aggregate cost or net realizable value. Cost  is
determined on a weighted-average basis.

Inventories on real estate which are stated at cost
consist of the cost of land and apartment.

2.4 Reserve  for  loss  from  impairment  of  the
assets is shown after deducting approximate  fair value.
The approximate fair value of investments is calculated
on the net selling price  which  is derived  from  the book
value of each investment.

2.5 Investments
Long - term marketable securities are considered

as securities available for sale which are stated at fair
value. Differences  from the  change  in  value  are stated
in  the shareowner’s  equities.

Long - term non - marketable securities are
considered as securities for general purpose  which  are
stated at cost after deduction of reserve for loss from
impairment. Such loss is stated in the Statement of
Income.

Profit and loss from the disposal of investment is
based on a weighted average.

2.6 Fixed assets
Land  is stated  at  the original purchase price.
Depreciation of buildings and equipment  acquired

prior to 1981 is determined by using  declining balance
method  over  the  estimated  useful  life  of each asset  as
allowed by the Revenue code.

ทำทกอยา่งใหถ้กตอ้งและเปดิเผยจะชนะใจคนได ้มีแตส่ร้างมติร ไม่มีศตัร
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สำหรับอาคารและอุปกรณ์ที ่ซ ื ้อในปี 2525 เป็นต้นไป
คำนวณโดยวธีิเส้นตรง   (Straight  line  Method)   ในอัตราดังน้ี

อาคารและสิง่ปลูกสร้าง        5%   ต่อปี
ครุภัณทแ์ละทรพัยสิ์นอ่ืน    20%   ตอ่ปี
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ซื้อในปี 2526 เป็นต้นไปคำนวณ

โดยวธีิ   Sum   of   Year’s   Digits   Method      โดยทีอ่ายุการใช้
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวไม่ต่ำกว่าจำนวนปีที่กำหนด
ไว้ในพระราชกฤษฎกีา (ฉบับท่ี 22)ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและ
คา่เสือ่มราคาทรพัยสิ์น

สิทธกิารเชา่ ตดัจา่ยตามอายกุารเชา่
ในปี  2532  บริษัทฯเปลี ่ยนแปลงวิธ ีการคำนวณ

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ซื้อระหว่างปีโดยจะเริ่มคำนวณค่า
เส่ือมราคาในเดอืนถดัไปจากเดอืนทีซ้ื่อสินทรพัยม์า

2.7 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่า
เป็นเง ินบาทตามอัตราแลกเปลี ่ยน ณ วันที ่เก ิดรายการ
ทรัพย์สินคงค้าง ณ วันสิ้นปีได้แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตรา
ถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ซื้อ ส่วนหนี้สินคงค้าง ณ วันสิ้นปี
ได้แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราถัวเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชย์ ขาย
กำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินบาทได้รวมในงบ

กำไรขาดทนุแลว้

2.8 กองทนุสำรองเลีย้งชพีพนกังาน
บริษัทฯ  และพนักงานร่วมกันจัดต้ังกองทุนสำรองเล้ียง

ชีพตาม  พ.ร.บ. กองทนุสำรองเลีย้งชพี  พ.ศ.  2530 โดยจดัตัง้
ณ   วันท่ี 3 มิถุนายน  2539  ทะเบียนเลขท่ี  41/2539 และบริษัทฯ
ได้โอนเงนิกองทนุเงนิสะสมพนกังาน (กองทนุเดมิท่ีบริษัทฯ จัด
ต้ังมาต้ังแต่ปี 2520)  ไปรวมกับ “กองทุนสำรองเล้ียงชีพ   ไอ.ซี.ซี.
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”และมอบหมายให้ผู ้จัดการรับอนุญาต
เป็นผู ้จัดการกองทุนนี ้โดยหักจากเงินเดือนพนักงานส่วน
หนึ่งและบริษัทฯจ่ายสมทบส่วนหนึ่ง และจะจ่ายให้พนักงาน
ในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบการที่กำหนด  เพื่อบรรเทา
ภาวะสภาพคล่องในวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทฯได้รับ
อนมัุตจิากกองนโยบายการออมและการลงทนุสำนกัเศรษฐกจิ
การคลังให้ระงับการส่งเงินเข้ากองทุนเป็นการช่ัวคราวต้ังแต่วันท่ี
1 ตุลาคม 2540 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2542 โดยได้เริ่มหัก
และนำสง่ในวนัที ่1 มกราคม  2543

 Depreciation of buildings and equipment acquired  after
1981 is determined by  using a straight - line method as
following rates :

Buildings                                  5%     per annum
Equipment and other fixed assets    20%    per annum
Depreciation  of  computers  acquired  after 1982  is

determined by using a sum of year’s digits method over
the  estimated  useful life of each asset as allowed by
Paragraph  22  of  the Revenue  Code.

Leasehold  improvement  costs  are amortized in
equal  installments over  the  length  of  the  lease  contract.

In 1989 the Company changed the calculation
method of depreciation of assets purchased   during  the
year  by  starting   to  count from  the  next  month  following
the purchases.

2.7 Foreign  currency  accounting  transactions
Accounting   transactions  in  foreign  currencies

are  translated  into Thai  Baht  at  transaction date.
Outstanding receivables and payables at year-end are
stated at the commercial bank’s foreign  exchange
average buying and selling rates, respectively.

Profit  and  loss from the Baht  conversion  has
been  incorporated  into the Statement  of Income.

2.8 Provident Fund
The Company and employees have jointly set up

a Provident Fund according to the Provident Fund Act of
1987 on June 3,1996 with the registration No.41/2539.
The Company has transferred the   former non- registered
Provident Fund (set up since 1977) to the registered I.C.C.
Provident Fund.  The  Company has authorized a certified
fund manager to manage the Fund by withholding from
the employees’ payroll and Company contributions.
Employees will receive their eligible portions upon
legitimate separation from the Company. In order to
alleviate the liquidity crunch in the current  economic crisis,
the Company obtained approval from Department of
Savings and Investment Policy, Office of the Fiscal
Economics,  to suspend contributions to the Provident
Fund from October 1st,1997 to December 31st, 1999.
Deduction and submission of the fund has been made on
January 1, 2000.

Do everything rightfully and openly to win people’s hearts. This way, you make more friends, rather than enemies.
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2.9 การบัญชีเก่ียวกับกำไรสะสม บริษัทฯ  จะบันทึกกำไร
ท่ีจัดสรรภายหลังการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2.10 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ประชุม
สามัญ ผู ้ถ ือหุ ้นครั ้งที 35 ประจำปี 2543 เมื ่อวันที ่ 24
เมษายน2543กำหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบร ิษ ัท
ที่ปฏิบัติงานมา ด้วยความอุตสาหะในวงเงินไม่เกิน 12.00
ล้านบาทต่อปีทั ้งนี ้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที ่
กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทโดยให้
คณะกรรมการบริษัท นำไปจัดสรรเอง และให้มีผลใช้ต่อไป
ทุกปีจนกว่าจะมีการ เปลี่ยนแปลงซึ่งรายการนี้บริษัทฯบันทึก
ไว้ในหมวดคา่ใช้จ่าย ของบรษัิท

3. ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า   ประกอบดว้ย
2543 (บาท) 2542 (บาท)

 ลูกหนีก้ารคา้ 3,199,975,363.18  2,595,577,235.61

เช็คคืนรอเรียกเก็บ      62,213,900.22      88,702,492.50
รวม 3,262,189,263.40 2,684,279,728.11

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    125,732,862.50 142,986,443.06
 คงเหลือ 3,136,456,400.90 2,541,293,285.05
 บวก ตัว๋เงนิรบัการคา้    223,945,773.79    238,345,481.03
 รวม 3,360,402,174.69 2,779,638,766.08

2.9 Retained  earnings  will  be  appropriated  after
a  resolution  adopted at the Annual  Shareowners’
Meeting.

2.10 Directors’ Remuneration Policy : According to
the 35th General Shareowners’ Meeting 2000 held  on
April 24, 2000,  directors’ remuneration  has been
determined to be paid within the amount not  exceeding
Baht 12 million per annum. This amount did not include
other compensations or welfare  entitled  to  directors  in
the  capacity  as  the Company’s employees and would
be allocated at directors’ own  judgement.  The
remuneration  payment, which would be in effect every
year until any further  change notified, has been recorded
in the expense category.

3. Accounts and notes receivable consist of
2000 (Baht)        1999 (Baht)

Accounts receivable 3,199,975,363.18 2,595,577,235.61
Bounced cheques
         resubmitted     62,213,900.22    88,702,492.50
Total 3,262,189,263.40 2,684,279,728.11
Less Reserve for doubtful
         accounts   125,732,862.50   142,986,443.06
Balance 3,136,456,400.90 2,541,293,285.05
Add Notes receivable   223,945,773.79   238,345,481.03
Total 3,360,402,174.69 2,779,638,766.08

ณ วันส้ินปี หน้ียาว รวม % หน้ียาว ลกูหนีก้ารคา้ %
As of Late Payment รวม

Late Total 6-12 เดอืน มากกวา่ 12  เดอืน รวม Total
payment number  6-12 months Over 12 months Total amount

จำนวนรายของลกูหนีก้ารคา้ จำนวนเงนิของลกูหนีก้ารคา้  (ล้านบาท)
Number of accounts receivable Amount of accounts receivable (Millions Baht)

31 ธ.ค. 43 631 4,050 15.58    6.53 36.98 43.51 3,360.40     1.29
Dec.31,2000

31 ธ.ค. 42 486 4,411 11.02  11.47 41.35 52.82 2,779.64     1.90
Dec.31,1999

การทำงานตอ้งปราดเปรยีวอยา่งเสอื รวมกนัเปน็ทมี มิใช่เกง่เพยีงคนเดยีว
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4. เงินใหกู้้ยืมระยะสัน้

4.1 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน
ณ 31 ธันวาคม 2543  และ 2542 บริษัทฯ ให้บริษัทที่เกี่ยว
ข้องกันกู ้ยืมเงิน 7 บริษัท จำนวนเงิน 347.08 ล้านบาท
อัตราดอกเบีย้ 3.00 - 7.75 %  ต่อปี  และ 9 บริษัท จำนวนเงนิ
344.21 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 6.00 - 15.00 % ตามลำดบั

4. Short - term loans

4.1 Loans to related companies
As of December 31,2000,the Company has provided loans
to 7 related companies to Baht 347.08 million at interest
rates between 3.00 - 7.75 % per annum. As of December
31,1999,the Company has provided loans to 9 related
companies to Baht 344.21 million at interest rates between
6.00 - 15.00 %  per annum.

เงินให้กู้ยืม Loans

สหเอเชียแปซิฟิค Saha Asia Pacific 25,000,000.00                     -00
ขึ้นอยู่กับสถานะของลูกหนี้ ไอ.ดี.เอฟ I.D.F.                    -00 40,000,000.00
แต่ละรายในการเจรจาต่อรอง แคน Can 3,000,000.00 3,000,000.00

อินเตอร์เนชั่นแนล International 307,500,000.00 257,300,000.00
คอมเมอร์เชียลโคออดิเนชั่น Commercial Coordination

Negotiation depends on สหชลผลพชื Sahachol Food Supplies                     -00 25,000,000.00
each debtor’s status วิทยาสิทธิ์ Vitayasithi                     -00 20,000,000.00

เอสเอสดซีี (ไทเกอรเ์ทก็ซ)์ SSDC ( TIGERTEX ) 23,500,000.00 23,500,000.00
อุตสาหกรรมนม มวกเหลก็    * Muaklek Dairy Industry              * 1,040,000.00 1,040,000.00
ศนูยแ์พทย ์ศรรีาชา            * * Sriracha Medical Centre           * * 11,175,249.75 11,405,249.75
ไทยนาคามรูะ ลาเบล Thai Nakamura Label 4,000,000.00 4,000,000.00
                  รวม                     Total 375,215,249.75 385,245,249.75

หัก  คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู Less Reserve for doubtful accounts 51,040,000.00 51,040,000.00
324,175,249.75 334,205,249.75

บวก เงนิใหกู้ร้ะยะยาวทีจ่ะไดรั้บ Add One year maturity
    การชำระภายใน 1 ปี        long-term loans 22,900,000.00 10,000,000.00
                  รวม                       Total 347,075,249.75 344,205,249.75

นโยบายการคดิต้นทนุ รายชือ่ Name จำนวนเงนิ จำนวนเงนิ
ให้กู้ยืมระหวา่งกัน ณ.31.12.43 ณ.31.12.42

Policy on cost calculation of Amount Amount
inter-company borrowing as of 31.12.00 as of 31.12.99

In working, one must move swiftly like a tiger, build team  work and avoid being a one – man – show.



ปรัชญา ดร.เทียม  โชควัฒนา :

88 เ ร า ส ร ร ส ร� า ง ค ว า ม สุ ข แ ล ะ ค ว า ม ส ว ย ง า ม เ พื ่ อ ป ว ง ช นรายงานประจำป ี2543 / ANNUAL REPORT 2000

* บริษัทฯ ให้บริษัท อุตสาหกรรมนม มวกเหล็ก จำกัด
กู้เงนิตัง้แต ่19 สิงหาคม 2535  ถึงปัจจุบัน จำนวนเงนิกู ้ 1.04
ล้านบาท ปัจจุบันบริษัท อุตสาหกรรมนม มวกเหล็ก จำกัด
ปิดกิจการและหนีหายไปไม่สามารถติดต่อได้บริษัทฯได้ตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการให้กู้ยืมในส่วนของเงินต้นจำนวน
1,040,000.00  บาท  และดอกเบ้ียค้างจ่ายจำนวน 502,089.16
บาท ไว้แล้วตัง้แต ่ 31 กรกฎาคม 2541
** บริษัทฯ ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับบริษัท
ศนูยแ์พทย ์ ศรีราชา  จำกดั ตกลงรบัชดใชห้นีท่ี้คา้งอยูท้ั่งหมด
คืนเป็นจำนวนเงนิ  11,405,249.75 บาท  โดยรับผ่อนชำระ  48
งวด  เริ ่มรับผ่อนชำระงวดแรกวันที ่  1 กันยายน 2543
งวดสดุทา้ยวนัที ่  1  สิงหาคม 2547 ผลการผอ่นชำระลกูหนี้
ผิดนัดไม่ชำระตามสัญญาประนีประนอมยอมความต้ังแต่การผ่อน
ชำระงวดที่  2 ชำระเพียง 30,000.00 บาท จากยอดที่ต้อง
ผ่อนชำระในงวดนีจ้ำนวน200,000.00 บาท และไมผ่่อนชำระ
มาถึงปัจจุบัน หน้ีคงค้างชำระเหลอือยู่จำนวน  11,175,249.75
บาท อยู่ระหว่างดำเนินคดียึดทรัพย์ และบริษัทฯ  ได้ตั้งค่า
เผือ่หนีส้งสยัจะสญูไวแ้ลว้

4.2 เงนิใหกู้้ยืมระยะสัน้แกลู่กหนีก้ารคา้ของบรษัิท
บริษัทฯ ให้ลูกหนี้การค้าของบริษัทกู้ยืมเงินจำนวน

1.00  ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ 10.50% ต่อปี ชำระดอกเบีย้
เป็น รายเดือนทุก ๆ เดือน เงินต้นกำหนดชำระคืนภายใน 6
เดือน ผ่อนชำระเป็น 6 งวด ๆ  ละ 200,000.00 บาท
โดยมบุีคคล คำ้ประกนั

5. เงินให้กู้ระยะยาวและส่วนท่ีจะได้รับชำระคืนภายใน 1 ปี
         บริษัทฯ ให้บริษัทแหง่หนึง่กูยื้มเงนิจำนวน 30.0 ล้านบาท
อัตราดอกเบีย้ 9.00 % ตอ่ปี ชำระดอกเบีย้เปน็รายเดอืนทกุ ๆ
เดือน เงินต้นกำหนดชำระคนืภายใน  4.5 ปี  โดยผ่อนชำระเป็น
12  งวด ๆ  ละ  2.5  ล้านบาท  ทุกงวด  4  เดอืน  เร่ิมชำระ
งวดแรก 3  ตุลาคม 2543 งวดสดุทา้ยวนัที ่ 3  มิถุนายน 2547
ได้รับชำระแลว้  1  งวด  เป็นเงนิ  2.50   ล้านบาทคงเหลอื  11
งวด  รวมเงินต้นคงเหลือ 27.50  ล้านบาท  โดยมีที ่ดิน
เป็นหลักประกนัจำนวน 4 โฉนด รวมเนือ้ท่ี 44 ไร่  75  ตารางวา

* The Company  has  provided  a loan amounting
Baht  1.04  million  to Muaklek  Dairy  Industry Co.,Ltd.
for a period from August 19, 1992 up to present.   As this
company has now been dissolved and contact could
not  be  reached,  doubtful  account  for  the loan has
then been  reserved  since July 31, 1998  at the amount
of  Baht  1.04  million  with  Baht  502,086.16  accrued
interest.
** The Company has made a compromise agreement
with Sriracha Medical Centre  which  agreed to pay back
all outstanding debt at the amount of Baht  11,405,249.75.
Payment  would  be done  within 48 installments.The first
payment started on September 1, 2000  and the last in-
stallment would be on August 1, 2004.  After  the
enforcement  of  the  agreement,  the  debtor  failed  to
comply  with  the agreement. In  the  second  installment
payment,  the  debtor  paid  only  Baht 30,000.00  against
the agreed amount of Baht  200,000.00  and  no  pay-
ment  has  been  made  up  to  present. The  total out-
standing  debt  amounting  Baht  11,175,249.75   is  now
under  legal  process  of  confiscation  of debtor’s  prop-
erties  and  doubtful  account  on  this  case  has  already
been  reserved.

4.2 Short-term loan for the Company’s business
debtors

The  Company  has  provided  loan  to its  business
debtors  at  the  amount  of  Baht  1  million  at interest
rate 10.50 %  per annum.  Interest  payment  will  be
made  on  monthly  basis.  The  capital  will be paid back
within 6 months at 6 installments at the amount Baht
200,000.00 with guarantee in person.
5. Long - term loans and portions to be repaid within
1year

The company has provided a loan to one company
amounting  Baht  30.00  million  at  interest  rate  9.00 %
per  annum.  Payment of interest shall be made at monthly
basis while repayment of  capital  is  scheduled  to be
made within  4.5  years at  Baht  2.5   million every  4
months  for 12 equal  installments.  The 1s repayment
will start on October 3, 2000  and the last payment  will
end on  June 3, 2004. The first installment  of  Baht 2.5
million  had already been paid  with  outstanding  balance
of 11 installments  amounting  Baht 27.5 million.  This
loan was provided with 4  title deeds of land  at  a total
area  of 44  rai,  and 75  square wah as collateral.

ส่ิงใดทีไ่ม่ร้ อยา่อายทีจ่ะถาม คนทีโ่ออ้วดวา่รห้มดแลว้ ทีจ่ริงไมร้่อะไรเลย
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บริษัทฯ ให้บริษัทแห่งหนึ่งกู้ยืมเงินจำนวน 10.0 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย 9.25% ต่อปี ชำระดอกเบี้ย เป็นรายเดือน
ทุกๆเดือน เงินต้นกำหนดชำระคืนภายใน  5  ปี และได้ปรับ
ลดอัตราดอกเบีย้ลงเหลือ  9.00 % ต่อปี เร่ิม 13  ธันวาคม 2542
ผ่อนชำระเปน็  6  งวด ๆ ละ  6  เดอืน ดังนี้
งวดที่ 1 ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2545 จำนวน 1.70  ล้านบาท
งวดที ่2 ถงึงวดที ่5 ทุกวันที่ 25 พฤษภาคมและ 25 พฤศจิกายนเป็นเงินงวดละ 1.66 ล้านบาท
งวดสุดท้าย ภายในวันที่  24  พฤศจิกายน 2547 จำนวน 1.66  ล้านบาท

โดยมสัีญญา  Contract  of  Assignment  of  an  Obligation
เป็นประกนั
บริษัทฯ ให้บริษัทแห่งหนึ่งกู้ยืมเงินจำนวน 10.0 ล้านบาท

อัตราดอกเบีย้ 9.25% ต่อปี ชำระดอกเบีย้  เป็นรายเดอืน ทุก ๆ
เดือนเงินต้นกำหนดชำระคืนภายใน 8 ปี และได้ปรับลด
อัตราดอกเบีย้ลงเหลอื  9.00 %  ต่อปี  เร่ิมต้ังแต ่ 13  ธันวาคม
2542  ผ่อนชำระเปน็รายงวด ๆ ละ 6 เดอืน รวม 14 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 12  เป็นเงินงวดละ 700,000.00 บาท
(เจ็ดแสนบาทถ้วน)  งวดที่ 13 และงวดที่ 14 เป็นเงินงวดละ
800,000.00 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)  เริ่มชำระงวดแรก
ภายในวนัที ่31 พฤษภาคม 2544  งวดสดุทา้ยภายในวนัที ่30
พฤศจกิายน 2550 โดยมอบสทิธกิารเชา่ทีด่นิเปน็ประกนั
บริษัทฯ ให้บริษัทแหง่หนึง่กูยื้มเงนิจำนวน 40.25 ล้านบาท

อัตราดอกเบีย้ 7.50% ตอ่ปี ชำระดอกเบีย้เปน็รายเดอืนทกุ ๆ
เดือน  เง ินต้นกำหนดชำระคืนภายใน 3.5 ปี โดยผ่อน
ชำระเปน็รายงวด ๆ ละ 3 เดอืน รวม 14 งวด  อัตราดอกเบีย้
ปรับเปล่ียนเปน็  6.50 % ต่อปี  เร่ิมต้ังแต ่27 ธันวาคม 2543
ได้รับชำระแลว้ 4 งวด เป็นเงิน 12.60 ล้านบาท คงเหลอื 10 งวด
รวมเงินต้นคงหลือ 27.650 ล้านบาท ดังนี ้ งวดที ่ 5-6
เป็นเงนิงวดละ 3.325 ล้านบาท งวด 7-8 เป็นเงนิงวดละ 3.675
ล้านบาท  งวดที ่9-10 เป็นเงนิงวดละ 2.625 ล้านบาท งวดที่
11-12 เป็นเงนิงวดละ 3.325 ล้านบาท  งวดที ่13-14 เป็นเงนิ
งวดละ 0.875 ล้านบาท  ชำระงวดถดัไปวนัที ่31 มีนาคม 2544
งวดสุดท้ายวันที่ 27 มิถุนายน 2546 โดยมีบริษัทแห่งหนึ่ง
ค้ำประกนั

The company has provided a loan to another company
amounting Baht  10  million at interest  rate 9.25% per
annum.   Payment of interest shall be made at monthly
basis while repayment of capital is scheduled to be made
within 5 years.  Interest rate was reduced to 9.00% per
annum starting from December 13, 1999 with payment
at every 6 months for 6 installments as following  detail :
1st  installment within May 25, 2002 ฿1.7m.
2nd up to 5th installments at every 25th May & 25th Nov. ฿1.66m. per each instalment
last installment within November 24, 2004 ฿1.66m.
This loan was guaranteed by the Contract of Assignment
of an Obligation.

The   company   has   provided   a   loan  to  another
company  amounting  Baht  10  million  at interest   rate
9.25%  per  annum.  Payment  of interest shall  be made
at monthly  basis  while repayment of capital is scheduled
to be  made within 8 years. Interest  rate was reduced to
9.00%  per annum starting from December 13, 1999
with  payment at every 6 months totalling 14  installments.
For  the  1st  up to  12th  installments,   repayment   will be
made at Baht 700,000.00 (Baht seven hundred  thousand
only)  per  each  installment  while the 13th and 14th

Installments, repayment will be made at  Baht 800,000.00
(Baht eight hundred thousand only) per each
installment. Repayment will start on  May 31, 2001 and
end  on November 30, 2007 with the land leasehold  as
a collateral.

The company has provided a loan to another company
amounting Baht  40.25  million at interest rate 7.50%
per annum.  Payment of interest shall be made at monthly
basis while repayment of capital is scheduled  to be
made within 3.5 years at every 3 months totalling 14
installments.  Interest rate was adjusted to 6.50% per
annum starting from December 27, 2000.   The first four
installments had  already been  paid amounting Baht
12.60 million, the balance  of 10 installments amounting
Baht 27.650 million is scheduled to be paid as following
details :

5th - 6th installment ฿ 3.325 M per one installment
7th - 8th installment ฿ 3.675 M per one installment
9th -10th installment ฿ 2.625 M per one installment

11th -12th installment ฿ 3.325 M per one installment
13th -14th installment ฿ 0.875 M per one installment

Payment of the 5th installment will start on March 31,
2001 and end on June 27, 2003. This loan is guaran-
teed by one company.

Don’t be ashames to ask,those who boast of their intelligence are nothing more than dim-witted people.
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ณ 31 ธันวาคม 2543  ณ 31 ธันวาคม 2542
สรุปเงนิใหกู้ร้ะยะยาว (บาท) (บาท)
เงนิใหกู้้ระยะยาว 165,150,000.00 40,000,000.00
หัก ส่วนทีจ่ะไดรั้บชำระคนื
ภายใน 1 ปี 22,900,000.00 10,000,000.00

คงเหลือ 142,250,000.00 30,000,000.00

The company has provided an additional  loan to
another  company amounting Baht  90.00  million at the
interest rate 5.50%  per annum.  Payment of interest shall
be made at monthly basis while repayment of capital is
scheduled to be made within  2  years  and  4  months.
Interest rate was adjusted to 6.50  %  per annum  starting
from  December 27, 2000 with monthly repayment of the
capital for 12 installments  at  the  amount  of  Baht  7.50
million  per installment.Payment of the first installment
will be made on January  24,  2002  while  the  last  one
will  be  made on December  24,  2002. This  loan  is
guaranteed  by 3 companies.

บริษัทฯ ให้บริษัทแห่งหนึ่งกู้เพิ่มจำนวน 90.00 ล้านบาท
อัตราดอกเบีย้  5.50 %  ต่อปี  ชำระดอกเบีย้เป็นรายเดอืน  ทุก ๆ
เดือน เง ินต้นกำหนดชำระคืนภายใน 2 ปี 4 เดือน
และอตัราดอกเบีย้ปรับเปล่ียนเปน็  6.50 %  ต่อปี   เร่ิมตัง้แต่
27 ธันวาคม 2543  โดยผอ่นชำระคนืเงนิตน้ทกุเดอืน  รวม 12
งวด เป็นเงินงวดละ 7.50 ล้านบาท  เริ่มชำระงวดแรก 24
มกราคม 2545  งวดสดุทา้ย 24 ธันวาคม 2545 โดยมบีริษัท 3
แหง่คำ้ประกนั

Dec.31, 2000 Dec.31,1999
Conclusion is as follows: (Baht) (Baht)
Long – term loan 165,150,000.00 40,000,000.00
Less portions to be repaid
         within 1 year 22,900,000.00 10,000,000.00
Balance 142,250,000.00 30,000,000.00

ไม่จดจำบุญคณุของเราที่ทำกับผู้อื่น แต่บุญคณุของคนอื่น ต้องจดจำให้แม่น
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6. เงินลงทุนระยะยาว
6. Long-term investments

6.1 เงนิลงทนุ - กิจการทีเ่กีย่วขอ้ง
6.1 Investment – Related parties

6.1.1 หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - ราคาตลาด
6.1.1 Marketable securites – at market price
6.1.2 เงนิลงทนุทัว่ไป - ราคาทนุหลงัหกัคา่เผือ่ผลขาด

ทุนด้อยค่า
6.1.2 Investment in other companies – at cost

after deduct reserve for loss from
impairment
รวม
Total

6.2 เงนิลงทนุอืน่
6.2 Other investments

6.2.1 หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - ราคาตลาด
6.2.1 Marketable securites – at market price
6.2.2 เงนิลงทนุในบรษัิทอืน่ - ราคาทนุหลงัหกัคา่

เผ่ือผลขาดทนุดอ้ยคา่
6.2.2 Investment in other companies – at cost after

deduct reserve for loss from impairment
6.2.3 เงนิลงทนุในตราสารหนี ้- ราคาทนุ
6.2.3 Debt securities – at cost

รวม
Total
รวมเงนิลงทนุ
Total Investments

2543 (บาท) 2542 (บาท)
2000 (Baht) 1999 (Baht)

559,135,219.80 339,103,607.90

641,958,094.12 802,808,387.22

1,201,093,313.92 1,141,911,995.12

390,000.00 1,832,800.00

141,124,623.37 168,792,456.00

635,926,148.04 240,100,000.00

777,440,771.41 410,725,256.00

1,978,534,085.33 1,552,637,251.12

Think not of the good you’ve done for others,but only of  what others have done for you.This will lead  to  contentment.
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หลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย

บริษัทผลิต
1 บางกอกรบัเบอร์ A รองเทา้          975.00         0.08
2 แพนเอเซยีฟตุแวร์ A รองเทา้กีฬา          600.00         0.03
3 ประชาอาภรณ์ A เสื้อผ้า            72.00         0.04
4 เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชัน่แนล เอนเตอรไ์พรส์ A เครื่องสำอาง            80.00         8.33
5 ไทยเพรซเิดนทฟู์ดส์ A บะหมีก่ึ่งสำเรจ็รูป          180.00         0.75
6 ไทยวาโก้ A ชุดช้ันในแบบอตุสาหกรรม 120.00         2.63
7 ธนูลักษณ์ A เครือ่งหนงั, เครือ่งประดบั          120.00         0.34
8 เทก็ซ์ไทล์เพรสทจี A ผ้าลูกไมปั้ก, ฟองนำ้          108.00       10.43
บริษัทบริการ

9 ฟารอี์สทแ์อด๊เวอรไ์ทซิง่ A ทำโฆษณา            25.00       10.48
10 สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ A ลงทนุ          494.03         7.22

บริษัทขาย
11 บูติคนิวซิต้ี A เสื้อผ้าสตรี          120.00         5.98
12 นวิซติี ้(กรงุเทพฯ) A เสื้อผ้า          120.00         0.99
13 โอ ซี ซี A ตัวแทนจำหนา่ย            60.00         7.23
14 สหพฒันพบูิล A อุปโภคบรโิภค          275.88         8.68

เงินลงทนุทัว่ไป

บริษัทผลิต
15 บางกอกโตเกยีวซอ็คส์ D ถุงเทา้ผู้ชาย          100.00         5.00
16 คาลคอรป์ อินเตอรเ์นชัน่แนล B MASS LAMINATE            30.00         4.00
17 พี.ซี.บี. เซนเตอร ์(ประเทศไทย) B แผงวงจรอเิลค็โทรนคิส์            75.00         1.33
18 สหโคเจน (ชลบุรี) A กระแสไฟฟา้          820.00         5.10
19 ไทย ควิบคิ เทคโนโลยี่ D พมิพล์วดลาย            40.00       19.00
20 ไหมทอง D เสื้อผ้าสตรี          100.00         7.00
21 ไทยเลอจร์ู A เส้ือถัก            20.00       10.00
22 แวล ูแอ๊ดเดด็ เทก็ซ์ไทล์ D ผ้าปัก            50.00         6.00
23 พีค อินเตอรซั์พพลาย A ผ้าปูท่ีนอน            10.00       19.00
24 เอสเอสดซีี (ไทเกอรเ์ทก็ซ์) E ฟอกยอ้ม          270.00       16.58
25 ซันไร้ซ์ การเ์ม้นท์ A เสือ้นติ            10.00         6.00
26 ไทยจาโนเม่ A จักรและอุปกรณ์            88.00         8.00

ชื่อบริษัท ลักษณะ ประเภทกิจการ ทนุชำระแลว้ สัดส่วน

ความ (ล้านบาท) เงินลงทุน

สัมพันธ์ Paid-up  ( %)

Relationship capital Ratio  of

(Million Baht) investment

6.  เงินลงทนุ
     6.1 เงินลงทนุ - กิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ย

บริษัททีเ่กีย่วขอ้ง ณ 31 ธันวาคม 2543

งานยิง่หนกัเพยีงใดกย็ิง่เปน็กำไรชวีติ  จำไวเ้สมอวา่การคา้มคี ่แขง่แตไ่ม่มีคแ่คน้



Dr. Thiam Chokwatana’s Philosophy :

93 W E   M A K E   P E O P L E   H A P P Y   A N D   B E A U T I F U L รายงานประจำป ี2543 / ANNUAL REPORT 2000

เงินลงทุน เงินปันผล Type  of  Business Name

Investment Dividend

วิธรีาคาทนุ วิธีราคาตลาด

Cost Method Market Method

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 -
 -

 -
 -
 -
 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 -
 -

 -

 -
 -

 -
 -
 -
 -
 -
 -

6. Investments
6.1 Investment - Related parties consist of

Related companies as of December 31, 2000

Securities Available for sale

Manufacturing Companies
199,768.40 Shoes Bangkok Rubber 1
103,680.00 Sports Shoes Pan Asia Footwear 2

81,000.00 6,000.00 Garment People’s Garment 3
36,666,630.00 2,666,664.00 Cosmetics S & J International Enterprises 4
21,656,000.00 2,476,183.00 Instant Noodles Thai President Foods 5
39,723,012.00 27,841.00 Lingeries Thai Wacoal 6
3,006,176.00 142,184.00 Leather Products, & Accessories Thanulux 7

68,696,492.00 2,815,430.00 Embroidered Lace, Sponge Textile Prestige 8
Servicing Companies

23,580,000.00 6,026,000.00 Advertising Far East Advertising 9
208,757,659.50 2,844,244.00 Investment Saha Pathana Inter-holding 10

Distributing Companies
5,739,200.00 538,050.00 Ladies’ Wear Boutique Newcity 11
  722,721.90 Garment Newcity (Bangkok) 12

12,477,442.50 650,997.00 Distributor O.C.C. 13
137,725,437.50 1,902,207.00 Consumer Products Sahapathanapibul 14

Securities for general purpose

Manufacturing Companies
5,000,000.00        250,000.00 Men’s Socks Bangkok Tokyo Socks 15
1,200,000.00 Mass Laminate Calcorp International 16
4,000,000.00 Printed Circuit Board P.C.B. Center (Thailand) 17

41,803,920.00 5,225,490.00 Power Plant Sahacogen (Chonburi) 18
7,600,000.00 Surface Decorating Service Thai Cubic Technology 19

10,264,800.00 Ladies’ Wear Thai Itokin 20
2,000,000.00 Flat-Knit Wear Thai Le Jour 21
3,000,000.00 Embroidered Clothes Value Added Textile 22

279,543.20 Bed Sheet Peak Intersupply 23
14,175,772.78 Bleaching & Dyeing SSDC (Tigertex) 24

2,435,000.00 600,000.00 Knitted Wear Sunrise Garment 25
 7,040,000.00 1,478,400.00 Sewing Machine & Accessories Thai Janome 26

The more you work , the more you gain in life, always remember that in business there are no rivals, only competitors.
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27 ไทยชิกิโบ G ป่ันเส้นด้าย          237.50       11.74
28 โทรี ่ไทย B อุปกรณแ์ละชิน้สว่นพลาสตคิ 5.00         6.00
29 เอกเสาวรส F อาหาร          200.00       14.00
30 โอสถอินเตอร์แลบบอราทอรีส์ D ยา            20.00         6.25
31 ชาล์ดอง (ประเทศไทย) D น้ำหอมปรับอากาศ            20.00       10.00
32 ไทยคามายา่ B ภาชนะเครื่องสำอาง            60.00         6.67
33 ไทยลอตเต้ D หมากฝรัง่            60.00       10.00
34 ไทยคิวพี D อาหารสำเรจ็รูป          120.00       10.00
35 อินเตอรเ์นชัน่แนล เลทเธอรแ์ฟชัน่ A รองเทา้หนงั            50.00       14.00
36 ไทยมอนสเตอร์ D เสื้อผ้า            20.00         5.00
37 โทเทลิเวยอิ์มเมจ A เครือ่งหนงั            20.00       10.00
38 แอสคอท อินเตอรเ์นชัน่แนล A เส้ือถัก            21.00         7.62
39 ราชาอูชิโน D ผ้าขนหนู            81.00       13.59
40 ไทยพลีท D ผ้าพลีท             8.00         6.38
41 ไทยทาเคดะเลซ D ผ้าลูกไม้            82.00       10.00
42 ไทยสเตเฟลก็ซ์ D ผ้าซับในแถบกาว            60.00         8.00

43 แชมป์เอช A เสื้อผ้า            40.00       12.50
44 ที.เอช.แอพพาเรล                                        ## A เสื้อผ้า            25.00       10.00
45 ไทยสปอรต์การเ์มนต์ A เสื้อผ้า            10.00       12.00
46 ไทยนาคามรูะ ลาเบล E ทอและพิมพ์ลาเบล            20.00         3.38
47 สหชลผลพชื A ผลิตภณัฑเ์กษตร          100.00         7.80
48 ไลอ้อน (ประเทศไทย) A ผงซกัฟอก          300.00       12.00
49 มอลเทน็เอเซยีโพลเิมอร์ โปรดกัส์ A ช้ินส่วนรถยนตท่ี์เป็นยาง          120.00         7.80
50 มอลเทน (ประเทศไทย) A SPORT BALLS          100.00         6.00
51 ไทยอาราอิ A อะไหลร่ถยนต์          126.00       10.75
52 ฮูเวอรอุ์ตสาหกรรม (ประเทศไทย) A บรรจุภณัฑพ์ลาสตคิ            60.00         4.75
53 โรงงานสากลการทอ A เสือ้กลา้ม            30.00         7.50
54 ยบีู เฮเวร์ิท (ประเทศไทย) A เฟอร์นิเจอร์เหล็ก          500.00         3.25
55 แดรีไ่ทย A นมเปรีย้ว          145.00         9.00

ชื่อบริษัท ลักษณะ ประเภทกิจการ ทนุชำระแลว้ สัดส่วน

ความ (ล้านบาท) เงินลงทุน

สัมพันธ์ Paid-up  ( %)

Relationship capital Ratio  of

(Million Baht) investment

บริษัททีเ่กีย่วขอ้งณ 31 ธันวาคม 2543 (ต่อ)

รู้นอ้ยไมเ่กีย่งงาน
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เงินลงทุน เงินปันผล Type  of  Business Name

Investment Dividend

วิธรีาคาทนุ วิธีราคาตลาด

Cost Method Market Method

Related companies as of December 31, 2000 (continued)
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26,539,112.00 Textile (Spinning) Thai Shikibo 27
300,000.00 125,000.00 Plastic Equipment & Parts Torii Thai 28

27,273,400.00 Food Akesaovaros 29
1,250,000.00 Pharmaceuticals Osoth Inter Laboratories 30
2,000,000.00 100,000.00 Air Refresheners Shaldan (Thailand) 31
4,000,000.00 Cosmetics Packaging Thai Kamaya 32
6,000,000.00 1,200,000.00 Chewing Gums Thai Lotte 33

12,000,000.00 Processed Food Thai Q.P. 34
7,000,000.00 Leather Shoes International Leather Fashion 35
1,000,000.00 100,000.00 Garment Thai Monster 36
2,000,000.00 500,000.00 Leather Goods Total Way Image 37
1,600,000.00 Flat-Knit Wear Ascot International 38

10,817,496.00 Towels Raja Uchino 39
510,000.00 Pleated Fabric Thai Pleats 40

12,482,860.00 615,000.00 Lace Thai Takeda Lace 41
4,800,000.00 720,000.00 Woven and Non-Woven Fusible Thai Staflex 42

Interlining
5,000,000.00 3,750,000.00 Garment Champ Ace 43
1,250,000.00 Garment T.H. Apparel                       ## 44
1,200,000.00 1,200,000.00 Garment Thai Sports Garment 45
2,700,000.00 Label Woving & Printing Thai Nakamura Label 46
7,980,000.00 780,000.00 Agricultural Produces Sahachol Food Supplies 47

36,000,000.00 3,600,000.00 Detergent Lion Corporation (Thailand) 48
9,360,000.00 Automobile Rubber Parts Molten Asia Polymer Products 49
6,000,000.00 900,000.00 Sport Balls Molten (Thailand) 50

14,162,504.36  1,896,300.00 Automobile Parts Thai Arai 51
3,444,000.00 1,424,500.00 Plastic Packaging Thai Hoover Industry 52
3,000,000.00 Undergarment The International Knitting Mills 53

16,250,000.00 Steel Furniture UB-Haworth (Thailand) 54
13,050,000.00 Yogurt Dairy Thai 55

Armed with only little knowledge,  one should never  refuse work .
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ชื่อบริษัท ลักษณะ ประเภทกิจการ ทนุชำระแลว้ สัดส่วน

ความ (ล้านบาท) เงินลงทุน

สัมพันธ์ Paid-up  ( %)

Relationship capital Ratio  of

(Million Baht) investment

บริษัททีเ่กีย่วขอ้งณ 31 ธันวาคม 2543 (ต่อ)

56 Kunming Taitongyi Foods                       # A บะหม่ีสำเร็จรูป                     US$ 2.00       10.00
                                                              (1US$ = 25.09 บาท ณ 31 ธ.ค. 38 ) (1US$ = 25.375 บาท ณ 14 ก.พ. 39 )

57 แม่โขง เดลต้า ซัคเซส เวนเจอร์ A บะหม่ีมาม่าในประเทศ            40.00         5.00
เวียดนาม

58 นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด)์ A บะหม่ีสำเร็จรูป          310.00       10.00
59 เซาทเ์ทิร์นรับเบอร์ A น้ำยางขน้            20.00       19.00
60 Puning Itokin Fashion                            # A เส้ือผ้าสำเร็จรูป                    US$ 1.50       14.00

                         (1US$ = 25.25 บาท ณ 1 เม.ย. 39 )
61 แกรนดส์ตาร์ อินดัสตรี A ส่ิงทอ            20.00       19.00
62 ภัทยาอุตสาหกิจ A ชุดช้ันในสตรี            30.00         5.33
63 เจนเนอรรั์ลกลาส A บรรจุภัณฑ์แก้ว            20.00       19.00
64 เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ A ตุ๊กตาผ้า            40.00       19.00
65 อินเตอร์เนช่ันแนล แลบบอราทอรีส์ A เครือ่งสำอาง            60.00         5.56
66 Puning Xie Zhong Cosmetics                  # A เคร่ืองสำอาง                        US$ 3.00       17.00

                                                                (1US$ = 25.09 บาท ณ 31 ธ.ค. 38 ) (1US$ = 37.98 บาท ณ 11 ก.ย. 40 )
67 สหเซวา E ช้ินส่วนพลาสตคิ          145.00         7.03
68 ท้อปเทร็นด์แมนูแฟคเจอริง่ A บรรจุภัณฑ์พลาสติค            60.00       19.00
69 ไทยกุลแซ่ A เส้ือผ้ายืด          180.00       16.00
70 ที.ยู.ซี. อีลาสติค A แถบยางยดื          160.00       12.00

บริษัทบริการ
71 เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคช่ัน A ก่อสร้าง            50.00       19.00
72 เทรชเชอรฮิ์ลล์ D สนามกอล์ฟ          200.00         7.00
73 อมรนันท์ ลีสซ่ิง A เช่าสังหารมิทรัพย์            10.00       19.00
74 ดี เอฟ อินเตอร์ A เฟอร์นิเจอร์ตามสัง่             5.00       19.00
75 ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ รักษาความปลอดภยั          300.00         2.67
76 ไทยฟูจิย่า D ภัตตาคาร            30.00       13.33
77 ศูนย์แพทย์ศรีราชา C โรงพยาบาล          200.00         2.00
78 Amata (Vietnam)                                  # A นิคมอุตสาหกรรม                 US$17.00         0.70

                                                               (1US$ = 25.09 บาท ณ 31 ธ.ค. 38 ) (1US$ = 25.295 บาท ณ 28 ก.พ. 39 )

เทีย่งธรรมและเยอืกเยน็ คอื หลกัสำคญัในการปกครองคน
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เงินลงทุน เงินปันผล Type  of  Business Name

Investment Dividend

วิธรีาคาทนุ วิธีราคาตลาด

Cost Method Market Method

Related companies as of December 31, 2000 (continued)
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5,046,500.00 Instant Noodles Kunming Taitongyi Foods    # 56
    (1US$ = Baht 25.09 as of Dec 31,1995) (1US$ = Baht 25.375 as of Feb 14 ,1996)
     2,000,000.00 “MA MA” Instant Noodles Mekong Delta Success Venture 57

in Vietnam
27,002,500.00 Instant Noodles Nissin Foods (Thailand) 58

     3,800,000.00 Condensed Latex Southern Rubber 59
     5,302,500.00 Garment Puning Itokin Fashion           # 60
    (1US$ = Baht 25.25 as of Apr 1,1996)

3,800,000.00 1,140,000.00 Textiles Grand Star Industry 61
     2,241,400.00   300,000.00 Lingeries Pattaya Manufacturing 62
    3,800,000.00   190,000.00 Glass Packaging General Glass 63
     7,600,000.00 Soft and Plush Toys H & B Intertex 64
  12,929,000.00 2,668,800.00 Cosmetics International Laboratories 65
   14,729,400.00 Cosmetics Puning Xie Zhong Cosmetics # 66
    (1US$ = Baht 25.09 as of Dec 31,1995) (1US$ = Baht 37.98 as of Sept 11,1997)

10,200,000.00 Plastic Parts (Injection) Saha Sehwa 67
   11,400,000.00 Plastic Packaging Top Trend Manufacturing 68
   28,800,000.00 4,320,000.00 Knit Wear Thai Gunze 69
   18,200,000.00 Elastic Bands T.U.C. Elastic 70

Servicing Companies
33,442,254.13 Construction K. Commercial and Construction 71

   11,023,600.00 Golf Course Treasure Hill 72
     1,400,250.00 Rent & Leasing Amornranant Leasing 73
     1,060,200.00       190,000.00 Made-to-Order Furniture D F Inter 74
     8,000,000.00 Security Thai Secom Pitakkij 75
    7,789,400.00 Restaurant Thai Fujiya 76
    4,000,000.00 Hospital Sriracha Medical Centre 77
     3,014,900.00 Industrial Estate Amata (Vietnam)                  # 78
    (1US$ = Baht 25.09 as of Dec 31,1995) (1US$ = Baht 25.295 as of Feb 28,1996)

Righteousness and tranquility are fundamental elements to human resource management.
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ชื่อบริษัท ลักษณะ ประเภทกิจการ ทนุชำระแลว้ สัดส่วน

ความ (ล้านบาท) เงินลงทุน

สัมพันธ์ Paid-up  ( %)

Relationship capital Ratio  of

(Million Baht) investment

บริษัททีเ่กีย่วขอ้งณ 31 ธันวาคม 2543 (ต่อ)

79 เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี E ลงทุน, เช่าอาคาร 40.00 9.12
80 แหลมฉบงั คลงัสนิคา้ A คลังสินค้า             5.00 19.00
81 ทรัพยสิ์นสหพฒัน์ A พัฒนาอสงัหารมิทรัพย์            20.00 5.75
82 สหพฒันเ์รยีลเอสเตท A พัฒนาอสงัหารมิทรัพย์          250.00 19.00
83 เค อาร ์เอส ลอจิสตคิส์ A บริหารคลงัสนิคา้            10.00 15.50
84 แพนแลนด์ A พัฒนาทีดิ่น          300.00 9.67
85 สหรตันนคร นคิมอุตสาหกรรม          180.00 12.50
86 สหอุบลนคร                                        ## A สวนอตุสาหกรรม          125.00 19.00
87 ซี.วี.วี. โฮเตล็ บิวซิเนส D โรงแรม            44.00 19.61
88 โคนกิา้ โฟโตเ้คม (ประเทศไทย) น้ำยาลา้งรปู            35.00  5.00
89 โปโร A ภัตตาคาร            30.00 10.00
90 สหอนิโฟเทคโนโลย ี                              ## A บริการดา้นเทคโนโลยี            10.00 9.00
91 ร่วมประโยชน์ A อสังหารมิทรพัย์            20.00 18.33
92 ไทยนานาไซ A ออกแบบตกแตง่             6.00 14.00
93 สหไดอชิิโคโช                                      ## A คาราโอเกะ            10.00 12.75
94 ไทยอรซุ A ออกแบบตกแตง่ภายใน             6.00 4.17

บริษัทขาย
95 International Commercial                           # D ตัวแทนจำหนา่ย                   HKD 1.00       19.00

Coordination (HK)
                       (1HKD = 3.235 บาท ณ 31 ธ.ค. 38 )

96 สหไดเรก็ช่ัน อินเตอรเ์นชัน่แนล A เครื่องสำอาง             5.00  6.00
97 สหไทยพฒันภัณฑ์ A อุปโภคบรโิภค            20.00 16.47
98 ยู ซี ซี อูเอะชม่ิา คอฟฟี ่(ประเทศไทย) A กาแฟกระปอ๋ง             4.00 10.00
99 เบล เมซอง (ประเทศไทย) A ขายสนิคา้ผ่านแคต๊ตาลอ็ค 40.00 19.00

100 I & I (Itokin I.C.C.)                                      # A ตัวแทนจำหนา่ย                    S$ 2.00 19.00
                       (1S$ = 17.6225 บาท ณ 31 ธ.ค. 38 )

101 วีน A ชุดช้ันในสตรี            10.00  9.00
102 เบทเตอรเ์วย ์(ประเทศไทย) A ขายตรง            60.00 17.50
103 สหเอเซยีแปซฟิกิ E เครือ่งสำอางระบบแขวน          100.00 4.00
104 อมตะ ซิต้ี A นิคมอุตสาหกรรม          450.00 0.67
105 ราชสมีาชอปปิง้คอมเพลก็ซ์ A หา้งสรรพสนิคา้          630.00 4.00

มากคน มากวาสนา
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Related companies as of December 31, 2000 (continued)
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3,646,800.00 Inveatment & Apartment Rent First United Industry 79
1,013,650.00 Warehouse Laem Cha-Bang Warehouse 80

     1,150,000.00 Real Estate Development Sahapat Properties 81
   47,500,000.00 Real Estate Development Sahapat Real Estate 82
     1,550,000.00        155,000.00 Warehouse Management K R S Logistics 83
   29,000,000.00 Land Development Pan Land 84
   22,500,000.00 Industrial Estate Saha Rattananakorn 85
     8,750,000.00 Industrial Park Saha Ubol Nakorn    ## 86
   10,219,584.00 Hotel C.V.V. Hotel Business 87
     1,750,000.00        210,000.00 Film Developing Chemical Konica Photochem (Thailand) 88
     3,000,000.00 Restaurant Poro 89
       450,000.00 Technological Services Saha Info Technology         ## 90
     3,511,502.82 Real Estate United Utilities 91
       840,000.00 Interior Design Thai Nanasai 92
       637,450.00 Karaoke Saha Daiichikosho 93
     4,938,050.00 Interior Design Thai Arusu 94

Distributing Companies
614,650.00 Distributor International Commercial      # 95

                                                                                                                                                                                                                                                                Coordination (HK)
     (1HKD = Baht 3.235 as of Dec 31,1995 )

300,000.00 Cosmetics Saha Direction Internationel 96
     4,049,000.00 Consumer Products Saha Thai Pathanaphant 97
       400,000.00 Distributor of UCC Canned Coffee U C C Ueshima Coffee (Thailand) 98
     7,600,000.00 Catalog Sales Business Belle Maison (Thailand)      ## 99
     6,696,550.00 Distributor I & I (Itokin I.C.C.)                #100
    (1S$ = Baht 17.6225 as of Dec 31,1995 )

900,000.00   450,000.00 Lingeries Wien 101
98,330,611.65 47,250,000.00 Direct Sale Better Way (Thailand) 102

    4,000,000.00 Hanging Cosmetics Saha Asia Pacific 103
     3,000,000.00 Industrial Estate Amata City 104

25,200,000.00 Department Store Ratchasima Shopping Complex 105

-
-
-
-
-
-
 -
 -
-
-
-
-
-
-
-
-

-

 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -

Having good people means good fortune.
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ชื่อบริษัท ลักษณะ ประเภทกิจการ ทนุชำระแลว้ สัดส่วน

ความ (ล้านบาท) เงินลงทุน

สัมพันธ์ Paid-up  ( %)

Relationship capital Ratio  of

(Million Baht) investment

บริษัททีเ่กีย่วขอ้ง ณ 31 ธันวาคม 2543 (ต่อ)

106 สยามแฟมล่ีิมารท์ A ขายปลกี          600.00         8.33
107 เดอะมอลล์ราชสีมา A หา้งสรรพสนิคา้            50.00         4.00
108 อี.พี.เอฟ.                                                     ## A ตัวแทนจำหนา่ย, ขายปลกี            6.50       10.00
108                     รวมทัง้ส้ิน

           หกั  ค่าเผ่ือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุ

108                   สุทธิ

หมายเหตุ : 1.  ลักษณะความสมัพันธ์

A บริษทัทีม่ผีูบ้ริหารรว่มกนั

B บริษัทคำ้ประกนัให้

C บริษัทใหกู้้ยืมเงิน

D บริษทัทีม่ผีูบ้ริหารรว่มกนัและคำ้ประกนัให้

E บริษัททีมี่ผู้บริหารรว่มกนัและใหกู้้ยืมเงิน

F บริษัททีมี่ผู้บริหารร่วมกนั, ค้ำประกนัให ้และใหกู้้ยืมเงิน

G บริษัทคำ้ประกันให ้และใหกู้้ยืมเงิน

2. # บริษัททีล่งทุนในตา่งประเทศ

3. ## บริษัททีเ่รียกชำระคา่หุ้นไมเ่ต็มมลูค่า ค่าหุ้นทียั่งไม่เรียกชำระ 17,597,450.00  บาท

อย่าปล่อยให้ชีวิตหมดไปอย่างไร้ค่า
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วิธรีาคาทนุ วิธีราคาตลาด

Cost Method Market Method

Related companies as of December 31, 2000 (continued)

50,000,000.00 Retailer Siam Family Mart 106
2,000,000.00 Department Store The Mall Ratchasima 107

       390,000.00 Distributor, Retailer E.P.F. 108
908,288,160.94 559,135,219.80  101,434,290.00                                    Grand Total 108

266,330,066.82          Less  Reserve for Loss from impairment of investment

641,958,094.12 559,135,219.80 101,434,290.00 Net 108

-
-
-

-

Remarks :  1. Relationship

A Companies sharing management team

B Guaranteed by the company

C   Loan given by the company

D Companies sharing management team and also providing guarantee

E Companies sharing management team and also providing loan

F Companies sharing management team and also providing guarantee and loan

G Guaranteed by the company and Loan given by the company

                  2. # Located in other countries

                  3. ## Capital stock of  these companies amounting Baht 17,597,450.00 has yet to be issued and paid.

-
-
-

-

Don’t let life drift away aimlessly.
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หลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย

บริษัทผลิต
1 บางกอกรบัเบอร์ A รองเทา้          975.00         0.08
2 แพนเอเซยีฟตุแวร์ A รองเทา้กีฬา          600.00         0.03
3 ประชาอาภรณ์ A เสื้อผ้า            72.00         0.04
4 เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชัน่แนล เอนเตอรไ์พรส์ A เครื่องสำอาง            80.00         8.33
5 ไทยเพรซเิดนทฟู์ดส์ A บะหมีก่ึ่งสำเรจ็รูป          120.00         2.56
6 ไทยวาโก้ A ชุดช้ันในแบบอตุสาหกรรม 120.00         0.04
7 ธนูลักษณ์ A เครือ่งหนงั, เครือ่งประดบั          120.00         0.34
8 เทก็ซ์ไทล์เพรสทจี A ผ้าลูกไมปั้ก, ฟองนำ้          108.00       10.43
บริษัทบริการ

9 ฟารอี์สทแ์อด๊เวอรไ์ทซิง่ A ทำโฆษณา            25.00       10.48
10 สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ A ลงทนุ          494.03         5.76

บริษัทขาย
11 บูติคนิวซิต้ี A เสื้อผ้าสตรี          120.00         5.98
12 นวิซติี ้(กรงุเทพฯ) A เสื้อผ้า          120.00         0.99
13 โอ ซี ซี A ตัวแทนจำหนา่ย            60.00         7.23
14 สหพฒันพบูิล A อุปโภคบรโิภค          275.88         4.60

เงินลงทนุทัว่ไป

บริษัทผลิต
15 บางกอกโตเกยีวซอ็คส์ D ถุงเทา้ผู้ชาย          100.00         5.00
16 คาลคอรป์ อินเตอรเ์นชัน่แนล B MASS LAMINATE            30.00         4.00
17 พี.ซี.บี. เซนเตอร ์(ประเทศไทย) B แผงวงจรอเิลค็โทรนคิส์            75.00         1.33
18 สหโคเจน (ชลบุรี) D กระแสไฟฟา้          820.00         5.10
19 ไทย ควิบคิ เทคโนโลยี่ D พมิพล์วดลาย            40.00       19.00
20 ไหมทอง D เสื้อผ้าสตรี          100.00         7.00
21 ไทยเลอจร์ู A เส้ือถัก            20.00       10.00
22 ไทยซมัซุง อิเลคโทรนคิส์ เครือ่งใชไ้ฟฟา้        1,200.00         3.58
23 แวล ูแอ๊ดเดด็ เทก็ซ์ไทล์ D ผ้าปัก            50.00         6.00
24 พีค อินเตอรซั์พพลาย D ผ้าปูท่ีนอน            10.00       19.00
25 เอสเอสดซีี (ไทเกอรเ์ทก็ซ์) E ฟอกยอ้ม          270.00       15.39
26 ซันไร้ซ์ การเ์ม้นท์ A เสือ้นติ            10.00         6.00

ชื่อบริษัท ลักษณะ ประเภทกิจการ ทนุชำระแลว้ สัดส่วน

ความ (ล้านบาท) เงินลงทุน

สัมพันธ์ Paid-up  ( %)

Relationship capital Ratio  of

(Million Baht) investment

บริษัททีเ่กีย่วขอ้ง ณ 31 ธันวาคม 2542

ขยนัอดทน รักษาเครดติ คบคนดี อยา่เอาเปรยีบใคร และไมส่ร้างศตัร
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เงินลงทุน เงินปันผล Type  of  Business Name

Investment Dividend

วิธรีาคาทนุ วิธีราคาตลาด

Cost Method Market Method

Related companies as of December 31, 1999

Securities Available for sale

Manufacturing Companies
430,270.40 Shoes Bangkok Rubber 1
120,960.00 Sports Shoes Pan Asia Footwear 2
 57,000.00 3,600.00 Garment People’s Garment 3

21,333,312.00 1,999,998.00 Cosmetics S & J International Enterprises 4
54,462,900.00 3,298,985.00 Instant Noodles Thai President Foods 5

425,208.00 Lingeries Thai Wacoal 6
     1,340,592.00 Leather Products, & Accessories Thanulux 7

25,338,870.00 1,640,535.00 Embroidered Lace, Sponge Textile Prestige 8
Servicing Companies

   24,890,000.00 2,266,200.00 Advertising Far East Advertising 9
142,212,200.00 2,650,627.00 Investment Saha Pathana Inter-holding 10

Distributing Companies
     7,174,000.00 717,400.00 Ladies’ Wear Boutique Newcity 11

829,353.00 Garment Newcity (Bangkok) 12
5,641,974.00 Distributor O.C.C. 13

54,846,968.50 2,472,512.00 Consumer Products Sahapathanapibul 14
Securities for general purpose

Manufacturing Companies
5,000,000.00 Men’s Socks Bangkok Tokyo Socks 15
1,200,000.00 Mass Laminate Calcorp International 16
4,000,000.00 Printed Circuit Board P.C.B. Center (Thailand) 17

41,803,920.00 Power Plant Sahacogen (Chonburi) 18
     7,600,000.00 Surface Decorating Service Thai Cubic Technology 19

10,264,800.00 Ladies’ Wear Thai Itokin 20
2,000,000.00 Flat-Knit Wear Thai Le Jour 21

14,031,717.67 Electrical Appliances Thai Samsung Electronics 22
3,000,000.00 Embroidered Clothes Value Added Textile 23

279,543.20 Bed Sheet Peak Intersupply 24
10,212,613.58 Bleaching & Dyeing SSDC (Tigertex) 25

2,435,000.00 Knitted Wear Sunrise Garment 26

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 -
 -

 -
 -
 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

Be diligent and tolerant, maintain a good credit, keep good friends, don’t take advantage of others and make no enemies.
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27 ไทยจาโนเม่ D จักรและอุปกรณ์  88.00 8.00
28 ไทยชิกิโบ D ป่ันเส้นด้าย 237.50  7.85
29 โทรี ่ไทย B อุปกรณแ์ละชิน้สว่นพลาสตคิ 5.00 10.00
30 เอกเสาวรส D อาหาร 200.00 14.00
31 โอสถอินเตอร์แลบบอราทอรีส์ D ยา 20.00 6.25
32 ชาล์ดอง (ประเทศไทย) D น้ำหอมปรับอากาศ 20.00 10.00
33 ไทยคามายา่ B ภาชนะเครื่องสำอาง 60.00 6.67
34 ไทยลอตเต้ D หมากฝรัง่  60.00 10.00
35 ไทยคิวพี D อาหารสำเรจ็รูป 120.00 10.00
36 อินเตอรเ์นชัน่แนล เลทเธอรแ์ฟชัน่ D รองเทา้หนงั 50.00 14.00
37 ไทยมอนสเตอร์ D เสื้อผ้า 20.00 5.00
38 โทเทลิเวยอิ์มเมจ D เครือ่งหนงั 20.00 10.00
39 แอสคอท อินเตอรเ์นชัน่แนล A เส้ือถัก 21.00 7.62
40 ราชาอูชิโน D ผ้าขนหนู  81.00 13.59
41 ไทยพลีท D ผ้าพลีท  4.00 12.75
42 ไทยทาเคดะเลซ D ผ้าลูกไม้  82.00 5.00
43 ไทยสเตเฟลก็ซ์ D ผ้าซับในแถบกาว 60.00 8.00

44 แชมป์เอช A เสื้อผ้า 40.00 12.50
45 ที.เอช.แอพพาเรล                                         ## A เสื้อผ้า 25.00 10.00
46 ไทยสปอรต์การเ์มนต์ D เสื้อผ้า 10.00 12.00
47 ไทยนาคามรูะ ลาเบล E ทอและพิมพ์ลาเบล 20.00 3.38
48 สหชลผลพชื E ผลิตภณัฑเ์กษตร 100.00 7.80
49 ไลอ้อน (ประเทศไทย) A ผงซกัฟอก 300.00 12.00
50 มอลเทน็เอเซยีโพลเิมอร์ โปรดกัส์ A ช้ินส่วนรถยนตท่ี์เป็นยาง 60.00 7.80
51 มอลเทน (ประเทศไทย) A SPORT BALLS 100.00  6.00
52 ไทยอาราอิ A อะไหลร่ถยนต์ 126.00 10.75
53 ฮูเวอรอุ์ตสาหกรรม (ประเทศไทย) A บรรจุภณัฑพ์ลาสตคิ 60.00 4.75
54 โรงงานสากลการทอ A เสือ้กลา้ม 30.00 7.50
55 ยบีู เฮเวร์ิท (ประเทศไทย) A เฟอร์นิเจอร์เหล็ก 500.00 3.25
56 แดรีไ่ทย A นมเปรีย้ว 145.00 9.00

บริษัททีเ่กีย่วขอ้ง ณ 31 ธันวาคม 2542 (ต่อ)

ชื่อบริษัท ลักษณะ ประเภทกิจการ ทนุชำระแลว้ สัดส่วน

ความ (ล้านบาท) เงินลงทุน

สัมพันธ์ Paid-up  ( %)

Relationship capital Ratio  of

(Million Baht) investment

เปน็รม่เงาใหป้ระโยชนสุ์ขเพือ่ประทงัชวีติแกผู้่ยากไร้
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Related companies as of December 31, 1999 (continued)
เงินลงทุน เงินปันผล Type  of  Business Name

Investment Dividend

วิธรีาคาทนุ วิธีราคาตลาด

Cost Method Market Method

 -
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 -
 -
 -
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 -

 -
 -
 -
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7,040,000.00 1,619,200.00 Sewing Machine & Accessories Thai Janome 27
18,650,000.00 Textile (Spinning) Thai Shikibo 28

500,000.00 125,000.00 Plastic Equipment & Parts Torii Thai 29
27,273,400.00 Food Akesaovaros 30

1,250,000.00 Pharmaceuticals Osoth Inter Laboratories 31
2,000,000.00 600,000.00 Air Refresheners Shaldan (Thailand) 32
4,000,000.00 Cosmetics Packaging Thai Kamaya 33
6,000,000.00 1,200,000.00 Chewing Gums Thai Lotte 34

12,000,000.00 Processed Food Thai Q.P. 35
7,000,000.00 Leather Shoes International Leather Fashion 36
1,000,000.00 150,000.00 Garment Thai Monster 37
2,000,000.00 500,000.00 Leather Goods Total Way Image 38
1,600,000.00 Flat-Knit Wear Ascot International 39

10,817,496.00 Towels Raja Uchino 40
510,000.00 Pleated Fabric Thai Pleats 41

4,100,000.00 Lace Thai Takeda Lace 42
4,800,000.00 120,000.00 Woven and Non-Woven Fusible Thai Staflex 43

Interlining
5,000,000.00 2,000,000.00 Garment Champ Ace 44
1,250,000.00 Garment T.H. Apparel                     ## 45
1,200,000.00 1,200,000.00 Garment Thai Sports Garment 46
2,700,000.00 Label Woving & Printing Thai Nakamura Label 47
7,980,000.00 1,560,000.00 Agricultural Produces Sahachol Food Supplies 48

36,000,000.00 3,600,000.00 Detergent Lion Corporation (Thailand) 49
4,680,000.00 Automobile Rubber Parts Molten Asia Polymer Products 50
6,000,000.00 900,000.00 Sport Balls Molten (Thailand) 51

14,162,504.36 Automobile Parts Thai Arai 52
3,444,000.00  569,800.00 Plastic Packaging Thai Hoover Industry 53
3,000,000.00 Undergarment The International Knitting Mills 54

16,250,000.00 Steel Furniture UB-Haworth (Thailand) 55
13,050,000.00 Yogurt Dairy Thai 56

Help the needy in times of trouble.
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บริษัททีเ่กีย่วขอ้ง ณ 31 ธันวาคม 2542 (ต่อ)

ชื่อบริษัท ลักษณะ ประเภทกิจการ ทนุชำระแลว้ สัดส่วน

ความ (ล้านบาท) เงินลงทุน

สัมพันธ์ Paid-up  ( %)

Relationship capital Ratio  of

(Million Baht) investment

57 Kunming Taitongyi Foods                       # A บะหมีส่ำเรจ็รูป                     US$ 2.00       10.00
                                                             (1US$ = 25.09 บาท ณ 31 ธ.ค. 38 ) (1US$ = 25.375 บาท ณ 14 ก.พ. 39 )

58 แม่โขง เดลตา้ ซัคเซส เวนเจอร์ A บะหมีม่ามา่ในประเทศ 40.00         5.00
เวยีดนาม

59 นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด)์ A บะหมีส่ำเรจ็รูป 310.00       10.00
60 เซาทเ์ทร์ินรบัเบอร์ A น้ำยางขน้ 20.00       19.00
61 แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ A พ้ืนรองเทา้ 367.00         6.05
62 อีสเทร์ิน รับเบอร์ A พ้ืนรองเทา้ 30.00       12.00
63 ออริซอล อินเตอรเ์นชัน่แนล A จักรเยบ็ผ้าทีใ่ช้เครือ่งคอม 20.00         5.00

พิวเตอรค์วบคมุ
64 แพนเอเซยีเลทเธอร์ A แตง่หนงัสำเรจ็ 100.00         6.25
65 Puning Itokin Fashion                            # A เส้ือผ้าสำเรจ็รูป                     US$1.50       14.00

                        (1US$ = 25.25 บาท ณ 1 เม.ย. 39 )
66 แกรนดส์ตาร ์อินดสัตรี A สิ่งทอ 20.00       19.00
67 ภัทยาอตุสาหกจิ A ชุดช้ันในสตรี 30.00         5.00
68 เจนเนอรรั์ลกลาส A บรรจุภณัฑแ์กว้ 20.00       19.00
69 เอช แอนด ์บี อินเตอรเ์ทก็ซ์ A ตุก๊ตาผา้ 40.00       19.00
70 อินเตอรเ์นชัน่แนล แลบบอราทอรส์ี A เครื่องสำอาง 60.00         5.56
71 Puning Xie Zhong Cosmetics                  # A เครือ่งสำอาง                        US$ 3.00       17.00

                                                               (1US$ = 25.09 บาท ณ 31 ธ.ค. 38 ) (1US$ = 37.98 บาท ณ 11 ก.ย. 40 )
72 สหเซวา E ช้ินส่วนพลาสตคิ 145.00         7.03
73 ท้อปเทรน็ดแ์มนแูฟคเจอริง่ A บรรจุภณัฑพ์ลาสตคิ  60.00       19.00
74 ไทยกลุแซ่ A เสือ้ผ้ายดื 180.00       16.00
75 ท.ีย.ูซี. อีลาสตคิ A แถบยางยดื 160.00       12.00

บริษัทบริการ
76 เค. คอมเมอรเ์ชียล แอนด ์คอนสตรคัช่ัน A ก่อสร้าง 50.00       19.00
77 เทรชเชอร์ฮิลล์ D สนามกอลฟ์  200.00         7.00
78 อมรนนัท ์ลีสซ่ิง A เช่าสังหารมิทรัพย์ 10.00       19.00
79 ดี เอฟ อินเตอร์ A เฟอร์นิเจอร์ตามสั่ง  5.00       19.00

งานทกุอยา่ง  พลงัอยูท่ีค่วามรกัทัง้สาม คอื รักตวัเอง รักครอบครวั รักบรษัิท
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Related companies as of December 31, 1999 (continued)
เงินลงทุน เงินปันผล Type  of  Business Name

Investment Dividend

วิธรีาคาทนุ วิธีราคาตลาด

Cost Method Market Method
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5,046,500.00 Instant Noodles Kunming Taitongyi Foods # 57
   (1US$ = Baht 25.09 as of Dec 31,1995) (1US$ = Baht 25.375 as of Feb 14 ,1996)

2,000,000.00 “MA MA” Instant Noodles Mekong Delta Success Venture 58
in Vietnam

   27,002,500.00 Instant Noodles Nissin Foods (Thailand) 59
    3,800,000.00 - Condensed Latex Southern Rubber 60
   22,200,000.00 Soles Adventage Footwear 61
     3,600,000.00 Soles Eastern Rubber 62
     1,000,000.00 Computerized Sewing Machine Orisol International (Thailand) 63

    6,250,000.00 Leather Finishing Pan Asia Leather 64
    5,302,500.00 Garment Puning Itokin Fashion # 65
    (1US$ = Baht 25.25 as of Apr 1,1996)

3,800,000.00 950,000.00 Textiles Grand Star Industry 66
1,500,000.00 300,000.00 Lingeries Pattaya Manufacturing 67
3,800,000.00 Glass Packaging General Glass 68
7,600,000.00 Soft and Plush Toys H & B Intertex 69

   12,929,000.00 1,583,000.00 Cosmetics International Laboratories 70
14,729,400.00 Cosmetics Puning Xie Zhong Cosmetics # 71

    (1US$ = Baht 25.09 as of Dec 31,1995) (1US$ = Baht 37.98 as of Sept 11,1997)
  10,200,000.00 Plastic Parts (Injection) Saha Sehwa 72
   11,400,000.00 Plastic Packaging Top Trend Manufacturing 73
   28,800,000.00 3,240,000.00 Knit Wear Thai Gunze 74
   18,200,000.00 Elastic Bands T.U.C. Elastic 75

Servicing Companies
  33,442,254.13 Construction K.Commercial and Construction 76

11,023,600.00 Golf Course Treasure Hill 77
1,400,250.00 Rent & Leasing Amornranant Leasing 78
1,060,200.00        150,000.00 Made-to-Order Furniture D F Inter 79

The driving force of doing work, regardless of the type, depends on 3 kinds of love oneself, family, and institution.
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ชื่อบริษัท ลักษณะ ประเภทกิจการ ทนุชำระแลว้ สัดส่วน

ความ (ล้านบาท) เงินลงทุน

สัมพันธ์ Paid-up  ( %)

Relationship capital Ratio  of

(Million Baht) investment

80 ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ D รักษาความปลอดภยั          180.00         4.44
81 ไทยฟจิูย่า D ภัตตาคาร            30.00       13.33
82 ธานรา จดัสรรทีดิ่น            60.00         5.00
83 ศูนยแ์พทยศ์รีราชา C โรงพยาบาล          200.00         2.00
84 Amata (Vietnam)                                        # A นิคมอุตสาหกรรม                 US$ 17.14         0.70

              (1US$ = 25.09 บาท ณ 31 ธ.ค. 38 ) (1US$ = 25.295 บาท ณ 28 ก.พ. 39 )
85 เฟสิท์ยูไนเตด็อนิดสัตรี E ลงทนุ, เช่าอาคาร            40.00         9.12
86 แหลมฉบงั คลงัสนิคา้ A คลังสินค้า             5.00       19.00
87 ทรัพยสิ์นสหพฒัน์ A พัฒนาอสงัหารมิทรัพย์            20.00         5.75
88 สหพฒันเ์รยีลเอสเตท A พัฒนาอสงัหารมิทรัพย์          250.00       19.00
89 เค อาร ์เอส ลอจิสตคิส์ A บริหารคลงัสนิคา้            10.00       15.50
90 แพนแลนด์ A พัฒนาทีดิ่น          300.00         6.67
91 สหรตันนคร A นิคมอุตสาหกรรม          180.00       12.50
92 สหอุบลนคร                                               ## A สวนอตุสาหกรรม          125.00       19.00
93 ซี.วี.วี. โฮเตล็ บิวซิเนส A โรงแรม            44.00       19.61
94 โคนกิา้ โฟโตเ้คม (ประเทศไทย) A น้ำยาลา้งรปู            35.00         5.00
95 โปโร A ภัตตาคาร            30.00       10.00
96 สหอินโฟเทคโนโลย ี                                    ## A บริการดา้นเทคโนโลยี            10.00         9.00
97 ร่วมประโยชน์ A อสังหารมิทรพัย์            20.00       18.33
98 ไทยนานาไซ A ออกแบบตกแตง่             6.00       14.00
99 NTTI (Thailand) A วางระบบสื่อสาร            12.00       19.00

บริษัทขาย
100 International Commercial                           # D ตัวแทนจำหนา่ย                   HKD 1.00       19.00

Coordination (HK)                  (1HKD = 3.235 บาท ณ 31 ธ.ค. 38 )
101 สหไดเรก็ช่ัน อินเตอรเ์นชัน่แนล D เครื่องสำอาง             5.00       12.00
102 สหไทยพฒันภัณฑ์ A อุปโภคบรโิภค            20.00       16.47
103 ยู ซี ซี อูเอะชม่ิา คอฟฟี ่(ประเทศไทย) A กาแฟกระปอ๋ง             4.00       12.50
104 เบล เมซอง (ประเทศไทย)                           ## A ขายสนิคา้ผ่านแคต๊ตาลอ็ค            40.00       19.00
105 I & I (Itokin I.C.C.)                                      # A ตัวแทนจำหนา่ย                   S$ 2.00       19.00

                      (1S$ = 17.6225 บาท ณ 31 ธ.ค. 38 )

  บริษัททีเ่กีย่วขอ้ง ณ 31 ธันวาคม 2542 (ต่อ)

ความร้เหมือนดาบ ยิ่งใช้ยิ่งคม
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Related companies as of December 31, 1999 (continued)
เงินลงทุน เงินปันผล Type  of  Business Name

Investment Dividend

วิธรีาคาทนุ วิธีราคาตลาด

Cost Method Market Method

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

8,000,000.00 Security Thai Secom Pitakkij 80
7,789,400.00 Restaurant Thai Fujiya 81

    3,000,000.00 Real Estate Thanara 82
    4,000,000.00 Hospital Sriracha Medical Centre 83
     3,014,900.00 Industrial Estate Amata (Vietnam)                  # 84
     (1US$ = Baht 25.09 as of Dec 31,1995) (1US$ = Baht 25.295 as of Feb 28,1996)

3,646,800.00        364,680.00 Investment & Apartment Rent First United Industry 85
     1,013,650.00 Warehouse Laem Cha-Bang Warehouse 86
    1,150,000.00 Real Estate Development Sahapat Properties 87
   47,500,000.00 Real Estate Development Sahapat Real Estate 88
    1,550,000.00 155,000.00 Warehouse Management K R S Logistics 89
   20,000,000.00 Land Development Pan Land 90
   22,500,000.00 Industrial Estate Saha Rattananakorn 91
     8,750,000.00 Industrial Park Saha Ubol Nakorn ## 92
   10,219,584.00 Hotel C.V.V. Hotel Business 93
     1,750,000.00 332,500.00 Film Developing Chemical Konica Photochem (Thailand) 94
     3,000,000.00 Restaurant Poro 95
       450,000.00 Technological Services Saha Info Technology ## 96
     3,511,502.82 Real Estate United Utilities 97
       840,000.00        84,000.00 Interior Design Thai Nanasai 98
     2,280,000.00  342,000.00 Communication System NTTI (Thailand) 99

Distributing Companies
614,650.00 Distributor International Commercial # 100

     (1HKD = Baht 3.235 as of Dec 31,1995 ) Coordination (HK)
       600,000.00 Cosmetics Saha Direction International 101
     4,049,000.00 Consumer Products Saha Thai Pathanaphant 102
       500,000.00 Distributor of UCC Canned Coffee U C C Ueshima Coffee (Thailand)103
    5,700,000.00 Catalog Sales Business Belle Maison (Thailand) ## 104
     6,696,550.00 Distributor I & I (Itokin I.C.C.) # 105
     (1S$ = Baht 17.6225 as of Dec 31,1995 )

-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

 -
-
-

-

-
-
-
-
-

Knowledge is like a sword, the more you use it, the sharper it becomes.
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ชื่อบริษัท ลักษณะ ประเภทกิจการ ทนุชำระแลว้ สัดส่วน

ความ (ล้านบาท) เงินลงทุน

สัมพันธ์ Paid-up  ( %)

Relationship capital Ratio  of

(Million Baht) investment

106 วีน A ชุดช้ันในสตรี 10.00         9.00
107 เบทเตอรเ์วย ์(ประเทศไทย) A ขายตรง 60.00 17.50
108 อาร์.ดี.เอ. A ร้านคา้ปลีก  0.50 3.80
109 สหเอเซยีแปซฟิกิ A เครือ่งสำอางระบบแขวน  100.00 4.00
110 อมตะ ซิต้ี A นิคมอุตสาหกรรม 450.00 0.67
111 ราชสมีาชอปปิง้คอมเพลก็ซ์ A หา้งสรรพสนิคา้ 500.00 5.04
112 สยามแฟมล่ีิมารท์ A ขายปลกี  400.00 12.50
113 เดอะมอลล์ราชสีมา A หา้งสรรพสนิคา้ 50.00 4.00
113 รวมทัง้ส้ิน

หกั  ค่าเผ่ือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุ

113 สุทธิ

หมายเหต ุ : 1. ลักษณะความสมัพันธ์

A บริษทัทีม่ผีูบ้ริหารรว่มกนั

B บริษัทคำ้ประกนัให้

C บริษัทใหกู้้ยืมเงิน

D บริษทัทีม่ผีูบ้ริหารรว่มกนัและคำ้ประกนัให้

E บริษัททีมี่ผู้บริหารรว่มกนัและใหกู้้ยืมเงิน

2. # บริษัททีล่งทุนในตา่งประเทศ

3. ## บริษัททีเ่รียกชำระคา่หุ้นไมเ่ต็มมลูค่า ค่าหุ้นทียั่งไม่เรียกชำระ 18,600,000.00 บาท

บริษัททีเ่กีย่วขอ้ง ณ 31 ธันวาคม 2542 (ต่อ)

การใชโ้ทสะเขา้ตดัสนิปญัหาไมใ่หผ้ลดกีบัใคร มีแตจ่ะสรา้งความรนุแรงเพิม่ขึน้
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Related companies as of December 31, 1999 (continued)
เงินลงทุน เงินปันผล Type  of  Business Name

Investment Dividend

วิธรีาคาทนุ วิธีราคาตลาด

Cost Method Market Method

-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

-

900,000.00 450,000.00 Lingeries Wien 106
98,330,611.65 48,474,930.00 Direct Sale Better Way (Thailand) 107

19,000.00 Retail shop R.D.A. 108
 4,000,000.00 Hanging Cosmetics Saha Asia Pacific 109
3,000,000.00 Industrial Estate Amata City 110

   25,200,000.00 Department Store Ratchasima Shopping Complex 111
50,000,000.00 Retailer Siam Family Mart 112
2,000,000.00 Department Store The Mall Ratchasima 113

918,746,847.41 339,103,607.90 85,619,967.00                                 Grand Total 113

115,938,460.19         Less  Reserve for loss from impairment of investment

802,808,387.22 339,103,607.90 85,619,967.00                                        Net 113

Remarks : 1. Relationship

A Companies sharing management team

B Guaranteed by the company

C Loan given by the company

D Companies sharing management team and also providing guarantee

E Companies sharing management team and also providing loan

2. # Located in other countries

3. ## Capital stock of  these companies amounting Baht 18,600,000.00 has yet to be issued and paid.

Using the emotion as a way to solve problems is not only harmful, it can also result in aggression.
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6.2 เงินลงทนุ - อืน่ ๆ  ประกอบดว้ย 6.2 Investment - others consist of
6.2.1 หลักทรพัย์ในความตอ้งการของตลาด ประกอบดว้ย 6.2.1 Marketable securities consist of

2543/2000 2542/1999

ลำดับ บรษิทัมหาชนจำกดั Public Limited Company จำนวนเงินลงทุน ราคาตลาด จำนวนเงินลงทุน ราคาตลาด

No. Cost Market Price Cost Market Price

1. สหมารีนโปรดักส์ Saha Marine Products -00 -00 62,500.00 11.76
2. ไทยโทมาโด Thai Tohmado       1,000,000.00 10.00 1,000,000.00 10.00
3. ไทยโปรอง Thai Poron 2,000,000.00 10.00  2,000,000.00 10.00
4. ไทย ท.ีวาย. อินดสัตรี Thai T.Y. Industry 6,862,600.00 17.78 6,862,600.00 17.78
5. ซันลอ็ตส ์เอน็เตอรไ์พรส์ Sun Lots Enterprise (Thailand) 4,000,000.00 3.08 4,000,000.00 3.08
6. โรงพยาบาลพระรามเก้า Praram 9 Hospital -00 -00 5,000,000.00 1.25
7. ไทยทาคาย่า Thai Takaya 3,000,000.00 10.00 3,000,000.00 10.00
8. บี ท ีเอม็ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) BTM Leasing (Thailand) -00 -00 1,800,000.00 3.00
9. ไทยฟลายอื้งเซอร์วิส Thai Flying Service 750,000.00 0.25 750,000.00 0.25

10. เกรทเลค กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ Great Lake Golf & Country Club 100,000.00 0.01 100,000.00 0.01
11. นครหลวงแฟคตอริ่ง The Siam City Factoring  5,100,000.00 2.83  5,100,000.00  2.04
12. รวมแพทย์ศรีราชา Ruampat Sriracha 1,625,000.00 0.80 1,625,000.00 0.80
13. ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ International Trade Information -00 -00 675,000.00 0.75

(Thailand)
14. นูบูน Nuboon 2,010,000.00 5.74 2,010,000.00 5.74
15. เฮคซา่ คลัเลอร ์ (ประเทศไทย) Hexa Color (Thailand) -00 -00 2,800,000.00 2.50
16. ศูนย์การแพทย์ไทย Thai Medical Centre -00 -00 5,680,000.00 0.93
17. PUNING XIE ZHONG GARMENT Puning Xie Zhong Garment 3,010,800.00 5.00 3,010,800.00 5.00
18. จันทบุรี คันทรีคลับ Chanthaburi Country Club 2,000,000.00 0.17 2,000,000.00 0.17
19. บรันสวคิ สยาม Brunswick Siam 17,999,800.00 5.00 17,999,800.00 5.00
20. ไดโดมอน กรุป๊ Daidomon Group 1,257,500.00 0.69 1,257,500.00 0.69
21. สหเซเรน Saha Seiren 4,500,000.00 1.50 4,500,000.00 2.50
22. ลาดพรา้ว สปอร์ต พลาซา่ Ladprao Sport Plaza 1,800,000.00 6.00 1,800,000.00 6.00
23. ฮิไรเซมสึิ (ประเทศไทย) Hiraiseimitsu (Thailand) 4,500,000.00 6.92  4,500,000.00 10.00
24. P.T. MESAPRO INTERNATIONAL P.T. Mesapro International 1,814,256.00 9.00 1,814,256.00 9.00
25. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย Thai Herbal Products 1,800,000.00 1.64 1,800,000.00 1.64

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ Siam Commercial Bank 600,000.00 390,000.00 900,000.00 1,335,000.00
2. ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลล์ Thai Toray Textile Mills -00 -00 231,712.80 497,800.00

รวม Total 600,000.00 390,000.00 1,131,712.80 1,832,800.00
6.2.2 เงินลงทนุในบรษิทัอืน่ ประกอบดว้ย 6.2.2 Investments in other companies consist of

2543/2000 2542/1999

ลำดับ บริษัทจำกัด Limited Company จำนวนเงินลงทุน % ทีถ่อืหุน้ จำนวนเงินลงทุน  % ที่ถือหุ้น

No.  Baht  % Investment  Baht  % Investment

เรว็ ช้า หนกั เบา หมัน่พจิารณาอยูเ่สมอวา่ งานไหนทำกอ่น งานไหน ทำหลงั งานไหนตอ้งจรงิจงั และงานไหนทีพ่อควร
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26. WORLDCLASS RENT A CAR Worldclass Rent a Car 67,500,000.00 17.76 67,500,000.00 17.76
27. อิมพีเรียล เทคโนโลยี่ Imperial Technology 6,250,000.00 0.79 6,250,000.00 0.82

แมเนจเมน้ท ์เซอรว์สิ Management Service
28. P.T. INTERMODE APPARELINDO P.T. Intermode Apparelindo 1,517,400.00 7.50 1,517,400.00 7.50
29. ฮาชิโมโต (ไทยแลนด)์ Hashimoto (Thailand) 250,000.00 5.00 250,000.00 5.00
30. ไทยฟลายอิง้ เมนเทน็แนนซ์ Thai Flying Maintenance 300,000.00 15.00  300,000.00 15.00
31. แฟรี่แลนด์สรรพสินค้า Fairyland Department Store 15,930,000.00 10.62 15,930,000.00 10.62
32. ไทยคาวาชิม่าอินทีเรีย Thai Kawashima Interior 3,000,000.00 15.00 3,000,000.00 15.00
33. แองโกร-ยูโร ซินดิเคท Anglo-Euro Syndicate -00 -00 2,500,000.00 1.00
34. เค.ท.ีวาย. อินดสัตรี K.T.Y. Industry 3,060,316.70  9.93 2,300,000.00 8.21
35. ไทย-ยาซดึา ประกนัภยั Thai Yasuda Insurance 18,000,000.00 6.00 18,000,000.00 6.00
36. ขอนแก่นวิเทศศึกษา Khon Kaen Vithes Suksa 1,000,000.00 1.67 1,000,000.00 1.67
37. โรงพยาบาลอุดรปัญญาเวช Udorn Panyavej Hospital 200,000.00 0.06 200,000.00 0.06
38. เคนมนิฟดูส ์(ไทยแลนด)์ Kenmin Foods (Thailand) 1,500,000.00 5.00 1,500,000.00 5.00
39. เมืองเอกวิสต้ากอล์ฟคอร์ส Muang-Ake Vista Golf Course 150,000.00 0.0625 150,000.00 0.0625
40. เพรซิเดนท์เบเกอรี่ President Bakery 1,250,000.00 0.22 1,250,000.00  0.33
41. ไทยซมัซุง อิเลคโทรนคิส์ Thai Samsung Electronics 15,491,517.67 3.71 -00 -00

42. ธานรา Thanara 3,000,000.00 5.00  -00 -00

43. วนิสโตร์ Winstore 1,250,000.00 2.08 -00 -00
รวม            Total 204,779,190.37    202,794,856.00

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ  Less  Reserve for loss from 63,654,567.00     34,002,400.00
ด้อยค่าของเงินลงทุน           impairment of investment
สุทธิ            Net 141,124,623.37   168,792,456.00

เงนิลงทนุในบรษัิทอ่ืน (ต่อ) Investments in other companies (continued)
2543/2000 2542/1999

ลำดับ บริษัทจำกัด Limited Company จำนวนเงินลงทุน % ทีถ่อืหุน้ จำนวนเงินลงทุน  % ที่ถือหุ้น

No.  Baht  % Investment  Baht  % Investment

Fast, slow, heavy or light, always consider which job has first priority, which one needs serious  concentration, which one needs only  mederate attention.



ปรัชญา ดร.เทียม  โชควัฒนา :

114 เ ร า ส ร ร ส ร� า ง ค ว า ม สุ ข แ ล ะ ค ว า ม ส ว ย ง า ม เ พื ่ อ ป ว ง ช นรายงานประจำป ี2543 / ANNUAL REPORT 2000

6.2.3  เงินลงทนุในตราสารหนี ้ณ 31 ธันวาคม 2543 และ
2542 เงนิลงทนุในตราสารหนีจ้ำนวน 5 บริษัท  แสดงดว้ยราคา
ทุน 636,547,000.00 บาท  และ 240,100,000.00 บาท อายุตรา
สารหนีร้ะหวา่ง  2 - 7 ปี โดยมส่ีวนตำ่มูลค่าการซือ้ในป ี2543
จำนวน  620,851.96  บาท

6.2.3  Investments  in  debt securities  as  of  December
31, 2000  and 1999 the Company’s investment  in debt se-
curities in  5  companies  showed the  cost  value  of  Baht
636,547,000.00  and  Baht 240,100,000.00. Discount on bond
purchased  in the year  2000  amounted Baht 620,851.96.
The  life  time  of  these  securities is between 2-7 years.

ปี 2543 อตัราดอกเบีย้ จำนวนเงิน อายุ (ปี) Interest Rate As of December 31,2000

Baht Years

หุ้นกู้ด้อยสิทธิแปลงสภาพ Subordinated Convertible Bond
ธนาคารไทยพาณชิย์ จำกัด ดอกเบีย้เงนิฝาก 3 เดอืน +1.25% 5,100,000.00 7 Deposit 3 Months + 1.25%        Siam Commercial Bank

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ Unsecured Debenture
บมจ. สหพัฒนพิบูล 10.125% 35,000,000.00 3 10.125% Sahapathanapibul
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง 10.5%,  MLR -1.50% 396,447,000.00 2, 5 10.50% , MLR-1.50% Saha Pathana Inter - holding

บมจ. ปูนซเิมนตไ์ทย 9.5%, 7.75% ดอกเบีย้เงนิฝาก 100,000,000.00 5.5, 6 9.50% ,7.75% , Average Siam Cement
12 เดอืนเฉลีย่ +2.00% Deposit 12 Months + 2.00%

บมจ. แพนเอเซยีฟุตแวร์ 9.5% , MLR 100,000,000.00 5 9.50% , MLR Pan Asia Footwear
                รวม 636,547,000.00           Total
หกั  ส่วนตำ่กวา่มลูคา่ 620,851.96 Less Discount on bond purchase

สุทธิ 635,926,148.04        Net

ปี 2542 อตัราดอกเบีย้ จำนวนเงิน อายุ (ปี) Interest Rate As of December 31,1999

Baht Years

หุ้นกู้ด้อยสิทธิแปลงสภาพ Subordinated Convertible Bond
ธนาคารไทยพาณชิย์ จำกัด ดอกเบีย้เงนิฝาก 3 เดอืน +1.25% 5,100,000.00 7 Deposit 3 Months + 1.25% Siam Commercial Bank

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ Unsecured Debenture
บมจ. สหพัฒนพิบูล 10.125% 35,000,000.00 3 10.125% Sahapathanapibul
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง 10.50% 50,000,000.00 2 10.50%  Saha Pathana Inter - holding

บมจ. ปูนซเิมนตไ์ทย 9.50% 50,000,000.00 5.5 9.50% Siam Cement
บมจ. แพนเอเซยีฟุตแวร์ 9.5% , MLR 100,000,000.00 5 9.50% , MLR Pan Asia Footwear

                รวม 240,100,000.00           Total

ความสำเร็จย่อมเป็นของผู้มีความเพียร
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7. ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 7. Land, Buildings, and Equipment.
ประกอบด้วย consist of

ราคาทุน Cost 31 ธ.ค. 2542 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธ.ค. 2543
Dec.31,1999 Increase Decrease Dec.31,2000

ท่ีดิน Land 1,662,104,039.16 - 13,711,241.67 1,648,392,797.49
อาคารและคา่ปรับปรุงสถานท่ี Buildings and Improvements 628,592,172.39 150,000.00 29,491,367.22 599,250,805.17
ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ Vending Machine 271,159,397.47  - 26,724,100.16 244,435,297.31
เคร่ืองใช้สำนักงานและยานพาหนะ Office equipment  and Vehicles 320,068,186.01 27,059,674.39 28,041,925.46 319,085,934.94
เคร่ืองตกแต่งและติดต้ัง Furniture and Fixtures 199,523,857.56 8,020,334.95 520,000.00 207,024,192.51
ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติระหว่างประกอบ Vending Machine in Installation 288,164.82 - 288,164.82 -
รวม Total 3,081,735,817.41 35,230,009.34 98,776,799.33 3,018,189,027.42

คา่เส่ือมราคาสะสม Accumulated Depreciation
อาคารและคา่ปรับปรุงสถานท่ี Buildings and Improvements 245,700,697.82 29,035,587.68 3,947,099.59 270,789,185.91
ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ Vending Machine 193,137,907.97 38,821,409.72 26,573,833.43 205,385,484.26
เคร่ืองใช้สำนักงานและยานพาหนะ Office equipment  and Vehicles 246,281,673.61 34,554,382.46 26,045,986.13 254,790,069.94
เคร่ืองตกแต่งและติดต้ัง Furniture and Fixtures 178,698,110.15 11,290,329.53 290,498.84 189,697,940.84
รวม Total 863,818,389.55 113,701,709.39 56,857,417.99 920,662,680.95
คงเหลือ Net 2,217,917,427.86 2,097,526,346.47
บวก สิทธกิารเชา่ (สุทธ)ิ Add  Leasehold(net) 137,133,457.87 14,581,310.00 7,600,191.86 144,114,576.01
มูลค่าสุทธิ Total 2,355,050,885.73 2,241,640,922.48
ค่าเส่ือมราคาปีน้ี Depreciation  this year 140,196,592.99 121,409,457.47

Success always befriended  those with perseverance.
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บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่มีมูลค่าสุทธิคงเหลือต่อรายการ
ตามบญัช1ี.00 บาท ซ่ึงยงัใชง้านไดจ้ำนวน 13,819 รายการ
มีราคาทุน 443,513,162.44 บาท มีค่าเสื ่อมราคาสะสม
443,499,343.44  บาท  คงเหลือมูลค่าสุทธิ 13,819.00  บาท

ในปี 2542 บริษัทฯ รับโอนที่ดินจากการปรับโครงสร้าง
หน้ีรวม 22 โฉนด เน้ือท่ีดิน 158 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวาคดิเป็นเงิน
จำนวนรวม  500,492,800.00 บาท  ซ่ึงประเมินราคาโดย  บริษัท
เอเจนซี ่ฟอร์  เรียลเอสเตท แอฟแฟรส์ จำกดั

ในปี  2543 และ 2542 บริษัทฯ  มีสิทธิการเชา่ดังน้ี
-  บริษัทฯ  ทำสัญญาเช่าอาคารตึกแถว  5  ช้ัน 1 คูหา ถนน

พงษ์สุริยา ตำบลท่าราบ  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  สัญญาเช่า
ครบกำหนด  31  มกราคม  2548  ค่าตอบแทนการโอนสทิธิ
การเชา่ 1,900,000.00 บาท    ตัดจ่ายตามสญัญาเชา่

-  บริษัทฯ ซ้ือสิทธิการเชา่ท่ีดินพร้อมอาคารพาณชิย์ 4 ช้ัน
4 คูหา ท่ี จ.สุราษฎร์ธานี กำหนดระยะเวลาเชา่  24   ปี   9  เดือน
17 วัน เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 20 กันยายน  2537   ชำระค่าสิทธิการเช่า
เป็นเงิน 10.0 ล้านบาท ตัดจ่ายตามอายกุารเช่า

- บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าสถานท่ีอาคาร  รวม 3  ห้องท่ี  Royal
City Avenue   ณ  วันท่ี  25  มีนาคม  2537   เป็นเงิน 19,600,000.00
บาท กำหนดเวลา 27 ปี ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2536 เป็นต้นไป

- บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าอาคารตึกแถว 3 ช้ัน 2 คูหา ท่ีตำบล
อ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชำระค่าตอบแทน
การเช่า   2,350,000.00  บาท   กำหนดเวลาเช่า  25  ปี ต้ังแต่วันท่ี
23 มีนาคม 2537

- บริษัทฯ ทำสญัญาเชา่อาคารศนูยก์ารคา้ฟวิเจอรป์าร์ค
บางแค ชำระค่าตอบแทนการเช่า 14,759,120.00  บาท กำหนด
เวลาการเชา่ 27 ปี นับแต่วันท่ี 13 มกราคม 2538
      -  บริษัทฯ ทำสญัญาเชา่อาคารสขุุมวิทซิต้ีมอลล์ ชำระคา่
ตอบแทนการเชา่  14,535,450.00  บาท   กำหนดเวลา 24  ปี
นับแต่วันเปิดดำเนินการ
      -  บริษัทฯ   ทำสญัญาเชา่อาคารศนูยก์ารคา้  เดอะมอลล์
นครราชสมีา ชำระค่าตอบแทนการเชา่  14,581,310.00   บาท
กำหนดเวลา 26 ปี  5  เดอืน  6  วัน  นับแตวั่นเที ่ 10 สิงหาคม
2543

The  Company  has  usable  13,819  items of asset at
Baht  1.00  book  value balance with cost price at    Baht
443,513,162.44  and  accumulated  depreciation  at  Baht
443,499,343.44  resulting to the net value balance at  Baht
13,819.00.

According to debt restructuring, in  1999  the company
has acquired 22 title deeds of land with total area of 158  rai
2 ngarn and 4 square wah amounting Baht 500,492,800.00
which was appraised by Agency For Real Estate Affairs
Company Limited.

In 2000 and 1999 Leaseholds consist of
- The Company signed a lease contract on a 5-floor

building on Pongsuriya Road,  Tambon Tah-rarp,  Amphoe
Muang,   Petchburi   for  Baht  1,900,000.00  which  will  be
amortized   over  the  length  of  the  lease  contract  up  to
January 31, 2005.

- The Company  purchased one leasehold in land and
a shophouse ( four blocks with four storeys) in Surajthani
for Baht 10.0  million, which will be amortized over the length
of 24 years 9 months and 17 days starting from September
20, 1994.

 - The Company signed a lease contract on March
25,1994 to lease three shops at “ ROYAL CITY  AVENUE “
for Baht  19,600,000  which will be amortized over  the
length  of 27 years starting  from December 1, 1993.

 - The  Company  signed  a lease contract  for a
shophouse ( two blocks with three storeys )  at Tambon
Ang-thong,  Amphoe  Koe  Samui,  Surajthani  for  Baht
2,350,000  which will be amortized over the length of 25
years starting from March 23, 1994.

- The Company signed a lease contract for one shop
at Future  Park  Shopping  Center,  Bangkae   for  Baht
14,759,120.00,   which  will  be amortized over the length of
27 years starting from January 13, 1995.

- The Company signed a lease contract for one shop
of  Sukhumvit   Mall  for  Baht  14,535,450.00,   which  will  be
amortized over the length  of  24 years starting from  the
Mall opening.

ไม่มีอะไรเกนิความพากเพยีรของมนษย์
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8. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    ประกอบดว้ย

2543 (บาท)  2542  (บาท)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 463,243.13    5,749,303.10
ณ วันท่ี   31  ธันวาคม  2543  บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชี

จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 10 แห่ง เป็นเงิน 186.00 ล้านบาท
วงเงนิทรสัรีซีท  4  แหง่ 89.25 ล้านบาท และ  US$ 1.00 ล้าน
วงเงินกู้ระยะส้ันในประเทศจากธนาคารรวม  9 แห่ง  จำนวนเงิน
1,037.66  ล้านบาท วงเงนิกูต่้างประเทศ 4 แหง่ จำนวน US$
36.00 ล้าน และ 300.00  ล้านเยน และวงเงิน ออกหนังสือ
ค้ำประกัน  133.00  ล้านบาท  นอกจากน้ีได้รับวงเงิน   Forward
Lines  US$ 4.5   ล้าน   และ 25.0  ล้านเยน ท้ังนี ้วงเงนิสินเชือ่
ท่ีกล่าวข้างต้น ไม่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลใด ค้ำประกัน

ณ  วันที ่31 ธันวาคม 2542 บริษัทฯ มีวงเงนิเบกิเกนิบัญชี
จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 9 แห่ง เป็นเงิน 126.00 ล้านบาท
วง เงนิทรสัรีซีท  2  แหง่ 63.00 ล้านบาท  วงเงนิกูร้ะยะสัน้ใน
ประเทศจากธนาคารรวม    7  แห่ง  จำนวนเงิน  900.16  ล้านบาท
วงเงินกู้ต่างประเทศ 5 แห่ง จำนวน US$ 41.00 ล้าน และ 300.00
ล้านเยน และวงเงนิออกหนงัสือค้ำประกนั  83.00  ล้านบาท
นอกจากนีไ้ด้รับวงเงนิ  Forward Lines 25.0  ล้านเยน ท้ังนี้
วงเงินสินเชื่อที่กล่าวข้างต้น ไม่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลใดค้ำ
ประกัน
9.   หุน้กู้
      ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี  1/2541  เม่ือวันท่ี   8  มีนาคม
2542   มีมติให้บริษัทออกหุน้กูไ้ด้ในวงเงนิ  1,000  ล้านบาท
โดย  เสนอขายแก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง  บริษัทฯ  ออกหุ้นกู้
จำนวนเงิน 500  ล้านบาท  เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ  ไม่มีหลักประกัน
ไม่มีผู้แทนผูถื้อหุ้นกู ้ อายหุุ้นกู ้ 3  ปี   ต้ังแตวั่นที ่ 22   เมษายน
2542 - 22  เมษายน  2545 อัตราดอกเบีย้  MLR  ลอยตวั
(เฉล่ียของ  บมจ. ธนาคารกรงุเทพ,บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย์,
บมจ.ธนาคารกสกิรไทย และบมจ. ธนาคารกรงุไทย) + 0.50%
ต่อปี   กำหนดชำระดอกเบ้ียทุก ๆ   6  เดือน ในวันท่ี  22  เมษายน
และวนัท่ี 22 ตุลาคมของทกุปี โดยเริม่ชำระงวดแรกในวนัท่ี 22
ตุลาคม  2542 และงวดสุดท้ายในวันที่ 22 เมษายน 2545
ในระหว่างปี 2543 มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ จำนวนเงิน  5.00 ล้านบาท

- The Company signed a lease agreement  for one
shop  at  The  Mall  Shopping  Center,  Nakornratchasima
for the  amount of  Baht  14,581,310.00,   which  will  be
amortized  over  the  length  of  26 years  5  months and 6
days starting from  August  10, 2000.
8. Overdrafts and loans from banks consist of

2000(Baht) 1999 (Baht)
Overdrafts                      463,243.13 5,749,303.10
As of  December 31, 2000  the  Company  has  overdraft

lines  from  10 domestic commercial banks totalling to Baht
186.0 million,  4  trust   receipts lines amounting to Baht
89.25  million and US$1 million, 9 lines of short-term  loans
amounting  to Baht 1,037.66 million, 4 overseas lines of
loans of  US$  36.0  million  and Y 300.00 million, letter of
guarantee lines amounting to Baht 133.0  million, and
forward  lines  amounting  to US$ 4.5 million and Y 25.0
million.   All  without  collateral  or  personal  guarantee.

As  of  December 31, 1999  the  Company  has  overdraft
lines  from  9 domestic commercial banks totalling to Baht
126.0 million , 2 trust  receipts lines amounting to Baht 63.0
million, 7 lines of short-term  loans  amounting  to Baht
900.16 million, 5 overseas lines of loans of  US$  41.0  million
and Y 300.00 million,  letter  of  guarantee lines amounting  to
Baht  83.0 million,  and  forward  lines  amounting  to Y 25.0
million.   All  without collateral or personal guarantee.

9.  Debentures
     According to the Extraordinary Shareowners’ Meeting
# 1/2541  held  on  March 8, 1999, a resolution was made
to allow the  issuance,  a private  placement,  of  debentures
at a total amount of Baht 1,000 million.  A  portion of
unsubordinated, unsecured and no holders’ representative
debenture was offered at a total  amount  of Baht 500 million
for 3 years maturity starting from April 22, 1999 until April
22, 2002 at MLR  float rate (average rate officially announced
by  Bangkok Bank Public Co., Ltd., Siam Commercial Bank
Public Co.,Ltd., Thai Farmers Bank Public Co.,Ltd. and

No task is so difficult that it is beyond human perseverance.
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ข้อกำหนดทีบ่ริษัทต้องปฏิบัติตลอดอายุหุ้นกู้
- บริษัทจะต้องจัดลำดับชั้นหนี้หุ้นกู้เทียบเท่ากับหนี้สิน

ประเภทอ่ืน ท้ังหน้ีสินปัจจุบันและในอนาคต
- บริษัทจะต้องดำรงจำนวนเงนิให้กู้ยืมแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้อง

เงินลงทุนและเงินค้ำประกันตามท่ีประกาศในงบ การเงินในแต่ละ
ไตรมาสรวมกันไม่เกิน 6,000 ล้านบาท

10. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในปี 2543 และ 2542 บริษัท ฯ รับเงินปันผลจากการ

ลงทุน ในหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงนิ 104,120,980.00 บาท และ
87,298,157.00 บาท ซ่ึงไดรั้บผลประโยชนท์างภาษเีงนิไดต้าม
ประมวลรัษฎากร  มาตรา 65 ทวิ (10)  โดยไม่ต้องนำเงินปันผลท่ี
ได้รับจำนวน  102,358,890.00 บาท และ 87,268,932.00 บาท
มารวมคำนวณรายได้    ตัวเลขท่ีปรากฏในงบเป็นตัวเลขค้างจ่าย
หลังหักภาษีท่ีชำระคร่ึงปี  และภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย

  2543 (บาท)  2542 (บาท)
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 113,388,463.33 112,762,658.98
ภาษีท่ีชำระคร่ึงปี                    100,759,368.29 -
ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย                 2,602,180.38 2,510,230.02
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมท้ังส้ิน 216,750,012.00 115,272,889.00

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการใช้ระบบแลกเปล่ียนเงินตราแบบ
ลอยตัวในปี 2540 บริษัทฯ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายท้ังจำนวนในงบกำไร
ขาดทุน สำหรับการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทฯนำผลกำไร
หรือขาดทุนจากการใช้ระบบแลกเปลี่ยนเงินตราแบบลอยตัว
เฉล่ียตามส่วนระยะเวลา 5 รอบบัญชีนับแต่ปีการเงิน 2540 ตามท่ี
กรมสรรพากรผ่อนผันให้บริษัทปฏิบัติได้ตามหนังสือ ของกรม
สรรพากรที ่กค.0614/ว.22322 ลงวันท่ี   23  กุ มภาพันธ์ 2541
11. กำไรต่อหุ้น
      คำนวณโดยการหารกำไรสทุธิประจำปีด้วยจำนวนหุน้สามัญ
ณ วันส้ินปี

Krung Thai Bank Public Co., Ltd.) plus 0.50% per  annum.
Interest  payment was set at every 6 months on April 22 and
October 22 of every year.  First payment was made on
October 22, 1999  and the last will end on April 22, 2002.
Baht  5.00  million  debentures  were  redeemed  during  the
year  2000.

So long as any of the debenture remains outstanding,
the Company must

- rank debenture pari passu with all existing and future
liabilities.

- maintain aggregate amount of loan to related company
and investment exposure and guarantee exposure as  stated
in  quarterly  financial  statements, not  more  than  Baht  6,000.00
million.
10. Corporate income tax

In 2000 and 1999 the Company received dividends from
investments in securities amounting to Baht 104,120,980.00
and Baht 87,298,157.00, respectively.  As a  result the Company
excluded these dividends of Baht102,358,890.00  and Baht
87,268,932.00 from taxable income, according to Section 65
bis (10) of the Revenue Code.  Income tax from taxable payable
on the Balance Sheet less first half  year tax payment  and
withholding taxes.

2000(Baht) 1999(Baht)
Income tax payable 113,388,463.33 112,762,658.98
First half year tax payment 100,759,368.29                    -
Withholding tax 2,602,180.38 2,510,230.02
Total corporate income tax 216,750,012.00 115,272,889.00

The Company realized the entire amount of profit or loss
from  the  Baht   flotation In  the  year  1997  in  the Statement
of Income.  For the corporate income tax calculation, the
Company amortized the entire amount over a 5 year period
starting from 1997 according to Revenue Department’s
regulation  No. Kor Khor 0614/Wor 22322 dated February
23, 1998.
11.Earnings per share

Earnings per share are computed  by  dividing net
earnings by the number of common stock on a year - end
basis.

ความสำเรจ็ของงานอยูท่ี่คุณภาพของคน
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12.ภาระผูกพัน
12.1 ณ 31 ธันวาคม 2543 บริษัทฯ มีภาระผูกพันกับธนาคาร

พาณิชย์เกี ่ยวกับการค้ำประกันต่อหน่วยงานราชการรวม
21,133,239.18  บาท  ณ 31 ธันวาคม 2542   บริษัทฯ  มีภาระผูก
พันกับธนาคารพาณิชย์เกี่ยวกับการค้ำประกันต่อหน่วยงาน
ของราชการรวม 49,707,442.43 บาท รัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง จำนวน
257,098.46 บาท  และบริษัทเอกชนแห่งหน่ึงจำนวน  8,000.00 บาท
      12.2  ณ 31 ธันวาคม 2543  บริษัทฯ มีวงเงิน แอล/ซี และ T/R
กับธนาคารพาณชิย์ 4 แห่ง  จำนวน  89.25 ล้านบาท  และ  US$
1.00  ล้าน  ณ 31 ธันวาคม 2542  บริษัทฯ  มีวงเงนิ แอล/ซี  กับ
ธนาคารพาณชิย์  2  แหง่   จำนวน   63.00  ล้านบาท

12.3 บริษัทฯ ทำสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินในโครงการ นอร์ธ
ปาร์ค บนถนนวภิาวดรัีงสิตกับ บริษัท  นอร์ธปาร์ค  เรียลเอสเตท
จำกัด เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่  2  งาน 58 ตารางวาเป็นเงิน
69,828,000.00 บาท โดยบริษัทฯ ชำระเงินค่าซ้ือขายท่ีดินครบ
ถ้วนแล้ว กำหนดโอนกรรมสิทธ์ิ เม่ือบริษัทฯปฏิบัติครบตามเง่ือนไข
ของสัญญา

      12.4 บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าช่วงท่ีดินท่ีตำบลบางโพงพาง เขต
ยานนาวา เนือ้ท่ี 5 ไร่ 3 งาน 92ตารางวา  มีกำหนด  32  ปี  6
เดอืน โดยเสยีคา่เชา่ช่วงเปน็เงนิจำนวน  56,910,000.00 บาท
ในจำนวนนีเ้ป็นเงนิกนิเปลา่ 30.00 ล้านบาท ค่าเชา่กำหนดให้
ปรับอัตรา ค่าเช่าเป็นช่วง ช่วงละ  5 ปี  โดยคิดค่าเช่าใน ช่วง 5  ปี
แรก  ตารางวาละ 15.00  บาท และปรบัอัตราคา่เชา่เพิม่ทุกช่วง
ช่วงละ  5.00  บาท ต่อตารางวา

      12.5 บริษัทฯ ทำสญัญาเชา่หอ้งกบั  บริษัท งามวงศว์าน
ชอปป้ิงมอลล์   จำกัด   จำนวน  2  ห้อง  เป็นเงิน  11,280,000.00
บาท  มีกำหนดเวลา 28 ปี ค่าเช่ารวมค่าไอเย็นเคร่ืองปรับอากาศ
จำนวน  2  ห้อง  เดือนละ   25,000.00 บาท และให้ปรับค่าเช่าทุกปี
ไม่เกิน 5 %

13. รายการกิจการค้าท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทท่ีมีความสัมพันธ์
     ทางธุรกิจ

13.1 บริษัทฯ  มีรายการบญัชีส่วนหนึง่กับบริษัทท่ีเก่ียวข้อง
โดยถอืหุ้น  และ/หรือกรรมการรว่มกัน   สินทรัพย์  หน้ีสิน รายได้
และค่าใช้จ่ายของบริษัทส่วนหน่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ีเก่ียวข้องกัน

12. Obligations
12.1  In 2000 and 1999 the Company  has  provided

bank guarantees to  government  agencies totalling Baht
21,133,239.18  and  Baht  49,707,442.43,  respectively. In
1999  the Company  provided  bank guarantees to one state
enterprise amounting to Baht 257,098.46 and to one private
company amounting to Baht 8,000.00.

12.2 As of December 31, 2000 the Company has
unused  letters of credit  and T/R which  have  been  opened
with  4  commercial  banks  amounting  to  Baht  89.25  million
and  US$ 1.00  million.   As of December  31, 1999  the
Company  has  unused  letters  of  credit  which  have  been
opened  with 2 commercial banks  amounting  to  Baht  63.00
million.

12.3 The company  signed  a  contract  with  North  Park
Real  Estate Co.,Ltd.  to  purchase  a  plot  of  land   under  the
North Park  Project  on Viphavadee Rungsit  Road. The
company has fully paid the amount  of  Baht   69,828,000.00
for  the 2  rai,  2  ngarn  and 58 square wah  land. The title
deed will be  transferred upon fulfillment of the contract
requirements.

12.4  The  Company  signed  a  sub-lease  contract  on
a  5  rai  3  ngarn and  92 square wah  plot  of land  in  Tambon
Bangpongpang  Khet  Yannawa for 32 years and 6  months,
costing  Baht  56,910,000.00  for  the  lease.  Of  this amount
an  up - front  rental  of Baht 30.0  million  was paid with  the
balance  to be  paid  at Baht  15   per  square  wah  in   the  first
5 years and an  increase  of Baht  5   per square wah in  each
of  the  next  every  5  years.

12.5  The Company signed a contract  with  Ngarm Wong
Wan Shopping Mall Co., Ltd.  for leasing   2   shops at the
shopping center for  28   years  for  Baht  11,280,000.00.
The monthly  rental  including  air - conditioning, for 2 shops
is  Baht  25,000.00  in the first year with  an increase of  not
exceeding 5%  in  each  of  the  following  years.

13. Transactions in Business-related Companies

13.1  The  Company   has   a  number  of   transactions
related  to   assets,  liabilities, revenues and expenses of
related  companies  with  joint shareowners and / or  joint
directors. Therefore,  these financial statements have

The success of work depends on the quality of  people.
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ดังน้ัน  งบการเงินน้ีได้รวมผลของรายการดังกล่าวโดยใช้นโยบาย
กำหนดราคาทีเ่ป็นปกติทางธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันดังน้ี

2543 (บาท) 2542 (บาท)
ลูกหน้ีการค้า 156,514,052.82 103,131,792.87
เจ้าหน้ีการค้า 901,763,192.97 833,952,625.56
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 56,373,200.88 40,387,092.52
ขายสินค้า 469,194,759.72 442,033,786.76
ซ้ือสินค้า 4,877,351,396.75 4,511,319,692.32
ซ้ือทรัพย์สินถาวร 13,132,294.80 2,156,494.82
สิทธิการเช่า 14,581,310.00                       -
ค่าอุปกรณ์ต้ังโชว์ 128,731,349.57 45,005,949.84
ค่าโฆษณาจ่าย 50,245,697.88 42,351,489.56
ค่าบริการจ่าย 19,800,000.00 9,000,000.00
ค่าเช่า 5,107,700.97 25,693,341.69
ค่าใช้จ่ายในการขาย 13,611,926.83 30,866,540.60
ค่าภาชนะหีบห่อ 12,141,483.24 6,981,914.92
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 12,099,238.58 9,739,875.98
ดอกเบ้ียรับ 68,148,348.16 85,418,216.61
ค่าเช่ารับ 20,556,570.17 18,523,879.42
รายได้อ่ืน ๆ 1,274,005.34 1,559,794.98
      13.2 บริษัทได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี  35
ประจำปี 2543  เม่ือวันท่ี  24  เมษายน  2543  ให้จัดสรรวงเงินให้กู้
และวงเงินค้ำประกัน  แก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัทภายในวงเงิน รวมไม่เกิน 1,800.00 ล้านบาท  ณ 31 ธันวาคม
2543  มียอดเงินให้กู้รวม 11 บริษัท จำนวนเงิน  540.37 ล้านบาท
และมีภาระคำ้ประกนัรวมจำนวน  36  บริษัท เป็นเงนิ  715.153
ล้านบาท  และ  HKD. 1.5   ล้าน
14. ข้อมูลจำแนกตามสว่นงาน  ตามยอดขาย

2543 (บาท) 2542 (บาท)
ขายสินค้า - กรุงเทพ 4,257,587,973.69 3,856,007,461.78

- ต่างจังหวัด 3,762,161,858.52 3,316,941,058.91
- ต่างประเทศ 14,152,484.32       8,718,592.30

                 รวม 8,033,902,316.53 7,181,667,112.99
15. หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน
         บริษัทฯ ถูกฟอ้งโดยบรษัิท 2 แหง่ ตามคดหีมายเลขดำที่
12128/2543 ในฐานความผิด “ผิดสัญญาเช่า” จำนวนทุนทรัพย์
938,860.56 บาท ขณะนีอ้ยู่ในระหวา่งการพจิารณาในชัน้ศาล
ยังไม่ทราบผลท่ีแน่นอน

 incorporated such transactions based on normal  practice
of  pricing policy as follows :

2000Baht)     1999(Baht)
Accounts receivable 156,514,052.82 103,131,792.87
Accounts payable 901,763,192.97 833,952,625.56
Accrued expenses 56,373,200.88 40,387,092.52
Sales revenue 469,194,759.72 442,033,786.76
Purchase of goods 4,877,351,396.75 4,511,319,692.32
Purchase of  fixed assets 13,132,294.80 2,156,494.82
Leasehold 14,581,310.00                       -
Display supplies expenses 128,731,349.57 45,005,949.84
Advertising expenses 50,245,697.88 42,351,489.56
Service Fee 19,800,000.00 9,000,000.00
Rental Charges 5,107,700.97 25,693,341.69
Other sale expenses 13,611,926.83 30,866,540.60
Packaging supplies 12,141,483.24 6,981,914.92
Other expenses 12,099,238.58 9,739,875.98
Interest income 68,148,348.16 85,418,216.61
Rental income 20,556,570.17 18,523,879.42
Other incomes 1,274,005.34 1,559,794.98
     13.2  The Company obtained approval from the 35 th

General  Shareowners’ Meeting  2000 held on  April 24, 2000
to allocate loans and guarantee to related companies not
more  than  Baht  1,800.00 million. As  of  December 31,2000,
total loans of Baht 540.37 million  were  provided to 11 affiliates
and   total guarantees provided to 36 affiliates at the amount
of Baht  715.153  million and  HKD. 1.5 million.
14. Data classified by sales territory

2000(Baht)    1999(Baht)
Sales in Bangkok 4,257,587,973.69 3,856,007,461.78
Sales in Upcountry 3,762,161,858.52 3,316,941,058.91
Sales Abroad  14,152,484.32 8,718,592.30
Total 8,033,902,316.53 7,181,667,112.99
15. Contingency  Liabilities

The  Company  has  been  filed  by  2  companies as  of
Dum Case No. 12128/2543 on  the charge  of breaching  the
lease  agreement  at  the  capital  amount  of   Baht 938,860.56.
The  case  is  now  under  the Court’s  judgement  with  no
final  result  being  yet  announced.

แค่หยุดอยู่กับท่ี ก็กลายเป็นผู้ล้าหลัง
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รายการระหว่างกัน
Related Transactions

The Company  obtained  approval from  the 35th
General Shareowners’ Meeting 2000, held on  April 24, 2000,
to allocate loans and guarantee to related companies not
more than Baht 1,800.00 million.  As of December 31,2000,
total loans of Baht 540.37 million were provided to 11
affiliates and total guarantees provided to 36 affiliates at the
amount of Baht 715.153 million and HKD. 1.5 million.

Related transactions in 2000 comprise of
1. Investment in related companies

- Details as per Notes to Financial Statements No. 6.1
Investment-related companies page  92-111of  this Annual Report

2. Short term loan to related companies
- Details as per Notes to Financial Statements No. 4.1

Loan to related companies page 87-88 of  this Annual
Report.
Reasons and necessities of new transactions occurred in 2000

Saha Asia Pacific Co.,Ltd.
Reasons and necessities of providing loans :

1. This loan is considered a business risk, but it is a
business strategy to draw Shiseido business from Japan
into more investment in the Saha group.

2. Shiseido from Japan, which is a large, financially-
 secure company with a high market share, has issued its
letter of awareness to ICC.

3. ICC benefits from a higher interest rate compared
to the bank,s rate.

3. Long term loan
- Details as per Notes to Financial Statements No. 5

Long term loans and portions to be repaid within 1 year page
88-90 of this Annual Report.

3.1 The company has provided a loan to Akesaovaros
Co.,Ltd. amounting Baht 30.00 million at interest rate 9.00 %
per annum. Payment of interest shall be made at monthly
basis while repayment of capital is scheduled to be made
within 4.5 years at Baht 2.5 million every 4 months for 12
equal installments. The 1st repayment will start on October
3, 2000, and the last payment will end on June 3, 2004. The
first installment of Baht 2.5 million had already been paid with
outstanding balance of  11  installments amounting Baht  27.5
million. This loan was provided with  4  title deeds of land at a
total area of 44 rai, and 75 square wah as collateral.

บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 35
ประจำปี2543   เม่ือวันท่ี  24   เมษายน   2543    ให้จัดสรรวงเงิน
ให้กู้และวงเงนิค้ำประกัน  แก่บริษัทท่ีมีความสัมพันธ์ทางธรุกิจ
กับบริษัทภายในวงเงินรวมไม่เกิน1,800.00 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม
2543 มียอดเงินให้กู้รวม 11 บริษัท  จำนวนเงิน  540.37 ล้านบาท
และมีภาระค้ำประกันรวม จำนวน 36 บริษัท  เป็นเงิน 715.153
ล้านบาท และ HKD. 1.5  ล้าน

รายการระหว่างกันปี 2543 ประกอบด้วย
1.เงินลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวข้อง

- รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6.1
เงินลงทุน-กิจการท่ีเก่ียวข้องกันหน้า 92-111 ในรายงานประจำปีน้ี

2.เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
- รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.1

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันหน้า 87-88 ในรายงาน ประจำปีน้ี

เหตุผลและความจำเป็นของรายการท่ีเพ่ิงเกิดในปี 2543
บริษัท สหเอเซียแปซิฟิค จำกัด
เหตุผลและความจำเป็นในการให้กู้ยืมเงิน  :

1. การให้กู้น้ีเป็น BUSINESS RISK ส่วนหน่ึง แต่การ
ให้กู้นี้เป็นยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ เพื่อดึงธุรกิจของ SHISEIDO
ญ่ีปุ่นมาลงทุนในเครือสหพัฒน์ให้มากข้ึน

2. มีบริษัท SHISEIDO ญี่ปุ่น ออก LETTER OF
AWARENESS ให้กับ ICC และบริษัท SHISEIDO ญ่ีปุ่น  เป็นบริษัท
ท่ีใหญ่ มีฐานะการเงินท่ีม่ันคง  มีส่วนแบ่งในตลาดสูง

3. ICC ได้ผลประโยชน์ในเรื่องรายได้ค่าดอกเบี้ยสูง
กว่าท่ีจะได้จากธนาคาร

3. เงินให้กู้ยืมระยะยาว
    -  รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5

เงินให้กู ้ระยะยาวและส่วนที่จะได้รับชำระคืนภายใน 1 ปี
หน้า 88-90 ในรายงานประจำปีน้ี

3.1 บริษัทฯ  ให้บริษัท  เอกเสาวรส  จำกัด  กู้ยืมเงินจำนวน
30.0 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ีย 9.00 % ต่อปี ชำระดอกเบ้ียเป็น
รายเดือน ทุกๆ เดือน เงินต้นกำหนดชำระคืนภายใน 4.5 ปี โดย
ผ่อนชำระเป็น 12 งวด ๆ   ละ 2.50  ล้านบาท  ทุกงวด 4 เดือน  เร่ิม
ชำระงวดแรก 3  ตุลาคม 2543  งวดสุดท้ายวันท่ี 3 มิถุนายน 2547
ได้รับชำระแลว้ 1 งวด เป็นเงนิ  2.50  ล้านบาท คงเหลอื 11 งวด
รวมเงนิต้นคงเหลือ  27.50  ล้านบาท   โดยมีท่ีดินเป็นหลักประกัน
จำนวน 4 โฉนด  รวมเน้ือท่ี 44 ไร่ 75 ตารางวา

To stand still is to be lagging behind.
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โดยมีสัญญา Contract of Assignment of an Obligation
เป็นประกัน

3.3  บริษัทฯ ให้บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด
กู้ยืมเงินจำนวน 10.0 ล้านบาท  อัตราดอกเบ้ีย 9.25 % ต่อปี  ชำระ
ดอกเบ้ียเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน  เงินต้นกำหนดชำระคืนภายใน
8  ปี และได้ปรับลดอัตราดอกเบ้ียลงเหลือ  9.00 %  ต่อปี  เร่ิมต้ังแต่
13  ธันวาคม 2542  ผ่อนชำระเป็นรายงวดๆ ละ 6 เดือน รวม 14
งวด  ดังน้ี งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 12 เป็นเงินงวดละ 700,000 บาท งวดท่ี
13 และงวดท่ี 14 เป็นเงินงวดละ 800,000 บาท เร่ิมชำระงวดแรก
ภายใน วันท่ี  31 พฤษภาคม 2544 งวดสุดท้ายภายใน  วันท่ี  30
พฤศจิกายน 2550 โดยมอบสิทธิการเช่าที่ดินเป็นประกัน

เหตุผลและความจำเป็นในการให้กู้ยืมเงิน  :
1. จากการวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงินของ  บริษัท

เอกเสาวรส จำกัด แล้ว บริษัท เอกเสาวรส จำกัด มีความสามารถ
จ่ายคืนเงินต้นและดอกเบ้ียได้

2. ICC ได้ผลประโยชน์ในเรื่องรายได้ค่าดอกเบี้ย
สูงกว่าท่ีจะได้จากธนาคาร

3. บริษัท เอกเสาวรส จำกัด ให้ท่ีดินเป็นหลักประกัน
ตามราคาประเมินของท่ีดินราชบุรี 36 ล้านบาท คุ้มกับวงเงินท่ีให้กู้

4. บริษัท เอกเสาวรส จำกัด นำเงินกู้จาก ICC เพ่ือไปคืน
เงินกู้ 80 ล้านเยน เพ่ือลดภาระความเสีย่งในอัตราแลกเปลีย่น
ย่อมเป็นผลดีต่อในเครือ และ ICC ในฐานะผู้ถือหุ้น บริษัท
เอกเสาวรส จำกัด

งวดท่ี 1                     ภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2545จำนวน             1.70ล้านบาท
งวดท่ี 2 ถึงงวดท่ี 5 ทุกวันท่ี 25 พฤษภาคม เป็นเงินงวดละ1.66 ล้านบาท

และ 25 พฤศจิกายน
งวดสุดท้าย ภายในวันท่ี 24 พฤศจิกายน จำนวน 1.66 ล้านบาท

2547

เหตุผลและความจำเป็นในการให้กู้ยืมเงิน  :
1. บริษัท สหเซวา จำกัด เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ช้ินส่วน

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าให้กับบริษัทผู้ผลิตในเครือ เพ่ือช่วยเหลือด้าน Supply
Chain ตรงตามวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ของ ICC

2. ICC ได้ผลประโยชน์ในเรื่องรายได้ค่าดอกเบี้ย
สูงกว่าท่ีจะได้จากธนาคาร

3. บริษัท  สหเซวา  จำกัด ได้ทำสัญญา Contract of
Assignment of an Obligation ไว้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืม

3.2   บริษัทฯ ให้บริษัท สหเซวา จำกัด กู้ยืมเงินจำนวน 10.0
ล้านบาท อัตราดอกเบ้ีย 9.25 % ต่อปี  ชำระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน
ทุกๆ เดือน เงินต้นกำหนดชำระคืนภายใน 5 ปี  และได้ปรับลดอัตรา
ดอกเบ้ียลงเหลือ 9.00 %  ต่อปี เร่ิม 13 ธันวาคม 2542 ผ่อนชำระ
เป็น 6 งวดๆ ละ 6 เดือนดังนี้

Reasons and necessities of providing loans :
1. According to the analysis of its financial liability,

Akesaovaros Co.,Ltd. has the capacity to repay the loan in
all the capital and interest.

2. ICC benefits from a higher interest rate as
compared to the bank’s rate.

3. Akesaovaros Co., Ltd. has put in as collateral its
land valued at Baht 36 million  as estimated by the Ratchburi
Land Department, which would cover the loan value.

4. Akesaovaros Co., Ltd. has used this ICC’s loan
to pay back its  80 million debt in order to diminish currency
exchange risk. This loan benefits the Saha group and, in
particular, ICC, as a shareowner of  Akesaovaros.

3.2  The Company has provided a loan to Saha Sehwa
Co.,Ltd. amounting  Baht 10 million at interest rate 9.25% per
annum. Payment of interest shall  be made at  monthly  basis
while repayment of capital is scheduled to be made within 5
years.  Interest rate was reduced to 9.00% per annum
starting from December 13, 1999 with payment at every  6
month for 6 installments as following details :
1st installment within May 25, 2002 ฿1.7  m.
2ndup to 5thinstallments at every 25thMay ฿1.66m. per each installment

& 25th November
last installment within November 24, ฿1.66m.

2004
This loan was guaranteed by the Contract of  Assign-

ment of an Obligation.
Reasons and necessities of providing loan :

1. Saha Sehwa Co., Ltd. is a manufacturer of
electrical equipment parts for members of Saha Group.
The reason to provide loan to this company is in term of
supply chain assistance in compliance with the Company’s
objective  of debentures issuance.

2. ICC  benefits  from  a  higher  interest  rate  as
compared to the bank’s rate.

3. Saha  Sehwa  Co., Ltd. signed  contract  of
assign ment of an Obligation as a loan guarantee.

3.3 The Company has provided a loan to First United
Industry Co.,Ltd.  amounting Baht 10 million at interest rate
9.25 % per annum. Payment of interest shall be made at
monthly basis while repayment of capital is scheduled to be
made within 8 years,  Interest rate was reduced to 9.00 %
per annum starting from December 13, 1999 with payment at
every 6 months totalling 14 installments.  For the 1st up to
12th installments, repayment will be made at Baht 700,000
per each installment while the 13th and 14th installments,
repayment will be made at Baht 800,000 per each installment.
Repayment  will start on May 31,2001  and  end  on November
30,2007  with  the land  leasehold  as  a collateral.

ไม่มีใครเคยตายเพราะงานหนัก
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     Reasons and necessities of providing loan :
1. First  United  Industry Co.,Ltd., a member of the

Saha Group, has borrowed from  the Company  to develop
warehouse building for further rent  to  K.R.S. Logistics
Co., Ltd. (a member of the Saha Group). This warehouse
will be used by K.R.S. Logistics Co., Ltd. to provide logistic
service to Sahapathanapibul Public Co., Ltd. (also a member
of the Saha Group). This  should be considered as a strong
business  transaction  linkage  for  Saha  Group.

2. ICC  benefits  from  a  higher  interest  rate  as
compared to the bank’s rate.

3. First Unied Industry Co., Ltd.,   submitted a land
leasehold and warehouse building usage sight as a loan
guarantee.
       3.4 The company has provided a loan to Thai Shikibo
Co., Ltd. as following details :

1. Amount of Baht 40.25 million at interest rate 7.50 %
per annum.  Payment of tnterest shall be made at monthly
basis while repayment of capital is scheduled to be made
within 3.5 years at every 3 months totalling 14 installments.
Interest rate was adjusted to 6.50 % per annum starting
from December 27, 2000.  The first four installments had
already been paid amounting Baht 12.60 million, the balance
of 10 installments amounting Baht 27.65 million is scheduled
to be paid as  following details :
  5th   -   6thinstallment     ฿ 3.325 M   per one installment
  7th    -   8thinstallment     ฿ 3.675 M   per one installment
  9th   - 10thinstallment     ฿ 2.625 M   per one installment
11th   - 12thinstallment     ฿ 3.325 M   per one installment
13th    - 14thinstallment     ฿ 0.875 M   per one installment
Payment of the 5th installment will start on March 31, 2001
and end on June 27, 2003.  This loan is guaranteed by one
company.

2. Amount of Baht 90.00 million at interest rate
5.50 % per annum.  Payment of interst shall be made at
monthly basis while repayment of capital is scheduled to be
made within 2 years and 4 months.  Interest rate was ad-
justed to 6.50 % per annum starting from December 27,
2000 with monthly repayment of the capital for 12 install-
ments at the amount of Baht 7.50 million per installment.
Payment of the first installment will be made on January 24,
2002 while the last one will be made on December 24, 2002.
This loan is guaranteed by 3 companies.

เหตุผลและความจำเป็นในการให้กู้ยืมเงิน  :
1. บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด เป็นบริษัท

ในเครือ กู้เงินเพ่ือปรับปรุงอาคารโกดัง เพ่ือให้บริษัท เค อาร์ เอส
ลอจิสติคส์ จำกัด (บริษัทในเครือ) เช่าเพ่ือทำ LOGISTICS ให้กับ
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (บริษัทในเครือ) ถือเป็น
BUSINESS TRANSACTION LINKAGE ท่ีแข็งแรงสำหรับในเครือ

2. ICC ได้ผลประโยชน์ในเรื่องรายได้ค่าดอกเบี้ย
สูงกว่า ท่ีจะได้จากธนาคาร

3. บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด ได้มอบ
สิทธิการเช่าท่ีดินและสิทธิการใช้อาคารโรงงานไว้เป็นหลักประกัน
เงินกู้ยืม

3.4  บริษัทฯ ให้บริษัท ไทยชิกิโบ จำกัด กู้ยืมเงิน ดังน้ี
1. จำนวน 40.25 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ีย 7.50 %

ต่อปี ชำระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน เงินต้นกำหนดชำระคืน
ภายใน 3.5 ปี  โดยผ่อนชำระเป็นรายงวดๆ ละ 3 เดือน  รวม 14 งวด
อัตรา ดอกเบ้ียปรับเปล่ียนเป็น 6.50 % ต่อปี เร่ิมต้ังแต่ 27 ธันวาคม
2543  ไดัรับชำระแล้ว  4  งวด  เป็นเงิน 12.60 ล้านบาท  คงเหลือ  10
งวด รวมเงินต้นคงเหลือ 27.65 ล้านบาท ดังน้ี
งวดท่ี   5  -   6 เป็นเงินงวดละ  3.325  ล้านบาท
งวดท่ี   7  -   8 เป็นเงินงวดละ  3.675  ล้านบาท
งวดท่ี   9  - 10 เป็นเงินงวดละ  2.625  ล้านบาท
งวดท่ี 11  - 12 เป็นเงินงวดละ  3.325  ล้านบาท
งวดท่ี 13  - 14 ป็นเงินงวดละ  0.875  ล้านบาท
ชำระงวดถัดไปวันท่ี  31  มีนาคม 2544 งวดสุดท้ายวันท่ี 27 มิถุนายน
2546 โดยมีบริษัทแห่งหน่ึงค้ำประกัน

2. จำนวน  90.00 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ีย 5.50 %
ต่อปี ชำระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน เงินต้นกำหนดชำระ
คืนภายใน 2 ปี 4 เดือน และอัตราดอกเบ้ียปรับเปล่ียนเป็น 6.50 %
ต่อปี เร่ิมต้ังแต่  27  ธันวาคม  2543   โดยผ่อนชำระคืนเงินต้นทุก
เดือน รวม 12  งวด เป็นเงินงวดละ 7.50 ล้านบาท  เร่ิมชำระงวดแรก
24 มกราคม 2545 งวดสุดท้าย 24 ธันวาคม 2545  โดยมีบริษัท 3
แห่งค้ำประกัน

Nobody dies from hard work.
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เหตุผลและความจำเป็นในการให้กู้ยืมเงิน  :
1. เพ่ือลดภาระการค้ำประกันของฝ่ายไทย และของ

ICC ท่ีมีต่อธนาคาร
2. ICC ได้รับผลประโยชน์ในเร่ืองรายได้ค่าดอกเบ้ีย

สูงกว่าท่ีจะได้จากธนาคาร
3. ขณะน้ี ICC มีเงินสดในมือเหลืออยู่มาก การให้กู้

ย่อมให้ประโยชน์แก่ ICC ในการ UTILIZE เงินให้เป็นประโยชน์
4. บริษัท ไทยชิกิโบ จำกัด เป็นบริษัทท่ีมีธุรกิจม่ันคง

แข็งแรง มีกำไรมาโดยตลอด ดังน้ันความเส่ียงจึงมีน้อยมาก
5. บริษัท ไทยชิกิโบ จำกัด ให้บริษัทแม่ 3 บริษัทค้ำ

ประกันเงินกู้ยืมจาก  ICC  ซ่ึงท้ัง  3  บริษัทเป็นบริษัทท่ีมีการ
ดำเนินกิจการดี ม่ันคง และมีกำไรมาโดยตลอด

6. บริษัท ไทยชิกิโบ จำกัด กู้เงินจาก ICC เพ่ือคืนเงินกู้
ต่างประเทศ เป็นการลดความเส่ียงในเร่ืองอัตราแลกเปล่ียนย่อม
เป็นผลดีแก่ในเครือและ ICC ในฐานะผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยชิกิโบ
จำกัด

Reasons and necessities of providing loan :
1. This loan lowers the burden and liability to the

bank on the part of Thai guarantors and ICC.
2. ICC benefits from a higher interest rate as com-

pared to the bank’s rate.
3.  Currently, ICC has an abundance of cash in

hand. Lending would be useful for the company for utilizing
the cash.

4. Thai Shikibo Co., Ltd. is a company with secure,
strong and profitable business.  Hence, a very low risk is
involved here.

5. Thai Shikibo Co., Ltd.  has used its three mother
companies as guarantors, all of which have had good
performance and secure, profitable business throughout.

 6. Thai Shikibo Co., Ltd.  has borrowed from ICC
to pay back its foreign debt in order to diminish currency
exchange risk. This loan benefits the Saha group and, in
particular, ICC, as a shareowner of Thai Shikibo.

สร้างคนตอ้งใช้เวลา
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It takes time to build a person.
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1 บางกอกโตเกยีวซ็อคส์  D          384,453.45       1,266,928.35
2 พี.ซี.บี. เซนเตอร์ (ประเทศไทย)  B
3 ไหมทอง  D      393,378.98         (581,532.45)    2,509,916.00    194,481,711.65
4 เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)  E      197,340.00        52,945.71          248,563.50
5 ซันไร้ซ์การ์เม้นท์  A          801,272.21       2,287,149.98
6 ไทยจาโนเม่  A
7 ไทยชิกิโบ  G        5,989,526.52          7,420.00    120,135,619.18
8 โทร่ี ไทย  B
9 เอกเสาวรส  F

10 โอสถอินเตอร์แลบบอราทอรีส์  D            19,022.14        15,976.00           76,173.20
11 ไทยคามายา่  B            73,919.88       1,658,484.00
12 ไทยลอตเต้  D          198,599.07          454,683.89
13 ไทยคิวพี  D             9,255.50            500.00           78,014.34
14 อินเตอร์เนช่ันแนล เลทเธอร์แฟช่ัน  A      15,236,495.75      80,109,462.98
15 ดีลักษณ์ บีจู  B           81,098.02
16 ไทยมอนสเตอร์  D        3,704,715.54      14,805,931.41
17 โทเทลิเวยอิ์มเมจ  A        7,010,496.33      35,137,811.50
18 ราชาอูชิโน  D      17,643,818.03      43,969,159.82
19 ไทยทาเคดะเลซ  D
20 ไทยสเตเฟล็กซ์  D    4,698,159.55   32,157,597.50
21 แชมป์เอช  A    1,360,528.54      27,679,775.18    2,429,105.05    168,988,374.10
22 ไทยสปอร์ตการ์เมนต์  A          9,950.00
23 ไทยนาคามูระ ลาเบล  E
24 เทรชเชอร์ฮิลล์  D        25,477.50             6,469.15        23,810.75
25 ดี เอฟ อินเตอร์  A
26 ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ  B            43,880.70
27 ไทยฟจิูย่า  D            35,481.00          244,611.19
28 ศูนย์แพทยศ์รีราชา  C
29 สหไดเร็กช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล  A      201,855.89       748,835.77
30 แคน  F    3,438,878.26   10,585,909.26
31 อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.  D    8,769,861.17   36,594,306.20
32 อินเตอร์เนช่ันแนล คอมเมอร์เชียล  F      32,651,288.32      88,591,261.83

โคออร์ดิเนช่ัน

4 รายการกิจการค้ากับบริษัทท่ีเก่ียวข้อง

ช่ือบริษัท ลักษณะ  ลูกหน้ีการค้า  เจ้าหน้ีการค้า  ขายสินค้า  ซ้ือสินค้า ซ้ือทรัพย์สินถาวร

ความสัมพันธ์ และเจ้าหน้ีค่าใช้จ่าย และสิทธิการเช่า

Relationship Accounts Accounts payable Sales revenue Purchase of goods Purchase of

receivable and accrued fixed  assets

expenses and leasehold

ตระกูลท่ีสะสมแต่กรรมดี ย่อมประสพแต่ส่ิงสิริมงคล
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7,544,200.00 Bangkok Tokyo Socks    1
 46,231,096.00 P.C.B. Center (Thailand)    2

  23,502,642.23     702,680.00     77,712.30  31,000,000.00 Thai Itokin    3
 1,413,862.98 SSDC (Tigertex)    4

    677,292.00 Sunrise Garment    5
72,038.08 Thai Janome    6

 3,409,363.71  15,307, 500.00 Thai Shikibo    7
1,500,000.00 Torii Thai 8

 1,963,972.62     432,000.00 132,600,000.00 Akesaovaros 9
18,972.61    5,000,000.00 Osoth Inter Laboratories 10

   9,333,800.00 Thai Kamaya 11
   7,530,240.00 Thai Lotte 12

 1,593,600.00 21,669,050.00 Thai Q.P. 13
240,508.71     15,123.29 International Leather Fashion 14

Thai C’EST Bien 15
   2,157,000.00 Thai Monster 16

Total Way Image 17
     56,880.00  24,887,200.00 Raja Uchino 18

   7,600,000.00 Thai Takeda Lace 19
   4,800,000.00 Thai Staflex 20

 2,122,273.00 Champ Ace 21
Thai Sports Garment 22

286,684.92 Thai Nakamura Label 23
      114,443.12 53,421.00  21,000,000.00 Treasure Hill 24
      970,200.00     840,000.00 D F Inter 25

   552,960.00 Thai Secom Pitakkij 26
   1,568,800.00 Thai Fujiya 27

677,685.01      90,000.00 Sriracha Medical Centre 28
 1,212,000.00          62.32 Make up Technique Institute 29

241,376.72      60,246.17     10,027.44    4,000,000.00 Can 30
    342,165.18     44,897.27  15,000,000.00 Eastern I.C.C. 31

    2,114,895.10 16,177,162.33     60,000.00  90,000,000.00 International Commercial 32
Coordination

 4. Transactions in related companies

ค่าใช้จ่าย  ค่าเช่า  ดอกเบ้ียรับ ค่าเช่ารับ  รายได้อ่ืนๆ ค้ำประกัน Name

Guarantee

Expenditures Rental Interest income Rental income Others บาท (Baht)  HKD

charges income

A good-hearted family will be blessed with all the best  in life.
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33 อินทนิลเชียงใหม่  D    3,585,677.46   12,069,712.19
34 อินเตอร์เซ้าท์  D    2,765,616.59    9,540,311.64
35 โคราชวฒันา  D
36 มหาราชพฤกษ์  D    1,066,379.66    5,001,154.87
37 ปากน้ำโพวัฒนา  D    2,712,849.83    9,030,554.29
38 ซัน แอนด์ แซนด์  D    2,111,564.25    6,985,702.78
39 ไทเกอร์ ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ โลจิสติคส์  D        3,404,439.85
40 ไอ.ดี.เอฟ.  D          100,004.45
41 สุขทรรศน์  D      13,389,014.98
42 วิทยาสิทธ์ิ  A
43 ประชาอาภรณ์  A    8,201,715.59     108,710,439.18   23,328,676.45    440,244,444.47
44 สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง  A          190,582.94        95,216.75
45 ไทยอรุซ  A      27,143,469.18     (27,143,469.18)
46 ซิลเวอร์เรน  D          227,000.00
47 ไทยคิวบิค เทคโนโลย่ี  D
48 สหชลผลพชื  A             3,829.53           28,858.00
49 ชาล์ดอง (ประเทศไทย)  D          173,592.00
50 International Commercial  D    6,066,688.00    9,565,833.00

Coordination (HK)
51 ไทยพลีท  D
52 คาลคอร์ป อินเตอร์เนช่ันแนล  B
53 ที.ดี.ไอ.อินเตอร์เทรดด้ิง  C
54 แวลู แอ๊ดเด็ดเท็กซ์ไทล์  D
55 I & I (Itokin I.C.C.)  A    1,837,198.00    4,586,592.32
56 เบล เมซอง (ประเทศไทย)  A     (306,626.47)       598,578.90
57 สหพัฒนพิบูล  A      351,729.25          120,788.64       328,718.92          620,635.74
58 วีน  A      926,216.26    1,386,382.70          233,859.80
59 อินเตอร์เนช่ันแนล แลบบอราทอร่ีส์  A      91,828,423.92        17,900.00    532,253,426.98
60 เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์  A      10,975,662.07      35,457,302.34
61 เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล  A      594,381.19        4,420,633.77       555,496.44      25,944,764.65

เอนเตอรไ์พรส์
62 สหเอเซยีแปซฟิคิ  E          1,500.00
63 ภัทยาอุตสาหกิจ  A      292,706.53      27,423,742.78    1,253,624.00    352,456,064.95

ช่ือบริษัท ลักษณะ  ลูกหน้ีการค้า  เจ้าหน้ีการค้า  ขายสินค้า  ซ้ือสินค้า ซ้ือทรัพย์สินถาวร

ความสัมพันธ์ และเจ้าหน้ีค่าใช้จ่าย และสิทธิการเช่า

Relationship Accounts Accounts payable Sales revenue Purchase of goods Purchase of

receivable and accrued fixed  assets

expenses and leasehold

การเปน็คนไมอ่วดความเกง่ อ่อนนอ้มถ่อมตนอยูเ่สมอ   ทำใหเ้ราครองใจคนได ้ชนะได ้ท้ังกายและใจ
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150,000.00     182,364.78     13,787.70 5,500,000.00 Intanin Chiangmai 33
     94,879.80      5,013.72 2,000,000.00 Intersouth 34
     52,644.60 Koraj wattana 35
    120,000.00      5,013.72 2,000,000.00 Maharachapreuk 36
    133,432.31      8,817.09 2,050,000.00 Paknumpo Wattana 37
    169,140.33      5,013.72 2,000,000.00 Sun And Sand 38

19,150,659.05 2,496, 570.00   225,534.24 32,000,000.00 Tiger Distribution & Logistics 39
272,348.41    640,000.00 2,057,246.59   436,986.34 110,000,000.00 I.D.F. 40

48,607,695.73   102,645.28 30,000,000.00 Sukhatasana 41
1,573,150.69 Vitayasithi 42

120,659.42 People’s Garment 43
2,057,339.75 22,669,828.85 Saha Pathana Inter-holding 44

81,043,653.84  1,080,000.00 Thai Arusu 45
1,215,981.31 1,440,000.00      7,520.58 3,000,000.00 Silver Rain 46

 34,000,000.00 Thai Cubic Technology 47
646,575.34 Sahachol Food Supplies 48

   1,429,000.00 Shaldan (Thailand) 49
  137,025.00 1,500,000.00 International Commercial 50

Coordination (HK)
   6,000,000.00 Thai Pleats 51
30,240,000.00 Calcorp International 52

784,109.59 T.D.I. Intertrading 53
   4,000,000.00 Value Added Textile 54

I & I (Itokin I.C.C.) 55
Belle Maison (Thailand) 56

 3,378,698.62 Sahapathanapibul 57
Wien 58

308,725.00  4,262,560.00 International Laboratories 59
     47,200.00 H & B Intertex 60

S & J International 61
Enterprises

    314,383.57 Saha Asia Pacific 62
 2,954,880.00 Pattaya Manufacturing 63

ค่าใช้จ่าย  ค่าเช่า  ดอกเบ้ียรับ ค่าเช่ารับ  รายได้อ่ืนๆ ค้ำประกัน Name

Guarantee

Expenditures Rental Interest income Rental income Others บาท (Baht)  HKD

charges income

By being modest and humbles,one can win everyone’s heart and soul.
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64 ธนูลักษณ์  A    3,387,327.51      92,250,044.56    4,318,177.06 427,547,580.65
65 โอ ซี ซี  A          1,350.00
66 เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ  A    1,283,079.54        1,045,411.40    4,373,150.30 6,190,205.00
67 ไลอ้อน (ประเทศไทย)  A      73,502,827.71 337,983,856.25
68 ไทยวาโก้  A    4,301,095.07     374,908,276.26   19,103,375.25 1,931,255,695.05
69 บูติคนิวซิต้ี  A       (43,747.81)          190,524.98       (10,291.74) 15,069,837.48
70 เค อาร์ เอส ลอจิสติคส์  A         3,929.04       131,549.80
71 ท้อปเทรน็ดแ์มนแูฟคเจอริง่  A             5,007.60          938,210.00
72 ไทยกุลแซ่  A  34,242,817.03      12,261,217.21 189,325,858.77      45,290,843.63
73 แพนเอเซียฟุตแวร์  A
74 ที.ยู.ซี. อีลาสติค  A    1,976,400.00
75 ซี.วี.วี. โฮเต็ล บิวซิเนส  D          1,410.00
76 สหเซวา  E
77 เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี  E            20,000.00
78 แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี  A
79 สำนักงานธรรมรตัน์  A          219,213.04
80 ไข่ ไอ.ที. เซอร์วิส  D      127,686.83        3,239,163.33    1,943,174.82    13,132,294.80
81 เดอะมอลล์ราชสีมา  A  63,920,289.58   78,473,798.92
82 ราชสีมาช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์  A        74,579.05    14,581,310.00
83 มอลเทน (ประเทศไทย)  A          190,650.00
84 ฟารอี์สทแ์อด๊เวอรไ์ทซิง่  A        1,649,740.15

รวม 156,514,052.82     958,136,393.85 469,194,759.72  4,877,351,39 6.75    27,713,604.80

หมายเหตุ 1. นโยบายการกำหนดราคาใช้นโยบายการกำหนดราคาที่เป็นปกติทางธุรกิจ
2. การคิดค่าค้ำประกัน -  กรณีมีธุรกิจต่อกัน 0.25% ต่อปี

-  กรณีไม่มีธุรกิจต่อกัน  0.50% ต่อปี
3. กรณีไม่คิดค่าค้ำประกัน -  บริษัทรว่มทนุ

-  ผลการดำเนนิงานขาดทนุ
4. คา่ใชจ่้าย ประกอบดว้ย อุปกรณต์ัง้โชว ์คา่โฆษณาจา่ย คา่บรกิารจา่ย คา่ใชจ่้ายในการขาย คา่ภาชนะหบีหอ่ คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ

5. ลักษณะความสมัพันธ์ -  A  บริษัททีมี่ผู้บริหารรว่มกนั
-  B  บริษัทค้ำประกันให้
-  C  บริษัทให้กู้ยืมเงิน
-  D  บริษัทมผู้ีบริหารรว่มกนัและคำ้ประกนัให้
-  E  บริษัทมผู้ีบริหารรว่มกนัและใหกู้ย้มืเงนิ
-  F  บริษทัมผู้ีบริหารรว่มกนั, คำ้ประกนัให ้และใหกู้ย้มืเงนิ
-  G  บริษัทค้ำประกันให้ และให้กู้ยืมเงิน

ช่ือบริษัท ลักษณะ  ลูกหน้ีการค้า  เจ้าหน้ีการค้า  ขายสินค้า  ซ้ือสินค้า ซ้ือทรัพย์สินถาวร

ความสัมพันธ์ และเจ้าหน้ีค่าใช้จ่าย และสิทธิการเช่า

Relationship Accounts Accounts payable Sales revenue Purchase of goods Purchase of

receivable and accrued fixed  assets

expenses and leasehold

การรักและเข้าใจกันเป็นความสขุอย่างยิ่งของผู้มีภมูิปญัญา
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ค่าใช้จ่าย  ค่าเช่า  ดอกเบ้ียรับ ค่าเช่ารับ  รายได้อ่ืนๆ ค้ำประกัน Name

Guarantee

Remarks 1. Pricing policy : using normal practice pricing policy
2. Guarantee rate charge : - 0.25% per annum for related business

- 0.50% per annum for non related business
3.  No Guarantee rate charge : - Joint - venture companies

- Loss in operation
                        4.  Expenditures consist of               : - Display supplies expenses, Advertising expenses, Service Fee,

Other sale expenses, Packaging supplies, Other expenses
5.  Relationship                                   : - A   Companies sharing management team

- B    Guaranteed by the company
- C    Loan given by the company
- D    Companies sharing management team and also providing guarantee
- E    Companies sharing management team and also providing loan
- F    Companies sharing management team and also providing guarantee and loan
- G   Guaranteed by the company and Loan given by the company

Expenditures Rental Interest income Rental income Others บาท (Baht)  HKD

charges income

153,838.06    223,200.00        2,137.00 Thanulux 64
O.C.C. 65
Textile Prestige 66
Lion Corporation (Thailand) 67

3,630,306.58    940,470.00      12,433.00 Thai Wacoal 68
Boutique Newcity 69
K R S Logistics 70
Top Trend Manufacturing 71

    130,824.00 Thai Gunze 72
10,749,315.08 Pan Asia Footwear 73

T.U.C. Elastic 74
163,527.03     45,513.91      205,000.00 C.V.V. Hotel Business 75

    902,465.77 Saha Sehwa 76
54,785.00 1,296,000.00     902,465.77     240,000.00 First United Industry 77

    299,268.00 Grand Star Industry 78
2,499,326.00      60,000.00 Thamarat Office 79

     89,100.00         917.81    2,000,000.00 Kai I.T.Service 80
The Mall Ratchasima 81

90,425.80     15,070.97 Ratchasima Shopping Complex 82
Molten (Thailand) 83

50,095,697.88 Far East Advertising 84
236,629,696.10 5,107,700.97 68,148,348.16 20,556,570.17 1,274,005.34 715,152,886.00 1,500,000.00      Total

Love  and understanding bring happiness to the  intellectual.
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นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ 1.67 ประธานกรรมการ 10.00
Mr.Boonsithi Chokwatana Vice Chairman Chairman
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ 1.01 กรรมการผู้จัดการ 10.00
Mr.Boonkiet Chokwatana  President Managing Director
นางดารณี มานะวาณิชเจริญ กรรมการ 0.07 กรรมการ 8.33
Mrs.Daranee Manawanitjarern Director Director
นางชุมาพันธ์ วิเชียรเกื้อ กรรมการ 0.03 กรรมการ 5.00
Mrs.Chumaphan Wichienkuer Director Director

1. ตามมติท่ีประชุมกรรมการคร้ังท่ี  2-2/2543 เม่ือวันท่ี  14
กรกฏาคม  2543  เห็นควรให้บริษัทฯ  ซ้ือหุ้นในบริษัท  ภัทยา
อุตสาหกิจ จำกัด และ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
จากบริษัท สุขทรรศน์ จำกัด  ดังน้ี

1. According to the Board of Directors’ Meeting # 2-2 / 2543
held on July 14, 2000, a resolution had been passed to
allow the Company to purchase shares of Pattaya
Manufacturing Co.,Ltd.  and  Thai  Samsung  Electronics
Co.,Ltd. from Sukhatasana Co.,Ltd. as following details.

1. ภัทยาอุตสาหกิจ 10,000 74.14 10.00 741,400.00
Pattaya Manufacturing

2. ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ 15,000 97.32 100.00 1,459,800.00
Thai Samsung Electronics
รวม                          Total 25,000 2,201,200.00

ลักษณะและขอบเขตของสว่นไดเ้สียของบคุคลทีเ่กีย่วโยง : ไม่มี Nature and coverage of gain or loss of related persons : None

1.1 Objective of the purchase
To increase ratio of share holding in the

business related companies.
1.2 Details of related persons

รายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นในปี 2543

Related transaction in 2000

หุ้นสามัญ ราคาซือ้ตาม
บริษัทจำกัด จำนวนหุ้น Book value ราคา Par จำนวนเงนิ

ณ 31 พ.ค. 43
Ordinary shares Amount of Purchased price as per Par value Amount (Baht)

Company Limited shares Book value
as of May 31, 2000

ตำแหน่ง % การถอืหุน้ ตำแหน่ง % การถอืหุน้
Position % Share holding Position % Share holding

ช่ือ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล บจ. สุขทรรศน์
Name I.C.C. International Plc. Sukhatasana Co.,Ltd.

1.1 วัตถุประสงค์ในการซ้ือ
เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทท่ีมีความสัมพันธ์

ทางธุรกิจกับบริษัท
1.2 รายละเอียดเก่ียวกับบุคคลท่ีเก่ียวโยง

การศึกษาข้อบกพร่องของตน ทำใหเ้รารู้จักตนเอง
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หุ้นสามัญ  ราคาซ้ือตาม
บริษัทจำกัด จำนวนหุ้น Book value ราคา Par จำนวนเงนิ

ณ 31 ส.ค. 43
Ordinary shares Amount of Purchased price as per Par value Amount (Baht)

Company Limited shares Book value
as of August 31, 2000

1. ไทยชิกิโบ 92,400  85.38 100.00 7,889,112.00
Thai Shikibo

2. เค.ที.วาย  อินดัสตรี  4,790 158.73 100.00 760,316.70
K.T.Y Industry

3. ไทยทาเคดะเลซ 41,000 204.46 100.00 8,382,860.00
 Thai Takeda Lace
 รวม                       Total 138,190 17,032,288.70

2. ตามมตทิีป่ระชมุกรรมการครัง้ที ่ 7/2543  เมือ่วนัที ่22
พฤศจิกายน 2543 เห็นควรให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นในบริษัท
ต่าง ๆ  จากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลด้ิง จำกัด (มหาชน)
ดังน้ี

2. According to the Board of Directors’ Meeting # 7/2543
held on November 22, 2000, a resolution had been passed
to allow the Company to purchase various companies’
shares owned by Saha Pathana Inter-Holding Plc. as
following details

2.1 วัตถุประสงค์ในการซ้ือ
เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทท่ีมีความสัมพันธ์

ทางธุรกิจกับบริษัท
2.2 รายละเอียดเก่ียวกับบุคคลท่ีเก่ียวโยง

2.1 Objective of the purchase
To increase ratio of share holding in the busi-

ness related companies.
   2.2 Details of related persons

นายบุณยสิทธ์ิ    โชควัฒนา รองประธานกรรมการ 2.12 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 0.82
Mr. Boonsithi     Chokwatana Vice Chairman Managing Director
นายบุญเกียรติ   โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ 1.01 กรรมการ 0.69
Mr. Boonkiet      Chokwatana President Director
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 20.26 - -
Saha Pathana Inter - Holding Plc. Major Shareowner

ช่ือ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล บมจ. สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้
Name I.C.C. International Plc. Saha Pathana Inter - Holding Plc.

ตำแหนง่ % การถือหุ้น ตำแหนง่ % การถือหุ้น
Position % Share holding Position % Share holding

ลักษณะและขอบเขตของสว่นไดเ้สียของบคุคลทีเ่กีย่วโยง : ไม่มี Nature and coverage of gain or loss of related persons : None

To study one’s faults is to know oneself.
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3.ตามมตทิีป่ระชมุกรรมการครัง้ที ่  8/2543  เมือ่วนัที ่27
ธนัวาคม 2543 เหน็ควรใหบ้ริษัทฯ ซ้ือหุน้ในบรษัิทไทยอรซุ
จำกดั จำนวน 2,500 หุน้ จากบรษัิท ไอ.ด.ีเอฟ. จำกดั ใน
ราคา หุน้ละ 1,975.22 บาท (ซ่ึงเปน็ราคาตาม BV. ณ 30
พ.ย. 43) เปน็เงนิ 4,938,050.- บาท

3.1 วัตถุประสงค์ในการซื้อ
เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทท่ีมีความสัมพันธ์

ทางธุรกิจกับบริษัท
3.2 รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวโยง

3. According to the Board of Directors’ Meeting # 8/ 2543
held on December 27, 2000, a resolution had been
passed  to allow  the company  to  purchase 2,500  shares
of Thai Arusu Co.,Ltd.  from  I.D.F. Co.,Ltd. at 1,975.22
baht  per  share (book  value as of November  30,2000)
totalling  4,938,050.- baht

3 .1 Objective of the purchase
To increase ratio of share holding in the

business related companies.
3 .2 Details of related persons

ช่ือ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล บจ. ไอ.ดี.เอฟ.
Name I.C.C. International Plc. I.D.F. Co., Ltd.

ตำแหน่ง %การถือหุ้น ตำแหน่ง % การถอืหุน้
Position % Share holding Position % Share holding

นายบุณยสิทธ์ิ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ 1.86 ประธานกรรมการ 3.34
Mr. Boonsithi Chokwatana Vice Chairman Chairman
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ 1.11 กรรมการ 0.16
Mr. Boonkiet Chokwatana President Director
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการ 0.09 กรรมการผู้จัดการ 1.00
Mr. Thamarat Chokwatana Director Managing Director

ลักษณะและขอบเขตของสว่นไดเ้สียของบคุคลทีเ่กีย่วโยง : ไม่มี Nature and coverage of gain or loss of  related persons : None

ไม่มีใครเก่งแต่เพียงผู้เดียว
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No one is alone achiever.
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ผ้มีความคดิวจิารณญาณ จะกา้วทลีะขัน้อยา่งมัน่คง
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1. ช่ือ ท่ีต้ังสำนักงานใหญ่  โทรศัพท์  โทรสาร E-mail ประเภทธุรกิจ
จำนวนและชนดิหุน้ท้ังหมดทีอ่อกจำหนา่ยแลว้ของบรษัิท

ช่ือ : บริษัท  ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล
จำกดั (มหาชน)

ทะเบยีนเลขที่ : บมจ.  384
ท่ีต้ังสำนกังานใหญ่ : 757/10  ซอยประดู ่1

ถนนสาธุประดิษฐ์
แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร  10120
โทรศพัท ์ 294-0281
โทรสาร 294-3024
E-mail : webmaster@icc.co.th

ประเภทธุรกิจ : การพาณชิย์
จำนวนและชนดิหุ้นท้ังหมดทีอ่อกจำหนา่ยแลว้

ชนิดหุ้น จำนวนหุน้ มูลค่าหุ้น
ตราไวหุ้้นละ

หุ้นสามญั 29,063,373 10  บาท

ช่ือ ท่ีตัง้สำนกังานใหญ ่ ประเภทธรุกิจ  จำนวนและชนดิหุน้
ท้ังหมด ท่ีออกจำหนา่ยแลว้ของบรษัิทในเครอื

 - ไม่มี -
2. ช่ือ  สถานทีต้ั่ง  โทรศพัท ์ โทรสารของบคุคลอา้งองิอืน่ ๆ

นายทะเบยีนบริษัท : บริษัท  ศนูยรั์บฝากหลกัทรพัย์
(ประเทศไทย)  จำกดั
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ช้ัน 4,6-7 ถนนรชัดาภเิษก
แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร  10110
โทรศพัท ์359-1200-1
โทรสาร 359-1259

ผู้สอบบัญชี : นายนท ีแสงอดุมเลศิ
ผู้สอบบัญชรัีบอนญุาต
ทะเบยีนเลขที ่300
ธรรมการย ์ การบญัชี
18  ถนนป้ัน แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศพัท ์236-4465
โทรสาร 238-3189

ท่ีปรึกษากฎหมาย : นายวรีะ เอือ้อารกัษ์
บริษัท สำนักงานธรรมรัตน์  จำกัด
747/151-152  ถนนสาธุประดิษฐ์
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศพัท ์683-8023
โทรสาร 683-8843

1. Name, Head office address, Telephone, Fax, E-mail,
Type of business, Number and type of total paid-up
shares of the company
Name : I.C.C. International

Public Company Limited
Registered No. : Bor Mor Jor 384
Head office address : 757/10 Soi Pradoo 1,

Sathupradit Rd.,
Bangpongpang,
Yannawa,
Bangkok   10120
Tel. 294-0281
Fax  294-3024
E-mail  : webmaster@icc.co.th

Type of business : Commercial
Number and type of  total paid-up shares

Type Number of Par  value
Shares Per  share

Common stock 29,063,373 10  Baht

Name, Head office address, Type of business, Number
and type of total paid-up shares of the affiliated companies

- None -
2. Name, Office address, Telephone and Fax of other

reference persons
Registrar : Thailand Securities Depository

Company Limited
62 The Stock Exchange
of Thailand
Building, 4,6-7th Floor,
Rachadapisek Road,
Klongtoey, Bangkok 10110
Tel. 359-1200-01
Fax 359-1259

Certified Public : Mr. Natee Sangudomlert
Accountant Accountant

Reg. No. 300
Thammakarn Accounting Office
18 Pan Rd., Silom
Bangrak, Bangkok 10500
Tel. 236-4465
Fax 238-3189

Legal Advisor :  Mr. Vira  Ua-Arak
Thamarat Office Company Limited
747/151-152 Sathupradit Rd.,
Bangpongpang, Yannawa,
Bangkok 10120
Tel. 683-8023
Fax 683-8843

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
The Company’s General lnformation

Those with good perception and insight will move forward one step at a time with confidence.
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ลำดับ ช่ือบริษัท ที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น จำนวนหุ้นท่ี จำนวนหุ้นท่ีถือ
ออกจำหน่าย No. of Shares

No. of Total Held
Paid-up Shares

บริษัทขาย

1. INTERNATIONAL ฮ่องกง ตัวแทนจำหน่าย สามัญ 10,000  1,900
COMMERCIAL COORDINATION (HK)

2. I & I (ITOKIN I.C.C.) สิงคโปร์ ตัวแทนจำหน่าย สามัญ  20,000  3,800
3. สหไทยพัฒนภัณฑ์ กรุงเทพฯ อุปโภคบริโภค สามัญ  200,000  32,940
4. เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ขายตรง สามัญ  6,000,000  1,050,000
5. แฟร่ีแลนด์สรรพสินค้า นครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้า สามัญ  1,000,000  106,200

6. เบล เมซอง (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ขายสินค้าผ่าน สามัญ  400,000  76,000
แคทตาลอค

7. ยู ซี ซี อูเอะชม่ิา คอฟฟี่ กรุงเทพฯ กาแฟกระปอ๋ง สามัญ  40,000  4,000
(ประเทศไทย)

8. อี.พี.เอฟ. กรุงเทพฯ ตัวแทนจำหน่าย, สามัญ  65,000  6,500
ขายปลกี
รวม 7,735,000 1,281,340

  *        อัตราแลกเปลีย่น ณ 31 ธ.ค. 2538 1 HKD       =     3.235       บาท
**        อัตราแลกเปลีย่น ณ 31 ธ.ค. 2538 1 S$           =   17.6225    บาท

3. การลงทุนในบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ของจำนวนหุน้ท่ีออกจำหน่ายแล้วของบริษัทน้ัน
ณ  31 ธันวาคม 2543

อยา่เหน็แกป่ระโยชนส่์วนตน จนขาดมนษยธรรม
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3. Investment in other companies or private companies with the company holding more than 10 % of  the total paid-up shares
     as of Dec 31, 2000.

จำนวนเงิน สดัส่วน  (%) Type of Type of Location Name List No.
ท่ีลงทุน การถือหุ้น Shares Business
Investment Percentage of
amount (฿) Shares holding

Distributing Companies

   * 614,650.00 19.00 Common Share Distributor Hong Kong INTERNATIONAL COMMERCIAL 1.
COORDINATION (HK)

** 6,696,550.00 19.00 Common Share Distributor Singapore I & I (ITOKIN I.C.C.) 2.
4,049,000.00 16.47 Common Share Consumer Products Bangkok SAHA THAI PATHANAPHANT 3.

98,330,611.65 17.50 Common Share Direct Sale Bangkok BETTER WAY (THAILAND) 4.
15,930,000.00 10.62 Common Share Department Store Nakorn FAIRYLAND 5.

sawan DEPARTMENT STORE
7,600,000.00 19.00 Common Share Catalog Sales Bangkok BELLE MAISON (THAILAND) 6.

Business
400,000.00 10.00 Common Share Distributor of UCC Bangkok UCC UESHIMA COFFEE 7.

Canned  Coffee (THAILAND)
390,000.00 10.00  Common Share Distributor,Retailer Bangkok E.P.F. 8.

134,010,811.65 Total

  *   Exchange rate as of Dec 31,1995  1 HKD       =  Baht       3.235
**   Exchange rate as of Dec 31,1995  1 S$           =  Baht    17.6225

Don’t be too selfish or you become one without good morale.



ปรัชญา ดร.เทียม  โชควัฒนา :

140 เ ร า ส ร ร ส ร� า ง ค ว า ม สุ ข แ ล ะ ค ว า ม ส ว ย ง า ม เ พื ่ อ ป ว ง ช นรายงานประจำป ี2543 / ANNUAL REPORT 2000

*    ราคาตลาด ณ 31 ธันวาคม 2543

ลำดับ ช่ือบริษัท ที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น จำนวนหุ้นท่ี จำนวนหุ้นท่ีถือ
ออกจำหน่าย No. of Shares

No. of Total Held
Paid-up Shares

บริษัทผลติ

  1. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ กรุงเทพฯ ผา้ลูกไม้ปัก, ฟองน้ำ สามัญ               10,800,000 1,126,172

  2. ไลอ้อน (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ผงซักฟอก สามัญ                 3,000,000 360,000
  3. ราชาอูชิโน กรุงเทพฯ ผ้าขนหนู สามัญ                    810,000 110,100
  4. แชมป์เอช กรุงเทพฯ เสือ้ผ้า สามัญ                    400,000 50,000
  5. ท.ีย.ูซี อีลาสตคิ กรุงเทพฯ แถบยางยดื สามัญ                 1,600,000 192,000
  6. ไทยคิวพี กรุงเทพฯ อาหารสำเรจ็รูป สามัญ                 1,200,000 120,000
  7. เอช  แอนด ์ บี  อินเตอรเ์ทก็ซ์ กรุงเทพฯ ตุก๊ตาผ้า สามัญ 400,000 76,000
  8. อินเตอร์เนช่ันแนล เลทเธอร์แฟช่ัน กรุงเทพฯ รองเท้าหนัง สามัญ                    500,000 70,000

  9. ไทยโทมาโด ชลบุรี กรอบหน้าต่าง สามัญ                    100,000 10,000
อลูมิเนียม

10. โทเทิลเวย์อิมเมจ กรุงเทพฯ เคร่ืองหนัง สามัญ                    200,000 20,000
11. ท้อปเทร็นด์แมนูแฟคเจอร่ิง ชลบุรี บรรจุภัณฑ์พลาสติค สามัญ 600,000 114,000
12. ไทยโปรอง กรุงเทพฯ เสือ้ผ้าเด็ก สามัญ 200,000 20,000
13. เจนเนอร์รัลกลาส ชลบุรี บรรจุภัณฑ์แก้ว สามัญ                    200,000  38,000
14. ไทยลอตเต้ กรุงเทพฯ หมากฝร่ัง สามัญ                    600,000 60,000
15. ชาล์ดอง (ประเทศไทย) ชลบุรี น้ำหอมปรับอากาศ สามัญ                    200,000 20,000
16. ที.เอช. แอพพาเรล กรุงเทพฯ เสือ้ผ้า สามัญ                    250,000 25,000
17. ไทยทาคายา กรุงเทพฯ กางเกงยนีส์ สามัญ                    300,000  30,000
18. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) ปราจีนบุรี ฟอกยอ้ม สามัญ               27,000,000  4,477,935
19. ไทยอาราอิ ชลบุรี อะไหล่รถยนต์ สามัญ                 1,260,000 135,450
20. ไทยเลอจูร์ ชลบุรี เส้ือถัก สามัญ                    200,000 20,000
21. แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี กรุงเทพฯ ส่ิงทอ สามัญ                    200,000  38,000
22. เซาท์เทิร์น รับเบอร์ ยะลา น้ำยางข้น สามัญ                        2,000  380
23. ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ กรุงเทพฯ เสือ้ผ้า สามัญ                    100,000 12,000
24. ไทยกุลแซ่ ปราจีนบุรี เส้ือผ้ายืด สามัญ                 1,800,000 288,000
25. ไทย คิวบิค เทคโนโลยี่ ชลบุรี พิมพ์ลวดลาย สามัญ                    400,000 76,000

  3. การลงทุนในบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ของจำนวนหุน้ท่ีออกจำหน่ายแล้วของบริษัทน้ัน
ณ  31 ธันวาคม 2543 (ต่อ)

แม้จะลำบากเพยีงใด ก็ย่อมฟ้ืนคืนเป็นดีได้
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จำนวนเงิน สดัส่วน  (%) Type of Type of Location Name List No.
ท่ีลงทุน การถือหุ้น Shares Business
Investment Percentage of
amount (฿) Shares holding

Manufacturing companies

  * 68,696,492.00 10.43 Common Share Embroidered Lace, Bangkok TEXTILE PRESTIGE 1.
Sponge

36,000,000.00 12.00 Common Share Detergent Bangkok LION CORPORATION (THAILAND) 2.
10,817,496.00 13.59 Common Share Towels Bangkok RAJA UCHINO 3.
5,000,000.00 12.50 Common Share Garment Bangkok CHAMP ACE 4.

18,200,000.00 12.00 Common Share Elastic Bands Bangkok T.U.C. ELASTIC 5.
12,000,000.00 10.00 Common Share Processed Food Bangkok THAI Q.P. 6.
7,600,000.00 19.00 Common Share Soft and Plush Toys Bangkok H & B INTERTEX 7.
7,000,000.00 14.00 Common Share Leather Shoes Bangkok INTERNATIONAL 8.

LEATHER FASHION
1,000,000.00 10.00 Common Share Aluminium Cholburi THAI TOHMADO   9.

Window Frames
2,000,000.00 10.00 Common Share Leather Goods Bangkok TOTAL WAY IMAGE 10.

11,400,000.00 19.00 Common Share Plastic Packaging Cholburi TOP TREND MANUFACTURING 11.
2,000,000.00 10.00 Common Share Children’s Wear Bangkok THAI PORON 12.
3,800,000.00 19.00 Common Share Glass Packaging Cholburi GENERAL GLASS 13.
6,000,000.00 10.00 Common Share Chewing Gums Bangkok THAI LOTTE 14.
2,000,000.00 10.00 Common Share Air Refresheners Cholburi SHALDAN (THAILAND) 15.
1,250,000.00 10.00 Common Share Garment Bangkok T.H. APPAREL 16.
3,000,000.00 10.00 Common Share Jean Trousers Bangkok THAI TAKAYA   17.

14,175,772.78 16.58 Common Share Bleaching & Dyeing Prachinburi SSDC (TIGERTEX)   18.
14,162,504.36 10.75 Common Share Automobile Parts Cholburi THAI ARAI  19.
2,000,000.00 10.00 Common Share Flat-Knit Wear Cholburi THAI LEJOUR  20.
3,800,000.00 19.00 Common Share Textiles Bangkok GRAND STAR INDUSTRY  21.
3,800,000.00 19.00 Common Share Condensed Latex Yala SOUTHERN RUBBER  22.
1,200,000.00 12.00 Common Share Garment Bangkok THAI SPORTS GARMENT 23.

 28,800,000.00 16.00 Common Share Knit Wear Prachinburi THAI GUNZE  24.
7,600,000.00 19.00 Common Share Surface Decorating Cholburi THAI CUBIC TECHNOLOGY 25.

Service

3. Investment in other companies or private companies with the company holding more than 10 % of  the total paid-up shares
     as of Dec 31, 2000. (continued)

* Market Price as of Dec. 31,2000.

There is hope for recovery in even the most difficult  situations.
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26. PUNING XIE ZHONG COSMETICS จีน เคร่ืองสำอาง สามัญ                       30,000  5,100
27. KUNMING TAITONGYI FOODS จีน บะหม่ีสำเร็จรูป สามัญ                  2,000,000 200,000
28. PUNING ITOKIN FASHION จีน เส้ือผ้าสำเรจ็รูป สามัญ                       15,000  2,100
29. เอกเสาวรส กรุงเทพฯ อาหาร สามัญ                  2,000,000 280,000
30. ไทย ที. วาย. อินดัสตรี กรุงเทพฯ ฟอกยอ้ม สามัญ                     450,000 80,000
31. นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด)์ ชลบุรี บะหม่ีสำเร็จรูป สามัญ                  3,100,000 310,000
32. พีค อินเตอรซั์พพลาย สมุทรปราการ ผ้าปูท่ีนอน สามัญ 10,000 1,900
33. ไทยชิกิโบ กรุงเทพฯ ป่ันเส้นด้าย สามัญ                  2,375,000 278,900
34. ไทยทาเคดะเลซ กรุงเทพฯ ผ้าลูกไม้ สามัญ                     820,000  82,000

รวม 63,122,000 8,729,037
       *   อัตราแลกเปลีย่น ณ 31 ธ.ค. 2538 1 US$ = 25.09 บาท

ณ 11 ก.ย. 2540 1 US$ = 37.98 บาท

     **   อัตราแลกเปลีย่น ณ 31 ธ.ค. 2538 1 US$ = 25.09 บาท

ณ 14 ก.พ. 2539 1 US$ = 25.375 บาท

   ***   อัตราแลกเปล่ียน ณ 1 เม.ย. 2539 1 US$ = 25.25 บาท

ลำดับ ช่ือบริษัท ที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น จำนวนหุ้นท่ี จำนวนหุ้นท่ีถือ
ออกจำหน่าย No. of Shares

No. of Total Held
Paid-up Shares

  3.    การลงทุนในบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนทีบ่ริษัทฯ ถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ของจำนวนหุน้ท่ีออกจำหน่ายแล้วของบริษัทน้ัน
        ณ  31 ธันวาคม 2543 (ต่อ)

คนจะโง่หรือฉลาดดได้จากคำพด
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    *14,729,400.00 17.00 Common Share Cosmetics China PUNING XIE ZHONG COSMETICS 26.
 ** 5,046,500.00 10.00 Common Share Instant Noodles China KUNMING TAITONGYI  FOODS 27.
*** 5,302,500.00 14.00 Common Share Garment China PUNING ITOKIN FASHION 28.

27,273,400.00 14.00 Common Share Food Bangkok AKESAOVAROS 29.
6,862,600.00 17.78 Common Share Bleaching & Dyeing Bangkok THAI T.Y. INDUSTRY 30.

27,002,500.00   10.00 Common Share Instant Noodles Cholburi NISSIN FOODS (THAILAND) 31.
279,543.20 19.00 Common Share Bed Sheet Samutprakarn PEAK INTERSUPPLY 32.

26,539,112.00  11.74 Common Share Textile (Spinning) Bangkok THAI SHIKIBO 33.
12,482,860.00 10.00 Common Share Lace Bangkok THAI TAKEDA LACE 34.

398,820,680.34 Total
    *  Exchange rate as of   Dec  31,1995  1 US$ = Baht 25.09

As of   Sept 11,1997  1 US$ = Baht 37.98

   **  Exchange rate as of   Dec  31,1995  1 US$ = Baht 25.09

As of   Feb  14,1996  1 US$ = Baht        25.375

*** Exchange rate as of    Apr      1,1996  1 US$ = Baht 25.25

3. Investment in other companies or private companies with the company holding more than 10 % of  the total paid-up shares
     as of Dec 31, 2000. (continued)

จำนวนเงิน สดัส่วน  (%) Type of Type of Location Name List No.
ท่ีลงทุน การถือหุ้น Shares Business
Investment Percentage of
amount (฿) Shares holding

One can this distinguish the wise from the fool from  their speech.
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ลำดับ ช่ือบริษัท ที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น จำนวนหุ้นท่ี จำนวนหุ้นท่ีถือ
ออกจำหน่าย No. of Shares

No. of Total Held
Paid-up Shares

บริษัทบริการ
  1. ฟาร์อีสท์ แอ๊คเวอร์ไทซ่ิง กรุงเทพฯ ทำโฆษณา สามัญ 2,500,000 262,000
  2. อมรนันท์ ลีสซ่ิง กรุงเทพฯ ให้เช่าสังหาริมทรัพย์ สามัญ 100,000 19,000
  3. โปโร กรุงเทพฯ ภัตตาคาร สามัญ 300,000 30,000
  4. ซี.วี.วี. โฮเตล็ บิวซิเนส เพชรบุรี โรงแรม สามัญ 440,000 86,300
  5. สหรัตนนคร กรุงเทพฯ นิคมอุตสาหกรรม สามัญ 1,800,000 225,000
  6. สหอุบลนคร กรุงเทพฯ สวนอุตสาหกรรม สามัญ 1,250,000 237,500
  7. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ กรุงเทพฯ กอ่สร้าง สามัญ 500,000 95,000

คอนสตรัคช่ัน
  8. ไทยนานาไซ กรุงเทพฯ ออกแบบตกแตง่ สามัญ 60,000 8,400
  9. สหพัฒน์เรียลเอสเตท กรุงเทพฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สามัญ 10,000,000 1,900,000

10. WORLDCLASS RENT A CAR กรุงเทพฯ เชา่รถ สามัญ 1,000,000 150,000
บุริมสิทธ์ิ 2,800,000 525,000

11. ดี เอฟ อินเตอร์ กรุงเทพฯ เฟอร์นิเจอร์ตามส่ัง สามัญ 50,000 9,500

12. เค อาร์ เอส ลอจิสติคส์ กรุงเทพฯ บริหารคลังสินค้า สามัญ 1,000,000 155,000

13. ไทยคาวาชิม่าอินทีเรีย กรุงเทพฯ ปรกึษาด้าน สามัญ 200,000 30,000
สถาปัตยกรรม

14. ไทยฟลายอ้ิงเมนเท็นแนนซ์ กรุงเทพฯ ซอ่มบำรุงรักษา สามัญ 20,000 3,000
เคร่ืองบินและเฮลิคอปเตอร์

15. แหลมฉบัง คลังสินค้า ชลบุรี คลังสินค้า สามัญ 50,000 9,500
16. ร่วมประโยชน์ กรุงเทพฯ อสังหาริมทรัพย์ สามัญ 200,000 36,666
17. ไทยฟจิูย่า กรุงเทพฯ ภัตตาคาร สามัญ 300,000 40,000
18. สหไดอิชิโคโช กรุงเทพฯ คาราโอเกะ สามัญ 100,000 12,749

รวม 22,670,000 3,834,615
ยอดรวมท้ังส้ิน 93,527,000 13,844,992

                      หัก ค่าเผือ่ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุ
สุทธิ 93,527,000 13,844,992

* ราคาตลาด ณ 31 ธนัวาคม 2543

  3. การลงทุนในบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนทีบ่ริษัทฯ ถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ของจำนวนหุน้ท่ีออกจำหน่ายแล้วของบริษัทน้ัน
       ณ 31 ธันวาคม 2543 (ต่อ)

เมือ่จะแหงนมองฟา้ กอ็ยา่ลมืวา่เทา้ตวัเองสมัผัสดนิอย่
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จำนวนเงิน สดัส่วน  (%) Type of Type of Location Name List No.
ท่ีลงทุน การถือหุ้น Shares Business
Investment Percentage of
amount (฿) Shares holding

Servicing Companies
  * 23,580,000.00 10.48 Common Share Advertising Bangkok FAR EAST ADVERTISING 1.

1,400,250.00 19.00 Common Share Rent & Leasing Bangkok AMORNRANANT LEASING 2.
3,000,000.00 10.00 Common Share Restaurant Bangkok PORO 3.

10,219,584.00 19.61 Common Share Hotel Petchburi C.V.V. HOTEL BUSINESS 4.
22,500,000.00 12.50 Common Share Industrial  Estate Bangkok SAHA RATTANANAKORN 5.
8,750,000.00 19.00 Common Share Industrial Park Bangkok SAHA UBOL NAKORN 6.

33,442,254.13 19.00 Common Share Construction Bangkok K. COMMERCIAL AND 7.
CONSTRUCTION

840,000.00 14.00 Common Share Interior Design Bangkok THAI NANASAI 8.
47,500,000.00 19.00 Common Share Real Estate Bangkok SAHAPAT REAL ESTATE 9.

Development
15,000,000.00 17.76 Common Share Car Rent Bangkok WORLDCLASS RENT A CAR 10.
52,500,000.00 Preferred Share
1,060,200.00 19.00 Common Share Made-to-Order Bangkok D F INTER 11.

Furniture
1,550,000.00 15.50 Common Share Warehouse Bangkok K R S LOGISTICS 12.

Management
3,000,000.00 15.00 Common Share Architectural Bangkok THAI KAWASHIMA INTERIOR 13.

Consultancy
300,000.00 15.00 Common Share Aircraft and Bangkok THAI FLYING MAINTENANCE 14.

Helicopter
Maintenance Service

1,013,650.00 19.00 Common Share Warehouse Cholburi LAEM CHA-BANG WAREHOUSE 15.
3,511,502.82 18.33 Common Share Real Estate Bangkok UNITED UTILITIES 16.
7,789,400.00 13.33 Common Share Restaurant Bangkok THAI FUJIYA 17.

637,450.00 12.75 Common Share Karaoke Bangkok SAHA DAIICHIKOSHO 18.
237,594,290.95 Total
770,425,782.94 Grand Total
169,769,587.32 Less  Reserve for impairment of investment
600,656,195.62 Net

3. Investment in other companies or private companies with the company holding more than 10 % of  the total paid-up shares
     as of Dec 31, 2000. (continued)

* Market Price as of Dec. 31,2000.

When reaching for a star, one must keep both feet on  the ground.




