


รายการระหวางกัน
 ป 2551 บริษัทฯ ไมไดขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป
เพื่อจัดสรรวงเงินใหกูและวงเงินค้ำประกันแกบริษัทที่มีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับบริษัท แตจะขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่
ประชุมผูถือหุนเปนครั้งๆ  ไปขึ้นกับขนาดของวงเงิน  (เปลี่ยนแปลงตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผย
ขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี ่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 และฉบับที่
3 พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 17 กันยายน 2547)

 ณ 31 ธันวาคม  2551 บริษัทฯ  มียอดเงินใหกู และมีภาระค้ำประกัน
ดังนี้

Related Transactions
 The year 2008, an approval has not been submitted to the Annual

General Shareowners Meeting to allocate the loan and guarantee to

the related parties. In stead an approval shall be submitted to the

Board of Director's  Meeting or Shareowners'  Meeting from time to

time depending on  the amount of the transaction  (This practice is

changed in accordance with the announcement by the  Board of the

Stock Exchange  of Thailand on  the disclosure of  information and

business operation of the listed  companies concerning  the related

transactions, B.E. 2546, Volume 2: B.E. 2547 dated July 21,  2004

and Volume 3: B.E. 2547 dated September 17, 2547)

  As of December 31, 2008, followings are  total amount of loans

and provided guarantee :

 บริษัทที่มีธุรกิจตอกัน 3 160.491 0.75 9 150.000

 Business-related companies 

 บริษัทรวมทุน 2 279.150 0.75 5 176.352

 Joint - ventures companies

 รวม Total 5 439.641  14 326.352

ประเภทกิจการ
Type of business

เงินใหกู/Loans

จำนวนราย
Number of
Companies

ลานบาท
Millions Baht

อัตราการคิด
คาธรรมเนียมตอป
Rate of guarantee

annual fee

จำนวนราย
Number of
Companies

ลานบาท
Millions Baht

ภาระค้ำประกัน/Provided guarantee (A) 


Related Transactions

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
ความเปนเพื่อนเปนสิ่งที่ดีงามที่มนุษยจะพึงปฏิบัติตอกัน

หมายเหต ุ : (A) มีผูรวมลงทุนฝายไทยรวมค้ำประกันตามสัดสวนการลงทุน
ฝายไทยเปนจำนวนเงิน 95.766 ลานบาท

Notes : (A) The back guarantee by the Thai investors in accordance

with Thai investment  proportion, amounted Baht 95.766 million.

รายการระหวางกันป 2551 ประกอบดวย
 1.  เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของ
   - รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 12.1 เงินลงทุน
ระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวของกัน หนา 163 ในรายงานประจำปนี้
 2.  เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
   - รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 7 เงินใหกูยืม
แกกิจการที่เกี่ยวของกัน หนา 158-160 ในรายงานประจำปนี้
 3.  เงินใหกูยืมระยะยาว
   - รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 9 เงินใหกูยืม
ระยะยาว หนา 161 ในรายงานประจำปนี้
   เหตุผลและความจำเปนในการใหกูยืมเงิน
   1. เพิ่มชองทางแหลงเงินกูใหผูกู
   2. เพื่อแกปญหาและเพิ่มสภาพคลองในการดำเนินกิจการของผูกู
   3. ผูกูมีความสัมพันธกับบริษัทและบริษัทในเครือสหพัฒน ดาน
    SUPPLY CHAIN, STRATEGIC ALLIANCE และอื่นๆ

Related transactions in 2008 comprise of
 1.  Investment in related companies
   - Details as  per Notes to  Financial Statements  No. 12.1

Investment-related Parties page 163 of  this Annual Report.

 2.  Short term loan to related companies
   - Details as per Notes to Financial Statements No. 7 Loan to

related companies page 158-160 of  this Annual Report.

 3.  Long term loan
   - Details as per Notes to  Financial Statements No. 9  Long

term loan page 161 of this Annual Report.

   Reasons and necessities of providing loan :
   1. To increase the channels of  credit sources to  corporate

     borrowers.

   2. To help solve the  problems of the  corporate borrowers

     businesses and to increase their liquidity.





Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
Friendship is the best one can offer to mankind.

   4. บริษัทผูกูยืมเงินมีหลักประกันและ/หรือมีผูค้ำประกัน
   5. ดอกเบี้ยที่ไดรับสูงกวาเงินฝากในตลาด

 4.  รายการกิจการคาระหวางกัน
   - รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 24.1 กิจการที่มี
รายการคาระหวางกัน หนา 182-188 ในรายงานประจำปนี้

 นโยบายในการกำหนดราคารายการคาระหวางกัน :
เปนไปตามเงื่อนไขทางการคาปกติ เปนราคาเดียวกับที่ทำกับบุคคลภายนอก
และเปนราคาตลาด 

   3. The corporate borrowers are well-related with the company

    and  the  Saha Group  of  Companies  in  supply  chain,

    strategic alliance and so forth.

   4. The corporate borrowers have collateral and /or guarantors.

   5. Interest rates are higher than the institutional market rates.

 4.  Transactions of Business-related companies
   - Details as per Notes to  Financial  Statements  No. 24.1

Transactions  of  Business-related companies page 182-188 of this

Annual Report.

 Pricing policy for related business :
It is in compliance  with normal trade condition which is the market

price and the same price as dealt with other persons.

ซื้อเครื่องหมายการคา ตนทุนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
 บวกตนทุนดอกเบี้ยที่ผู ขายจายไปนับ
 ตั้งแตปที่ซื้อ
คาเชาอสังหาริมทรัพย รับ/จาย ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง
 ลักษณะสภาพและการใชประโยชนของ
 สินทรัพย

คาลิขสิทธิ์รับ อัตรารอยละของยอดขายสุทธิจากโรงงาน
คาที่ปรึกษา รับ/จาย ตามลักษณะความยากงายของการใหบริการ

คาบริหารสต็อค ตามจำนวนชิ้นการจัดสินคา ตาม record

 การคียเอกสาร และจำนวนกลองในการสง
 และรับคืนสินคา
คาขนสง ตามปริมาตรหรือปริมาณ และระยะทาง
 ขนสง โดยมีการเปรียบเทียบราคากับบริษัท
 ขนสงอื่น

คาตกแตง และติดตั้ง ตามรูปแบบ ขนาดอาคาร วัสดุ และเทคนิค
 การตกแตง

คาโฆษณา ตามราคาตลาด โดยคาบริการที่เรียกเก็บ
 ไมเกินอัตราคาบริการที่กำหนดโดยธุรกิจ
 โฆษณา

รายการ นโยบายกำหนดราคา

คาอุปกรณตั้งโชว
คาใชจายคอมพิวเตอร
คาภาชนะหีบหอ
คาซื้อคอมพิวเตอร
และอุปกรณ
สินคาของแถม

ตามราคาตลาด

Description Remuneration Policy

Acquisition of the trade mark Cost of trade mark registration plus

 interest  cost incurred  by the buyer

 since the acquisition year

Immovable property rental  depending  on the  market  price  by

income/expense  consideration on the location, condition

 and  benefits generated by the use of

 property

Royalty income at percentage of net factory sales

Business consultancy  depending on complexity level of such

income/expense service provided

Inventory management fee Number  of  Item pick-up, registering

 record  and number  of  boxes  in

 transporting goods and goods return

Transportation charge   depending on the volume or number

 and  distance  of goods transported,

 compared   with   other   transport

 companies' charge

Interior design &  depending on the design, building size,

installation expenses construction  materials  and  design

 technique

Advertising expenses depending on  market price  and the

 service charge must not be higher than

 the rate set by advertising business

depending on the market price

Display equipment

Computer expenses

Packaging

Purchase of computers

and accessories

Gift - away items





รายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นในป  2551
 1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  9/2550 เมื่อวันที่  22
มกราคม 2551 กรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย 3 ทาน เห็นควรให
บริษัท สยามโซเคอิ  จำกัด  กูยืมเงิน หรือ / และใหบริษัทออกหนังสือ
ค้ำประกันธนาคาร จำนวน 150,000,000.- บาท โดยมีหลักค้ำประกัน : ที่ดิน
ที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 โฉนด โฉนดที่ดินเลขที่ 10059 และ 10312 เพื่อ
โครงการพีคส อันดามัน เนื้อที่ดินรวม 17 ไร 1 งาน 79.70 ตารางวา เปน
เงิน 157,043,250.- บาท ตามราคาประเมินของบริษัท สยามแอพเพรซัล
แอนด เซอรวิส จำกัด ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2550

กรณีกูเงิน
- อัตราดอกเบี้ย  : ไมเกินอัตราดอกเบี้ย MOR + 2% (ณ 9 ม.ค. 51
         อัตราดอกเบี ้ย  MOR  ธนาคารไทยพาณิชย
         = 7.125%) ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน ภายในวัน
         ทำการสุดทายของเดือน
- การชำระคืนเงินกู : ชำระคืนเมื่อทวงถาม

กรณีออกหนังสือค้ำประกันธนาคาร
- อัตราค้ำประกัน : ตนทุน + 2 %

- การชำระคาค้ำประกัน : ภายใน 7 วันหลังจากที่ ICC ชำระใหธนาคาร

 วัตถุประสงคในการทำรายการ :
   1. เพื่อสนับสนุนบริษัทในเครือที่มีศักยภาพในดานพัฒนาธุรกิจอสังหา-
    ริมทรัพยที่มีรูปแบบทันสมัย เหมาะกับคนยุคใหมหลายระดับราคา
    และสามารถรองรับลูกคาตางประเทศไดเปนอยางดี โดยเฉพาะชาว
    ญี่ปุนสามารถสรางกำไรไดดี
   2. เพื่อผลประโยชนในดานดอกเบี้ยรับและคาค้ำประกัน

 ในวาระนี้ นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา และนายมนู ลีลานุวัฒน กรรมการ
ที่มีสวนไดเสีย และไมมีสิทธิออกเสียง ไมไดเขารวมประชุม และไมไดอนุมัติ
การทำรายการ

 2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  11/2550 เมื่อวันที่  25
มีนาคม 2551 กรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย 4 ทาน เห็นควรให
บริษัทฯ ทำรายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป และรายการ
เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง ดังนี้

Related transaction in 2008
 1. According to the Board of Directors' Meeting # 9/2550 held on

January  22,  2008  to which three members of audit  committee

attended, a resolution was passed to provide loan or / and to give a

bank guarantee to  Siam  Zokei  Co.,Ltd.  at  the amount  Baht

150,000,000.-  with collateral : two plots of land in Phuket province,

title deed No. 10059 and No. 10312 for Peaks Andaman Project, total

land area  17  rai  1  ngarn and  79.70  sq.wah amounting Baht

157,043,250.- at the assessed price of Siam Appraisal and Service

Co.,Ltd. as of May 15, 2007

Giving loan
- Interest rate  : Not exceed MOR rate + 2 % (as of Jan

         9, 2008 with Mor interest rate  of  Siam

         Commercial Bank = 7.125 %) Payment

         of interest shall be made every month

         within the last working day of the month.

- Payment of loan : At call basis

Issuance of a bank guarantee
- guarantee rate : Cost + 2 %

- Payment of guarantee : Within 7 days after bank payment by ICC.

 Purose of transaction :
   1. To  support  affiliated  company  which  has  potential  in

    development of modern properties suitable for new life-style

    people at  different  level of prices,  and to well serve the

    requirement of foreign clients especially the Japanese, as

    well as to make good profit.

   2. To gain benefit from the interest and guarantee fee.

 To this agenda, Mr. Boonsithi Chokwatana, Mr. Manu Leelanuwatana

who were directors with gain and loss ,not being entitled to vote, had

neither attended the meeting nor given any approval to the transaction

 2. According to the Board of Directors' Meeting # 11/2550 held on

March 25, 2008 to which 4 members of audit committee attended, a

resolution was passed to allow the company to conduct renting or

giving rent on immovable assets within the period of not more than

3 years, as well as conducting on the asset or service transaction

with related parties as following details :


Related Transactions

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
การศึกษาขอบกพรองของตน ทำใหเรารูจักตนเอง





Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
To study one’s faults is to know oneself.

 1. บจ. เอช แอนด บี อินเตอรเท็กซ  SPI เปนผูถือหุน รายใหญรวมกัน SPI  is a co-major shareowner. H & B Intertex Co.,Ltd.  1.

 2. บจ. ไหมทอง  " " Thai Itokin Co.,Ltd.  2.

 3. บจ. ภัทยาอุตสาหกิจ  " " Pattaya Manufacturing Co.,Ltd.  3.

 4. บจ. ไทเกอร ดิสทริบิวชั่น   " " Tiger Distribution &   4.

  แอนด โลจิสติคส    Logistics Co.,Ltd. 

 5. บจ. เค. คอมเมอรเชียล   " " K. Commercial and  5.

  แอนด คอนสตรัคชั่น    Construction Co.,Ltd. 

 6. บจ.ชิเซโด โปรเฟสชั่นแนล  " " Shiseido Professional   6.

      (Thailand) Co.,Ltd. 

 7. บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง ผูถือหุนรายใหญของ ICC ICC’s  major shareowner  Saha pathana Inter-holding  Plc.  7.

 8. บจ. ซิลเวอรเรน ผูถือหุนรายใหญของ บจ.ซิลเวอรเรน   Its major shareowner is  Silver Rain Co.,Ltd.  8.

   เปนกรรมการ ICC ICC’s director.  

 9. บจ. สุขทรรศน ผูถือหุนรายใหญของ บจ.สุขทรรศน " Sukhatasana Co.,Ltd.  9.

   เปนกรรมการ ICC   

 10. บจ. วีระ ลอว ออฟฟส ผูถือหุนรายใหญของ บจ. วีระ ลอว  " Vira Law Office Co.,Ltd.  10.

   ออฟฟส เปนกรรมการ ICC   

 11. บจ. ไอ.ดี.เอฟ. ผูถือหุนรายใหญของ บจ.ไอ.ดี.เอฟ. " I.D.F. Co.,Ltd.  11.

   เปนกรรมการ ICC   

 12. บจ. ไทยอรุซ กรรมการผูจัดการของ บจ.ไทยอรุซ M.D. of Thai Arusu is  Thai Arusu Co.,Ltd.  12.

   เปนผูบริหารของ ICC ICC’s executive.  

ลำดับ ชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยง ลักษณะความสัมพันธ Relationship Name of Related Parties No.

 - คาเชา  :  รวมเปนจำนวนเงินไมเกิน 326 ลานบาท หรือไมเกิน
  3% ของ NTA แลวแตจำนวนใดจะสูงกวา
   1. คาเชารับ (อสังหาริมทรัพย) อายุสัญญาเชา 1 ป
    เกิดจริง ป 2551 = 32,661,504.- บาท
   2. คาเชาจาย (อสังหาริมทรัพย) อายุสัญญาเชา 1 ป
    เกิดจริง ป 2551 = 4,080,000.- บาท
      รวม  36,741,504.- บาท

 - ดานรายรับ : รวมเปนจำนวนเงินไมเกิน 326 ลานบาท หรือไมเกิน
  3% ของ NTA แลวแตจำนวนใดจะสูงกวา
   1. คาลิขสิทธิ์รับ อายุสัญญา 3 ป ตั้งแต 2550 - 2552
     เกิดจริงป 2550 = 16,269,994.- บาท
     เกิดจริงป 2551 = 17,184,804.- บาท
      รวม  33,454,798.- บาท

 - Rental  : Total amount not exceeding Baht 326 million or

  not more than 3% of NTA, whichever is higher

   1. Rental income (immovable property) with one - year

    agreement period, the actual amount

    in 2008    = 32,661,504.- Baht

   2. Rental expense (immovable property) with one - year

    agreement period, the actual amount

    in 2008    = 4,080,000.- Baht

      Total   36,741,504.- Baht

 - Revenue : Total amount not exceeding Baht 326 million or

  not more than 3% of NTA  whichever is higher.

   1. Royalty income with three-year agreement period starting

    2007 to 2009,

     the actual amount in 2007  = 16,269,994.- Baht

     the actual amount in 2008  = 17,184,804.- Baht

      Total   33,454,798.- Baht




Related Transactions

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
การทำงานตองมีเปาหมาย 

 - ดานรายจาย : รวมเปนจำนวนเงินไมเกิน 326 ลานบาท หรือไมเกิน
  3% ของ NTA แลวแตจำนวนใดจะสูงกวา ประกอบดวย
   1. คาตกแตงและติดตั้ง
   2. คาที่ปรึกษาธุรกิจ, กฎหมาย
   3. คากอสรางซอมแซมตึกเกา
   4. คาซื้อเครื่องหมายการคา
   ป 2551 รายจายเกิดจริงรวมเปนเงินทั้งสิ้น 34,894,950.- บาท

 ในวาระนี้ นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา นายบุญเกียรติ โชควัฒนา นายมนู
ลีนานุวัฒน และนายธรรมรัตน โชควัฒนา กรรมการที่มีสวนไดเสีย และไมมี
สิทธิออกเสียง ไมไดเขารวมประชุม และไมไดอนุมัติการทำรายการ
 

 3. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/ 2550 เมื่อวันที่ 10
เมษายน 2551 กรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย 4 ทาน เห็นควรให
บริษัท   เอราวัณสิ ่งทอ   จำกัด   กู เงินตามสัดสวนการลงทุนจำนวน
255,150,000.- บาท อัตราดอกเบี้ย 5.50% ชำระคืนเมื่อทวงถาม

 วัตถุประสงคในการใหกูเงิน :
  1. เพื่อปฏิบัติตามภาระสัญญาซื้อขายหุนฉบับลงวันที่ 18 เมษายน
   2551

  2. เปนการสนับสนุนกิจการที่บริษัทรวมลงทุน
  3. เพื่อประโยชนในดานดอกเบี้ยรับ

มาตรการในการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน
(การใหกู ค้ำประกัน และการลงทุน)
 ทุกครั้งที่เกิดรายการระหวางกัน บริษัทฯมีคณะกรรมการ  3 ชุด ในการ
พิจารณา
 1. คณะกรรมการตรวจสอบ
 2. คณะกรรมการบริหาร และ
 3. คณะกรรมการบริษัท
 โดยทุกครั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูตรวจสอบ วินิจฉัย สรุปผล
เรื ่องความขัดแยงทางผลประโยชน ในแตละรายการ และสงเรื ่องใหคณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในเรื่องความเสี่ยงทาง
ธุรกิจ
 ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  กรรมการที่มีสวนไดเสีย  ใน
รายการดังกลาวไมไดอยูในหองประชุม  และไมมีสวนในการอนุมัติการทำ
รายการ

 - Expenses : Total amount not exceeding Baht 326 million or

  not more than 3% of NTA, whichever is higher, consist of :

   1.  Interior design & installation expenses

   2.  Business and legal consultant fee

   3.  Construction and renovation of the old building

   4.  Trade mark's acquisition fee

   In  2008,  the  actual  expenses  amounted  at  Baht

34,894,950.-

 To this agenda,  Mr. Boonsithi  Chokwatana,  Mr. Boonkiet

Chokwatana, Mr. Manu Leelanuwatana and Mr. Thamarat Chokwatana

who were  directors with  gain and loss, not  being  entitled to vote,

had neither attended  the meeting  nor given any  approval to the

transaction

 3. According to the Board of Directors' Meeting # 12/2550 held

on  April 10,  2008  to which four members of the audit committee

attended,  a resolution was passed to give loan to Erawan  Textile

Co.,Ltd.  at shareowning proportion for the total amount of  Baht

255,150,000.- at 5.50% interest rate, at call basis.

 Purpose of transaction :
  1. To perform as to  the obligation of the Share  Purchase

   Agreement dated April 18, 2008

  2. To give support to the business of the invested - company

  3. To gain benefit from the interest

Criteria for Approval of Related Transaction
(Loan, Guarantee and Investment)
 All  related transactions  must be approved  by three  boards,

namely :

 1.  The Audit Committee

 2.  The Executive Board, and

 3.  The Board of Directors

 In every instance,  Audit Committee shall audit, scrutinize and

make a summary of any conflict of interest in each transaction for

submission to  Executive Board and  Board of  Directors for  the

judgement in relation to business risk

 In the Board of Directors' Meeting, directors with gain and  loss

and not being entitled to vote, had not participated in the meeting

without giving any approval to the transaction





หลักเกณฑในการพิจารณา
1. ผลประโยชนที ่บริษัท และ/หรือบริษัทในเครือจะไดรับจากการเขาทำ
 รายการทั้งในดานดอกเบี้ย เงินปนผลรับ รวมทั้งกิจกรรม และธุรกรรม
 การคารวมถึงธุรกิจการคาตอเนื่อง
2. หลักประกันที่บริษัทควรตองมีหรือไดรับจากการทำรายการ
3. ความแข็งแกรงของผูกู ตลอดจนความสามารถในการจายคืนเงินตน และ
 ดอกเบี้ยภายในเวลาที่กำหนด
4. โอกาสในการทำธุรกิจของบริษัทที่กูเงิน ค้ำประกัน และลงทุน
5. ความสามารถของผูบริหารของบริษัทที่กูเงิน ค้ำประกัน และลงทุน
6. รวมตลอดถึงมาตรการในการติดตามตรวจสอบธุรกรรมในบริษัทที่กูเงิน
 ค้ำประกัน และลงทุน และการรายงานขอมูลตัวเลขเพื่อรับทราบความ
 เปนไปในบริษัทดังกลาว

แนวโนมในการทำรายการระหวางกันในอนาคต
 เปนที่คาดวา  แนวโนมของโอกาสในการทำรายการระหวางกัน  จะมี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้นในอนาคต  บริษัทฯจึงจำเปนตองมีมาตรฐานในการวัด
ประเมินผลคุณคาของการทำรายการระหวางกัน อีกทั้งการติดตาม วัดผล
รายงานในรายการระหวางกัน ใหมีความชัดเจน ครบถวน แมนยำ รวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น

Criteria for Approval
1. Benefits  that may occur  to the company  and/or  affiliated

 companies in interest, dividend, trade activity and transaction,

 including on going trade.

2. Security that the company should hold or receive from the said

 transaction.

3. The borrower's strength, as well as the ability to pay back the

 capital and interest in due time.

4. Business  prospective of the  borrowing,   guaranteeing and

 investing company.

5. The capability of  CEO of the  borrowing,   guaranteeing  and

 investing company.

6. Criteria in  monitoring and checking  transaction and  getting

 statistic report  in  the borrowing, guaranteeing and  investing

 company to perceive its status.

Future Trend in Related Transaction
 It is expected that the prospect of related transaction will increase

in future,  the Company  needs  certain  criteria in  assessing,

monitoring, evaluating and reporting on the related transaction with

more clarity, thoroughness, accuracy and speed.

Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
Working needs a goal.




