
การจัดการ
 โครงสรางการจัดองคกรของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2551 ไดเผยแพร
ผานทาง website ของบริษัท http://www.icc.co.th

Management
 The  organizational  management  structure as of  December

31,  2008  has  been  publicized  via  the company's  website

http://www.icc.co.th

COMPANY’S BOARD

CHAIRMAN
PRESIDENT

EXECUTIVE DIRETORS
BOARD OF AUDIT COMMITTEE

BOARD OF REMUNERATION COMMITEE

BOARD OF NOMINATION COMMITEE

BOARD OF RISK MANAGEMENT COMMITEE

V-MEETING

HRC RBDC

ISO STEERING COMMITTEE PR & CORPORATE AFFAIRS

INTERNAL AUDIT THAILAND BEST

CORPORATE ADVERTSING

D
IV

IS
IO

N
 A

D
IV

IS
IO

N
 B

D
IV

IS
IO

N
 C

D
IV

IS
IO

N
 D

D
IV

IS
IO

N
 E

D
IV

IS
IO

N
 G

D
IV

IS
IO

N
 H

D
IV

IS
IO

N
 I

D
IV

IS
IO

N
 J

D
IV

IS
IO

N
 U

D
IV

IS
IO

N
 K

D
IV

IS
IO

N
 L

D
IV

IS
IO

N
 M

D
IV

IS
IO

N
 N

D
IV

IS
IO

N
 O

D
IV

IS
IO

N
 Q

D
IV

IS
IO

N
 R

D
IV

IS
IO

N
 V

D
IV

IS
IO

N
 X

AC
C
O
U
N
TI

N
G
, F

IN
AN

C
E 

AN
D
 IN

FO
R
M
AT

IO
N
 T

EC
H
N
O
LO

G
Y 

D
IV

.

C
O
M
PA

N
Y 

AD
M
IN

IS
TR

AT
IO

N
 D

IV
.

SA
LE

S 
M
AN

AG
EM

EN
T 

D
IV

.

AT
TA

C
H
ED

 T
O
 T

H
E 

BO
AR

D
 O

F 
D
IR

EC
TO

R
S

Structure of Shareowning & Management


Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
You can only fill so much as the size of the water container.





 โครงสรางกรรมการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการ 6 ชุด ไดแก
 1. คณะกรรมการบริษัท
 2. คณะกรรมการบริหาร
 3. คณะกรรมการตรวจสอบ
 4. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
 5. คณะกรรมการสรรหา
 6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 รายชื่อกรรมการแตละชุด ตามหนา 78-79 ในรายงานประจำปนี้

อำนาจของคณะกรรมการบริษัท
 กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญของ
บริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบดวย
 1. ดร. สม     จาตุศรีพิทักษ
 2. นายบุณยสิทธิ์    โชควัฒนา
 3. นายบุญเกียรติ    โชควัฒนา
 4. นายธรรมรัตน     โชควัฒนา
 5. นายมนู     ลีลานุวัฒน
 6. นายวีระ    เอื้ออารักษ
และ 7. นางดารณี มานะวาณิชเจริญ
 กรรมการและผูบริหารของบริษัททุกทาน   ไมมีลักษณะตองหามตาม
กฎหมายและไมมีประวัติการกระทำผิด
เลขานุการบริษัท : นางดารณี มานะวาณิชเจริญ

ขอบเขตอำนาจหนาที่
 - อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
  1. ปฏิบัติหนาท่ีจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบ
ปฏิบัติคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎระเบียบ
ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ตามวัตถุประสงคและขอ
บังคับของบริษัท  ตลอดจนตามมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
  2. รับผิดชอบตอผูถือหุนของบริษัทโดยสม่ำเสมอ
   - บริหารงานเพื่อรักษาผลประโยชนตอผูถือหุน
   - เปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน มีมาตรฐาน  และเชื่อ
    ถือได
   - รายงานผลการดำเนินงานที่ถูกตอง  ครบถวน  และทันตอ
    เหตุการณ
   - จัดสรรผลตอบแทนใหกับผูถือหุนอยางเหมาะสม  และคุมคา

 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 78-79 in

this annual report.

The Authority of Board of Directors
 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

Scope of The Authority and Responsibilities
 - 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
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
สิ่งใดที่ไมรูอยาอายที่จะถาม คนที่โออวดวารูหมดแลว ที่จริงไมรูอะไรเลย



 3. กำหนดวัน เวลา สถานที่  ที่จัดประชุมผูถือหุนรวมทั้งกำหนด
ระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน  ตลอดจนกำหนดอัตราการจายเงินปนผล
(หากมี)  และมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอตอ
ผูถือหุน ในระหวาง  21 วัน กอนวันประชุมผูถือหุนแตละครั้ง บริษัทจะงด
รับลงทะเบียนการโอนหุนก็ได โดยประกาศใหผูถือหุนทราบ  ณ สำนักงาน
ใหญ และสำนักงานสาขาของบริษัทไมนอยกวา  14  วัน  กอนวันงดรับลง
ทะเบียนการโอนหุน  หรือกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผูถือหุน  (Record

Date : RD)  ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนไมเกิน  2 เดือน และกำหนด
วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน  1  วัน ในวันทำการถัดจากวันกำหนด
รายชื่อผูถือหุน เพื่อรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย  ทั้งนี้  เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนและ
สิทธิในการรับเงินปนผล
 4. พิจารณาแตงตั้งกรรมการบริหาร,  กรรมการตรวจสอบ,  กรรม
การกำหนดคาตอบแทน, กรรมการสรรหา,กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่
 5. พิจารณาอนุมัติการเขาทำรายการกับบุคคลที่เขาขายรายการที่
เกี่ยวโยง
 6. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทกำกับควบ
คุมดูแลใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กำหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกกิจการและ
ความมั่งคั่งสูงสุดใหแกผูถือหุน
 7. ควบคุมการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา รวมการติดตาม
พันธะที่กำหนดในสัญญาที่เกี่ยวของของบริษัท
 8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
 9. สอบทานและใหความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงิน
ที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ และหรือสอบทานแลว
 10. พิจารณาอนุมัติการกูเงินในวงเงินที่เกิน 50 ลานบาท  และการ
ออกหุนกู เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
 11. พิจารณาอนุมัติการใหกูยืม / ยกเลิกการใหกูยืม ในวงเงินที่เกิน
50 ลานบาท
 12. พิจารณาอนุมัติการซื้อ / ยกเลิก / ขายทรัพยสิน เงินลงทุนคา
ใชจายตางๆ ในวงเงินที่เกิน 50 ลานบาท

 3. To specify  the date,  time and  venue for  the General

Shareowners' Meeting, including the meeting agenda and appointment

of proxies at the meeting; to propose appropriation of profits, reserves,

dividend payments ;  and to prepare comments  to be proposed for

consideration by the shareowners in a 21 - day  period before each

General Shareowners' Meeting.  The company may set the date for

suspension of share transfers registration, which shall be announced

for acknowledgement by  the shareowners at  the Head Office and

branch offices of the company for not fewer than 14 days before the

suspension of transfer registration; or to set a record date of eligible

shareowners’ participation in the General Shareowners' Meeting not

longer than two months in advance before the meeting schedule; and

to set the closing date for share transfer registration by one business

day after the record date in order to conclude the list of shareowners

eligible  for  participation in  the General  Shareowners'  Meeting in

accordance with Section 225 of the Securities and Exchange Act to

ensure the shareowners’  right to participate  in the Meeting  and to

receive dividend payments

 4. To  appoint  executive  committee,  audit  committee,

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.

Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
Don’t be ashamed to ask. Those who boast of  their intelligence are nothing more than dim-witted people.





  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.

   - 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.

  13. พิจารณาอนุมัติการเขาค้ำประกัน / ยกเลิกการค้ำประกัน การ
รับผิดชอบ  /  ยกเลิกความรับผิดชอบตอบุคคล  /  บริษัทในวงเงินที่เกิน
50 ลานบาท
  14. พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุนบริษัทตางๆ  ใน
วงเงินที่เกิน 50 ลานบาท
  15. อื่น ๆ ตามขอกำหนดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

 - อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
  คณะกรรมการบริษัทไดมอบอำนาจใหกรรมการบริหารลงนามกระทำ
แทนบริษัทในกิจการตางๆ ดังตอไปนี้
  1. รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธการดำเนินงานของ
บริษัท  ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและ / หรือ คณะกรรมการบริหาร
เชน เรียกรอง ทวงถาม  และรับชำระหนี้ หรือเรียกรองทวงถามทรัพยสิน
ใดๆ รวมทั้งผลประโยชน หรือสิทธิตางๆ จากบุคคล และบริษัท หางราน
หนวยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลตางๆ ภายใตวัตถุประสงค และ
ระเบียบตางๆ ของบริษัท ตลอดจนใหมีอำนาจตกลงเงื่อนไข และลงลายมือ
ชื่อในสัญญาตางๆ และเอกสารที่เกี่ยวของ
  2. รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท และ  /  หรือคณะกรรมการ
บริหารโดยสม่ำเสมอ
   - โดยรายงานความเคลื่อนไหว  หรือผลการดำเนินงานของ
    บริษัทอยางตอเนื่อง และรวดเร็ว
   - โดยเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง  ครบถวน มีมาตรฐาน และ
    เชื่อถือได
  3. กำกับดูแลกิจการ  ทบทวนและใหความเห็นชอบกับนโยบาย
กลยุทธที่สำคัญ แผนงาน และงบประมาณประจำป
  4. พิจารณา วินิจฉัยการเขาทำรายการกับบุคคลที่เขาขายรายการ
ที่เกี่ยวโยงทั้งหมด ทุกวงเงิน และสรุปผล เพื่อสงใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ  เชน  ทำสัญญาเกี่ยวกับการซื้อและขายสินคา  และผลิต
ภัณฑตางๆ ทุกประเภท ทำสัญญาใหบริการและรับบริการทุกประเภท ทั้ง
ในประเทศ และตางประเทศกับบุคคล บริษัท หางราน หนวยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลตางๆ ตามวัตถุประสงค และระเบียบตางๆ ของบริษัท
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
งานทุกอยาง พลังอยูที่ความรักทั้งสาม คือ รักตัวเอง รักครอบครัว และรักบริษัท



  5. รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน รายงานทางการเงินใหผูสอบ
บัญชีทำการตรวจสอบ  แลวเสนอตอคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ รวมทั้งมีอำนาจสั่งจายเช็ค
ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด  ฝากเงิน  เบิกเงิน  ถอนเงิน
รวมทั้งมีอำนาจทำสัญญาเกี่ยวกับการกูยืม  ใหกูยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชี
สลักหลังซึ่งหนังสือสัญญาใชเงิน  เช็ค ดราฟ ตั๋วแลกเงิน และหนังสือตรา
สารอื่นๆ กับบุคคลและบริษัท หางราน หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติ
บุคคลตางๆ ภายใตวัตถุประสงค  และระเบียบตางๆ ของบริษัท  ตลอดจน
ใหมีอำนาจในการตกลงเงื่อนไขและลงลายมือชื่อในสัญญาตางๆ และเอกสาร
ที่เกี่ยวของ
  6. พิจารณา วินิจฉัย การกูเงิน/คืนเงินกู การออกหุนกูของบริษัท
ทั้งหมด  ทุกวงเงิน  เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ  และสรุปผล
เพื่อสงใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
  7. พิจารณาอนุมัติการใหกูยืม / ยกเลิกการใหกูยืม ภายในวงเงินที่
คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับวงเงินที่เกินอำนาจใหพิจารณาวินิจฉัย
และสรุปผล เพื่อสงใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
  8. พิจารณาอนุมัติการซื้อ / ยกเลิก / ขายทรัพยสิน  เงินลงทุน
คาใชจายตางๆ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด  สำหรับวงเงิน
ที่เกินอำนาจใหพิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล  เพื่อสงใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ เชน ทำสัญญาเกี่ยวกับการใหเชา ใหเชาชวงสังหาริมทรัพย
และอสังหาริมทรัพยตางๆ รวมทั้งจดทะเบียนสิทธิการใหเชา และ/หรือการ
ใหเชาชวง และจดทะเบียนยกเลิกสิทธิการเชา และ/หรือการเชาชวงตางๆ
ทุกประเภทกับบุคคล บริษัท หางราน หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติ
บุคคลตางๆ ตามวัตถุประสงค และระเบียบตางๆ ของบริษัท ตลอดจนใหมี
อำนาจในการตกลงเงื่อนไขและลงลายมือชื่อในสัญญาตางๆ และเอกสารที่
เกี่ยวของ
  9. พิจารณา  วินิจฉัย  การเขาค้ำประกัน / ยกเลิกการค้ำประกัน
การรับผิดชอบ / ยกเลิกความรับผิดชอบตอบุคคล / บริษัท ภายในวงเงินที่
คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับวงเงินที่เกินอำนาจใหพิจารณาวินิจฉัย
และสรุปผล เพื่อสงใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

  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, 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.
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   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 Management 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.

  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  of the Company’s  Board 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)

   10. พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุนบริษัทตางๆ ภาย
ในวงเงินที ่คณะกรรมการบริษัทกำหนด  สำหรับวงเงินที ่เกินอำนาจให
พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อสงใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
   11. อนุมัติการเปด / ปด บัญชีธนาคาร
   12. อนุมัติการไดรับ / ยกเลิก วงเงินสินเชื่อจากธนาคาร
   13. เปล่ียนแปลงสิทธิเซ็นส่ังจาย อนุมัติใบเบิกสินคา และใบยืมสินคา
   14. อนุมัติการปรับสภาพราคาและ / หรือการทำลายสินคาคงเหลือ
ที่เสื่อมสภาพ และ / หรือ ลาสมัย
   15. รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการตลาด
   16. รับผิดชอบงานทางดานบริหารการขาย รานคา การติดตามหนี้
การจดจำนองหลักทรัพยเพื่อประกันการขาย
   17. รับผิดชอบงานทางดานการบริหารงานบุคคล เชน รับพนักงาน
เขา  ปลดพนักงานออก  และมีอำนาจลงโทษ  หรือใหคุณกับพนักงาน
โยกยายตำแหนง  หนาที่การงานของพนักงาน  และมีอำนาจบังคับบัญชา
พนักงาน  ออกคำสั่งใหพนักงานปฏิบัติ  รวมทั้งทำสัญญาเกี่ยวกับการจาง
แรงงานกับบุคคลตางๆ และใหมีอำนาจในการตกลงเงื่อนไข และลงลายมือ
ชื่อในเอกสาร  และสัญญาตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล กับ
กรมแรงงาน หนวยงานประกันสังคม หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจตางๆ
ตามวัตถุประสงค และระเบียบตางๆ ของบริษัท
   18. แตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจน
กำหนดคาตอบแทนและสวัสดิการแกพนักงานในตำแหนงบริหารระดับตางๆ
   19. รองทุกขตอพนักงานสอบสวน  กลาวหาผูกระทำความผิดตอ
บริษัท เพื่อใหดำเนินคดีอาญา  และแตงตั้งตัวแทนชวง เพื่อการดังกลาวนี้
ทั้งมีอำนาจถอนคำรองทุกข และตกลงประนีประนอมยอมความและรับเงิน
แทนบริษัท แตงตั้งทนายวาความ เพื่อฟอง หรือยื่นคำใหการตอศาลทุกศาล
เพื่อดำเนินคดีแทนบริษัทจนกวาคดีถึงที่สุด
   20. กิจการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
   โดยกำหนดเงื่อนไขการรับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ดังนี้
   1. กรรมการบริหารลงนามรวมกัน 2 ทาน และไมตองประทับตรา
สำคัญของบริษัท ภายในวงเงิน 5 แสนบาท
   2. กรรมการบริหารลงนามรวมกับกรรมการบริษัท  ผูมีอำนาจ
กระทำการแทนบริษัทอีก 1 ทาน  และไมตองประทับตราสำคัญของบริษัท
ภายในวงเงิน 1 ลานบาท
   3. กรรมการบริษัทลงนามรวมกัน 2 ทาน และประทับตราสำคัญ
ของบริษัท ไมจำกัดวงเงิน  (ไมตองมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัททั้งนี้
เปนไปตามหนังสือรับรองของบริษัทที่ไดจดทะเบียนไว)

Structure of Shareowning & Management
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  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 baht 50 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  Manawanitjarern,

Secretary of  the Board of Directors acting as the registrar.

 - The  Authority  and  Responsibilities  of  Company’s  Audit
Committee
  1. To review and ensure that the Company has accurate and

adequate financial  reporting;

  2. To review and ensure that the Company has suitable and

effective internal control system and internal audit system;

  3. To review that the Company comply with laws concerning

securities  and exchange,  regulations of the  Stock Exchange  of

Thailand, and other laws related to the Company's business;

  4. To consider, select and nominate independent persons to

be the Company's auditor, and propose such person's fees, as well

as to  attend a non-management  meeting with the  auditor at least

once  a year;

  5. To consider that connected transactions  or transactions

that may have  conflicts of interests are complied with the laws and

the  regulations of the Stock Exchange of Thailand in order to ensure

that they are reasonable and for the best benefit of the Company;

  6. To prepare  the Audit Committee's  Report and  have it

disclosed in the  Company's Annual Report to which must be signed

by the  Audit Committee's Chairperson  and consist of at  least the

following  information:

   a. an opinion on the accuracy, completeness and reliability

    of the Company's  financial report,

  4. หากธุรกรรมที่ทำมีจำนวนเงินเกินจากวงเงินที่กำหนด ธุรกรรม
นั้นจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ V.Meeting ภายในวงเงิน
ที่บริษัทกำหนดไว 10 ลานบาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ภายใน
วงเงินที่บริษัทกำหนดไว 50 ลานบาท
  5. สวนที่เกินกวา  50  ลานบาท  ใหผานการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท
  6.  กรณีที่เปนรายการเรงดวนและไมอาจจะอนุมัติตามขั้นตอนที่
กำหนดได ใหกรรมการบริหารที่เปนกรรมการบริษัท 2 ทาน รวมกันพิจารณา
อนุมัติและดำเนินการไปกอน  แลวคอยนำเรื่องขอสัตยาบันจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการบริษัท ตามวงเงินอนุมัติอีกครั้ง
  7.  กฎเกณฑนี้ใหพิจารณาทบทวนใหมทุกป
  โดยกำหนดใหมีนายทะเบียนควบคุมดูแล คือ กรรมการเลขานุการ
บริษัท - คุณดารณี มานะวาณิชเจริญ

 - อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
  1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง  และ
เพียงพอ
  2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจ
สอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน   ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา
แตงตั้งโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
  3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย  และ
ตลาดหลักทรัพย  ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
  4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อ
ทำหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว
รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี  โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม
ดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
  5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย  ทั้งนี้  เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ
เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
  6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยเปดเผยไวใน
รายงานประจำปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
   (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือได
     ของรายงานทางการเงินของบริษัท
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  b. an opinion on the adequacy of the Company's internal

   control system,

  c. an opinion on  compliance with the  laws concerning

   securities and exchange, the regulations of the Stock

   Exchange of Thailand,  or other laws  related to the

   Company's business,

  d. an opinion on the suitability of the auditor,

  e. an opinion on transactions that may have conflicts of

   interests,

  f. the number of the Audit Committee meetings, and its

   attendance record of each committee member

  g. an  opinion  or overview  comment  that the  Audit

   Committee perceived from its performance under the

   charter, and

  h. other transactions that the shareowners and general

   investors should know under its scope of duties and

   responsibilities assigned by the Board of Directors;

 7. In carrying out the Audit Committee's duties, if it found or

has any suspects that there are transactions or the following actions

which may have a  considerable impact on the Company's financial

status and  performance ;  it should report  them to  the  Board of

Directors in order to correct them within a suitable time frame set by

the Audit Committee:

  a. transactions causing conflicts of interests

  b. fraud or  irregularity  or have key  mistakes in  the

   internal control system 

  c. breach of laws concerning securities and exchange,

   regulations of  the Stock  Exchange of  Thailand, or

   other laws related to the Company's business

  If the Board of Directors or its executives  failed to arrange

to have them corrected within due course, any member of the  Audit

Committee may report such transactions or actions to the Securities

and Exchange Commission or the Stock Exchange of  Thailand;

 8. To support and follow up to ensure that the Company has

effective risk management system;

 9. To improve the Charter of the Audit Committee and present

it to the Board of  Directors for approvals, and

 10. To perform any other matters as assigned by the Board of

Directors  with  the  Audit  Committee's  agreement  under  the

Company's Articles of Association and laws.

  (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
   ของบริษัท
  (ค) ความเห็นเกี ่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลัก
   ทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย
   แหงประเทศไทย  หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ
   บริษัท
  (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
  (จ) ความเห็นเกี ่ยวกับรายการที ่อาจมีความขัดแยงทางผล
   ประโยชน
  (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวม
   ประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
  (ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ
   ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร(charter)
  (ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผู ถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ
   ภายใตขอบเขตหนาที ่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบ
   หมายจากคณะกรรมการบริษัท
 7. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือ
มีขอสงสัยวามีรายการ หรือการกระทำดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยาง
มีนัยสำคัญตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท   ใหคณะ
กรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุง
แกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  (ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
  (ข) การทุจริต   หรือมีสิ ่งผิดปกติ   หรือมีความบกพรองที่
   สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  (ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
   ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   หรือ
   กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
  หากคณะกรรมการบริษัท   หรือผูบริหารไมใหมีการปรับปรุง
แกไขภายในเวลาที่กำหนด  กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงาน
วามีรายการหรือการกระทำดังกลาวตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 8. สนับสนุนและติดตามใหบริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงอยางมี
ประสิทธิภาพ
 9. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  ดวย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยอาศัยอำนาจตามขอบังคับ
ของบริษัทและกฎหมาย
 ในการปฏิบัติดังกลาวขางตน  คณะกรรมการตรวจสอบ  มีความ
รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคง
มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก  Reference to  the  above  duties,  the  Audit  Committee  is

accountable to the Board of Directors whereas the Board of Directors

remains responsible to third parties for the operations of the Company.

Structure of Shareowning & Management




ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
ชีวิตการศึกษาตางจากชีวิตการทำงาน



 - The  Authority  and  Responsibilities  of  the  Remuneration
Committee
  1. To propose  policy  and  criteria  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 with consideration on its business performance , the amount

approved by the general shareowners’ meeting, as well as the amount

paid in  the previous year to be  submitted for  consideration to the

Company’s Board of Directors and the general shareowners’ meeting

  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 qualifications  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  out other  matters  assigned by  the Board of

Directors.

 - อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
  1. เสนอนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนสำหรับกรรม
การและผูบริหารระดับสูง
  2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแตละป
  3. พิจารณากำหนดวงเงินคาตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท
โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัท  วงเงินคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุน และจำนวนเงินคาตอบแทนที่จายในปที่ผานมาเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุน
  4. พิจารณาจัดสรรคาตอบแทนแกกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึง
อำนาจหนาที่ และปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผูถือหุนไดอนุมัติ
  5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 - อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหา
  1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเขา
ดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท
  2. ตรวจสอบประวัติและขอมูลตางๆ ของบุคคลที่ไดรับการคัดเลือก
โดยคำนึงถึงความรู ความสามารถ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญจากหลาก
หลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเปนไปตามขอบังคับของบริษัท
และกฏหมายที่เกี่ยวของ
  3. จัดทำความเห็นหรือขอเสนอแนะตางๆ   เพื่อใชประกอบการ
พิจารณา
  4. เสนอชื่อบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณา
  5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 - อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  1. กำหนดนโยบาย เปาหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท  ใหเกิดความชัดเจนตอเนื่อง  รวมถึงความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน  เพื่อจัดการความเสี่ยงตางๆ  ที่สำคัญ  และ
รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ
  2. สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเสี่ยง
ทุกระดับในองคกร
  3. ดูแลใหบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิ
ภาพ โดยใหความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนา และรายการผิดปกติ
ทั้งหลาย
  4. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกรใหมีประสิทธิ
ภาพอยางตอเนื่อง
  5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
Life at school is not the same as life at work.



 - 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 resolutions of

meetings of the  Executive Board  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. To carry out  other  matters  assigned  by the  Board of

Directors and the Executive Board.

   The scope of authority and responsibilities, including the

process to  appoint and  terminate the  Board of Directors,  the

Executives Board,  the Remuneration Committee,  the Nomination

Committee  and the  Risk Management  Committee is  now under

revision.

Nomination of Board of Directors and Management
 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. This process

can  be  done in the  next board of directors'  meeting,  Unless the

remaining term of service of such director is less than 2 months.

 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.

 - อำนาจหนาที่ของฝายจัดการ
  คณะกรรมการบริษัท กำหนดบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของ
ฝายจัดการ ดังนี้ 
  1. ดำเนินการและ / หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัท ใหเปน
ไปตามนโยบาย แผนงาน เปาหมาย ขอบังคับ และระเบียบบริษัท
  2. ดำเนินการบริหารงานใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร  และคณะกรรมการบริษัท  ดวยงบประมาณที่ไดรับอนุมัติอยาง
เครงครัด ซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชนของบริษัท และ
ผูถือหุนอยางดีที่สุด
  3. ดำเนินกิจการงานตางๆ  ของบริษัท  ใหเปนไปตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี ที่คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดไวเปนแนวทางปฏิบัติ
  4. รายงานผลงาน  ความกาวหนาจากการดำเนินงานตามมติที ่
ประชุม  และผลการดำเนินงานของบริษัทที่สำคัญตอคณะกรรมการบริษัท
อยางตอเนื่องเปนประจำทุกเดือน
  5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
บริหารมอบหมาย
   ทั้งนี้ บริษัทฯ อยูระหวางปรับปรุงขอบเขตอำนาจหนาที่ วิธีการ
แตงตั้งและถอดถอน  คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหาร  คณะ
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน  คณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

การสรรหากรรมการและผูบริหาร
 คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะเสนอเขา
ดำรงตำแหนงกรรมการที่วางลง เสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
นำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เวนแตกรณีที่มิใชเปนการออกตามวาระ คณะ
กรรมการสรรหาอาจพิจารณาแตงตั ้งบุคคลเขาเปนกรรมการบริษัทแทน
ตำแหนงกรรมการที่วางลง ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแต
วาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน ตามขอบังคับของบริษัท

 1. องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท
  ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการขอ  19  ใหบริษัทมี
คณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา  5  คน  และกรรมการไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร

Structure of Shareowning & Management




ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
ชนะใจมิตรและศัตรูได คือผูชนะที่แทจริง



  วิธีการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท
  ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่  3  คณะกรรมการ ขอ 21 กรรมการ
บริษัทใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตามหลักเกณฑ และวิธีการดังนี้
  1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
  2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม  (1)

เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนน
เสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
  3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผู ไดรับ
เลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนน
เสียงเทากัน เกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น
ใหประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

  วิธีการถอดถอน
  - การออกตามวาระ
   ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่  3  คณะกรรมการ ขอ 22 ในการ
ประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง   ใหกรรมการออกจากตำแหนงเปนจำนวน
หนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจำนวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวน
ไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม  กรรมการที่จะตอง
ออกจากตำแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับ
ฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตำแหนง
นานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตำแหนง

  - การออกนอกจากวาระ
   1. ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่  3  คณะกรรมการ  ขอ  23
นอกจากการพนตำแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตำแหนงเมื่อ
    (1) ตาย
    (2) ลาออก
    (3) ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
     หรือขอบังคับนี้    

    (4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก
    (5) ศาลมีคำสั่งใหออก

  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.

  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 :

Chapter 3 “ Board of Directors “ Article 23 stipulating that the director

shall be terminated/dismissed from the position in the case of :

    (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.



Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
One who wins friends and foes is the true winner.



 2. องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
  คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งกรรมการบริษัท  4  ทาน และผูบริหาร
9  ทาน  ดำรงตำแหนงกรรมการบริหาร  เพื่อมอบหมายใหคณะกรรมการ
บริหารปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัท
  วิธีการแตงตั้งและถอดถอน  จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

 3. องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
  ตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เรื่องคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   ฉบับลงวันที่   9
มิถุนายน  2551 กำหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการ
ของบริษัท  ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทแตงตั้งอยางนอย  3  คน  เปน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คนตองเปนผูที่มี
ความรูดานบัญชีหรือการเงิน
  วิธีการแตงตั้งและถอดถอน  จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

 4. องคประกอบและการแตงตั ้งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
  และคณะกรรมการสรรหา
  เพื่อความถูกตอง และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   คณะกรรมการบริษัทฯ  ไดแตงตั ้ง
กรรมการบริษัท 3 ทาน ดำรงตำแหนงกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และ
แตงตั้งกรรมการบริษัท 4 ทาน ดำรงตำแหนงกรรมการสรรหา
  วิธีการแตงตั้งและถอดถอน  จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

 5. องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
  คณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผู
กำกับดูแลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงตั้งประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และกรรมการอีกไมนอยกวา 2 คน
  วิธีการแตงตั้งและถอดถอน จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 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. Composition and Appointment of the Audit Committee
  According to SET’s announcement  concerning qualifications

and scope of work  for the audit committee,  dated June  9,  2008,

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 Management
  Committee
  The Board of Directors has assigned the Audit Committee to

supervise the Risk Management Committee.

  The Board has also appointed Chairman of the Risk Manage-

ment Committee and not less than two members of the committee.

  Appointment and Removal  shall be  made by  the Board of

Directors’ meeting in compliance with the Audit Committee’s approval.

Structure of Shareowning & Management




ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
ทำดีเปรียบการเดินทวนกระแสน้ำ ทำชั่วเปรียบการลอยตามน้ำ



Remuneration
 1. The 2008 monetary remuneration for the Operating year 2007

  (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 78-79 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

55,915,806  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.  

Shares held by Directors and  Executives in  the Company
and in the affiliated companies
 - Shares held by Directors and  Executives in  the Company

  increase/decrease  during the past year as Chart displaying

  Directors and  Executives'  position, remuneration, shares

  holding and attendance to the meetings as stated in the page

  78-79 of this annual report

 - Shares held by Directors in the affiliated companies

    - None -

คาตอบแทนผูบริหาร
 1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ในป 2551 สำหรับผลการดำเนินงานในป
2550

  (ก) คาตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบดวย เงินบำเหน็จ, เบี้ย
ประชุม และคาตำแหนง ตามตารางแสดงตำแหนงหนาที่งาน คาตอบแทน
กรรมการ  การถือหุน  และการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทและ
ผูบริหารหนา 78-79 ในรายงานประจำปนี้
  (ข) คาตอบแทนกรรมการบริหารและผู บริหารสี ่รายแรกรองจาก
ผูจัดการลงมา และผูบริหารในระดับเทียบเทารายที่สี่ทุกราย รวม 13 ทาน
เทากับ  55,915,806  บาท  โดยเปนคาตอบแทนในรูป เงินเดือน, เงิน
อุดหนุน, เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยประชุม

 2. คาตอบแทนอื่น
  เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  บริษัทฯ และพนักงานรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ตาม
พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยจัดตั้ง ณ วันที่ 3 มิถุนายน
2539 ทะเบียนเลขที่ 41/2539 และมอบหมายใหผูจัดการรับอนุญาตเปนผู
จัดการกองทุนนี้ โดยหักจากเงินเดือนพนักงานสวนหนึ่งและบริษัทฯ จาย
สมทบสวนหนึ่ง และจะจายใหพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบ
การที่กำหนด

การถือหุนของกรรมการและผูบริหารในบริษัทและบริษัทในเครือ
 - การถือหุนของกรรมการและผูบริหารในบริษัทเพิ่มขึ้น/ลดลง ในปที่
  ผานมา ตามตารางแสดงตำแหนงหนาที่งาน คาตอบแทนกรรมการ
  การถือหุน และการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทและผูบริหาร
  หนา 78-79 ในรายงานประจำปนี้
 - การถือหุนของกรรมการในบริษัทในเครือ
    - ไมมี -



Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
Doing good is like striding upstream: doing bad is like floating downstream.



 1. ดร. สม จาตุศรีพิทักษ 11 Chairman

 2. คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 17 Vice Chairman   Chairman  Advisor to the Executive

           Board of Directors

 3. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา 35 President and  Chairman   President and Executive 

     Executive Chairman     Chairman

 4. ดร. ธีระพงษ วิกิตเศรษฐ 9   Chairman    

 5. คุณธรรมรัตน โชควัฒนา 9 Director and Executive     Director and Executive

     Vice President     Vice President and 

           Vice President Div X

 6. คุณอมร อัศวานันท 28      Chairman

 7. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสภักดี 4

 8. พล.ต.ท. อัมรินทร เนียมสกุล 2

 9. คุณมนู ลีลานุวัฒน 4

 10. คุณดารณี มานะวาณิชเจริญ 31       Vice President Accounting,

           Finance and Information

           Technology

 11. คุณวีระ เอื้ออารักษ 4

 12. คุณสมพล ชัยสิริโรจน        Vice President Div C

 13. คุณอำนวย บำรุงวงศทอง        Vice President Div G, K

 14. คุณจินตนา เฉลิมชัยกิจ        Vice President Div H

 15. คุณพิสมัย ชุนมนุ        Vice President Div I

 16. คุณสมคิด จักรวาฬนรสิงห        Vice President Div J

 17. คุณนงลักษณ เตชะบุญเอนก        Vice President Div L, M ,O

 18. ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป        Vice President Div V

 19. คุณชุมาพันธ วิเชียรเกื้อ        Vice President Human

           Resource Management

 20. คุณไพโรจน หิรัญวงศสวาง        Vice President Div R and Vice

            President Sale Administration

 21. คุณประพันธ จึงพัฒนาพงษ
 22. คุณณัฐพัฒน เพ็ชรรัตนาภรณ
 23. คุณมัญชุสา ธีรพงษพิพัฒน
 24. คุณดวงฤดี มิลินทางกูร
   รวม   11 4 3 4 5  13

ตารางแสดงตำแหนงหนาที่งาน คาตอบแทนกรรมการ การถือหุน และการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทและผูบริหาร

หมายเหตุ : การเขารวมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระบุอยูใน หนา 112-113 ในรายงานประจำปนี้
  คาตอบแทนกรรมการและจำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทและผูบริหารเขาประชุม นับตามอายุปกรรมการที่ไดรับคัดเลือกจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำปของ
  บริษัท โดยนับจากวันประชุมสามัญผูถือหุนอยูในชวงเดือนเมษายนของทุกป (ซึ่งไมตรงกับปปฏิทิน)

  รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

ชื่อ

ตำแหนง (Position)

A

B

ระยะเวลาการดำรง
ตำแหนง

กรรมการบริษัท
(สิ้นสุด 31 ธ.ค. 51)
Office period of

company’s Directors
and Dec 31,08

(ป / years)

กรรมการบริษัท
Board of Directors

(BOD)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

Board of Audit
Committee

(BOA)

คณะกรรมการ
พิจารณาคา
ตอบแทน
Board of

Remuneration
Committee

คณะกรรมการ
สรรหา

Board of
Nomination
Committee

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
Risk Management

Committee

คณะกรรมการ
บริหาร

Board of Executive
Directors
(BOE)
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
ศึกษาคนเพื่อมอบงานใหเหมาะกับความสามารถ



Notes : The attendance to the meeting of Board of Remuneration committe, Board of Nomination Committe and Risk management Committee is stated in page

  112-113 of this annual report

  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)

  Including shares held by the spouse and minor children

Chart displaying Directors and Executives' position, remuneration, shareowning and attendance to the meetings

คาตอบแทน
กรรมการรวม
Remuneration

For BOD

ณ  31 ธันวาคม /
as of December 31

2551/2008 2550/2007

เพ่ิม/(ลด)
Increase

(Decrease)

การเขาประชุม
สามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 43

ประจำป 2551
Attendance
to the 43rd

shareowners’
meeting 2008

Name
กรรมการบริษัท
รวม 12 ครั้ง/ป
BOD's meeting
12 times/year

กรรมการ
ตรวจสอบ

รวม 10 ครั้ง/ป
BOA'S meeting
10 times/year

กรรมการบริหาร/BOE's meeting

Primary Board
รวม 30 ครั้ง/ป
30 times/year

Secondary Board
รวม 22 ครั้ง/ป
22 times/year

AB จำนวนครั้งที่เขาประชุม
Attendance to the meetings

การถือหุนของกรรมการและผูบริหาร
Shares held by Directors and Executives

 6,532,000.00 10,680 10,680  12/12     Som Chatusripitak  Ph.D. 1.

 2,072,000.00 6,558,940 6,486,740 72,200 12/12  30/30   Boonsithi  Chokwatana 2.

 2,072,000.00 3,769,470 3,589,570 179,900 12/12  22/30 19/22  Boonkiet Chokwatana 3.

            

 472,000.00    12/12 10/10    Thiraphong Vikitset  Ph.D. 4.

 360,000.00  386,611 384,831 1,780 10/12  25/30 19/22  Thamarat Chokwatana 5.

 466,000.00    11/12  8/10    Amorn Asvanunt 6.

 454,000.00     9/12  8/10    Police.Gen. Somchai Prabhasabhakdi 7.

 372,000.00     12/12  7/10    Pol.Lt.Gen. Amarin Niemskul 8.

 466,000.00  1,075,280 1,075,280  11/12     Manu Leelanuwatana 9.

 972,000.00  363,350 617,030 (253,680) 12/12  28/30 21/22  Daranee Manawanitjarern 10.

 460,000.00  612,320 612,320  10/12     Vira Ua-Arak 11.

  63,340 63,340    27/30 20/22  Somphol Chaisiriroj 12.

  163,050 143,050 20,000   27/30 21/22  Amnuay Bumroongwongthong 13.

  14,640 14,640    22/30 19/22  Chintana Chalermchaikit 14.

  21,150 21,150    20/30 17/22  Pisamai Chunmanu 15.

  99,050 99,050    23/30 20/22  Somkid Chakawannorasing 16.

       29/30 20/22  Nonglaks Techaboonanek 17.

  16,100 16,100    18/30 19/22  Pennapha Dhanasarnsilp, D.B.A. 18.

  2,840 2,840    15/30 11/22  Chumaphan Wichienkuer 19.

   

  6,470 6,470    28/30 22/22  Pairoj  Hirunwongsawang 20.

  5,000  5,000      Prapan Juangpatanapong 21.

          Nuttaphat Petchratanaporn 22.

          Munchusa Terapongpipat 23.

          Duangrudee  Milintanggul 24.

 14,698,000.00 13,168,291 13,143,091 25,200     22  Total

A

B

A



Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
Study the nature of each person to be able to delegate the right job.
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ขอมูลของกรรมการบริษัทและผูบริหาร

ชื่อ / ตำแหนง วุฒิการศึกษา ประสบการณหลัก
* สัดสวน
การถือหุน

Proportion of
Shares Holding

หมายเหตุ : 1. * รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
 2.  ตำแหนงหนาที่งานของกรรมการบริษัทและผูบริหารแตละทาน ตามตารางแสดงตำแหนงหนาที่งาน คาตอบแทนกรรมการ การถือหุน
   และการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทและผูบริหาร หนา 78-79 ในรายงานประจำปนี้

 1. ดร. สม จาตุศรีพิทักษ ปริญญาเอก (การเงิน)   ตำแหนงปจจุบัน 0.004

  ประธานกรรมการ และ  ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) 1. กรรมการกิตติมศักดิ์ หอการคาไทย
  กรรมการอิสระ มหาวิทยาลัยแหงรัฐนิวยอรค สหรัฐอเมริกา 2. กรรมการ มูลนิธิฮั่วเคี้ยวปอเต็กเซี่ยงตึ๊ง
       (ปอเต็กตึ๊ง)
      3. ที่ปรึกษาสภาหอการคาแหงประเทศไทย
      4. ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการเงินการคลัง
       และสถาบันการเงินสภาผูแทนราษฎร
      5. ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
      ตำแหนงในอดีต
      1. สมาชิกวุฒิสภา
      2. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
      3. ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
      4. ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา
      5. ประธานสมาคมธนาคารแหงประเทศไทย

 2. บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์     กรรมการ บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง 2.26

  รองประธานกรรมการ  - สาขาบริหารธุรกิจ
    1. มหาวิทยาลัยบูรพา
    2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
    3. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
    4. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
   -  สาขาวิศวกรรมศาสตร
    1. มหาวิทยาลัยขอนแกน

 3. บุญเกียรติ โชควัฒนา 1. ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  1. ประธานกรรมการ บมจ. เอส แอนด เจ 1.30

  กรรมการผูอำนวยการ และ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส 
  ประธานกรรมการบริหาร 2. ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  2. ประธานกรรมการ บมจ. ประชาอาภรณ  
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
   3. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรม
    เครื่องกล จาก Worcester Polytechnic 

    Institute,Massachusetts, U.S.A.  

 4. ดร. ธีระพงษ วิกิตเศรษฐ ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร)  1. กรรมการ บจ. เบทเตอรเวย (ประเทศไทย)  - 

  กรรมการอิสระ และ มหาวิทยาลัย West Virginia สหรัฐอเมริกา 2. กรรมการสภาสถาบันบัณฑิต
  ประธานกรรมการตรวจสอบ     พัฒนบริหารศาสตร
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
ความรูมีอยูทุกหนแหง อยูที่เราจะรับรูหรือไม



 DAP, DCP Present Positions Ph.D. (Finance), MBA,  Som  Chatusripitak 1.

  1. Honorary Director, Thai Chamber of The State University of  New York,  Chairman and

   Commerce. U.S.A.   Independent Director

  2. Director, Poteck Siang Tueng Foundation

  3. Advisor, Board of Trade of Thailand.

  4. Advisor, Sub Committee on Monetary,

   Finance and Financial  Institutions,

   House of  Representatives

  5. Advisor, Stock Exchange of Thailand.

   Former  Positions
  1. Senator, Royal Thai Senate

  2. Minister of Commerce

  3. Advisor to the Prime Minister

  4. Advisor, Speaker of The Parliament

  5. Chairman, Thai Bankers Association

 DAP, DCP Director of Saha Pathana Inter –  Honorary Degree  Boonsithi  Chokwatana 2.

  Holding Plc. - Doctor of Business Administration Vice Chairman

      1. Bura Pha University

      2. Thammasat University

      3. The National Institute of Development

       Administration

      4. University of the Thai Chamber of

       Commerce

     - Doctor of Engineering

      1. Khon Kaen University

  DAP, DCP 1. Chairman of S & J International 1. Honorary Doctorate Degree in Business  Boonkiet  Chokwatana 3.

   Enterprises Plc.  Administration (Management) from President & Executive

  2. Chairman of People’s Garment Plc.  Sripratum  University Chairman

     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

The data of Directors and Executives

Major Experience  Education Name / Position
ประวัติ

การอบรม
Training

Background

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 78-79 of this annual report.   



Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
Knowledge is everywhere, depending on whether we see it. 



ขอมูลของกรรมการบริษัทและผูบริหาร

ชื่อ / ตำแหนง วุฒิการศึกษา ประสบการณหลัก
* สัดสวน
การถือหุน

Proportion of
Shares Holding

หมายเหตุ : 1. * รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
 2.  ตำแหนงหนาที่งานของกรรมการบริษัทและผูบริหารแตละทาน ตามตารางแสดงตำแหนงหนาที่งาน คาตอบแทนกรรมการ การถือหุน
   และการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทและผูบริหาร หนา 78-79 ในรายงานประจำปนี้

 5. ธรรมรัตน  โชควัฒนา ปริญญาตรีศิลปศาสตร   1. กรรมการ บมจ. ไทยวาโก   0.13

  กรรมการผูชวยผูอำนวยการ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2. กรรมการ บจ. ไทยอรุซ
  และผูอำนวยการฝาย X

 6. อมร อัศวานันท 1. ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ   ตำแหนงปจจุบัน - 

  กรรมการอิสระ และ  มหาวิทยาลัยโบวลิ่งกรีน  สหรัฐอเมริกา 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
  กรรมการตรวจสอบ 2. บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  บมจ.ประชาอาภรณ
      2. กรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟารอีสท ดีดีบี   

      3. กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพโสภณ 

      ตำแหนงในอดีต
      - ผูบริหารอาวุโสของธุรกิจการเงินการธนาคาร
       อสังหาริมทรัพย โรงแรม กอสราง

 7. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสภักดี ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร    ตำแหนงปจจุบัน - 

  กรรมการอิสระ และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กรรมการตรวจสอบ บมจ. สหโคเจน
  กรรมการตรวจสอบ    ตำแหนงในอดีต
      ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อสมท

 8. พล.ต.ท. อัมรินทร เนียมสกุล 1. ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร    1. กรรมการตรวจสอบ  -

  กรรมการอิสระ และ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
  กรรมการตรวจสอบ 2. ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร 2. กรรมการตรวจสอบ บมจ. สหพัฒนพิบูล 
    มหาวิทยาลัยแคนซัส สหรัฐอเมริกา
 9. มนู ลีลานุวัฒน ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร   1. ประธานกรรมการ บมจ. ไทยวาโก   0.37

  กรรมการ มหาวิทยาลัยชิบะ  ประเทศญี่ปุน 2. รองประธานกรรมการ บมจ. ธนูลักษณ
      3. ประธานกรรมการ บมจ. เท็กซไทลเพรสทีจ
 10. วีระ เอื้ออารักษ 1. ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต   กรรมการผูจัดการ บจ. วีระ ลอว ออฟฟส  0.211

  กรรมการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
   2. เนติบัณฑิตไทย  แหงเนติบัณฑิตยสภา
 11. ดารณี มานะวาณิชเจริญ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ กรรมการ บจ. ฮัวถอ (ประเทศไทย) 0.125

  กรรมการ และผูอำนวยการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
  ฝายบัญชีการเงินและสารสนเทศ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 12. สมพล ชัยสิริโรจน ปริญญาโทศิลปศาสตร   กรรมการ บมจ. ธนูลักษณ   0.022

  ผูอำนวยการฝาย C มหาวิทยาลัยโอไฮโอ  สหรัฐอเมริกา
 13. ประพันธ จึงพัฒนาพงษ ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  กรรมการ บจ. ไทยกุลแซ   0.0017

  ผูอำนวยการฝาย D  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
เที่ยงธรรม และเยือกเย็น คือ หลักสำคัญในการปกครองคน



The data of Directors and Executives

Major Experience  Education Name / Position
ประวัติ

การอบรม
Training

Background

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 78-79 of this annual report.   

 DAP, DCP 1. Director of Thai Wacoal Plc. B.A., Bachelor of Arts.  Thamarat  Chokwatana 5.

  2. Director of Thai Arusu Co.,Ltd. Assumption University  Director and Executive 

            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 2. Bachelor  Accountancy  Chulalongkorn   Independent Director and

   Garment Plc.     University    Audit Committee Member

  2. Audit Committee of Far East DDB Plc.

  3. Independent Director of

   Krungthep 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 Administration    Prabhasabhakdi

  (Chonburi) Plc.         Independent Director and

  Former  Position         Audit Committee Member

  Audit Committee Chairman of  MCOT  Plc.

 DAP 1. Audit Committee Member of Saha 1. MPA, National Institute of Development  Police.Lt.Gen. Amarin 8.

   Pathana Inter– Holding Plc.  Administration    Niemskul

  2. Audit Committee Member of 2. M A. Kansas University, U.S.A. Independent Director and

   Sahapathanapibul Plc.      Audit Committee Member

 DAP, DCP 1. President of  Thai Wacoal  Plc. Bachelor of Mechanical Engineering,  Manu  Leelanuwatana 9.

   2. Vice President of Thanulux  Plc. Chiba University, Japan  Director

  3. President of  Textile Prestige  Plc.

 DAP, DCP Managing Director of Vira Law Office Co.,Ltd 1. Bachelor of Law, Thammasat University Vira    Ua-Arak 10.

       2. Barrister - at - law   Director

 DAP, DCP Director of Hwato (Thailand) Co.,Ltd. MBA, Faculty of Commerce and  Daranee  Manawanitjarern 11.

       Accountancy, Chulalongkorn University Director and Vice President

            Accounting,Finance and

            Information Technology

 DAP, DCP Director of Thanulux  Plc. Master of Arts, Ohio University, U.S.A. Somphol  Chaisiriroj 12.

            Vice President Division C

 - Director of Thai Gunze Co.,Ltd. B.S. (Faculty of Commerce and Accountancy), Prapan Juangpatanapong 13.

       Chulalongkorn University Vice President Division D



Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
Righteousness and tranquility are fundamental elements to human resource management.



ขอมูลของกรรมการบริษัทและผูบริหาร

ชื่อ / ตำแหนง วุฒิการศึกษา ประสบการณหลัก
* สัดสวน
การถือหุน

Proportion of
Shares Holding

หมายเหตุ : 1. * รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
 2.  ตำแหนงหนาที่งานของกรรมการบริษัทและผูบริหารแตละทาน ตามตารางแสดงตำแหนงหนาที่งาน คาตอบแทนกรรมการ การถือหุน
   และการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทและผูบริหาร หนา 78-79 ในรายงานประจำปนี้

14. อำนวย บำรุงวงศทอง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  กรรมการผูจัดการ บมจ. ไทยวาโก  0.056

  ผูอำนวยการฝาย G , K  โรงเรียนสยามธุรกิจ
 15. จินตนา เฉลิมชัยกิจ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร  1. กรรมการ บจ. อินเตอรเนชั่นแนล  0.005

  ผูอำนวยการฝาย H จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  แลบบอราทอรีส 
     2. กรรมการ บจ. แฟนซีแอล (ประเทศไทย)
 16. พิสมัย ชุนมนุ ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร  1. กรรมการผูจัดการ บจ. ไทยอรุซ 0.007

  ผูอำนวยการฝาย I  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2. กรรมการผูจัดการ บจ. ดีเอฟ อินเตอร
 17. สมคิด จักรวาฬนรสิงห ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร กรรมการ บจ. โทเทิลเวยอิมเมจ 0.034

  ผูอำนวยการฝาย J มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 18. นงลักษณ เตชะบุญเอนก 1. ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร  1. กรรมการบริหาร บมจ.ไทยวาโก -

  ผูอำนวยการฝาย L, M, O  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2. กรรมการผูจัดการ บจ. เอส อาร พี
   2. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด)  แอดเวอรไทซิ่ง
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง 3. กรรมการผูจัดการ บจ. มิตรพัฒนา โฮมชอปปง
 

19. ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป ปริญญาเอก (DBA) Nova Southeastern กรรมการ บมจ. สหพัฒนพิบูล 0.006

  ผูอำนวยการฝาย  V   University, U.S.A.

 20. ไพโรจน หิรัญวงศสวาง ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร(สถิติ) 1. กรรมการ บจ. อินทนิลเชียงใหม    0.002

  ผูอำนวยการฝาย R และ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2. กรรมการ บจ. อินเตอรเซาท
  ผูอำนวยการฝายบริหารการขาย
 

 21. ชุมาพันธ วิเชียรเกื้อ ปริญญาโท สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร   กรรมการผูจัดการ บจ. เทรน ไทม เทสต    0.0009

  ผูอำนวยการฝายสำนักงานบริษัท  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
ผูที่ยิ้มแยมแจมใสมักเปนที่รักใครของคนทั่วไป



The data of Directors and Executives

Major Experience  Education Name / Position
ประวัติ

การอบรม
Training

Background

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 78-79 of this annual report.   

 DAP, DCP Managing Director of Thai Wacoal Plc. Vocational Certificate from Siam Amnuay Bumroongwongtong 14.

    Business College Vice President Division G, K

 DAP, DCP 1. Director of  International B.S.(Science) Chulalongkorn University  Chintana Chalermchaikit 15.

 UFS, FND  Laboratories Corp.,Ltd.   Vice President Division H

  2. Director of Fancl (Thailand) Co.,Ltd.

 DAP 1. Managing Director of Thai Arusu Co.,Ltd. B.S. (Communication Arts) Pisamai Chunmanu 16.

  2. Managing Director of DF Inter Co.,Ltd. Chulalongkorn University Vice President Division I

 DAP, DCP Director of Total Way Image Co.,Ltd. Bachelor of Communication Arts,   Somkid Chakawannorasing 17.

    Sukhothai Thammathirat  Open  University Vice President Division J

 DAP 1. Executive Director of Thai Wacoal Plc. 1. B.S. (Communication Arts) Chulalongkorn  Nonglaks Techaboonanek 18. 

  2. Managing  Director of SRP  University Vice President Division

   Advertising Co.,Ltd.  2. B.S. (Marketing) Ramkhamhaeng  L, M,O

  3. Managing Director of MIT Pathana  University

   Homeshopping  Co.,Ltd. 

 DAP, DCP Director of  Saha Pathanapibul Plc. Doctoral of Business Administration  Pennapha Dhanasarnsilp,D.B.A 19.

    Nova Southeastern University, U.S.A. Vice President Division  V

  - 1. Director of  Intanin Chiangmai   Co.,Ltd. Bachelor Degree (Statistics) Pairoj Hirunwongsawang 20.

  2. Director  of  Intersouth  Co.,Ltd. Ramkhamhaeng University Vice President Division R and

      Vice President Sale

      Administration

 DAP, DCP Managing Director of Train Time Test Co.,Ltd. Master Degree in Government, Faculty  of     Chumaphan  Wichienkuer 21.

    Political Science, Chulalongkorn University Vice President Human

      Resource Management



Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
Those with smiling faces will be loved by all.



การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
 วัฒนธรรมที่ดีอันยาวนานวัฒนธรรมหนึ่งของบริษัทก็คือ การยึดถือวา
บริษัทฯ เปนของสวนรวมไมไดเปนของผูใดผูหนึ่ง ดังนั้นหนาที่สำคัญ
หนาที่หนึ่งของพนักงานบริษัททุกคนในทุกระดับ คือ ชวยกันตรวจตราดูแล
ปองกันไมใหมีการนำทรัพยสินของบริษัทไปใชโดยมิชอบ ไมวาโดยผูใด
โดยระลึกถึงหนาที่ดังกลาวมาเปนเวลาชานาน ทำใหหนาที่นี้ฝงรากลึกใน
สำนึกของพนักงานทุกระดับ
 การตระหนักในหนาที่ดังกลาวทำใหการบริหารงานของบริษัท มีลักษณะ
เปนการบริหารโดยคณะบุคคลเกือบทั้งหมดมาหลายทศวรรษ  โดยมีการ
ประชุมหารือรวมกัน  ทั้งในระดับเดียวกันและตางระดับขามสายงานอยู
ตลอดเวลา การดำเนินงานในลักษณะดังกลาวทำใหผูบริหารทานใดทานหนึ่ง
ไมสามารถกอความเสียหายที่มีนัยยะสำคัญตอบริษัทไดดวยการกระทำการ
ตามลำพัง โดยปราศจากความรอบคอบ
 นอกจากการบริหารงานโดยคณะบุคคล บริษัทไดยึดหลักปฏิบัติตาม
ISO 9001 : 2008 อยางเครงครัด โดยยึดหลักความโปรงใสของการจัดการ
และการตัดสินใจ ซึ่งทำใหบริษัทฯ มีธรรมาภิบาลที่ดีในทุกดาน ลักษณะ
การทำงานของบริษัทสงผลใหบริษัทมีประสิทธิผลดานการควบคุมภายใน
นัยยะขางตนอยางนาพอใจ

การกำกับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการบริษัทใหความสำคัญตอการสรางระบบการกำกับดูแล
กิจการที ่ดี  เพื ่อใหการดำเนินธุรกิจของบริษัท  เปนไปอยางโปรงใสมี
ประสิทธิภาพ มั่นคง เจริญเติบโต และเปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
ตลอดจนเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ และความมั่งคั่งอยางยั่งยืนแกผูถือหุน
โดยมีนโยบายในการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือความพอ
ประมาณ  ความมีเหตุผล  และการมีภูมิคุ มกันที ่ดี  โดยอาศัยความรู 
ความรอบคอบ และความระมัดระวังมาใชในการวางแผนและการดำเนินงาน
ขณะเดียวกันไดเสริมสรางผูบริหารและพนักงานทุกคนใหมีคุณธรรม ความ
ซื่อสัตยสุจริต ความขยัน อดทน อดออม มีการแบงปนและใชสติปญญา
ความสามารถในการดำเนินงาน  พรอมตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
การเมือง วัฒนธรรมและสังคม  เพื่อประโยชนสุขอยางสมดุลและยั่งยืน
 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ไดผานการเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2545 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2545 ประกอบดวย
นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน
บริษัทฯ ไดแจกใหกับกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อเปนแนว

Supervision of the Use of Internal Information
 One of the long-standing admirable aspects of corporate culture

is a conscientious sense of business ethics, that the Company belongs

to the  public  at large  and not to by any  individual or group of

individuals. Hence, it is a major duty of all personnel at all levels to

supervise the use of corporate property and to prevent its misuse for

personal or any other purposes. This communal sense of responsibility

has been ingrained into the conscience of all staff at all levels.

 Awareness of such a responsibility has resulted in the corporate

administration being run almost wholly by a group of people for many

decades, holding meetings to consult on the same level and across

departments. This operation has prevented any one executive from

causing significant damage to  the Company  by acting alone and

without discretion.

 In addition to administration by a group of people, the Company

has strictly adhered to the regulations as stipulated by ISO 9001: 2008,

upholding the principle of transparency in management and decision-

making and resulting in good corporate governance in every aspect.

Operation  of  the Company  has  resulted in  highly  satisfactory

effectiveness in the afore-mentioned internal control.

Corporate Governance
 The Company’s Board of Directors has extensively emphasized

good  corporate  governance in  order  to operate  the business

transparently, effectively and securely, bringing  sustainable and fair

growth to all parties concerned. It has also helped to increase the

value-added aspect of the Company including the prosperity of its

shareowners. The Company’s policy on business operation is based

on the principle of good governance of the Stock Exchange of Thailand

and a sufficiency economy,  i.e.  moderation, reasonableness and

immunity,  through the use of knowledge,  discretion and caution in

planning and operations.   At  the same time,  the Company has

encouraged integrity, honesty, hard-working economizing, sharing

and intellectual capacity in its business execution and has been ready

to face economic, political, cultural and social change with a view to

well-balanced and sustainable benefits.

 The Company’s principles for good corporate governance were

approved  by the Board  of Directors’meeting  #  9/2545  held on

December 27,  2002.  This included the policy on good corporate

governance,  business  and  employee  ethics  which  have  been


Structure of Shareowning & Management
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distributed to all company’s directors, executives and employees to

be adhered to as the principle of  their work in the  same  direction.

These principles have been annually reviewed and considered to be

suitable for the present situation, and of which the detail has been

published on the company’s website (http://www.icc.co.th).

 In 2008, the Company administrates conformably to the principle

of good corporate governance for companies registered to the Stock

Exchange of Thailand for the year of 2006, as follows: 

1. Shareowner’s Right
 Realizing the  importance of  shareowners  and respect the

ownership rights, the Company’s board of directors has then set up

a policy which  covers upon the  protection of shareowners’ right,

to ensure that all shareowners being equally provided with equal and

fair treatment to each and  everyone, as specified in the Company’s

articles of association and business ethics with the fundamental rights.

The Company takes into consideration the shareowners’ legal right,

without encroaching or lessening it, and also promotes and facilitates

the use of their rights. These are:

   1. The right to own the shares, to trade and to transfer.

   2. The right to  regularly and timely receive the information,

the results of  business performance  and management  policies,

including  the information on related transaction,  important asset

trading, and the information to be used in the shareowners’ meeting,

i.e. name list of the Company’s top ten shareowners as of the closing

date for the general shareowners’ meeting, the minutes report within

14 days after the meeting date, including information necessary for

their decision making. All  these information must be distributed both

in Thai and English via the channel of the Stock Exchange of Thailand

and the Company’s website (http://www.icc.co.th).

   3. The right to  attend the shareowners’  meeting which is

annually held, within 120 days after the end of the Company’s fiscal

year. The meeting shall be held in a convenient date, time and place

for every shareowner.

    In 2008, the 43rd general shareowners’ meeting was held on

April 21,  2008  at Montien  Riverside Hotel,  where the  meeting is

annually held to prevent confusion. A clear and easy-to-read road

map of the venue was  attached to the invitation letter,  with  the

agenda and specifies in both Thai and English via the channel of the

ทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ  และเปนหลักยึดในการ
ทำงานซึ่งบริษัทฯ  ไดทบทวนความเหมาะสมเปนประจำทุกป  และเห็นวา
ยังเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และไดเปดเผยรายละเอียดใน website

ของบริษัท(http://www.icc.co.th)

 ในป 2551 บริษัทฯ บริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ
บริษัทจดทะเบียนป 2549 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ดังนี้

1. สิทธิของผูถือหุน
 คณะกรรมการบริษัทฯ  ตระหนักถึงความสำคัญของผูถือหุนและเคารพ
สิทธิแหงความเปนเจาของ  ตระหนักถึงหนาที่ในการดูแลปกปองคุมครอง
สิทธิของผูถือหุนทุกรายใหไดรับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเทาเทียมกัน ปฏิบัติตอ
ผูถือหุนทุกราย  อยางเทาเทียม  เปนธรรม  ตามที่กำหนดไวในขอบังคับ
และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ยังคำนึงถึงสิทธิ
ของผูถือหุ นตามกฎหมาย  ไมละเมิดสิทธิหรือริดรอนสิทธิของผูถือหุ น
สงเสริมและอำนวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุนดังนี้ 
   1. สิทธิในความเปนเจาของหุน การซื้อขายและการโอนหุน
   2. สิทธิในการรับทราบขอมูล  ผลการดำเนินงาน  นโยบายการ
บริหารงานอยางสม่ำเสมอและทันเวลา รวมถึงการรับทราบขอมูลการทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพยที่สำคัญ ขอมูลที่ใชในการประชุม
ผูถือหุน รายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียน
ผูถือหุนเพื่อประชุมสามัญประจำป รายงานการประชุมผูถือหุนภายใน 14

วันนับจากวันประชุม และขอมูลที่จำเปนตอการตัดสินใจของผูถือหุน โดย
เผยแพรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานชองทางของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และ website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)

   3. สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน  บริษัทฯ  จัดประชุมผูถือ
หุน เปนประจำทุกปภายใน 120 วัน นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท
ประชุมในวัน เวลา  และสถานที่ที่เหมาะสม  สะดวก  และไมเปนอุปสรรค
ในการเขารวมประชุมของผูถือหุน
  ในป  2551  บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่  43 ประจำป
2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด ซึ่งเปน
สถานที่ที่จัดประชุมเปนประจำทุกป เพื่อไมใหผูถือหุนสับสน พรอมแนบ
แผนที่สถานที่ที่ประชุมที่มีความชัดเจน เขาใจงาย ไปกับหนังสือนัดประชุม
ผูถือหุน และแจงกำหนดวาระและรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 เพื่อใหผูถือหุนทราบลวงหนากอน
ประชุมเปนเวลา 2 เดือน พรอมเผยแพรผาน website ของบริษัท (http://

www.icc.co.th)  
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   4. สิทธิในการมอบฉันทะใหผู อ ื ่นเขาประชุมและออกเสียงลง
คะแนนแทน  

   5. สิทธิในการรับเงินปนผล  
   6. สิทธิในการเลือกตั ้งกรรมการบริษัทและกำหนดคาตอบแทน
กรรมการบริษัท  

   7. สิทธิในการแตงตั้งและกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
   8. สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถือหุน
และสิทธิที่จะไดรับสารสนเทศอยางเพียงพอทันเวลา และเทาเทียมกัน
   9. บริษัทฯ ไดเพิ่มชองทางการเผยแพรหนังสือนัดประชุมผูถือหุน
และเอกสารประกอบการประชุมผูถือหุนทั้งหมดที่มีขอมูลเหมือนกับขอมูล
ที่บริษัทฯ สงใหผูถือหุนในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใน
website ของบริษัท (http://www.icc.co.th) ลวงหนากอนสงเอกสาร และ
กอนวันประชุม  30 วัน ตั้งแตวันที่ 20  มีนาคม  2551 เพื่อใหผูถือหุนทั้ง
ชาวไทยและชาวตางประเทศสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวกและรวดเร็ว
มีเวลาพิจารณาขอมูลมากยิ่งขึ้น
   10. บริษัทฯ ไดสงหนังสือนัดประชุมพรอมเอกสารขอมูลประกอบ
การประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอ ซึ่งมีทั้งขอเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ ใหผูถือหุนลวงหนากอนวัน
ประชุม  17  วัน โดยสงวันที่ 4 เมษายน  2551 เพื่อใหผูถือหุนพิจารณา
ลวงหนา [ขอมูลในแตละวาระสามารถดูไดจากหนังสือนัดประชุมผูถือหุนที่
เผยแพรผาน website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)] อีกทั้งลงประกาศ
โฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพไทยติดตอกัน  3 วัน  กอนวัน
ประชุม 5 วัน ตั้งแตวันที่ 17 - 19 เมษายน 2551

    นอกจากนี้ผูถือหุนสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได
จัดทำ  และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย ซึ่งมี  3  แบบ คือ
แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใด
แบบหนึ่ง

   11. การลงทะเบียนเขาประชุมเปนไปโดยสะดวกสามารถลงทะเบียน
ลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 2 ชั่วโมง และใหสิทธิผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมภายหลังที่ไดเริ่มประชุมไปแลว มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนใน
วาระที่เหลืออยู และยังไมไดมีการลงมติ และนับเปนองคประชุมตั้งแตวาระ
ที่ใชสิทธิในการออกเสียงเปนตนไป  

    ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่  43 ประจำป  2551 กอน
เขาวาระการประชุมทุกวาระ กรรมการเลขานุการบริษัท ไดแจงจำนวนผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมใหมทุกครั้ง
    นอกจากนี้บริษัทฯ  ไดจัดใหมีบุคลากรและเทคโนโลยีอยาง
เพียงพอในการลงทะเบียนเขาประชุมและการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ
โดยใชระบบ Barcode เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส

Stock Exchange of Thailand since February 26, 2008 to be informed

to shareowners  two months prior to the meeting. The information

about  this meeting was also published on the Company’s website

(http://www.icc.co.th). 

   4. The right to appoint a proxy to attend the meeting and to

vote on one’s behalf.

   5. The right to receive dividends.

   6. The right to elect the Company’s board of directors, and

determine their remuneration.

   7. The  right  to  appoint  auditors  and  determine  their

remuneration.

   8. The  right to give  comments and  questions  during the

meetings, as well as to receive sufficient and timely information.

   9. The  Company has  added a channel to  distribute  the

invitation  letters to shareowners with all meeting documents  which

present the same written information as that sent to the 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,  since March 20,  2008.  This

allows the Thai and foreign shareowners to conveniently and quickly

access to the Company information, with more time to consider it.   

   10. The  Company has  sent out the  invitation letter  with

sufficiently detailed documents containing facts and reasons including

comments of the board of directors in every meeting agenda. This

was processed 17 days in advance of the meeting date, which is on

April 4,  2008,  to allow the shareowners to consider the  up-front

information [the information of each agenda can be accessed through

the invitation letter distributed on the Company’s website (http://www.

icc.co.th) ].  The invitation  letter  was  also announced  in  Thai

newspapers for 3 consecutive days from April 17-19, 2008, five days

prior to the meeting date. 

    Furthermore, shareowners may download from the website

authorized  proxy  forms which  have been  prepared and complied

to the  announcement  of the  Ministry  of Commerce  and consist

of  three options : types A, B, and C. Any one of the three available

formats can be chosen to suit individual needs.

   11. For convenience of registration at the meeting, attendees

may register no less than two hours prior to the meeting time.  Late

attendees will be entitled to cast their vote on the remaining yet-to-
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be-deliberated items on the agenda and to be counted as part of the

quorum from the time they cast their votes.

    In  the 43rd  general shareowners’ meeting 2008, before

beginning  each  agenda  session,  the  meeting  secretary  shall

re-announce the number of shareowners to the meeting.

    Furthermore, the Company allocated the personnel and

technical  equipments  sufficiently for  the registration and  voting

processes in each agenda session, together with the barcode system

to facilitate rapid and transparent processes. 

   12. The Company offers the opportunity to shareowners to

authorize a proxy to attend the meeting in their stead.  Proxy rights

can be given to an individual or an audit committee member who is

an independent director to attend the meeting to act on their behalf.

   13. All shareowners have been equally accommodated at the

commencement of the general meeting with the chairman clarifying all

rules and  regulations as  well as the method for counting votes on

each item of the agenda in accordance with the Company’s articles

of association.  Every shareowner attending the meeting was given

the opportunity  to ask questions,  offer opinions clear and relevant

answers were offered to every question.  With the use of barcode

system, an accurate and complete minutes report was recorded. This

included a summary of the votes counted on each item of agenda,

i.e disapproval, approval and abstention, as well as questions and

answers, was recorded.  At the last meeting, the President offered

the chance of  inquiry but no questions  from shareowners  were

received,  except the Agenda 7 : To consider other matters.  Some

shareowner suggested the Company should provide the shareowners

with privilege bonus voucher for purchase discount of the Company’s

products. This voucher should be sent to shareowners as previously

done in the former time. For this reason, in 2009 the Company shall

prepare  this voucher and send to shareowners  together  with the

invitation letter to attend  the meeting as requested.  The minutes

report was sent to the Stock Exchange of Thailand  and all related

organizations  within  14  days  after  the  day  of  the  general

shareowners’ meeting and also  posted on the company website.

   14. In counting votes for each item on the agenda by using

the barcode system, officers from Vira Law Office, as the Company’s

legal adviser,  participated in the vote counting  and cross-checked

the voting on every  item for transparency, legitimacy and abidance

   12. บริษัทฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหผูอื ่นมา
ประชุมแทน โดยมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะกรรมการตรวจ
สอบซึ่งเปนกรรมการอิสระของบริษัทเขาประชุมแทน เพื่อเปนตัวแทนรักษา
สิทธิของตนได

   13. บริษัทฯ  ไดอำนวยความสะดวกใหผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
ทุกราย โดยกอนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมไดชี้แจงกติกาทั้งหมด รวม
ถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของ
บริษัท และเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมทุกรายซักถามแสดงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ ไดทุกวาระ ตอบขอซักถามอยางชัดเจน ตรงประเด็น
และสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระดวยระบบ Barcode

ทั้งเห็นดวย  ไมเห็นดวย  และงดออกเสียง พรอมทั้งมีการบันทึกรายงาน
การประชุมอยางชัดเจนถูกตอง ครบถวน มีการบันทึกจำนวนคะแนนเสียง
ที่ไดรับในแตละวาระทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง และบันทึก
คำถามและคำตอบไวในรายงานการประชุม   ซึ่งในปที ่ผานมากรรมการ
ผูอำนวยการบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนทานใด
ซักถาม ยกเวน วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ : มีผูถือหุนเสนอความคิดเห็น
ขอใหบริษัทฯ จัดใหมีบัตรโบนัสพิเศษผูถือหุนและสงใหกับผูถือหุน เหมือน
ในอดีต ซึ่งบริษัทเคยจัดทำให (ปจจุบันยกเลิกไปแลว) เพื่อใชเปนสวนลด
ซื้อสินคาของบริษัท ดังนั้น ในป 2552 บริษัทฯ จะจัดทำบัตรกำนัลผูถือหุน
และสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุมผูถือหุน เพื่อเปนสวนลดซื้อสินคา
ของบริษัท ตามที่ผูถือหุนรองขอ และรายงานการประชุมผูถือหุนไดสงให
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุมผูถือหุน และไดเผยแพรผาน Website ของบริษัทดวย

   14. การตรวจนับคะแนนดวยระบบ  Barcode  ในแตละวาระ มี
เจาหนาที่ของบริษัท วีระลอว  ออฟฟส จำกัด  ซึ่งเปนที่ปรึกษากฏหมาย
ของบริษัทรวมตรวจนับคะแนนเสียงและตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในทุก
วาระ เพื่อความโปรงใส ถูกตองตามกฏหมายและขอบังคับของบริษัท และ
มีผูสอบบัญชีของบริษัทคอยสังเกตุการณรวมอยูดวย

   15. สำหรับวาระการประชุมผูถือหุนที่สำคัญ ไดแก
    •  การแตงตั้งกรรมการบริษัท :  บริษัทฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุน
ใชสิทธิเลือกตั้งกรรมการเปนรายคน โดยมีขอมูลเบื้องตนของบุคคลที่เสนอ
ใหเลือกตั้ง การดำรงตำแหนงในกิจการอื่นระบุไวชัดเจน (หากเปนบริษัทที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของ
บริษัท) และการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท (ตามขอมูลเกี่ยวกับ
บุคคลที่เสนอแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทที่สงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม)

โดยไดผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา

Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
To overpraise brings harm; to overcriticize brings disappointment.





by  the Company’s  regulations,  with the  Company’s  Auditors as

observers of vote count.

   15. The important agenda of the  shareowners’  meeting are

as follows:

    • Appointment of  Board of Directors  :  the  Company

allowed the  shareowners  to  use their  right to  vote for  directors

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 business  in competition with

that of the Company).  Also, shareowners  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 invitation letter), screened by the nomination committee.

    In  2009,  the Company  has given  additional right  to

shareowners to nominate  candidate(s) to be elected as Company’s

directors prior to the 44th general shareowners’ meeting. Nomination

process can be done from January  15 to  February  15,  2009  by

submission all  documents  to Mrs. Daranee  Manawanitjarern,  the

Company’s  Secretary,  for further submission  to  the  Nomination

Committee’s consideration. This  process shall be publicized in both

English and Thai languages via the channels of the Stock Exchange

of Thailand and the Company’s website  (http://www.icc.co.th).  But

after the  due date,  there  was  no candidate  nominated  by  any

shareowner to be elected  as the Company’s directors  in  the  44th

general shareowners’ meeting.  

    • Remuneration : the  board of  directors’  remuneration

has  been  annually  submitted  for  approval in  the  shareowners’

meeting. The payment amount was considered by the remuneration

committee. The policy and criteria of remuneration are presented at

the page 117-118 in this annual report. Furthermore,  the Company

has  announced  the  approved  amount  and  the actual payment

amount, along with the method of payment of last year remuneration.

Also the amount  paid to  the  Company’s  board of directors, audit

committee, and executives individually, was stated, as shown in the

form 56-1 and at the page 77-79 in this annual report.

   16. The Company’s  Board  recognizes  the  importance of

the annual general shareowners’ meeting and deems it an obligation

to attend it every time.  

    ในป 2552 บริษัทฯ  เพิ่มสิทธิใหผูถือหุนเสนอบุคคลเพื่อเขา
รับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทลวงหนากอนการประชุมสามัญ
ผูถือหุนครั้งที่ 44 ประจำป 2552 โดยใหจัดทำเปนหนังสือสงถึงคุณดารณี
มานะวาณิชเจริญ กรรมการเลขานุการบริษัท ตั้งแตวันที่ 15 มกราคม ถึง
15 กุมภาพันธ 2552 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสรรหาพิจารณาดำเนินการ
ตามขั้นตอน โดยเผยแพรทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผานชองทางของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ website ของบริษัท (http://www.

icc.co.th) เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ปรากฏวาไมมีผู ถือหุนเสนอบุคคล
เพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่ 44 ประจำป 2552

    •  คาตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทฯ เสนอวงเงินคา
ตอบแทนใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนประจำทุกป โดยผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  นโยบายและหลักเกณฑ
การกำหนดคาตอบแทนกรรมการระบุอยู  ในหนา 117-118 ในรายงาน
ประจำปนี้นอกจากนี้ยังแจงใหทราบวาในปที่ผานมาวงเงินที่ไดรับอนุมัติ
เปนจำนวนเงินเทาไรและจายจริงเปนเทาไร จายในรูปแบบใด รวมทั้งมีการ
สรุปจำนวนเงินที่จายใหแกคณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหารเปนราย
บุคคลในแบบ 56-1 และหนา 77-79 ในรายงานประจำปนี้

   16. คณะกรรมการบริษัทฯ  ใหความสำคัญตอการประชุมผูถือหุน
โดยถือเปนหนาที่ที่จะตองเขารวมประชุมทุกครั้ง 

    ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่  43  ประจำป  2551  เมื่อ
วันที่ 21 เมษายน 2551  กรรมการบริษัทเขารวมประชุมครบ 11 ทาน ซึ่ง
รวมประธานกรรมการบริษัท  และประธานกรรมการชุดยอยทั้ง  5 ชุด เขา
รวมประชุมครบทุกทาน  รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ  กรรมการพิจารณาคา
ตอบแทน กรรมการสรรหาและกรรมการบริหารความเสี่ยง เขารวมประชุม
ครบทุกทาน คณะกรรมการบริหาร ฝายจัดการ กรรมการผูอำนวยการ และ
ผูอำนวยการฝายบัญชีการเงินและสารสนเทศ  เขารวมประชุม  13  ทาน
จากจำนวน  14  ทาน   และมีผูสอบบัญชีของบริษัทเขารวมประชุมดวย
รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหารที่เขารวมประชุมผูถือหุน  ดูจากรายงาน
การประชุมสามัญผูถือหุนที่เผยแพรใน  website  ของบริษัท (http://www.

icc.co.th)  
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    นอกจากนี้บริษัทฯ  ไดบันทึกวีดีทัศนภาพการประชุมผูถือหุน
ตลอดระยะเวลาการประชุม และไดเผยแพรผาน website ของบริษัท
(http://www.icc.co.th)

   17. ในการประชุมสามัญผูถือหุน ป 2552 บริษัทฯ  เปดโอกาสให
ผูถือหุนเสนอวาระประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่  44  ประจำป 2552 ลวง
หนากอนการประชุม โดยใหจัดทำเปนหนังสือสงถึงคุณดารณี มานะวาณิช-
เจริญ กรรมการเลขานุการบริษัท ตั้งแตวันที่ 15 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ
2552 เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนโดยเผยแพรทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   และ
website ของบริษัท (http://www.icc.co.th) เม่ือครบกำหนดระยะเวลาปรากฏ
วาไมมีผูถือหุนเสนอวาระประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 44 ประจำป 2552

   18. ในป 2551 คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร  รวมคูสมรสและ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  ถือหุนของบริษัทรวมกันเทากับ 4.53 %  ซึ่ง
ไมเกิน 25% ของหุนที่ออกจำหนายแลวของบริษัท และสัดสวนการถือหุน
ของหุน Free Float เทากับ  35.52%  ซึ่งมากกวา 25% ของหุนที่ออก
จำหนายแลวทั้งหมด

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
 บริษัทฯ  ใหความเคารพตอสิทธิแหงความเปนเจาของของผู ถือหุ น
โดยปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมและเปนธรรม ใหสิทธิออกเสียง
แกผูถือหุนตามจำนวนหุนที่ถืออยางเทาเทียมกัน ผูถือหุนไดรับความยุติธรรม
และการอำนวยความสะดวกอยางเพียงพอ ดังนี้
  1. ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 43 ประจำป 2551 เมื่อวันที่
21 เมษายน 2551 บริษัทฯไดใชระบบ Barcode ในการลงทะเบียน และนับ
คะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกแกผูถือหุนที่เขารวมประชุม
  2. ในการประชุมผูถือหุน  บริษัทฯ  ไดจัดสงหนังสือนัดประชุม

    In the 43rd general  shareowners’   meeting held on April

21, 2008, eleven members of the board have all attended the meeting,

including  the chairman of  the board and  the chairmen  of the five

committees. The audit committee, the remuneration committee, the

nomination committee, and the risk management committee were all

present.  Thirteen out  of  fourteen  members of  executive  board,

including the executive board, management, the President and Vice

President of Accounting,  Finance and Information Technology were

present at the meeting as well. The Company’s auditors also attended

the  meeting. The name list of the Company  board and  executives

who attended the shareowners’ meeting can be found in the minutes

published on the Company’s website (http://www.icc.co.th).

    Besides, the whole  session of the meeting  was recorded

on video tape and  broadcasted on the Company’s website   (http://

www.icc.co.th).

   17. In  the general shareowners’ meeting for  the year 2009,

the Company has provided an opportunity for shareowners to propose

any agenda to the  44th general shareowners’  meeting  prior to the

meeting. The proposed agenda can be  submitted to  Mrs. Daranee

Manawanitjarern,  the  Company’s  Secretary from January  15  to

February 15,  2009  for  further procedure.  This  process shall  be

publicized in both English and Thai language  via the channels of the

Stock Exchange of Thailand and the Company’s website (http://www.

icc.co.th). But after the due date, there was no agenda to be proposed

in the 44th general shareowners’ meeting.  

   18. In the year 2008, the  board of directors  and executives,

including  their spouses  and minor  children,  hold the  Company’s

shares totaling 4.53%, which does not exceed 25% of the Company’s

sold-out shares, and the proportion  of free float share-holding is at

35.52%, which exceeds 25% of the Company’s sold-out shares.

2. The Shareowners’ Right to Equitable Treatment
 The Company recognizes the shareowners’ rights by providing

them a fair and equal treatment. Equal voting rights according to the

number of shares owned, together with fairness and sufficient facilities

have been provided as follows:

  1. In the 43rd  general shareowners’ meeting held on April

21, 2008. The barcode system was used for registration and voting

to facilitate the shareowners’ actions.

  2. For the general  shareowners’ meeting, an invitation letter



Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
Armed with only little knowledge, one should never refuse work.



 ในการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 43 ประจำป 2551 เมื่อ วันที่ 21
เมษายน  2551

 In the 43rd general shareowners’ meeting held on April 21, 2008

 ผูถือหุนตามทะเบียนรวม 1,840 290,633,730 100.00 Shareowners as listed in share registration

 ผูถือหุนเขาประชุม 133 263,531,560 90.68 Total number of attendants

  เขาประชุมดวยตนเอง 59 29,806,790 10.26  Attended by oneself

  มอบฉันทะ 74 233,724,770 80.42  Give proxy

  - มอบใหกรรมการตรวจสอบ 4 4,810,330 1.66  - Give proxy to audit committee

  - มอบใหผูอื่น 70 228,914,440 78.76  - Give proxy to other person

%
(หุน)

(shares)

พรอมเอกสารประกอบการประชุมลวงหนากอนวันประชุม 17 วัน โดยสง
วันที่ 4 เมษายน 2551 ประกอบดวยรายละเอียดวาระการประชุม รายงาน
ประจำป งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะ ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแตงตั้ง
เปนกรรมการ และแผนที่สถานที่จัดประชุม ซึ่งมีขอมูลครบถวนเพียงพอ
ใหผูถือหุนใชประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในแตละวาระ
    กรณีเปนผูถือหุนชาวตางชาติ บริษัทฯ จัดสงหนังสือนัดประชุม
พรอมเอกสารประกอบการประชุมชุดแปลเปนภาษาอังกฤษ

   3. กรณีที ่ผู ถือหุ นประสงคจะมอบฉันทะใหผู อื ่นมาประชุมแทน
สามารถเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการตรวจสอบซึ่ง
เปนกรรมการอิสระของบริษัทเขาประชุมแทนได โดยบริษัทฯไดใหชื่อ ที่อยู
และการมีสวนไดเสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ทาน
ไวในหนังสือบอกกลาวนัดประชุม และสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 4 ทาน ไดจากรายงานประจำปของบริษัท ที่ไดสงใหผูถือหุน
พรอมหนังสือนัดประชุมผูถือหุน โดยใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถือหุน
กำหนดทิศทางการลงคะแนนได (แบบ ข) หรือสามารถ Download หนังสือ
มอบฉันทะที ่ไดจัดทำและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชยจาก
website ของบริษัท (http://www.icc.co.th) ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ
ข. และแบบ ค. (ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้ง
ใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) โดยสามารถเลือก
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง

was sent on April  4,  2008  seventeen days prior  to the meeting.

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.  These documents

were complete  and sufficient to  help in making decisions for voting

on each item of the agenda.

    In the case of foreign shareowners,  the Company has

sent out an  invitation letter,  attached with  relevant documents

translated in English.

   3. In the case that  shareowners have  authorized other

person to attend  the meeting on their behalf,  the shareowners can

give a proxy to an individual or audit committee who is an independent

director of the Company.  Name list of the  four audit  committee

members, together with addresses and details of their gain and loss

in each meeting  agenda have been provided  in the invitation letter,

and can be found in annual report which were sent to the shareowners

along with the invitation letter.  The authorization can be performed

by using a proxy form that the shareowners can set voting direction

(Form  B)  or download  the one prepared  in compliance with

regulations of  Ministry of Commerce  from the Company’s  website

(http://www.icc.co.th)  which contains three forms : Form A, Form B

and  Form C  (used only  in the case  that shareowners  is foreign

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

chosen.

ราย
persons

หุน
No. of shares


Structure of Shareowning & Management

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
ชีวิตของคนเราตองทำแตสิ่งที่ดีงาม จึงจะเจริญได





   4. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเขารวม
ประชุม โดยมีอากรแสตมปสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะ ไวบริการผูถือหุน
โดยไมคิดคาใชจาย กรณีผูถือหุนมอบฉันทะ
   5. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เปนไปตามจำนวนหุน
ที่ผูถือหุนถืออยู โดยหนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหนึ่งเสียง
   6. บริษัทฯ ดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระการประชุม
ไมมีการสลับวาระ และไมมีการพิจารณาวาระอื่นนอกเหนือจากที่ไดกำหนด
ไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสำคัญโดยไมแจง
ใหผูถือหุนทราบลวงหนา
   7. การลงคะแนนเสียงในแตละวาระ จะกระทำโดยเปดเผย มีบัตร
ลงคะแนนเสียงแจกใหผูถือหุนลงคะแนนและจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ
วาระไมเห็นดวย และงดออกเสียง ยกเวนวาระเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผูถือหุนทุกคนที่มาประชุม การนับคะแนนเสียงจะนำคะแนน
เสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียงมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เขา
ประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในวาระนั้นๆ
    ในป 2551 ที่ผานมา ไมมีผูถือหุนลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียงในทุกวาระ
   8. ในการประชุมประธานที่ประชุมเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม
และแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ในทุกวาระ โดยเผยแพรรายงานการ
ประชุมผูถือหุนผานทาง website ของบริษัท (http://www.icc.co.th) โดย
ไมตองรอถึงการประชุมครั้งตอไป
   9. บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน  โดยกำหนด
ไวในจริยธรรมที่ตองปฏิบัติตอบริษัทและผูถือหุน และกำหนดไวในจรรยา
บรรณพนักงานใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีตอสวนรวมและ
ตอตนเองไมใชตำแหนงหนาที่แสวงหาประโยชนเพื่อตนเอง และ/หรือผูอื่น
โดยมิชอบรักษาผลประโยชนและทรัพยสินของบริษัท โดยไมนำขอมูลและ
ทรัพยสินของบริษัทไปใช เพื่อประโยชนของตนเอง และ/หรือผูอื่น และหาม
กระทำการอันเปนการสนับสนุนบุคคลอื่นใดใหทำธุรกิจแขงขันกับบริษัท ซึ่ง
บริษัทไดแจกนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยา
บรรณพนักงาน ใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเปนหลักยึดในการทำงาน และเผย
แพรผาน website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)  

    ในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท  มีกำหนด
เรื่องดังกลาวและกำหนดบทลงโทษทางวินัยไวสูงสุด คือการเลิกจาง ซึ่ง
กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานไดปฏิบัติตามที่กำหนด
    นอกจากนี ้บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย
ของบริษัท โดยกำหนดไวในจรรยาบรรณพนักงาน หามมิใหผูบริหารและ
พนักงานซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน  ทำการซื้อขายหลัก-

   4. Registration and  attendance are facilitated  by having

excise stamps  for affixing on the  proxy form as a  free service for

authorization.

   5. The right to  vote in the meeting is according to number

of shares owned by shareowners. One share equals to one vote.

   6. The Company processes the meeting according to the

meeting agenda in orderly manner without agenda switching and no

consideration of other agenda than set in the invitation letter. There

is no change of important information without prior informing to the

shareowners.

   7. Voting in each  agenda shall  be done openly  with the

ballots being  distributed  to the shareowners.  Only the ballots with

disapproval and abstention vote were collected, except in the case of

board of directors’ election,  all ballots from the  shareowners were

collected.  Votes counting has  been performed by  deducting the

number of disapproval and abstention vote from the number of total

votes. The number after deduction is considered to be the approval

vote in that certain agenda.

    In 2008, there were  no shareowners casting  disapproval

or abstention vote in any agenda.

   8. In the meeting, the Chairman offered opportunities for

shareowners to  make inquiries and  discuss fully in  each of the

agenda. A record of the issues in question, responses and important

views and opinions  were kept in the minutes  of the meeting, which

were posted on the Company’s website (http://www.icc.co.th) avoiding

the need to wait for their distribution at the next meeting.

   9. The Company has the measure for internal information

management.  It has been set in the business ethics as a guideline

in dealing with the Company and shareowners, as well as to set the

employee conduct for the directors, executives and staff performing

with honesty, responsibility, discipline and consciousness  towards

public and oneself, not for the seek of the benefit of oneself and/or

others improperly. The Company’s benefit and assets should be kept

by not using the Company’s information and assets for self or other’s

benefit. Do not perform anything that will support others in competition

with the Company.  The Company has given  out  the corporate

governance policy, 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

Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
In order to prosper, one must be committed to performing good deeds.






Structure of Shareowning & Management

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
คนเราทำงานก็ตองมีผิดพลาด แตสิ่งสำคัญตองจดจำความผิดนั้นนำมาวิเคราะหหาสาเหตุ

ทรัพยของบริษัทชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน
ยกเวนการซื้อขายตามธุรกรรมตามปกติ ซึ่งไมเกี่ยวเนื่องจากขอมูลภายใน
ดังกลาว

    นอกจากนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระ
เรื่องการถือครองหลักทรัพยของกรรมการบริษัทและผูบริหาร รวมคูสมรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ หากมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทจะ
ตองแจงใหบริษัทและกลต. ทราบทุกครั้ง ตามกฏเกณฑของกลต. 

    ในป 2551 ที่ผานมากรรมการบริษัทและผูบริหาร ไดปฏิบัติตาม
นโยบายอยางเครงครัดไมปรากฏการซื้อขายหุนในชวงเวลาที่หาม
   10. บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชนดวยความ
รอบคอบมีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท การกำหนดราคา
เปนไปตามเงื่อนไขการคาที่เปนธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภาย
นอก จัดวางระบบการปฏิบัติดวยความโปรงใส ปฏิบัติตามหลักเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกำหนดเปนนโยบายหนึ่งในการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไวในจริยธรรมที่ตองปฏิบัติตอบริษัทและผูถือหุน
มีการเปดเผยขอมูลเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในการรับทราบขอมูล

    การทำรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ
ดำเนินการตามขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ไดแจงและเปดเผยตอ
ที่ประชุมโดยระบุ มูลคา รายการ คูสัญญา เหตุผลความจำเปนของรายการ
ดังกลาว ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  ความเห็นของ
คณะกรรมการบริหารและความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  ตลอดจน
ความเห็นที่แตกตาง (ถามี) ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  กรรมการผูมีสวนไดเสียไดออกจากหอง
ประชุม และไมไดออกเสียงในวาระนั้นๆ และไดเปดเผยการทำรายการทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผย
แพรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผาน website ของบริษัท (http://www.

icc.co.th) นอกจากนี้ยังไดจัดทำรายการสรุปไวในรายงานประจำป และ
แบบแสดงรายงานขอมูลประจำป (แบบ  56-1) ของบริษัท

    นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการทำรายการที่
เกี่ยวโยงกัน  และจำกัดการใหความชวยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไมใช
บริษัทยอย โดยการใหกูยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกูตามสัดสวนการถือหุนที่
เปนไปตามสัญญารวมทุน และไดเปดเผยการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของป
2551 ไวในหนา 112-197 ของรายงานประจำปนี้ รวมทั้งมีการเปดเผยขอ
มูลที่เพียงพอครบถวน และโปรงใส

distributed through the Company’s website (http://www.icc.co.th)

    The  above-mentioned  topics have been  stipulated in the

Company’s working regulation. The highest disciplinary punishment

for violation is dismissal from the Company. This regulation has been

followed by all directors, executives and staff.

    The Company has measures to supervise the corporate

securities trading,  by stipulating in the  employee code of conduct

preventing management  and staff  who work in the  divisions with

access to inside information, from purchasing or selling the Company’s

shares within the period of one month prior to  the disclosure of the

Company’s financial statements to the public. This excludes normal

transactions which are not related to the said information.

  In addition, at every board of directors’ meeting, there is to be

an agenda relating to the possession of Company shares by board

of directors, and executives committee including their spouses and

minor children.  In cases of any sale or purchase of Company shares,

the Company and the Stock  Exchange Commission  (SEC) shall be

informed of this transaction in accordance with the SEC’s regulations.

  In 2008, the directors and executives followed the policy strictly.

There was no share trading in the forbidden period.

   10. The Company carefully and reasonably manages conflict

of interest  with consideration on the highest benefit towards  the

Company.  Pricing  follows fair trading conditions as trading  with

external  persons.  The Company sets operational system  with

transparency  and follow the regulation of  the Stock Exchange of

Thailand by setting good corporate governance and set in the ethics

towards the Company and shareowners. Information is disclosed in

order to create equality of information acknowledgement.

    Transactions that may bring about conflict of interest are

operated under the process of inter-related transactions. They are

notified and  disclosed to  the meeting,  specifying  the value,

transaction, parties involved, the need for such transactions, as well

as the opinions of the Audit Committee, the Executive Board and the

Company’s Board including conflicting views (if any), as required by

the SET’s regulations.  At the Board of Directors’ meeting, directors

with gain and loss of interest must leave the conference room and

must refrain from voting on this agenda.  All transactions are to be

disclosed in Thai and English to the SET and posted in both languages

on the Company’s website. (http://www.icc.co.th)  The summary of
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   11. ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่  44  ประจำป  2552 ซึ่งจะ
ประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2552 

   - บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคำถามที่เกี่ยวของกับวาระการ
    ประชุมถึงคณะกรรมการบริษัทลวงหนากอนวันประชุมโดยสง
    ผาน E - Mail : daranee@icc.co.th

   - บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระประชุมสามัญผูถือหุน
    ครั้งที่ 44 ประจำป 2552 และเสนอบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณา
    เลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท  ลวงหนากอนการประชุม  โดยให
    จัดทำเปนหนังสือสงถึงคุณดารณี มานะวาณิชเจริญ กรรมการ
    เลขานุการบริษัท ตั้งแตวันที่ 15 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ
    2552  เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการ
    สรรหา พิจารณาดำเนินการตามข้ันตอน โดยเผยแพรท้ังภาษาไทย
    และภาษาอังกฤษ  ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหง
    ประเทศไทย และ website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)

    เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ปรากฏไมมีผูถือหุนเสนอวาระการ
    ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 44 ประจำป 2552 และเสนอบุคคล
    เพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้ง  เปนกรรมการบริษัท  ในการ
    ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 44  ประจำป 2552

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
 บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบและเคารพตอสิทธิของผูมีสวนไดเสีย
กลุมตางๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ภาครัฐ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตลอดจนความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
 คำนึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่รวมกัน เอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน
อันจะนำไปสู การทำธุรกิจที ่ยั ่งยืน  และไดกำหนดเปนแนวปฎิบัติไวใน
จริยธรรมธุรกิจของบริษัท  เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา  สิทธิตามกฎหมายที่
เกี่ยวของของผูมีสวนไดเสียจะไดรับการคุมครองดูแลอยางเปนธรรมทุกฝาย
และปฏิบัติดวยความเสมอภาค

transactions is also to be published in the Company’s annual report

and on the Form 56-1.

    Furthermore, the Company has the measure to control the

related transaction and limit financial assistance for nonsubsidiary

company. Giving loan or guarantee shall be done according to share-

owning proportion in compliance with joint-venture agreement.  The

related transactions in 2008 have been disclosed on page 192-197

of  this  annual report including disclosure of complete,  sufficient

and transparent information.

   11. In the 44th general shareowners’ meeting of the year 2009

to be held on April 27, 2009

   - The Company provides an opportunity to shareowners to

    send in questions  relating to  the meeting agenda to the

    Board of Directors prior  to the meeting date via  E-mail :

    daranee@icc.co.th.

   - The Company provides an opportunity to shareowners to

    propose an agenda  and to nominate  candidate(s) to be

    elected as director(s) prior to the 44th general shareowners’

    meeting 2009. Submission of  documents on the above

    matter can  be sent to Mrs. Daranee Manawanitjarern, the

    Company’s Secretary from January 15 to February 15, 2009

    for further  process  by the  Company’s Board  and the

    Nomination Committee. This process  shall be publicized

    in both English and Thai languages through the channel of

    the Stock Exchange of Thailand and the Company’s website

    (http://www.icc.co.th).  Upon the due date,  there was no

    proposed agenda  and no candidate  nominated by any

    shareowners to  be elected as the Company’s  director in

    the 44th general shareowners’ meeting 2009. 

3. Role of Stakeholders
 The company adheres to the responsibility and the respect to the

right of every stakeholder,  including both inside and outside of the

company,  the government and sector all involved organizations, as

well as the responsibility to the community, society and environment.

 The company considers mutual business growth and profitability

which lead to sustainable business operation. The regulation has been

specified in the company’s business ethics in order to ensure that

stakeholders’ legal rights will be fairly guarded with equal treatment

for all parties.
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 และกรณีที่เกิดความเสียหายบริษัทฯ  และผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ จะ
รวมกันหาแนวทางแกไข และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเปนประโยชนกับ
ทุกฝาย
 บริษัทฯ จัดใหมีชองทางใหผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอสื่อสาร รองเรียน
เสนอแนะ ผาน “ ศูนยลูกคาสัมพันธ ”  โทร. 0-2294-4999  E-mail :

service@icc.co.th   บริษัทฯ  กำหนดใหศูนยลูกคาสัมพันธรายงาน
ขอรองเรียน และขอเสนอแนะของผูมีสวนไดเสียตอคณะกรรมการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ  ตอไป  ขอรองเรียน
ดังกลาวถือเปนความลับของบริษัท
 ในป 2551 ไมปรากฏขอรองเรียนจากผูมีสวนไดเสีย

 จริยธรรมธุรกิจ
 บริษัทฯ ไดจัดทำจริยธรรมธุรกิจเปนลายลักษณอักษร และเผยแพรให
กับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับผานระบบ Intranet และ Website

ของบริษัท (http://www.icc.co.th) เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ของบริษัท ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติตอบริษัท ผูถือหุน ลูกคา พนักงาน
คูคา เจาหนี้การคา เจาหนี้เงินกู คูแขงทางการคา ภาครัฐ สังคมและสิ่ง
แวดลอม
 นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดประกาศใชจรรยาบรรณพนักงานเพื่อเปนแนว
ทางในการประพฤติปฎิบัติตนของผูบริหารและพนักงาน ในการทำหนาที่
ตามภารกิจของบริษัทดวยจิตสำนึกที่ดีและเผยแพรใหกับกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานทุกระดับผาน Intranet  และ Website ของบริษัท

 ผูถือหุน
 บริษัทฯ มุงมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทใหเจริญกาวหนา มี
ความมั่นคง สามารถสรางผลตอบแทนแกผูถือหุนไดอยางเหมาะสม ปกปอง
ผลประโยชนและดูแลทรัพยสินของบริษัทเสมือนวิญูชนพึงรักษาทรัพยสิน
ของตนเอง รายงานผลการดำเนินงานที่ถูกตอง ครบถวน ตามความเปนจริง
อยางสม่ำเสมอ ขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความ
มีเหตุมีผล เปดเผยขอมูลอยางครบถวน มีการจายเงินปนผลอยางเหมาะสม
และสม่ำเสมอ
 ในป 2551 บริษัทฯ จายเงินปนผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทป
2550 ในอัตรา 1.00 บาทตอหุน คิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 40% ของ
กำไรสุทธิ เทียบเทากับ 100% ของราคา Par ตอหุน

 In case of any loss, the company and every group of stakeholders

shall cooperate in seeking possible solutions and determining the

appropriate measure favorable to all parties.

 The Company  has  provided  a  communication  channel for

stakeholders in need of contact,  complaint,  and suggestion via the

“ Call Center ” at Tel: 0-2294-4999 and  E-mail : service@icc.co.th.

All the above complaints and suggestions received by the Call Center

have to be reported to the Audit Committee. Investigation results will

be further  reported to the  Board of Directors  and will be kept

confidential.

 In 2008, there were no complaints or petitions by stakeholders.

 Business Ethics
 The company has published a written business ethics distributed

to the Company Directors,  executives and employees of  all levels,

via the intranet and the  company’s website  (http://www.icc.co.th),

in  order that  they  can  in follow  dealing  with the  company,

shareowners, customers, employees, trade partners, trade creditors,

competitors, government sector, society  and  environment.

 In addition, the Company  has implemented employee ethics as

guidelines for the  management and all  employees in  undertaking

operations conscientiously. The guidelines are available to directors,

executives and  staff of all levels  via the Company’s  intranet and

website.

 Shareowners
 The company is committed to seeing its own business progress

with steady  growth,  as well as  seeing reasonable  returns for

shareowners, protecting the company’s best interests and assets just

as any fiduciary  person would protect his / her own property. It is

committed to constantly reporting its business 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 regular and reasonable basis.

 In 2008,  the dividend  payment from  the company’s  business

operation for the year  2007 was at the rate of  Baht 1.00 per share,

calculated as  the dividend  payout ratio at  40% of the  net profits,

equal to 100% of the par value per share.


Structure of Shareowning & Management
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 Customers
 The company  operates its  business by  pursuing honesty and

fairness in providing  accurate information to customers.  Feedback

and complaints  from customers are given appropriate attention and

fairly dealt with, promptly responding to customers’ wishes. Products

and services are developed in response to customer need. Innovations

are constantly developed to increase the quality of the products and

services. Also, customers’ information is confidentially well-protected.

 The company set up a "Call Center" to be a channel for receiving

feedback and suggestion from the customers, focusing on reaching

customers’  actual requirements. The operation processes and the

channel for "Call Center" are at the page 66 in this annual report in

the I.C.C. magazine.

 In the year  2008,  there  was no  significant  complaint from

customers.  Other comments and  suggestions have been analyzed

to detect the cause of mistake and conduct any necessary corrective,

preventive measures,  as well as  monitoring the  whole system for

implementation of  the  entire organization to  prevent the repeated

mistake.

 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 employees without exception. They

are encouraged to build a secure career and career opportunities are

provided according  to individual potential.  Furthermore, employees

are given the  opportunity to  participate in  determining corporate

direction and 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.  We have

employed security service 24 hours a day, and installed a fire-alarm

system in all buildings,  together with  other safety  equipment and

fire-engine in any  emergency cases.  The Company  also provides

training on fire-fighting drills,  evacuation,  personal safety  kits and

safe driving  techniques  every year  in order to  create the right

knowledge,  understanding and practices up to the  accepted safety

and environmental protection standards.

 ลูกคา
 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย ยุติธรรมใหขอมูลที่ถูกตอง
แกลูกคา คำรองเรียนของลูกคาพึงไดรับการเอาใจใสและดำเนินการอยาง
เปนธรรม เพื่อสนองตอบความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว พัฒนาสินคา
และบริการใหตรงตามความตองการของลูกคา คิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพื่อ
เพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการอยางตอเนื่อง รวมถึงรักษาความลับทาง
การคาของลูกคา
 บริษัทฯ มี “ศูนยลูกคาสัมพันธ” เพื่อเปนสื่อกลางรับฟงความคิดเห็น
ติ ชม และขอเสนอแนะของลูกคา โดยเนนการเขาถึงความตองการของ
ลูกคาอยางแทจริง ขั้นตอนการดำเนินการในแตละเรื่อง และชองทางการ
ติดตอ ตาม “ศูนยลูกคาสัมพันธ” หนา 66 ในรายงานประจำปเลม  ICC

แมกกาซีน
 ในป 2551 ไมปรากฎขอรองเรียนจากลูกคาที่เปนนัยยะสำคัญ สวนขอ
รองเรียนอื่นๆ ไดนำมาวิเคราะหหาสาเหตุขอบกพรอง ดำเนินการแกไข
ปองกัน และติดตามทั้งระบบ และปรับใชกับทั้งองคกร เพื่อมิใหขอบกพรอง
นั้นเกิดขึ้นซ้ำอีก

 พนักงาน
 พนักงานเปนทรัพยากรที่มีคาและเปนหัวใจสำคัญที่จะนำพาองคกรไปสู
ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงมุงสงเสริม ฝกฝน อบรม และพัฒนาความรูความ
สามารถของพนักงานอยางทั่วถึง สรางความมั่นคงในอาชีพ และใหโอกาส
ในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละคน รวมถึงใหพนักงานมีสวนรวม
ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และพัฒนาบริษัท ปฏิบัติตอพนักงาน
โดยเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ให
ผลตอบแทนดวยความเปนธรรมเหมาะสมกับความรู ความสามารถ ความ
รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน ดูแลรักษาสภาพ
แวดลอมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยตอชีวิต สุขภาพ และ
ทรัพยสินของพนักงาน โดยจัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24
ชั่วโมง มีติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร มีเครื่องมืออุปกรณดาน
ความปลอดภัย อีกทั้งมีรถดับเพลิง สำหรับกรณีฉุกเฉิน อบรมและซอม
ดับเพลิงเบื้องตน ซอมอพยพหนีไฟ การใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
การขับขี่ยานพาหนะอยางปลอดภัย เปนประจำทุกป เพื่อใหพนักงานเกิด
ความรู ความเขาใจ และมีแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตอง ตรงตามระบบ
มาตรฐานความปลอดภัย และสภาพแวดลอม



 บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานทุกคนมีสุขภาพดี ทั้งดานรางกาย จิตใจ
และสังคม โดยจัดใหมีแพทยแผนปจจุบัน ชั้น 1 และพยาบาลประจำตลอด
เวลา ใหพนักงานทำงานในสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตการ
ทำงานที่ดี ไมเจ็บปวย บาดเจ็บ หรือเกิดโรคภัยจากการทำงาน สามารถ
ปฏิบัติงานไดเต็มประสิทธิภาพ และดำเนินชีวิตอยางมีความสุข

 บริษัทฯ ยังมีการสื่อสารขอมูลตางๆ โดยการถายทอดสัญญาณทั้งภาพ
และเสียง ผานระบบเชื่อมตอภายใน จากสำนักงานใหญ สูพนักงานทั่วประเทศ
 นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดใหมีสวัสดิการแกพนักงาน เพื่อสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต และความเปนอยูที่ดีขึ้น ดังนี้
   - Day Care สถานรับเลี้ยงบุตรพนักงาน
   - หองพยาบาลของบริษัท
   - Sport Club สำหรับออกกำลังกาย  สนามฟุตบอล สนามเทนนิส
    สนามแบตมินตัน  ปงปอง  พรอมหอง Fitness ซึ่งมีอุปกรณ
    ครบครัน และสระวายน้ำมาตรฐาน
   - ชมรมกีฬา สงเสริมใหพนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง อาทิเชน
    - ชมรมฟุตซอล
    - ชมรมแบตมินตัน
    - ชมรมวายน้ำ
    - ชมรมเทนนิส
    - ชมรมปงปอง
    - ชมรม AROBIC  และลดน้ำหนัก
    - ชมรมโบวลิ่ง
    - ชมรม Smart Jogging

    - เพาะกายเพื่อสุขภาพ
    - ชมรมเตาเตอซิ่นซี
   - หอพัก สำหรับพนักงานที่เดินทางไปปฏิบัติงานตางจังหวัด
   - ชุดฟอรมใหกับพนักงานขายทุกผลิตภัณฑ
   - หองสมุดของบริษัท
   - วารสาร "สายใย" ของบริษัทเพื่อถายทอดนโยบายสื่อสารขอมูล
    ใหพนักงานทั่วประเทศไดรับทราบ   

   - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อการออมเงินในอนาคต
   - เงินบำเหน็จเกษียณใหกับพนักงานทุกคน เม่ือเกษียณอายุการทำงาน
   - โครงการเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัย โดยรวมกับธนาคารอาคารสงเคราะห
    และธนาคารออมสิน ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
   - Incentive ใหพนักงานตามผลงาน
   - เงินอุดหนุน ใหพนักงานตามผลงาน



ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
ผูมีความคิดวิจารณญาน จะกาวทีละขั้นอยางมั่นคง

 The Company  gives top  priority to healthy  conditions of our

employees, physically, mentally and socially, by Providing first-class

physician and nurses  on station at  the company site.  These will

ensure wellness and healthy environment for our employees, being

able to work at their full efficiency and to maintain sound happiness

in life.

 The Company also provides telecommunication services, through

both audio-visual devices,  from the headquarters to our employees

nationwide. Specifically,  the Company provides a variety of welfare

as follows:

   - Daycare nursery for employees’ children

   - Infirmary

   - Sports club, fully equipped with football field, tennis courts,

    badminton courts,  table tennis,  a fitness  room and a

    standard swimming pool

   - Sports Clubs to promote employees’ health, such as

    - Footsol Club

    - Badminton Club 

    -  Swimming Club

    - Tennis Club

    - Table Tennis Club

    - Aerobics and Weight-Control Club

    - Bowling Club

    - Smart Jogging Club

    - Body Building Club

    - Tao Te Xin Xi Club

   - Dormitory for employees who travel for work in upcountry

   - Uniforms for counter salespersons of all products

   - Library

   - In-house journal “Sai Yai” to publicise corporate policies to

    employees nationwide

   - Provident fund as savings for the future

   - Retirement fund for all employees

   - Low  interest  housing  loans  in  conjunction  with  the

    Government Housing Bank and Savings Bank

   - Incentives  for  employees  commensurate  with  their

    performance

   - Annuity for employees according to their performance


Structure of Shareowning & Management



Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
Those with good perception and insight will move forward one step at a time with confidence.

   - รถรับ - สง พนักงานที่เลิกงานดึก
   - เอ็กซเรยปอดประจำปสำหรับพนักงาน
   - สวัสดิการชุดชั้นในสตรี สำหรับพนักงานที่ปวยเปนมะเร็งเตานม
   - สวัสดิการเงินชวยเหลือพนักงาน ท่ีประสบอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย
   - จัดฝกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและสงอบรมภายนอกใหกับ
    พนักงาน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ
   - กิจกรรมเสริมสรางศักยภาพและการรับรู
    - Break Through - Sales

      - Marketing

    - Diamond  Crown Award (DCA)

   - การจัดพิธีมอบเหรียญพนักงานที่ทำงานครบ 10, 20, 30 ป
   - สวัสดิการซ้ือสินคาราคาพิเศษ เพ่ือชวยการครองชีพของพนักงาน
   - สวัสดิการพิเศษ สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชาย
    แดนภาคใต

 บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการพนักงาน เพื่อเปดโอกาส
ใหพนักงานมีสวนรวมในการบริหารงานดานสวัสดิการ และเปนสื่อกลางให
ความชวยเหลือในเรื่องสวัสดิการตางๆ ใหแกพนักงานไดอยางทั่วถึง

 อีกทั้ง บริษัทฯ ยังสงเสริมใหผูบริหาร และพนักงานทุกคนรวมกิจกรรม
ทุกวันธรรมสวนะ จัดใหผูบริหาร และพนักงานทุกคน รวมทำบุญตักบาตร
พระสงฆ 9 รูป ในตอนเชา และรวมสวดมนตทำวัตรเย็น และปฏิบัติธรรม
เพื่อนำหลักธรรมมาปรับใชในชีวิตครอบครัว และการทำงาน และเปนการ
จรรโลงศาสนาใหคงอยูคูชาติไทยสืบไป

 นอกจากนี้ บริษัทฯยังเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางสื่อสาร เสนอแนะ
และรองทุกขในเรื่องขอของใจในการทำงานผานระบบ Intranet ของบริษัท
นอกเหนือจากการรองทุกขเปนลายลักษณอักษรตามปกติ

 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
 บริษัทฯ ตระหนักวา “พนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่มีคายิ่ง และพัฒนา
ไดเสมอ” จึงใหความสำคัญในการพัฒนาพนักงานทุกระดับตำแหนง ทั้ง
พนักงานสำนักงานและพนักงานขายที่ปฏิบัติงานอยูในรานคา ดวยวัตถุ
ประสงคที่จะเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการทำงาน ตลอดจนปลูกฝง
ใหพนักงานมีทัศนคติและหลักคิดเชิงบวก อันจะสงผลใหพนักงานมีความสุข
ในการทำงานและการดำเนินชีวิต

   - Transportation transfer for employees who work late-night

    shifts

   - Annual lung –X –ray for employees

   - Welfare – bar for breast – cancer female employees.

   - Welfare fund for employees suffered from catastrophe such

    as flood, fire, storm.

   - In-house and outside training and seminars to promote and

    develop skills

   - Activities to promote staff potential and perception such as

    - Break Through - Sales

      - Marketing

    - Diamond Crown Award (DCA)

   - Trophies and medals recognition ceremony for employees

    after 10, 20, 30 years of service

   - Special price products to subsidise employees’ cost of living

   - Hardship welfare  for employees  who work in  the three

    southern provinces

 The Company has established an employee  welfare committee

to provide chances for all employees to participate in welfare service

provision and to serve as a channel for thorough welfare services for all.

 In addition,  the company has  encouraged our  executives and

employees to participate in charitable activities in every Buddhist holy

day.  We have arranged alms offering to nine monks in the morning,

and the praying  and meditation sessions in the  evening for proper

application of  Buddhist teachings  in business and  individual lives

among both executives and employees, which will promote Buddhism

in Thai society in the long run.

 Additionally,  the  company has  opened an  opportunity for

employees to communicate with suggestions or complaints about the

query in working through the company’s intranet, aside from written

complaints.

 Employee Development Policies
 The Company recognizes all employees as “valuable and trainable

resources”.  We, therefore, have provided training and development

for employees  at all levels,  both officers at the  headquarters and

counter sales  persons at the  points of sale.  These are  under the

primary objectives to enhance their working potentials and capability,

and to promote the positive thinking attitude among them.  They will

be able to  eventually maintain  happiness in both daily lives and

careers.







ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
มอง ฟง คิด ถาม พื้นฐานของการเรียนรู

 กิจกรรมในการพัฒนา
 บริษัทฯ ไดจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปน
ประจำทุกป และกำหนดนโยบายการดำเนินงานอยางชัดเจน เพื่อวางกลยุทธ
การดำเนินธุรกิจ (Corporate Strategy) ใหสอดคลองกับสถานการณ และ
เปนแนวทางการจัดทำหลักสูตรอบรมสัมมนาและกิจกรรมพัฒนาพนักงาน
 การพัฒนาพนักงานทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จะเนนการ
อบรมสัมมนาที่นำไปปฏิบัติงานจริงไดเสมอ เพื่อสงผลใหเกิดยอดขายและ
กำไรตามที่บริษัทกำหนดไว นอกจากเนื้อหาแตละหลักสูตรจะสอดคลองกับ
แนวทางการดำเนินธุรกิจแตละปแลว วิธีการหรือกิจกรรมที่ใชในการอบรม
สัมมนาไดรับการออกแบบใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง โดยผูเรียนจะ
ไดรับการฝกปฏิบัติเสมือนจริงและไดประสบการณตรง  (Experiential

Learning) เพื่อใหเกิดความเขาใจและความชำนาญจนสามารถประยุกตใช
ในงานประจำได
 พนักงานสำนักงานทุกระดับกวา 1,700 คน จะไดรับการพัฒนากลยุทธ
และชั้นเชิงการบริหารจัดการธุรกิจ เพิ่มทักษะในการคิดวางแผนการตลาด
โฆษณาและการบริการการขาย ซึ่งแตละหลักสูตร ไดรับการเอาใจใสดูแล
อยางใกลชิดจากผูบริหารระดับสูง การทำ workshop ในแตละหลักสูตรเปน
การปฏิบัติงานจริง นำผลการดำเนินการตามแผนมารายงานในที่ประชุมทุกๆ
ไตรมาส เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณในการดำเนินธุรกิจระหวาง
ผูบริหารดวยกัน พรอมทั้งวิเคราะห หาแนวทางปรับปรุงวิธีการดำเนินธุรกิจ
นั้นๆ ใหประสบผลสำเร็จตามเปาหมายที่กำหนดไว อาทิ การสัมมนาเรื่อง
การวางแผนการตลาด (Marketing Plan) การกำหนดทิศทางกลยุทธทาง
ธุรกิจ (Strategic Direction) เปนตน
 นอกจากนี้  พนักงานขายประจำรานคาทั่วประเทศกวา 5,800 คน จะได
รับการฝกฝนอบรมเทคนิคและศิลปะ การขาย การจัดดีสเพลย อีกทั้งการใช
เทคโนโลยีที่จำเปนในการปฏิบัติงานขาย เชน  QRMS (Quick Response

Marketing  System)  ซึ่งเปนสิ่งสำคัญอยางหนึ่งในการปฏิบัติงานของ
พนักงานขายของบริษัท

 การติดตามประเมินผล
 เพื่อใหรูวาพนักงานสามารถพัฒนาความรู ความเขาใจ และศักยภาพ
ของตนเองใหสอดคลองกับภารกิจทางธุรกิจ และสามารถนำสิ่งที่ไดรับจาก
การอบรมสัมมนาไปใชกับงานประจำใหเกิดผลประโยชนสูงสุด มีการติดตาม
ผลหลังการอบรมสัมมนา เพื่อนำสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไขมาดำเนินการพัฒนา
ตอไป โดยมีวิธีติดตาม ดังนี้
  1. การตรวจสอบการปฏิบัติงานเปนประจำ  โดยหัวหนางานและ
      ซุปเปอรไวเซอร
  2. Internal Auditor ในพื้นที่ปฏิบัติงานโดยตรง ทั้งในสำนักงานและ
      รานคา ตามขอกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008

 Development Activities
 The Company has allocated a yearly budget for human resources

development and adopted a clear operational policy. This is aimed to

be in line with the situation and being served as direction to conduct

training course, seminar and employee development activities.

 We have emphasized  practical training  approaches for both

executives and operational officers to achieve sales and profits targets.

Each training curriculum has been consistent with the annual business

plan and the actual operational surrounding. All participants will have

chances for simulation training and experiential learning in order to

achieve applicable understanding and expertise for their routine jobs.

 More than 1,700 office employees at all levels will be also eligible

for training on strategic development and business administration, as

well as marketing planning, advertising and after-sale services. All

participants will be under attentive care by our senior managers and

executives. In each training course, there will be workshops to equip

them with firsthand experiences at work, and the operational results

will be reported in the company’s meeting every quarter for sharing

of information and experience among executives. The report will also

cover certain analyses and guidelines for improvement in each area

of business  undertakings  for attainment  of desirable targets. The

previous topics  for our  workshops included  marketing planning,

development of strategic direction, etc.

 Over 5,800 counter sales persons are eligible for training on sale

techniques, display  arrangements and  application of necessary

technology, such as “QRMS”  (Quick Response Marketing System),

considered as an essential  component in successful  sales among

them.

 Monitoring and Evaluation
 The company has  adopted different  monitoring  and evaluation

methods to  measure the  level of knowledge,  understanding and

potential development  of all participants and  applicability of the

lessons learnt  from training for  maximum benefits  at work. The

monitoring  and  evaluation  results  are also useful  for further

improvement and development for the more effective training of the

company.  Selected monitoring and evaluation methods include:

  1. Regular operational audits by chief officers and supervisors

  2. Internal audit  at the office  and points of sale  for quality

     assurances under ISO 9001:2008


Structure of Shareowning & Management





Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
To look, listen, think and ask are basis of learning.

   3. การปลอมเปนลูกคา (Mystery Shopper) เพ่ือตรวจสอบวิธีปฏิบัติ
    งานจริงของพนักงานขายประจำเคานเตอรรานคาตางๆ
   4. สัมภาษณความคิดเห็นของลูกคาทางโทรศัพท โดยเจาหนาที่
       Call Center

   5. สัมภาษณลูกคาตามพื้นที่ขายตางๆ

 คูคา
 บริษัทฯ ปฏิบัติใหเปนไปตามขอตกลงเงื่อนไขทางการคาและใหขอมูล
ที่ถูกตอง สรางสัมพันธภาพและความเขาใจที่ดีตอกัน รวมถึงแลกเปลี่ยน
ความรู รวมกันพัฒนาสินคาและบริการเพื่อเพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการ
ไมเรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ซึ่งอยูนอก
เหนือขอตกลงทางการคา อีกทั้งขัดขวางเหตุจูงใจที่อาจกอใหเกิดเหตุดังกลาว
 เจาหนี้การคา
 บริษัทฯ จายเงินใหกับเจาหนี้ตรงตามขอตกลงทางการคา ที่ไดตกลงกัน
ไวลวงหนา (ไมวาสถานการณทางเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไปอยางไร) บริษัทฯ
ใชวิธีการโอนเงินผานธนาคารในระบบ Media Clearing โดยเปดโอกาสให
เจาหนี้สามารถวางบิลไดทุกวัน  กำหนดวันปดบิล  และโอนจายเงินดังนี้

   3. Conduct of mystery shoppers for testing of practices among

       counter sales persons

   4. Interview of customer satisfaction by our call center officers

   5. Customer interviews at the varied points of sale

 Business Partners
 The company honours all trade agreements and provides accurate

information.  It fosters mutual good relationships and understanding

as well as exchanging knowledge and jointly developing added value

-products and services.  It makes no  demands nor  consents to

receiving any property or other benefits outside the trade agreements.

It also helps prevent any motivation leading to the afore-said action.

 Business Creditors
 The Company  makes payments to  creditors in compliance with

the trade agreements previously agreed no matter in  what situation

the economy  will change.  Payment to  creditors shall be done by

transferring via banks through the Media Clearing systems. Creditors

are given the chance to invoice everyday the dates for closing bills

and transferring money, as follows :   วันปดบิล วันที่โอนเงิน
 • คาสินคา ทุกวันอังคาร วันพุธสัปดาหถัดไป
 • คาใชจาย ทุกวันที่  20  ของเดือน พุธที่ 2  ของเดือนถัดไป

   Bill closing date Money   transfer date

 • Goods payment Every Tuesday The following Wednesday

    (next week)

 • Other Expenses 20th of every month 2nd Wednesday of the

    following month

 เจาหนี้เงินกู 
 ปจจุบันบริษัทฯ ไมมีเจาหนี้เงินกูใด ๆ ในอดีตบริษัทฯ จายชำระดอกเบี้ย
และคืนเงินตนตรงตามกำหนดเวลากับเจาหนี้ตลอดมา

 ลูกหนี้การคา
 บริษัทฯ กำหนดระยะเวลาที่ลูกคาตองชำระหนี้ไวอยางชัดเจน มีการ
ติดตามการชำระหนี้ มีกิจกรรมสงเสริมการขายเพื่อสรางยอดขาย เชน การ
โฆษณา การใหสวนลด การแจก แถมสินคาตัวอยาง และมีนวัตกรรมใหม
ตอบสนองความตองการของลูกคา

 การแขงขันทางการคา
 บริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม
ซื่อสัตย และยุติธรรม เปนหลักปฏิบัติที่บริษัทฯ ไดรับการปลูกฝงมานาน
จากอดีตทานประธาน ดร. เทียม โชควัฒนา 
 ในปที่ผานมาบริษัทฯ ไมมีขอพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการแขงขัน
ทางการคา

 Loan Creditors
 Currently the company has no loan accounts payable. In the past

the company had always paid interest and repaid loans on time in the

period predetermined by the creditor.

 Trade Debtors
 The company clearly sets up the time period in which its clients

must pay the debt and payment has also carefully monitored. There

are activities  to promote and  increase  sales volume,  such as

advertising, discounts, distribution  of product samples  and offering

innovations to respond to  customer need.

 Trade Competition
 The Company conducts business within the framework of rules

of fair dealing with honesty  and justice as being  long implanted by

the late Chairman, Dr. Thiam Chokwatana.

 In the past year, there was no dispute concerning trade competition.





ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
หากอยากไดอนาคตที่มั่นคงจงอยาเห็นแกตัว

 สังคมและสิ่งแวดลอม 

 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม มีการปลูกฝงจิตสำนึก ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมให
เกิดขึ้นในบริษัทอยางตอเนื่อง
 ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ถือเปนนโยบายหนึ่ง
ในการดำเนินธุรกิจ และกำหนดไวในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย
คำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมโดยสวนรวม  และตระหนักถึงความรับ
ผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งกำหนดไวในจริยธรรมที่ตองปฏิบัติตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม  รวมถึงความสำคัญในการมีสวนรวมสนับสนุน  นโยบายการ
ดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม  ระบุอยูใน  ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่ง
แวดลอม หนา 103-105 ในรายงานประจำปนี้

 ภาครัฐ
 บริษัทฯ จายภาษีถูกตอง ครบถวน ทันเวลา ตามขอกำหนดของกฎหมาย
ทั้งภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีปาย ภาษี
โรงเรือน  ภาษีศุลกากร อากรแสตมป ตลอดจนภาษีเงินไดนิติบุคคล

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
 บริษัทฯ ใหความสำคัญการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตาม
กฎหมาย   ขอบังคับของบริษัท   หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และกลต. คณะกรรมการบริษัทฯ  ดูแลใหมีการเปดเผยสาร-
สนเทศสำคัญที่เกี่ยวของกับบริษัททั้งขอมูลทางการเงิน และขอมูลที่มิใช
ขอมูลทางการเงิน หรือขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพยของบริษัท  ตอการตัดสินใจลงทุน  หรือตอสิทธิประโยชนของ
ผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนและผูสนใจลงทุนไดทราบขาวสารที่สำคัญของบริษัท
อยางถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว ทันเวลา โปรงใส เทาเทียมกัน และคุณภาพ
เดียวกัน
 1. บริษัทฯ จัดสงขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลการเงินตอ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกลต. ภายในระยะเวลาที ่กำหนด
และเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส โดยเผยแพรทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และ website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)

  นอกจากนี ้ขอมูลที ่เปดเผยในแบบแสดงรายงานขอมูลประจำป
(แบบ 56-1)  และรายงานประจำปของบริษัท  ไดจัดทำและเปดเผยทุกขอ
ตามหลักเกณฑของกลต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตามหลัก
การกำกับดูแลกิจการที่ดีป 2549 รายละเอียดขอมูลแตละหัวขอ ตามแบบ
56-1 และรายงานประจำปของบริษัท โดยไดเผยแพรผาน Website ของ
บริษัท  (http://www.icc.co.th)

 Society and Environment
 The company has continually taken into consideration the impact

on natural resources and the environment as well as  implanting within

its work force the consciousness, awareness and responsibility to the

community and society.

 Responsibility to  society and environment has been  treated as

one of the company’s business policies which has also stipulated in

the good  governance policy.  The company  undertakes  social

responsibility and awareness to environment which has been stated

in the company’s  ethics in respect to  the society and environment,

including the  importance  to give  its support.  The social  and

environmental  policy has  been stated under the  responsibility to

society and Environment on page 103-105 in this annual report.

 Government  Sector
 The Company  makes accurate,  full and timely  tax payments

according to the laws including  value added tax,  specific business

tax,  withholding tax,  household tax,  customs tax,  excise tax and

corporate income tax.

4. Information Disclosure and Transparency
 The  Company  respects  the  importance  of  having  good

corporate governance, and abides to the laws,  and the Company’s

articles of association,  as well as rules and regulations of the Stock

Exchange  of  Thailand and  SEC.  The board of  directors  has

supervised to disclose important information relating to both financial

and non-financial  or information that  might affect the  price of the

Company  securities  or investment  decision or  benefits of  the

shareowners.  This is aimed to  ensure that  the shareowners  and

those  who  are interested  to invest in the  Company shall receive

important news of the Company correctly, completely, rapidly, timely,

transparently, and equally with the same quality.

 1. The  Company  submits  financial and  non -  financial

information to the Stock Exchange of Thailand and the  SEC  within

the time designated and discloses information accurately, fully, timely

and transparently in Thai and English via the  SET  channel and the

Company’s website (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 by SEC,
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Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
To have a secure future one must not  be selfish.

   ในปที ่ผานมาบริษัทฯ ไมถูก  กลต.  หรือตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ดำเนินการเรื่องเปดเผยขอมูลไมเปนไปตามขอกำหนด
  2. บริษัทฯ  มีการเปดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม
จรรยาบรรณ เปนลายลักษณอักษร และเผยแพรทาง  Website ของบริษัท
(http://www.icc.co.th)

   ในป  2551  บริษัทฯ  มีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการ  ซึ่งสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีป  2549
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และเผยแพรผานรายงานประจำป
แบบแสดงรายงานขอมูลประจำป  (แบบ 56-1)  และ Website ของบริษัท
(http://www.icc.co.th)

  3. คณะกรรมการบริษัทฯ  ไดกำหนดนโยบายการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดลอม และสงเสริมสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยาง
ตอเนื่องสม่ำเสมอ

 ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
 บริษัทฯ  ดำเนินธุรกิจตามแนวทาง  ดร.เทียม  โชควัฒนา  อดีต
ประธานเครือสหพัฒน  ดวยความมุงมั่นดำเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม และ
ยึดมั่นประกอบกิจกรรมที่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  และกิจกรรม
สาธารณกุศลที่เอื้อประโยชนตอสังคม  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา
และสิ่งแวดลอมอยางสม่ำเสมอ อาทิ
 - กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ  82  รูป  ในวโรกาสเฉลิมพระชนม
  พรรษา 81 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 - เปนศูนยกลางรวบรวมเงินบริจาคเขา  “กองทุนเพื ่อศาสนกุศล”
 - โครงการคืนชางสูธรรมชาติ
 - กิจกรรม  “Balancing Bra Donation”  เพื่อผูหญิงที่สูญเสียเตานม
  ใหกลับมามีความมั่นใจ
 - โครงการ “น้ำใจจาก BSC เพื่อขาเทียม”

 สำหรับความรับผิดชอบตอสิ ่งแวดลอม  บริษัทฯ  ไดจัดกิจกรรม
ตางๆ ขึ้น เพื่อดูแลสิ่งแวดลอมและสมดุลทางธรรมชาติของโลก อาทิ การ
จัดโครงการ “Cool The World” ขึ้น เพื่อรณรงคใหผูบริหาร พนักงาน และ
ประชาชนทั่วไป ตระหนักตอปญหาภาวะโลกรอนที่กำลังคุกคามมนุษยและ
สิ่งมีชีวิตบนโลก  โดยการรณรงคใหพนักงานขี่จักรยานแทนการใชรถยนต
การลดใชกระดาษ พลังงานน้ำมัน ไฟฟาและน้ำประปา สนับสนุนใหโรงงาน
ใชนวัตกรรมในการผลิตสินคา ดวยการนำวัตถุดิบที่พัฒนาจากธรรมชาติและ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมาผลิตสินคาจัดจำหนาย  เชน  ผาที่ทำจากเยื่อไผ

SET and in accordance with 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)

   In the  past year,  the  Company  was  free  from  being

executed by  SEC or the Stock Exchange of Thailand regarding not

disclosing information as required.

  2. The corporate  governance policy,  ethics,  and code of

conduct  have  been made  in written form  and published  via the

Company website (http://www.icc.co.th).

   In 2008,  the results  of performance  according  to  the

corporate governance  policy were reported in  conformity with  the

2006  good  corporate  governance  principles set  by  the  Stock

Exchange of  Thailand,  and disclosed  via the  Company’s annual

report, and the annual information report form  (Form 56-1), as well

as the Company website (http://www.icc.co.th).

  3. The Board of Directors has set the social and environment

policy and encouraged its continual enforcement.

  Responsibility to society and environment
  The Company has committed to follow  directions of the late

Chairman  of  Saha  Group,  Dr.  Thiam  Chokwatana  with strong

determination  to  do  business  with  morality.  Various  activities

contributing respect to the King and other  events giving benefits to

society,  religion,  arts & culture, education and  environment have

been continuously conducted such as :

  -  Organize an alms-offering ceremony to commemorate H.M.

     the King’s 81st birthday Anniversary.

  -  To be the  center for  soliciting financial  donations of the

     Saha Group for "Religious Charitable Activity Fund".

  -  "The Elephants Reintroduction to the Wild" Campaign.

  -  "Balancing Bra Donation" campaign for patients who have

     mastectomies to enhance their personality.

  -  Spirit from BSC Cosmetology to Artificial Legs Project.

  Recognizing the significance of Corporate Social Responsibility

(CSR)  activities  for environmental  protection and  balance in the

ecosystem,  the company  initiated a  "Cool the World"  project to

promote common awareness among our executives, employees and

the general public of the threatening impacts of the global warming

phenomenon on life.  We encouraged greater use  of bicycles than





ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
ทำงานมากก็ผิดพลาดมาก ทำนอยก็ผิดพลาดนอย

ผาที่ผลิตโดยใชเทคโนโลยี  Climax  Air  Cool  กระเปาและถุงผา  Nano

เปนตน
  นอกจากนี้ผู ร ับผิดชอบผลิตภัณฑของบริษัทไดจัดกิจกรรมตางๆ
เพื่อรณรงคและดูแลสิ่งแวดลอมเชนกัน อาทิ
  -  ผลิตภัณฑ  ARROW  สนับสนุน “โครงการคืนชางสูธรรมชาติ”
     ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
     โดยการจัดจำหนายเสื้อคอลเล็คชั่นพิเศษ  “ชวยชางกลับบาน”

     เพื่อรวบรวมรายไดมอบใหมูลนิธิคืนชางสูธรรมชาติ  เพื่อชวย
     เหลือชาง จำนวน 8 เชือก ใหกลับคืนสูปาธรรมชาติ
  -  ผลิตภัณฑชุดชั้นใน Wacoal จัดกิจกรรม  " Wacoal Cool the

     World " มอบจักรยาน ใหกับมหาวิทยาลัย 5 แหงๆ ละ 100 คัน
     รวมทั้งสิ้น 500 คัน มูลคากวา 1,150,000 บาท โดยมอบใหแก
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (รังสิต)
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม   มหาวิทยาลัยบูรพา   มหาวิทยาลัย
     ขอนแกน  เพื่อเปนการรณรงคและกระตุนใหนักศึกษาตระหนัก
     ถึงปญหาภาวะโลกรอนและลดการใชรถยนต เปนตน

  ในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม ไดรวมกับ  4  สถาบันการศึกษา
ไดแก  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง ในโครงการ “Young Designer Packaging Design Award”

ออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑเครื่องสำอาง  เพื่อเปนเวทีใหคนรุนใหมได
แสดงความสามารถในการออกแบบ  รวมถึงเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความรู
แกนักศึกษาดวย ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนใหเกิดคนรุนใหมที่มีคุณภาพ

  สำหรับการทำภาชนะบรรจุเครื ่องสำอางของบริษัท  ไดออกแบบ
บรรจุภัณฑที่แยกสวนประกอบของพลาสติก และโลหะออกจากกันได จึงงาย
ตอการนำมาใชใหม (Re-use) หรือคัดแยกทำลาย ซึ่งเปนผลดีกับสิ่งแวดลอม
และยังเปนการชวยลดภาวะโลกรอน และกระบวนการผลิต ยังมีมาตรฐานการ
ผลิตที่ไดรับ ISO 9001  มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพการทำงาน GMP

มาตรฐานขบวนการผลิต และ ISO 14000 มาตรฐานทางดานอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม   (Safety,   Healthy   and

Environment) เพื่อผลิตเครื่องสำอางที่ดี ปลอดภัยตอผูบริโภค นอกเหนือ
จากความปลอดภัยของบุคคลากรผูผลิตและสิ่งแวดลอมที่ดีภายในโรงงาน
และชุมชน
  ทั้งนี ้ยังมีสวนรวมในการพัฒนาสิ ่งแวดลอมรวมกับบริษัทผู ผลิต
บรรจุภัณฑและวัตถุดิบ  โดยมีระบบตรวจสอบ  และประเมินผูรับจางชวง
(Vendor Approvement and Vendor Evaluation) เพื่อใหไดสินคาคุณภาพ
ดีและเปนผูรับจางชวงที่ใสใจสิ่งแวดลอมดวยเชนกัน

motor vehicles, and lower uses of paper,  fuel, electricity and water.

We also supported  our factories to increasingly use nature-friendly

products in their production process, such as bamboo cloth, "Climax

Air Cool" cloth, as well as Nano-cloth bags, etc.

  In addition,  other product  lines of the  company launched

several CSR activities, comprising:

  -  ARROW continued its fundraising activity for the "Elephant

     Reintroduction" project, under Royal Initiative of Her Majesty

     the Queen through sales of the "Send Me Home" polo-shirt

     collection,  which successfully funded the reintroduction

     of eight elephants back into the natural forest areas.

  -  Wacoal lingerie launched a Wacoal corporate campaign -

     "Wacoal Cools the World",  by donating 500 bicycles to 5

     universities  (100 each) valued  over  Baht 1.15  million.

     These five universities were Kasetsart University, Thammasat

    University  (Rangsit  Campus),  Chiang Mai University,

    Burapha University and Khon Kaen University.  It is part of

    a campaign  to encourage students to realize the global

    warming problem and to reduce  uses of motor vehicles.

  Regarding social responsibility, the Company has joined with

4 academic institutions: Chulalongkorn University, Silpakorn University,

King Mongkut University of Technology in Thonburi and King Mongkut

University of Technology  at Ladkrabang, in organizing the  "Young

Designer Packaging Design Award" for designing cosmetics packaging,

as a stage on which the new generation may display their talents in

design.  The knowledgeable  professionals are also  invited to give

knowledge to the students, so as to promote a talented new generation.

  Regarding cosmetics containers, the Company lays stress on

the use of special container design of which its plastic and metal parts

can be detached  from each other,  making it easier for  re-use or

separation before destruction, rendering benevolence to environment

as well as helping reduce global warming. Furthermore, all production

processes have been awarded the  ISO  9001 standard  for quality

management system, the GMP standard of manufacturing  process

and  the ISO 14000  environmental management system (Safety,

Health and  Environment).  This is to  ensure that  its cosmetic

products are also safe for both consumers and the manufacturing

workers whilst promoting  a good environment in  the factory and

community.
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Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
To work more is to err more; to work less is to err less.

   เครื่องสำอาง  BSC Cosmetology  จัดโครงการ “น้ำใจจาก  BSC

เพื่อขาเทียม” เพื่อรณรงคใหผูหญิงนำจานแปง และจานอายแชโดวที่ใชแลว
ซึ่งทำจากอลูมิเนียมกลับมาใชใหมเปนวัสดุประดิษฐขาเทียม  มอบใหกับ
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เพื ่อชวยเหลือ
ผูพิการที่ยากไรใหกลับมามีโอกาสเดินไดอีกครั้ง เพราะอลูมิเนียมเปนวัสดุ
ที่สำคัญในการผลิตขาเทียม โดยอลูมิเนียม 3 กิโลกรัม จะเปนสวนประกอบ
ในการผลิตขาเทียม 1 ขาง โดยไดดำเนินงานตั้งแตเดือนมีนาคม 2551 ถึง
มกราคม 2552 มีผูบริจาคจานแปงมากถึง 50,000 ชิ้น และไดมอบเงินจาก
การจำหนายเครื่องสำอางสมทบเปนจำนวน 100,000 บาท เพื่อนำไปใชจาย
ในโครงการนี้ดวย

  4.  การเปดเผยการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ในการดูแล เพื่อขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ
ดวยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน

   การทำรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  บริษัทฯ
ดำเนินการตามขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ไดแจงและเปดเผยตอ
ที่ประชุมโดยระบุ มูลคา รายการ คูสัญญา เหตุผลความจำเปนของรายการ
ดังกลาว ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตลอดจนความเห็นที่แตกตาง (ถามี) ตามหลักเกณฑ
ของตลาดหลักทรัพยฯ และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการ
ผูมีสวนไดเสียไดออกจากหองประชุม และไมไดออกเสียงในวาระนั้นๆ และ
ไดเปดเผยการทำรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตอตลาดหลักทรัพย-
แหงประเทศไทย และเผยแพรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผาน website

ของบริษัท นอกจากนี้ยังไดจัดทำรายการสรุปไวในรายงานประจำป และแบบ
แสดงรายงานขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ของบริษัท

  5.  บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน โดยกำหนดไว
ในจรรยาบรรณพนักงาน ตามรายละเอียดขอ 9. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยาง
เทาเทียมกันหนา 93-94 ในรายงานประจำปนี้ 

  6.  คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำ
รายงานทางการเงินที่ถูกตองและโปรงใส ตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลัก
การบัญชีที่รับรองทั่วไป บันทึกบัญชีดวยความระมัดระวัง ประกอบกับการ
ใชดุลยพินิจในการประมาณการจัดทำงบการเงิน เพื่อใหสะทอนผลการดำเนิน

  The  Company  has  also  participated  in  environmental

development with  container and  raw material manufacturers, using

the Vendor Approval and Vendor Evaluation systems to ensure high

quality products  as well as to  encourage  environmentally - aware

sub-contractors.

   BSC Cosmetology product has  initiated the project “Spirit

from BSC  to Prostheses”  with the  campaign to  collect from  the

women the used cake powder and eye shadow aluminum containers

to be recycled  for producing  the prostheses and giving to  the

Prostheses Foundation under the royal patronage of Her Majesty the

late Princess Mother.  The project is to help the needy  disables

nationwide to have a chance to walk again. Aluminum is an important

material to make the prostheses. Three kilograms of aluminum are

used to produce one piece of prostheses. The project started on March

2008 until January  2009 with total donation of 50,000 cake powder

aluminum containers plus a sum of baht 100,000 for use in this project.

  4.  Regarding the  disclosure  of  related  transactions,  the

Company follows the rules and regulations of the Stock Exchange of

Thailand and has set clear guidelines to prevent conflicts of interest

and ensure all conflicts are solved rationally in order to maximize the

benefits to the Company and shareowners.

   Transactions that  may bring about conflict  of interest are

operated under the process of  inter-related transactions.  They are

notified and disclosed to the meeting, specifying the value, transaction,

parties involved,  the need for such  transactions,  as well  as the

opinions  of the  Auditing Committee  and of the Company’s  Board

including conflicting  views (if any),  as required  by the SET’s

regulations. At the Board of Directors’  meeting, directors with gain

and loss of interest must leave the conference room and must refrain

from voting on this agenda.  All transactions are to be disclosed in

Thai and English to the  SET  and posted in both  languages on the

Company’s  website.  The summary of transactions  is also to be

published  in  the Company’s annual report  and on  the annual

information report form (Form 56-1).

  5.  The Company has measures to ensure appropriate access

to the Company’s inside information by enforcing the code of conduct





ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
หากดีแตพูด ไมลงมือทำ ความคิดก็ไมอาจเปนจริงได

set in the  employee ethics,  in accordance  with details  No.  9 :

Shareowners’ Right  to Equitable  Treatment on  page 93-94 in

this annual report.

  6.  The Board  of Directors  is aware  of the  importance of

preparing accurate and reliable financial statements  in keeping with

most accredited accounting standard, recording accounting cautiously,

together with using discretion in estimation of the financial statements

which  reflect  the  actual  performance  of  the  Company and  of

emphasizing the quality of the financial statements by rechecking

and cross-checking the  statements by qualified  and independent

auditor  approved by  the Security  Exchange Commission  (SEC).

Sufficient  additional  information  has  been  disclosed  in  the

accompanying  notes to  the  financial statements,  together  with

explanations and analyses,  for the use of  shareowners and public

investors.

   In the past year, the  Company’s financial  statements have

been certified  with unqualified  opinion by the Company’s  certified

public accountant and submitted to SEC and the Stock Exchange of

Thailand on time without any need for correction.

   In addition,  the preparation  of the report  of the Board of

Directors’ responsibilities on  financial statements has been initiated

as stated on page 134-135  of this year’s annual report.

  7.  The Company recognizes the importance of transparency

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 Thailand and on the internet at

the Company’s  website : http://www.icc.co.th.  The organizational

structure can also be found on its website, share owning in various

companies  and  publicizing  press  releases  in relation  with  the

Company’s financial status report via the Company’s website.

  8.  Regarding investor relations, a member of Board of Director

who is the Vice President  of Accounting,  Finance and IT has been

assigned to  provide news  or information  on such  activities as

requested by  investors and  parties concerned,  as this  kind of job

directly related to the Company’s data and information. Contact can

be made via following address:

งานที่เปนจริงของบริษัท และเนนในดานคุณภาพของงบการเงิน มีการสอบ
ทานขอมูลทางการเงินโดยผูสอบบัญชีที่มีความรู ความชำนาญ มีความเปน
อิสระ และไดรับความเห็นชอบจากกลต. และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลที่
สำคัญเพิ่มเติมอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคำอธิบาย
และการวิเคราะหเพื่อประโยชนของผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปในการใชงบ
การเงิน

   ในปที่ผานมางบการเงินของบริษัทไดรับการรับรองโดยไมมีเงื่อนไข
จากผูสอบบัญชีของบริษัท และนำสงงบการเงิน ตอกลต. และตลาดหลัก-
ทรัพยแหงประเทศไทยตรงตอเวลา และไมถูกสั่งแกไขงบการเงิน
   อีกทั้งกำหนดใหจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทตอการจัดทำรายงานทางการเงิน  ตามหนา  134-135  ในรายงาน
ประจำปนี้

  7.  บริษัทฯ  ใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความโปรงใส
และทั่วถึง  โดยไดเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ  เพื่อใหผู ลงทุน และผูที ่
เกี่ยวของไดรับทราบโดยผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลตางๆ ของ
ตลาดหลักทรัพยฯ และผานทาง website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)

รวมถึงเผยแพรโครงสรางการจัดองคกรของบริษัท การถือหุนในบริษัทตางๆ
และนำเสนอขาว  (Press Release)  ที่เกี่ยวของกับรายงานฐานะการเงิน
ของบริษัท ผาน website ของบริษัทดวย

  8.  งานดานผูลงทุนสัมพันธ  บริษัทฯ  ไดกำหนดหนาที่งานใหกับ
กรรมการบริษัท และเปนผูอำนวยการฝายบัญชีการเงินและสารสนเทศ ใน
การใหขอมูล และขาวสาร ตามที่นักลงทุนและผูที่เกี่ยวของตองการ เนื่อง
จากงานในหนาที่นี้สัมพันธกับงานดานขอมูลของบริษัทโดยตรง โดยสามารถ
ติดตอไดที่  :
    คุณดารณี มานะวาณิชเจริญ
    ผูอำนวยการฝายบัญชีการเงินและสารสนเทศ
    โทรศัพท 0-2294-0295  โทรสาร 0-2294-1155
    E-mail: daranee@icc.co.th

   นอกจากนี้บริษัทฯ  ยังจัดใหมีการประชุมพบปะกับนักวิเคราะห
หลักทรัพยเปนประจำทุกป  ในสถานที่ทำการของบริษัท  เพื่อเปดโอกาส
ใหนักวิเคราะหหลักทรัพยไดซักถามขอมูลตางๆ โดยมีคณะกรรมการบริหาร
รวมประชุมชี้แจง
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    Mrs. Daranee Manawanitjarern

    Vice President - Accounting,  Finance  and Information

    Technology

    Tel. 0-2294-0295  Fax. 0-2294-1155

    E-mail: daranee@icc.co.th

    Moreover,  the meeting  with securities  analysts has been

annually held within the Company’s compound to  provide them an

opportunity for any inquiries. This meeting has also been attended by

the Company’s Executives Board for giving information.

  9.  Apart from  disclosure of  the financial  report and other

information to  SEC  and the Stock  Exchange of  Thailand through

various  channels as  required strictly,  completely and timely,  the

following information has also been disclosed :

    1. Name list of the directors, independent directors and

sub-committees  including profiles,  roles and responsibility  of the

Company’s board, independent directors and other sub-committees

as stated on page 78-85 of this annual report.

    2. Remuneration payment policy for the directors and

executives  including its type,  characteristic  and the  amount of

remuneration paid to each and everyone as  stated on page 77-79

of this annual report.

    3. Shareowning structure : disclose the Company’s top ten

shareowners  as  of  the  closing  date  for  the  annual  general

shareowners’ meeting.  The shareowning of directors and executives

are also disclosed on page 51 and page 78-79 of this annual report.

       Additionally, the organizational  management structure

has been disclosed on page 65 of this report.

    4. Opportunity is provided  to general public  to ask any

questions or queries  through  the Vice President  of Accounting,

Finance and IT who is responsible for investor relations.

5. Board of Directors’ responsibilities
 The Company  board of directors  has an  important  role in

determining the direction of the Company’s business operation, and

supervising the management team,  as well as setting up corporate

governance policy,  business ethics and employee code of conduct.

They also  ensure the operation  for the Company’s  highest benefit

and responsible  for the  results  towards the  Company  and the

shareowners.

  9.  นอกเหนือจากการเปดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศ
อื่นๆ ตอกลต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยผานชองทางตางๆ ตาม
ขอกำหนดอยางเครงครัด ครบถวน และตรงเวลาแลว บริษัทฯ ยังไดเปดเผย
ขอมูลตอไปนี้  

    1. เปดเผยรายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการ
ชุดยอยตางๆ  รวมทั้งประวัติ  บทบาท  และหนาที ่ของคณะกรรมการ
กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ  และจำนวนครั้งในการเขา
ประชุม  ตามหนา 78-85 ในรายงานประจำปนี้

    2. เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหาร
รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนคาตอบแทนที่แตละทานไดรับตามหนา
77-79 ในรายงานประจำปนี้

    3. โครงสรางการถือหุน มีการเปดเผยรายชื่อผูถือหุน 10 อันดับ
แรกของบริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน เพื่อประชุมสามัญประจำป
และเปดเผยการถือหุนของกรรมการและผูบริหาร  ตามหนา 51 และหนา
78-79 ตามลำดับ ในรายงานประจำปนี้

       นอกจากนี้ยังเปดเผยโครงสรางองคกรของบริษัทตามหนา 65
ในรายงานประจำปนี้

    4. เปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปสามารถซักถามขอสงสัยตางๆ ผาน
ผูอำนวยการฝายบัญชีการเงินและสารสนเทศ ซึ่งทำหนาที่งานดานผูลงทุน
สัมพันธ 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทฯ  มีบทบาทหนาที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางการ
ดำเนินงานของบริษัท   ติดตามดูแลการทำงานของฝายจัดการ   จัดใหมี
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ  จริยธรรมธุรกิจ  และจรรยาบรรณพนักงาน
กำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน



ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
เกียรติที่สูงไมจำเปนตองใหตัวเองอวดอาง



 1. โครงสรางคณะกรรมการบริษัท
  การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
  บริษัทฯ  กำหนดใหมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา  5  คน
(ตาม พรบ. มหาชน) คุณสมบัติของกรรมการ
  1.  เปนบุคคลธรรมดา
  2. บรรลุนิติภาวะ
  3.  ไมเปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไร
     ความสามารถ
  4.  ไมเคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกในความผิด
      เกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทำโดยทุจริต
  5.  ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ  หรือองคกร
      หรือหนวยงานของรัฐ ฐานทุจริตตอหนาที่
  คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 11 ทาน ประกอบดวย
  - ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งมีความเปนอิสระ
     และไมไดเปนผูบริหาร 1 ทาน
  - กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 2 ทาน
  - กรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเปนอิสระ 4 ทาน
  - กรรมการที่เปนผูบริหาร 4 ทาน
  บริษัทฯ  มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการจากผูทรง
คุณวุฒิที่มีความรูความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ  มีวิสัยทัศน เปนผู
มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไมดางพรอย แสดงความคิดเห็นอยาง
อิสระ  โดยคณะกรรมการบริษัทไดกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการทุกชุดไวอยางชัดเจน   มีกรรมการผู อำนวยการและประธาน
กรรมการบริหาร  ในฐานะหัวหนาคณะฝายจัดการ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทใหมีหนาที่ดูแลการดำเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของ
บริษัท  และการปฏิบัติงานของบริษัทใหบรรลุตามวัตถุประสงค  เปาหมาย
และสอดคลองกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
  คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการอิสระ 5  ทาน คิดเปน
45.45% ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเปนสัดสวนมากกวามาตรฐานขอกำหนด
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดไว 1/3 = 33.33%

  คุณสมบัติกรรมการอิสระ
  นิยาม "กรรมการอิสระ" ของบริษัท หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถวน   และมีความเปนอิสระตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน  รายละเอียดระบุอยูในแบบ 56-1 เอกสารแนบหนังสือบอกกลาว
เชิญประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่  44  ประจำป  2552  และเผยแพรผาน
website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)

 1. Board of Directors’ structure
  Counter-Balance by Non-Executive Directors
  The  Company  appoints  no  fewer  than  5  Directors  (in

compliance  with the  Public Company Act)  to sit on  the Board

according to the following qualifications:

  1. To be an ordinary person

  2. To come of legal age

  3. Not to be bankrupt, incapacitated or quasi-incapacitated

  4. Not to serve any prison terms  of  maximum  penalty for

      misconduct from fraudulent acquisition

  5. Not to be expelled or dismissed from the civil service or

     from government organizations or agencies for fraud.

  The Company’s Board of Directors consists of 11 members

as follows:

  -  Independent & non-executive Chairman 1 person

  -  Non-executive Directors 2 person

  -  Independent Directors 4 person

  -  Executive Directors 4 person 

  The Company appoints the Nomination Committee to select

Directors from  a pool of  knowledgeable  professionals  who are

equipped with multiple talents, experience and vision and are known

to have integrity  and unblemished  professional records.  They are

urged to express  themselves freely.  The Board of  Directors has

clearly defined the duties and responsibilities of each committee, with

the President and Executive Chairman as the Head of Administration,

appointed  by the  Board of Directors to  manage and  conduct the

business operations of the Company to achieve the goals and targets

established by the Board of Directors.

  The Board of Directors consists of 5 independent members,

or  45.45%  of the  entire Board,  which is a higher  than standard

stipulated (a third or 33.33%) by the Capital Market Supervisory Board.

  Qualifications of Independent Director
  Definition The company’s  “Independent Director”  is a fully

qualified director, being able to express impartial opinions as specified

by the Capital Market Supervisory Board, per detail as in the  56-1

Reporting Form, attached with the invitation letter for the 44th general

shareowners’  meeting  2009,  and information  disclosure on the

company’s website (http://www.icc.co.th).


Structure of Shareowning & Management



Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
High honour requires no pretension.

  หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการ
สรรหา
  คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตาม
หลักเกณฑและคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และกลต.
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถือหุน

  วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการ
  คณะกรรมการบริษัทฯ  ไดรับแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน  มีวาระ
การดำรงตำแหนงตามขอบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแลวอาจไดรับ
การเลือกตั้งกลับเขาดำรงตำแหนงตอไปไดอีก  โดยมีคณะกรรมการสรรหา
เปนผูสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวาบุคคลที่จะเขา
มาเปนกรรมการบริษัทเปนผูมีความรู  ความสามารถ  และประสบการณ
เหมาะสม กอนเสนอชื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

  สัดสวนการเปนกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัท
ที่กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหนง  อายุกรรมการและจำนวนวาระ
ที่จะดำรงตำแหนง
  บริษัทฯ ไมไดกำหนดสัดสวนการเปนกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน
จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแตละทานดำรงตำแหนง อายุกรรมการ และ
จำนวนวาระที่จะดำรงตำแหนงติดตอกันไดนานที่สุด  เพราะเชื่อวาความ
สามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแตละทานไมได
ขึ้นอยูกับอายุหรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหนง ตราบเทาที่กรรมการบริษัท
ทุกทานมีความตั้งใจและจริงใจในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัท ตามที่ได
รับความไววางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน
  บริษัทฯ ไดเปดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท  ประวัติ  ประสบการณ
การถือหุนในบริษัท และรายละเอียดขอมูลการดำรงตำแหนงของกรรมการ
แตละทานในบริษัทอื่นหนา 78-85 ในรายงานประจำป และเอกสารแนบ 1

ของแบบ 56-1 ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจำนวน 3 ทานที่ดำรง
ตำแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท แตบริษัทฯ มั่นใจวา
ไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่แตอยางใด เนื่องจากกรรมการบริษัททั้ง
3 ทานไดอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใหกับบริษัทอยางเต็มที่  โดยไดเขา
รวมประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน
แกบริษัทมาโดยตลอด

  Criteria in selecting independent directors and
nomination process
  The Nomination  Committee select,  recruit and nominate

independent directors  according to the  criteria and  qualifications

stipulated by the Stock  Exchange of  Thailand and the  SEC and

presents  the  nomination  to  the  Board  of  Directors  and  the

Shareowners’ meeting.

  Term of Holding the Title of Director
  The Board  of Directors  has  been  appointed  from  the

shareowners’ meeting  with term of holding the title as  stipulated in

the Company’s articles of association. When their term is due, they

may be voted to resume the position.  Selecting and  recruiting the

qualified candidates shall be done by  the nomination  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
  The proportion of  company directors is not  based on the

amount of investment, number of companies that each director holds

the title, age of directors and number of terms in holding the longest

successive title. It is believed that the business capability and expertise

of each director does not depend on age or number of companies of

which they’re holding the title, as long as all these directors have been

committed and sincere in their duty as being accredited by the Board

of Directors and shareowners.

  The Company’s name  list of directors,  together  with their

profiles, experiences, shareowning, and details of holding the title by

Directors in other company have been disclosed on page 78-85 in

the annual report and attachment 1 of the Form  56-1.  At present, the

Company has  3  directors holding the title of directors in more than

five listed companies.  However, the Company is confident that this

will not impact  on their duties, as  these three directors  have fully

devoted their working time to the Company with regularly attendance

to the Board of Directors’ meetings. Most of all, they have continually

conducted various beneficial contributions to the Company.







ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
ทำทุกอยางใหถูกตองและเปดเผยจะชนะใจคนได มีแตสรางมิตร ไมมีศัตรู

  การไปดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทท่ีบริษัทอ่ืนของกรรมการ
บริษัท และผูบริหาร
  นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทที ่
บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและผูบริหาร  บริษัทในเครือสหพัฒนมีทีมผู
บริหารระดับสูงเปนผูพิจารณาวา บริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจอะไร มีความ
จำเปนตองใหกรรมการบริษัทหรือผูบริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุม
เขาไปเปนตัวแทนของกลุ มในฐานะผู ร วมลงทุนหรือตามสัญญารวมทุน
หรือไม หากจำเปนตองสงจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผูบริหารในกลุม
ที่มีความรู ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้นๆ

  การรวมหรือแยกตำแหนง
  ประธานกรรมการบริษัทเปนกรรมการซึ่งมีความเปนอิสระมิไดเปน
ผูบริหารและไมเปนบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร  เพื่อเปนการ
แบงแยกหนาที่ในการบริหารงาน   มีความอิสระจากกัน และถวงดุลซึ่งกัน
และกัน  โดยประธานกรรมการบริษัทไดแสดงบทบาทของผูนำ  และเปนผู
ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู ถือหุ น   ใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สนับสนุนใหกรรมการและผูบริหารทุกคนมี
สวนรวมในการประชุม ชวยเหลือ  แนะนำ  ดูแล การดำเนินธุรกิจของฝาย
จัดการ แตจะไมเขาไปกาวกายงานหรือธุรกิจประจำของฝายจัดการ ประธาน
กรรมการบริหารเปนผูนำในการบริหารงาน  และวางแผนการปฏิบัติงานให
เปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้คณะกรรมการ
บริษัทยังกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที ่ของคณะกรรมการแตละคณะและ
ของฝายจัดการไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร จัดทำเปนกฎบัตรคณะ
กรรมการแตละคณะ   และมีระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ที่กำหนด
และแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการ สามารถตรวจสอบได
เพื่อความโปรงใสในการบริหารจัดการ

  เลขานุการบริษัท
  บริษัทฯ  ไดแตงตั้งคุณดารณี  มานะวาณิชเจริญ  กรรมการและผู
อำนวยการฝายบัญชีการเงินและสารสนเทศ   ซึ่งเปนผู ที ่มีคุณวุฒิและ
ประสบการณที่เหมาะสม  เปนผูรับผิดชอบทำหนาที่เลขานุการบริษัท เพื่อ
ใหการบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี 

  Holding the title of director in another companies by
Company’s Directors and Executives
  In execution to allow the Company directors and executives

to hold title in other companies, the Saha Group of companies have

a top management  team to consider  the type of  business of that

certain company has  been doing and  its necessity to  acquire any

directors or  executives from which  company to be  the group’s

representative as a  joint-venture or in  accordance with  the joint-

venture agreement.  If this is  applicable, the  qualified director or

executive having  necessary knowledge,  capability and  expertise in

related business shall be assigned.

  Aggregation or Segregation of Office
  The Chairman of the Board of Directors has freedom with not

being part of the executive management and is not the same 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 Chairman has performed his role as a leader

to efficiently and effectively manage the Board of Director’s meetings

and Shareowners’ meetings, as well as encouraging all directors and

executives to participate in the meeting. Assist, suggest, and monitor

business operation of management but not interfere in their regular

function. The Executive Chairman is the leader in business admini-

stration, and manages an operation plan to achieve the policy set by

the Board of Directors. Furthermore, the Board of Directors has clearly

stipulated in written the scope of roles and responsibilities of each

committee and the management, then compiling into each charter with

the Board’s regulations to specify and separate the authority between

the Board of Directors and the management.  This process can be

audited to ensure transparency in management.

  Company’s Secretariat
  The Company has appointed  Mrs. Daranee  Manawanitjarern,

Director and Vice President of Accounting, Finance and IT Division,

the qualified and appropriate experienced person to be the Company’s

Secretariat to supervise an efficient administration in accordance with

the good corporate governance policy.
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Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
Do everything rightfully and openly to win people’s hearts. This way, you make more friends, rather than enemies.

  เลขานุการบริษัทมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
  1. ใหคำแนะนำเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย ระเบียบ
และขอบังคับตางๆ ของบริษัท และติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตอง
และสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแกกรรมการ
  2.  ประสานงานระหวางกรรมการบริษัท และฝายจัดการ ดูแล และ
ประสานงานดานกฎหมาย กฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งดำเนินการ
ใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
  3.  จัดการประชุมผูถือหุน และประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเปน
ไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท และขอพึงปฏิบัติตางๆ
  4.  บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผูถือหุน และ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  5. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที ่
เกี่ยวของตามระเบียบและขอกำหนดของ กลต. และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
  6.  จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังตอไปนี้
      -  ทะเบียนกรรมการ
      -  หนังสือนัดประชุม / รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
      -  หนังสือนัดประชุม / รายงานการประชุมผูถือหุน
      -  รายงานการซื ้อขายหุ นของบริษัทของกรรมการบริษัทและ
      ผูบริหาร
      - รายงานประจำป
      -  แบบ 56-1

  7. ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนทั่วไปใหไดรับทราบสิทธิตางๆ ของ
ผูถือหุน และขาวสารของบริษัทอยางสม่ำเสมอและครบถวน

 2. คณะกรรมการชุดยอย
  เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท  วามีการดำเนิน
งานที่โปรงใส มีผูกลั่นกรอง สอบทานและใหคำแนะนำอยางรอบคอบ
  คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยตางๆ  เพื่อทำ
หนาที่ดังกลาว และรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัท ปจจุบันประกอบดวย
คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย
มีขอบเขตอำนาจหนาที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุด
เปนอิสระกัน เพื่อชวยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
  -  คณะกรรมการบริหาร คือ   คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 13 ทาน ประกอบดวยกรรมการบริษัท 4 ทาน
และผูบริหาร 9 ทาน  ใหทำหนาที่จัดการกิจการงานบริษัท ซึ่งมีฐานะเปน
พนักงานหรือลูกจางประจำของบริษัท  โดยมีอำนาจหนาที่และความรับ

  The  Company’s  Secretariat  has  following  duties  and

responsibilities :

  1. To primarily  suggest to the  Board  of Directors  on legal

matters,  Company’s rules and regulation and monitor for its correct

and consistent  enforcement,  including to report  any significant

changes in such practices to the Board.

  2.  To  coordinate  between  the  Board  of  Directors  and

management, supervise and coordinate in legal and relevant matters,

as well as to monitor for appropriate practice according to the Board’s

resolutions.

  3.  To hold the Shareowners’ and Board of Directors’ meetings

in compliance with the laws, Company’s Articles of Association and

other normal practices.

  4.  To record the  minutes of  Shareowners’ and  Board of

Directors’ meetings and monitor for the execution according to such

resolutions.

  5.  To supervise the disclosure of relevant information and IT

report as required by  rules and  regulation of  SEC and  the Stock

Exchange of Thailand.

  6. To provide and keep the following documents;

      -  Directors registration

      - Invitation letter for meeting / Board of Directors’ meeting

     report

      - Invitation letter for meeting / Shareowers’ meeting report

      - Report on the Company’s shares trading of the Directors

     and Executives

      - Annual report

      - Form 56-1

  7.  To communicate with general shareowners to ensure that

shareowners have  complete and continual knowledge of their rights

including the Company’s news and information.

 2. Sub Committee
  To give confidence to shareowners regarding the Company’s

operation,  as to  transparency,  filtering,  cross-checking  and

scrutinizingly consulting,

  The Board of  Directors  has appointed a  number  of sub

committees to be in charge and to report to the Board. At present, the

Sub-committees  comprise the Board of  Executive Directors, the

Auditing Committee, the Remuneration Committee,  the Nomination





ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
ไมจดจำบุญคุณของเราที่ทำกับผูอื่น แตบุญคุณของคนอื่นตองจำใหแมน

ผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหนาที่ หนา 68-71 ในรายงานประจำปนี้ และ
กำหนดใหมีการประชุมทุกสัปดาห
   ในป 2551 (ตามอายุปกรรมการตั้งแต เม.ย. 50 - เม.ย. 51) คณะ
กรรมการบริหารจัดประชุมทุกสัปดาห การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ
บริหารแตละทาน ตามตารางแสดงตำแหนงหนาที่งาน คาตอบแทนกรรมการ
การถือหุน และการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทและผูบริหาร หนา
78-79 ในรายงานประจำปนี้

  -  คณะกรรมการตรวจสอบ  คือ  กรรมการบริษัทที่เปนกรรมการ
อิสระมีจำนวน 4 ทาน มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 2 ป  โดยมีอำนาจ
หนาที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหนาที่ หนา 71-72 ในรายงาน
ประจำปนี้  กำหนดใหมีการประชุมไมนอยกวาไตรมาสละ 1 ครั้ง  และจัด
ประชุมเปนวาระพิเศษ สำหรับกรณีพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันและกรณี
พิเศษ
   บริษัทฯ  ไมกำหนดจำนวนวาระที ่จะดำรงตำแหนงติดตอกันได
นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบ ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการ
สรรหา โดยดูจากการปฏิบัติงานและผลงานในรอบปที่ผานมา
   ในป 2551 (ตามอายุปกรรมการตั้งแต เม.ย. 50 - เม.ย. 51) คณะ
กรรมการตรวจสอบมีการประชุม จำนวน 10 ครั้ง การเขารวมประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบแตละทาน ตามตารางแสดงตำแหนงหนาที ่งาน
คาตอบแทนกรรมการ  การถือหุน  และการเขารวมประชุมของกรรมการ
บริษัทและผูบริหารหนา 78-79 ในรายงานประจำปนี้

  -  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน   ประกอบดวยกรรมการ
บริษัท 3 ทาน มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 1 ป   โดยมีอำนาจหนาที่
และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหนาที่ หนา 73 ในรายงานประจำ
ปนี้ และมีการประชุมประจำปละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเปนวาระพิเศษกรณี
จำเปน
   ในป 2551 (ตามอายุปกรรมการตั้งแต เม.ย. 50 - เม.ย. 51) คณะ
กรรมการพิจารณาคาตอบแทนมีการประชุม  จำนวน  1  ครั้ง  โดยคณะ
กรรมการพิจารณาคาตอบแทนทั้ง 3 ทาน ไดเขารวมประชุมครบทั้ง 3 ทาน
  -  คณะกรรมการสรรหา ประกอบดวยกรรมการบริษัท  4  ทาน มี
วาระการดำรงตำแหนงคราวละ 1 ป โดยมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ตามขอบเขตอำนาจหนาที่ หนา 73 ในรายงานประจำปนี้ และมีการประชุม

Committee and the Risk Management Committee, with separate and

independent scope of duties and responsibilities in  order to ensure

good corporate governance.

  -  The Executive Board  is a group of 13 people,  consisting
of 4 Directors and 9 executives, authorized by the Board of Directors,

as employees or regular staff, to carry out the company’s operations

with responsibilities defined in the section "Roles and Responsibilities"

on page 68-71 in this annual report. This Board is set to meet weekly.

   In 2008,  (according to the year of service from  April  2007

to April 2008) the Executive Board met every week. The attendance

of each director is shown on the chart on page 78-79 of this annual

report, which also shows his/her position, remuneration, shareowning

and attendance in meetings.

  -  The Audit Committee  is a group of  4 independent directors
whose term of office is two years. Their responsibilities are set out in

the section "Roles and Responsibilities" on page 71-72 of this annual

report. The committee is set to meet at no less than once per quarter.

An extraordinary meeting for considering any related transaction or

other special case can also be held.

   Company has not set  out the number of  terms to hold the

longest  successive  title  of  audit  committee.  It  depends  on

consideration of the Nomination Committee together with their past

performance in the previous year.

   In 2008,  (according to the year of service from  April  2007

to April 2008)  the Audit  Committee  has held ten  meetings. The

attendance of each director is shown on the chart on page  78-79

of this annual  report, which  also shows his  position, remuneration,

shareowning and attendance to the meetings.

  -  The Remuneration Committee  consists of three members

of the  Board of Directors  whose term of office is  one year. Their

responsibilities are set out in the section "Roles and Responsibilities"

as stated on page 73 of this annual report.  This committee meets

annually.  An extraordinary meeting has been held as required.

   In 2008, (according to the year of service from April 2007 to

April 2008) the Remuneration Committee held 1 meeting, with all three

members present.

  -  The Nomination Committee  consists of four members from

the Board  of Directors  whose term  of office is  one year. Their

responsibilities are set out in the section "Roles and Responsibilities"
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Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
Forget the good deeds you have done for others, but  remember always the good deeds  others have done for you.

ประจำปละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเปนวาระพิเศษกรณีจำเปน
  ในป 2551  (ตามอายุปกรรมการตั ้งแต  เม.ย. 50 - เม.ย. 51)
คณะกรรมการสรรหามีการประชุม จำนวน 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหา
ทั้ง 4 ทาน ไดเขารวมประชุมครบทั้ง 4 ทาน

  - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ประกอบดวยกรรมการตรวจ
สอบ 1 ทาน กรรมการบริษัท 1  ทาน และฝายจัดการ 3  ทาน มีวาระการ
ดำรงตำแหนงคราวละ  1  ป  โดยมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบตาม
ขอบเขตอำนาจหนาที่  หนา 73 ในรายงานประจำปนี ้  กำหนดใหมีการ
ประชุมไมนอยกวาปละ 2 ครั้ง และจัดประชุมเปนวาระพิเศษกรณีจำเปน
  ในป 2551  (ตามอายุปกรรมการตั ้งแต  เม.ย. 50 - เม.ย. 51)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำนวน  3  ครั้ง  โดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง 5 ทาน ไดเขารวมประชุมครบทั้ง 5 ทาน

 3. บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
  3.1 ภาวะผูนำ และวิสัยทัศน
  คณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบดวยบุคคลซึ ่งมีความรู   ความ
สามารถ  และประสบการณหลากหลาย  มีความสามารถเฉพาะดานที่เปน
ประโยชนกับบริษัท เขาใจบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผูนำ มี
การกำหนดวิสัยทัศนของบริษัทไวอยางชัดเจน มีความเปนอิสระในการแสดง
ความคิดเห็นและตัดสินใจ กำกับดูแลกิจการของบริษัทใหเปนไปตามวัตถุ
ประสงคและเปาหมายที่ไดกำหนดไวใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท และ
ผูถือหุน มีการบริหารงานโดยการกำหนดภารกิจ เปาหมาย กลยุทธ แผน
ปฎิบัติงานและงบประมาณประจำป  เพื ่อใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว
โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ  เพื่อเพิ่ม
มูลคาใหแกกิจการและผูถือหุน
  คณะกรรมการบริษัทฯ  มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝาย
จัดการ โดยกำหนดใหรายงานความกาวหนาของผลการดำเนินงานและผล
ประกอบการของบริษัท   และการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและ
ผูบริหารทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

  - ภาวะผูนำ
   คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่ในการกำหนดนโยบายเปาหมาย
และกลยุทธทางธุรกิจ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดย
แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และผูบริหาร  ซึ่งเปนฝายจัดการเปนผูดูแล  และปฏิบัติงานใหเปนไปตาม

as stated on page 73 of this annual report.  This committee meets

annually. An extraordinary meeting has been held as required.

  In 2008, (according to  the year of  service from April  2007

to April 2008)  the Nomination Committee held 1 meeting, with all four

members present.

  - The Risk  Management  Committee consists of  1  Audit

Committee member, 1 Director and 3 Management staff, whose term

of office is one year. Their responsibilities are set out  in the section

"Roles and Responsibilities"  as stated  on page 73 of this  annual

report. This  committee meets no  less than twice yearly. An

extraordinary meeting has been held as required.

  In 2008, (according to the  year of  service from  April 2007

to April 2008)  the Risk Management Committee held  3  meetings,

with all five members present.

 3. Roles, Duties, and Responsibilities of Board of Directors
  3.1 Leadership and Vision
  The Board  of Directors, consisting of  knowledgeable,

capable and  multiple-experienced  individuals, with  expertise that

benefits the Company and an understanding of their role, obligations,

responsibility and leadership, has defined a clear and definite corporate

vision. They have freedom of self-expression and  decision-making,

so as to conduct  business to achieve targets and  goals in order to

optimize benefits  to the company  and shareowners.  Business is

executed through  setting up the Mission,  Objectives,  Strategies,

Execution plans and Financial plans in order to achieve the set targets.

Good corporate governance is also to be used as a tool of business

management  to  increase  value  added  to  the  business  and

shareowners.

  The Company’s  Board of Directors monitor  administrative

performance through a policy that assesses progress of work and the

company’s business performance, as well as the share ownership of

the Directors  and executives,  all of which is to be  reported to the

Board meeting every month.

  - Leadership
   The Board of Directors  has a defined  responsibility to

set up  policies,  objectives  and business  strategies  as  well as

monitoring the  company’s  operation by  appointing  the Executive

Board,  the Audit Committee,  the Remuneration Committee,  the

Nomination Committee and the  Risk Management  Committee and
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งานสำเร็จไดดี เพราะทีมงานดี

นโยบาย  เปาหมาย  และวัตถุประสงคที่กำหนด  พรอมกำหนดขอบเขต
อำนาจหนาที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุด  ซึ่งมีการ
แบงแยกอำนาจหนาที่ระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝายจัดการอยางชัดเจน
เพื่อดำเนินงานใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคของบริษัท

   - วิสัยทัศน / ภารกิจ
    คณะกรรมการบริษัทฯ  ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนิน
งานของบริษัท  โดยมีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศน / ภารกิจของบริษัท
เพื่อใหผูบริหารและพนักงานมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียว
    จากกระแสโลกาภิวัตน  รวมถึงนโยบายการคาเสรี  ทำใหการ
ทำธุรกิจในประเทศไทยมีการแขงขันที่เขมขน และรุนแรงมากขึ้น นอกจาก
คูแขงในประเทศแลวยังมีคูแขงจากตางประเทศเขามารวมในตลาดที่เต็มไป
ดวยโอกาสแหงนี้ดวย
    บริษัทฯ   ตระหนักถึงการเปลี ่ยนแปลงที่มีอยางตอเนื ่องใน
ปจจุบัน และจะมากขึ้นในอนาคต บริษัทฯ พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย
อยูตลอดเวลา  เพื่อใหสามารถบริหารจัดการภายใตการตลาดยุคใหม รวม
ถึงการเชิญผูบริหารจากภายนอกที่มีศักยภาพเพื่อเสริม  และรวมกันสราง
วิสัยทัศน ใหพรอมที่จะนำพาองคกรไปสูความสำเร็จในอนาคต
    นอกจากการพัฒนาบุคลากรแลว  บริษัทฯ  ยังสรางและสรรหา
ธุรกิจใหมๆ  ทั้งที่สงเสริมธุรกิจเดิม  และธุรกิจอื่นที่สามารถทำใหบริษัทฯ
ขยายตัวไปสูตลาดและธุรกิจในอนาคตได
  3.2 การกำกับดูแลกิจการที่ดี
   บริษัทฯ  ไดจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ  จริยธรรมธุรกิจ
และจรรยาบรรณพนักงาน เปนลายลักษณอักษร และไดแจกใหกับกรรมการ
บริษัท  กรรมการชุดยอยตางๆ  ผูบริหาร  และพนักงาน เพื่อเปนแนวทาง
เดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเปนหลักยึดในการทำงาน
ซึ่งบริษัทฯ ไดทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ  จริยธรรมธุรกิจ และ
จรรยาบรรณพนักงานเปนประจำทุกป และเห็นวายังเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบัน และไดเผยแพรผานระบบ Intranet และ Website ของบริษัท
  3.3 ความขัดแยงทางผลประโยชน
   คณะกรรมการบริษัทฯ  มีการพิจารณาเรื ่องความขัดแยงของผล
ประโยชนอยางรอบคอบ   มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล  เพื่อขจัด
ปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบดวยความมีเหตุมีผล
และเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน
   การทำรายการที ่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  บริษัทฯ
ดำเนินการตามขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ไดแจงและเปดเผยตอ
ที่ประชุมโดยระบุ มูลคา รายการ คูสัญญา เหตุผลความจำเปนของรายการ
ดังกลาว ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตลอดจนความเห็นที่แตกตาง (ถามี) ตามหลักเกณฑ

executives in charge of supervising and implementing policies, targets

and goals,  while defining  clear roles and  responsibilities, giving

definitive jurisdiction to the Board of Directors and the Management,

so as to ensure  that all the  operation and  performance  meet the

company’s policies and objectives.

   - Vision / Mission
    The Board of Directors  recognizes the  significance of the

company’s  business  undertaking,  thereby  participating  in  the

determining process of the company’s vision / mission to ensure that

both the  managers  and  employees  would  move in  the same

business direction.

    Under the globalization and trade liberalization, most private

business enterprises in Thailand have been encountered with rising

competition by competitors from both domestic and overseas that

recognize promises of the Thai market.

    Realizing the continual changes in the current and future

situation, the  Company has placed an  emphasis on the continuing

development of our human resources to strengthen their management

expertise in the modern market trend. We have also invited external

experts to provide some useful recommendations for enhancing and

delineating our corporate vision for future success.

    Aside from  human resources  development,  we have

continued to seek new  business opportunities in  both existing and

other businesses suitable for the future market conditions.

  3.2 Good Corporate Governance
   The Company has promoted corporate governance principle

by setting up a good corporate governance policy, along with business

ethics and  employee code  of conduct in the  written form and

distributed to company directors, each sub - committee, executives,

and all  employees  to be followed  as the same  guidelines for

implementation in their working operation. All these principles, being

distributed via the Company’s intranet and website, have been annually

reviewed and still considered suitable for the present situation.

  3.3 Conflict of Interests
   Board of directors has considered about conflict of interests

carefully and they have the clear guideline for execution in monitoring
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Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
Work will succeed with good teamwork.

ของตลาดหลักทรัพยฯ  และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  กรรมการ
ผูมีสวนไดเสียไดออกจากหองประชุม และไมไดออกเสียงในวาระนั้นๆ และ
ไดเปดเผยการทำรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตอตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และเผยแพรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผาน website

ของบริษัท   นอกจากนี้ยังไดจัดทำรายการสรุปไวในรายงานประจำป  และ
แบบแสดงรายงานขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ของบริษัท

  3.4 ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง
   คณะกรรมการบริษัทฯ  ใหความสำคัญตอระบบควบคุมภายใน
ดานการดำเนินงาน  การเงิน  การปฏิบัติงาน  และการกำกับดูแล  โดยมี
หนวยงานตรวจสอบภายในทำหนาที ่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบ
ดังกลาว   รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอรตลอดจนใหคำแนะนำเพื่อใหเกิด
ความมั่นใจวาไดดำเนินการ  ตามแนวทางที่กำหนดอยางมีประสิทธิผล  มี
ความเปนอิสระสามารถทำหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่
    ในป 2551 บริษัทฯ  วาจางบริษัท  สอบบัญชีธรรมนิติ  จำกัด
เพื่อรับงานตรวจสอบภายใน  โดยประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ซึ่งเปนผูรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัท  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในงานตรวจสอบใหดียิ่งขึ้น  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ  จำกัด
ไดนำผลการตรวจสอบไปหารือกับกรรมการผูอำนวยการ  กอนรายงานเปน
บันทึกตอคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน   และยังนำเสนอผลของการ
ตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบผลของการตรวจ
สอบและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบ  และการ
วางแผนการตรวจสอบในปตอไป ซึ่งบริษัท  สอบบัญชีธรรมนิติ  จำกัด ได
สรุปความเห็นเรื่องประสิทธิผลการควบคุมภายในวา บริษัทมีระบบการควบ
คุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
   คณะกรรมการบร ิหารความเสี ่ยง    ซึ ่งประกอบดวยนายอมร
อัศวานันท   เปนประธานคณะกรรมการ  นางดารณี  มานะวาณิชเจริญ
นางมัญชุสา ธีรพงษพิพัฒน นายณัฐพัฒน เพ็ชรรัตนาภรณ เปนกรรมการ
และนางดวงฤดี  มิลินทางกูร  เปนกรรมการเลขานุการ  ไดรายงานความ
กาวหนาในการบริหารความเสี่ยงในป 2551 ใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
   การบริหารความเสี่ยงเปนการบริหารที่ตองการความตอเนื่อง การ
บริหารความเสี่ยงในป  2551  จึงเปนการดำเนินงานที่สืบเนื่องของคณะ
ทำงานกลุมยอย ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดจัดตั้งขึ้นตั้งแตในป
2549 เพื่อพิจารณาปจจัยเสี่ยงตามกรอบการดำเนินงานที่ไดรับมอบหมาย
รายงานผลของการติดตาม   และแนวทางในการแกไขใหคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง  การดำเนินงานของคณะทำงานกลุมยอยทำใหบริษัทได
รับทราบปจจัยเสี่ยงที่เปนรูปธรรมมากขึ้น  รับทราบสถานะของการติดตาม
และควบคุมความเสี่ยง  ซึ่งเปนพื้นฐานที่จะทำใหการบริหารความเสี่ยงมี
ความตอเนื่อง และเปนประโยชนตอการบริหารงานของบริษัท

in order to get rid of the problem on conflict of interest carefully with

rationality for the most benefits of the Company and shareowners.

   Transactions that  may bring  about conflict of  interest are

operated under the process of inter - related transactions. They are

notified and disclosed to the meeting, specifying the value, transaction,

parties involved, the need for such transactions, as well as the opinions

of the  Auditing Committee and of the  Company’s Board  including

conflicting views (if any), as required by the SET’s regulations. At the

Board of Directors’ meeting, directors with gain and loss  of interest

must leave the conference room and must refrain from voting on this

agenda. All transactions are to be disclosed in Thai and English to the

SET and posted in both languages on the Company’s  website. The

summary of transactions  is also to  be published in the  company’s

annual report and on the Form 56-1.

  3.4 Internal Auditing and Risk Management Control Systems
   The Board of Directors  recognises  the significance  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 efficiency and independence in their full capacity

as auditors.

   In 2008, the  the  company  hired Dharmniti  Audit Co., Ltd.

to handle  the internal audit function,  under  coordination with  the

Secretary to the  Audit Committee,  who is in charge  of the internal

audit of the  company in order to strengthen  effectiveness of the

internal audit system. Dharmniti  Audit usually brought  up the audit

results for discussion with the President before further  submitting a

report in writing to the Audit Committee on a monthly basis,  as well

as to attend the meeting with the Audit Committee to discuss the audit

findings and to map out an audit plan in the following year. Dharmniti

Audit is of the view that the company has adopted an adequate and

appropriate internal control system.

   The Risk Management Committee, with members comprising

Mr. Amorn Asvanunt, as Chairman, and Mrs. Daranee Manawanitjarern,

Ms. Munchusa  Terapongpipat, and Mr. Nuttaphat Petchratanaporn,

as members, and  Mrs.  Duangrudee  Milintanggul as member and

secretary, reported progress in risk management  2008 to the Audit

Committee.
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ไมมีอะไรเกินความพากเพียรของมนุษย

   ในลำดับตอไป  คณะกรรมการตรวจสอบมีแผนที ่จะขยายกรอบ
งานบริหารความเสี่ยง  โดยจะพิจารณาวาจางที่ปรึกษาจากภายนอกใหมา
รวมพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ใหครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทมากขึ้น

 4. การประชุมคณะกรรมการ
  คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสำคัญกับการเขารวมประชุมและถือ
เปนหนาที่ เพื่อรับทราบรวมวางนโยบายและตัดสินใจในการดำเนินงานของ
บริษัท ไดกำหนดตารางการประชุมไวลวงหนาตลอดทั้งป โดยจัดขึ้นทุกเดือน
และไดแจงใหกรรมการทุกทานทราบลวงหนา   เลขานุการบริษัทจะสง
จดหมายเชิญประชุม พรอมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม
ครั้งกอน และเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง
เพื่อพิจารณาลวงหนาตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด  โดยประธานกรรม
การบริษัทและกรรมการผูอำนวยการบริษัทรวมกันพิจารณาเรื่องเขาวาระ
การประชุม  นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมใน
วาระการประชุม  โดยเสนอผานเลขานุการบริษัท และสามารถอภิปรายให
ความเห็นไดโดยเปดเผย เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและ
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พรอม
ใหคณะกรรมการบริษัทและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
  ในการประชุมกรรมการบริษัททุกครั้งผูบริหารระดับสูงของบริษัทได
เขารวมประชุม เพื่อชี้แจงขอมูลในฐานะผูเกี่ยวของกับปญหาโดยตรง และ
คณะกรรมการบริษัททุกทานสามารถซักถามและขอขอมูลเพิ ่มเติมจาก
กรรมการผูอำนวยการหรือเลขานุการบริษัทไดทุกเรื่อง
  ในการพิจารณาเรื่องตางๆ  ประธานกรรมการบริษัท  ซึ่งทำหนาที่
ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหกรรมการและผูบริหารแสดงความคิดเห็น
ไดอยางอิสระ
  เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเปนผูมีหนาที่จัดทำรายงาน
การประชุม  และจัดสงใหประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับ
รองความถูกตอง  และเสนอใหที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุม
ครั้งถัดไป ทั้งนี้  กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไขเพิ่ม
เติมรายงานการประชุมใหมีความชัดเจนถูกตองมากที่สุดได
  รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแลวจะจัดเก็บอยางเปนระบบ
ณ สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารตนฉบับและเอกสารอิเล็ก
ทรอนิกส พรอมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมตางๆ เพื่อสะดวก
ในการสืบคนอางอิง
  นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเปดโอกาสใหกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหารประชุมระหวางกันเองตามความจำเปนอยางสม่ำเสมอ  และมีการ
รายงานผลการประชุมใหกรรมการผูอำนวยการบริษัท  และที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง

   Risk management is,  in fact, a continual  process. In 2008,

there were continual management activities by various working groups,

established by the Risk Management Committee since 2006, in order

to consider  several  risk factors,  according  to the  frameworks as

prescribed.  The  working  groups  monitored  the  actions  and

recommended proper solutions to the Risk Management Committee,

which, in return, have enabled the company to realize risks involved

in our business undertakings more concretely, including the monitoring

of risk status and control.  The continuing efforts in  maintaining the

effective risk management have been very useful for the company’s

operations.

   In the next step,  the Audit  Committee is  considering a plan

to extend  the risk  management framework,  by seeking  advice by

external consultants for proper extension of risk management system

to cover the entire business operations of the company.

 4. Board of Directors’ Meetings
  The  Board  of  Directors  recognizes  the  importance  of

participating attendance and deems it an obligation to attend,  so as

to acknowledge , set a policy and jointly make decisions on business

operations.  Meetings are pre-planned to be held monthly for the whole

year. All directors have been informed in advance via invitation letter

sent by the Company’s secretariat 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. The Chairman

and the President jointly consider agenda for the meeting, while the

Board of Directors can also raise any issue outside the agenda via the

Company’s Secretariat, and have it discussed and debated openly.

The Company’s Secretariat is to prepare the minutes of the meeting

and makes filing of the  certified minutes for any further review or audit

by the board and any relevant parties.

  Top executives are to be present at every Board of Directors

meeting to clarify any matters in which they are directly involved. Any

Board member  can ask  any question  and request  for additional

information  on all  matters from the  President  or the  Company’s

Secretariat.

  In considering  various agenda,  the Chairman  of the Board,

acting as the Chairman  of the meeting, gives a chance to  directors

and executives to freely express their opinions.

  When the meeting is closed, the Company’s Secretariat shall

make a minutes report and send for approval by the Chairman who will

sign and certify for correctness. Then the minutes will be submitted

for approval in the first  agenda of the next meeting.  However, any

member of the  Board can  express their  opinions or  ask for any
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  ในป 2551 (ตามอายุปกรรมการตั้งแต เม.ย. 50 - เม.ย. 51) คณะ
กรรมการบริษัทฯ มีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง การเขารวมประชุมของคณะ
กรรมการบริษัทแตละทาน ตามตารางแสดงตำแหนงหนาที่งาน คาตอบแทน
กรรมการ  การถือหุน  และการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทและผู
บริหารหนา 78-79 ในรายงานประจำปนี้ 

 5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการบริษัทฯ แตละทาน ไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตนเองอยางระมัดระวังและเพียงพออยูเปนประจำสม่ำเสมอทุกป  มีการ
พิจารณาทบทวนผลงาน  ปญหาและอุปสรรคตางๆ  ในระหวางปที่ผานมา
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทมากยิ่งขึ้น
  การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารใชวิธีใหกรรมการบริหาร
แตละคนประเมินกรรมการบริหารคนอื่นๆ ตามหัวขอที่ไดกำหนดขึ้น เพื่อใช
สำหรับพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการบริหารสวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่ง
จากดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
  การประเมินผลงานกรรมการผูอำนวยการนั้นเปนหนาที่ของประธาน
กรรมการบริษัท  และรองประธานกรรมการบริษัท จากผลการปฏิบัติงานใน
แตละเดือน  รวมทั้งผลงานดานการขาย และการทำกำไรของบริษัทใน
แตละป

 6. คาตอบแทนกรรมการ และผูบริหาร
  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาวงเงินคาตอบ
แทนกรรมการที่เหมาะสม   โดยพิจารณาจากประสบการณ   ภาระหนาที่
ขอบเขตและบทบาท  ความมีสวนรวม และความรับผิดชอบของกรรมการ
แตละทาน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา  และเสนอที่ประชุม
ผูถือหุนอนุมัติวงเงินคาตอบแทนดังกลาว
  หลักเกณฑการกำหนดคาตอบแทนกรรมการ ดังนี้
  1. ในการทำหนาที่กรรมการบริษัท
      -  คาตำแหนง จายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท
      - คาเบี้ยประชุม  จายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เขาประชุม  คนละ
     6,000.- บาท / ครั้ง
      - คาตอบแทนประจำป (เงินบำเหน็จ)  จายใหกรรมการบริษัท
     ทุกคน
  2. ในการทำหนาที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการ
      พิจารณาคาตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง จายเปน
      เบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม คนละ 6,000.-บาท/ครั้ง

alteration of the  minutes in order  to ensure the  clearest and most

correctness.

  The certified  meeting report shall be  systematically  filed at

Company’s  office in the  form of original and electronic  documents

attached with any relevant meeting documents for further searching

and reference convenience.

  The non-executive directors have been provided a chance by

Board of Directors to  regularly hold a  meeting with each  other as

deemed necessary. Reports of the meeting shall always be sent to the

President and at the Board of Directors’ meeting for acknowledgement.

  In 2008, (according to the year of service from April  2007 to

April 2008) the Board of Directors held 12 meetings. The attendance

of each director of the company can be seen on the chart on page

78-79 of this annual report, which shows their position, remuneration,

shareowning  and  attendance  of meetings.

 5. Self Evaluation of Board of Directors
  Self evalution by each  member of the Board of Directors has

been scrutinizingly and adequately done on yearly basis. This includes

reviewing their performance, problems and solutions during the past

year in order to increase their executing effectiveness.

  In the self evaluation process among executives each executive

would assess  performances of other  directors under  the prepared

topics. Some  part of this result together  with the judgement of the

Remuneration Committee shall be used for considering the executives

remuneration.

  The Chairman of the Board of Directors and Vice Chairman are

responsible for assessing the performances of the President. Items

to be assessed  shall include  monthly performances  including the

company performance in terms of the annual sales turnovers and profits.

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

reasonable amount of remuneration. Consideration is based on each

director  and executive’s experiences,  duties, scope of work, roles,

participation,  and their  responsibilities.  All these  details shall be

submitted  to  the  Board  of  Directors  for  consideration  before

proposing for approval at the shareowners’ meeting.

  Criteria to consider directors‘ remuneration are as follows :

  1. To perform  duties of Company’s director

      - Director fee (only paid to the Chairman)

     - Conference Allowance paid  to attending directors  at Baht

     6,000 each per meeting

      - Annual Remuneration  (Gratuity)  paid to every director





ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
การรักและเขาใจกันเปนความสุขอยางยิ่งของผูมีภูมิปญญา

 ประเภท และมูลคาของคาตอบแทนที่กรรมการแตละตำแหนงไดรับ

 องคประกอบคาตอบแทน หลักเกณฑการจาย
 Remuneration component Remuneration criteria

 เงินบำเหน็จ  กรรมการทุกคน 8,500,000 9,150,000

 Gratuity  All directors

 เบี้ยประชุม  กรรมการที่เขาประชุม 738,000 684,000

 Conference allowance  Director attended the meeting

 คาตำแหนง  เฉพาะประธานกรรมการ 5,460,000 5,360,000

 Director fee  Only Chairman

  รวม / Total 14,698,000 15,194,000

ป  2551
(อายุปกรรมการต้ังแต เม.ย. 50 - เม.ย. 51)

2008
(Year in office from Apr.07 - Apr.08)

ป  2550
(อายุปกรรมการต้ังแต เม.ย. 49 - เม.ย. 50)

2007
(Year in office from Apr.06 - Apr.07)

 Type and amount of remuneration paid to directors of each position

บาท/Baht

  คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทนกำหนด ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของผูบริหาร
แตละคน
  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในป   2551   ตามตารางแสดง
ตำแหนงหนาที ่งาน คาตอบแทนกรรมการ การถือหุ น และการเขารวม
ประชุมของกรรมการบริษัทและผูบริหารหนา 78-79 ในรายงานประจำปนี้
  กรณีการจัดสรรหุนใหพนักงาน (ESOP) มิใชเปนปจจัยในการรักษา
ยึดเหนี่ยวใหผูบริหาร  และพนักงานมีความจงรักภักดีอยูกับบริษัทอยาง
มั่นคงถาวร อีกทั้งพนักงานที่ไดรับจัดสรรหุนยังมีภาระตองเสียภาษีจากการ
รับโอนหุน  จากกฎหมายของประเทศไทยที่ยังไมเอื้ออำนวย ทำใหบริษัท
ไมไดใชวิธีการนี้แตอยางไร

 7. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
  คณะกรรมการบริษัทฯ  สงเสริมใหกรรมการและผูบริหารทุกทานมี
โอกาสพัฒนาความรู โดยคณะกรรมการบริษัทฯ  ใหความสำคัญตอการเขา
รวมสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการ โดยเขา
รวมอบรมหลักสูตร Director  Accreditation  Program (DAP),  Director

Certification  Program  (DCP),  Audit  Committee  Program  (ACP),

Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) และ
Finance for Non - Finance Director  (FND)  ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)  ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ

  Remuneration of the management is determined in accordance

with criteria and policies stipulated by the Remuneration Committee,

which correspond to the performance of each executive individually.

  The 2008 remunerations of Directors and Executives are shown

in the chart displaying Directors and Executives' position, remuneration,

shares holding  and attendance  to the meetings on page 78-79 of

this annual report.

  As the Employee Stock Option Program  (ESOP)  is not the

factor in  keeping  executives  and  staffs to  have loyalty  with the

Company, also it is considered as a burden to employees  who gain

the shares allocation and must pay tax from shares transfer, and since

there is no law in Thailand facilitating this policy, the Company then

disregards its implementation.

 7. Directors and Executives Development
  Every director and executive are encouraged to develop his /

her knowledge. The Company prioritizes their attendance at seminars

that are  useful to  their performance as  Directors.  Seminars for

training include the Director Accreditation Program (DAP), the Director

Certification Program  (DCP)  and Audit Committee Program  (ACP),

Understanding the Fundamental  of Financial Statements  (UFS) and

  ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 43 ประจำป 2551 เมื่อวันที่ 21
เมษายน 2551 ไดอนุมัติวงเงินคาตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไมเกิน 20

ลานบาทตอป โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนเปนผูพิจารณาจัดสรร

  2. To  perform  duties  of  Audit  Committee,  Nomination

Committee,  Remuneration  Committee,  and  Risk Management

Committee conference allowance shall be paid to attending directors

at Baht 6,000.- each per meeting.

   At the 43
rd
 general  Shareowners’  meeting of  2008, held on

April 21, 2008,  a resolution was  passed to  approve  payment  of

remuneration to the Company’s directors of no more than  Baht  20

million per annum and the Remuneration Committee was authorized

by the Board of Directors to allocate this amount.
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อันเปนประโยชนแกการปฏิบัติหนาที ่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะ
กรรมการบริหาร และรวมถึงหลักสูตรตางๆ ที่  IOD  จะจัดขึ้นอีกตอไปใน
อนาคต
  คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำคูมือกรรมการใหกับกรรมการใหม เพื่อ
กรรมการใหมไดศึกษา  ขอมูลสำคัญของบริษัท  นโยบายในการกำกับดูแล
กิจการ จริยธรรมธุรกิจ  จรรยาบรรณพนักงาน  และกฎระเบียบตางๆ ของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกลต.
  คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะ
กรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงขององคกรอื่นๆ  อยูสม่ำเสมอ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ

 8. แผนการสืบทอดงาน
  คณะกรรมการบริษัทฯ   มอบหมายใหเปนหนาที ่ของกรรมการ
ผูอำนวยการและประธานกรรมการบริหาร   กำหนดใหจัดทำแผนสืบทอด
ตำแหนงผูบริหาร
   1. จัดใหผู บริหารระดับรองๆ  ลงไปไดมีโอกาสใกลชิด  และได
    ทำงานรวมกับผูบริหารระดับสูง-ระดับผูอำนวยการฝาย ทั้งใน
    ระดับสายงาน และขามสายงาน
   2. กำหนดผูบริหารระดับรองที่มีศักยภาพเปนผูสืบทอดและวาง
    ตำแหนงใหเหมาะสม
   3. เตรียมการใหผู บริหารระดับสูงพรอมรับงานของสายงานอื่น
    ในกรณีจำเปน
   4. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางใหมีความสามารถ
    บริหารงานครบวงจรมากขึ้นเพื่อรับงานบริหารระดับสูง
   5. จัดตั้ง Corporate Strategies and Strategic Directions และ
    มอบหมายใหผูบริหารระดับสูงและระดับกลางไดทำงานรวมกัน
   6. จัดใหมี  Committee  ตางๆ  เชน  Marketing,  Advertising,

    Research  ฯลฯ เพื่อใหเกิดการพัฒนางาน และศักยภาพของ
    กรอบงานตาง ๆ อยางเปนระบบ
   7. จัดใหผูบริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นทั้งระดับ
    สายงาน และขามสายงาน
   8. พัฒนาใหผูบริหารระดับกลางไดเสนอแผนงานตางๆโดยไมมีการ
    ชี้นำจากผูบริหารระดับสูง
   9. จัดอบรมผูบริหารระดับสูงและระดับกลางมีจิตสำนึกในความรับ
    ผิดชอบ และความซื่อสัตยตอองคกร และมององคกรในภาพรวม
    มากยิ่งขึ้น
   10. พัฒนาคุณภาพจิตใจของผูบริหารทุกระดับ ยึดธรรมะ เพื่อการ
    ปฏิบัติตอกัน อยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข

Finance for Non-Finance Directors (FND), as organized by the Institute

of Directors (IOD)  of Thailand.  Other seminars will  include short

seminar courses being  useful for performance by the  directors and

executives, as well as other  courses to be organized by  IOD in the

future.

  The Company has prepared a handbook for  new directors to

study  reviewing  important  relevant  issues,  policies on corporate

governance, business ethics,  employee ethics and the various rules

and regulations of the Stock Exchange of Thailand and the SEC.

  The Board of Directors meets on a regular basis to discuss and

exchange opinions with other Boards of Directors and top executives

of other organizations, both domestic and international.

 8. Plan for Successors
  The  Board of Directors  has assigned the  President and

Executive Chairman to prepare a succession plan for executives.

   1. To provide opportunity for middle managers to work closely

    with senior managers including the Vice President in both

    direct-functional and cross-functional lines.

   2. To define appropriate career paths for potential middle

    managers

   3. To prepare rotation plan in other functional line for senior

    manager, when necessary

   4. To prepare necessary skills and capability for specialized

    personnel for higher management positions

   5. To map  out the  Corporate Strategies  and Strategic

    Directions for  cooperation between  senior and  middle

    managers

   6. To establish committees to handle several functions, such

    as marketing, advertising, research, etc., for development

    of works and  potentials  in a  systematic process.

   7. To provide more  opportunity to middle managers in

    management of both direct-functional and cross functional

    lines.

   8. To encourage middle managers to submit their initiatives

    for consideration without directives from the executives.

   9. To organize  a training  course for  senior and  middle

    managers to promote common awareness for accountability,

    integrity and corporate image as a whole.

   10. To enhance charitable spirit and activities among managers

    at all levels for promoting happy living in the society.



การควบคุมภายในในป 2551
 การบริหารของบริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ยังอยูภายใตปรัชญาของการทำงานเปนทีม บนพื้นฐานของความโปรงใส
และธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งเปนปรัชญาการบริหารของบริษัทมาโดยตลอด
การบริหารงานภายใตปรัชญาดังกลาวเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหบริษัทมี
ประสิทธิผลดานการควบคุมภายใน
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ
2552 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขาประชุมดวย คณะกรรมการบริษัท
มีความเห็นตรงกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอรเนชั่แนล จำกัด (มหาชน)
ในป 2551 โดยมีสาระสำคัญตอไปนี้
 บริษัทฯ ยังวาจางบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เพื่อรับงานตรวจสอบ
ภายใน โดยประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนผู
รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในงาน
ตรวจสอบใหดียิ่งขึ้นในกระบวนการตรวจสอบภายใน บริษัท สอบบัญชี
ธรรมนิติ จำกัด ไดนำผลการตรวจสอบไปหารือกับกรรมการผูอำนวยการ
กอนรายงานเปนบันทึกตอคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน และมารวม
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบ และการ
วางแผนการตรวจสอบในปตอไป ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได
สรุปความเห็นเรื ่องประสิทธิผลการควบคุมภายในวา  บริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

 องคกรและสภาพแวดลอม
 องคกรและสภาพแวดลอมของบริษัท  มีลักษณะที่ทำใหฝายบริหาร
สามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีเปาหมายในการดำเนินธุรกิจ
ที่สามารถติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานไดอยางชัดเจน และบริหาร
งานบนฐานของความยุติธรรมโดยคำนึงถึงความเปนธรรมตอลูกคาเปนสำคัญ

 การบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปดวย นายอมร อัศวานันท
เปนประธานคณะกรรมการ นางดารณี มานะวาณิชเจริญ นางมัญชุสา
ธีรพงษพิพัฒน นายณัฐพัฒน เพ็ชรรัตนาภรณ เปนกรรมการ และนางดวงฤดี
มิลินทางกูร เปนกรรมการเลขานุการ ไดรายงานความกาวหนาในการบริหาร
ความเสี่ยงในป 2551 ใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

Internal Audit 2008
 I.C.C.  International Plc. adheres to teamwork spirit, based on

sound transparency and good corporate governance,  which have

been the company’s  management  philosophy  for many years.

Accordingly,  the effective internal control system  has been well

maintained.

 In the Board of Directors’ Meeting # 11/2008, on February 24,

2009,  whereby the Audit Committee has also attended, the Board

has  the same opinion with that of  the Audit  Committee on the

Company’s internal control system in 2008 as following details:

 The company hired Dharmniti Audit Co., Ltd.  to  handle the

internal audit function,  under coordination with the Secretary to the

Audit Committee, who is in charge of the internal audit of the company

in order to strengthen  effectiveness of the internal audit system.

Dharmniti  Audit usually brought up the audit results for discussion

with the President before further submitting a report in writing to the

Audit Committee  on a monthly basis,  as well as to  attend the

meeting with the Audit Committee to discuss the audit findings and

to map out an audit plan in the following year. Dharmniti Audit is of

the view that the company has adopted an adequate and appropriate

internal control system.

 Organization and Environment
 The nature of the  Company’s  organization and  environment

enable the Administration to implement actions effectively, with set

objectives in business operations,  whereby  performance can be

clearly  followed up and evaluated and activities managed  based

on good governance and justice,  mainly taking into consideration

fairness to customers.

 Risk Management
 The Risk Management Committee,  with  members comprising

Mr. Amorn Asvanunt, as Chairman, and Mrs. Daranee Manawanitjarern,

Ms. Munchusa Terapongpipat, and Mr. Nuttaphat   Petchratanaporn,

as  members, and Mrs. Duangrudee  Milintanggul as member and

secretary, reported progress in risk management 2008 to the Audit

Committee.



ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
มากคน มากวาสนา
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Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
Having many good people means good fortune.

 การบริหารความเสี่ยงเปนการบริหารที่ตองการความตอเนื่อง การบริหาร
ความเสี่ยงในป 2551 จึงเปนการดำเนินงานที่สืบเนื่องของคณะทำงานกลุมยอย
ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดจัดตั้งขึ้นตั้งแตในป 2549 เพื่อพิจารณา
ปจจัยเสี่ยงตามกรอบการดำเนินงานที่ไดรับมอบหมาย รายงานผลของการ
ติดตาม และแนวทางในการแกไขใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การ
ดำเนินงานของคณะทำงานกลุมยอยทำใหบริษัทไดรับทราบปจจัยเสี่ยงที่เปน
รูปธรรมมากขึ้น  รับทราบสถานะของการติดตามและควบคุมความเสี่ยง
ซึ่งเปนพื้นฐานที่จะทำใหการบริหารความเสี่ยงมีความตอเนื่อง และเปน
ประโยชนตอการบริหารงานของบริษัท
 ในลำดับตอไป  คณะกรรมการตรวจสอบมีแผนที่จะขยายกรอบงาน
บริหารความเสี่ยง โดยจะพิจารณาวาจางที่ปรึกษาจากภายนอกใหมารวม
พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให
ครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทมากขึ้น

 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
 บริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอรเนชั ่นแนล จำกัด (มหาชน) ไดกำหนด
ขอบเขตอำนาจหนาที่ และอำนาจในการอนุมัติวงเงินของฝายบริหารใน
แตละระดับไวอยางชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร ในกรณีที่มีการทำ
ธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑของทางการอยาง
เครงครัด 
 เพื ่อเนนความชัดเจนในการปฏิบัติหนาที ่ของพนักงานบริษัทฯ ที ่
ถูกตองตามกฎหมาย บริษัทฯ ไดกำหนดใหพนักงานตองปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบขอบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดใน
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน 

 คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดพิจารณารายการระหวางกันรวมกับ
ผูอำนวยการฝายบัญชีการเงินและสารสนเทศ บนพื้นฐานของความโปรงใส
ของรายการ ผลประโยชนบริษัทคาดหวังไดตามสภาวะของตลาด และความ
ขัดแยงของผลประโยชนของผูที่เกี่ยวของ กอนที่จะเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ
 ในระหวางป คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารสรุปเรื ่อง
ที่มีนัยยะสำคัญที่ผูกพันบริษัท ซึ่งไดกระทำไปภายใตอำนาจหนาที่ของผูรับ
มอบอำนาจมาใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนระยะๆ เปนการเสริมสราง
บรรษัทภิบาล และเปนการบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้น

 Risk management is, in fact, a continual process. In 2008, there

were continual management activities by  various working groups,

established by the Risk Management Committee since 2006, in order

to consider several  risk factors,  according to  the frameworks as

prescribed.  The  working  groups  monitored  the  actions  and

recommended proper solutions to the Risk Management Committee,

which, in return, have enabled the company to realize risks involved

in our business undertakings more concretely, including the monitoring

of risk status and control. The continuing efforts in maintaining the

effective risk management have been very useful for the company’s

operations.

 In the next step, the Audit Committee is considering a plan to

extend the risk management framework, by seeking advice by external

consultants for proper extension of risk management system to cover

the entire business operations of the company.

 Control of Administrative Operations
 The Company provides a clear and written delegation of authority

and  financial  approval limit  for each level  of the management. In

conducting  transactions  with major  shareowners,  the executive

directors or other  responsible parties  have adhered  strictly to the

official procedures and regulations.

 For clarity of personnel’s legal obligations, the Company has issued

sets of  regulations for employees  to follow strictly according to the

corporate rules and related laws concerning the corporate governance

policies, business ethics and employee ethics.

 The  Audit  Committee,  together  with  the  Vice  President  of

Accounting, Finance and Information  Technology,  have carefully

scrutinized the  inter-related transactions  based on  transparency,

expected benefits in accordance with  market situation and conflicts

of interests of related  parties, prior to proposing  them to the Board

of Directors for approval.

 During the year, the Board of Directors developed the policy that

the administration reports periodically through  executive summaries

on significant  and binding  transactions  that were  carried out by

authorized staff,  with a  view to  fostering  good  governance and

providing better risk management.





ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
หมั่นเลาสรางความจำ หมั่นซักถามสรางความรู

 นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหฝายบริหารกระตุน
และเนนใหพนักงานมีวินัยที่ดีในการปฏิบัติงานภายใตกฎเกณฑ และขอบเขต
ของทางการตลอดจนการยึดกฎธรรมาภิบาลทุกขอที่กำหนดโดยตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
 บริษัทฯ  ไดเสนอขอมูลอยางเพียงพอ  เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา และนัดวันประชุมลวงหนาอยางเพียงพอ   

 ระบบการติดตาม
 บริษัทฯ  กำหนดเปาหมายการดำเนินธุรกิจอยางชัดเจน  เปนลาย
ลักษณอักษร  และมีระบบในการติดตามผลการดำเนินงานและแนวทาง
การแกไข เมื่อผลการดำเนินการแตกตางไปจากเปาหมายที่กำหนดไว

นโยบายการจายเงินปนผล
 - บริษัท
  บริษัทฯ  มีเจตนาอันแนวแนจะรักษาอัตราการจายเงินปนผลใหผูถือ
หุนในอัตราหุนละ  0.20 บาทตอป (เทากับ 20% ของราคา PAR) ทั้งนี้ขึ้น
อยูกับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเปนหลัก
 - บริษัทยอย
    - ไมมี -

รายละเอียดที่กรรมการแจงตอบริษัท
 สวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออม  ในสัญญาใดๆ   ที่บริษัททำขึ้น
ระหวางรอบปบัญชี
    - ไมมี -

ผลประโยชนตอบแทน  หุน หุนกู  ที่กรรมการไดรับจาก
บริษัท ในป 2551
    - ไมมี -

สิทธิประโยชนอยางอื่นที่กรรมการไดรับ
    - ไมมี -

 Furthermore, the Board of Directors has assigned the management

to stimulate and enforce the discipline of employees under official

rules, regulations and limitations, as well to uphold good governance

as stipulated by the SET and SEC.

 Information Technology and Data Communications Systems
 The Company always provides comprehensive information to the

Board  of Directors for  review in the meetings and sets up meeting

dates well in advance.

 Monitoring
 The Company has set  clear objectives in writing for  business

operations, with systematic monitoring  and solution directions, in

case operations obviously deviate from targets.

Divided Payment Policy
 - Company

  The company has determined to maintain the dividend payment

to shareowners  at the ratio of  0.20  Baht per share  per annum

(equivalent  to  20%  of par value),  depending mainly on corporate

preformance and the current economy.

 - Subsidiaries

    - None -

Details reported to the Company by Directors
 Direct or indirect profits or losses  as a result of any agreements

made by the Company during the accounting year

    - None -

Benefits, Shares, Debentures awarded  to Directors
by the Company in 2008
    - None -

Other privileges awarded to Directors by the Company
    - None -
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