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Structure of Shareowning & Management  
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

การจัดการ
โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2550 

ได้เผยแพร่ผ่านทาง website://www.icc.co.th ของบริษัท 

Management
The organizational management structure as of 

December 31, 2007 has been publicized via the company’s 

website://www.icc.co.th 
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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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โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 
6 ชุด ได้แก่    

1. คณะกรรมการบริษัท   
2. คณะกรรมการบริหาร   
3. คณะกรรมการตรวจสอบ   
4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
5. คณะกรรมการสรรหา   
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
รายชื่อกรรมการแต่ละชุด ตามหน้า 114-115 ในรายงาน  

ประจำปีนี้ 
 

อำนาจของคณะกรรมการบริษัท  
กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา

สำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย  
1. ดร.สม   จาตุศรีพิทักษ์  
2. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา   
3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา  
4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา  
5. นายมนู   ลีลานุวัฒน์  
6. นายวีระ   เอื้ออารักษ์ 

และ 7. นางดารณี มานะวาณิชเจริญ  
กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ไม่มีลักษณะต้อง

ห้ามตามกฎหมายและไม่มีประวัติการกระทำผิด  
 
เลขานุการบริษัท : นางดารณี มานะวาณิชเจริญ  

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
 1. ปฏิบัติหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ตามกฎระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 2. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยสม่ำเสมอ 
  - บริหารงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น 
  - เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน 
   และเชื่อถือได้  
  - รายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วนและ  

    ทันต่อเหตุการณ์ 
  - จัดสรรผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม  

    และคุ้มค่า  
   
 3. กำหนดวัน เวลา สถานที่ ที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้ง

กำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น วันปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุ้น กำหนดบุคคลผู้รับมอบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้
ถือหุ้น และเสนออัตราการจัดสรรกำไร เงินสำรอง เงินปันผล ตลอด
จนทำความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น  

Management structure consisted of six boards as 
follows :    

1. Board of Directors    
2. Board of Executive Directors   
3. Board of Audit Committee   
4. Board of Remuneration Committee  
5. Board of Nomination Committee  
6. Board of Risk Management Committee  
Name list of each set of directors are shown in page 

114-115 in this annual report. 
 

TheAuthorityofBoardofDirectors
Two out of the following seven directors shall co-sign 

and affix the company’s common seal : 
1. Som    Chatusripitak Ph.D. 
2. Mr. Boonsithi Chokwatana 
3. Mr. Boonkiet Chokwatana 
4. Mr. Thamarat Chokwatana 
5. Mr. Manu Leelanuwatana 
6. Mr. Vira   Ua-Arak  

and 7. Mrs. Daranee Manawanitjarern 
All directors and management have no disqualified 

characteristics and no criminal records. 
 

Company Secretary : Mrs. Daranee Manawanitjarern 
 
ScopeofTheAuthorityandResponsibilities

- The Authority and 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. 

 2. To act responsibly and consistently on behalf of 
the shareowners. 

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

  - To disclose an accurate, complete, up-to-  
    standard and reliable information. 

  - To report company’s operation with correct,   
    complete and up-to-date content 

  - To allocate compensation to shareowners   
    with proper and worthwhile standard 

 3. To set up dates venues and agenda of share-
owners’ Meeting as well as the closing date for shares 
register, delegating proxy and authorization in the share-
owner’s meeting and presenting profit allocation, reserves 
and dividends as well as summarizing issues to shareowners. 

งานสำเร็จได้ดี เพราะทีมงานดี 
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 4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่  

 5. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เข้าข่าย
รายการที่เกี่ยวโยง  

 6. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท 
กำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่
กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น  

 7. ควบคุมการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา รวม
การติดตามพันธะที่กำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท 

 8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการ
บริหาร  

 9. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงาน
ทางการเงิน ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และหรือสอบทานแล้ว  

 10. พิจารณาอนุมัติการกู้เงินในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท 
และการออกหุ้นกู้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ  

 11. พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืม/ยกเลิกการให้กู้ยืม ใน
วงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท  

 12. พจิารณาอนมุตักิารซือ้/ยกเลกิ/ขายทรพัยส์นิ เงนิลงทนุ 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท  

 13. พิจารณาอนุมัติการเข้าค้ำประกัน/ยกเลิกการค้ำประกัน
การรับผิดชอบ/ยกเลิกความรับผิดชอบต่อบุคคล/บริษัทในวงเงินที่
เกิน 50 ล้านบาท  

 14. พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุนบริษัท
ต่างๆ ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท  

 15. อืน่ๆ ตามขอ้กำหนดของทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 
 
 
 
 
- อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้กรรมการบริหาร 

ลงนามกระทำแทนบริษัทในกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การ

ดำเนินงานของบริษัท ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมการบริหาร เช่น เรียกร้อง ทวงถาม และรับชำระหนี้ หรือ
เรียกร้องทวงถามทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งผลประโยชน์ หรือสิทธติา่งๆ 
จากบุคคล และบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
นิติบุคคลต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท 
ตลอดจนให้มีอำนาจตกลงเงื่อนไข และลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ 
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 2. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะ
กรรมการบริหารโดยสม่ำเสมอ 

  - โดยรายงานความเคลือ่นไหว หรอืผลการดำเนนิงาน  
    ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว 

  - โดยเปดิเผยขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น มมีาตรฐาน   
    และเชื่อถือได้ 

 4. To appoint executive committee, audit com-
mittee, remuneration committee, nomination committee, risk 
management committee and determine the authorization. 

 5. To consider entering into transactions with all 
individuals involved. 

 6. To set up policies and direction for corporate 
operation, 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.  

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

 8. To acknowledge administrative reports from the 
executive committee. 

 9. To review and approving the financial statements 
and financial reports as approved or reviewed by auditors. 

 10. To approve borrowing to more than baht 50 million 
and debenture issuance for use as company’ s working capital. 

 11. To approve the granting/revoking of more than 
baht 50 million loan.  

 12. To approve purchase/revocation/sale of assets, 
investment capitals and expenditure for the amount of more 
than baht 50 million. 

 13. To approve collateral granting/revoking and liability  
granting/revoking of liability to individuals/companies for the 
amount of more than baht 50 million. 

 14. To approve investment policies for investing in 
other companies for the amount of more than baht 50 million. 

 15. Other businesses as required in the Board of 
Directors meeting. 

 
- The Authority and Responsibilities of the Company’s   

  Executive Board 
 The Executive Board has been empowered by the 

Board of Directors to sign on behalf of them for the 
business operation of the company as follows:  

 1. To acknowledge and comply with the company’s 
policies and business operation strategies set by the Board 
of Directors and/or the Executive Board such as claim, 
demand, debt repayment or claim on any assets including 
benefits or rights from any persons, companies, partnerships, 
government agencies, state enterprises and juristic persons 
in accordance with company’s objectives and regulations. In 
addition, the Executive Board has been authorized to agree 
upon any conditions and sign on any contracts as well as 
other related documents.  

 2. To be consistently accountable for the Board of 
Directors and/or the Executive Board. 

Work will succeed with good teamwork. 

51-03-117_103-150_1C_W.indd   105 3/25/08   8:32:12 PM



เร
าส

รร
ค์ส

ร้า
งค

วา
ม
สุข

แล
ะค

วา
ม
สว

ยง
าม

เพ
ื่อป

วง
ชน

 

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา 

W
e 
m
ak

e 
pe

op
le
 h
ap

py
 a
nd

 b
ea

ut
ifu

l                             
 

106

 3. กำกับดูแลกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับ
นโยบาย กลยุทธ์ที่สำคัญ แผนงาน และงบประมาณประจำปี  

 4. พจิารณา วนิจิฉยัการเขา้ทำรายการกบับคุคลทีเ่ขา้ขา่ย
รายการที่เกี่ยวโยงทั้งหมด ทุกวงเงิน และสรุปผล เพื่อส่งให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เช่น ทำสัญญาเกี่ยวกับการซื้อและ
ขายสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทุกประเภท ทำสัญญาให้บริการและ
รับบริการทุกประเภท ทั้งในประเทศ และต่างประเทศกับบุคคล 
บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ 
ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท 

 5. รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน รายงานทางการเงิน 
ให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ รวม
ทั้งมีอำนาจสั่งจ่ายเช็ค ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด 
ฝากเงนิ เบกิเงนิ ถอนเงนิ รวมทัง้มอีำนาจทำสญัญาเกีย่วกบัการกูย้มื 
ให้กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชี สลักหลังซึ่งหนังสือสัญญาใช้เงิน เช็ค 
ดร๊าฟ ตั๋วแลกเงิน และหนังสือตราสารอื่นๆ กับบุคคลและบริษัท 
ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ภายใต้
วัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มีอำนาจใน
การตกลงเงื่อนไขและลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และเอกสาร  
ที่เกี่ยวข้อง  

 6. พิจารณา วินิจฉัย การกู้เงิน/คืนเงินกู้ การออกหุ้นกู้
ของบริษัททั้งหมด ทุกวงเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ
กิจการ และสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  

 7. พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืม/ยกเลิกการให้กู้ยืม ภายใน
วงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับวงเงินที่เกินอำนาจให้
พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ  

 8. พิจารณาอนุมัติการซื้อ/ยกเลิก/ขายทรัพย์สิน เงิน
ลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด 
สำหรับวงเงินที่เกินอำนาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เช่น ทำสัญญาเกี่ยวกับการให้
เช่า ให้เช่าช่วงสังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ รวมทั้ง
จดทะเบียนสิทธิการให้เช่า และ/หรือการให้เช่าช่วง และจดทะเบียน
ยกเลิกสิทธิการเช่า และ/หรือการเช่าช่วงต่างๆ ทุกประเภทกับบุคคล 
บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ 
ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มี
อำนาจในการตกลงเงื่อนไขและลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - To report on corporate movement and  performance   
    continually and promptly. 

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

 3. To supervise, review and approve policies, major 
Strategies, plans and annual budget. 

 4. To consider and scrutinize the process for 
entering into all connected transactions with any amounts 
as well as propose the transaction to the Board of Directors 
for approval such as making contracts of purchase or sale 
of goods and every kind of products including making 
contracts to provide or receive services with any persons, 
companies, partnerships, government agencies, state 
enterprises and juristic persons in domestic and foreign 
countries in accordance with the company’s objectives and 
regulations.  

 5. To be responsible for preparation of financial 
statement audited by external auditor and proposing it to 
the Executive Board, the Audit Committee and the Board of 
Directors for approval, respectively. In addition, the Executive 
Board has been authorized to sign on the check within the 
limit set by the Board of Directors for deposit and withdrawal 
including making the contracts relating to borrowing, lending, 
overdraft lending and endorsing the promissory note, check, 
draft, bill of exchange and other financial instruments with 
any persons, companies, partnerships, government agencies, 
state enterprises and juristic persons in accordance with the 
company’s objectives and regulations. Finally the Executive 
Board has been authorized to agree upon any conditions 
and sign on any contracts as well as other related documents.  

 6. To consider and scrutinize the process of 
borrowing, repayment and debenture issuance in any amounts 
for use as working capital of the company as well as 
propose the transactions to the Board of Directors for 
approval.  

 7. To consider and approve the loan granting/
revoking within the limit set by the Board of Directors. For 
the overauthorized limit, it will be proposed to the Board of 
Directors for consideration and approval.  

 8. To consider and approve the purchase/revocation 
/sale of assets, investment and expenditures within the limit 
set by the company’s Board of Directors. For the 
overauthorized limit, it will be proposed to the Board of 
Directors for consideration and approval such as making the 
contracts relating to rent, sublease of movable and 
immovable properties, registration of lease assignment and/
or sublease and its cancellation of registration with any 
persons, companies, partnerships, government agencies, 

ไม่มีอะไรเกินความพากเพียรของมนุษย์ 
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 9. พิจารณา วินิจฉัย การเข้าค้ำประกัน/ยกเลิกการค้ำ
ประกัน การรับผิดชอบ/ยกเลิกความรับผิดชอบต่อบุคคล/บริษัท 
ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับวงเงินที่เกิน
อำนาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ  

 10. พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุน บริษัท
ต่างๆ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับวงเงินที่
เกินอำนาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ  

 11. อนุมัติการเปิด/ปิด บัญชีธนาคาร  
 12. อนุมัติการได้รับ/ยกเลิก วงเงินสินเชื่อจากธนาคาร  
 13. เปลี่ยนแปลงสิทธิเซ็นสั่งจ่าย อนุมัติใบเบิกสินค้า และ

ใบยืมสินค้า 
 14. อนุมัติการปรับสภาพราคาและ/หรือการทำลาย สินค้า

คงเหลือที่เสื่อมสภาพ และ/หรือ ล้าสมัย  
 15. รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการตลาด  
 16. รับผิดชอบงานทางด้านบริหารการขาย ร้านค้า การ

ติดตามหนี้ การจดจำนองหลักทรัพย์เพื่อประกันการขาย  
 17. รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารงานบุคคล เช่น รับ

พนักงานเข้า ปลดพนักงานออก และมีอำนาจลงโทษ หรือให้คุณกับ
พนักงาน โยกย้ายตำแหน่ง หน้าที่การงานของพนักงานและมี
อำนาจบังคับบัญชาพนักงาน ออกคำสั่งให้พนักงานปฏิบัติรวมทั้งทำ
สัญญาเกี่ยวกับการจ้างแรงงานกับบุคคลต่างๆ และให้มีอำนาจใน
การตกลงเงื่อนไข และลงลายมือชื่อในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กับกรมแรงงาน หน่วยงาน
ประกันสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ 
และระเบียบต่างๆ ของบริษัท 

 18. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดี ความ
ชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานใน
ตำแหน่งบริหารระดับต่างๆ  

 19. ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กล่าวหาผู้กระทำความ
ผิดต่อบริษัท เพื่อให้ดำเนินคดีอาญา และแต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อ
การดังกล่าวนี้ ทั้งมีอำนาจถอนคำร้องทุกข์ และตกลงประนีประนอม
ยอมความและรับเงินแทนบริษัท แต่งตั้งทนายว่าความ เพื่อฟ้อง 
หรือยื่นคำให้การต่อศาลทุกศาล เพื่อดำเนินคดีแทนบริษัทจนกว่าคดี
ถึงที่สุด 

 20. กิจการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

state enterprises and juristic persons in accordance with the 
company’s objectives and regulations. Finally, the Executive 
Board has been authorized to agree upon any conditions 
and sign on any contracts as well as other related 
documents.  

 9. To consider and scrutinize the process of 
guaranteeing/revoking, taking liabilities/revoking with any 
persons/companies under the limit set by the Board of 
Directors. For the overauthorized limit, it will be proposed to 
the Board of Directors for consideration and approval. 

 10. To consider and approve the investment policy 
in any companies within the limit set by the Board of 
Directors. For the overauthorized limit, it will be proposed to 
the Board of Directors for consideration and approval. 

 11. To approve the opening and closing of bank accounts. 
 12. To approve the receiving and revoking of bank loan.  
 13. To amend the authorization of payment and 

approved of goods request and borrowing slips. 
 14. To approve price adjustment and/or destruction 

of deteriorated and/or outdated inventory. 
 15. To be responsible for setting up marketing policies. 
 16. To be responsible for management of sales, outlets, 

debt undertaking and sale collateral mortgaging.  
 17. To be responsible for Human Resource Manage-

ment such as recruitment, termination, punishment, promotion, 
relocation of employee and to command the employee 
including making the hiring contracts as well as to agree 
upon any conditions and sign on any contract and documents 
relating to Human Resource Management, Labour Department, 
Social Security Office, government agencies and state 
enterprises in accordance with the company’s objectives 
and regulations. 

 18. To appoint, recalling, transferring, accrediting as 
well as determining remuneration and welfare for executive 
management. 

 19. To claim to the inquiry official against the 
criminal of a company for proceed with the criminal case, 
appoint the subagent to handle this process, revoke the 
claim, make a reconciliation agreement, receive money on 
behalf of the company and appoint the lawyer to file the 
statement to every court on behalf of the company until 
final. 

 20. Other functions as assigned by the Board of 
Directors. 

 
 

No task is so difficult that it is beyond human perseverance. 
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 โดยกำหนดเงื่อนไขการรับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท ดังนี้  

 1. กรรมการบริหารลงนามร่วมกัน 2 ท่าน และไม่ต้อง
ประทับตราสำคัญของบริษัท ภายในวงเงิน 5 แสนบาท 

 2. กรรมการบริหารลงนามร่วมกับกรรมการบริษัทผู้มี
อำนาจกระทำการแทนบริษัทอีก 1 ท่าน และไม่ต้องประทับตรา
สำคัญของบริษัท ภายในวงเงิน 1 ล้านบาท 

 3. กรรมการบริษัทลงนามร่วมกัน 2 ท่าน และประทับ
ตราสำคัญของบริษัท ไม่จำกัดวงเงิน (ไม่ต้องมอบอำนาจกระทำการ
แทนบริษัท ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือรับรองของบริษัทที่ได้จด
ทะเบียนไว้) 

 4. หากธุรกรรมที่ทำมีจำนวนเงินเกินจากวงเงินที่กำหนด 
ธุรกรรมนั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
V.Meeting ภายในวงเงินที่บริษัทกำหนดไว้ 10 ล้านบาท และที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ภายในวงเงินที่บริษัทกำหนดไว้ 50 
ล้านบาท 

 5. ส่วนที่เกินกว่า 50 ล้านบาท ให้ผ่านการอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 6. กรณีที่เป็นรายการเร่งด่วนและไม่อาจจะอนุมัติตามขั้น
ตอนที่กำหนดได้ ให้กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท 2 ท่าน 
ร่วมกันพิจารณาอนุมัติและดำเนินการไปก่อนแล้วค่อยนำเรื่องขอ
สัตยาบันจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการบริษัท
ตามวงเงินอนุมัติอีกครั้ง  

 7. กฎเกณฑ์นี้ให้พิจารณาทบทวนใหม่ทุกปี 
 โดยกำหนดให้มีนายทะเบียนควบคุมดูแล คือ กรรมการ

เลขานุการ - คุณดารณี มานะวาณิชเจริญ 
 
 
 
- อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความ 

เป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้  
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  
 3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ

บริษัท พร้อมกำหนดค่าตอบแทนที่สมควร  
 4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
 5. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง  
 6. ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดัง
กล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท  
มอบหมาย  

 
 
 

 The conditions for the company’s empowerment 
are as follows: 

 1. Two of the Executive Board are required to co-
sign without affixing the corporate seal within a limit of Baht 
500,000. 

 2. The Executive Board and one of the authorized 
Board of Directors are required to co-sign without affixing 
the corporate seal within a limit of Baht 1,000,000. 

 3. Two directors are required to co-sign and affix 
the corporate seal without amount limit (no authorization is 
required in accordance with the registered Certificate of the 
Company) 

 4. If the amount of transaction is beyond a set 
limit, it is required to get approval from the V meeting within 
a set limit of Baht 10 million; and from the Executive 
Board’s meeting within a set limit of Baht50 million 

 5. For the transaction limit beyond Baht 50 million, 
it is required to get approval from the Board of Directors. 

 6. In case of urgency and the approval cannot be 
sought, the two Executive Board who are members of the 
Board of Directors altogether will consider and pre-approve 
the transaction and then propose it for ratification by the 
Executive Board and/or the Board of Directors under the 
authorized limit.  

 7. These regulations are reviewed and updated 
every year.  

 Under the supervision of Mrs.Daranee Manawanit-
jarern, Secretary of the Board of Directors acting as the 
registrar.  

- The Authority and Responsibilities of Company’s   
  Audit Committee 

  1. To ensure the correctness and creditability of 
the Company’s Financial Statements.  

 2. To review that the Company has an adequate 
and efficient internal control and internal audit systems. 

 3. To consider, screen and propose the appointment 
of Company’s auditor and determine appropriate remuneration.  

 4. To review the effectiveness of the corporate risk 
management system. 

 5. To ensure that the Company complies with the 
relevant laws and regulations.  

 6. To ensure that there is no any conflict of interest.  
 7. To publish and disclose an audit committee report 

in the Company’s Annual Report. Such report must be signed 
by Audit Committee Chairman.  

 8. To carry out other matters assigned by the 
Board of Directors.  

 
 

การรักและเข้าใจกันเป็นความสุขอย่างยิ่งของผู้มีภูมิปัญญา 
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- อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 
 1. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 2. ประเมินผลการปฏิบัตงานของคณะกรรมการบริษัทใน

แต่ละปี 
 3. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับคณะ

กรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัท วงเงินค่า
ตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่า
ตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่
ประชุมผู้ถือหุ้น  

 4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดย
คำนึงถึงอำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่
ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ 

 5. ปฏบิตักิารอืน่ใด ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
 
 
- อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา 
 1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม

ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท  
 2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับ

การคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

 3. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณา  

 4. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณา  

 5. ปฏบิตักิารอืน่ใด ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
   
 
 
 
- อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการ 

บริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่อง รวมถึง
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อการจัดการความ
เสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหาร
ความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร   

 3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า 
และรายการผิดปกติทั้งหลาย  

 4. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้
มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

 5. ปฏบิตักิารอืน่ใด ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
 
 
 

- The Authority and Responsibilities of the Remuneration 
  Committee 

 1. To propose policy and criterria for consideration 
of remuneration payment for the Company’s Directors and 
top management. 

 2. To evaluate the performance of the Board of 
Directors on a yearly basis.  

 3. To determine the limit of remuneration for the 
Company’s Directors.  

 4. To consider an appropriation of remuneration to 
the Company’s Directors by taking into account of authority 
and scope of responsibilities within the limit of remuneration 
approved by the shareowners’ meeting. 

 5. To carry out other matters assigned by the 
Board of  Directors. 

 
- The Authority and Responsibilities of The Nomination   

  Committee 
 1. To nominate qualified persons to assume the 

office of the  Company’s Directors. 
 2. To verify the personal record and data of the 

nominated persons by taking into account of knowledge, 
abilities, experience, professional expertise, proper quali-
fications in accordance with the Company’s Regulations and 
related laws. 

 3. To give comments or recommendations for 
consideration. 

 4. To propose the nominated persons to the Board 
of Directors for consideration. 

 5. To carry out other matters assigned by the 
Board of Directors. 

 
- The Authority and Responsibilities of The Risk   

  Management Committee 
 1. To determine policies, targets, and to plan and 

organize the corporate risk management systems clearly 
and consistently, as well as to ensure that the internal 
control system is adequate for major risk management; and 
to report to the Audit Committee. 

 2. To encourage and stimulate cooperation in 
company risk management at all levels.  

 3. To supervise corporate risk management 
appropriately and effectively, and to give priority to the 
precautious signals and all irregularities. 

 4. To develop corporate risk management systems 
with efficiency and consistency. 

 5. To carry on other matters assigned by the 
Board of Directors. 

Love and understanding bring happiness to the intellectual. 
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- อำนาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการ 
 คณะกรรมการบริษัท กำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิด

ชอบ ของฝ่ายจัดการ ดังนี้  
 1. ดำเนินการและ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัท

ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
บริษัท  

 2. ดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ด้วยงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผล
ประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด 

 3. ดำเนินกิจการงานต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามหลัก
การกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้เป็น
แนวทางปฏิบัติ  

 4. รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการดำเนินงานตาม
มติที่ประชุม และผลการดำเนินงานของบริษัทที่สำคัญต่อคณะ
กรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน 

 5. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
บริหารมอบหมาย 

 
 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะ

เสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่มิใช่
เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งที่ว่างลง ตามข้อบังคับของ
บริษัท 

1. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท 
 ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการข้อ 19 

กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทได้ไม่น้อยกว่า 5 คน 
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  

 วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท 
 ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 

กำหนดให้กรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลัก
เกณฑ์ และวิธีการดังนี้  

 1. ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่เสยีงหนึง่  
 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด 

ตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  

 
 
 
 
 
 
 
 

- The Authority and Responsibilities of Management 
 The Board of Directors has stipulated the role, 

duties and responsibilities of the Management as follows 
 1. To undertake and/or manage daily operations 

according to policies, plans, regulatory targets and corporate 
rules. 

 2. To conduct management according to the re-
solutions of meetings of the Board of Directors and the 
Company Board within the approved budget strictly, honestly 
and judiciously in the best interests of the Company and 
shareowners. 

 3. To carry out the operations of the Company 
according to good governance as stipulated in the guidelines 
by the Company Board. 

 4. To report the monthly progress of operations 
according to resolutions from the meetings and any significant 
corporate performance to the Company Board.  

 5. Other tasks as assigned by the Company Board 
and the Executive Board.  

  
NominationofBoardofDirectorsandManagement

Nomination Committee will be responsible for selecting 
the qualified person (s) to replace the vacant position and 
propose to the Board of Directors and Shareowners’ Meeting 
for approval respectively. Except in case that member(s) of 
the board of directors has not resigned in due course, the 
Nomination Committee may consider to appoint a new 
director to replace the vacant position in compliance with 
the Company’s Articles of Association. 

1. Composition and Appointment of the Company’s 
Directors 

 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. 

 Process to appoint the Board of Directors. 
 According to Company’s Articles of Association : 

Chapter 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. 

 
 

มากคน มากวาสนา 
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 3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็น 
ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับ
ถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการ ที่ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

 
 
 
 
 วิธีการถอดถอน  
 - การออกตามวาระ 
  ตามขอ้บงัคบับรษิทั หมวดที ่3 คณะกรรมการ ขอ้ 22 

กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจาก
ตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุด  
กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก
และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่า ผู้ใดจะ
ออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น 
เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง  

 - การออกนอกจากวาระ 
  1. ตามขอ้บงัคบับรษิทั หมวดที ่3 คณะกรรมการ ขอ้ 23 

กำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการพ้นตำแหน่งตาม
วาระข้อ 22) ดังนี้  

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

     กฎหมายหรือข้อบังคับนี้  
   (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก  
   (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก 
  และเมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง (นอกจากถึงคราว

ออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่ง 
กรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ
ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน  

  2. ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการข้อ 
26 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออก 
จากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 directors 
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. 

 - Other Terminations not in due course 
  1. According to the Company’s Articles of 

Association no.23 of Chapter 3 : Board of Directors, it defined 
that the director shall be terminated/dismissed from the 
position in the case of : (not with standing serving out the 
term as provided in no.22)  

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

     characteristics 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 substitute 
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 Asso-
ciation : 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 

Having good people means good fortune. 
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2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่าน และ

ผู้บริหาร 9 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร เพื่อมอบหมาย   
ให้คณะกรรมการบริหารปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัท 

 วิธีการแต่งตั้งและถอดถอน จากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท  

 
 
 
 
 
 
3. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง

คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ฉบับลงวันที่ 19 มกราคม 2541 กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทแต่ง
ตั้งอย่างน้อย 3 คน เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน  

 วิธีการแต่งตั้งและถอดถอน จากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท  

 
 
4. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่า  

  ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 
 เพือ่ความถกูตอ้ง และปฏบิตัติามหลกัการกำกบัดแูลกจิการ

ที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
แต่งตั้งกรรมการบริษัท 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่า
ตอบแทน และแตง่ตัง้กรรมการบรษิทั 4 ทา่น ดำรงตำแหนง่กรรมการ
สรรหา  

 วิธีการแต่งตั้งและถอดถอน จากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท  

  
 
5. องคป์ระกอบและการแตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ของ

บริษัท มีระบบระเบียบ มีประสิทธิภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน 
กรรมการบริษัท 1 ท่าน และฝ่ายจัดการ 2 ท่าน ดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นตรงกับคณะ
กรรมการตรวจสอบ 

 วิธีการแต่งตั้งและถอดถอน จากที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

 
 




number of shares held by the shareowners present at the 
meeting and entitled to vote. 

 
2. Composition and Appointment of the Executive   

  Committee 
 The Board of Directors has appointed four 

directors and other nine management executives to hold 
position of the Executive Committee and assigned duties 
performance on behalf of them. 

 Appointment and Removal shall be made by the 
Board of Directors’ Meeting  

 
3. Composit ion and Appointment of the Audit   

  Committee 
 According to SET’s announcement concerning 

qualifications 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.  

 Appointment and Removal shall be made by the 
Board of Directors’ Meeting  

  
4. Composition and Appointment of the Remuneration   

  Committee and the Nomination Committee 
 To comply with the Good Corporate Governance 

Principle of the Stock Exchange of Thailand, the company’s 
Board of Directors has appointed 3 members and 4 members 
of a company’s directors to hold the position of Remuneration 
Committee and Nomination Committee respectively. 

 Appointment and Removal shall be made by the 
Board of Directors’ Meeting  

 
5. Composition and Appointment of the Risk Manage-  

  ment Committee 
 To systematize the risk management of different 

departments in the organization as well as to enhance its 
efficiency leading to continual development, the Board of 
Directors has appointed one audit committee, one director 
and two management executives to hold the position of 
Risk Management Committee in compliance with the Audit 
Committee’s suggestion. The Risk Management Committee 
shall report directly to the Audit Committee 

 Appointment and Removal shall be made by the 
Board of Audit Committee Meeting 

 



หมั่นเล่าสร้างความจำ หมั่นซักถามสร้างความรู้ 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2550 สำหรับผลการ 

ดำเนินงานในปี 2549    
 (ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย เงิน

บำเหน็จ เบี้ยประชุม และค่าตำแหน่ง ตามตารางแสดงตำแหน่ง
หน้าที่งาน ค่าตอบแทนกรรมการ การถือหุ้น และการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหารหน้า 114-115 ในรายงาน  
ประจำปีนี้   

 (ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรก
รองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย
รวม 13 ท่าน เท่ากับ 64,917,264 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนใน  
รูปเงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม  

2. ค่าตอบแทนอื่น  
 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   
 บริษัทฯ และพนักงานร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตาม พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยจัดตั้ง ณ วันที่ 
3 มิถุนายน 2539 ทะเบียนเลขที่ 41/2539 และมอบหมายให้ผู้
จัดการรับอนุญาตเป็นผู้จัดการกองทุนนี้ โดยหักจากเงินเดือนพนัก
งานส่วนหนึ่งและบริษัทฯ จ่ายสมทบส่วนหนึ่ง และจะจ่ายให้  
พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบการที่กำหนด 

 
     


การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทและบริษัท
ในเครือ    

- การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทเพิ่มขึ้น/ลด  
  ลง ในปีที่ผ่านมา ตามตารางแสดงตำแหน่งหน้าที่งาน ค่า  
  ตอบแทนกรรมการ การถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุม  
  ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารหน้า 114-115 ใน  
  รายงานประจำปีนี้ 

- การถือหุ้นของกรรมการในบริษัทในเครือ   
      - ไม่มี - 

Remuneration
1. The 2007 monetary remuneration for the Operating 

year 2006  
 (a) Remuneration for directors of the board including 

gratuity, conference allowance and director fee as Chart 
displaying Directors and Executives’ position, remuneration, 
shares holding and attendance to the  meetings as stated in 
the page 114-115 of this annual report 

 (b) Remuneration for the executive directors and 
the first 4 directors of the executive board ranking from 
manager and the equal ranks to the 4th executive totalling 
13 persons amounted Baht 64,917,264 including salary, 
annuity, allowance and conference allowance. 

2. Other kind of remuneration  
 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 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.  

  
SharesheldbyDirectorsandExecutivesinthe
Companyandintheaffiliatedcompanies  

- Shares held by Directors and Executives in the   
  Company increase/decrease during the past year   
  as Chart displaying Directors and Executives’   
  posit ion, remuneration, shares holding and   
  attendance to the meetings as stated in the   
  page 114-115 of this annual report  

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

Keep on telling stories to sharpen memories; be inquisitive to gain knowledge. 
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ตารางแสดงตำแหน่งหน้าที่งาน ค่าตอบแทนกรรมการ การถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

    ระยะเวลาการดำรง    ตำแหน่ง (Position) 

    
ตำแหนง่ 

กรรมการบรษิทั คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิาร 
   ชือ่  

กรรมการบรษิทั
 Board of Directors ตรวจสอบ กำหนดคา่ตอบแทน สรรหา บรหิารความเสีย่ง Board of Executive  

    
(สิน้สดุ 31 ธ.ค. 50)

 (BOD) Board of Audit  Board of Remu- Board of Nomi-  Risk Management Directors 
    

Office period of
  Committee neration Committee nation Committee Committee (BOE) 

    

company’s Directors  
    and Dec 31, 07  (BOA) 
    ( ป ี/ years) 

 1 ดร.สม  จาตุศรีพิทักษ์ 10 Chairman          

 2 คุณบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา 16 Vice Chairman   Chairman  Advisor to the Executive 

           Board of Directors     

 3 คุณบุญเกียรติ  โชควัฒนา 34 President  Chairman ¸  Chairman    

 4 ดร.ธีระพงษ์  วิกิตเศรษฐ 8 ¸ Chairman         

 5 คุณธรรมรัตน ์ โชควัฒนา 8 Director and  ¸   Director and Executive   

      Executive     Vice President and  

      Vice     Vice President DIV X   

      President                         

 6 คุณอมร  อัศวานันท์ 27 ¸ ¸   Chairman      

 7 พล.ต.อ. สมชาย ประภัสภักดี 3 ¸	 ¸		 	 	 	 		 					

 8 พล.ต.ท. อมัรนิทร ์ เนยีมสกลุ 1  ¸	 ¸	 	 	 	 		 					

 9 คุณมนู  ลีลานุวัฒน์ 3 ¸	 	 	 ¸	 	 		 						

 10 คุณดารณี  มานะวาณิชเจริญ 30 ¸	 	 ¸	 ¸	 ¸ Vice President Accounting,   

           Finance and Information   

           Technology               

 11 คุณวีระ  เอื้ออารักษ์ 3 ¸	 	 	 	 	 		 	 	

 12 คุณสมพล  ชัยสิริโรจน์       Vice President DIV C  

 13 คุณอำนวย  บำรุงวงศ์ทอง       Vice President DIV G, K   

 14 คุณจินตนา  เฉลิมชัยกิจ       Vice President DIV H  

 15 คุณพิสมัย  ชุนมนุ       Vice President DIV I  

 16 คุณสมคิด  จักรวาฬนรสิงห์       Vice President DIV J  

 17 คุณนงลักษณ์  เตชะบุญเอนก       Vice President DIV E, M, O  

 18 ดร.เพ็ญนภา  ธนสารศิลป์       Vice President DIV P, V  

 19 คุณชุมาพันธ์  วิเชียรเกื้อ       Vice President Human  

           Resource Management  

 20 คุณไพโรจน์  หิรัญวงศ์สว่าง       Vice President Sale  

           Management   

 21 คุณประพันธ์  จึงพัฒนาพงษ์           

 22 คุณณัฐพัฒน์  เพ็ชรรัตนาภรณ์      ¸	 		 	 	

 23 คุณมัญชุสา  ธีรพงษ์พิพัฒน์      ¸	 		 	 	

   รวม   11 4 3 4 4 13   

        
หมายเหตุ : A ค่าตอบแทนกรรมการและจำนวนคร้ังท่ีกรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าประชุม นับตามอายุปีกรรมการท่ีได้รับคัดเลือกจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
   ประจำปีของบริษัท โดยนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (ซึ่งไม่ตรงกับปีปฏิทิน)    
  B รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เรียนรู้สิ่งใด เรียนรู้จากคน 
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Chart displaying Directors and Executives’ position, remuneration, shares holding and attendance to the meetings 

 6,626,000.00 10,680 10,680 - 11/11    ¸ Som Chatusripitak Ph.D. 1  

 2,254,000.00 6,486,740 6,486,740 - 10/11  33/33  ¸ Boonsithi Chokwatana 2   

              

 2,260,000.00 3,589,570 3,429,120 160,450 10/11  30/33 22/25 ¸ Boonkiet Chokwatana 3  

 466,000.00 -   -  - 11/11 10/11   ¸ Thiraphong Vikitset Ph.D. 4  

 316,000.00 384,831 318,670 66,161 11/11  31/33 17/25 ¸ Thamarat Chokwatana 5  

  

 

              

 460,000.00 -   -  - 10/11 9/11   ¸ Amorn Asvanunt 6   

 466,000.00 - - - 11/11 9/11   ¸ Police.Gen. Somchai Prabhasabhakdi 7  

 354,000.00 - - - 9/11 9/11   ¸ Pol.Lt.Gen. Amarin Niemskul 8  

 460,000.00 1,075,280 1,075,280 - 9/11    ¸ Manu Leelanuwatana 9  

 1,066,000.00 617,030 617,030 - 11/11  32/33 24/25 ¸ Daranee Manawanitjarern 10  

  

              

 466,000.00 612,320 612,320 - 11/11    ¸ Vira Ua-Arak 11  

   63,340 63,340 -   29/33 21/25 ¸ Somphol Chaisiriroj 12  

  143,050 143,050 -   30/33 25/25 ¸ Amnuay Bumroongwongthong 13  

  14,640 14,640 -   24/33 20/25 	 Chintana Chalermchaikit 14  

  21,150 21,150 -   22/33 18/25 ¸ Pisamai Chunmanu 15  

  99,050 99,050 -   29/33 22/25 	 Somkid Chakawannorasing 16  

  - - -   29/33 22/25 ¸ Nonglaks Techaboonanek 17  

  16,100 16,100 -   25/33 22/25  Pennapha Dhanasarnsilp, D.B.A. 18  

  2,840 2,840 -   30/33 22/25 ¸ Chumaphan Wichienkuer 19   

              

  6,470 6,470 -   30/33 24/25 ¸ Pairoj  Hirunwongsawang 20   

              

  - -      	 Prapan Juangpatanapong 21  

         ¸ Nuttaphat Petchratanaporn 22  

         ¸ Munchusa Terapongpipat 23  

 15,194,000.00  13,143,091 12,916,480 226,611     19  Total   

Notes : A The Board of Directors and Executives’ remuneration and number of meeting attendance are based on their year of service since 
   being elected during the shareowners’ general meeting counting from the meeting date which regularly falls in April of every year  
   (not relevant to calendar year) 
  B Including shares held by the spouse and minor children

 ค่าตอบแทน B การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร A จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

 กรรมการรวม Shares held by Directors and Executives Attendance to the meetings

 Remuneration ณ 31 ธันวาคม / เพิ่ม/(ลด) กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร/BOE’s meeting  Name

 For BOD as of December 31 Increase รวม 11 ครั้ง/ปี รวม 11 ครั้ง/ปี Primary Board Secondary Board

 A 2550/2007 2549/2006 (Decrease) BOD’s meeting BOA’s meeting รวม 33 ครั้ง/ปี รวม 25 ครั้ง/ปี

     11 times/year 11 times/year 33 times/year 25 times/year

การเข้าประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น

คร้ังท่ี 42 
ประจำปี 2550
Attendance 
to the 42nd 

Shareowners’ 
meeting
2007

Whatever you learn, you learn from people. 
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ข้อมูลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
 

 1 ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ ปริญญาเอก (การเงิน) ตำแหน่งปัจจุบัน 0.004 
  ประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา 1. กรรมการกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทย
     2. ที่ปรึกษาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
     ตำแหน่งในอดีต
     1. สมาชิกวุฒิสภา
     2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
     3. ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
     4. ประธานธนาคารสมาคมไทย
     5. ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  2 บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ กรรมการ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 2.23
   รองประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 3 บุญเกียรติ โชควัฒนา 1. ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 1. ประธานกรรมการ บมจ. เอส แอนด์ เจ 1.24
  กรรมการผู้อำนวยการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์
    2. ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2. ประธานกรรมการ บมจ. ประชาอาภรณ์
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
   3. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
    เครื่องกล จาก Worcester Polytechnic
    Institute,Massachusetts, U.S.A.

 4 ดร. ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) 1. กรรมการ บจ. เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) -
  กรรมการอิสระ และ มหาวิทยาลัย West Virginia สหรัฐอเมริกา 2. กรรมการ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ประธานกรรมการตรวจสอบ       

 5 ธรรมรัตน์ โชควัฒนา ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ 1. กรรมการ บมจ. ไทยวาโก้ 0.13
  กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2. กรรมการ บมจ. โอซีซี
  และผู้อำนวยการฝ่าย X   3. กรรมการ บจ. ไทยอรุซ

 6 อมร อัศวานันท์ 1. ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ตำแหน่งปัจจุบัน -
  กรรมการอิสระ และ  มหาวิทยาลัยโบว์ลิ่งกรีน สหรัฐอเมริกา 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ประชาอาภรณ์
  กรรมการตรวจสอบ 2. บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. กรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
     3. กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพโสภณ
     ตำแหน่งในอดีต
     - ผู้บริหารอาวุโสของธุรกิจการเงินการธนาคาร
      อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม ก่อสร้าง

 7 พล.ต.อ. สมชาย ประภัสภักดี ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งปัจจุบัน -
  กรรมการอิสระ และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ บมจ. สหโคเจน
  กรรมการตรวจสอบ   ตำแหน่งในอดีต
     ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อสมท

 8 พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 1. กรรมการตรวจสอบ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง  -
  กรรมการอิสระ และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2. กรรมการตรวจสอบ บมจ. สหพัฒนพิบูล  
  กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : 1. * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
  2. ตำแหน่งหน้าที่งานของกรรมการบริษัทและผู้บริหารแต่ละท่าน ตามตารางแสดงตำแหน่งหน้าที่งาน ค่าตอบแทนกรรมการ การถือหุ้น 
   และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร หน้า 114-115 ในรายงานประจำปีนี้

    *สัดส่วน
    การถือหุ้น
 ชื่อ / ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์หลัก Proportion of
    Shares Holding

เป็นคนต้องรักตัวเองในทางที่ถูก 
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The data of Directors and Executives
  ประวัติ

 การอบรม
 Training Major Experience Education Name / Position
 Background

 DAP, DCP Present Position Ph.D. (Finance), Som Chatusripitak Ph.D. 1
  1. Honorary Director, Thai Chamber of Commerce. The State University of New York,  Chairman
  2. Advisor, Board of Trade of Thailand. U.S.A. 
  Former Position
  1. Senator, Royal Thai Senate 
  2. Minister of Commerce
  3. Advisor to the Prime Minister
  4. Chairman, Thai Bankers Association
  5. Advisor, Stock Exchange of Thailand.      

 DAP, DCP Director of Saha Pathana Inter - Holding Plc. Doctor of Business Administration Boonsithi Chokwatana 2
    Honoraris Causa, Thammasat University. Vice Chairman

 DAP, DCP 1. Chairman of S & J International Enterprises Plc. 1. Honorary Doctorate Degree in Business  Boonkiet Chokwatana 3
  2. Chairman of People’s Garment Plc.  Administration (Management) from  President  
     Sripratum University
    2. Honorary Doctorate in Business Administration
     College of Commerce from Burapha University 
       3. B.S. Mechanical Engineering, Worcester    
     Polytechnic Institute,Massachusetts,U.S.A.    

 DAP, DCP, 1. Director of Better Way (Thailand) Co.,Ltd. Ph.D. (Economics),  Thiraphong Vikitset Ph.D. 4
 ACP, FND, 2. Member, National Institute of Development West Virginia University, U.S.A. Independent Director and   
 QFR  Administration (NIDA) Council   Audit Committee Chairman   

 DAP, DCP 1. Director of Thai Wacoal Plc. B.A., Bachelor of Arts. Thamarat Chokwatana 5
  2. Director of O.C.C Plc. Assumption University Director and Executive
  3. Director of Thai Arusu Co.,Ltd.   Vice President and  
      Vice President Division X

 DAP Present Position 1. MBA Bowling Green State University, U.S.A. Amorn Asvanunt 6
  1. Audit Committee Chairman of People’s Garment Plc. 2. Bachelor Accountancy Chulalongkorn  Independent Director and   
  2. Audit Committee of Far East DDB Plc.  University Audit Committee Member
  3. Independent Director of Krungdhep Sophon Plc.
  Former Position     
  Senior Executive in Banking, Real Estate, Hotel
  and  Construction      

 DAP, DCP, Present Position MPA, National Institute of Development Police.Gen. Somchai 7
 ACP, RCP Audit Committee Member of Sahacogen (Chonburi) Plc. Administration Prabhasabhakdi 
  Former Position   Independent Director and
  Audit Committee Chairman of MCOT Plc.   Audit Committee Member

 DAP 1. Audit Committee Member of Saha Pathana   MPA, National Institute of Development  Police.Lt.Gen. Amarin Niemskul 8
   Inter - Holding Plc. Administration Independent Director and   
  2. Audit Committee Member of Sahapathanapibul Plc.   Audit Committee Member   
   
Notes : 1. * Including shares held by the spouse and minor children    
  2.  Position of each director and executive appears in the chart displaying Directors and Executives’ position, remuneration, 
    shares holding and attendance to the meetings as stated in the page 114-115 of this annual report.

A man must love himself in the right manner. 
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ข้อมูลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

    *สัดส่วน
    การถือหุ้น
 ชื่อ/ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์หลัก Proportionof
    SharesHolding

 9 มนูลีลานุวัฒน์ ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1.ประธานกรรมการบมจ.ไทยวาโก้ 0.37
  กรรมการ มหาวิทยาลัยชิบะประเทศญี่ปุ่น 2.รองประธานกรรมการบมจ.ธนูลักษณ์ 
     3.ประธานกรรมการบมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ

10 วีระเอื้ออารักษ์ 1.ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต กรรมการผู้จัดการบจ.วีระลอว์ออฟฟิส 0.211
  กรรมการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
   2.เนติบัณฑิตไทยแห่งเนติบัณฑิตยสภา

11 ดารณีมานะวาณิชเจริญ ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ 1.กรรมการบจ.ฮัวถอ(ประเทศไทย) 0.212
  กรรมการและผู้อำนวยการฝ่าย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 2.กรรมการบจ.แฟนซีแอล(ประเทศไทย) 
  บัญชีการเงินและสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3.กรรมการบจ.บีเอสซีเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

12 สมพลชัยสิริโรจน์ ปริญญาโทศิลปศาสตร์ กรรมการบมจ.ธนูลักษณ์ 0.022
  ผู้อำนวยการฝ่ายC มหาวิทยาลัยโอไฮโอสหรัฐอเมริกา

13 ประพันธ์จึงพัฒนาพงษ์ ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี กรรมการบจ.ไทยกุลแซ่ -
  ผู้อำนวยการฝ่ายD จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14 อำนวยบำรุงวงศ์ทอง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ กรรมการผู้จัดการบมจ.ไทยวาโก้ 0.049
  ผู้อำนวยการฝ่ายG,K โรงเรียนสยามธุรกิจ

15 จินตนาเฉลิมชัยกิจ ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ 1.กรรมการบจ.อินเตอร์เนชั่นแนล 0.005
  ผู้อำนวยการฝ่ายH จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  แลบบอราทอรีส์ 
     2.กรรมการบจ.แฟนซีแอล(ประเทศไทย) 

16 พิสมัยชุนมนุ ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ 1.กรรมการผู้จัดการบจ.ไทยอรุซ 0.007
  ผู้อำนวยการฝ่ายI จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.กรรมการผู้จัดการบจ.ดีเอฟอินเตอร์ 

17 สมคิดจักรวาฬนรสิงห์ ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ กรรมการบจ.โทเทิลเวย์อิมเมจ 0.034
  ผู้อำนวยการฝ่ายJ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

18 นงลักษณ์เตชะบุญเอนก 1.ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ 1.กรรมการบริหารบมจ.ไทยวาโก้ -
  ผู้อำนวยการฝ่ายE,M,O  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.กรรมการผู้จัดการบจ.เอสอาร์พีแอดเวอร์ไทซิ่ง
   2.ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ(การตลาด) 3.กรรมการผู้จัดการบจ.เบลเมซอง(ประเทศไทย) 
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง 4.กรรมการผู้จัดการบจ.มิตรพัฒนาโฮมช้อปปิ้ง

19 ดร.เพ็ญนภาธนสารศิลป์ ปริญญาเอก(DBA)NovaSoutheastern กรรมการบมจ.สหพัฒนพิบูล 0.006
  ผู้อำนวยการฝ่ายP,V University,U.S.A.  

20 ไพโรจน์หิรัญวงศ์สว่าง ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์(สถิติ) 1.กรรมการบจ.อินทนิลเชียงใหม่ 0.002
  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2.กรรมการบจ.อินเตอร์เซ้าท์

21 ชุมาพันธ์วิเชียรเกื้อ ปริญญาโทสาขาการปกครองคณะรัฐศาสตร์ กรรมการผู้จัดการบจ.เทรนไทม์เทสต์ 0.001
  ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

หมายเหตุ : 1.*รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
  2. ตำแหน่งหน้าที่งานของกรรมการบริษัทและผู้บริหารแต่ละท่านตามตารางแสดงตำแหน่งหน้าที่งานค่าตอบแทนกรรมการการถือหุ้น
   และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหารหน้า114-115ในรายงานประจำปีนี้

ความใกล้ชิดย่อมนำมาซึ่งความเข้าใจและผลงานที่ดี
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ThedataofDirectorsandExecutives

 ประวัติ
 การอบรม
 Training MajorExperience Education Name/Position
 Background



 DAP,DCP 1.PresidentofThaiWacoalPlc. BachelorofMechanicalEngineering, ManuLeelanuwatana9
  2.VicePresidentofThanuluxPlc. ChibaUniversity,Japan Director
  3.PresidentofTextilePrestigePlc.

 DAP,DCP ManagingDirectorofViraLawOfficeCo.,Ltd 1.BachelorofLaw,ThammasatUniversity ViraUa-Arak10
    2.Barrister-at-law Director

 DAP,DCP 1.DirectorofHwato(Thailand)Co.,Ltd. MBAFacultyofCommerceand DaraneeManawanitjarern11
  2.DirectorofFancl(Thailand)Co.,Ltd. Accountancy,ChulalongkornUniversity DirectorandVicePresident
  3.DirectorofBSCEntertainmentCo.,Ltd.   Accounting,Financeand
      InformationTechnology

 DAP,DCP DirectorofThanuluxPlc. MasterofArts,OhioUniversity,U.S.A. SompholChaisiriroj12
      VicePresidentDivisionC

 - DirectorofThaiGunzeCo.,Ltd. B.S.(FacultyofCommerceAccountancy), PrapanJuangpatanapong13
    ChulalongkornUniversity VicePresidentDivisionD

 DAP,DCP ManagingDirectorofThaiWacoalPlc. VocationalCertificatefromSiam AmnuayBumroongwongtong14
    BusinessCollege VicePresidentDivisionG,K

 DAP,DCP 1.DirectorofInternationalLaboratoriesCorp.,Ltd. B.S.(Science)ChulalongkornUniversity ChintanaChalermchaikit15
 UFS,FND 2.DirectorofFancl(Thailand)Co.,Ltd.   VicePresidentDivisionH

 DAP 1.ManagingDirectorofThaiArusuCo.,Ltd. B.S.(CommunicationArts) PisamaiChunmanu16
  2.ManagingDirectorofDFInterCo.,Ltd. ChulalongkornUniversity VicePresidentDivisionI

 DAP,DCP DirectorofTotalWayImageCo.,Ltd. BachelorofCommunicationArts, SomkidChakawannorasing17
    SukhothaiThammathiratOpenUniversity VicePresidentDivisionJ

 DAP 1.ExecutiveDirectorofThaiWacoalPlc. 1.B.S.(CommunicationArts)Chulalongkorn NonglaksTechaboonanek18
  2.ManagingDirectorofSRPAdvertisingCo.,Ltd.  University VicePresidentDivision
  3.ManagingDirectorofBelleMaison(Thailand) 2.B.S.(Marketing)Ramkhamhaeng E,M,O
   Co.,Ltd.  University 
  4.ManagingDirectorofMITPathana   
   HomeshoppingCo.,Ltd.

 DAP,DCP DirectorofSahaPathanapibulPlc. DoctoralofBusinessAdministration PennaphaDhanasarnsilp,D.B.A19
    NovaSoutheasternUniversity,U.S.A. VicePresidentDivisionP,V

 - 1.DirectorofIntaninChiangmaiCo.,Ltd. BachelorDegree(Statistics) PairojHirunwongsawang20
  2.DirectorofIntersouthCo.,Ltd. RamkhamhaengUniversity VicePresidentSaleAdministrative

 DAP,DCP ManagingDirectorofTrainTimeTestCo.,Ltd. MasterDegreeinGovernment,Facultyof ChumaphanWichienkuer21
    PoliticalScience,ChulalongkornUniversity VicePresidentHuman
      ResourceManagement

Notes : 1. *Includingsharesheldbythespouseandminorchildren   
  2.  PositionofeachdirectorandexecutiveappearsinthechartdisplayingDirectorsandExecutives’position,remuneration,
    sharesholdingandattendancetothemeetingsasstatedinthepage114-115ofthisannualreport.

Togethernesscreatesbetterunderstandingandgoodwork.
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
วัฒนธรรมที่ดีอันยาวนานวัฒนธรรมหนึ่งของบริษัทก็คือ

การยึดถือว่าบริษัทฯ เป็นของส่วนรวมไม่ได้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง ดัง
นัน้หน้าที่สำคัญหน้าที่หนึ่งของพนักงานบริษัททุกคนในทุกระดับคือ
ช่วยกันตรวจตราดูแลป้องกันไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้
โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยผู้ใด โดยระลึกถึงหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นเวลา
ช้านานทำให้หน้าที่นี้ฝังรากลึกในสำนึกของพนักงานทุกระดับ

การตระหนกัในหนา้ทีด่งักลา่วทำใหก้ารบรหิารงานของบรษิทั
มีลักษณะเป็นการบริหารโดยคณะบุคคลเกือบทั้งหมดมาหลาย
ทศวรรษโดยมีการประชุมหารือร่วมกันทั้งในระดับเดียวกันและต่าง
ระดับข้ามสายงานอยู่ตลอดเวลา การดำเนินงานในลักษณะดังกล่าว
ทำให้ผู้บริหารท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถก่อความเสียหายที่มีนัยยะ
สำคัญต่อบริษัทได้ด้วยการกระทำการตามลำพัง โดยปราศจาก
ความรอบคอบ

นอกจากการบริหารงานโดยคณะบุคคล บริษัทได้ยึดหลัก
ปฏิบัติตาม ISO 9001 : 2000 อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความ
โปร่งใสของการจัดการและการตัดสินใจ ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีธรรมา
ภิบาลที่ดีในทุกด้าน ลักษณะการทำงานของบริษัทส่งผลให้บริษัทมี
ประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในนัยยะข้างต้นอย่างน่าพอใจ


การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไป
อย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพมั่นคง เจริญเติบโตและเป็นธรรมต่อ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และ
ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายในการบริหารงาน
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังมาใช้ในการวางแผนและการดำเนิน
งาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้มีคุณ
ธรรมความซื่อสัตย์สุจริตความขยันอดทนอดออมมีการแบ่งปัน
และใช้สติปัญญาความสามารถในการดำเนินงาน พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสังคม เพื่อ
ประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้ผ่านการเห็น
ชอบจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่9/2545เมื่อวันที่27ธันวาคม
2545ประกอบด้วยนโยบายในการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมธุรกิจ
และจรรยาบรรณพนักงาน บริษัทฯ ได้แจกให้กับกรรมการบริษัท
ผู้บริหารและพนักงานเพื่อเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนใน
การดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้
ทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี และเห็นว่ายังเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และได้เปิดเผยรายละเอียดใน website ของ
บริษัท(http://www.icc.co.th)






SupervisionoftheUseofInternalInformation
Oneofthelong-standingadmirableaspectsofcorporate

culture is a conscientious sense of business ethics, that the
Company belongs to the public at large and not to by any
individualorgroupof individuals.Hence, it isamajordutyof
all personnel at all levels to supervise the use of corporate
property and to prevent itsmisuse for personal or any other
purposes. This communal sense of responsibility has been
ingrainedintotheconscienceofallstaffatalllevels.

Awareness of such a responsibility has resulted in the
corporateadministrationbeingrunalmostwhollybyagroupof
people formanydecades,holdingmeetings toconsulton the
samelevelandacrossdepartments.Thisoperationhasprevented
anyoneexecutivefromcausingsignificantdamagetotheCompany
byactingaloneandwithoutdiscretion.

Inaddition toadministrationbyagroupofpeople, the
Companyhas strictly adhered to the regulations as stipulated
by ISO9001:2000,upholding theprincipleof transparency in
management and decision-making and resulting in good cor-
porategovernanceineveryaspect.OperationoftheCompany
has resulted in highly satisfactory effectiveness in the afore-
mentionedinternalcontrol.

CorporateGovernance

The Company’s Board of Directors has extensively
emphasizedgoodcorporategovernanceinordertooperatethe
businesstransparently,effectivelyandsecurely,bringingsustainable
andfairgrowthtoallpartiesconcerned. Ithasalsohelpedto
increasethevalue-addedaspectoftheCompanyincludingthe
prosperityofitsshareowners.TheCompany’spolicyonbusiness
operationisbasedontheprincipleofgoodgovernanceofthe
Stock Exchange of Thailand and a sufficiency economy, i.e.
moderation, reasonablenessand immunity, through theuseof
knowledge, discretion and caution in planning and operations.
Atthesametime,theCompanyhasencouragedintegrity,honesty,
hard-work,economizing,sharingandintellectualcapacity in its
business execution and has been ready to face economic,
political,culturalandsocialchangewithaviewtowell-balanced
andsustainablebenefits.

TheCompany’sprinciples forgoodcorporategovernance
wereapprovedbytheBoardofDirectors’meeting#9/2545held
onDecember27,2002.Thisincludedthepolicyongoodcor-
porategovernance,businessandemployeeethicswhichhave
been distributed to all company’s directors, executives and
employees to be adhered to as the principle of theirwork in
thesamedirection.Theseprincipleshavebeenannuallyreviewed
andconsideredtobesuitableforthepresentsituation,andof
whichthedetailhasbeenpublishedonthecompany’swebsite
(http://www.icc.co.th).

ปลูกต้นไม้ใหญ่อย่าเก็บผลไว้กินแต่เพียงผู้เดียว
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ในปี 2550 บริษัทฯ บริหารงานตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยดังนี้


1.สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น
และเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ จึงกำหนดนโยบายในการ
กำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือ
หุ้น ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และตระหนักถึงหน้าที่ใน
การดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเท่า
เทียมกัน ประกอบด้วยสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิใน
การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิ
ในการรับเงินปันผล สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สิทธิในการแต่งตั้งและกำหนดค่า
ตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามใน
การประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและ
ทันเวลา

บริษัทฯ ให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของ
ผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม
ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท นอกจากนี้บริษัทฯยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
ไม่ละเมิดสิทธิหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นส่งเสริมและอำนวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

1.สิทธิในความเป็นเจ้าของหุ้นการซื้อขายและการโอนหุ้น
2.สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบาย

การบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา รวมถึงการรับทราบ
ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญ
ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นรายชื่อผู้ถือหุ้น10อันดับแรกของ
บริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปี
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และ
ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและwebsiteของบริษัท(http://www.icc.co.th)

3.สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
ของบริษัทประชุมในวันเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมสะดวกและ
ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

 ในปี 2550 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42
ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน2550ณ โรงแรมมณเฑียร
ริเวอร์ไซด์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดประชุมเป็นประจำทุกปี เพื่อไม่ให้
ผู้ถือหุ้นสับสน พร้อมแนบแผนที่สถานที่ที่ประชุมที่มีความชัดเจน
เข้าใจง่าย ไปกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และแจ้งกำหนดวาระ
และรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อน
ประชุมเป็นเวลา 2 เดือนพร้อมเผยแพร่ผ่านwebsite ของบริษัท
(http://www.icc.co.th)

In2007,theCompanyadministratesconformablytothe
principleofgoodcorporategovernanceforcompaniesregistered
to the Stock Exchange of Thailand for the year of 2006, as
follows:


1.Shareowner’sRight

Realizingtheimportanceofshareownersandrespectthe
ownership rights, the Company’s board of directors has then
set up a policy for corporate governance which covers upon
theprotectionof shareowners’ right, encouraging them touse
theirright,andsupervisingtoensurethatallshareownersbeing
equallyprovidedwiththefundamentalrights.Theseincludethe
right toattend the shareowners’meeting, appointinganproxy
to attend themeeting and vote on their behalf. Shareowners
arealsoentitledtoreceivedividends,electtheCompany’sboard
of directors, and determining their remuneration. The right to
appointauditorsanddeterminetheirremuneration,includingthe
righttogivecommentsandquestionsduringthemeetings,as
wellastoreceivesufficientandtimelyinformation.

The Company respects the shareownership right, with
equalandfairtreatmenttoeachandeveryone,asspecifiedin
the Company’s articles of association and business ethics.
Moreover,theCompanytakesintoconsiderationtheshareowners’
legalright,withoutencroachingorlesseningit,andalsopromotes
andfacilitatestheuseoftheirrights.Theseare:

1. Therighttoowntheshares,totradeandtotransfer.
2. Therighttoregularlyandtimelyreceivetheinformation,

theresultsofbusinessperformanceandmanagementpolicies,
includingtheinformationonrelatedtransaction,importantasset
trading, and the information to be used in the shareowners’
meeting, i.e.namelistof theCompany’s toptenshareowners
as of the closing date for the general shareowners’ meeting,
theminutesreportwithin14daysafterthemeetingdate,including
informationnecessaryfortheirdecisionmaking.Alltheseinfor-
mation must be distributed both in Thai and English via the
channeloftheStockExchangeofThailandandtheCompany’s
website(http://www.icc.co.th).

3. The right to attend the shareowners’meetingwhich
isannuallyheld,within120daysaftertheendoftheCompany’s
fiscalyear.Themeetingshallbeheldinaconvenientdate,time
andplaceforeveryshareowner.

 In2007,the42ndshareowners’generalmeetingwas
heldonApril 23,2007atMontienRiversideHotel,where the
meetingisannuallyheldtopreventconfusion.Aclearandeasy-
to-read roadmapof thevenuewasattached to the invitation
letter,with theagendaandspecifies inbothThaiandEnglish
via the channel of the Stock Exchange of Thailand since
February27,2007tobeinformedtoshareownerstwomonths

Togrowabigtree,onemustnotreapthefruitsforone’sself.
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4.บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่หนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีข้อมูล
เหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารทั้งภาษา
ไทยและภาษาองักฤษในwebsiteของบรษิทั(http://www.icc.co.th)
ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสารและก่อนวันประชุม30วันตั้งแต่วันที่22
มีนาคม 2550 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดโ้ดยสะดวกและรวดเรว็ มเีวลาพจิารณาขอ้มลู
มากยิ่งขึ้น

5.บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูล
ประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอ ซึ่งมีทั้งข้อเท็จจริงและ
เหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ ให้
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 13 วัน โดยส่งวันที่ 9 เมษายน
2550เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า[ข้อมูลในแต่ละวาระสามารถ
ดูได้จากหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ผ่าน website ของ
บริษัท (http://www.icc.co.th)] อีกทั้งลงประกาศโฆษณาหนังสือนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ไทยติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 6 วัน
ตั้งแต่วันที่17-19เมษายน2550

 นอกจากนีผู้ถ้อืหุน้สามารถ Download หนงัสอืมอบฉนัทะ
ที่ได้จัดทำ และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี 3
แบบคือแบบก. แบบข. และแบบค. โดยสามารถเลือกหนังสือ
มอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง

6.การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวกสามารถลง
ทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงและให้สิทธิผู้
ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้วมีสิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ และยังไม่ได้มีการลงมติ และ
นับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ประจำปี 2550
ก่อนเข้าวาระการประชุมทุกวาระกรรมการเลขานุการได้แจ้งจำนวน
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใหม่ทุกครั้ง 

 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยี
อย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียง
ในแตล่ะวาระโดยใชร้ะบบBarcodeเพือ่ใหเ้กดิความสะดวกรวดเรว็
และโปร่งใส

7.บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น
มาประชุมแทน โดยมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะ
กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทน
เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้

8.บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
กันทุกราย โดยก่อนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมได้ชี้แจงกติกา
ทั้งหมด รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระ
ตามข้อบังคับของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทุกรายซักถามแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะได้ทุกวาระตอบข้อ
ซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และสรุปผลการลงมติจากการนับ
คะแนนเสียงในทุกวาระด้วยระบบBarcodeทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง พร้อมทั้งมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่าง
ชัดเจนถูกต้อง ครบถ้วน มีการบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับ
ในแต่ละวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และบันทึก
คำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งในปีที่ผ่านมา
กรรมการผู้อำนวยการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่

prior to themeeting. The information about thismeetingwas
alsopublishedontheCompany’swebsite(http://www.icc.co.th).

4. TheCompanyhasaddedachanneltodistributethe
invitation letters to shareowners with all meeting documents
whichpresentthesamewritteninformationasthatsenttothe
shareowners in both Thai and English versions, published on
the Company’s website (http://www.icc.co.th), beforehand of
document sending and 30 days ahead of the meeting date,
sinceMarch22,2007.ThisallowstheThaiandforeignshare-
owners to conveniently and quickly access to the Company
information,withmoretimetoconsiderit.

5. TheCompanyhassentout the invitation letterwith
sufficiently detailed documents containing facts and reasons
includingcommentsoftheboardofdirectorsineverymeeting
agenda.Thiswasprocessed13daysinadvanceofthemeeting
date,which is onApril 9, 2007, to allow the shareowners to
considertheup-frontinformation[theinformationofeachagenda
canbeaccessedthroughtheinvitationletterdistributedonthe
Company’s website (http://www.icc.co.th)]. The invitation letter
wasalsoannouncedinThainewspapersfor3consecutivedays
priortothemeetingdateonApril17-19,2007.

 Furthermore, shareowners may download from the
websiteauthorizedproxyformswhichhavebeenpreparedand
complied to the announcement of the Ministry of Commerce
andconsist of threeoptions: typesA,B, andC.Anyoneof
the three available formats can be chosen to suit individual
needs.

6. Forconvenienceofregistrationatthemeeting,attendees
mayregisternolessthantwohourspriortothemeetingtime.
Lateattendeeswillbeentitledtocasttheirvoteontheremaining
yet-to-be-deliberated itemson theagendaand tobecounted
aspartofthequorumfromthetimetheycasttheirvotes.

 Inthe42ndshareowners’generalmeeting2007,before
beginningeachagendasession,themeetingsecretaryshallre-
announcethenumberofshareownerstothemeeting.

 Furthermore, the Company allocated the personnel
and technical equipments sufficiently for the registration and
voting processes in each agenda session, together with the
barcodesystemtofacilitaterapidandtransparentprocesses.

7. TheCompanyoffers theopportunity toshareowners
toauthorizeaproxytoattendthemeetingintheirstead.Proxy
rights can be given to an individual or an audit committee
memberwhoisanindependentdirectortoattendthemeeting
toactontheirbehalf.

8. Allshareownershavebeenequallyaccommodatedat
the commencementof thegeneralmeetingwith the chariman
clarifying all rules and regulations as well as themethod for
countingvotesoneachitemoftheagendainaccordancewith
theCompany’sarticlesofassociation.Everyshareownerattending

คบคนดีไม่สร้างศัตรู
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ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
14วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นและได้เผยแพร่ผ่านWebsiteของ
บริษัทด้วย

9.ในการตรวจนับคะแนนด้วยระบบBarcodeในแต่ละวาระ
มีเจ้าหน้าที่ของบริษัท วีระลอว์ ออฟฟิส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษัทร่วมตรวจนับคะแนนเสียงและตรวจสอบการลง
คะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัท และมีผู้สอบบัญชีของบริษัทคอยสังเกตุการณ์
ร่วมอยู่ด้วย
 10.สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญได้แก่ 

 • การแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของ
บุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นระบุไว้
ชัดเจน (หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) และการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท (ตามข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัทที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม) โดยได้ผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา

 • ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทฯ ได้มีการเสนอ
วงเงินค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดย
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน นโยบาย
และหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามหน้า146-147
ในรายงานประจำปีนี้ นอกจากนี้ยังแจ้งให้ทราบว่าในปีที่ผ่านมา
วงเงินที่ได้รับอนุมัติเป็นจำนวนเงินเท่าไรและจ่ายจริงเป็นเท่าไรจ่าย
ในรูปแบบใด รวมทั้งมีการสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลและผู้บริหารใน
แบบ56-1และหน้า113-115ในรายงานประจำปีนี้
 11.คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือ
หุ้นโดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง 
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ประจำปี 2550
เมื่อวันที่23เมษายน2550กรรมการบริษัทเข้า ร่วมประชุมครบ
11ทา่นซึง่รวมประธานกรรมการบรษิทัและประธานกรรมการชดุยอ่ย
ทั้ง 5 ชุด เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คณะกรรมการบริหาร ฝ่าย
จัดการ กรรมการผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
และสารสนเทศเข้าร่วมประชุม10ท่านจากจำนวน14ท่านและ
มีผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย รายชื่อคณะกรรมการ
และผูบ้รหิารทีเ่ขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ ดจูากรายงานการประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ในwebsiteของบริษัท(http://www.icc.co.th)

 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้บันทึกวีดีทัศน์ภาพการประชุมผู้ถือ
หุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม และได้เผยแพร่ผ่าน website ของ
บริษัท(http://www.icc.co.th)






themeetingwasgiven theopportunity toaskquestions,offer
opinionsclearandrelevantanswerswereofferedtoeveryquestion.
With the use of barcode system, an accurate and complete
minutesreportwasrecorded.This includedasummaryof the
votescountedoneachitemofagenda,i.edisapproval,approval
andabstention,aswellasquestionsandanswers,wasrecorded.
Atthelastmeeting,thePresidentofferedthechanceofinquiry
butnoquestionsfromshareownerswerereceived.Theminutes
reportwassenttotheStockExchangeofThailandandallrelated
organizationswithin14daysafterthedayoftheshareowners’
generalmeetingandalsopostedonthecompanywebsite.

9. In counting votes for each item on the agenda by
usingthebarcodesystem,officersfromViraLawOffice,asthe
Company’slegaladviser,participatedinthevotecountingand
cross-checked the voting on every item for transparency,
legitimacyandabidancebytheCompany’sregulations,withthe
Company’sAuditorsasobserversofvotecount.

10. The important agenda of the shareowners’ meeting
areasfollows:

 • Appointment of Board of Directors:theCompany
allowedtheshareownerstousetheirrighttovotefordirectors
individually, by providing them with basic information on the
nominees whose occupation in other business was clearly
specified (in the case that such company running the same
businessincompetitionwiththatoftheCompany).Also,share-
owners were provided with the information on the nominees
attending the board of directors’ meeting (according to the
information concerned with the nominees attached with the
invitationletter),screenedbythenominationcommittee.

 • Remuneration:theboardofdirectors’remuneration
hasbeenannually submitted for approval in the shareowners’
meeting.Thepaymentamountwasconsideredbytheremuneration
committee.Thepolicyandcriteriaofremunerationarepresented
at the page 146-147 in this annual report. Furthermore, the
Companyhasannouncedtheapprovedamountandtheactual
payment amount, along with the method of payment of last
year remuneration. Also the amount paid to the Company’s
boardofdirectors,auditcommittee,andexecutivesindividually,
wasstated,asshownintheform56-1andatthepage113-115
inthisannualreport.

11.TheCompany’sBoard recognizes the importanceof
theshareowners’generalmeetinganddeemsitanobligationto
attenditeverytime. 

 In the 42nd shareowners’ general meeting held on
April23,2007,elevenmembersoftheboardhaveallattended
themeeting,includingthechairmanoftheboardandthechairmen
ofthefivecommittees.Theauditcommittee,theremuneration
committee,thenominationcommittee,andtheriskmanagement
committeewere all present. Ten out of fourteenmembers of

Keepgoodfriendsandmakenoenemies.
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 12.ในปี 2550 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมคู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นของบริษัทรวมกันเท่ากับ
4.52%ซึ่งไม่เกิน25%ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทและ
สัดส่วนการถือหุ้นของหุ้นFreeFloatเท่ากับ36.22%ซึ่งมากกว่า
25%ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด












2.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของ
ผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน
ผู้ถือหุ้นได้รับความยุติธรรมและการอำนวยความสะดวกอย่าง
เพียงพอดังนี้

1.ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ประจำปี 2550
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 บริษัทฯได้ใช้ระบบBarcode ในการ
ลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุม

2.ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 13 วัน
โดยส่งวันที่ 9 เมษายน 2550 ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการ
ประชุมรายงานประจำปีงบการเงินหนังสือมอบฉันทะข้อมูลเกี่ยว
กับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ และแผนที่สถานที่จัดประชุม
ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลง
คะแนนเสียงในแต่ละวาระ

 กรณีเป็นผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ บริษัทฯ จัดส่งหนังสือ
นัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมชุดแปลเป็นภาษา
อังกฤษ

3.กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม
แทนสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนได้ โดย
บริษัทฯ ได้ให้ชื่อที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของ
กรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
และสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน ได้จาก
รายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัด
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนด
ทศิทางการลงคะแนนได้ (แบบข)หรอืสามารถDownloadหนงัสอื
มอบฉันทะที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์
จากwebsiteของบริษัท(http://www.icc.co.th)ซึ่งมี3แบบคือ
แบบก. แบบข. และแบบค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน

executive board, including the executive board, management,
the President andVice President of Accounting, Finance and
Information Technology were present at themeeting as well.
TheCompany’sauditorsalsoattendedthemeeting.Thename
list of the Company board and executives who attended the
shareowners’ meeting can be found in theminutes published
ontheCompany’swebsite(http://www.icc.co.th).

 Besides,thewholesessionofthemeetingwasrecorded
on video tape and broadcasted on the Company’s website
(http://www.icc.co.th).

12. Intheyear2007,theboardofdirectorsandexecutives,
includingtheirspousesandminorchildren,holdtheCompany’s
shares totaling 4.25%, which does not exceed 25% of the
Company’s sold-out shares, and the proportion of free float
share-holding is at 36.22%, which exceeds 25% of the
Company’ssold-outshares.


2.TheShareowners’RighttoEquitableTreatment

The Company recognizes the shareowners’ rights by
providing thema fairandequal treatment.Equalvoting rights
accordingtothenumberofsharesowned,togetherwithfairness
andsufficientfacilitieshavebeenprovidedasfollows:

1. In the 42nd shareowners’ general meeting held on
April 23, 2007, the barcode systemwas used for registration
andvotingtofacilitatetheshareowners’actions.

2. For the shareowners’ general meeting, an invitation
letterwassentonApril9,2007thirteendayspriortothemeeting.
Enclosed with this letter were the meeting agenda, annual
report, financial statement, proxy form, information on eligible
candidates for the Board and a map of the meeting venue.
Thesedocumentswerecompleteandsufficienttohelpinmaking
decisionsforvotingoneachitemoftheagenda.

 In the case of foreign shareowners, the Company
hassentoutaninvitationletter,attachedwithrelevantdocuments
translatedinEnglish.

3. In thecase that shareownershaveauthorizedother
persontoattendthemeetingontheirbehalf, theshareowners
cangiveaproxytoanindividualorauditcommitteewhoisan
independent director of the Company. Name list of the four
auditcommitteemembers,togetherwithaddressesanddetails
oftheirgainandlossineachmeetingagendahavebeenprovided
intheinvitationletter,andcanbefoundinannualreportwhich
were sent to the shareowners alongwith the invitation letter.
Theauthorizationcanbeperformedbyusingaproxyformthat
theshareownercansetvotingdirection(FormB)ordownload
theoneprepared incompliancewithregulationsofMinistryof
Commerce from the Company’s website (http://www.icc.co.th)
which contains three forms: Form A, Form B and Form C
(usedonly inthecasethat theshareowner is foreign investor

ผู้ที่อยู่แนวหน้าเป็นผู้บุกเบิกทำก่อนคนอื่นย่อมได้เปรียบ
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ต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น) โดยสามารถเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใด
แบบหนึ่ง

 ในการประชมุผูถ้อืหุน้ปี2550ทีผ่า่นมามผีูถ้อืหุน้2ราย
ถือหุ้นรวม2,005,330หุ้นมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็น
กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน

4.บริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้า
ร่วมประชุม โดยมีอากรแสตมป์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้
บริการผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

5.การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวน
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

6.บรษิทัฯ ดำเนนิการประชมุเรยีงตามลำดบัวาระการประชมุ
ไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการพิจารณาวาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้
กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

7.การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยมี
บัตรลงคะแนนเสียงแจกให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนและจะเก็บบัตรลง
คะแนนเฉพาะวาระไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือก
ตั้งกรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาประชุม
การนับคะแนนเสียงจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่า
เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

 ในปี 2550 ที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่
เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในทุกวาระ

8.ในการประชุมประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สอบถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ โดยมี
การจดบันทึกประเด็นที่สอบถาม คำตอบและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้
ในรายงานการประชุม และมีช่องทางในการเผยแพร่รายงานการ
ประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นทางwebsiteของบรษิทั(http://www.icc.co.th)
โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป

9.บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดย
กำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และ
กำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงานให้กรรมการบริษัทผู้บริหารและ
พนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัย
และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่
แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของ
บริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้อื่น และห้าม
กระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับ
บริษัท ซึ่งบริษัทได้แจกนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม
ธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ให้กรรมการบริษัทผู้บริหารและ
พนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และ
เป็นหลักยึดในการทำงาน และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
(http://www.icc.co.th)







and appointed custodian in Thailand). Only one form can be
chosen.

 In the 2007 shareowners’ meeting, there were two
shareowners holding a total amount of 2,005,330 shares and
authorizedanauditcommitteememberwhoisanindependent
directortoattendthemeetingontheirbehalf.

4. Registrationandattendancearefacilitatedbyhaving
excisestampsforaffixingontheproxyformasafreeservice
forauthorization.

5. Therighttovoteinthemeetingisaccordingtonumber
ofsharesownedbyshareowners.Oneshareequalstoonevote.

6. The Company processes the meeting according to
themeetingagendainorderlymannerwithoutagendaswitching
andnoconsiderationofotheragendathansetintheinvitation
letter.Thereisnochangeofimportantinformationwithoutprior
informingtotheshareowners.

7. Votingineachagendashallbedoneopenlywiththe
ballots being distributed to the shareowners. Only the ballots
with disapproval or abstention vote were collected, except in
the case of board of directors’ election, all ballots from the
shareownerswerecollected.Votescountinghasbeenperformed
bydeductingthenumberofdisapprovalorabstentionvotefrom
thenumberoftotalvotes.Thenumberafterdeductioniscon-
sideredtobetheapprovalvotesinthatcertainagenda.

 In2007,therewerenoshareownerscastingdisapproval
orabstentionvoteinanyagenda.

8. Inthemeeting,theChairmanofferedopportunitiesfor
shareownerstomakeinquiriesanddiscussfullyineachofthe
agenda. A record of the issues in question, responses and
importantviewsandopinionswerekept in theminutesof the
meeting,whichwerepostedon theCompany’swebsitehttp://
www.icc.co.thavoidingtheneedtowaitfortheirdistributionat
thenextmeeting.

9. TheCompanyhasthemeasureforinternalinformation
management. It has been set in the business ethics as a
guideline in dealing with the Company and shareowners, as
wellastosettheemployeeconductforthedirectors,executive
andstaffperformingwithhonesty, responsibility,disciplineand
consciousnesstowardspublicandoneself,notfortheseekof
thebenefitofoneselfand/orothers improperly.TheCompany’s
benefitandassetsshouldbekeptbynotusingtheCompany’s
informationandassetsforselforother’sbenefit.Donotperform
anythingthatwillsupportothersincompetitionwiththeCompany.
TheCompanyhasgivenout thecorporategovernancepolicy,
business ethics and employee code of conduct to board of
directors, executives and staff to be guideline for preceding
business process and to be the principle in working. It is
distributedthroughtheCompany’swebsite(http://www.icc.co.th)



Pioneersalwaysstandattheforefront,andtogainadvantageonemustbeproactive.
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 ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท มี
กำหนดเรื่องดังกล่าวและกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือการ
เลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่
กำหนด

 นอกจากนี้บริษัทฯมีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบรษิทั โดยกำหนดไวใ้นจรรยาบรรณพนกังาน หา้มมใิหผู้บ้รหิาร
และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน
แก่สาธารณชนยกเว้นการซื้อขายตามธุรกรรมตามปกติซึ่งไม่เกี่ยว
เนื่องจากข้อมูลภายในดังกล่าว

 นอกจากนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะ
มีวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หากมีการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัทและกลต. ทราบทุกครั้ง ตาม
กฏเกณฑ์ของกลต.

 ในปี 2550 ที่ผ่านมากรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้
ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดไม่ปรากฏมีการซื้อขายหุ้นในช่วง
เวลาที่ห้าม
 10.บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย
ความรอบคอบมีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท การ
กำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำ
รายการกับบุคคลภายนอก จัดวางระบบการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
กำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้
ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูล
เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล

 การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯดำเนินการตามขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันได้แจ้ง
และเปิดเผยต่อที่ประชุมโดยระบุ มูลค่า รายการ คู่สัญญา เหตุผล
ความจำเป็นของรายการดังกล่าว ตลอดจนความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ ความเห็นของคณะกรรมการบริหารและ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนความเห็นที่แตกต่าง
(ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุม
และไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ และได้เปิดเผยการทำรายการ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเผยแพร่ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่าน website ของ
บริษัทนอกจากนี้ยังได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี และ
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี(แบบ56-1)ของบริษัท

 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
กับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และได้เปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวโยง
กันของปี2550ไว้ในหน้า220-224ของรายงานประจำปีนี้รวมทั้ง
มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอครบถ้วนและโปร่งใส




 Theabove-mentionedtopicshavebeenstipulated in
the Company’s working regulation. The highest disciplinary
punishment for violation is dismissal from theCompany. This
regulation has been followed by all directors, executives and
staff.

 TheCompanyhasmeasurestosupervisethecorporate
securitiestrading,bystipulatingintheemployeecodeofconduct
preventing management and staff who work in the divisions
withaccesstoinsideinformation,frompurchasingorsellingthe
Company’sshareswithintheperiodofonemonthpriortothe
disclosureoftheCompany’sfinancialstatementstothepublic.
Thisexcludesnormal transactionswhicharenot relatedto the
saidinformation.

 Inaddition,ateveryboardofdirectors’meeting,there
istobeanagendarelatingtothepossessionofCompanyshares
byboardofdirectors,andexecutivescommitteeincludingtheir
spousesandminorchildren.Incasesofanysaleorpurchase
of Company shares, the Company and the Stock Exchange
Commission (SEC) shall be informed of this transaction in
accordancewiththeSEC’sregulations.

 In 2007, the directors and executives followed the
policystrictly.Therewasnosharetradingintheforbiddenperiod.

10.The Company carefully and reasonably manages
conflict of interest with consideration on the highest benefit
towardstheCompany.Pricingfollowsfairtradingconditionsas
trading with external persons. The Company sets operational
systemwithtransparencyandfollowtheregulationoftheStock
Exchange of Thailand by setting good cooperate governance
andset in theethics towards theCompanyandshareowners.
Informationisdisclosedinordertocreateequalityofinformation
acknowledgement.

 Transactionsthatmaybringaboutconflictofinterest
are operated under the process of inter-related transactions.
Theyarenotifiedanddisclosedtothemeeting,specifyingthe
value,transaction,partiesinvolved,theneedforsuchtransactions,
aswellas theopinionsof theAuditingCommitteeandof the
Company’sBoardincludingconflictingviews(ifany),asrequired
by theSET’s regulations.At theBoard ofDirectors’meeting,
directorswithgainandlossofinterestmustleavetheconference
roomandmustrefrainfromvotingonthisagenda.Alltransactions
aretobedisclosedinThaiandEnglishtotheSETandposted
inbothlanguagesontheCompany’swebsite.Thesummaryof
transactions isalso tobepublished in theCompany’sannual
reportandontheForm56-1.

 Furthermore,theCompanyhasthemeasureforrelated
transactionmanagementandlimitfinancialassistancefornon-
subsidiary company. The related transactions in 2007 have
beendisclosedonpage220-224ofthisannualreportincluding
disclosureofcomplete,sufficientandtransparentinformation.

ความผิดพลาดครั้งแรกถือเป็นครูทำผิดครั้งที่สองถือเป็นความโง่
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 11.ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ประจำปี 2551
ซึ่งจะประชุมในวันที่ 21 เมษายน 2551 บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการ
บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยส่งผ่าน website ของบริษัท
(http://www.icc.co.th)

 ส่วนการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนด
เนือ่งจากเหน็วา่ควรใหพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ฉบับใหม่ ที่มีการกำหนดเรื่องดังกล่าวมีผลบังคับใช้ก่อน และคณะ
กรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแล้ว เพื่อ
บริษัทฯ จะได้นำมาเป็นแนวทาง พร้อมสืบค้นหาแนวทางอันน่าจะ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติเพื่อกำหนดขอบเขตงานต่อไป


3.บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิของผู้มี
ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ภาครัฐ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม

คำนึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่ร่วมกัน เอื้อประโยชน์ซึ่ง
กันและกันอันจะนำไปสู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืนและได้กำหนดเป็นแนว
ปฎิบัติไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองดูแล
อย่างเป็นธรรมทุกฝ่ายและปฏิบัติด้วยความเสมอภาค

และกรณีที่เกิดความเสียหายบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่างๆจะร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและกำหนดมาตรการที่เหมาะสม
เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

นอกจากนี้ บรษิทัฯ จดัใหม้ชีอ่งทางใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีสามารถ
ติดต่อสื่อสารร้องเรียนเสนอแนะผ่าน“ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์”โทร
0-2294-4999E-mail:service@icc.co.th

จริยธรรมธุรกิจ 
บริษัทฯ ได้จัดทำจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และ

เผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับผ่านระบบ
IntranetและWebsiteของบริษัท (http://www.icc.co.th) เพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้เงินกู้คู่แข่งทางการค้าสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ประกาศใช้จรรยาบรรณพนักงาน
เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฎิบัติตนของผู้บริหารและพนักงาน
ในการทำหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตสำนึกที่ดีและมีการเผย
แพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับผ่าน Intranet
และWebsiteของบริษัท 

ผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ มุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญ

ก้าวหน้า มีความมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้
อย่างเหมาะสม ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท
เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง รายงานผลการดำเนิน
งานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอ ขจัด

11.Inthe43rdshareowners’generalmeetingoftheyear
2008tobeheldonApril21,2008,theCompanyprovidesan
opportunityforshareownerstosendinquestionsrelatingtothe
meetingagendatotheboardofdirectorspriortothemeeting
dateviatheCompanywebsite(http://www.icc.co.th).

 Permissiontoallowshareownerstoproposeagenda
andnominatedpersonstobeconsideredforelectionofboard
of directors has not been set, in order to wait for the new
SecuritiesandStockExchangeofThailandActthatstatesthe
subject to be effective. The stockmarket directing committee
hassettheclearregulationfortheCompanytouseasguideline
andalsoseekingpossiblewaysofoperationtosetthescope
ofworkinthefuture.


3.RoleofStakeholders

Thecompanyadherestotheresponsibilityandtherespect
totherightofeverystakeholder,includingbothinsideandoutside
ofthecompany,thegovernmentandallinvolvedorganizations,
aswellastheresponsibility tothecommunity,societyand
environment.

The company considers mutual business growth and
profitability which lead to sustainable business operation. The
regulationhasbeenspecifiedinthecompany’sbusinessethics
in order to ensure that stakeholders’ legal rightswill be fairly
guardedwithequaltreatmentforallparties.

In caseof any loss, the companyandeverygroupof
stakeholdersshallcooperate inseekingpossiblesolutionsand
determiningtheappropriatemeasurefavorabletoallparties.

Furthermore, the company has provided a channel to
communicatewiththestakeholdersviathe“CallCenter”atTel.
0-2294-4999andE-mail:service@icc.co.th

Business Ethics 
The company has published a written business ethics

distributedtotheCompanyDirectors,executivesandemployees
ofalllevels,viatheIntranetandthecompany’swebsite(http://
www.icc.co.th).TheManagementandthestaffaretofollowthese
ethics in dealing with the company, shareowners, customers,
employees,tradepartners,tradecreditors,competitors,society
andtheenvironment.

In addition, the Company has implemented employee
ethicsasguidelinesforthemanagementandallemployeesin
undertakingoperationsconscientiously.Theguidelinesareavailable
toexecutivesandstaffofalllevelsviatheCompany’sIntranet
andwebsite.

Shareowners 
Thecompany iscommitted toseeing itsownbusiness

progress with steady growth, as well as seeing reasonable
returnsforshareowners,protectingthecompany’sbestinterests

Thefirstmistakemakesforagoodteacher;thesecondmakesonelookfoolish.
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล
เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน มีการจ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม
และสม่ำเสมอ

ในปี 2550 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน
ของบริษัทปี2549ในอัตรา1.00บาทต่อหุ้นคิดเป็นอัตราการจ่าย
เงินปันผล40%ของกำไรสุทธิเทียบเท่ากับ100%ของราคาPar
ต่อหุ้น

 
 
 
ลูกค้า 
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรมให้

ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า คำร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่
และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของ
ลกูคา้อยา่งรวดเรว็ พฒันาสนิคา้และบรกิารใหต้รงตามความตอ้งการ
ของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและ
บริการอย่างต่อเนื่องรวมถึงรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า 

บริษัทฯ มี “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” เพื่อเป็นสื่อกลางรับฟัง
ความคิดเห็นติชมและข้อเสนอแนะของลูกค้าโดยเน้นการเข้าถึง
ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ขั้นตอนการดำเนินการใน
แต่ละเรื่อง และช่องทางการติดต่อ ตาม “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” หน้า
17ในรายงานประจำปีนี้

ในปี 2550 ไม่ปรากฎมีข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยยะ
สำคัญ

 
 
พนักงาน 
พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพา

องค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงมุ่งส่งเสริม ฝึกฝน อบรม และ
พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง สร้างความ
มั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของ
แต่ละคน รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการ
ดำเนินงาน และพัฒนาบริษัท ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์
ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ให้ผลตอบแทน
ด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับ
ผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต
สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ
ดังนี้

 - ห้องพยาบาลของบริษัท
 - Sport Club สำหรับออกกำลังกาย สนามเทนนิส

   สนามแบตมินตัน ปิงปอง พร้อมห้อง Fitness ซึ่งมี
   อุปกรณ์ครบครันและสระว่ายน้ำมาตรฐาน

 - ชมรมกฬีาสง่เสรมิใหพ้นกังานมสีขุภาพทีแ่ขง็แรงอาทิ
   เชน่

  - ชมรมฟุตซอล
  - ชมรมแบตมินตัน
  - ชมรมว่ายน้ำ
  - ชมรมเทนนิส

andassets just asany fiduciary personwould protect his/her
ownproperty.Itiscommittedtoconstantlyreportingitsbusiness
performance accurately, fully and truthfully; to carefully and
sensibly removing, with discretion, any conflict of interest; to
fully disclosing all information; and to paying dividends on a
regularandreasonablebasis.  

In 2007, the dividend payment from the company’s
businessoperation for theyear2006wasat therateofBaht
1.00pershare,calculatedasthedividendpayoutratioat40%
ofthenetprofits,equalto100%oftheparvaluepershare.

Customers 
Thecompanyoperatesitsbusinessbypursuinghonesty

and fairness in providing accurate information to customers.
Feedbackandcomplaintsfromcustomersaregivenappropriate
attentionandfairlydealtwith,promptlyrespondingtocustomers’
wishes. Products and services are developed in response to
customerneed.Innovationsareconstantlydevelopedtoincrease
the quality of the products and services. Also, customers’
informationisconfidentiallywell-protected.

Thecompanysetupa“CallCenter”tobeachannelfor
receiving feedback and suggestion from the customers,
focusing on reaching customers’ actual requirements. The
operation processes and the channel for “Call Center” are at
thepage17inthisannualreport.

In the year 2007, there was no significant complaint
fromcustomers.

Staff 
Employees are a very important and valuable human

resource contributing to the organization’s success. Thus, the
Company sets as its aims the encouragement, promotion,
training and development of the knowledge and skill of all
employeeswithoutexception.Theyareencouraged tobuilda
securecareerandcareeropportunitiesareprovidedaccording
to individual potential. Furthermore, employees are given the
opportunitytoparticipateindeterminingcorporatedirectionand
progress. Employees are treated as dignified human beings
with given basic civil rights. Compensation is awarded fairly
and suitably for knowledge, ability, responsibility and work
performance. The working environment is well maintained to
ensure the safeguarding of their lives, health and property.
Specifically, the Company provides a variety of welfare as
follows:

 - Infirmary
 - Sports club, fully equipped with tennis courts,

   badmintoncourts,tabletennis,afitnessroomand
   astandardswimmingpool

 - SportsClubs topromoteemployees’health,such
   as

  - FootsolClub

แค่หยุดอยู่กับที่ก็กลายเป็นผู้ล้าหลัง
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  - ชมรมปิงปอง
  - ชมรมAROBICและลดน้ำหนัก
  - ชมรมโบว์ลิ่ง
  - ชมรมSmartJogging
  - เพาะกายเพื่อสุขภาพ
  - ชมรมเต้าเต๋อซิ่นซี
 - DayCareสถานรับเลี้ยงบุตรพนักงาน
 - หอพัก สำหรับพนักงานที่เดินทางไปปฏิบัติงานต่าง

   จังหวัด
 - ชุดฟอร์มให้กับพนักงานขายทุกผลิตภัณฑ์
 - ห้องสมุดของบริษัท
 - วารสาร “สายใย” ของบริษัทเพื่อถ่ายทอดนโยบาย

   สื่อสารข้อมูลให้พนักงานทั่วประเทศได้รับทราบ
 - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต
 - เงินบำเหน็จเกษียณให้กับพนักงานทุกคน เมื่อเกษียณ

   อายุการทำงาน
 - โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย โดยร่วมกับธนาคาร

   อาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสินในอัตราดอกเบี้ย
   ต่ำ

 - Incentiveให้พนักงานตามผลงาน
 - เงินอุดหนุนให้พนักงานตามผลงาน
 - รถรับ-ส่งพนักงานที่เลิกงานดึก
 - จัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและส่งอบรมภาย

   นอกให้กับพนักงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้
   ความสามารถ

 - กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและการรับรู้
  - BreakThrough -Sales
      -Marketing
  - DiamondCrownAward(DCA)
 - การจัดพิธีมอบเหรียญพนักงานที่ทำงานครบ 10,

   20,30ปี
 - สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ เพื่อช่วยการครอง

   ชีพของพนักงาน
 - สวัสดิการพิเศษ สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานใน 3

   จังหวัดชายแดนภาคใต้
นอกจากนี้ บริษัทฯยังเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทาง

สื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์ในเรื่องข้อข้องใจในการทำงานผ่าน
ระบบ Intranet ของบริษัท นอกเหนือจากการร้องทุกข์เป็นลาย
ลักษณ์อักษรตามปกติ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - BadmintonClub
  - SwimmingClub
  - TennisClub
  - TableTennisClub
  - AerobicsandWeight-ControlClub
  - BowlingClub
  - SmartJoggingClub
  - BodyBuildingClub
  - TaoTeXinXiClub
 - DaycareNurseryforemployees’children
 - Dormitory for employees who travel for work in

   upcountry
 -Uniformsforcountersalespersonsofallproducts
 -Library
 -In-house journal “Sai Yai” to publicise corporate

   policiestoemployeesnationwide
 -Providentfundassavingsforthefuture
 -Retirementfundforallemployees
 -Lowinteresthousingloansinconjunctionwiththe

   GovernmentHousingBankandSavingsBank
 - Incentivesforemployeescommensuratewiththeir

   performance
 - Annuityforemployeesaccordingtotheirperformance
 -Transportation transfer for employees who work

   late-nightshifts
 -In-house and outside training and seminars to

   promoteanddevelopskills
 -Activitiestopromotestaffpotentialandperception

   suchas
  -BreakThrough -Sales
      -Marketing
  - DiamondCrownAward(DCA)
 - Trophies and medals recognition ceremony for

   employeesafter10,20,30yearsofservice
 - Special price products to subsidise employees’

   costofliving
 - Hardship welfare for employees who work in

   thethreesouthernprovinces
Additionally,thecompanyhasopenedanopportunityfor

employees to communicate with suggestions or complaints
about the query in working through the company’s Intranet,
asidefromwrittencomplaints.

 
 
 
 
 
 
 

Tostandstillistobelaggingbehind.
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นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
ในปี 2550 บริษัทมีพันธกิจและนโยบายหลักในการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของบริษัท ให้สัมพันธ์กับกลยุทธ์ของบริษัท
(Corporate Strategy) ให้ทันต่อการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ โดยมีการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน
ในทุกระดับตามCompetencyและCareerPath

 
นโยบายและกิจกรรมในการพัฒนาพนักงาน 
การที่ธุรกิจจะพัฒนาและเจริญเติบโตไปอย่างต่อเนื่อง ต้อง

อาศัยปัจจัยหลายๆ อย่างมาเกื้อหนุน ทั้งโอกาส ความรวดเร็ว
นวัตกรรม นอกจากนี้ศักยภาพและขีดความสามารถของพนักงาน
ขายซึ่งบริการขายอยู่หน้าร้าน และพนักงานสำนักงานที่สนับสนุน
ด้านการขายและการตลาดเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะนำพาองค์กรสู่
ความสำเร็จอย่างยั่งยืน บุคลากรเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญทัดเทียม
กันในทุกตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบ บริษัทฯ จึงกำหนดการ
พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานทุกระดับชั้นไว้ในแผนการฝึก
อบรมและพัฒนาโดยแบ่งการพัฒนาพนักงานออกเป็นสองส่วนคือ
ส่วนพนักงานขายและส่วนพนักงานสำนักงาน โดยให้ทั้งสองส่วน
สอดรับพันธกิจและนโยบายดังกล่าวอย่างลงตัว

1. การพฒันาพนกังานขายบรษิทัฯมพีนกังานขายณจดุขาย
ตามห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วประเทศกว่า5,662คนพนักงาน
ขายเหล่านี้ล้วนได้รับการอบรมพัฒนาเทคนิคบริการการขายอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ด้วยวิธีฝึกอบรมสัมมนา ปลูกฝังทัศนคติหลักคิดเชิง
บวก3รักรักองค์กรรักลูกค้าและรักตนเอง

 1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานขาย เป็นหลักสูตร
“การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพของงาน” (Quality Of
Work Life) เพื่อให้พนักงานมีชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข
ลักษณะการจัดสัมมนาเป็นเหมือนการอยู่ค่ายพักแรม โดยกิจกรรม
นั้นจะเน้น3รักด้วยกันคือรักองค์กรรักลูกค้ารักตนเองและการ
อยู่ร่วมกันในองค์กร

  วิธีการจะให้ผู้เข้าสัมมนาร่วมทำกิจกรรมต่างๆและ
ร่วมกันสรุปว่าได้อะไรจากกิจกรรมนั้น และสามารถนำบทเรียนที่ได้
ไปใช้ได้อย่างไรโดยหนึ่งรุ่นจะมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ120คน
หลักสูตรนี้หนึ่งปีจะจัดได้6รุ่น

  สรปุสดุทา้ยบทเรยีนทีไ่ดจ้ากทกุกจิกรรมทีร่ว่มกนัทำ
จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพตนเอง และความรับผิดชอบในการ
ทำงาน

  การติดตามหลังการอบรม ทีมงาน Training ของ
บริษัท จะติดตามโดยการไปติดตามผลณจุดขายของผู้เข้าสัมมนา
ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพความเป็นอยู่ของผู้เข้าสัมมนาและหาก
ติดตามผลแล้วยังมีบางส่วนที่ยังขาดตกบกพร่องไป ทาง training
จะจัดอบรมเพิ่มเติมให้กับพนักงานขายที่ต้องการซ่อมเสริม
ประสบการณ์อีกด้วย

  การอบรมหลักสูตรนี้งบประมาณรุ่นละ 150,000
บาท

 1.2 การสรา้งยอดขายใหถ้งึเปา้หมายเปน็หลกัสตูรชว่งสัน้
ใช้การบรรยายเสริมประสบการณ์ จากพนักงานขายที่ประสบความ
สำเร็จด้านการขายอย่างสูง และสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้พนักงาน
ขายสามารถพิชิตยอดขายถึงเป้าหมายได้ โดยเน้นหลักคิดเชิงบวก

Employee Development Policies 
In 2007, the company had an obligation and a main

policyondevelopingthecompany’shumanresourcesaccording
totheCorporateStrategy,bringinguptodatewithcompetitions
and business changes, with a target set to personnel
developmentclearlymarkedwithcompetencyandcareerpath.

 
Employee Development Policies and Activities 
Business development and progressive growth are

dependent on many supportive factors, i.e. opportunities,
promptness,innovation.Also,thepotencyandabilityofcounter
salespersons, and marketing-sale support officers is another
important factor leading the organization to the sustainable
success. These staffs are all consequential in every position
and duty. The company, therefore, determined the skill
development for employees of all levels in the company’s
training and development plan, dividing the staff development
intotwopartsforsalespersonsandofficersdivisiblyunderthe
sameobligationandpolicy.

1. Salesperson Development 
 Thecompanyhas5,662salespersonsatdepartment

storesandothershopsthroughoutthecountry.Theyhavebeen
continuouslytrainedindevelopingsaleandserviceskillsevery
year,withtheseminarmethodofimplanting3positiveattitudes
about“3loves”: lovetheorganization,lovethecustomersand
loveyourself.

 1.1 To develop salespersons’ life quality is a
program called “Quality of Work Life”, designed for staffs to
workhappily.Theseminarismanagedinacamp-likeactivities
focusingonthe“3loves”,plusco-workingintheorganization.

  Inthisseminar, theparticipantsareassignedto
activitieswithinthemodule,theresultofwhichwillbeapplicable
in work life. In each seminar, there will be 120 participants.
Thisprogramisheld6timesduringayear. 

  Theconclusivelessonslearnedtogetherinevery
activity should lead to self-performance development and
responsibilityinwork.

  The follow-upafter the training isconductedby
the company’s trainers at the sales point, in observation of
trainees’ performance development and their subsistence. If
thereisalackofcertainskills,thetrainingteamwillorganize
an additional training session for employees who wish to
enhancetheirexperience.

  The budget in organizing this program is about
Baht150,000pertraining.

 1.2 Strategy to increase sales volume is a short
coursewheretherewillbelecturesenhancingexperiencesfrom
highlysuccessfulsalespersons,workshopstrainingsalespersons
tobeabletoreachtheirsalestargetwithfocusingonpositive

คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นต้องเป็นคนที่ทนกับสิ่งที่คนอื่นทนไม่ได้
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ควบคู่กับเทคนิคการขายขั้นก้าวหน้าเป็นสำคัญ และมีการติดตาม
ผลยอดขายทุกเดือนจนถึงสิ้นปี

  วิธีการนำพนักงานขายที่มีความสามารถในการขาย
เก่ง จำนวนประมาณ 50 คน โดยเชิญจากทุกฝ่ายทุกสินค้า มา
สัมมนาและเล่าถึงความสำเร็จในการขาย ที่ตนเองใช้อยู่มีเทคนิค
อะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการทักลูกค้าของบริษัทควรทักอย่างไร การ
เชิญชวนลูกค้าเข้ามาลองสินค้า การเชียร์พ่วง การบริการหลังการ
ขาย การโทรหาลูกค้าประจำ จากนั้น ทาง Training จะรวบรวม
เทคนิคต่างๆที่พนักงานขายใช้อยู่อย่างได้ผล มารวบรวมทำเป็น
หลักสูตร เทคนิคการขายที่ประสบความสำเร็จ จากนั้นนำไปขยาย
ผลให้พนักงานขายทั่วประเทศ

  วิธีการขยายผลให้กับพนักงานขายทั่วประเทศได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายขายทุกฝ่าย แบ่งกันออกไปอบรมเทคนิดต่างๆ
ที่ได้มา เช่น เทคนิคการทักลูกค้าอย่างไรให้ลูกค้าหยุดฟัง เทคนิค
เสนอการขายสินค้า เทคนิคการเชียร์พ่วง การบริการหลังการขาย
ตลอดจนถึงวิธีการโทรหาลูกค้าประจำ ควรโทรเวลาไหน วิธีการพูด
เชิญชวนให้ลูกค้ามาที่ร้านเราอย่างไร เมื่อลูกค้ามาที่ร้านค้าแล้วจะ
ดูแลลูกค้าอย่างไรไม่ให้หลุดมือไป

  การติดตามผล ติดตามผลจากยอดขายทุกเดือน
จากโปรแกรมสำเร็จรูปของบริษัท หากฝ่ายใดยอดขายไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายการขาย จะมีการปรับปรุง Promotion และวิธีการ
อื่นๆอีกภายในฝ่ายตนเองที่สามารถกระตุ้นยอดขายให้ดีขึ้นได้

  จำนวนผู้เข้าอบรมทั่วประเทศ
  ค่าใช้จ่ายประมาณ150บาท/คน
2. การพัฒนาพนักงานสำนักงาน 
 บริษัทฯมีพนักงานสำนักงานกว่า 1,792 คน เป็นหน่วย

งานสนับสนุนการบริการการขายและการตลาดดังนั้นเพื่อให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจบริษัทฯจึงจัดให้มีการอบรมสัมมนา
ตามตำแหน่งและหน้าที่งานอย่างต่อเนื่องโดยเน้น

 2.1 การพัฒนาทักษะหลักคิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและ
การคิดเชิงกลยุทธ์อันจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

  วิธีการสัมมนา เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยใช้
วิธีการอบรมแบบ Group Dynamic เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
ด้วยพฤติกรรมของตนเองและทำWorkShop โดยร่วมกันคิดร่วม
กันทำ

  กลุ่มผู้เข้าสัมมนาเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
และผู้ที่ทำหน้าที่ด้านการบริหารการขายการตลาดและสินค้า

  จำนวน1รุ่นประมาณ70คน
  งบประมาณรุ่นละ300,000บาท
 2.2 การพัฒนาหลักคิดเชิงบวก พื้นฐานของความสำเร็จ

ต่างๆ ต้องมาจากความคิดบวกเป็นลำดับแรก ดังนั้นบริษัทจึงต้อง
เน้นหลักคิดเชิงบวกให้กับพนักงาน

  วิธีการอบรมเป็นแบบบรรยายและยกตัวอย่าง
ประกอบให้เห็นจริงพร้อมทั้งมีการร่วมแสดงประสบการณ์และความ
คิดเห็นจากผู้เข้าอบรมตลอดเวลา ฉะนั้นการอบรมแบบนี้จึงเป็นการ
อบรมแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดมุมมอง
ได้หลายมุมมอง

thinking concept, alongwith progressive sale skills. The sales
volumewillbeensuedeverymonthuntiltheendofyear.

  Themethodistoinviteabout50staffswithhigh
performance in selling from every product to the program
where they will be sharing their sales experiences and skills
fromgreetingcustomerstomakingthemtrythegoods,including
cross-selling, after-sale service, or keeping in touch with
customers. These effective skills will be gathered into a
curriculumforsuccessfulsellingtechniqueandtheresultwillbe
extendedtoallstaffsoverthecountry.

  Theresultextensionisacooperationfromevery
sales department of which salespersons will help train the
obtainedskills,forexamplethetechniqueofcatchingcustomers’
attention,offeringgoodsforsale,morecross-selling,after-sales
service,keepingregularcontactwithcustomers-theappropriate
time tocontact, greeting technique to invite customers to the
shop,andtakingcareofcustomers.

  The follow-up is conducted by observing the
result of monthly sales volume monitored by the company’s
tailored-made program. In case the result of some sales
departments doesn’t meet the target, an improvement of
promotionandothersellingmethodsshallbecarriedoutfora
bettersalesvolume.

  Thenumberofparticipantsoverthecountry
  ThecostisapproximatelyBaht150perperson.
2. Office Staff Development 
 The company has 1,792 office staff working in the

saleandmarketingservicesupport. Inorder tocatchupwith
the global business changes, the company has continually
organizedtrainingandseminarprogramsforeverypositionand
functionstaff,byemphasizingon:

 2.1 Skill Development on Creative and Strategic
Thinkingleadingtheorganizationtosustainablesuccess

  The seminar method is a workshop with the
trainingmodelofGroupDynamictostimulatelearningbyself-
behavior,andco-working.

  The participants are the organization’s high-
ranking management and sales, marketing and merchandise
executives.

  Thenumberofparticipantsinaseminarisapproxi-
mately70persons.

  ThebudgetisatBaht300,000.
 2.2 Positive thinking development is based on the

fact thateverysuccesshas resulted from thepositivewayof
thinking, thus the company must focus on providing positive
principlestotheemployees.

  The seminar is methodized with lectures and
examplestomaterialize.Sharingexperiencesandopinionsfrom
theparticipantsshallberequiredallalong.Thiskindofseminar

Thosewhoaresuccessfulinlifemustendurewhatotherscannot.
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  วทิยากร คณุบญุเกยีรติ โชควฒันา ประธานกรรมการ
บริหาร

  จำนวนผู้เข้าอบรมประมาณ350คน
  ส่วนการอบรมหัวข้ออื่น ใช้การสัมมนาเชิงปฎิบัติ

การในช่วงเวลาสั้นๆ ต่อเนื่องตามความจำเป็นของงาน และมีการ
พัฒนาระหว่างปฎิบัติงาน(OnTheJobTraining)

 
 
 
คู่ค้า   
บริษัทฯปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้าและ

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องมีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน
รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่ม
คุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

 
เจ้าหนี้การค้า 
บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ตรงตาม Credit Term ที่ได้

ตกลงกันไว้ล่วงหน้า ใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media
Clearing โดยเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้สามารถวางบิลได้ทุกวัน กำหนด
วันปิดบิลและโอนจ่ายเงินดังนี้

 วันปิดบิล วันที่โอนเงิน
 • ค่าสินค้า ทุกวันอังคาร วันพุธสัปดาห์ถัดไป
 • ค่าใช้จ่าย ทุกวันที่20ของเดือน พุธที่2ของเดือนถัดไป

 
 
 
เจ้าหนี้เงินกู้  
ปจัจบุนับรษิทัฯไมม่เีจา้หนีเ้งนิกูใ้ดๆในอดตีบรษิทัฯจา่ยชำระ

ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตรงตามกำหนดเวลากับเจ้าหนี้ตลอดมา
 
ลูกหนี้การค้า 
บริษัทฯ กำหนดระยะเวลาที่ลูกค้าต้องชำระหนี้ไว้อย่าง

ชัดเจน มีการติดตามการชำระหนี้ มีกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อ
สร้างยอดขายเช่นการโฆษณาการให้ส่วนลดการแจกแถมสินค้า
ตัวอย่างและมีนวัตกรรมใหม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 
การแข่งขันทางการค้า 
บริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่

เป็นธรรม ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยว
กับการแข่งขันทางการค้า

สังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผลกระทบต่อทรัพยากร

ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ถือเป็น
นโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ และกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม

is, then, an exchange of experiences which creates various
pointsofview.

  Lecturer isMr.BoonkietChokwatana,Chairman
oftheExecutiveBoard

  Thenumberofparticipantsisapproximately350
persons.

  The kinds of training utilize the regular short-
courseworkshopnecessarytosomekindsofwork, including
theonthejobtraining.

Business Partners 
Thecompanyhonoursalltradeagreementsandprovides

accurate information. It fostersmutual good relationships and
understanding as well as exchanging knowledge and jointly
developingproductsandservicesasaddedvalueproductsand
services. Itmakesnodemandsnorconsents toreceivingany
propertyorotherbenefitsoutsidethetradeagreements.

Business Creditors 
TheCompanymakespaymentstocreditors,accordingto

credit termspreviouslyagreedupon,by transferringviabanks
through the Media Clearing systems. Creditors are given the
chance to invoice everyday the dates for closing bills and
transferringmoney,asfollows:

    ClosingBill MoneyTransfer
 • Productcosts EveryTuesday The following Wednesday
    (nextweek)
 • Expenses 20thofthemonth 2nd Wednesday of the
    followingmonth

Loan Creditors 
Currentlythecompanyhasnoloanaccountspayable.In

the past the company had always paid interest and repaid
loansintheperiodpredeterminedbythecreditor.

Trade Debtors 
Thecompany clearly sets up the timeperiod inwhich

its clientsmust pay the debt andpayment has also carefully
monitored.Thereareactivities topromoteand increasesales
volume, such as advertising, discounts, distribution of product
samplesandofferinginnovationstorespondtocustomerneed.

Trade Competition 
Thecompanyoperateswithintheframeworkofrulesof

fairdealing incompetition.Duringthepastyear, thereexisted
nocontroversialmatterinthetradecompetition.

Society and Environment 
The company has continually taken into consideration

the impact on natural resources and the environment aswell
asimplantingwithinitsworkforcetheconsciousness,awareness
andresponsibilitytothecommunityandsociety.

Responsibility to society and environment has been
treatedasoneof the company’s business policieswhich has

การที่อิจฉาคนอื่นที่พยายามมากกว่าเราเป็นเรื่องของคนสิ้นคิด
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และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งกำหนดไว้ใน
จริยธรรมที่ต้องปฎิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความสำคัญ
ในการมีส่วนร่วมสนับสนุน

 
 
รัฐบาล 
บริษัทฯจ่ายภาษีถูกต้องครบถ้วนทันเวลาตามข้อกำหนด

ของกฎหมายทั้งภาษีการค้าภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีเงินได้หักณที่
จ่ายภาษีป้ายภาษีโรงเรือนภาษีศุลกากรอากรแสตมป์ตลอดจน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

  
4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯให้ความสำคัญการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกลต. คณะกรรมการบริษัทฯ
ดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูล
ทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลที่อาจมี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อการ
ตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง
ครบถว้นรวดเรว็ทนัเวลาโปรง่ใสเทา่เทยีมกนัและคณุภาพเดยีวกนั

1.บริษัทฯ จัดส่งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูล
การเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกลต. ภายในระยะ
เวลาที่กำหนด และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
โปร่งใส โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท
(http://www.icc.co.th)

 นอกจากนี้ข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูล
ประจำปี(แบบ56-1)และรายงานประจำปีของบริษัทได้จัดทำและ
เปิดเผยทุกข้อตามหลักเกณฑ์ของกลต. ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2549 ราย
ละเอียดข้อมูลแต่ละหัวข้อตามแบบ56-1และรายงานประจำปีของ
บรษิทัโดยไดเ้ผยแพรผ่า่นWebsiteของบรษิทั(http://www.icc.co.th)

 ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ถูก กลต. หรือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ดำเนินการเรื่องเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อ
กำหนด

2.บริษัทฯ มีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
จริยธรรม จรรยาบรรณ เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ทาง
Websiteของบริษัท(http://www.icc.co.th)

 ในปี 2550บริษัทฯมีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่าน
รายงานประจำปี แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
และWebsiteของบริษัท(http://www.icc.co.th)







also stipulated in the good governance policy. The company
undertakessocial responsibilityandawareness toenvironment
which has been stated in the company’s ethics in respect to
the society and environment, including the importance to
participateandgivingthesupport.

Government 
The Company makes accurate, full and timely tax

paymentsaccordingtotheruleoflawinbusinesstax,specific
businesstax,withholdingtax,postertax,householdtax,customs
tax,excisetaxandjuristicperson’sincometax. 


4.InformationDisclosureandTransparency

TheCompany respects the importance of having good
corporategovernance,andabidestothelaws,andtheCompany’s
articlesofassociation,aswellasrulesandregulationsof the
StockExchangeofThailandandSEC.Theboardofdirectors
hassupervisedtodiscloseimportantinformationrelatingtoboth
financial andnon-financial or information thatmight affect the
price of the Company securities or investment decision or
benefitsof theshareowners.This isaimed toensure that the
shareowners and those who are interested to invest in the
CompanyshallreceiveimportantnewsoftheCompanycorrectly,
completely, rapidly, timely, transparently, and equally with the
samequality.

1. The Company submits financial and non-financial
information to the Stock Exchange of Thailand and the SEC
withinthetimedesignatedanddisclosesinformationaccurately,
fully,timelyandtransparentlyinThaiandEnglishviatheSET
channelandtheCompany’swebsite(http://www.icc.co.th).

 Furthermore, the disclosed information displayed in
the annual information report form (form 56-1) and in the
Company’s annual report has been made and disclosed of
all items set bySEC,SETand in accordancewith the 2006
good corporate governance principles. The details of each
items are as listed in form 56-1 and the Company annual
report which have been published through the Company’s
website(http://www.icc.co.th).

 Inthepastyear, theCompanywasfreefrombeing
executedbySECortheStockExchangeofThailandregarding
notdisclosinginformationasrequired.

2. Thecorporategovernancepolicy,ethics,andcodeof
conducthavebeenmadeinwrittenformandpublishedviathe
Companywebsite(http://www.icc.co.th).

 In2007,theresultsofperformanceaccordingtothe
corporate governance policy were reported in conformity with
the2006goodcorporategovernanceprinciplessetbytheStock
ExchangeofThailand,anddisclosedviatheCompany’sannual
report,andtheannualinformationreportform(Form56-1),as
wellastheCompanywebsite(http://www.icc.co.th).

Toenvythosewhotriedharderthanyouistheactofthethoughtlessness.
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3.คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดูแลสังคม
และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทฯ ได้ตั้งปณิธานที่จะดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคล

บาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็น “ผู้ให้” แก่พสกนิกร
ของพระองค์มาตลอดระยะเวลา60ปีแห่งการครองราชย์ด้วยการ
มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และประกอบกิจกรรมที่เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ และกิจกรรมสาธารณกุศลที่เอื้อประโยชน์
ต่อสังคมศาสนาศิลปวัฒนธรรมการศึกษาและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สม่ำเสมออาทิ

 - กิจกรรมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80
   พรรษา5ธันวาคม2550

 - โครงการเครือสหพัฒน์สร้างอุโบสถ
 - โครงการ“รักพ่อเชื่อพ่อรู้จักพอ”
 - โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ
 - การแข่งขัน“แอโรบิคต้านภัยเอดส์ครั้งที่11”
 - วาโก้โบว์ชมพูสู้มะเร็งเต้านม
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม

โดยมีแนวความคิดริเริ่มโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดภาวะ
โลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกในปัจจุบัน
อาทิ โครงการประหยดัพลงังานทัง้ไฟฟา้ นำ้มนั นำ้ประปา โครงการ
“ชมรมผู้ใช้จักรยานแทนการใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง”

 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระ
ชนมายุครบ80พรรษาเครื่องสำอางBSCCOSMETOLOGYได้
จัดทำผลิตภัณฑ์ชุดแต่งหน้ารุ่นพิเศษภายใต้ชื่อ“BSCLONGLIVE
OUR BELOVED KING” จัดจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป 1,999
ชุด โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
จะนำไปสมทบทุน “มูลนิธิชัยพัฒนา” ทั้งนี้เพื่อสนองงานตามแนว
พระราชดำริ พัฒนาประเทศไทยให้มีความสงบ ความเจริญ และ
ความอยู่ดีกินดี

 ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ร่วมกับ 4 สถาบัน
การศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยศิลปากร,
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ,ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงัในโครงการ“YoungDesigner
PackagingDesign Award” ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่อง
สำอาง เพื่อเป็นเวทีให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถในการ
ออกแบบ รวมถึงเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้แก่นักศึกษาด้วย
ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้เกิดคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ

 สำหรับการทำภาชนะบรรจุเครื่องสำอางของบริษัท ได้
มุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบที่ทำลาย หรือย่อยสลายง่าย นอกเหนือจาก
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่แยกส่วนประกอบของพลาสติกและโลหะออก
จากกันได้จึงง่ายต่อการนำมาใช้ใหม่(Re-use)หรือคัดแยกทำลาย
เช่น ลิปสติกมีรีฟิลซึ่งโรงงานผู้ผลิตได้รับ ISO 9001 มาตรฐาน
ระบบบริหารคุณภาพการทำงาน, GMP มาตรฐานขบวนการผลิต
และISO14000มาตรฐานทางด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Safety,HealthyandEnvironment)เพื่อ

3. TheBoardofDirectorshassetthesocialandenvi-
ronmentpolicyandencourageditscontinualenforcement.

 Responsibility to social and environment 
 TheCompanyhascommitted to followdirectionsof

H.M.theKingwhoisthe“Giver”toallsubordinatesthroughout
the 60 years of his throne by adhering to do business with
morality.VariousactivitiescontributingrespecttotheKingand
othereventsgivingbenefitstosociety,religion,arts&culture,
educationandenvironmenthavebeencontinuouslyconducted
suchas:

 - Celebratory events on the occasion of H.M. the
   King’s80thBirthdayonDecember5,2007

 - Saha Group’s Piety in Construction of Buddhist
   TempleHall

 - The Content with Sufficiency for the Love and
   RespectofourFatherCampaign

 - TheElephantsReintroductiontotheWildproject
 - The11thAerobicAgainstAIDSCompetition
 - WacoalPinkRibbonFightsBreastCancer
 Realizingtheimportanceofenvironmentalissues,the

Company has initiated projects and activities to help relieve
globalwarming,thecurrentsevereissueaffectingall livingsin
thisplanet.Suchactivitiesincludeenergysavingprojectapplying
onelectricity,gasoline,andwateraswellasestablishing“Cool
theWorld Bike Club” to encourage riding bicycle in place of
othergasoline-vehicles.

 On theoccasionof the80thBirthdayanniversaryof
His Majesty the King, BSC COSMETOLGY has launched a
special make-up collection entitled “BSC LONG LIVE OUR
BELOVEDKING” for sale in 1,999 sets.Proceeds, after cost
deductions,will go to the “Chai Patana Foundation” for the
royally-initiatedpurposeofnationaldevelopmentsothatThailand
willbepeacefulandprosperousandwell-being.

 Regarding social responsibility, the Company has
joined with 4 academic institutions: Chulalongkorn University,
SilpakornUniversity,KingMongkutUniversityofTechnologyin
Thonburi andKingMongkutUniversity of Technology at Lad-
krabang, inorganizing the “YoungDesignerPackagingDesign
Award”fordesigningcosmeticspackaging,asastageonwhich
the new generation may display their talents in design. The
knowledgeableprofessionalsarealsoinvitedtogiveknowledge
tothestudents,soastopromoteatalentednewgeneration.

 Regarding cosmetics containers, the Company lays
stressontheuseofbiodegradablerawmaterialswhichcanbe
easilydestroyedaswellasusingcontainerdesignofwhichits
plasticandmetalpartscanbedetachedfromeachother,making
iteasierforre-useorseparationbeforedestruction.Forexample,
lipstickswithrefillsareproducedbythefactorywhichhasbeen

ความประมาทความหลงตัวเองอาจนำไปสู่ความพินาศ
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ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกเหนือจาก
ความปลอดภัยของบุคคลากรผู้ผลิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีภายใน
โรงงานและชุมชน


 ทั้งนี้ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัท

ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบ โดยมีระบบตรวจสอบ และประเมิน
ผู้รับจ้างช่วง (Vendor Approvement and Vendor Evaluation)
เพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพดี และเป็นผู้รับจ้างช่วงที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยเช่นกัน

 เครื่องสำอาง BSC Cosmetology จัดโครงการ “น้ำใจ
จากBSCเพื่อขาเทียม”เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงนำจานแป้งและจาน
อายแชโดว์ที่ใช้แล้ว ซึ่งทำจากอลูมิเนียมกลับมาใช้ใหม่ในการเป็น
วัสดุประดิษฐ์ขาเทียม มอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ยากไร้ด้อยโอกาส
ทั่วประเทศให้กลับมามีโอกาสเดินได้อีกครั้ง เพราะอลูมิเนียมเป็น
วัสดุที่สำคัญในการผลิตขาเทียม โดยอลูมิเนียม 3 กิโลกรัม จะเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตขาเทียม1ข้างโดยจะเริ่มดำเนินงานตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2551 ผู้ที่สนใจสามารถ
บริจาคจานแป้ง และจานอายแชโดว์ที่ใช้แล้ว ณ เคาน์เตอร์เครื่อง
สำอางBSCCosmetologyทั่วประเทศ

4.การเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

 การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯดำเนินการตามขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันได้แจ้ง
และเปิดเผยต่อที่ประชุมโดยระบุ มูลค่า รายการ คู่สัญญา เหตุผล
ความจำเป็นของรายการดังกล่าว ตลอดจนความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตลอดจน
ความเห็นที่แตกต่าง (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้
ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆและได้เปิดเผย
การทำรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน
websiteของบริษัทนอกจากนี้ยังได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงาน
ประจำปี และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของ
บริษัท

5.บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดย
กำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ตามรายละเอียดข้อ 9. การ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันหน้า 125-126 ในรายงาน
ประจำปีนี้








awardedtheISO9001standardforqualitymanagementsystem,
theGMPstandardofmanufacturingprocessandtheISO14000
environmental management system (Safety, Health and
Environment).This istoensurethat itscosmeticproductsare
also safe for both consumers and themanufacturing workers
whilst promoting a good environment in the factory and
community.

 TheCompanyhasalsoparticipatedinenvironmental
development with container and raw material manufacturers,
using theVendorApprovalandVendorEvaluationsystems to
ensurehighqualityproductsaswellastoencourageenviron-
mentally-awaresub-contractors.

 BSC Cosmetology product has initiated the project
“Spirit fromBSC to Prostheses” with the campaign to collect
fromthewomentheusedcakepowderandeyeshadowaluminum
containers to be recycled into the material for producing the
prosthesesandgivingtotheProsthesesFoundationunderthe
royalpatronageofHerMajesty the latePrincessMother.The
project is to help the needy disables nationwide to have a
chance to walk again. Aluminum is an important material to
maketheprostheses.Threekilogramsofaluminumareusedto
produceonepieceofprostheses.Theproject isscheduled to
start on March 1 until December 31, 2008. Those who are
interestedintheproject,candonatetheusedpowdercakeand
eye shadow aluminum containers at the BSC Cosmetology
countersnationwide.

4. Regarding thedisclosureof related transactions, the
CompanyfollowstherulesandregulationsoftheStockExchange
ofThailandandhassetclearguidelinestopreventconflictsof
interestandensureallconflictsaresolvedrationallyinorderto
maximizethebenefitstotheCompanyandshareowners.

 Transactionsthatmaybringaboutconflictofinterest
are operated under the process of inter-related transactions.
Theyarenotifiedanddisclosedto themeeting,specifying the
value,transaction,partiesinvolved,theneedforsuchtransactions,
aswellas theopinionsof theAuditingCommitteeandof the
Company’sBoardincludingconflictingviews(ifany),asrequired
by theSET’s regulations.At theBoard ofDirectors’meeting,
directorswithgainandlossofinterestmustleavetheconference
roomandmustrefrainfromvotingonthisagenda.Alltransactions
aretobedisclosedinThaiandEnglishtotheSETandposted
inbothlanguagesontheCompany’swebsite.Thesummaryof
transactions is also tobepublished in theCompany’sannual
reportandontheannualinformationreportform(Form56-1).

5. The Company has measures to ensure appropriate
access to the Company’s inside information by enforcing the
codeofconductsetintheemployeeethics,inaccordancewith
detailsNo.9 :Shareowners’Right toEquitableTreatmenton
page125-126inthisannualreport.

Negligenceandarrogancecanleadtodisaster.

51-03-117_103-150_1C_W.indd   135 3/25/08   8:39:44 PM



เร
าส
รร
ค์ส

ร้า
งค
วา
ม
สุข

แล
ะค
วา
ม
สว

ยง
าม

เพ
ื่อป

วง
ชน



ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา 

W
e
m
ak
e
pe
op
le
h
ap
py
a
nd
b
ea
ut
ifu
l



136

6.คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการ
จัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส ตามที่ควรในสาระ
สำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บันทึกบัญชีด้วยความ
ระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทำงบ
การเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท และ
เน้นในด้านคุณภาพของงบการเงินมีการสอบทานข้อมูลทางการเงิน
โดยผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ ความชำนาญ มีความเป็นอิสระ และได้
รับความเห็นชอบจากกลต. และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ
เพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคำอธิบาย
และการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการ
ใช้งบการเงิน

 ในปีที่ผ่านมางบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดย
ไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และนำส่งงบการเงิน ต่อ
กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตรงต่อเวลา และไม่ถูก
สั่งแก้ไขงบการเงิน

 อีกทั้งกำหนดให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบรษิทัตอ่การจดัทำรายงานทางการเงนิ ตามหนา้ 162-163
ในรายงานประจำปีนี้

7.บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความ
โปร่งใสและทั่วถึงโดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อให้ผู้ลงทุน
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่
ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านทาง website ของ
บริษัท (http://www.icc.co.th) รวมถึงเผยแพร่โครงสร้างการจัด
องค์กรของบริษัทผ่านทางwebsiteของบริษัทด้วย

8.งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์บริษัทฯได้กำหนดหน้าที่งานให้
กับกรรมการบริษัท และเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและสาร
สนเทศ ในการให้ข้อมูล และข่าวสาร ตามที่นักลงทุนและผู้ที่
เกี่ยวข้องต้องการ เนื่องจากงานในหน้าที่นี้สัมพันธ์กับงานด้าน
ข้อมูลของบริษัทโดยตรงโดยสามารถติดต่อได้ที่:

  คุณดารณีมานะวาณิชเจริญ
  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ
  โทรศัพท์0-2294-0295โทรสาร0-2294-1155
  E-mail:daranee@icc.co.th
 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการประชุมพบปะกับนัก

วิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นประจำทุกปี ในสถานที่ทำการของบริษัท
เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ซักถามข้อมูลต่างๆ โดย
มีคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมชี้แจง

9.นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสาร
สนเทศอื่นๆ ต่อกลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่าน
ช่องทางต่างๆ ตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรง
เวลาแล้วบริษัทฯยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้

 1.เปิดเผยรายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งประวัติ บทบาทและหน้าที่ของคณะ
กรรมการบรษิทัและจำนวนครัง้ในการเขา้ประชมุตามหนา้114-119
ในรายงานประจำปีนี้






6.TheBoardofDirectorsisawareoftheimportanceof
preparingaccurateandreliable financialstatements inkeeping
withmostaccreditedaccountingstandard,recordingaccounting
cautiously, togetherwithusingdiscretion inprojectingbudgets
andfinancialstatementswhichreflecttheactualperformanceof
the Company and of emphasizing the quality of the financial
statements by rechecking and cross-checking the statements
byqualifiedand independentauditorapprovedbytheSecurity
Exchange Commission (SEC). Sufficient additional information
hasbeendisclosedintheaccompanyingnotestothefinancial
statements, together with explanations and analyses, for the
useofshareownersandpublicinvestors. 
  Inthepastyear,theCompany’sfinancialstatements
havebeencertifiedwithunqualifiedopinionsbytheCompany’s
externalauditor,andsubmittedtoSECandtheStockExchange
ofThailandontimewithoutanyneedforcorrection.

 Inaddition,thepreparationofthereportoftheBoard
of Directors’ responsibilities on financial statements has been
initiatedasstatedonpage162-163ofthisannualreport.

7. The Company recognizes the importance of tran-
sparency in the disclosure of information to all. News and
information are distributed to investors and parties concerned
via various channels and media of the Stock Exchange of
ThailandandontheinternetattheCompany’swebsite:http://
www.icc.co.th. The organizational structure can also be found
onitswebsite.

8. Regarding investor relations, amember ofBoard of
DirectorwhoistheVicePresidentofAccounting,Financeand
IThasbeenassignedtoprovidenewsor informationonsuch
activitiesas requestedby investorsandpartiesconcerned,as
this kind of job directly related to the Company’s data and
information.Contactcanbemadeviafollowingaddress:

  Mrs.DaraneeManawanitjarern
  VicePresident-Accounting,FinanceandInformation

   Technology
  Tel.0-2294-0295Fax.0-2294-1155
  E-mail:daranee@icc.co.th
 Moreover, the meeting with securities analysts has

beenannuallyheldwithintheCompany’scompoundtoprovide
them the opportunity to query with the Company’s executive
boardalsoparticipatinginthemeeting.

9. Apartfromdisclosureofthefinancialreportandother
information to SEC and the Stock Exchange of Thailand
through various channels as required strictly, completely and
timely,thefollowinginformationhasalsobeendisclosed:

 1.Name list of the directors, independent directors
and sub-committees including profiles, roles and responsibility
oftheCompany’sboardandnumberofmeetingattendanceas
shownonpage114-119ofthisannualreport.

ความคิดสร้างสรรค์คือพื้นฐานสำคัญของผู้ประกอบการค้า
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 2.เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและ
ผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละ
ท่านได้รับตามหน้า113-115ในรายงานประจำปีนี้

 3.โครงสร้างการถือหุ้นมีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10
อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุม
สามัญประจำปี และเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
ตามหน้า89และหน้า114-115ตามลำดับในรายงานประจำปีนี้

  นอกจากนี้ยังเปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษัทตาม
หน้า103ในรายงานประจำปีนี้

 4.เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัย
ต่างๆ ผ่านผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ ซึ่งทำ
หน้าที่งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์



5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะ
ทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ติดตามดูแลการทำงานของฝ่าย
จัดการ จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และ
จรรยาบรรณพนักงาน กำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อบริษัทและผู้
ถือหุ้น

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
 บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า

5คน(ตามพรบ.มหาชน)คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็นบุคคล
ธรรมดาและ

 1.บรรลุนิติภาวะ
 2.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือ

   คนเสมือนไร้ความสามารถ
 3.ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

   ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
 4.ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ

   หรือองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่
 คณะกรรมการบริษัทฯมีจำนวน11ท่านประกอบด้วย
 - ประธานกรรมการบริษัทซึ่งมีความเป็น
  อิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน
 - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน
 - กรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระ 4 ท่าน
 - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน
 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการ

จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มี
วิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ด่างพร้อย
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และ
มีกรรมการผู้อำนวยการ ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจ
บริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะ
กรรมการบริษัทกำหนด

 2.Remunerationpaymentpolicyforthedirectorsand
executives including its type,characteristicand theamountof
remuneration paid to each and everyone as stated on page
113-115ofthisannualreport.

 3.Shareowning structure: disclose the Company’s
top ten shareowners as of the closing date for the annual
shareowners’ general meeting. The shareowning of directors
andexecutivesarealsodisclosedonpage89andpage114-115
ofthisannualreport.

  Beside theorganizationmanagement structure had
beendisclosedonpage103ofthisannualreport.

 4.Opportunity is provided to general public to ask
anyquestionsorqueriesthroughtheVicePresidentofAccounting,
FinanceandITwhoisresponsibleforinvestorrelations.


5.BoardofDirectors’responsibilities

TheCompanyboardofdirectorshasan important role
indeterminingthedirectionoftheCompany’sbusinessoperation,
and supervising themanagement team,aswell as settingup
corporategovernancepolicy,businessethicsandemployeecode
ofconduct.TheyalsoensuretheoperationfortheCompany’s
highest benefit and responsible for the results towards the
Companyandtheshareowners.

1. Board of Directors’ structure 
 Counter-Balance by Non-Executive Directors 
 TheCompanyappointsnofewerthan5Directors(in

compliancewiththePublicCompanyAct)tositontheBoard.
Accordingtothestipulatedrequirements,theDirectormustbe
anordinarypersonwho 

 1.isoflegalage,
 2.isnotbankrupt,incapacitatedorquasi-incapacitated
 3.has not served any prison terms of maximum

   penaltyformisconductfromfraudulentacquisition
 4.has not been expelled or dismissed from the

   civil service or from government organizations or
   agenciesforfraud.

 The Company’s Board of Directors consists of 11
membersasfollows:

 - Independent&non-executiveChairman 1 person
 - Non-executiveDirectors 2 person
 - IndependentAuditors 4 person
 - ExecutiveDirectors 4 person
 TheCompanyappointstheNominationCommitteeto

selectDirectorsfromapoolofknowledgeableprofessionalswho
are equippedwithmultiple talents, experience and vision and
areknowntohaveintegrityandunblemishedprofessionalrecords.
They are urged to express themselves freely. The Board of
Directors has clearly defined the duties and responsibilities of
each committee, with the President as theHead of Adminis-
tration, appointed by the Board of Directors to manage and

Creativityistheprincipleofalltraders.
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 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 5
ท่าน คิดเป็น 45.45% ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนมาก
กว่ามาตรฐาน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
กำหนดไว้1/3=33.33%



 คุณสมบัติกรรมการอิสระ 
 นิยาม “กรรมการอิสระ”ของบริษัทหมายถึงบุคคลที่มี

คุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและกลต.กำหนด

 1.ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ของบริษัทบริษัทในเครือบริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ให้
นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

 2.เป็นกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ในบริษัท ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจำจากบริษัทบริษัทในเครือบริษัทร่วมบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 3.เป็นกรรมการบริษัทที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงิน และบริหารงานของ
บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใน
ลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ยกเว้นคณะ
กรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผล
ประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และ
การให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

 4.เป็นกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติ
สนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 5.เป็นกรรมการบริษัทที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็น
ตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 6.สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผล
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ได้อย่างอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดัง
กล่าว

 หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกกรรมการอสิระและกระบวนการ
สรรหา 

 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการ
อิสระ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกลต. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่
ประชุมผู้ถือหุ้น

 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระ
แล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก โดยมี
คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม
เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสม ก่อนเสนอชื่อให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณา

conduct the business operations of the Company to achieve
thegoalsandtargetsestablishedbytheBoardofDirectors.

 The Board of Directors consists of 5 independent
members, or 45.45% of the entire Board, which is a higher-
than-standard which is stipulated (a third or 33.33%) by the
StockExchangeofThailand,

 Qualifications of Independent Director 
 Definition : “the Company’s Independent Director”

means the person with all the stipulated qualifications, being
independentasdefinedbytheStockExchangeofThailandand
theSEC:

 1.Holding shares of nomore than 5% of the paid
registered capital of the Company, affiliates, joint ventures or
relatedcompanies,includingsharesheldbyrelativesorfamily

 2.Being non-executive in the Company, not being
anemployee,memberofstafforadviseronthepayrollofthe
Company,affiliates, jointventures,relatedcompaniesormajor
shareownersoftheCompany

 3.Havingnovestedinterestorstakeholding,directly
orindirectly,financiallyandexecutively,intheCompany,affiliates,
jointventures, relatedcompaniesormajorshareownersof the
Company, aswell as not having had such vested interest or
stakeholding for 1 year prior to the appointment, unless the
Board has carefully considered and deliberated that the past
vestedinterestorstakeholdinghasnoimpactontheofficeor
freedomofself-expression.

 4.Notbeingrelatedorcloselyrelatedtoanyexecutive
ormajorshareowner

 5.Nothavingbeenappointedtorepresentinterested
parties such as the Company’s board, major shareowners or
anyshareownerwithaffiliationto theCompany’smajorshare-
owners.

 6.Beingabletocarryoutduties,expressopinionsor
reportonworkfollow-upasassignedbytheBoardofDirectors,
freelyanduninfluencedbyanyexecutiveormajorshareowner,
as well as related parties, family or close relatives of such
individuals

 Criteria in selecting independent directors and 
nomination process 

 TheNominationCommitteeselect,recruitandnominate
independentdirectorsaccordingtothecriteriaandqualifications
stipulatedbytheStockExchangeofThailandandtheSECand
presentsthenominationtotheBoardofDirectorsandthe
Shareowners’generalmeeting.

 Term of Holding the Title of Director 
 TheBoardofDirectorshasbeenappointedfromthe

shareowners’meetingwithtermofholdingthetitleasstipulated
in the Company’s articles of association. When their term is
due,theymaybevotedtoresumetheposition.Selectingand

หัวใจในการทำงานคือการสร้างคน
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 สัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวน
บริษัทที่กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการและจำนวน
วาระที่จะดำรงตำแหน่ง

 บริษัทฯไม่ได้กำหนดสัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตาม
เงินลงทุน จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านดำรงตำแหน่ง
อายุกรรมการ และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นาน
ที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของ
กรรมการบริษัทแต่ละท่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือจำนวนบริษัทที่
ดำรงตำแหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกท่านมีความตั้งใจและ
จริงใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับความไว้วางใจ
จากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท ประวัติ
ประสบการณ์การถือหุ้นของบริษัทและรายละเอียดข้อมูลการดำรง
ตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นหน้า 114-119 ใน
รายงานประจำปี และเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 ซึ่งปัจจุบัน
บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจำนวน 4 ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท แต่บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผล
กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการบริษัททั้ง
4 ท่านได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดย
ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และ
ทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

 การไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของ
กรรมการบริษัท และผู้บริหาร

 นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทในเครือ
สหพฒันม์ทีมีผูบ้รหิารระดบัสงูเปน็ผูพ้จิารณาวา่บรษิทัอืน่นัน้ประกอบ
ธุรกิจอะไร มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจาก
บริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วม
ลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณา
กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และ
มีความชำนาญในธุรกิจนั้นๆ

 การรวมหรือแยกตำแหน่ง 
 ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการซึ่งมีความเป็น

อิสระมิได้เป็นผู้บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการ
บริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารงาน มีความอิสระ
จากกัน และถ่วงดุลซึ่งกันและกัน โดยประธานกรรมการบริษัทได้
แสดงบทบาทของผู้นำ และเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสนับสนุนให้กรรมการและผู้
บริหารทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมช่วยเหลือแนะนำดูแลการ
ดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายงานหรือธุรกิจ
ประจำของฝ่ายจัดการ ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้นำในการ
บริหารงานและวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะ
กรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ยังกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการแต่ละคณะและของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน
และมีระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดและแยกอำนาจ
ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการสามารถตรวจสอบได้ เพื่อ
ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ




recruitingthequalifiedcandidatesshallbedonebythenomination
committee in order to ensure appropriate persons to be the
Company directors possessing necessary knowledge, ability,
and experience. Then the list shall be submitted to Board of
Directors’consideration.

 Proportion of the Company Directors in compliance 
with the amount of investment, Number of companies that 
Directors hold the title, Age of Directors and Number of Terms 
in holding the title

 Theproportionofcompanydirectorsisnotbasedon
theamountof investment,numberofcompaniesthatdirectors
holdthetitle,ageofdirectorsandnumberoftermsinholding
the longest successive title. It is believed that the business
capability and expertise of each director does not dependon
ageornumberofcompaniesofwhichthey’reholdingthetitle,
aslongasallthesedirectorshavebeencommittedandsincere
intheirdutyasbeingaccreditedbytheBoardofDirectorsand
shareowners.

 TheCompany’sname listofdirectors, togetherwith
theirprofiles,experiences, shareowning,anddetailsofholding
thetitlebyDirectorsinothercompanyhavebeendisclosedon
page 114-119 in the annual report and attachment 1 of the
Form 56-1. At present, theCompany has 4 directors holding
the title of directors in more than five listed companies.
However,theCompanyisconfidentthatthiswillnotimpacton
their duties, as these four directors have fully devoted their
working time to theCompanywith regularly attendance to the
BoardofDirectors’meetings.Mostofall,theyhavecontinually
conductedvariousbeneficialcontributionstotheCompany.

 Holding the title of director in another companies by 
Company’s Directors and Executives 

 In execution to allow the Company directors and
executivestoholdtitleinothercompanies,theSahaGroupof
companieshaveatopmanagementteamtoconsiderthetype
of business of that certain company has been doing and its
necessity to acquire any directors or executives from which
companytobethegroup’srepresentativeasajoint-ventureor
inaccordancewiththejoint-ventureagreement.Ifthisisapplicable,
thequalifieddirectororexecutivehavingnecessaryknowledge,
capabilityandexpertiseinrelatedbusinessshallbeassigned.

 Aggregation or Segregation of Office 
 TheChairmanoftheBoardofDirectorshasfreedom,

isnotpartoftheexecutivemanagementandisnotthesame
person as the Chairman of the Executive Board, in order to
separate duties and responsibilities that are independent of
each other and counter-balance each other. The roles and
responsibilities of each committee are clearly prescribed and
canbeauditedfortransparencyinmanagement.TheChairman
hasperformedhisroleasaleadertoefficientlyandeffectively

Theheartofworkingistodeveloppeople.
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 เลขานุการบริษัท 
 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คุณดารณี มานะวาณิชเจริญ

กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ ซึ่งเป็น
ผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่
เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
 1.ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย

ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยสำคัญแก่กรรมการ

 2.ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ
ดูแล และประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

 3.จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการ
บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติ
ต่างๆ

 4.บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

 5.ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศใน
ส่วนที่ เกี่ ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของกลต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 6.จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุม / รายงานการประชุมคณะ

    กรรมการบริษัท
  - หนังสือนัดประชุม/รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  - เก็บรักษารายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัทของ

    กรรมการบริษัทและผู้บริหาร
  - รายงานประจำปี
  - แบบ56-1
 7.ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิ

ต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและครบ
ถ้วน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

managetheBoardofDirector’smeetings,aswellasencouraging
alldirectorsandexecutivestoparticipateinthemeeting.Assist,
suggest, and monitor business operation of management but
notinterfereintheirregularfunction.Thepresidentistheleader
inbusinessadministration,andmanagesanoperationplan to
achievethepolicysetbytheBoardofDirectors.Furthermore,
the scope of roles and responsibilities of the Board of
Directors, Executives and other committees has also been
clearly set up. Regulations and procedures in specifying and
power separation of the Board of Directors andmanagement
couldbeauditedinordertoensuretransparencyinoperation.

 Company’s Secretariat 
 Mrs. Daranee Manawanitjarern, Director and Vice

PresidentofAccounting,FinanceandITDivision, thequalified
and appropriate experienced person has been appointed the
Company’s Secretariat to supervise an efficient administration
inaccordancewiththegoodcorporategovernmentpolicy.

 TheCompany’sSecretariathas followingdutiesand
responsibilities:

 1.ToprimarilysuggesttotheBoardofDirectorson
legalmatters,Company’s rulesandregulationandmonitor for
itscorrectandconsistentenforcement, includingtoreportany
significantchangesinsuchpracticestotheBoard.

 2.TocoordinatebetweentheBoardofDirectorsand
management, supervise and coordinate in legal and relevant
matters,aswellastomonitorforappropriatepracticeaccording
totheBoard’sresolutions.

 3.ToholdtheShareowners’andBoardofDirectors’
meetings incompliancewith the laws,Company’s regulations,
andothernormalpractices.

 4.TorecordtheminutesofShareowners’andBoard
ofDirectors’meetingsandmonitorfortheexecutionaccording
tosuchresolutions.

 5.Tosupervisethedisclosureofrelevantinformation
andITreportasrequiredbyrulesandregulationofSECand
theStockExchangeofThailand.

 6.Toprovideandkeepthefollowingdocuments;
  - Directorsregistration
  - Invitationletterformeeting/BoardofDirectors’

    meetingreport
  - Invitationletterformeeting/Shareowers’meeting

    report
  - ReportontheCompany’ssharestradingofthe

    DirectorsandExecutives
  - Annualreport
  - Form56-1
 7.To communicate with general shareowners to

ensure that shareowners have complete knowledge of their
rightsincludingtheCompany’snewsandinformation.

 

แม้จะลำบากเพียงใดก็ย่อมฟื้นคืนเป็นดีได้
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2. คณะกรรมการชุดย่อย 
 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามี

การดำเนินงานที่โปร่งใส มีผู้กลั่นกรอง สอบทานและให้คำแนะนำ
อย่างรอบคอบ

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
ปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจ
สอบคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วย
ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

 - คณะกรรมการบริหาร คือ คณะบุคคลที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการบริษัท 4 ท่าน และผู้บริหาร 9 ท่าน ให้ทำหน้าที่จัดการ
กิจการงานบริษัท ซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำของ
บริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจ
หน้าที่ หน้า 105-108 ในรายงานประจำปีนี้ และกำหนดให้มีการ
ประชุมทุกสัปดาห์

  ในปี 2550 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 49 -
เม.ย. 50) คณะกรรมการบริหารจัดประชุมทุกสัปดาห์ การเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการบริหารแต่ละท่าน ตามตารางแสดง
ตำแหน่งหน้าที่งาน ค่าตอบแทนกรรมการ การถือหุ้น และการเข้า
ร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร หน้า 114-115 ใน
รายงานประจำปีนี้

 - คณะกรรมการตรวจสอบ คือ กรรมการบริษัทที่เป็น
อิสระมีจำนวน4ท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2ปี โดย
มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่
หน้า 108 ในรายงานประจำปีนี้ และกำหนดให้มีการประชุมไม่น้อย
กว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษ สำหรับกรณี
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันและกรณีพิเศษ

  บริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติด
ต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของคณะกรรมการสรรหา โดยดูจากการปฏิบัติงานและผลงานใน
รอบปีที่ผ่านมา

  ในปี 2550 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 49 -
เม.ย. 50) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม จำนวน 11 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ตาม
ตารางแสดงตำแหน่งหน้าที่งาน ค่าตอบแทนกรรมการ การถือหุ้น
และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหารหน้า 114-
115ในรายงานประจำปีนี้

 -คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย
กรรมการบริษัท3ท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ1ปีโดย
มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่
หน้า109ในรายงานประจำปีนี้และมีการประชุมประจำปีละ1ครั้ง
และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำเป็น

  ในปี 2550 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 49 -
เม.ย. 50) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม จำนวน
1ครั้งโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนทั้ง3ท่านได้เข้าร่วม
ประชุมครบทั้ง3ท่าน

2. Sub Committee 
 To give confidence to shareowners regarding the

Company’soperation,astotransparency,filtering,cross-checking
andscrutinizinglyconsulting,

 The Board of Directors has appointed a number of
subcommitteestobeinchargeandtoreporttotheBoard.At
present, theSub-committeescomprise theBoardofExecutive
Directors,theAuditingCommittee,theRemunerationCommittee,
theNominationCommitteeandtheRiskManagementCommittee,
with separate and independent scope of duties and respon-
sibilitiesinordertoensuregoodcorporategovernance.

 - The Executive Board is a group of 13 people,
consisting of 4Directors and 9 executives, authorized by the
BoardofDirectors,asemployeesorregularstaff,tocarryout
the company’s operations with responsibilities defined in the
section “Roles and Responsibilities” on page 105-108 in this
annualreport.ThisBoardissettomeetweekly.

  In 2007, (according to the year of service from
April2006toApril2007)theExecutiveBoardmeteveryweek.
Theattendanceofeachdirectorisshownonthechartonpage
114-115ofthisannualreport,whichalsoshowshis/herposition
andresponsibilities,remuneration,shareowningandattendance
inmeetings.

 - The Audit Committeeisagroupof4independent
directorswhosetermofofficeistwoyears.Theirresponsibilities
aresetoutinthesection“RolesandResponsibilities”onpage
108ofthisannualreport.Thecommitteeissettomeetatno
less thanonceperquarter.Anextraordinarymeeting forcon-
sideringanyrelatedtransactionorotherspecialcasecanalso
beheld.

  Companyhasnotsetoutthenumberoftermsto
holdthelongestsuccessivetitleofauditcommittee.Itdepends
on consideration of the Nomination Committee together with
theirpastperformanceinthepreviousoneyear.

  In 2007, (according to the year of service from
April2006toApril2007)theAuditCommitteehasheldeleven
meetings. The attendance of each director and executive is
shown on the chart on page 114-115 of this annual report,
which also shows his posi t ion and responsib i l i t ies,
remuneration,shareowningandattendanceinmeetings.

 - The Remuneration Committee consists of three
membersoftheBoardofDirectorswhosetermofofficeisone
year.Theirresponsibilitiesaresetoutinthesection“Rolesand
Responsibilities” as statedonpage109of this annual report.
This committeemeetsannually.Anextraordinarymeetinghas
beenheldasrequired.

  In 2007, (according to the year of service from
April2006toApril2007) theRemunerationCommitteeheld1
meeting,withallthreememberspresent.

Thereishopeforrecoveryineventhemostdifficultsituations.
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 - คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4
ท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ1ปีโดยมีอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ หน้า 109 ในรายงาน
ประจำปีนี้ และมีการประชุมประจำปีละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็น
วาระพิเศษกรณีจำเป็น

  ในปี 2550 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 49 -
เม.ย. 50) คณะกรรมการสรรหามีการประชุม จำนวน 1ครั้ง โดย
คณะกรรมการสรรหาทั้ง4ท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง4ท่าน

 - คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยกรรมการ
ตรวจสอบ1ท่านกรรมการบริษัท1ท่านและฝ่ายจัดการ2ท่าน
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ1ปีโดยมีอำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่หน้า109ในรายงานประจำปี
นี้และกำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ1ครั้งและจัด
ประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำเป็น

  ในปี 2550 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 49 -
เม.ย. 50) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำนวน 8
ครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง 4 ท่าน ได้เข้าร่วม
ประชุมครบทั้ง4ท่าน

 
3. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 1. ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์ 
  คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้

ความสามารถและประสบการณ์หลากหลายมีความสามารถเฉพาะ
ด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
มีภาวะผู้นำ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มี
ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ กำกับดูแล
กิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้
กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นมีการบริหาร
งานโดยการกำหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฎิบัติงานและ
งบประมาณประจำปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยนำหลัก
บรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนิน
งานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผล
การดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท และการถือครองหลัก
ทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารทุกเดือนในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท

  - ภาวะผู้นำ 
   คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ ในการกำหนด

นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนติดตามผลการ
ดำเนินงานของบริษัท โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะ
กรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหาร
ซึ่งเป็นฝ่ายจัดการเป็นผู้ดูแล และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโนบาย
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดพร้อมกำหนดขอบเขตอำนาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งมีการ
แบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ
อย่างชัดเจน เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์
ของบริษัท

 -The Nomination Committeeconsistsoffourmembers
fromtheBoardofDirectorswhosetermofoffice isoneyear.
Their responsibilities are set out in the section “Roles and
Responsibilities” as statedonpage109of this annual report.
This committeemeetsannually.Anextraordinarymeetinghas
beenheldasrequired.

  In 2007, (according to the year of service from
April 2006 to April 2007) the Nomination Committee held 1
meeting,withallfourmemberspresent.

 - The Risk Management Committee consists of 1
AuditCommitteemember,1Directorand2Managementstaff,
whosetermofofficeisoneyear.Theirresponsibilitiesareset
out in the section “Roles and Responsibilities” as stated on
page109ofthisannualreport.Thiscommitteemeetsnoless
thanoncequarterly.Anextraordinarymeetinghasbeenheldas
required.

  In 2007, (according to the year of service from
April2006toApril2007)theRiskManagementCommitteeheld
8meetings,withallfourmemberspresent.

3. Roles, Duties, and Responsibilities of Board of Directors 
 1. Leadership and Vision 
  TheBoardofDirectors,consistingofknowledgeable,

capableandmultiple-experiencedindividuals,withexpertisethat
benefits the Company and an understanding of their role,
obligations, responsibility and leadership, has defined a clear
anddefinitecorporatevision.Theyhavefreedomofself-expression
and decision-making, so as to conduct business to achieve
targetsandgoalsinordertooptimisebenefitstothecompany
andshareowners.Business isexecutedthroughsettingupthe
Mission,Objectives, Strategies, ExecutionPlans and Financial
plansinordertoachievethesettargets.Goodcorporategover-
nanceisalsotobeusedasatoolofbusinessmanagementto
increasevalueaddedtothebusinessandshareowners.

  TheCompany’sBoardofDirectorsmonitoradminis-
trativeperformancethroughapolicythatassessesprogressof
workandthecompany’sbusinessperformance,aswellasthe
shareownershipoftheDirectorsandexecutives,allofwhichis
tobereportedtotheBoardmeetingeverymonth.

  - Leadership 
   TheBoardofDirectorshasadefinedresponsibility

tosetuppolicies,objectivesandbusinessstrategiesaswellas
monitoringthecompany’soperationbyappointingtheExecutive
Board,theAuditCommittee,theRemunerationCommittee,the
Nomination Committee and the Risk Management Committee
andexecutivesinchargeofsupervisingandimplementingpolicies,
targetsandgoals,whiledefiningclearrolesandresponsibilities,
giving definitive jurisdiction to the Board of Directors and the
Management,soastoensurethatalltheoperationandperfor-
mancemeetthecompany’spoliciesandobjectives.

ทุกคนเปรียบเสมือนจักรกลแต่ละชิ้นในเครื่องจักรใหญ่ชิ้นใดชำรุดหรือบกพร่องเครื่องจักรก็ทำงานไม่ได้
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  - วิสัยทัศน์ / ภารกิจ 
   คณะกรรมการบริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญใน

การดำเนินงานของบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ /
ภารกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปใน
ทิศทางเดียว

   บริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่น เช่น
เสื้อผ้า และเครื่องสำอางในประเทศไทย มีแนวโน้มที่จะได้รับผล
กระทบมากยิ่งขึ้นจากสินค้าแฟชั่นนำเข้าจากต่างประเทศ เพราะ
กำแพงภาษีที่ทยอยลงมาเป็นลำดับ บริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการ
ในประเทศไทยต้องมีความสำนึกว่า ผู้ประกอบการในประเทศไทย
ต้องสามารถต่อสู้กับธุรกิจต่างชาติที่นับวันจะมีบทบาทมากขึ้นได้
และต้องเชื่อว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในธุรกิจที่
พึ่งพาซึ่งกันและกัน และเห็นความสำคัญของการสนับสนุนสินค้าที่
ผลิตในประเทศไทยและธุรกิจที่ เป็นของคนไทยมากกว่าที่จะ
สนับสนุนธุรกิจที่มาจากต่างประเทศ ผู้ประกอบการในประเทศไทย
ต้องคิดถึงเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลาใน
ทุกๆ ด้าน ได้แก่ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งศึกษารูปแบบ
จากต่างประเทศ และต้องมีความคิดว่าธุรกิจของคนไทยจะมีความ
เจริญเติบโตในอนาคตได้นั้น ต้องสามารถทำธุรกิจในต่างประเทศ
เพื่อความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน

 2.  การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัท โดยได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร
และได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2545
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2545 และได้แจกให้กับกรรมการบริษัท ผู้
บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนใน
การดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้
ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยา
บรรณพนักงานเป็นประจำทุกปี และเห็นว่ายังเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และได้เผยแพร่ผ่านระบบ Intranet และ
Websiteของบริษัท

 3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
  คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณาเรื่องความขัด

แย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนใน
การดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง
รอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
และผู้ถือหุ้น 

  การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯดำเนินการตามขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันได้แจ้ง
และเปิดเผยต่อที่ประชุมโดยระบุ มูลค่า รายการ คู่สัญญา เหตุผล
ความจำเป็นของรายการดังกล่าว ตลอดจนความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตลอดจน
ความเห็นที่แตกต่าง (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้
ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆและได้เปิดเผย
การทำรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน

  - Vision / Mission 
   RealizingtheimportanceofCompany’soperation,

theBoardofDirectorhasparticipatedinsettingupthecorporate
vision/missiontoensurethatallmanagementandstaffperform
inthesamedirection.

   TheCompany’sbusinesshasbeen involved in
fashionproductssuchasapparelsandcosmetics inThailand.
Thisbusinesshasa tendency tobeaffectedby the imported
productsduetothegraduallyreducedtaxbarrier.Asabusiness
operator in Thailand, the Company has realized that local
operatorsmustbecapabletocompetewithforeignbusinesses
which are growing in increasing roles and must believe that
theywillreceivecorporationfromtheinter-dependentbusiness
operatorswhorealizeanimportanceofgivingmoresupportto
the locally made products than the imported. Therefore, Thai
operatorsmustmanage forself - improvementconsistently in
allrespectsincludinginnovations,studyingnewstyleormethods
from overseas technology. They should also have a concept
that if they want to grow in the future, they must conduct
businessinoverseaswithaviewforsustainablegrowth.

 2. Good Corporate Governance 
  Boardofdirectorshaspromotedcorporategover-

nance principle by setting up a good corporate governance
policy,alongwithbusinessethicsandemployeecodeofconduct
inthewrittenform.BeingapprovedbytheBoardofDirectors’
meetingNo.9/2545heldonDecember27,2002,theseprinciples
havebeendistributedtocompanydirectors,executives,andall
employeestobefollowedasthesameguidelinesforimplemen-
tation in their working operation. All these principles, being
distributedviatheCompany’sintranetandwebsite,havebeen
annually reviewedandstill consideredsuitable for thepresent
situation.

 3. Conflict of Interests
  Boardofdirectorshasconsideredaboutconflictof

interestscarefullyandtheyhavetheclearguidelineforexecution
inmonitoring inorder toget ridof theproblemonconflictof
interest carefully with rationality for the most benefits of the
Companyandshareowners.

  Transactionsthatmaybringaboutconflictofinterest
are operated under the process of inter-related transactions.
Theyarenotifiedanddisclosedto themeeting,specifying the
value, transaction, parties involved, the need for such tran-
sactions, as well as the opinions of the Auditing Committee
andoftheCompany’sBoardincludingconflictingviews(ifany),
asrequiredbytheSET’sregulations.AttheBoardofDirectors’
meeting,directorswithgainandlossofinterestmustleavethe
conferenceroomandmustrefrainfromvotingonthisagenda.
AlltransactionsaretobedisclosedinThaiandEnglishtothe

Everyonelikeasmallpartofamachine,ifonepartisbrokenordamaged,thewholeunitbecomesuseless.
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websiteของบริษัทนอกจากนี้ยังได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงาน
ประจำปี และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของ
บริษัท

 4. ระบบการควบคมุตรวจสอบภายในและบรหิารความเสีย่ง 
  คณะกรรมการบริษัทฯให้ความสำคัญต่อระบบควบคุม

ภายในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำกับ
ดูแลโดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติ
งานของระบบดังกล่าว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ตลอดจนให้คำ
แนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการ ตามแนวทางที่
กำหนดอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจ
สอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

  ในปี 2550บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ
จำกัด เพื่อรับงานตรวจสอบภายในโดยประสานงานกับผู้รับผิดชอบ
งานตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในงานตรวจ
สอบให้ดียิ่งขึ้นบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติจำกัดได้นำผลการตรวจ
สอบไปหารือกับกรรมการผู้อำนวยการ ก่อนรายงานเป็นบันทึกต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน และยังได้ประชุมแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบ และผลของการตรวจ
สอบกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัท สอบ
บัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้สรุปความเห็นเรื่องประสิทธิผลการควบคุม
ภายในว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดแผนงาน
และขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยพิจารณากำหนดประเภท
ของความเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งประเมินถึง
โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อจัดลำดับความสำคัญของ
ความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมุ่งลด
หรือขจัดความเสี่ยงต่างๆ ภายใต้การกำกับ ติดตาม ดูแลอย่างเป็น
ระบบและมีความต่อเนื่อง

  เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามแผนงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มทำงานกลุ่ม
ย่อยขึ้นมา17กลุ่มเพื่อพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงตามกรอบที่คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดขึ้นและได้ติดตามแนะนำใน
ประเด็นของหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางแก้ไข และ
ป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทั้งนี้
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการทำระบบบริหารความเสี่ยงให้
ครอบคลุมงานทั้งหมดของบริษัท 

 
4. การประชุมคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วม

ประชุมและถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบร่วมวางนโยบายและตัดสินใจ
ในการดำเนินงานของบริษัท ได้กำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้า
ตลอดทั้งปีโดยจัดขึ้นทุกเดือนและได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบ
ล่วงหน้า เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้ง
ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสาร
ประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง เพื่อพิจารณา
ล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยประธานกรรมการ
บริษัทและกรรมการผู้อำนวยการบริษัทร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้า
วาระการประชุม นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่อง

SET and posted in both languages on the Company’s
website.Thesummaryoftransactionsisalsotobepublishedin
thecompany’sannualreportandontheForm56-1.

 4. Internal Auditing and Risk Management Control 
Systems 

  TheBoardofDirectorsrecognisesthesignificance
of the company’s internal control systems in monitoring its
operation, finance and corporate governance. The company’s
internal auditing unit checks on those systems which also
include the computer system providing consultation to ensure
efficiencyandindependenceintheirfullcapacityasauditors.

  In 2007, the Company has employed Dharmniti
AuditCompanyLimitedtoperforminternalauditingbycooperating
with the Company’s authorized persons in charge of internal
auditing to increase theeffectivenessof theaudit.Reportsof
theauditorsarediscussedwiththePresidentbeforedelivering
thewrittenreporttotheAuditCommitteeeverymonth.Regular
meetingsareheld toexchangeopinionsonviewsand results
withtheAuditCommittee. Inthisregard,theopiniongivenby
Dharmnitiontheeffectivenessofinternalauditingwasthatthe
Company hasmaintained sufficient and suitable internal audit
system.

  TheRiskManagementCommitteehasdetermined
itsclearworkplansandoperationalprocedures,includingtypes
of risks, causes of risk factors, and has also evaluated the
opportunitiesandpotentialeffects inorder togivepriorities to
risksandtodeterminetheriskmanagementplansbyreducing
or eliminating the risks under the systematic and continuous
supervisionofwork. 

  Inordertoprovideriskmanagementaccordingto
the plan, the Risk Management Committee has formed 17
working groups to consider the risk factors according to its
framework;andhasfollowedupandgivenitsrecommendations
onriskfactors,aswellaspreventiveandcorrectiveguidelines
toreducethoseriskssystematicallyandcontinuously, inorder
to achieve the objective of establishing the risk management
systemcoveringallareasofworksoftheCompany.

4. Board of Directors’ Meetings 
 TheBoardofDirectorsrecognizestheimportanceof

participating attendanceanddeems it anobligation to attend,
soastoacknowledge,setapolicyandjointlymakedecisions
on business operations.Meetings are pre-planned to be held
monthlyforthewholeyear.Alldirectorshavebeeninformedin
advanceviainvitationlettersentbytheCompany’ssecretariat
together with the meeting agenda, minutes of the previous
meeting, as well as any relevant documents in time as
stipulated by the laws for review and preview. TheChairman
andthePresidentjointlyconsideragendaforthemeeting,while

หนังฉายซ้ำไม่ตื่นเต้นตลกมุขเก่าไม่มีคนฮา
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เพิ่มเติมในวาระการประชุม โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท และ
สามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย เลขานุการบริษัทจะจัด
ทำรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้
ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

 ในการประชุมกรรมการบริษัททุกครั้งผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทได้เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาโดยตรงและคณะกรรมการบริษัททุกท่านสามารถซักถามและ
ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการผู้อำนวยการหรือเลขานุการบริษัทได้
ทุกเรื่อง

 ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่ง
ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหาร
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

 เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัด
ทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัท
พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และเสนอให้ที่ประชุม
รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัท
สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้
มีความชัดเจนถูกต้องมากที่สุดได้

 รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
ต้นฉบับและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบ
วาระการประชุมต่างๆเพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น
อย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานผลการประชุมให้กรรมการผู้
อำนวยการบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง

 ในปี2550(ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่เม.ย.49-เม.ย.
50)คณะกรรมการบริษัทฯมีการประชุมจำนวน11ครั้งการเข้า
ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ตามตารางแสดง
ตำแหน่งหน้าที่งาน ค่าตอบแทนกรรมการ การถือหุ้น และการเข้า
ร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหารหน้า 114-115 ใน
รายงานประจำปีนี้

 
 
 
 
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทฯแต่ละท่าน ได้มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตนเองอย่างระมัดระวังและเพียงพออยู่เป็นประจำสม่ำ
เสมอทุกปี เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาทบทวน
ผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทมากยิ่งขึ้น

 การประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งกรรมการบริษัท
และกรรมการบริหารเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยประสบการณ์และความ
ใกล้ชิดกับกรรมการตลอดจนผลงานที่ผ่านมาของกรรมการผู้นั้น




the Board of Directors can also raise any issue outside the
agenda via theCompany’sSecretariat, andhave it discussed
anddebatedopenly.TheCompany’sSecretariat is toprepare
the minutes of the meeting and makes filing of the certified
minutes forany further revieworauditby theboardandany
relevantparties.

 TopexecutivesaretobepresentateveryBoardof
Directorsmeetingtoclarifyanymattersinwhichtheyaredirectly
involved.AnyBoardmembercanaskanyquestionandrequest
foradditional informationonallmatters from thePresidentor
theCompany’sSecretariat.

 In considering various agenda, theChairman of the
Board,actingastheChairmanofthemeeting,givesachance
todirectorsandexecutivestofreelyexpresstheiropinions.

 Whenthemeetingisclosed,theCompany’sSecretariat
shall make a minutes report and send for approval by the
Chairman who will sign and certify for correctness. Then the
minuteswillbesubmittedforapprovalinthefirstagendaofthe
nextmeeting.However,anymemberoftheBoardcanexpress
theiropinionsoraskforanyalterationoftheminutesinorder
toensuretheclearestandmostcorrectness.

 The certified meeting report shall be systematically
filedatCompany’sofficeintheformoforiginalandelectronic
documents attachedwith any relevantmeeting documents for
furthersearchingandreferenceconvenience.

 The non-executive directors have been provided a
chancebyBoardofDirectorstoregularlyholdameetingwith
eachotherasdeemednecessary.Reportsofthemeetingshall
alwaysbesenttothePresidentandattheBoardofDirectors’
meetingforacknowledgement.

 In2007,(accordingtotheyearofservicefromApril
2006 toApril2007) theBoardofDirectorsheld11meetings.
Theattendanceofeachdirectorofthecompanycanbeseen
on the chart on page 114-115 of this annual report, which
showstheirpositioninofficeandresponsibilities,remuneration,
share-owningandattendanceofmeetings.

 
5. Self Evaluation of Board of Directors 
 Each member of the Board has been engaged to

carefullyandadequatelyself-evaluateintermsofworkperfor-
manceforeveryyearinordertoassisttheBoardofDirectors
in reviewof theoperationoutcomes,any issuesordifficulties
duringthepastyearinordertoimproveitsoperationefficiency.

 For considering the work performance evaluation of
theCompany’s board of directors and the executive board, it
requiresspecificindividualexperience,aswellasacquaintance
withtheboardmembers,alongwithfamiliarityoftheirpastwork.



Arepeatfilmshowbringsnothrill.Anoldjokegetsnouproar.
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 เป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วการประเมินผลงานไม่ได้ใช้วิธี
การให้คะแนน และบำเหน็จของกรรมการแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความอาวุโส ความสำคัญของกรรมการผู้นั้น รวมทั้งการ
ยอมรับของกรรมการผู้นั้นในสายตาของกรรมการคนอื่นๆ แต่การ
ยอมรบัของกรรมการกใ็ชก้ารสงัเกตไมไ่ดใ้ชว้ธิกีารใหค้ะแนนเพราะ
เราต่างมีความใกล้ชิดกันจนสามารถเข้าใจความรู้สึกของกรรมการ
แต่ละท่านได้ ผลงานของกรรมการซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของเป้าหมาย
ขาย เป้าหมายกำไร รวมทั้งความคิดเห็นที่ดีๆ ที่เสนอต่อที่ประชุม
จนเกิดเป็นผลดีในเชิงปฏิบัติและในเชิงนโยบาย

 การได้มาซึ่งผลงานนั้น ไม่ได้ใช้วิธีการนับจำนวนชิ้นงาน
เพราะความคิดความอ่านหรือข้อเสนอแนะนั้นไม่ส่งผลแบบเป็นรูป
ธรรมในเวลาอันสั้นเสมอไป ฉะนั้นต้องใช้การประเมินด้วยความรู้สึก
และเข้าใจในความรู้สึกของกรรมการแต่ละคนด้วย

 กรรมการที่มีผลการปฏิบัติงานดีมาอย่างต่อเนื่อง และมี
ส่วนช่วยจรรโลงความก้าวหน้าให้บริษัทดังที่ปรากฏ ได้รับค่าตอบ
แทนเปน็บำเหนจ็กรรมการมากกวา่เปน็เทา่ตวัเมือ่เทยีบกบักรรมการ
ที่มีผลงานธรรมดาแต่มีอายุการเป็นกรรมการพอๆ กัน ผู้ที่อาวุโส
มากกว่าได้บำเหน็จน้อยกว่าผู้ที่อ่อนอาวุโสเพราะเรื่องของผลงาน
โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีค่อยๆขยับเพื่อไม่ให้เสียน้ำใจผู้ที่บำเหน็จน้อย
ลงๆ เทียบกับคนอื่น พัฒนาตนเองจนผลงานเป็นที่ประจักษ์ ก็ย่อม
มีโอกาสที่บำเหน็จจะถูกปรับขึ้นไปได้อีกในปีต่อๆไป

 
 
 
 
 
 
 
6. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร 
 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์
ภาระหน้าที่ขอบเขตและบทบาทความมีส่วนร่วมและความรับผิด
ชอบของกรรมการแต่ละท่าน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พจิารณาและเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนมุตัวิงเงนิคา่ตอบแทนดงักลา่ว

 ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ประจำปี 2550
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการบริษัทมอบ
หมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

 ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกำหนด ซึ่งพิจารณาจากผลการ
ดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี2550ตามตาราง
แสดงตำแหน่งหน้าที่งาน ค่าตอบแทนกรรมการ การถือหุ้น และ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหารหน้า 114-115
ในรายงานประจำปีนี้

 กรณีการจัดสรรหุ้นให้พนักงาน (ESOP) มิใช่เป็นปัจจัย
ในการรักษายึดเหนี่ยวให้ผู้บริหารและพนักงานมีความจงรักภักดีอยู่
กับบริษัทอย่างมั่นคงถาวร อีกทั้งพนักงานที่ได้รับจัดสรรหุ้นยังมี

 Overmany years,work performance evaluation has
not been undertaken by scoring, but at the same time the
remuneration paid to each director has not been exactly the
same.Itdependsonseniority,alongwiththeimportanceofan
individual director, as well as his recognition among other
directors. This recognition is done by observation rather than
scoring, because each person is familiar to the others and
knoweachotherwell.Theworkperformanceofadirectorshall
include sales targets, profit targets, and also evaluation of
beneficialsuggestionsproposedatmeetings,thatleadtogood
resultsintermsofoperationorpolicy.

 Work output is not evaluated necessarily by the
amountofworkundertaken,assomeideasorsuggestionscan
takea longtimetobecomecertain,andbeput intopractice.
Therefore, the evaluation must be thoughtful and understand
thefeelingsofeachdirector.

 A director who continually performs well and helps
contribute to the Company growth and progress, is likely to
receiveconsiderablymoreremunerationthanonewhoseperfor-
manceisnotoutstanding,andhasbeenadirectorforasimilar
periodof time.Formoreseniordirectors, itmaybe thecase
that they get less remuneration due to a poor performance.
However, it will be ensured that their remuneration shall be
onlygraduallyreducedinordernottocreateabadfeeling.The
directorswhoarecontinuallygettinglessremunerationcompared
with others can later improve their performance, and hence
theycanalsohavethechancetoachieveahigherremuneration
inthefuture.

6. Remuneration of Board of Directors and Executives 
 The Remuneration Committee has made a primary

studyof reasonable amount of remuneration.Consideration is
based on each director and executive’s experiences, duties,
scopeofwork,roles,participation,andtheirresponsibilities.All
thesedetails shall be submitted to theBoardofDirectors for
considerationbeforeproposingforapprovalattheshareowners’
meeting.

 At the 42nd Shareowners’ general meeting of 2007,
held on April 23, 2007, a resolution was passed to approve
paymentofremunerationtotheDirectorsofnomorethanBaht
20 million per annum and the Remuneration Committee was
authorizedbytheBoardofDirectorstoallocatethisamount.

 Remuneration of the management is determined in
accordance with criteria and policies stipulated by the
RemunerationCommittee,whichcorrespondtotheperformance
ofeachexecutiveindividually.

 The2007remunerationsofDirectorsandExecutives
are shown in the chart displaying Directors and Executives’
position, remuneration, shares holding and attendance to the

อย่าปล่อยชีวิตให้หมดไปอย่างไร้ค่า
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ภาระตัองเสียภาษีจากการรับโอนหุ้น จากกฎหมายของประเทศไทย
ที่ยังไม่เอื้ออำนวยทำให้บริษัทไม่ได้ใช้วิธีการนี้แต่อย่างไร

7.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหาร

ทุกท่านมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความ
สำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หนา้ทีก่รรมการ โดยเขา้รว่มอบรมหลกัสตูร Director Accreditation
Program(DAP),DirectorCertificationProgram(DCP),Audit
CommitteeProgram(ACP),UnderstandingtheFundamental
ofFinancialStatements(UFS)และFinanceforNon-Finance
Director (FND) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย(IOD)ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆอันเป็นประโยชน์
แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
บรหิารและรวมถงึหลกัสตูรตา่งๆที่IODจะจดัขึน้อกีตอ่ไปในอนาคต

 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำคู่มือกรรมการให้กับ
กรรมการใหม่ เพื่อกรรมการใหม่ได้ศึกษาข้อมูลสำคัญของบริษัท
นโยบายในการกำกบัดแูลกจิการ จรยิธรรมธรุกจิ จรรยาบรรณพนกังาน
และกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กลต.

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอื่นๆ
อยู่สม่ำเสมอทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 
 
 
 
 
8. แผนการสืบทอดงาน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดและมอบหมายให้

กรรมการผู้อำนวยการบริษัท จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง และได้
เริ่มแผนสืบทอดงานมานานกว่า 2 ปี โดยเลือกผู้บริหารระดับรองๆ
ลงไปให้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการพิจารณาตัดสินใจและ
ปฏิบัติงาน ผู้บริหารระดับรองๆ ลงไปสามารถหมุนเวียนเข้ามารับรู้
ร่วมทำงาน ทั้งงานประจำและงานโครงการ และได้จัดตั้งโครงการ
ใหม่ๆในระดับCorporateStrategiesให้ผู้บริหารระดับรองๆได้มี
ส่วนร่วมเพื่อให้มีความเข้าใจและเข้าถึงงานระดับบริษัทให้มากยิ่งขึ้น
และได้จัดตั้งCommitteeต่างๆ เช่นMarketing,Researchฯลฯ
เพื่อให้ผู้บริหารระดับรองๆ ได้มีโอกาสรับงานเฉพาะด้าน ซึ่งเดิม
เป็นงานของผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งให้ผู้บริหารระดับสูงระบุผู้
สืบทอดในแต่ละระดับไว้อย่างสม่ำเสมอ

meetingsonpage114-115ofthisannualreport.
 As the Employee StockOption Program (ESOP) is

notthefactor inkeepingexecutivesandstaffstohaveloyalty
withthecompany,alsoitisconsideredasaburdentoemployees
whogain thesharesallocationandmustpaytax fromshares
transfer, andsince there isno law inThailand facilitating this
policy,theCompanythendisregardsitsimplementation.

7. Directors and Executives Development 
 Every director is encouraged to develop his/her

knowledge.TheCompanyprioritizestheirattendanceatseminars
thatareusefultotheirperformanceasDirectors.Seminarsfor
training include theDirector AccreditationProgram (DAP), the
Director Certification Program (DCP) and Audit Committee
Program (ACP), Understanding the Fundamental of Financial
Statements(UFS)andFinanceforNon-FinanceDirectors(FND),
as organized by the Institute of Directors (IOD) of Thailand.
Other seminars will include short seminar courses and other
coursestobeorganizedbyIODinthefuture.

 The company has prepared a handbook for new
directors to study reviewing important relevant issues,policies
oncorporategovernance,businessethics,employeeethicsand
the various rules and regulations of the Stock Exchange of
ThailandandtheSEC.

 TheBoardofDirectorsmeetsonaregularbasis to
discussandexchangeopinionswithotherBoardsofDirectors
and top executives of other organizations, both domestic and
international.

8. Plan for Successors 

 The president has been assigned by the Board of

Directors tosetupasuccessorplanwhichhasalreadybeen

implemented for more than two years. The secondary-level

executiveshavebeenselectedtoworkwiththetopexecutives

inthelevelofdecisionmakingandexecution.Theseexecutives

canberotated in learningandco-working inbothroutineand

projectworkstogetherwiththeirtopexecutives.Newprojectin

terms of corporate strategies has been initiated allowing

participation of the secondary-level executives to make them

understandandgetmoreaccessto theCompany’soperation.

Moreover,variouscommitteessuchasmarketing,researchetc.

havealsobeensetupinordertogivethemachancetowork

insomespecificjobswhicharepreviouslytheseniors’jobs.It

is also the top executives’ duty to continually identify their

successorateachlevel.

Don’tletlifedriftawayaimlessly.
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การควบคุมภายในในปี 2550 
หลักการบริหารของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อยู่ภายใต้ปรัชญาว่า

“บริษัทเป็นของส่วนรวม ไม่ได้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง” การบริหารงาน

ภายใต้ปรัชญาดังกล่าวจึงนำไปสู่การบริหารงานที่มีลักษณะของ

คณะบุคคลที่เน้นการทำงานเป็นทีม การประชุมร่วมกัน บนพื้นฐาน

ของความโปร่งใส และธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งทำให้บริษัทมีประสิทธิผล

ด้านการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่

26กุมภาพันธ์2551โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม

ด้วย คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกันกับความเห็นของคณะ

กรรมการตรวจสอบในเรื่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของ

บรษิทัไอ.ซ.ีซ.ีอนิเตอรเ์นชัน่แนลจำกดั(มหาชน)โดยมคีวามเหน็

ในภาพรวมและภาพย่อยดังต่อไปนี้

ในปี2550บริษัทฯว่าจ้างบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติจำกัด

เพื่อรับงานตรวจสอบภายใน โดยประสานงานกับผู้รับผิดชอบงาน

ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในงานตรวจสอบให้

ดียิ่งขึ้นบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติจำกัดได้นำผลการตรวจสอบไป

หารือกับกรรมการผู้อำนวยการ ก่อนรายงานเป็นบันทึกต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบทุกเดือนและยังได้ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

เกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบ และผลของการตรวจสอบกับคณะ

กรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ

จำกดั ไดส้รปุความเหน็เรือ่งประสทิธผิลการควบคมุภายในวา่ บรษิทั

มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

องค์กรและสภาพแวดล้อม 

องค์กรและสภาพแวดล้อมของบริษัท มีลักษณะที่ทำให้ฝ่าย

บริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายใน

การดำเนินธุรกิจที่สามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้

อย่างชัดเจนและบริหารงานบนฐานของความยุติธรรมโดยคำนึงถึง

ความเป็นธรรมต่อลูกค้าเป็นสำคัญ

การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดแผนงาน และ

ขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยพิจารณากำหนดประเภทของ

ความเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งประเมินถึงโอกาส

และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมุ่งลดหรือขจัด

ความเสี่ยงต่างๆ ภายใต้การกำกับ ติดตาม ดูแลอย่างเป็นระบบ

และมีความต่อเนื่อง

Internal Audit 2007 
I.C.C. principle of management is based on the

philosophythat“TheCompanybelongstopeopleasawhole,

not to any individual”, which leads to the team-working

managementbyagroupofpersons;meanwhile,meetingsare

convenedonthebasisoftransparencyandgoodgovernance,

resultinginitseffectivenessofinternalcontrolpolicy.

AttheBoardofDirectors’MeetingNo.10/2550held

on February 26, 2008, also attended by the Audit

Committee, theBoardwasof thesameopinionas thatof

theAuditCommittee inregardstotheI.C.C.International’s

internal audit systems,andhasmade the followingoverall

andspecificcommentsasfollows:

In2007,DharmnitiAuditingCo.,Ltd.wascommissioned

to undertake the internal auditing task in cooperation with

the Company’s internal audit staff to improve auditing

efficiency. The auditing results by Dharmniti have been

presented to the President for review before issuing a

monthlywritten report to theAuditCommittee. Inaddition,

meetingswith Audit Committee have constantly been held

toexchangeopinionsregardingauditing.Inthisregard,the

opinion given by Dharmniti on the effectiveness of the

internal control was that the Company has sufficient and

suitableauditingsystems.

Organization and Environment 

ThenatureoftheCompany’sorganizationandenvironment

enables theAdministration to implementactionseffectively,

withsetobjectivesinbusinessoperations,wherebyperformance

can be clearly followed up and evaluated and activities

managed based on good governance and justice, mainly

takingintoconsiderationfairnesstocustomers.

Risk Management 

TheRiskManagementCommitteehasdeterminedits

clearworkplansandoperationalprocedures,includingtypes

ofrisks,causesofriskfactors,andhasalsoevaluatedthe

opportunitiesandpotentialeffects inordertogivepriorities

to risks and to determine the risk management plans by

reducing or eliminating the risks under the systematic and

continuoussupervisionofwork. 

อ่อนน้อมถ่อมตนทำให้คนยอมรับ
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เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามแผนงาน คณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มทำงานกลุ่มย่อย

ขึ้นมา 17 กลุ่ม เพื่อพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงตามกรอบที่คณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดขึ้นและได้ติดตามแนะนำใน

ประเด็นของหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางแก้ไข และ

ป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการทำระบบบริหารความเสี่ยงให้

ครอบคลุมงานทั้งหมดของบริษัท 

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

บริษัทฯ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และอำนาจในการ

อนุมัติวงเงินของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็น

ลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวบริษัทฯได้

ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ของทางการอย่างเคร่งครัด

เพื่อเน้นความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบริษัท

ที่ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯได้กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง

เคร่งครัดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และ

จรรยาบรรณพนักงาน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันร่วม

กับผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ บนพื้นฐานของ

ความโปร่งใสของรายการ ผลประโยชน์บริษัทคาดหวังได้ และความ

ขัดแย้งของผลประโยชน์ ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติ

ในระหว่างปี คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหาร

สรุปเรื่องที่มีนัยยะสำคัญที่ผูกพันบริษัท ซึ่งได้กระทำไปภายใต้

อำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจมาให้คณะกรรมการบริษัท

รับทราบเป็นระยะๆ เป็นการเสริมสร้างบรรษัทภิบาล และเป็นการ

บริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้น

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้อง

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้กรรมการบริษัทรับทราบ

ทุกเดือน ตลอดจนรายงานให้ กลต. ทราบทุกครั้ง ตามกฎเกณฑ์

ของกลต.

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร

กระตุ้น และเน้นให้พนักงานมีวินัยที่ดีในการปฏิบัติงานภายใต้กฎ

เกณฑ์ และขอบเขตของทางการ ตลอดจนการยึดกฎธรรมาภิบาล

ทุกข้อที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกลต.

 

 

 

 

Inordertoprovideriskmanagementaccordingtothe

plan,theRiskManagementCommitteehasformed17working

groupstoconsidertheriskfactorsaccordingtoitsframework;

andhasfollowedupandgivenitsrecommendationsonrisk

factors, as well as preventive and corrective guidelines to

reducethoseriskssystematicallyandcontinuously;inorder

toachievetheobjectiveofestablishingtheriskmanagement

systemcoveringallareasofworksoftheCompany.

Control of Administrative Operations 

TheCompanyprovidesaclearandwrittendelegation

ofauthorityandfinancialapprovallimitforeachlevelofthe

management. In conducting transactionswithmajor share-

owners, theexecutivedirectorsorotherresponsibleparties

haveadheredstrictlytotheofficialproceduresandregulations.

Forclarityofpersonnel’slegalobligations,theCompany

hasissuedsetsofregulationsforemployeestofollowstrictly

accordingtothecorporaterulesandrelated lawsconcerning

the corporate governance policies, business ethics and

employeeethics.

The Audit Committee has, in association with the

Vice President of Accounting, Finance and Information

Technology,carefullyscrutinized the inter-related transactions

based on transparency, expected benefits and conflicts of

interestsprior toproposing themto theBoardofDirectors

forapproval.

Duringtheyear,theBoardofDirectorsdevelopedthe

policy that the administration reports periodically through

executivesummariesonsignificantandbindingtransactions

that were carried out by authorized staff, with a view to

fosteringgoodgovernanceandprovidingbetterriskmanagement.

It is mandatory that the directors and executives

report the buying and selling of the Company’s shares to

theBoardofDirectorseverymonth,aswellasreportingto

theSECevery timea transaction ismade, in accordance

withtheSEC’srulesandregulations.

Furthermore,theBoardofDirectorshasassignedthe

management to stimulate and enforce the discipline of

employees under official rules, regulations and limitations,

aswelltoupholdgoodgovernanceasstipulatedbytheSET

andSEC.







Bemodestinordertobeaccepted.
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

บริษัทฯ ได้เสนอข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณา และนัดวันประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ พร้อมจัด

ส่งข้อมูลสำหรับการประชุมล่วงหน้าในเวลาที่สมควร เพื่อให้คณะ

กรรมการบริษัทพิจารณาก่อนวันประชุม

ระบบการติดตาม 

บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ ติดตามและ

แก้ไขอย่างเป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง หาก

ผลการดำเนินการแตกต่างไปจากเป้าหมายอย่างชัดเจน



นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- บริษัท

 บริษัทฯ มี เจตนาอันแน่วแน่จะรักษาอัตราการจ่าย

เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทต่อปี (เท่ากับ 20%

ของราคา PAR) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและ

ภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

- บริษัทย่อย

   -ไม่มี-

รายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัท
ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆที่บริษัท

ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี

   -ไม่มี-



ผลประโยชน์ตอบแทน หุ ้น หุ ้นกู ้ ที ่กรรมการได้รับจาก 
บริษัท ในปี 2550

   -ไม่มี-

สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที ่กรรมการได้รับ
   -ไม่มี-





Information Technology and Data Communications 

System 

The Company always provides comprehensive

information to the Board of Directors for review in the

meetings and sets up meeting dates well in advance,

systematically and in writing. Also, agendas and related

information are sent to the Board of Directors well in

advanceforpriorreview.

Monitoring 

The Company has systematically and in writing set

clear objectives for business operations, monitoring and

solutions continually, in case operations obviously deviate

fromtargets.



DividedPaymentPolicy
- Company

 The company has determined to maintain the

dividendpaymenttoshareownersat theratioof0.20Baht

per share per annum (equivalent to 20% of par value),

dependingmainlyoncorporatepreformanceandthecurrent

economy.

- Subsidiaries

   -None-



DetailsreportedtotheCompanybyDirectors
Directorindirectprofitsorlossesasaresultofany

agreements made by the Company during the accounting

year

   -None-



Benefits, Shares, Debentures awarded to
Directors by the Company in 2007

   -None-



OtherprivilegesawardedtoDirectorsbythe
Company

   -None-

การช่วยเหลือผู้อื่นและการมองคนในแง่ดีทำให้เกิดสุขทางใจ
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