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เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน
We make people happy and beautiful

Structure of Shareowning & Management
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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การจัดการ   
โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัท ณ 31 ธันวาคม  2552 ได้เผยแพร่ 

ผ่านทาง website ของบริษัท http://www.icc.co.th

Management   
The organizational management structure as of December 

31, 2009 has been publicized via the company’s website  

http://www.icc.co.th 
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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 104-105 

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. Mr. Somphol Chaisiriroj

All directors and management have no disqualified 

characteristics and no criminal records. 

Company Secretary : Mrs. Duangrudee Milintanggul

Scope of the Authority and Responsibilities 
The Authority and Responsibilities of the Board of Directors

- Operational Authority

 1. To appoint executive committee, audit committee, 

remuneration committee, nomination committee, risk management 

committee and determine the authorization.

 2. To appoint, remove, and delegate authority to the advisers 

of the Board of Directors, committees and other parties for further 

actions.

 3. To approve borrowing to more than baht 50 million 

and debenture issuance for use as company’ s working capital.

 4. To approve the granting / revoking of more than baht 50 

million loan.  

 5. To approve purchase / revocation / sale of assets, 

investment capitals and expenditure for the amount of more than 

baht 50 million.

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการบริหาร

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

5. คณะกรรมการสรรหา

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการแต่ละชุด ตามหน้า 104-105 ในรายงานประจำปีนี้ 

อำนาจของคณะกรรมการบริษัท
กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ 

บริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

1. ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์

2. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

5. นายมนู ลีลานุวัฒน์

6. นายวีระ เอื้ออารักษ์ 

และ 7. นายสมพล ชัยสิริโรจน์

กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 

กฎหมายและไม่มีประวัติการกระทำผิด   

เลขานุการบริษัท : นางดวงฤดี  มิลินทางกูร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- อำนาจดำเนินการ

 1. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการ 

กำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และกำหนด 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

 2. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษา คณะกรรมการ 

บริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และ/หรือบุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ  

 3. พิจารณาอนุมัติการกู้เงินในวงเงินที่เกิน  50  ล้านบาท และการออก 

หุ้นกู้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ    

 4. พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืม / ยกเลิกการให้กู้ยืม ในวงเงินที่เกิน 50 

ล้านบาท        

 5. พิจารณาอนุมัติการซื้อ / ยกเลิก / ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่าย 

ต่าง ๆ ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท

Structure of Shareowning & Management
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
งานยิ่งหนักเพียงใดก็ยิ่งเป็นกำไรชีวิต จำไว้เสมอว่าการค้ามีคู่แข่งแต่ไม่มีคู่แค้น

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
The more you work, the more you gain in life, always remember that in business there 
are no rivals, only competitors.
.
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 6. พิจารณาอนุมัติการเข้าค้ำประกัน / ยกเลิกการค้ำประกัน การรับผิด 

ชอบ / ยกเลิกความรับผิดชอบต่อบุคคล / บริษัทในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท     

 7. พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุนบริษัทต่างๆ ในวงเงิน 

ที่เกิน 50 ล้านบาท     

 8. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เข้าข่ายรายการที่ 

เกี่ยวโยง 

 9. ฟ้องร้องคดีแพ่ง คดีอาญา ยื่นข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ ร้องทุกข์ 

ต่อพนักงานสอบสวน กล่าวหาผู้กระทำความผิดต่อบริษัท เพื่อให้ดำเนินคดี 

อาญา และแต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อการดังกล่าวนี้ ทั้งมีอำนาจถอนคำร้องทุกข์  

และตกลงประนีประนอมยอมความ และรับเงินแทนบริษัท แต่งตั้งทนายว่า 

ความเพ่ือฟ้องหรือย่ืนคำให้การต่อศาลทุกศาล เพ่ือดำเนินคดีแทนบริษัทจนกว่า 

คดีถึงที่สุด สำหรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือที่เป็นปกติวิสัย 

ทางการค้า

 10. เสนอการเพิ่มทุน ลดทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัท 

ต่อผู้ถือหุ้น

 11. มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือ 

บุคคลอื่นใดทำการแทนได้

 12. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยว 

ข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง 

จำเป็น

 13. ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษา  

หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

 14. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

 6. To approve collateral granting / revoking and liability 

granting / revoking  of  liability  to individuals / companies for the 

amount of more than baht  50 million.

 7. To approve investment policies for investing in other 

companies for the amount of more than baht 50 million.

 8. To consider entering into transactions with all individuals 

involved.

 9. To file a suit to either Civil or Criminal Court, to submit a 

request for Juridical Arbitration, to petition to an inquiry official, to   

charge against an offender of the company for legal proceedings 

under the Criminal Code, and to conduct sub-delegation of power to 

any party to act on behalf of the company. The sub-delegation of 

power shall include the power to revoke the petitions, to compromise 

on any conflict, and to accept compensation for the company.  This 

includes the appointment of a lawyer to file suit or to attend trials in 

all courts on behalf of the company until the final court proceedings 

for any cases relevant to the irregular course of business, and/or vice 

versa.

 10. To propose a capital increase / decrease, change in stock 

value, amendment of the Memorandum of Association, Articles 

of Association, and/or objectives of the company to the General 

Shareowners’ Meeting.

 11. To delegate authority to the Management, executives of the 

company or other party to act on behalf of the Board.

 12. To invite the Management, executives and employees 

of the company involved in any particular issues to provide some 

explanation, to give comments, to participate in the Meeting, or to 

provide any documents as necessary.

 13. To seek advice and consultation by experts or advisers of 

the company (if any), or to commission an external adviser or expert 

in any necessary cases under expenses of the company.

 14. To appoint and remove the Secretary of  the company.

Structure of Shareowning & Management
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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- หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบ 

ปฏิบัติคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบ 

ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ

ของบริษัท  ตลอดจนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

 2. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยสม่ำเสมอ

  - บริหารงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

  - เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และเชื่อถือได้ 

  - รายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์ 

  - จัดสรรผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า

 3. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กำกับควบคุม 

ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย ที่กำหนดไว้อย่างมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการและ 

ความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 4. ควบคุมการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา รวมการติดตาม 

พันธะที่กำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท 

 5. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมท้ังกำกับดูแลการปฏิบัติ 

งานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนด 

ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 6. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยา- 

บรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนักงาน  

ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตาม 

อย่างจริงจัง 

 7. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า 

การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทาน และจัดทำ 

บัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของ

บริษัทไปใช้ในทางมิชอบ

- Duties and Responsibilities

 1. To carry out corporate operation in accordance with the law 

and regulations of the Securities and Exchange Commission and of 

the Stock Exchange of  Thailand,  with  the company’s objectives and 

articles of association, and with the resolutions of the shareowners’ 

meetings.

 2. To act responsibly and consistently on behalf of the 

shareowners.

  - To run the business for the best interest of the  

   shareowners. 

  - To disclose an accurate, complete, up-to-standard and      

   reliable information.

  - To report company’s operation with correct, complete 

   and up-to-date content.

  - To allocate compensation to shareowners with proper  

   and worthwhile standard.

 3. To set up 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.

 4. To control corporate operation consistently, as well as to 

follow up on related contract obligation and liability.

 5. To approve the annual business plan and budget, and  

to supervise efficient and effective actions by the Management in 

compliance with the regulatory requirements, policies and plans as 

specified.

 6. To promote the formulation of a corporate governance 

policy, code of conduct, and code of business conduct in writing, 

for pursuance by the Board of  Directors, executives and employees 

of the company in any business undertakings; and to supervise 

subsequent actions closely.

 7. To adopt the sufficient and appropriate internal control 

system for assuring that all transactions have been conducted 

under legitimate approval authority, to review and prepare the right 

accounting procedures, as well as any systems to prevent misuse of 

the company’s assets. 

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
เป็นร่มเงาให้ประโยชน์สุขเพื่อประทังชีวิตแก่ผู้ยากไร้

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
Help the needy in times of trouble.
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 8. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการ 

พิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของ 

บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติ 

ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับ ขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของ 

รายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง

 9. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงิน   

ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ    และ/หรือสอบทานแล้ว   และผ่านความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

 10. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร  

 11. กำหนดวัน เวลา สถานที่ ที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งกำหนด 

ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล 

(หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับเร่ืองท่ีเสนอต่อผู้ถือหุ้น

ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลง 

ทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่ และ 

สำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า  14  วัน  ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการ 

โอนหุ้น หรือกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) 

ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุด 

ทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 

เพื่อรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลัก- 

ทรัพย์ ท้ังน้ี เพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล

 12. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงาน 

ทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56 - 2) 

และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56 -1)

 13. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้ม่ันใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูล 

ที่ปรากฎอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือ เอกสารอื่นใดของบริษัท

 14. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดต่างๆ

 15. อื่น ๆ ตามข้อกำหนดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

 8. To adopt a prudent and clear consideration procedure 

of any transactions likely to create conflicts of interest in order to 

protect the benefits of the company and shareowners, by disallowing 

any related parties from participation in the decision-making process 

in compliance with the regulatory requirements governing related 

transaction procedures and disclosure of related transactions.

 9. To review and approving the financial statements and 

financial reports as approved or reviewed by auditors, as well as 

approved by the Audit Committee.

 10. To acknowledge administrative reports from the executive 

committee.

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

Shareowners’ Meeting, including the meeting agenda, determination 

of dividend payment (if any), and to prepare Board of Directors’ 

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.

 12. To prepare a report on the “Board of Directors’ Responsibility 

for the Financial Reports”, for disclosure in the Annual Report of the 

company (56-2 Reporting Form) and the annual financial report (56-1 

Reporting Form).

 13. To supervise the submission of  documents to regulatory 

agencies to ascertain that there are statements and entries of 

transaction in accordance with the data as shown in the book of 

account, registration or other documents of the company.

 14. To approve Charters of the Board of Directors and/or other 

committees.

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

meeting.
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อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้กรรมการบริหารลงนามกระทำ 

แทนบริษัทในกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- อำนาจดำเนินการ

 1. ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 2. พิจารณา วินิจฉัยการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เข้าข่ายรายการที่ 

เกีย่วโยงทัง้หมด  ทกุวงเงนิ  และสรปุผล เพือ่สง่ให ้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

อนุมัติ  เช่น ทำสัญญาเกี่ยวกับ  การซื้อและขายสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

ทุกประเภท ทำสัญญาให้บริการและรับบริการทุกประเภท ทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ กับบุคคล  บริษัท  ห้างร้าน  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ 

นิติบุคคลต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท

 3. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 2. รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การ ดำเนินงานของ 

บริษัท  ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ / หรือ คณะกรรมการบริหาร 

เช่น เรียกร้อง ทวงถาม  และ รับชำระหนี้ หรือเรียกร้องทวงถามทรัพย์สิน 

ใดๆ รวมทั้งผล ประโยชน์ หรือสิทธิต่างๆ จากบุคคล และบริษัท ห้างร้าน 

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ และ 

ระเบียบต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มีอำนาจตกลงเงื่อนไข และลงลายมือ 

ชื่อในสัญญาต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และ / หรือ คณะกรรมการ 

บริหารโดยสม่ำเสมอ

  - โดยรายงานความเคลื่อนไหว หรือผลการดำเนินงาน  ของบริษัท  

   อย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว

  - โดยเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และเชื่อ  

   ถือได้

 4. กำกับดูแลกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบ กับนโยบาย กลยุทธ์ 

ที่สำคัญ แผนงาน และงบประมาณประจำปี    

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 :

- Operational Authority

 1. In accordance with the authority assigned by the Board of 

Directors.

 2. To consider and scrutinize the process for entering into all 

connected transactions with any amounts as well as to summarize 

and propose the results of 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.  

 3. To enforce other operational regulations as appropriate.

- Duties and Responsibilities

 1. In accordance with the authority assigned by the Board of 

Directors.

 2. 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.

 3. 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.

 4. To supervise, review and approve policies, major strategies, 

plans and annual budget.

Structure of Shareowning & Management
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
ทบทวนอดีต ศึกษาปัจจุบัน เพื่ออนาคต

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
Review the past, study the present for a better future.
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เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน
We make people happy and beautiful

 5. รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน รายงานทางการเงินให้ผู้สอบบัญชี 

ทำการตรวจสอบ  แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการตรวจสอบ   

และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ รวมทั้ง มีอำนาจสั่งจ่ายเช็ค ภายในวงเงิน 

ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด   ฝากเงิน เบิกเงิน ถอนเงิน รวมทั้งมีอำนาจ 

ทำสัญญาเกี่ยวกับการกู้ยืม ให้กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชี สลักหลังซึ่ง

หนังสือสัญญาใช้เงิน เช็ค ดร๊าฟ ตั๋วแลกเงิน และหนังสือตราสารอื่นๆ 

กับบุคคลและ บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ 

ภายใต้วัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มีอำนาจในการ 

ตกลงเงื่อนไขและลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 6. พิจารณา วินิจฉัย การกู้เงิน / คืนเงินกู้ การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

ทั้งหมด ทุกวงเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และสรุปผล เพื่อ

ส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ     

 7. พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืม / ยกเลิกการให้กู้ยืม ภายในวงเงินที่ 

คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับวงเงินที่เกินอำนาจให้พิจารณาวินิจฉัยและ 

สรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ     

 8. พิจารณาอนุมัติการซื้อ / ยกเลิก / ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับวงเงิน 

ที่เกินอำนาจให้พิจารณาวินิจฉัย และสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัท 

พิจารณาอนุมัติ เช่น ทำสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า ให้เช่าช่วงสังหาริมทรัพย์ 

และ อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ รวมทั้งจดทะเบียนสิทธิการให้เช่า และ/หรือการ 

ให้เช่าช่วง และจดทะเบียนยกเลิกสิทธิการเช่า และ/หรือการเช่าช่วงต่างๆ 

ทุกประเภทกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล 

ต่างๆ  ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มีอำนาจ 

ในการตกลงเงื่อนไขและลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 9. พิจารณา วินิจฉัย การเข้าค้ำประกัน / ยกเลิกการค้ำประกัน 

การรับผิดชอบ / ยกเลิกความรับผิดชอบต่อบุคคล / บริษัท ภายในวงเงินที่ 

คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับวงเงินที่เกินอำนาจให้พิจารณาวินิจฉัย 

และสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ     

 5. To be responsible for preparation of financial statement, 

financial reports 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 considered and proposed its results 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 considered and proposed its results 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 considered and proposed its results to the Board of 

Directors for consideration and approval. 

Structure of Shareowning & Management
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 10. พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุน บริษัทต่างๆ ภายใน 

วงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับวงเงินที่เกินอำนาจให้พิจารณา 

วินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ    

 11. อนุมัติการเปิด / ปิด บัญชีธนาคาร

 12. อนุมัติการได้รับ / ยกเลิก วงเงินสินเชื่อจากธนาคาร       

 13. เปลี่ยนแปลงสิทธิเซ็นสั่งจ่าย อนุมัติใบเบิกสินค้า และใบยืมสินค้า

 14. อนุมัติการปรับสภาพราคา และ/หรือการทำลายสินค้าคงเหลือที ่

เสื่อมสภาพ และ/หรือล้าสมัย     

 15. รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการตลาด   

 16. รับผิดชอบงานทางด้านบริหารการขาย ร้านค้า การติดตามหนี้   

การจดจำนองหลักทรัพย์เพื่อประกันการขาย    

 17. รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารงานบุคคล  เช่น  รับพนักงานเข้า 

ปลดพนักงานออก และมีอำนาจลงโทษ หรือ ให้คุณกับพนักงาน โยกย้าย 

ตำแหน่ง หน้าที่การงานของพนักงาน และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงาน  

ออกคำส่ังให้พนักงานปฏิบัติ รวมท้ังทำสัญญาเก่ียวกับการจ้างแรงงานกับบุคคล  

ต่างๆ และให้มีอำนาจในการตกลงเงื่อนไข และลงลายมือชื่อในเอกสาร และ  

สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กับกรมแรงงาน หน่วยงาน 

ประกันสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และ 

ระเบียบต่างๆ ของบริษัท

 18. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจน 

กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานในตำแหน่งบริหารระดับต่างๆ

 19. ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กล่าวหาผู้กระทำความผิดต่อบริษัท  

เพ่ือให้ดำเนินคดีอาญา และแต่งต้ังตัวแทนช่วง เพ่ือการดังกล่าวน้ี ท้ังมีอำนาจ 

ถอนคำร้องทุกข์ และตกลงประนีประนอมยอมความและรับเงินแทนบริษัท 

แต่งตั้งทนายว่าความ เพื่อฟ้อง หรือยื่นคำให้การต่อศาลทุกศาล เพื่อดำเนิน 

คดีแทนบริษัทจนกว่าคดีถึงที่สุด

 20. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 21. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

  โดยกำหนดเงื่อนไขการรับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ดังนี้

  1. กรรมการบริหารลงนามร่วมกัน 2 ท่าน และไม่ต้องประทับ 

ตราสำคัญของบริษัท  ภายในวงเงิน  5  แสนบาท

  2. กรรมการบริหารลงนามร่วมกับกรรมการบริษัท ผู้มีอำนาจ

กระทำการแทนบริษัทอีก 1 ท่าน และไม่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัท  

ภายในวงเงิน 1 ล้านบาท

 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 considered and proposed its results 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 approval 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. To improve the Charter of the Executive Board and present 

it to the Board of  Directors for approvals.

 21. To carry out other matters 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.     

Structure of Shareowning & Management
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
มากคน มากวาสนา

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
Having good people means good fortune.
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  3. กรรมการบริษัทลงนามร่วมกัน 2 ท่าน และประทับตราสำคัญ 

ของบริษัท ไม่จำกัดวงเงิน (ไม่ต้องมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ทั้งนี้เป็น 

ไปตามหนังสือรับรองของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้)

  4. หากธุรกรรมที่ทำมีจำนวนเงินเกินจากวงเงินที่กำหนด ธุรกรรม 

นั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ V.Meeting ภายในวงเงิน

ที่บริษัทกำหนดไว้ 10 ล้านบาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ภายใน 

วงเงินที่บริษัทกำหนดไว้ 50 ล้านบาท

  5. ส่วนที่เกินกว่า 50 ล้านบาท ให้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุม 

คณะกรรมการบริษัท

  6. กรณีที่เป็นรายการเร่งด่วนและไม่อาจจะอนุมัติตามขั้นตอนที่ 

กำหนดได้ ให้กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท  2 ท่าน ร่วมกันพิจารณา 

อนุมัติและดำเนินการไปก่อน แล้วค่อยนำเรื่องขอสัตยาบันจากที่ประชุม 

คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการบริษัท ตามวงเงินอนุมัติอีกครั้ง

  7. กฎเกณฑ์นี้ให้พิจารณาทบทวนใหม่ทุกปี

  โดยกำหนดให้มี นายทะเบียน ควบคุมดูแล คือ

เลขานุการบริษัท - คุณดวงฤดี  มิลินทางกูร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- อำนาจดำเนินการ

 1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่าง

ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานตรวจสอบภายใน

 2. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร  ฝ่ายจัดการ  ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือ 

พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร

ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร

 3. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายใน

ขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 4. ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษัท  (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษา 

หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

  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).

  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’ meeting.

  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 shall be reviewed and updated every year,  

  under the supervision of Mrs.Duangrudee Milintanggul, the 

Company Secretary acting as the registrar.

The Authority and Responsibilities of Company’s Audit 

Committee

- Operational Authority

 1. To coordinate between the auditor, Board of Directors, and 

internal audit unit for mutual understanding in the same direction.

 2. To invite the executives, management, internal audit or 

employees of the company involved in any particular issues to 

provide some explanation, to give comments and to participate in 

the Meeting, or to provide documents as necessary and to access to 

information of the  company at all levels.

 3. To investigate any persons involved in any particular issues 

within its authority and responsibilities

 4. To seek advice and consultation by experts or advisers of 

the company (if any), or to commission an external adviser or expert 

in any necessary cases under expenses of the company.

Structure of Shareowning & Management
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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- หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ

 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ 

ภายใน ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้งโยกย้าย 

เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ 

เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำ

หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนที่สมควร รวมทั้งเข้า

ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง

 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง  

ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

 6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน 

ประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย ประธานคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ  

   รายงานทางการเงินของบริษัท

  (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  

   ของบริษัท 

  (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย ์ 

   และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

   ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  (จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม  

   ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ  

   ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)

  (ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ 

   ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ 

   กรรมการบริษัท

- Duties and Responsibilities

 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. Its 

responsibilities include to consider an independence of the internal 

audit unit, as well as to approve an appointment and termination of 

the head of the internal audit unit or other related units responsible 

for the internal audit.

 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 the related transactions or transactions 

which 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.

  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. 

  h. other transactions that the shareowners and general  

   investors should know under its scope of duties and  

   responsibilities assigned by the Board of Directors.

Structure of Shareowning & Management
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
เร็ว ช้า หนัก เบา หมั่นพิจารณาอยู่เสมอว่า งานไหนทำก่อน งานไหนทำหลัง งานไหนต้องจริงจัง 

และงานไหนที่พอควร

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
One should observe the economy of speed and quantitative analysis when doing a job. This 
means the priority of job and degree of attention should always be considered.
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 7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมี 

ข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี 

นัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน

เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

  (ก) รายการท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  (ข) การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีสำคัญในระบบ  

   ควบคุมภายใน

  (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

   ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมาย  

   ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

  หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ให้มีการปรับปรุงแก้ไข 

ภายในเวลาท่ีกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการ 

หรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงอย่างมี 

ประสิทธิภาพ

 9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็น  

ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท 

และกฎหมาย

  ในการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ มีความรับผิดชอบ 

ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบ 

ในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

- อำนาจดำเนินการ

 1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง 

ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

 2. ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษา 

หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

 7. In carrying out the Audit Committee’s duties, if it finds 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.

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

Directors with the Audit Committee’s approval under the Company’s 

Articles of Association and laws.

  Reference to the above duties, the Audit Committee is 

accountable directly to the Board of Directors whereas the Board of 

Directors remains responsible to third parties for the operations of the 

Company.

The Authority and Responsibilities of the Remuneration 

Committee

- Operational Authority

 1. To invite the Management or employees of the company 

involved in any particular issues to provide some explanation, to 

give comments and to participate in the Meeting, or to provide any 

documents as necessary

 2. To seek advice and consultation by experts or advisers of 

the company (if any), or to commission an external adviser or expert 

in any necessary cases under expenses of the company.

Structure of Shareowning & Management
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- หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ 

และผู้บริหารระดับสูง

	 2.	 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

	 3.	 พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท 

(โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัท	และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน) 

วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่า 

ตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผ่านมา	เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 

ต่างๆ	 เป็นรายบุคคล	 โดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่และปริมาณความรับผิดชอบ

ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ

	 5.	 ปรบัปรงุและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการพจิารณาคา่	ตอบแทนและ	

นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 6.	 ปฏิบัติการอื่นใด	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

- อำนาจดำเนินการ

 1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ	หรือพนักงานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาช้ีแจง 

ให้ความเห็นร่วมประชุม	หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

 2. ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ	หรือท่ีปรึกษาของบริษัท	(ถ้ามี)	หรือจ้างท่ีปรึกษา 

หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็น	ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

	 1.	 พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้า	

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

 2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ	ของบุคคลท่ีได้รับการคัดเลือกโดย  

คำนึงถึงความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์	ความเชี่ยวชาญจากหลากหลาย	

วิชาชีพ	มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม	โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฏหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง

 3. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ	เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

	 4.	 เสนอช่ือบุคคลท่ีได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ 

พิจารณา

 5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา	 และนำเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 6.	 ปฏิบัติการอื่นใด	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

- Duties and Responsibilities

 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 and being 

compared	 with	 the	 same	 industry),	 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	and	other	committees	on	 individual	basis,	by	

taking into account of authority and scope of responsibilities within 

the amount limit approved by the shareowners’ meeting.

 5. To improve the Charter of the Remuneration Committee 

and present it to the Board of Directors for approvals.

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

The Authority and Responsibilities of The Nomination 

Committee   
- Operational Authority

 1. To invite the Management or employees of the company 

involved	 in	 any	 particular	 issues	 to	 provide	 some	 explanation,	 to	

give	comments	and	to	participate	in	the	Meeting,	or	to	provide	any	

documents as necessary   

 2. To seek advice and consultation by experts or advisers of 

the	company	(if	any),	or	to	commission	an	external	adviser	or	expert	

in any neccessary cases under expenses of the company.

- Duties and Responsibilities

 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 improve the Charter of the Nomination Committee and 

present it to the Board of Directors for approvals.   

 6. To carry out other matters assigned by the Board of 

Directors.   

   

Structure of Shareowning & Management
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
แค่หยุดอยู่กับที่	ก็กลายเป็นผู้ล้าหลัง

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
To stand still is to be lagging behind.
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เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน
We make people happy and beautiful

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- อำนาจดำเนินการ

 1. ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) 

หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของ 

บริษัท

 2. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน ประเมินและติดตาม ความเสี่ยงทั่วทั้ง 

องค์กร

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหาร 

ความเสี่ยงของบริษัท ให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่อง รวมถึงความเพียงพอของ 

ระบบควบคุมภายใน เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ และรายงาน 

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

 2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหาร ความเสี่ยงทุก

ระดับในองค์กร

 3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย

 4. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเส่ียงท้ังองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ 

อย่างต่อเนื่อง

 5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 

นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการ

 คณะกรรมการบริษัท กำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่าย 

จัดการ ดังนี้

 1. ดำเนินการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท ให้เป็นไป 

ตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัท

 2. ดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด 

ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น 

อย่างดีที่สุด

 3. ดำเนินกิจการงานต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับ 

ดูแลกิจการที่ดี ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ

 4. รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการดำเนินงาน ตามมติที่ประชุม 

และผลการดำเนินงานของบริษัทท่ีสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเน่ือง 

เป็นประจำทุกเดือน 

 5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ 

บริหารมอบหมาย  

The Authority and Responsibilities of The Risk Management 

Committee  

- Operational Authority

 1. To seek advice and consultation by experts or advisers of 

the company (if any), or to commission an external adviser or expert 

in any neccessary cases under expenses of the company.  

 2. To appoint a working group, evaluate and follow-up risk 

factors throughout the company.   

- Duties and Responsibilities

 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 improve the Charter of the Risk Management Committee  

and present it to the Board of Directors for approvals.   

 6. To carry out other matters assigned by the Board of 

Directors. 

   

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, target and planning, and corporate rules and regulations.

 2. To conduct business management according to the 

meeting’s resolutions 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.   
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
 คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะเสนอเข้า 

ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำ 

เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีท่ีมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการ 

สรรหาอาจพิจารณาแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการ 

ที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะ

เหลือน้อยกว่า 2 เดือน ตามข้อบังคับของบริษัท

 กรณีกรรมการอิสระผู้ดำรงตำแหน่งต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ

กำกับตลาดทุนกำหนด

 นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอบุคคลเพื่อ 

เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

 1. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

  ตามข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 3 คณะกรรมการข้อ 19 และกฎบัตร ให้ที่ 

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่ต้องไม่น้อย 

กว่า 5 คน และเลือกตั้งบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อ 

บังคับของบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม 

ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่ 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ 

กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัท ทั้งหมดต้องมี

ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีจำนวนกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  

  วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

  ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัตร 

กรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังนี้

  1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

  2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)  

เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง

ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

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.  

 In case of an independent director, the candidate must possess 

the qualification set by the Capital Market Supervisory Board. 

 Furthermore, the Company provides an opportunity to any minor 

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

director(s).

  1. Composition and Appointment of the Company’s Directors

  According to the Company’s Articles of Association : Chapter 3 

“Board of Directors”  Article 19  and the Charter, the shareowners’ 

meeting determines the number of required directors but not less 

than five. The person to be appointed as director must not have 

prohibited characteristics as specified by the law or the Company’s 

Articles of Association, or must not be described as inappropriate 

or untrustworthy to manage a business of the listed company under 

the requirements set by the Securities and Exchange Commission, 

provided that at least half of all directors must reside  in the Kingdom of 

Thailand. The number of  independent directors and Audit Committee 

must be in accordance with the announcement of the Capital Market 

Supervisory Board.

  Process to appoint the Board of Directors.

  According to Company’s Articles of Association : Chapter 3 

“Board of Directors”  Article 21 and the Charter, 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.

Structure of Shareowning & Management
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
หากดีแต่พูด ไม่ลงมือทำ ความคิดก็ไม่อาจเป็นจริงได้

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
Only words but no practice,one’s idea cannot be brought to fruition.
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  3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับ 

เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งใน

ครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่า 

กัน เกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธาน 

เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  

  วิธีการถอดถอน

  - การออกตามวาระ

   ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 22 และกฎบัตร 

ในการประชมุสามญัประจำปทีกุครัง้ ใหก้รรมการออก จากตำแหนง่เปน็จำนวน 

หนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ 

ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจาก 

ตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่า 

ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น 

เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับ 

เลือกตั้งใหม่ได้   

  

  - การออกนอกจากวาระ

  1. ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 23 และกฎบัตร  

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

   1. ถึงแก่กรรม

   2. ลาออก

   3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อ 

    บังคับนี้

   4. มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความ 

    ไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตาม 

    ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก 

    ทรัพย์ประกาศกำหนด

   5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

   6. ศาลมีคำสั่งให้ออก

  และตามข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 3 คณะกรรมการข้อ 25 และกฎบัตร  

ในกรณีท่ีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตาม 

วาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุม 

คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

  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 and the Charter, 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, and the director who retired in 

due course may be re-elected. 

  - Other Terminations not in due course 

  1. According to the Company’s Articles of Association : 

Chapter 3 “Board of Directors” Article 23 and the Charter, 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. Being described as inappropriate or untrustworthy to  

    manage a business of the listed company, as per     

    regulations specified by the Securities and Exchange  

    Commission

   5. removal by resolution of the Shareowners’ Meeting.

   6. removal by the court order. 

  According to the Company’s Articles of Association : Chapter 3 

“Board of Directors” Article 25 and the Charter, stipulating in case of 

vacancy in the Board of  Directors for reasons other than by rotation, 

the Board of Directors shall elect a person who has qualifications 

and does not possess the characteristics prohibited by law to be 

a substitute director at the next meeting of the Board unless the 

remaining term of Directors of office of such a director is less than 

two (2) months.

Structure of Shareowning & Management
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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  2. ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 26 ที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตาม 

วาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจำนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้น

ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

 

 2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

  ตามกฎบัตรต้องมีจำนวนกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 5 คน โดย 

คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังกรรมการบริษัท 4 ท่านและผู้บริหาร 8 ท่าน ดำรง 

ตำแหน่งกรรมการบริหาร เพื่อมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารปฏิบัติการ

แทนคณะกรรมการบริษัท โดยต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำ 

หน้าที่บริหารจัดการกิจการงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี

  

  วิธีการแต่งตั้ง  จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

  วิธีการถอดถอน 

  - การออกตามวาระ

   ตามกฎบัตรมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวัน 

ที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้วหากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติ 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมปฏิบัติ 

หน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้อง

กระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม 

กรรมการบริหาร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ 

  - การออกนอกจากวาระ

   ตามกฎบัตรกำหนดให้กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 

   1. ถึงแก่กรรม

   2. ลาออก

   3. ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

   4. มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความ 

    ไว้วางใจให้บริการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนัก 

    งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

    ประกาศกำหนด

   5. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นตำแหน่ง

  และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตาม 

วาระ) คณะกรรมการบริษัทอาจจะแต่งตั้งบุคคลอื่นแทนตำแหน่งที่ว่างลงหรือ  

ไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหากคณะกรรมการบริษัท 

แต่งตั้ง บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริหารจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่

เหลืออยู่ของกรรมการบริหารที่ตนแทน

  2. According to the Company’s Articles of Association : 

Chapter 3 “Board of Directors” Article 26, stipulating that the 

Shareowners’ Meeting may pass a resolution removing any director 

from office prior to retirement by the votes of not less than three-

fourths (3/4) of the number of shareowners present at the meeting 

and entitled to vote and representing the total shares of not less than 

half of the number of shares held by the shareowners present at the 

meeting and entitled to vote.     

 2.  Composition and Appointment of the Executive Committee 

  According to the Charter, the Executive Committee must 

comprise of at least five members. The Board of Directors has 

appointed four directors and other eight executives to hold position 

of the Executive Committee and assigned duties performance on 

behalf of them. The appointees must have sufficient knowledge and 

experience to properly manage the Company’s business.

  Appointment shall be made by the Board of Directors’ Meeting

  Removal  

  - Termination 

   In according to the Charter, it serves a term of one year 

from the day on which a resolution is passed for the appointment, 

Once a term is completed and replacement Executive Board has not 

been appointed by the Board of Directors, the outgoing Executive 

Board must continue to serve until a replacement Executive Board 

is appointed. An appointment must be completed within two months 

from the day on which the outgoing Executive Board completes their 

term. Members of the Executive Board who have completed a term 

may be reappointed.    

  - Other Terminations not in due course 

   In accordance with the Charter, executive board are to 

retire from the post under the following circumstances :   

   1. Death 

   2. Resignation 

   3. To be removed from the Company’s director 

   4. Being described as inappropriate or untrustworthy  

    to manate a business of the listed company, as per   

    regulations specified by the Securities and Exchange  

    Commission 

   5. Removal from office at the resolution of the Board of  

    Directors

  In the case where a position in the Executive Board becomes 

vacant due to a reason other than completion of term, the replacement 

shall be made or not depends on the consideration of the Company’s 

Board. In case the replacement is made, the replacement member is to 

serve for only the remaining term of the member whom he/she replaces.

Structure of Shareowning & Management
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
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 3. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

  ตามกฎบัตรต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยทั้งหมดต้องเป็น 

กรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศสำนัก 

งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

  1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

   ของบริษัท

  2. เป็นกรรมการอิสระ

  3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ 

   ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  

   บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี 

   อำนาจควบคุมของบริษัท

  4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับ  

   เดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

  5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอสามารถทำหน้าท่ีในฐานะกรรมการ

   ตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้ 

   และประสบการณ์เพียงพอสามารถทำหน้าท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือ 

   ของงบการเงินได้

  ท้ังน้ี หากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ 

กรรมการตรวจสอบใหม่ กรรมการตรวจสอบของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตาม 

ที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่าน เป็นกรรมการ 

ตรวจสอบ ซึ่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ด้าน 

บัญชีหรือการเงิน

  วิธีการแต่งตั้ง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

  วิธีการถอดถอน

  - การออกตามวาระ

   ตามกฎบัตรมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับจากวัน 

ที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ 

ตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ แทนคณะกรรมการ 

ตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 3 เดือน 

นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม กรรมการตรวจสอบ 

ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

  

3. Composition and Appointment of the Audit Committee

  According to the Charter, the Audit Committee must be 

comprised of at least three members. All member must be company 

directors who are qualified as members of the Audit Committee as 

specified by the Securities and Exchange Commission as following 

details :    

  1. Having been appointed by the Board of Directors or at a  

   shareowners meeting  

  2. Being an independent director 

  3. Not having been assigned by the Board to make decisions  

   concerning the operation of the parent company, a  

   subsidiary, an affiliate, a subsidiary of the same level, a  

   major shareowner or any authorized person.  

  4.  Not being a director of the parent company, a subsidiary,  

   a subsidiary of the same level which is a listed company 

  5.  Having sufficient knowledge and experience to perform  

   duties as a member of the Audit Committee, provided  

   that at least one member of the Audit Committee has  

   sufficient knowledge and experience to review the  

   credibility of financial statements

  In the case where a change of Audit Committee member 

qualifications is made by the Securities and Exchange Commission 

and/or Capital Market Supervisory Board, the above qualifications 

must be changed to reflect accordingly.

  The Board of Directors has appointed 4 directors to take 

position as the Audit Committee. At least are of these directors has 

possessed necessary accounting or financial knowledge.

  Appointment shall be made by the Board of Directors Meeting

  Removal  

  - Termination 

   According to the Charter, the Audit Committee shall serve 

a term of one  year from the day on which a resolution is passed for 

the appoinment. Once a term is completed and a replacement Audit 

Committee has not been appointed by the Board of Director or a 

shareowners meeting, the outgoing Audit Committee must continue to 

serve until a replacement Audit Committee is appointed. Appointment 

must be completed within three months from the day on which the 

outgoing Audit Committee completes their term. Members of the 

Audit Committee who have completed a term may be reappointed.  
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  - การออกนอกจากวาระ

	 	 	 ตามกฎบัตรกำหนดให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

	 	 1.	 ถึงแก่กรรม

	 	 2.	 ลาออก

	 	 3.	 พ้นจากสภาพการเป็นกรรมการบริษัท

	 	 4.	 คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบ 

	 	 	 วาระ

	 	 5.	 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ	ตามที่สำนักงานคณะ	 

	 	 	 กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

  และเมื่อตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง	(นอกจากถึงคราวออกตาม 

วาระ)	และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า	2	เดือน	ให้คณะกรรมการบริษัทหรือ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ 

แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไป	และจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่า 

วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

	 	 บริษัทฯ	 ไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นาน 

ที่สุดของกรรมการตรวจสอบขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา	

และกรรมการบริษัท

 4. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

และคณะกรรมการสรรหา

	 	 ตามกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการ 

สรรหาต้องมีจำนวนคณะละไม่น้อยกว่า	 3	 คน	 โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น 

ผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทและหรือบุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว	ทั้งนี้ต้อง 

มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนและ	

สรรหากรรมการบริษัท

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท	2	ท่านและผู้บริหาร 

1	ท่าน	ดำรงตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและแต่งต้ังกรรมการบริษัท 

3	ท่าน	และผู้บริหาร	1	ท่าน	ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา

  วิธีการแต่งตั้ง		จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	

  วิธีการถอดถอน 

  - การออกตามวาระ

	 	 	 ตามกฎบัตรมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ	 1	 ปี	 นับจากวัน

ที่มีมติแต่งตั้ง	 และเมื่อครบวาระแล้ว	 หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติ 

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาแทน 

ชุดใหม่	 ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาชุดเดิม 

ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป	 จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการ	

พิจารณาค่าตอบแทน	 และคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่	 แทนคณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน	และคณะกรรมการสรรหาชุดเดิมที่หมดวาระลง	ในการ	

แต่งตั้งต้องกระทำภายใน	 2	 เดือน	 นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการ	

พิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาชุดเดิม	 กรรมการพิจารณาค่า 

ตอบแทนและกรรมการสรรหาซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการ 

แต่งตั้งใหม่ได้	   

  - Other Terminations not in due course 

   According to the Charter, the Audit Committee are to 

retire form the post as following reasons:    

  1.  Death 

  2.  Resignation 

  3.  Termination of the post as a company director 

  4.  Premature removal from office at the resolution of the  

   Board of Directors    

  5.  Disqualification as pronounced by the Securities and  

   Exchange Commission 

  In the case where a position in the Audit Committee becomes 

vacant due to a reason other than completion of term and where the 

remaining term is longer than two months, the Board of Directors or 

the shareowners’ meeting shall appoint a properly qualified individual 

to the vancant post at the next meeting. The replacement member 

is to serve for only the remaining term of the member whom he/she 

replaces.

  The company has not fixed the maximum consecutive office 

term for the Audit Committee. Consideration on this matter shall be 

made by the Nomination Committee and the Board of Directors.

 4.  Composition and Appointment of the Remuneration Committee 

and the Nomination Committee

  According to the Charter, these two committees must be 

comprised of at least three members per each committee. The 

Board of Directors shall appoint the company directors and/or other 

individuals who have sufficient knowledge and experience relating to 

the posts.

  The Company’s Board of Directors has appointed two 

directors and one executive to take the position of the Remuneration 

Committee, while three directors and one executive have been 

appointed to take up the position of the Nomination Committee. 

  Appointment shall be made by the Board of Directors’ Meeting 

  Removal  

  - Termination 

   According to the Charter, it serves a term of one year from 

the day on which a resolution is passed for the appointment. Once a 

term is completed and a replacement Remuneration and Nomination 

Committee has not been appointed by the Board of Directors, the 

outgoing Remuneration and Nomination Committee must continue to 

serve unit a replacement Remuneration and Nomination Committee are 

appointed. An appointment must be completed within two months from 

the day on which the outgoing Remuneration and Nomination Committee 

complete their term. Members of the Remuneration and Nomination 

Committee who have completed a term may be reappointed.
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เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน
We make people happy and beautiful

  - การออกนอกจากวาระ

   ตามกฎบัตรกำหนดให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ 

กรรมการสรรหา พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ   

   1. ถึงแก่กรรม

   2. ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

   3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

  และเมื่อตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา 

ว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2  

เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรม 

การสรรหาแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไป และจะอยู่ในตำแหน่ง 

ได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ 

สรรหาที่ตนแทน

  บริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนวาระท่ีจะดำรงตำแหน่งติดต่อกัน ได้นานท่ีสุด 

ของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาข้ึนอยู่กับการพิจารณา 

ของคณะกรรมการบริษัท 

  

 5. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวนอย่างน้อย 3 

คน คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กำกับ 

ดูแลคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

  คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งต้ังประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และกรรมการอีก 6 คน

  วิธีการแต่งตั้ง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการตรวจสอบ   

  วิธีการถอดถอน 

  - การออกตามวาระ

   ตามกฎบัตรมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปีนับจากวันที่มี

มติแต่งตั้งและเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่มีมติแต่งตั้ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ชุดเดิมปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งต้ังคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยงชุดใหม่ แทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิมที่หมด 

วาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 3 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะ 

กรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิม กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจาก 

ตำแหน่งตามวาระสามารถรับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

  - การออกนอกจากวาระ

   ตามกฎบัตรกำหนดให้กรรมการบริหารความเส่ียงพ้นจากตำแหน่ง 

เมื่อ

   1. ถึงแก่กรรม

   2. ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

   3. ถูกถอดถอนจากกรรมการบริษัท

  - Other Terminations not in due course 

   According to the Charter, the Nomination and the Remunera-

tion Committees are to retire from the post under the following 

circumstances :     

   1. Death 

   2. To be dismissed from the Company’s employee 

   3. To be removed from the office by the Board of Directors 

  In the case where a position in the Remuneration and 

Nomination Committee becomes vacant due to a reason other than 

conpletion of term and where the remaining term is longer than 

two months the Board of Directors shall appoint a properly qualified 

individual to the vacant post at the next meeting. The replacement 

member is to serve for only the remaining term of the member whom 

he/she replaces.

  The Company has not fixed the maximum consecutive office 

term for the Remuneration and Nomination Committee. Consideration 

on this matter shall be made by the Board of Directors.   

 5. Composition and Appointment of the Risk Management 

Committee 

  According to the Charter, the Risk Management Committee 

must be comprised of at least three members. The Board of Directors 

has assigned the Audit Committee to supervise the Risk Management 

Committee.    

  The Board has also appointed Chairman of the Risk Management 

Committee and six members

  Appointment shall be made by the Board of Directors’ meeting 

in compliance with the Audit Committee’s approval.   

  Removal  

  - Termination 

   According to the Charter, it serves a term of two years 

from the day on which a resolution is passed for the appointment. 

Once a term is completed and a replacement has not been appointed 

by the Board of Directors, the outgoing Risk Management Committee 

must continue to serve until a replacement is made. An appointment 

must be completed within three months from the day on which 

the outgoing Risk Management Committee completes their term. 

Members of the Risk Management Committee who have completed 

a term may be reappointed.     

  - Other Terminations not in due course 

   In according to the Charter, the Risk Management Committee 

are to retire from the post under the following circumstances :   

   1. Death 

   2. To be dismissed from the Company’s employee 

   3. To be removed from the Company’s director  
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2552 สำหรับผลการดำเนินงาน ในปี 

2551

  (ก) คา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย เงนิบำเหนจ็       เบีย้ประชมุ 

และค่าตำแหน่ง ตามตารางแสดงตำแหน่งหน้าที่งาน ค่าตอบแทนกรรมการ 

การถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ บริษัทและผู้บริหารหน้า 

104-105 ในรายงานประจำปีนี้

  (ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้- 

จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย รวม 18 ท่าน 

เท่ากับ 64,501,814 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุน  

เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม

 2. ค่าตอบแทนอื่น

  เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  บริษัทฯ และพนักงานร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตาม พ.ร.บ. 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยจัดตั้ง ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2539 

ทะเบียนเลขที่ 41/2539 และมอบหมายให้ผู้จัดการ รับอนุญาตเป็นผู้จัดการ 

กองทุนนี้ โดยหักจากเงินเดือนพนักงานส่วนหนึ่งและบริษัทฯ จ่ายสมทบ 

ส่วนหนึ่งและจะจ่ายให้พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบการที่กำหนด

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทและบริษัทในเครือ
 - การถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารในบริษัท เพิ่มขึ้น/ลดลง ในปีที่  

  ผ่านมา ตามตารางแสดงตำแหน่งหน้าท่ีงาน ค่าตอบแทนกรรมการ 

  การถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและ ผู้บริหาร 

  หน้า 104-105 ในรายงานประจำปีนี้

 - การถือหุ้นของกรรมการในบริษัทในเครือ 

    - ไม่มี -                         

Remuneration      
 1. The 2009 monetary remuneration for the Operating year  

2008    

  (a) Remuneration for directors of the board including gratuity, 

conference allowance and director fee as Chart displaying Directors 

and  Executives’ position, remuneration, shareowning and attendance 

to the meetings as stated in the page 104-105 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 18 persons amounted Baht 

64,501,814 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, shareowning 

  and attendance to the meetings as stated in the page  

  104-105 of this annual report

 - Shares held by Directors in the affiliated companies  

    -  None -    

Structure of Shareowning & Management
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
ความก้าวหน้าที่แท้จริงย่อมเกิดจากฝีมือการทำงาน

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
True progress comes from capability.
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ตารางแสดงตำแหน่งหน้าที่งาน ค่าตอบแทนกรรมการ การถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

ชื่อ 

ระยะเวลาการดำรง
 ตำแหน่ง

กรรมการบริษัท
(สิ้นสุด 31 ธ.ค. 52)
Office period of 

company’s Directors
(end Dec 31,09)

( ปี / years )

ตำแหน่ง (Position)

กรรมการบริษัท
Board of 
Directors
(BOD)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

Audit 
Committee

(AC)

คณะกรรมการ
พิจารณา

ค่าตอบแทน
 Remuneration
 Committee

(RC)

คณะกรรมการ
สรรหา

Nomination
Committee

(NC)

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

 Risk
Management 
Committee

(RMC)

คณะกรรมการบริหาร
Executive Committee

(EC)

1. ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์ 12 Chairman

2. คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 18 Vice Chairman Chairman Advisor to the Executive 

Board of Directors

3. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา 36 President and Chairman  President and Executive 

Executive Chairman Chairman  

4. ดร. ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ 10  Chairman

5. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา 10 Director and   Director and Executive Vice 

Executive (take office on 29.9.09) President and Vice President 

Vice President Div X

6. คุณอมร อัศวานันท์ 29  

7. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสภักดี 5  

8. พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล 3  

9. คุณมนู ลีลานุวัฒน์ 5  

10. คุณวีระ เอื้ออารักษ์ 5 

11. คุณดารณี มานะวาณิชเจริญ 31 years 8 months (resigned on 01.9.09) (resigned on 01.9.09) (resigned on 01.9.09) (resigned on 01.9.09) (resigned on 01.9.09)

12. คุณสมพล ชัยสิริโรจน์ 3 months  Director and Vice President

(take office on 29.9.09) Div C

13. คุณอำนวย บำรุงวงศ์ทอง Vice President Div G, K

14. คุณจินตนา เฉลิมชัยกิจ Vice President Div H

15. คุณพิสมัย ชุนมนุ Vice President Div I

16. คุณสมคิด จักรวาฬนรสิงห์ Vice President Div J

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

18. ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ Vice President Div V

19. คุณชุมาพันธ์ วิเชียรเกื้อ Vice President Human

Resource Management Div.

20. คุณไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง  Vice President Div R and Vice

(take office on 29.9.09) President Sales Administration Div.

21. คุณประพันธ์ จึงพัฒนาพงษ์

22. คุณณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนาภรณ์ 
23. คุณมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์   

(take office on 29.9.09) (take office on 29.9.09)

24. คุณดวงฤดี มิลินทางกูร 
25. คุณคณิศร สุยะนันทน์

26. คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร

27. คุณพิธชา ภู่สุนทรศรี 

(take office on 29.9.09)

รวม 11 4 3 4 7 12

หมายเหตุ : 1. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระบุอยู่ใน หน้า 141 ในรายงานประจำปีนี้    
  2. # 22,23,25,26   เข้าเป็นรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ ฝ่ายสำนักงานบริษัท ฝ่าย A และ ฝ่าย B ตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของกลต. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552   
   ค่าตอบแทนกรรมการและจำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าประชุม  นับตามอายุปีกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในช่วงเดือน 
   เมษายนของทุกปี (ซึ่งไม่ตรงกับปีปฏิทิน)

  B รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ         

Structure of Shareowning & Management
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
งานสำเร็จได้ดี เพราะทีมงานดี

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
Work will succeed with good teamwork.
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เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน
We make people happy and beautiful

Structure of Shareowning & Management
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

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

ค่าตอบแทน 
กรรมการรวม 
Remuneration 

For BOD
 

B การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 
Sharesowner by Directors and Executives

 จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 
Attendance to the meetings 

การเข้าประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 44
ประจำปี 2552
Attendance
to the 44th

shareowners’
meeting 2009

Name
ณ 31 ธันวาคม / 

as of December 31
เพิ่ม/(ลด)
Increase

(Decrease)

กรรมการ
บริษัท

รวม 13 ครั้ง/ปี
BOD’s meeting
13 meetings

/year

กรรมการ
ตรวจสอบ

รวม 8 ครั้ง/ปี
AC’S meeting
8 meetings

/year

กรรมการบริหาร / EC’s meeting

Primary Meeting
รวม 37 ครั้ง/ปี
37  meetings

/year

Secondary Meeting
รวม 26 ครั้ง/ปี
26 meetings

/year
2552/2009 2551/2008

 6,638,000 10,680 10,680 - 13/13  Som Chatusripitak  Ph.D. 1.

 2,284,000 6,558,940 6,558,940 - 13/13 37/37  Boonsithi Chokwatana 2.

 2,290,000 3,767,090 3,769,470  (2,380) 13/13 24/37 22/26  Boonkiet Chokwatana 3.

 576,000 - - - 13/13 8/8  Thiraphong Vikitset  Ph.D. 4.

 478,000 386,611 386,611 - 12/13 29/37 23/26  Thamarat Chokwatana 5.

 556,000 - - - 13/13  7/8  Amorn Asvanunt 6.

 520,000 - - - 12/13  8/8  Pol.Gen. Somchai  Prabhasabhakdi 7.

 514,000 - - - 11/13  8/8  Pol.Lt.Gen. Amarin Niemskul 8.

 472,000 1,075,280 1,075,280 -  11/13  Manu Leelanuwatana 9.

 472,000 612,320 612,320 - 12/13  Vira Ua-Arak 10.

 1,126,000 - 363,350 (363,350) 13/13 36/37 25/26  Daranee Manawanitjarern 11.

63,340 63,340 - 30/37 21/26  Somphol Chaisiriroj 12.

163,050 163,050 - 34/37 23/26  Amnuay Bumroongwongthong 13.

14,640 14,640 - 28/37 23/26  Chintana Chalermchaikit 14.

21,150 21,150 - 24/37 22/26  Pisamai Chunmanu 15.

99,050 99,050 - 29/37 24/26  Somkid Chakawannorasing 16.

- - - 32/37 24/26  Nonglaks Techaboonanek 17.

16,100 16,100 - 24/37 23/26  Pennapha Dhanasarnsilp, D.B.A. 18.

2,840 2,840 - 23/37 15/26 Chumaphan Wichienkuer 19.

6,470 6,470 - 35/37 25/26  Pairoj Hirunwongsawang 20.

5,000 5,000 -  Prapan Juangpatanapong 21.

35,000 - 35,000  Nuttaphat Petchratanaporn 22.

102,510 - 102,510  Munchusa Terapongpipat 23.

- - -  Duangrudee Milintanggul 24.

540 - 540 Khanisorn Suyanand 25.

10,000 - 10,000 Ramida   Russell Maneesatiean 26.

- - - Pitacha Poosunthornsri 27.

 15,926,000 12,950,611 13,168,291  (217,680) 23 Total

Notes : 1. Attendance to the meeting of  the Remuneration Committee, the Nomination Committee and the Risk Management Committee is stated on page 141 of this annual report.   
 2. Name list No. 22,23,25,26 took the office as acting Vice President of Accounting, Finance and Information Technology Div., acting Vice President of Human Resource Management Div., acitng Vice  
  President of Div. A, and acting Vice President of Div. B respectively (to comply with the definition of  “Executives” of SEC) since Oct 1,2009.
  The BOD’s remuneration and number of meeting attended by the Board of Directors and executives are based on their year of service since being elected during the shareowners’ meeting, by taking  
  into account of the meeting date which regularly falls in April of every year
 B Including sharesowner by the spouse and minor children
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ชื่อ / ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์หลัก

* สัดส่วน
การถือหุ้น

Proportion of 
Shareowning

1. ดร. สม  จาตุศรีพิทักษ์ ปริญญาเอก (การเงิน)  ตำแหน่งปัจจุบัน 0.004

ประธานกรรมการ และ ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) 1. กรรมการกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทย

กรรมการอิสระ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา 2. กรรมการ มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง

(ป่อเต็กตึ๊ง)

3. ที่ปรึกษาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

4. ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการเงินการคลัง

และสถาบันการเงินสภาผู้แทนราษฎร

5. ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. ประธานกรรมการ บจ.สยามซิตี้ ประกันภัย 

7. กรรมการ บมจ.ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์

8. กรรมการ บจ.วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น

(ประเทศไทย)

ตำแหน่งในอดีต 

1. สมาชิกวุฒิสภา

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

3. ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

4. ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา

5. ประธานสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

2. บุณยสิทธิ์  โชควัฒนา ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์    กรรมการ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 2.26 

รองประธานกรรมการ - สาขาบริหารธุรกิจ

 1. มหาวิทยาลัยบูรพา

 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 3. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 4. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- สาขาวิศวกรรมศาสตร์

 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- สาขากฎหมาย

 1. มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น

หมายเหตุ : 1. * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

  2.  ตำแหน่งหน้าที่งานของกรรมการบริษัทและผู้บริหารแต่ละท่าน ตามตารางแสดงตำแหน่งหน้าที่งาน ค่าตอบแทนกรรมการ การถือหุ้น   

    และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร หน้า 104-105 ในรายงานประจำปีนี้

ข้อมูลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

Structure of Shareowning & Management
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
ความรักเป็นความสุขเหนือทรัพย์สินเงินทอง

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
Love is happiness above all precious belongings.
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เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน
We make people happy and beautiful

ประวัติ
การอบรม
Training

Background

 Major Experience Education Name / Position

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

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

Commerce. 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.

6. Chairman of Siam City Insurance Co., Ltd.

7. Director of Seacon Development Plc.

8. Director of Waseda Education

(Thailand) Co.,Ltd.

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 - Holding Plc. Honorary Doctorate Degrees  Boonsithi Chokwatana 2.

- In Business Administration Vice Chairman

 1. Burapha University

 2. Thammasat University

 3. The National Institute of Development

  Administration

 4. University of the Thai Chamber of

  Commerce

- In Engineering

 1. Khon Kaen University

- In Laws

 1. Waseda University, Japan

The data of Directors and Executives

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,  

    shareowning and attendance  to the meetings as stated in the page 104-105 of this annual report.

Structure of Shareowning & Management
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

53-03-086_104-113=1C new 26_G.indd   107 3/26/2010   1:51:25 PM



108

ชื่อ / ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์หลัก

* สัดส่วน
การถือหุ้น

Proportion of 
Shareowning

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

กรรมการผู้อำนวยการ และ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม อินเตอร์เนชั่นแนล  เอนเตอร์ไพรส์  

ประธานกรรมการบริหาร 2. ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2. ประธานกรรมการ บมจ. ประชาอาภรณ์  

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

3. ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

4. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม

เครื่องกล จาก Worcester Polytechnic 

Institute,Massachusetts, U.S.A.

4. ดร. ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) 1. กรรมการ  บจ. เบทเตอร์เวย์  (ประเทศไทย) -

กรรมการอิสระ และ มหาวิทยาลัย West Virginia สหรัฐอเมริกา 2. กรรมการสภาสถาบันบัณฑิต

ประธานกรรมการตรวจสอบ พัฒนบริหารศาสตร์

5. ธรรมรัตน์  โชควัฒนา ปริญญาตรีศิลปศาสตร์  1. กรรมการ บมจ. ไทยวาโก้ 0.13 

กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2. กรรมการ บจ. ไทยอรุซ 

และผู้อำนวยการฝ่าย X

6. อมร อัศวานันท์ 1. ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  ตำแหน่งปัจจุบัน -

กรรมการอิสระ และ มหาวิทยาลัยโบว์ลิ่งกรีน  สหรัฐอเมริกา 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ 2. บัญชีบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บมจ. ประชาอาภรณ์

2. กรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี

3. กรรมการตรวจสอบ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)

4. กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง บมจ. กรุงเทพโสภณ

5. กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการ

บริหารความเสี่ยง ธนาคารทหารไทย

6. กรรมการ บจ. บีเอ็นเอช เมดิเคิลเซ็นเตอร์

ตำแหน่งในอดีต 

-  ผู้บริหารอาวุโสของธุรกิจการเงินการธนาคาร

อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม ก่อสร้าง

ข้อมูลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (ต่อ)

หมายเหตุ : 1. * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

  2.  ตำแหน่งหน้าที่งานของกรรมการบริษัทและผู้บริหารแต่ละท่าน ตามตารางแสดงตำแหน่งหน้าที่งาน ค่าตอบแทนกรรมการ การถือหุ้น   

    และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร หน้า 104-105 ในรายงานประจำปีนี้

Structure of Shareowning & Management
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
ปลูกต้นไม้ใหญ่ อย่าเก็บผลไว้กินแต่เพียงผู้เดียว

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
To grow a big tree, one must not reap the fruits for one’s self.
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เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน
We make people happy and beautiful

ประวัติ
การอบรม
Training

Background

 Major Experience Education Name / Position

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

Enterprises Plc. Administration (Management)  from President and Executive

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

2. Honorary Doctorate in Business

Administration  College of Commerce 

from Burapha University

3. Honorary Doctorate in Business

Administration from Naresuan University

4. B.S. Mechanical Engineering, Worcester 

Polytechnic Institute, Massachusetts, U.S.A.

DAP, DCP, 1. Director of Better Way (Thailand)  Co.,Ltd. Ph.D. (Economics), Thiraphong  Vikitset  Ph.D. 4.

ACP,FND, 2. Member, National Institute of Development West Virginia University, U.S.A. Independent Director and 

QFR Administration (NIDA) Council Audit Committee Chairman 

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

2. Director of 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. Audit Committee of Sahacogen

(Chonburi) Plc.

4. Director & Risk Management Committee 

of Krungthep Sophon Plc.

5. Director, Executive Director and Risk

Management Committee of Thai Military Bank

6. Director of BNH Medical Center Co.,Ltd.

Former Position 

Senior Executive in Banking, 

Real Estate,Hotel and Construction

The data of Directors and Executives (Continued)

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,  

    shareowning and attendance  to the meetings as stated in the page 104-105 of this annual report.

Structure of Shareowning & Management
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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ชื่อ / ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์หลัก

* สัดส่วน
การถือหุ้น

Proportion of 
Shareowning

7. พล.ต.อ. สมชาย  ประภัสภักดี ปริญญาโท  สาขารัฐประศาสนศาสตร์   ตำแหน่งปัจจุบัน -

กรรมการอิสระ และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ บมจ. สหโคเจน

กรรมการตรวจสอบ ตำแหน่งในอดีต 

ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อสมท 

8. พล.ต.ท. อัมรินทร์  เนียมสกุล 1. ปริญญาโท  สาขารัฐประศาสนศาสตร์   1. กรรมการตรวจสอบ   -

กรรมการอิสระ และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

กรรมการตรวจสอบ 2. ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ 2. กรรมการตรวจสอบ บมจ. สหพัฒนพิบูล

มหาวิทยาลัยแคนซัส สหรัฐอเมริกา

9. มนู ลีลานุวัฒน์ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  1. ประธานกรรมการ บมจ. ไทยวาโก้ 0.37  

กรรมการ มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น 2. รองประธานกรรมการ บมจ. ธนูลักษณ์  

3. ประธานกรรมการ บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ  

10. วีระ เอื้ออารักษ์ 1. ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต  กรรมการผู้จัดการ บจ. วีระ ลอว์ ออฟฟิส 0.211

กรรมการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. เนติบัณฑิตไทย แห่งเนติบัณฑิตยสภา

11. สมพล ชัยสิริโรจน์ ปริญญาโทศิลปศาสตร์  กรรมการ บมจ. ธนูลักษณ์  0.022

กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่าย C มหาวิทยาลัยโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา

12. ประพันธ์ จึงพัฒนาพงษ์ ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - 0.0017

ผู้อำนวยการฝ่าย D จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13. อำนวย  บำรุงวงศ์ทอง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ กรรมการ บมจ. ไทยวาโก้ 0.056

ผู้อำนวยการฝ่าย G, K โรงเรียนสยามธุรกิจ

14. จินตนา เฉลิมชัยกิจ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ บจ. อินเตอร์เนช่ันแนล แลบบอราทอรีส์ 0.005

ผู้อำนวยการฝ่าย H จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15. พิสมัย ชุนมนุ ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ 1. กรรมการผู้จัดการ บจ. ไทยอรุซ 0.007

ผู้อำนวยการฝ่าย I จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. กรรมการผู้จัดการ บจ. ดีเอฟ อินเตอร์

16. สมคิด จักรวาฬนรสิงห์ ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ กรรมการ บจ.  โทเทิลเวย์อิมเมจ 0.034

ผู้อำนวยการฝ่าย J มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ข้อมูลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (ต่อ)

Structure of Shareowning & Management
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

หมายเหตุ : 1. * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

  2.  ตำแหน่งหน้าที่งานของกรรมการบริษัทและผู้บริหารแต่ละท่าน ตามตารางแสดงตำแหน่งหน้าที่งาน ค่าตอบแทนกรรมการ การถือหุ้น   

    และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร หน้า 104-105 ในรายงานประจำปีนี้

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
จะให้ลูกน้องกล้าตัดสินใจ ผู้ใหญ่ต้องรับผิดชอบความเสี่ยง

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
To teach a subordinate to be decisive, the superior must show responsibility.
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เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน
We make people happy and beautiful

ประวัติ
การอบรม
Training

Background

 Major Experience Education Name / Position

DAP, DCP, Present Position MPA, National Institute of Development Pol.Gen.Somchai 7.

ACP, RCP Audit Committee Member of Administration Prabhasabhakdi

Sahacogen (Chonburi) Plc. Independent Director and 

Former Position Audit Committee Member

Audit Committee Chairman of  MCOT  Plc.

DAP, ACP 1. Audit Committee Member of 1. MPA, National Institute of Development Pol.Lt.Gen.Amarin Niemskul 8.

Saha Pathana Inter - Holding Plc. Administration Independent Director and

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

Sahapathanapibul Plc.

DAP, DCP 1. Chairman 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 Thanulux  Plc. Master of Arts, Ohio University, U.S.A. Somphol  Chaisiriroj 11.

Director and Vice President

Division C

- - B.S. (Faculty of Commerce and Prapan Jungpatanapong 12.

Accountancy), Chulalongkorn University Vice President Division D

DAP, DCP Director of Thai Wacoal Plc. Vocational Certificate from Siam Amnuay Bumroongwongtong 13.

Business College Vice President Division G, K 

DAP, DCP Director of International Laboratories Corp.,Ltd. B.S.(Science) Chulalongkorn University Chintana Chalermchaikit 14.

UFS, FND Vice President Division H

DAP 1. Managing Director of Thai Arusu Co.,Ltd. B.S. (Communication Arts) Pisamai Chunmanu 15.

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 16.

Sukhothai Thammathirat Open University Vice President Division J

The data of Directors and Executives (Continued)

Structure of Shareowning & Management
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

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,  

    shareowning and attendance  to the meetings as stated in the page 104-105 of this annual report.
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ชื่อ / ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์หลัก

* สัดส่วน
การถือหุ้น

Proportion of 
Shareowning

17. นงลักษณ์ เตชะบุญเอนก 1. ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ 1. กรรมการบริหาร บมจ. ไทยวาโก้ -

ผู้อำนวยการฝ่าย L, M, O จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. กรรมการผู้จัดการ  บจ. เอส อาร์ พี

2. ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ (การตลาด) แอดเวอร์ไทซิ่ง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 3. กรรมการผู้จัดการ บจ. มิตรพัฒนา

โฮมช้อปปิ้ง

18. ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ ปริญญาเอก (DBA) Nova Southeastern กรรมการ บมจ. สหพัฒนพิบูล 0.006

ผู้อำนวยการฝ่าย  V  University, U.S.A.

19. ไพโรจน์  หิรัญวงศ์สว่าง ปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์ (สถิติ) 1. กรรมการ บจ. อินทนิลเชียงใหม่   0.002 

ผู้อำนวยการฝ่าย R และ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2. กรรมการ บจ. อินเตอร์เซ้าท์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขาย

20. ชุมาพันธ์ วิเชียรเกื้อ ปริญญาโท สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์  กรรมการบริษัท บจ. เทรน ไทม์ เทสต์   0.0009

ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

21. คณิศร สุยะนันทน์ 1. ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์  กรรมการที่ปรึกษา บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล   0.0001

รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย A มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลทเธอร์แฟชั่น

2. ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ (การเงินการธนาคาร)

Northeastern University Boston Mass. U.S.A.

22. รมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร 1. ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 1. กรรมการ บจ. สุขทรรศน์  0.003

รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย B มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2. กรรมการ บจ. มิตรพัฒนา โฮมช้อปปิ้ง

2. ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ 3. กรรมการ บจ. สุรินทร์ คอสมิคโบว์ล

สาขาสื่อสารมวลชน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

23. ณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนาภรณ์ ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1. กรรมการ บจ. สุขทรรศน์  0.012

รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย 2. กรรมการ บจ. วีระ ลอร์ ออฟฟิส

บัญชีการเงินและสารสนเทศ  

24. มัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) 1. กรรมการ บจ. เทรน ไทม เทสต์  0.035

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2. กรรมการ บจ. ซัน แอนด์ แซนด์

ฝ่ายสำนักงานบริษัท

ข้อมูลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (ต่อ)

หมายเหตุ : 1. * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

  2.  ตำแหน่งหน้าที่งานของกรรมการบริษัทและผู้บริหารแต่ละท่าน ตามตารางแสดงตำแหน่งหน้าที่งาน ค่าตอบแทนกรรมการ การถือหุ้น   

    และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร หน้า 104-105 ในรายงานประจำปีนี้

Structure of Shareowning & Management
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
ผู้มีความคิดวิจารณญาน จะก้าวทีละขั้นอย่างมั่นคง

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
Those with good perception and insight will move forward one step at a time with confidence.
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เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน
We make people happy and beautiful

ประวัติ
การอบรม
Training

Background

 Major Experience Education Name / Position

DAP 1. Executive Director of Thai Wacoal Plc. 1. B.S. (Communication Arts)   Nonglaks Techaboonanek 17.

2. Managing Director of SRP Advertising Co.,Ltd. Chulalongkorn University Vice President Division

3. Managing Director of MIT Pathana 2. B.S. (Marketing) Ramkhamhaeng L, M,O

Homeshopping Co.,Ltd. University

DAP, DCP Director of  Saha Pathanapibul Plc. Doctorate of Business Administration Pennapha Dhanasarnsilp,D.B.A 18.

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

- 1. Director of Intanin Chiangmai Co.,Ltd. Bachelor of Science in Statistics Pairoj Hirunwongsawang 19.

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

and Vice President Sales

Administration Div.

DAP, DCP Managing Director of Train Time Test Co.,Ltd. Master Degree in Government, Faculty      Chumaphan  Wichienkuer 20.

of Political Science, Chulalongkorn University Vice President Human

Resource Management Div.

- Director & Advisor of International Leather 1. Bachelor of Science in Economics Khanisorn Suyanand 21.

Fashion Co.,Ltd. Thammasat University Acting Vice President

2. Master of Economics (Money & Banking) Division A

Northeastern University Boston Mass. U.S.A.

FSD 1. Director of Sukhatasana Co.,Ltd. 1. Bachelor in Business Administrations Ramida Russell Maneesatiean 22.

2. Director of Mitpathana Home Shopping Co.,Ltd. BBA Assumption University Acting Vice President

3. Director of Surin Cosmic Bowl Co.,Ltd. 2. Master in Communication arts Division B

(Mass Communications)

Chulalongkorn University

- 1. Director of Sukhatasana Co.,Ltd. Bachelor of Science ( Accounting ) Nuttaphat Petchratanaporn 23.

2. Director of Vira Law Office Co.,Ltd. Bangkok University Acting Vice President

Accounting, Finance and

Information Technology Div.

- 1. Director of Train Time Test Co.,Ltd. Bachelor of Arts Program in Public Munchusa Terapongpipat 24.

2. Director of Sun and Sand Co.,Ltd. Administration, Ramkhamhaeng University Acting Vice President

Human Resource

Management Div.

The data of Directors and Executives (Continued)

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,  

    shareowning and attendance  to the meetings as stated in the page 104-105 of this annual report.
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 วัฒนธรรมที่ดีอันยาวนานวัฒนธรรมหนึ่งของบริษัทก็คือ	การยึดถือว่า	

บริษัทฯ	 เป็นของส่วนรวมไม่ได้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง	 ดังนั้นหน้าที่สำคัญหน้าที่ 

หนึ่งของพนักงานบริษัททุกคนในทุกระดับ	 คือ	 ช่วยกันตรวจตราดูแลป้องกัน

ไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ	 ไม่ว่าโดยผู้ใด	 โดยระลึกถึง 

หน้าที่ดังกล่าวมาเป็นเวลาช้านาน	ทำให้หน้าที่นี้ฝังรากลึกในสำนึกของพนัก-

งานทุกระดับ

	 การตระหนักในหน้าที่ดังกล่าวทำให้การบริหารงานของบริษัท	 มีลักษณะ 

เป็นการบริหารโดยคณะบุคคลเกือบท้ังหมดมาหลายทศวรรษ	 โดยมีการประชุม 

หารือร่วมกัน	 ทั้งในระดับเดียวกันและต่างระดับข้ามสายงานอยู่ตลอดเวลา	

การดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวทำให้ผู้บริหารท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถ 

ก่อความเสียหายที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทได้ด้วยการกระทำการตามลำพัง	

โดยปราศจากความรอบคอบ

	 นอกจากการบริหารงานโดยคณะบุคคล	บริษัทได้ยึดหลักปฏิบัติตาม	ISO 

9001	 :	 2008	 อย่างเคร่งครัด	 โดยยึดหลักความโปร่งใสของการจัดการและ 

การตัดสินใจ	 ซึ่งทำให้บริษัทฯ	 มีธรรมาภิบาลที่ดีในทุกด้าน	 ลักษณะการ	 

ทำงานของบริษัทส่งผลให้บริษัทมีประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในนัยข้างต้น 

อย่างน่าพอใจ

 มาตรการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในโดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน 

และตามรายละเอียด	ข้อ	9.	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	หน้า	123 

ในรายงานประจำปีนี้

การกำกับดูแลกิจการ
	 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแล 

กิจการท่ีดี	เพ่ือให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท	เป็นไปอย่างโปร่งใส		มีประสิทธิภาพ 

มั่นคง	 เจริญเติบโต	และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ตลอดจนเพิ่ม	

มูลค่าทางเศรษฐกิจ	 และความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น	 โดยมีนโยบายใน

การบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย	บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง	คือ	ความพอประมาณความ 

มีเหตุผล	 และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี	 โดยอาศัยความรู้	 ความรอบคอบ	 และ 

ความระมัดระวังมาใช้ในการวางแผน	 และการดำเนินงาน	 ขณะเดียวกันได้ 

เสริมสร้างผู้บริหารและพนักงานทุกคน	 ให้มีคุณธรรม	 ความซื่อสัตย์สุจริต 

ความขยัน	 อดทน	 อดออม	 มีการแบ่งปันและใช้สติปัญญาความสามารถใน	

การดำเนินงาน	พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	การเมือง	วัฒนธรรม	

และสังคม	เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุล	และยั่งยืน	

	 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	 ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะ	

กรรมการบริษัท	ครั้งที่	9/2545	เมื่อวันที่	27	ธันวาคม	2545	ประกอบด้วย	

นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ	 จริยธรรมธุรกิจ	 และจรรยาบรรณพนักงาน 

บริษัทฯ	 ได้แจกให้กับกรรมการบริษัท	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 เพื่อเป็นแนว 

ทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ	และเป็นหลักยึดในการทำงาน

ซึ่งบริษัทฯได้ทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี	 และเห็นว่ายังเหมาะสม	

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.

	 The	Company	has	measures	to	ensure	appropriate	access	to	the	

Company’s	inside	information	by	enforcing	the	code	of	conduct	set	in	

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

Right	to	Equitable	Treatment	on	page	123	in	this	annual	report.		

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	 distributed	 to	 all	

Structure of Shareowning & Management
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
ไม่มีใครเก่งแต่เพียงผู้เดียว

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
No	one	is	alone	achiever.
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กับสถานการณ์ปัจจุบัน และได้เปิดเผยรายละเอียดใน website ของบริษัท 

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

  ในปี 2552 บริษัทฯ บริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึง 

ครอบคลุม เนื้อหา 5 หมวด ดังนี้

1.	สิทธิของผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเคารพ 

สิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลปกป้องคุ้มครอง 

สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกัน ปฏิบัติต่อ 

ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ 

และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ยังคำนึงถึงสิทธิ 

ของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 

ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้  

  1. สิทธิในความเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขายและการโอนหุ้น

  2. สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการ 

บริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา รวมถึงการรับทราบข้อมูลการทำ 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญ ข้อมูลที่ใช้ในการประชุม 

ผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 

ผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 

วันนับจากวันประชุม และข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดย 

เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)

  3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้น 

เป็นประจำทุกปีภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ประชุม 

ในวัน เวลา และสถานท่ีท่ีเหมาะสม สะดวก และไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วม 

ประชุมของผู้ถือหุ้น

   ในปี 2552 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 

2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ซึ่งเป็น 

สถานที่ที่จัดประชุมเป็นประจำทุกปี เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นสับสน พร้อมแนบ 

แผนที่สถานที่ที่ประชุมที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ไปกับหนังสือนัดประชุม 

ผู้ถือหุ้น และแจ้งกำหนดวาระ และรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนประชุม 

เป็นเวลา 2 เดือน พร้อมเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (http://www.icc.

co.th)

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 2009, 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, Which covers following 

5 articles : 

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 2009, the 44th general shareowners’ meeting was held 

on April 27, 2009 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 Stock Exchange 

of Thailand since February 24, 2009 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). 
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	 	 4.	 สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทน		

	 	 5.	 สิทธิในการรับเงินปันผล		

  6. สิทธิในการเลือกต้ังกรรมการบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนกรรม- 

การบริษัท		

	 	 7.	 สิทธิในการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี		

	 	 8.	 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น 

และสิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอทันเวลา	และเท่าเทียมกัน

  9. บริษัทฯ	ได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 

และเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น	 ทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูล 

ที่บริษัทฯ	 ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 ใน 

website	 ของบริษัท	 (http://www.icc.co.th)	 ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสาร	 และ	

ก่อนวันประชุม	 30	 วัน	 ตั้งแต่วันที่	 26	 มีนาคม	 2552	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้ง	

ชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว	

มีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

	 	 10.	บริษัทฯ	ได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการ 

ประชุมท่ีมีรายละเอียดเพียงพอ	ซ่ึงมีท้ังข้อเท็จจริงและเหตุผล	รวมท้ังความเห็น 

ของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ	ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม	18	วัน 

โดยส่งวันที่	 9	 เมษายน	 2552	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า	 [ข้อมูล 

ในแต่ละวาระสามารถดูได้จากหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเผยแพร่ผ่าน	 website 

ของบริษัท	(http://www.icc.co.th)]	อีกท้ังลงประกาศโฆษณาหนังสือนัดประชุม 

ในหนังสือพิมพ์ไทยติดต่อกัน	3	วัน	ก่อนวันประชุม	7	วัน	ต้ังแต่วันท่ี	20	-	22	

เมษายน	2552

	 	 	 นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ	 Download	 หนังสือมอบฉันทะที่ได้	

จัดทำ	และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์	ซ่ึงมี	3	แบบ	คือ	แบบ	ก. 

แบบ	ข.	และแบบ	ค.	โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะ	แบบใดแบบหนึ่ง 

	 	 11.	การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวก	 สามารถลงทะเบียน 

ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า	 2	 ชั่วโมง	 และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม 

ประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้ว	 มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนใน 

วาระที่เหลืออยู่	 และยังไม่ได้มีการลงมติ	 และนับเป็นองค์ประชุมต้ังแต่วาระ 

ที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป		

	 	 	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	 44	ประจำปี	 2552	ก่อนเข้า 

วาระการประชุมทุกวาระ	กรรมการเลขานุการบริษัท	ได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่ 

เข้าร่วมประชุมใหม่ทุกครั้ง

   นอกจากน้ีบริษัทฯ	 ได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ 

ในการลงทะเบียนเข้าประชุม	 และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ	 โดยใช้ 

ระบบ	Barcode	เพื่อให้เกิดความสะดวก	รวดเร็ว	และโปร่งใส	

	 	 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	 26,	 2009.	 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	18	days	 in	advance	of	 the	meeting	date,	which	 is	

on	 April	 9,	 2009,	 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	 20-22,	 2009,	

seven	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-

be-deliberated	items	on	the	agenda	and	to	be	counted	as	part	of	the	

quorum	from	the	time	they	cast	their	votes.

	 	 	 In	 the	 44th	 general	 shareowners’	 meeting	 2009,	 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.	
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
สร้างคนต้องใช้เวลา

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
It	takes	time	to	build	a	person.
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117ANNUAL REPORT 2009
รายงานประจำปี 2552

เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน
We make people happy and beautiful

  12. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมาประชุม 

แทน โดยมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง 

เป็นกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของ 

ตนได้

  13. บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย 

โดยก่อนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมได้ชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีนับ 

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทและ 

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกราย ซักถามแสดงความคิดเห็น ข้อ 

เสนอแนะ ได้ทุกวาระ ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และสรุปผล 

การลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระด้วยระบบ Barcode ท้ัง เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่าง 

ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน มีการบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละ 

วาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และบันทึกคำถามและคำตอบ

ไว้ในรายงานการประชุม

   ในปีที่ผ่านมากรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร 

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ยกเว้น วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ 

31 ธันวาคม 2551 และวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นจากผู้แทน 

อาสาพิทักษ์สิทธิ ซักถามเพิ่มเติมดังรายละเอียด

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ 31 

ธันวาคม 2551

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า : 

  บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง ในปี 2551 เพิ่มขึ้น 

  จากปีก่อนจำนวนมากจากเดิม 16 ล้านบาท เป็น 330.15 ล้านบาท  

  รายละเอียดตามหน้า 138 ในรายงานประจำปี 2551 บริษัทฯ มีการ 

  จัดการลูกหนี้ให้กู้ยืม ดังกล่าวอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดหนี้สูญ

กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศชี้แจง:

  ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เป็นลูกหนี้ที่มี 

  หลักประกันเต็มจำนวน ส่วนใหญ่เป็นบริษัทในเครือ และมีผู้บริหาร  

  เข้าไปดูแลอยู่ด้วย

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า : 

  บริษัทฯ มีการรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาการเมืองภายใน 

  ประเทศอย่างไร

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารชี้แจง :

  ปัญหาการเมืองที่ผ่านมาอาจกระทบธุรกิจของบริษัทในระยะสั้นมองว่า 

  ไม่มีผลกระทบบริษัทโดยตรง บริษัทฯ มีการเตรียมพร้อมและคอย 

  เฝ้าระวังอยู่ ส่วนปัญหาเศรษฐกิจบริษัทฯ มีนโยบายหลายอย่างท่ีจะ 

  ดูแลให้สินค้าของบริษัทขายให้ถึงเป้าหมาย โดยการสนใจและเอาใจใส่ 

  ผู้บริโภคมากข้ึน มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายมากข้ึนกว่าแต่ก่อนโดย 

  อาศัยความคิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อน ให้ 

  แต่ละฝ่ายแต่ละแบรนด์ คิดค้นนวัตกรรมต่างๆ สร้างมหกรรมท่ีมีส่วน 

  ช่วยให้ลูกค้าของบริษัทได้รับประโยชน์มากขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ได้ 

  ยอดขายเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

  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 and Executive Chairman 

offered the chance of inquiry but no questions from shareowners 

were received, except the Agenda 3 : To consider an approval of the 

Financial Statements and Reports of the Auditor as of December 31st, 

2008, and Agenda 10 : To consider other matter. These two agenda 

items are questioned by a shareowner who is the representative from 

the right protection volunteer. Details are as follows :

Agenda 3 To consider an approval of the Financial Statements and 

Reports of the Auditor as of December 31st, 2008.

Question from a shareowner  :       

  A short term loan provided to the related companies has been  

  increased from Baht 16 million in 2007 to Baht 330.15 million  

  in 2008, as per details in page 138 in the 2008 annual report.  

  The question is how the Company can manage such debtors  

  to avoid any bad debt.

Answered by Director and Vice President of Accounting, Finance and 

Information Technology : 

  All short-term loan debtors have been equipped with full  

  amount guarantee. Most of them are the affiliated companies  

  with our executives involved in the supervisory board.   

Agenda 10 To consider other matter  

Question from a shareowner :    

  How can  the Company cope with the current nationale economic  

  and political problems ?

Answered by the President and Executive Chairman : 

  The previous political problem might affect the Company  

  business in short term, but not in direct effect, as the Company  

  has well prepared and closely monitored the situation.
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หลังจากน้ัน	กรรมการเลขานุการ	บริษัทได้อธิบายวิธีการใช้บัตรกำนัลผู้ถือหุ้น	

ซึ่งบริษัทฯ	ได้จัดทำบัตรกำนัลผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ	(ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น

พร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว)	เพ่ือให้ท่านผู้ถือหุ้นมีโอกาสซ้ือผลิตภัณฑ์ 

ของบริษัทได้ทุก	Shop	ของ	บริษัทโดยมีส่วนลด

และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน	14	วัน	นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นและได้เผยแพร่	

ผ่าน	Website	ของบริษัทด้วย

  14.	การตรวจนับคะแนนด้วยระบบ	Barcode	ในแต่ละวาระ	มีเจ้าหน้าที่ 

ของบริษัท	 วีระลอว์	 ออฟฟิส	 จำกัด	 ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฏหมายของบริษัท 

ร่วมตรวจนับคะแนนเสียง	 และตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในทุกวาระเพื่อ	

ความโปร่งใส	ถูกต้องตามกฏหมายและข้อบังคับของบริษัท	และมีผู้สอบบัญชี

ของบริษัทคอยสังเกตุการณ์ร่วมอยู่ด้วย

	 	 15.	สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ	ได้แก่	

การจ่ายเงินปันผล•	 	 :	 บริษัทฯ	 เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการ 

จัดสรรกำไร	 การจ่ายเงินปันผล	 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ 

บริษัท	 ซึ่งมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา

พร้อมระบุวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท•	  : บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้

สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน	 โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้ 

เลือกต้ัง	 การดำรงตำแหน่งในกิจการอ่ืนระบุไว้ชัดเจน	 (หากเป็นบริษัทท่ีประกอบ 

กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)	 และ 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	 (ตามข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอ 

แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม)	 โดยได้ผ่าน	

การพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา

	 	 	 ในปี	 2553	 บริษัทฯ	 ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการ 

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท	ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่	45	ประจำปี	2553	ตั้งแต่วันที่	1	-	30	ธันวาคม	2552	โดยให้จัดทำเป็น 

หนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี	 มิลินทางกูร	 เลขานุการบริษัท	 เพื่อนำเสนอคณะ 

กรรมการสรรหาพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอน	 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ	 ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และ	

website	ของบริษัท	(http://www.icc.co.th)	เมื่อครบกำหนดระยะเวลา	ปรากฏ 

ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่		45		ประจำปี		2553

  For	 the	 economic	 problem,	 the	 Company	 has	 initiated 

	 	 many	 policies	 to	 promote	 our	 product	 sales	 to	 reach	 

	 	 the	 target	 by	 giving	 more	 attention	 on	 customers	 and	 

	 	 organizing	 more	 activities	 with	 focus	 on	 creativity	 and	 

	 	 innovation.	 Each	 division	 and	 each	 brand	 has	 to	 create	 

	 	 various	innovation	and	activities	to	help	customers	gain	more	 

  benefit,	resulting	to	the	sales	increase	close	to	the	target	sales.

Consequently,	the	Company’s	Secretary	explained	a	direction	to	use	

a	gift	 coupon	which	was	prepared	by	 the	Company	as	previously	

requested	by	shareowners.	This	gift	coupon	was	delivered	to	every	

shareowner	together	with	the	invitation	letter	with	an	aim	to	provide	

an	opportunity	to	shareowner	to	purchase	ICC	products	at	every	of	

our	shops	with	discount	rate.

And	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	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:

Dividend payment•	 	:	the	Company	provides	the	details

of	the	management	of	profit	and	the	dividend	payment	to	comply	to	

the	policy	of	dividend	payment	of	the	Company	and	to	provide	the	

comparison	of	dividend	payment	between	this	year	and	last	year	in	

addition	to	the	advice	on	the	shareowner	registered	book	closing	date	

in	order	to	set	the	right	to	receive	the	dividend.

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	 2010,	 the	 Company	 has	 given	 additional	 right	 to	

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

directors	prior	to	the	45th	general	shareowners’	meeting.	Nomination	

process	can	be	done	from	December	1	-	30	,	2009	by	submission	
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
รู้น้อยไม่เกี่ยงงาน

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
Armed	with	only	little	knowledge,	one	should	never	refuse	work.
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รายงานประจำปี	2552

เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน
We	make	people	happy	and	beautiful

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท•	 	:	บริษัทฯ	เสนอวงเงินค่าตอบแทน

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี	 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะ 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	นโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบ 

แทนกรรมการระบุอยู่ในหน้า	 147	 ในรายงานประจำปีนี้	 นอกจากนี้	 ยังแจ้ง 

ให้ทราบว่าในปีที่ผ่านมาวงเงินที่ได้รับอนุมัติเป็นจำนวนเงินเท่าไร	และจ่ายจริง 

เป็นเท่าไร	 จ่ายในรูปแบบใด	 รวมทั้งมีการสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะ 

กรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารเป็นรายบุคคลในแบบ	 56	 -	 1	 และ	 หน้า 

102-105	ในรายงานประจำปีนี้

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี•	  :

บริษัทฯเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี	 สำนักงานสอบบัญชี	 ความ	

สัมพันธ์กับบริษัท	จำนวนปีที่ทำหน้าที่	เหตุผลในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี	และ 

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา 

โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรรมการตรวจสอบ

	 	 16.	คณะกรรมการบริษัทฯ	ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น	โดย 

ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง	

	 	 	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี	44	ประจำปี	2552	เมื่อวันที่	27 

เมษายน	2552	กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบ	11	ท่าน	ซึ่งรวมประธาน

กรรมการบริษัท	และประธานกรรมการชุดย่อยทั้ง	5	ชุด	เข้าร่วมประชุมครบ 

ทุกท่าน	รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการ 

สรรหา	 และกรรมการบริหารความเส่ียง	 เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน	 คณะ 

กรรมการบริหาร	ฝ่ายจัดการ	กรรมการผู้อำนวยการ	และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	

การเงินและสารสนเทศ	เข้าร่วมประชุม	13	ท่าน	จากจำนวน	14	ท่าน	และมี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย	 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร 

ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 ดูจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่	

ใน	website	ของบริษัท	(http://www.icc.co.th)

	 	 	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้บันทึกวีดีทัศน์ภาพการประชุมผู้ถือหุ้น	

ตลอดระยะเวลาการประชุม	และได้เผยแพร่ผ่าน	website	ของบริษัท	(http://

www.icc.co.th)

all	 documents	 to	 Mrs.	 Duangrudee	 Milintanggul,	 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	45th	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	147 

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	102-105	in	this	annual	report.						

The appointment of the Company’s auditor and auditing •	

fee : The	Company	provides	detail	of	the	name	of	auditor,	auditor	

office,	relations	with	the	Company,	the	number	of	years	of	performance	

of	duty,	reason	for	change	of	auditor,	and	information	on	comparison	

of	 auditing	 fee	 between	 last	 year	 and	 this	 year	 that	 passes	 the	

consideration	of	the	Audit	Committee.

	 	 16.	The	Company’s	Board	recognizes	the	importance	of	the	

shareowners’	general	meeting	and	deems	it	an	obligation	to	attend	it	

every	time.

	 	 	 In	the	44th	general	shareowners’	meeting	held	on	April	27,	

2009,	eleven	members	of	the	board	have	all	attended	the	meeting,	

including	 the	 chairman	of	 the	 board	 and	 the	 chairman	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).
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	 	 17.	ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ปี	2553	บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือ 

หุ้นเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	45	ประจำปี	2553	ล่วงหน้าก่อน 

การประชุม	ตั้งแต่วันที่	1	-	30	ธันวาคม	2552	โดยให้จัดทำเป็นหนังสือส่ง

ถึง	 คุณดวงฤดี	 มิลินทางกูร	 เลขานุการบริษัท	 เพื่อพิจารณาดำเนินการตาม	

ขั้นตอน	 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ	website	ของบริษัท	(http://www.icc.co.th)	

เมื่อครบกำหนดระยะเวลา	ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือ 

หุ้นครั้งที่	45	ประจำปี	2553

	 	 	 นอกจากนี้บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับ 

วาระการประชุมถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม	 โดยส่งผ่าน	

E	-	Mail	:	iccset@icc.co.th		

	 	 18.	ในปี	 2552	 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	 รวมคู่สมรสและ 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ถือหุ้นของบริษัทรวมกันเท่ากับ	4.46	%	ซึ่งไม่เกิน	

25%	 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท	 และสัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น	

Free	Float	 เท่ากับ	35.22%	ซึ่งมากกว่า	25%	ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว	

ทั้งหมด

	 	 19.	บริษัทฯ	มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้	แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าว 

ไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์	ข้อ	14 

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ที่	ทจ.28/2551	เรื่องการขออนุญาต 

และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	 บริษัทฯ	 ให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น	 โดย 

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	ให้สิทธิออกเสียงแก่ 

ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นท่ีถืออย่างเท่าเทียมกัน	 ผู้ถือหุ้นได้รับความยุติธรรมและ 

การอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ	ดังนี้

	 	 1.	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	 44	 ประจำปี	 2552	 เมื่อวันที่		

27	 เมษายน	 2552	 บริษัทฯได้ใช้ระบบ	 Barcode	 ในการลงทะเบียนและนับ 

คะแนนเสียง	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

	 	 2.	 ในการประชุมผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	 ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อม 

เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม	18	วัน	โดยส่งวันที่	9 

เมษายน	 2552	 ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม	 รายงานประจำปี 

งบการเงิน	 หนังสือมอบฉันทะ	 ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลท่ีเสนอแต่งต้ังเป็นกรรมการ 

และแผนที่สถานที่จัดประชุม	ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบ 

การตัดสินใจลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

	 	 	 กรณีเป็นผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ	 บริษัทฯ	 จัดส่งหนังสือนัดประชุม	

พร้อมเอกสารประกอบการประชุมชุดแปลเป็นภาษาอังกฤษ	 	

	 	 17.	In	the	general	shareowners’	meeting	for	the	year	2010,	

the	Company	has	provided	an	opportunity	for	shareowners	to	propose 

any	agenda	 to	 the	45th	 general	 shareowners’	meeting	prior	 to	 the	

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

Milintanggul,	the	Company’s	Secretary	from	December	1	-	30,	2009	

for	further	procedure.	This	process	shall	be	publicized	in	both	English	

and	Thai	language	via	the	channel	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	45th	general	

shareowners’	meeting.		

   Furthermore,	 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	:	iccset@

icc.co.th

	 	 18.	In	the	year	2009,	the	board	of	directors	and	executives,	

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

shares	totaling	4.46%,	which	does	not	exceed	25%	of	the	Company’s	

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

35.22%,	which	exceeds	25%	of	the	Company’s	sold-out	shares.					

	 	 19.	The	Company	has	adopted	the	cross	shareowners	structure	

which	 is	 not	 contrary	 to	 the	No.	 14	 of	 the	Notification	 of	Capital	

Market	Supervisory	Board	No.	TorChor	28/2551,	Re:	Application	for	

and	Approval	of	Offer	for	Sale	of	Newly	Issued	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	44th	general	shareowners’	meeting	held	on	April	27,	

2009.	The	barcode	system	was	used	for	registration	and	voting	to	

facilitate	the	shareowners’	actions.

	 	 2.	 For	 the	 general	 shareowners’	 meeting,	 an	 invitation	

letter	was	sent	on	April	9,	2009	eighteen	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.
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	 	 	 ในปี	 2553	 บริษัทฯ	 จะดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทใน 

หัวข้อวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ 

เข้าร่วมประชุม		ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ	สามารถเลือกวันปิดสมุดทะเบียนพักการ 

โอนหุ้นตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 เพ่ือจัดส่งหนังสือเชิญประชุม 

สามัญผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า	20	วัน	เพื่ออำนวย	

ประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น	หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ	และผู้ลงทุนสถาบัน	มีเวลาในการ

เตรียมตัวศึกษารายละเอียดแต่ละวาระ	และเตรียมการมอบฉันทะในกรณีที่ไม่

สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

	 	 3.	 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน 

สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	หรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็น 

กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนได้	โดยบริษัทฯ	ได้ให้ช่ือ	 ท่ีอยู่	และการ	

มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง	 4	 ท่าน	 ไว้ใน	

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม	 และสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบ 

ทั้ง	4	ท่าน	ได้จากรายงานประจำปีของบริษัท	ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ	 

นัดประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทาง 

การลงคะแนนได้	(แบบ	ข)	หรือสามารถ	Download	หนังสือมอบฉันทะที่ได้

จัดทำและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จาก	 website	 ของบริษัท 

(http://www.icc.co.th)	 	ซึ่งมี	 3	แบบ	คือ	แบบ	ก.	แบบ	ข.	และแบบ	ค.	

(ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ	 และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนใน	

ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)	 โดยสามารถเลือกแบบ	 หนังสือมอบ 

ฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	44	ประจำปี	2552	เมื่อวันที่	27	เมษายน	

2552

	 	 	 In	2010,	the	Company	will	amend	its	regulations	of	the	

share	register	book	closing	date	for	collecting	names	of	shareowners	

who	are	eligible	to	participate	the	meeting,	so	the	Company	will	be	

able	to	select	the	share	register	book	closing	date	according	to	the	

Securities	 and	Exchange	Act.	 Then,	 the	Company	will	 be	 able	 to	

deliver	a	notice	to	shareowners	for	participation	in	the	Annual	General	

Meeting,	 prior	 to	 the	meeting	 date	 of	 at	 least	 20	 days.	 This	 will	

facilitate	both	local	or	foreign	shareowners	and	institutional	investors	

to	have	time	to	study	the	detail	of	each	agenda	 item	and	appoint	

other	person	as	a	proxy	to	attend	and	vote	on	their	behalf	in	case	

that	they	cannot	attend	the	meeting.

	 	 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.

In	the	44th	general	shareowners’	meeting	held	on	April	27,	2009

ราย
persons

หุ้น
No. of shares

%
(หุ้น)

(shares)

ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม 1,835 290,633,730 100.00 Shareowners	as	listed	in	share	registration

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม 141 251,743,976 86.62 Total	number	of	attendants

เข้าประชุมด้วยตนเอง 50 29,386,310 10.11 Attended	by	oneself

มอบฉันทะ 91 222,357,666 76.51 Give	proxy

-		มอบให้กรรมการตรวจสอบ 5 3,045,230 1.05 -		Give	proxy	to	audit	committee

-		มอบให้ผู้อื่น 86 219,312,436 75.46 -		Give	proxy	to	other	person
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	 	 4.	 บริษัทฯ	อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม 

โดยมีอากรแสตมป์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้นโดยไม่คิด	

ค่าใช้จ่าย	กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

	 	 5.	 การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม	 เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้

ถือหุ้นถืออยู่	โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

	 	 6.	 บริษัทฯ	ดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระการประชุม	ไม่มีการ 

สลับวาระ	และไม่มีการพิจารณาวาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือ 

นัดประชุมผู้ถือหุ้น	 หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ	

ล่วงหน้า

  

	 	 7.	 การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ	 จะกระทำโดยเปิดเผย	 มีบัตรลง	

คะแนนเสียงแจกให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนและจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระ	

ไม่เห็นด้วย	และงดออกเสียง	ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนน 

จากผู้ถือหุ้นทุกคนท่ีมาประชุม	การนับคะแนนเสียงจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 

และงดออกเสียงมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม		ส่วนที่เหลือ 

จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

   

ในปี	2552	การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

	 	 	 รายละเอียดดูจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ใน	

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

  

	 	 8.	 ในการประชุมประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม	และ	

แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ	 โดยเผยแพร่รายงานการประชุม 

ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทาง	 website	 ของบริษัท 

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

  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.

Followings	are	2009	of	results	voting	in	each	agenda.	

 

	 	 	 Details	can	be	observed	from	the	minutes	of	the	general	

shareowners’	meeting	publicized	via	 the	company’s	website	 (http://

www.icc.co.th)

	 	 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	in	Thai	and	English	on	the	Company’s	website	(http://

www.icc.co.th)	avoiding	the	need	to	wait	for	their	distribution	at	the	

next	meeting.

วาระ
Agenda

เห็นด้วย 
Approval

ไม่เห็นด้วย 
Disapproval

งดออกเสียง 
Abstention

ราย 
Number

of persons

หุ้น
No. 

of shares
%

ราย
Number

of persons

หุ้น
No.

of shares
%

ราย 
Number

of persons

หุ้น
No. of 
shares

%

1	-	4 141 251,743,976 100.00 - - - - - -

5 137 248,704,076 98.79 4 3,039,900 1.21 - - -

6	-	9	 141 251,743,973 100.00 - - - - - -
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	 	 9.	 บริษัทฯ	มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	โดยกำหนดไว้	

ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น	 และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณ	

พนักงานให้	กรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ	

ซื่อสัตย์	มีความรับผิดชอบ	มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง 

ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง	 และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ	

รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท	 โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของ	

บริษัทไปใช้	 เพื่อประโยชน์ของตนเอง	และ/หรือผู้อื่น	 และห้ามกระทำการอัน

เป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท	 ซึ่งบริษัทได้แจก

นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ	 จริยธรรมธุรกิจ	 และจรรยาบรรณพนักงาน	

ให้กรรมการบริษัท		ผู้บริหาร	และพนักงาน	เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน

ในการดำเนินธุรกิจ	และเป็นหลักยึดในการทำงาน	และเผยแพร่ผ่าน	website	

ของบริษัท	(http://www.icc.co.th)	 	

	 	 	 ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท	มีกำหนดเรื่อง	

ดังกล่าวและกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด	 คือการเลิกจ้าง	 ซึ่งกรรมการ	

บริษัท	ผู้บริหาร	และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

   นอกจากนี้บริษัทฯ	 มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของ	 

บริษัทโดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน	 ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงาน 

ซ่ึงอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน	ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท	

ช่วง	 1	 เดือน	 ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน	 ยกเว้นการซื้อขาย 

ตามธุรกรรมตามปกติ	ซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องจากข้อมูลภายในดังกล่าว

	 	 	 นอกจากนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระ 

เรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร			รวมคู่สมรสและ	

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้ง 

ให้บริษัทและกลต.	ทราบทุกครั้ง	ตามกฏเกณฑ์ของกลต.	

	 	 	 ในปี	2552	ที่ผ่านมากรรมการบริษัทและผู้บริหาร	ได้ปฏิบัติตาม 

นโยบายอย่างเคร่งครัดไม่ปรากฏการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม

	 	 10.	บริษัทฯ	 ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความ 

รอบคอบ	 มีเหตุมีผล	 คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท	 การกำหนดราคา 

เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก 

จัดวางระบบการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส	 ปฏิบัติตามหลักเกณฑข์องตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแล 

กิจการที่ดี	และกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น	มีการ

เปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล

	 	 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	

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	2009,	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.
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  การทำรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ดำเนินการ 

ตามขั้นตอน การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ได้แจ้งและเปิดเผยต่อที่ประชุม 

โดยระบุมูลค่า รายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของรายการดังกล่าว 

ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ความเห็นของคณะกรรมการ 

บริหาร และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนความเห็นที่แตกต่าง  

(ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และในการประชุมคณะกรรมการ 

บริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงใน 

วาระนั้นๆ และได้เปิดเผยการทำรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ผ่าน website ของบริษัท (http://www.icc.co.th) นอกจากนี้ยังได้จัดทำรายการ 

สรุปไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายงานข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) 

ของบริษัท

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้อง 

รายงานให้ทราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ตามแบบรายงานและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด (ตามมาตรา 

89/14 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) 

  ในปี 2552 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตาม 

หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการทำรายการที่เกี่ยวโยง 

กัน และจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย 

โดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตาม 

สัญญาร่วมทุน และได้เปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของปี 2552 ไว้ใน 

หน้า 225-227 ของรายงานประจำปีนี้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ

ครบถ้วน และโปร่งใส

3.	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทฯ ยึดม่ันในความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม 

ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด

จนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 คำนึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่ร่วมกัน เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

อันจะนำไปสู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืน และได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรม 

ธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้

มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และปฏิบัติด้วย 

ความเสมอภาค

 และกรณีที่เกิดความเสียหายบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จะร่วม 

กันหาแนวทางแก้ไข และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

  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 transactions is also to be published in the Company’s 

annual report and on the Form 56-1.

  In addition, the directors and executives are required to report 

their interest or related person’s interest according to the forms and 

rules as specified by the Board of Directors (in compliance with 

the Section 89/14 of the Securities and Exchange Act (No.4), B.E. 

2551.)

  In 2009, the directors and executives of the Company have 

adhered to and complied with those rules earnestly.

  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 2009 have been disclosed on page 225-227 

of this annual report including disclosure of complete, sufficient and 

transparent information.

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. 

 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.

Structure of Shareowning & Management
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ปรัชญา	ดร.เทียม	โชควัฒนา	:
อดทนและอดกลั้น นำไปสู่ความสำเร็จ

Dr.Thiam	Chokwatana’s	Philosophy	:
To be patient and tolerant are the paths to success.
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เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน
We	make	people	happy	and	beautiful

	 บริษัทฯ	จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร	ร้องเรียน 

เสนอแนะ	 ผ่าน	 “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์”	 โทร.0-2294-4999	E-mail	 :	 service@ 

icc.co.th	 บริษัทฯกำหนดให้ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์รายงานข้อร้องเรียนและข้อ 

เสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 ผลการตรวจสอบจะ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	ต่อไป	ข้อร้องเรียนดังกล่าวถือเป็นความลับ	

ของบริษัท

	 ในปี	2552	ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย

 จริยธรรมธุรกิจ
 บริษัทฯ	 ได้จัดทำจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้กับ 

กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกระดับผ่านระบบ	Intranet	และ	Website 

ของบริษัท	 (http://www.icc.co.th)	 เพื่อให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	

ของบริษัท	ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อบริษัท	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	พนักงาน 

คู่ค้า	เจ้าหน้ีการค้า	เจ้าหน้ีเงินกู้	คู่แข่งทางการค้า	ภาครัฐ	สังคมและส่ิงแวดล้อม

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้ประกาศใช้จรรยาบรรณพนักงานเพื่อเป็นแนวทาง 

ในการประพฤติปฏิบัติตนของผู้บริหารและพนักงาน	 ในการทำหน้าท่ีตามภารกิจ 

ของบริษัทด้วยจิตสำนึกที่ดีและเผยแพร่ให้กับกรรมการ	ผู้บริหารและพนักงาน	

ทุกระดับผ่าน	Intranet	และ	Website	ของบริษัท	

 ผู้ถือหุ้น  
	 บริษัทฯ	มุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า	มีความ	 

มั่นคง	 สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม	 ปกป้อง 

ผลประโยชน์	 และดูแลทรัพย์สินของบริษัทเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สิน 

ของตนเองรายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง	 ครบถ้วนตามความเป็นจริง 

อย่างสม่ำเสมอ	ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ	ด้วยความมี 

เหตุมีผล	 เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน	 มีการจ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม	

และสม่ำเสมอ

	 ในปี	 2552	 บริษัทฯ	 จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท

ปี	 2551	 ในอัตรา	 1.00	 บาทต่อหุ้น	 คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล	 37%	

ของกำไรสุทธิ	เทียบเท่ากับ	100%	ของราคา	Par	ต่อหุ้น

 ลูกค้า
	 บริษัทฯ	 ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์	 ยุติธรรมให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

แก่ลูกค้า	คำร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็น

ธรรม	 เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว	 พัฒนาสินค้าและ

บริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า	 คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ	 เพื่อเพิ่ม	

คุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงรักษาความลับทางการค้า

ของลูกค้า	

	 บริษัทฯ	 มี	 “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์”	 เพื่อเป็นสื่อกลางรับฟังความคิดเห็น	 ติ	

ชม	 และข้อเสนอแนะของลูกค้า	 โดยเน้นการเข้าถึงความต้องการของลูกค้า 

อย่างแท้จริง	ขั้นตอนการดำเนินการในแต่ละเรื่อง	และช่องทางการติดต่อตาม 

“ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์”	หน้า	27	ในรายงานประจำปีนี้

 

 The	Company	has	provided	a	communication	channel	 for	stake-

holders	 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	2009,	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	 2009,	 the	 dividend	 payment	 from	 the	 company’s	 business	

operation	for	the	year	2008	was	at	the	rate	of	Baht	1.00	per	share,	

calculated	 as	 the	 dividend	payout	 ratio	 at	 37%	of	 the	 net	 profits,	

equal	to	100%	of	the	par	value	per	share.

 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	27	in	this	annual	report.	

Structure of Shareowning & Management
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

53-03-086_114-136=1C_B.indd   125 3/24/2010   2:16:46 AM



126

	 In	 the	 year	 2009,	 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	security	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.

	 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

	 ในปี	 2552	 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ	 ส่วนข้อ	

ร้องเรียนอ่ืนๆ	 ได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุข้อบกพร่อง	ดำเนินการแก้ไข	 ป้องกัน 

และติดตามทั้งระบบ	และปรับใช้กับทั้งองค์กร	เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้น	

ซ้ำอีก	

 

 พนักงาน 
	 พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ 

ความสำเร็จ	 บริษัทฯ	 จึงมุ่งส่งเสริม	 ฝึกฝน	 อบรม	 และพัฒนา	 ความรู้ 

ความสามารถของพนักงานอย่างท่ัวถึง	สร้างความม่ันคงในอาชีพ	และให้โอกาส  

ในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน	รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วม 

ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน	 และพัฒนาบริษัท	 ปฏิบัติต่อพนักงาน 

โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชนให้ผล 

ตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมกับความรู้	ความสามารถ	ความรับผิดชอบ 

และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน	ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการ 

ทำงาน	โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต	สุขภาพ	และทรัพย์สินของพนักงาน	

โดยจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด	 24	 ชั่วโมง	 มีติดตั้งระบบ

สัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร	 มีเครื่องมืออุปกรณ์ด้าน	 ความปลอดภัย	

อีกทั้งมีรถดับเพลิง	 สำหรับกรณีฉุกเฉิน	 อบรมและซ้อมดับ	 เพลิงเบื้องต้น		

ซ้อมอพยพหนีไฟ	 การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล	 การขับขี่ยานพาหนะ	

อย่างปลอดภัย	เป็นประจำทุกปี	เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ความเข้าใจ	และมี 

แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง	ตรงตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยและสภาพ 

แวดล้อม

	 บริษัทฯ	ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพดี	ทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	และ	

สังคม	 โดยจัดให้มีแพทย์แผนปัจจุบัน	 ชั้น	 1	 และพยาบาลประจำตลอดเวลา	

ให้พนักงานทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย	มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี	

ไม่เจ็บป่วย	บาดเจ็บ	หรือเกิดโรคภัยจากการทำงาน	สามารถปฏิบัติงานได้เต็ม	

ประสิทธิภาพ	และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

	 บริษัทฯ	 ยังมีการสื่อสารข้อมูลต่างๆ	 โดยการถ่ายทอดสัญญาณทั้งภาพ	 

และเสียง	ผ่านระบบเชื่อมต่อภายใน	จากสำนักงานใหญ่	สู่พนักงานทั่วประเทศ 

	 นอกจากน้ี	บริษัทฯ	จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงาน	เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต	

และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ดังนี้

	 	 -	 Day	Care	สถานรับเลี้ยงบุตรพนักงาน

	 	 -	 ห้องพยาบาลของบริษัท

	 	 -	 Sport	 Club	 สำหรับออกกำลังกาย	 สนามฟุตบอล	 สนามเทนนิส 

	 	 	 สนามแบตมินตัน	 ปิงปอง	 พร้อมห้อง	 Fitness	 ซึ่งมีอุปกรณ์	 

	 	 	 ครบครัน	และสระว่ายน้ำมาตรฐาน

	 	 -	 ชมรมกีฬา	ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง	อาทิเช่น

	 	 	 -	 ชมรมฟุตซอล

	 	 	 -	 ชมรมแบตมินตัน

Structure of Shareowning & Management
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
หนังฉายซ้ำไม่ตื่นเต้น	ตลกมุขเก่าไม่มีคนฮา	

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
A	repeat	film	show	brings	no	thrill.	An	old	joke	gets	no	uproar.

53-03-086_114-136=1C_B.indd   126 3/24/2010   2:16:47 AM



127ANNUAL REPORT 2009
รายงานประจำปี 2552

เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน
We make people happy and beautiful

   - ชมรมว่ายน้ำ

   - ชมรมเทนนิส

   - ชมรมปิงปอง

   - ชมรม AROBIC และลดน้ำหนัก

   - ชมรมโบว์ลิ่ง

   - ชมรม Smart Jogging

   - เพาะกายเพื่อสุขภาพ

   - ชมรมเต้าเต๋อซิ่นซี

   - ชมรมโยคะ

  - หอพัก สำหรับพนักงานที่เดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

  - ชุดฟอร์มให้กับพนักงานขายทุกผลิตภัณฑ์

  - ห้องสมุดของบริษัท

  - วารสาร “สายใย” ของบริษัทเพื่อถ่ายทอดนโยบายสื่อสารข้อมูล  

   ให้พนักงานทั่วประเทศได้รับทราบ   

  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อการออมเงินในอนาคต

  - เงินบำเหน็จเกษียณให้กับพนักงานทุกคน เมื่อเกษียณอายุการทำงาน

  - โครงการเงนิกูเ้พือ่ทีอ่ยูอ่าศยั โดยรว่มกบัธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

   และธนาคารออมสิน ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 

  - Incentive ให้พนักงานตามผลงาน

  - เงินอุดหนุน ให้พนักงานตามผลงาน

  - รถรับ - ส่ง พนักงานที่เลิกงานดึก

  - เอ็กซ์เรย์ปอดประจำปีสำหรับพนักงาน

  - สวัสดิการชุดชั้นในสตรี สำหรับพนักงานที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม

  - สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงาน ที่ประสบอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย

  - จัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและส่งอบรมภายนอกให้กับ 

   พนักงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ

  - กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและการรับรู้

   - Diamond Crown Award (DCA)

   - Target & Planning

  - จัดพิธีมอบเหรียญพนักงานที่ทำงานครบ 10, 20, 30 ปี  

  - สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ เพื่อช่วยการครองชีพของพนักงาน

  - สวัสดิการพิเศษ สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดน  

   ภาคใต้

 บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการพนักงาน เพื่อเปิดโอกาส 

ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ และเป็นสื่อกลางให ้

ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานได้อย่างทั่วถึง   

    - 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

    - Yoga 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

   - Transportation transfer for employees who work late- 

    night shifts

   - Annual lung –X –ray for employees 

   - Welfare – bra 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  

    - Diamond Crown Award (DCA)

    - Target & Planning

   - 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.

Structure of Shareowning & Management
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	 อีกทั้ง	บริษัทฯ	ยังส่งเสริมให้ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนร่วมกิจกรรมทุก 

วันธรรมสวนะ	จัดให้ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์	

9	รูป	ในตอนเช้า	และร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น	และปฏิบัติธรรม	เพื่อนำหลัก

ธรรมมาปรับใช้ในชีวิตครอบครัว	และการทำงาน	และเป็นการจรรโลงศาสนา	

ใหค้งอยูคู่ช่าตไิทยสบืไป	และยงัเปดิโอกาสใหพ้นกังานสามารถลาปฏบิตัธิรรม	/ 

ศึกษาธรรมได้ปีละ	5	วัน	

 นอกจากนี้	บรษิทัฯยงัเปดิโอกาสใหพ้นกังานมชีอ่งทางสือ่สาร	เสนอแนะและ 

ร้องทุกข์ในเรื่องข้อข้องใจในการทำงานผ่านระบบ	 Intranet	 ของบริษัท	นอก 

เหนือจากการร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรตามปกติ

 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
	 บริษัทฯ	 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง 

ด้วยตระหนักดีว่า	 คนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร	 องค์กรจะเจริญ 

ก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จได้	 ศักยภาพของพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่	

สำคัญมาก	 ดังนั้น	 ในการพัฒนาพนักงานบริษัทฯ	 จึงละเอียดอ่อนในการจัด 

หลักสูตรและวิธีการอบรมสัมมนา	 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

ทุกระดับ	ทั้งในเชิงความคิดและทักษะในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม	เพื่อให้

สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายของบริษัท	และเป็นการเตรียมบุคลากรให้ 

พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจรวมถึงการขยายตัวของบริษัท	

ต่อไป					

 กิจกรรมในการพัฒนาพนักงาน
	 ดังได้กล่าวในเบื้องต้น	บุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความสำเร็จ	และ 

การเจริญเติบโตให้แก่องค์กร	 ดังนั้น	 เป้าหมายของการพัฒนาพนักงานจึง 

มุ่งเน้นการพัฒนาให้พนักงานทุกระดับเก่งขึ้น	 มิใช่เพียงแต่เรียนเพื่อรู้	 แต่	

ต้องปฏิบัติได้จริง	หลักสูตรการสัมมนาทุกหลักสูตรต้องสอดคล้องกับนโยบาย 

และความจำเป็นต่อการทำงานในแต่ละปี	 รวมถึงการออกแบบวิธีการสัมมนา 

และกิจกรรมประกอบการสัมมนาให้สามารถส่งผลต่อการนำไปปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานจริงได้

	 พนักงานสำนักงานแต่ละระดับจะได้รับการพัฒนาด้วยหลักสูตรและ 

รูปแบบ	 การสัมมนาที่แตกต่างกันไปตามระดับตำแหน่งและหน้าที่งาน	 อาทิ 

กลยุทธ์การจัดการธุรกิจ	กลยุทธ์ในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ	 (Strategic 

Directions)	การวางแผนการดำเนินธุรกิจในระยะสั้นระยะกลาง	และระยะยาว 

(Short	and	Long	Term	Planning)	การวางแผนการตลาด	(Marketing	Plan) 

การบริหารงานการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ	 ทักษะการบริหารงานส่ือสารการตลาด	 (Communication	 Skills) 

เทคนิค	การเจรจาต่อรอง	(NegotiationTechniques)	เป็นต้น

	 พนักงานขายประจำร้านค้ากว่า	 6,000	 คน	 จะได้รับการฝึกฝนให้เกิด	

ความชำนาญในการขาย	 ศิลปะการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าเป็น 

ประจำ	นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ	ได้จัดอบรมพนักงานขายทั่วประเทศ 

ด้วยหลักสูตร	 “เอกลักษณ์พนักงานขาย”	 เพื่อสร้างให้พนักงานขายทุกผลิต

ภัณฑ์ของบริษัทมีบุคลิกภาพและการให้บริการลูกค้าที่ดีโดดเด่นเหนือคู่แข่ง

ทำให้ลูกค้าประทับใจและจดจำภาพการเป็นพนักงานขายของบริษัทได้อันจะ

นำมาซึ่งการซื้อซ้ำและการเป็นลูกค้าประจำ	ต่อไป

	 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.	The	Company	also	allows	employees	

to	take	leave,	five	days	a	year,	for	dhamma	learning	and	practicing.

 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	 places	 significant	 emphasis	 on	 development	 of	

personnel	 potential,	 realizing	 that	 human	 resources	 are	 the	 most	

important	 asset	 of	 an	 organization.	 Their	 potential	 is	 a	 key	 factor	

to	 determine	 progress	 or	 success	 of	 an	 organization.	 To	 develop	

our	personnel,	we	prudently	design	 training	courses	and	methods,	

emphasizing	the	development	of	potential	of	our	people	at	all	levels.	

They	should	be	equipped	with	practical	mentality	and	skills	to	handle	

their	 tasks	 in	order	 to	attain	 the	company’s	goals.	These	will	also	

prepare	them	for	economic	changes	and	business	expansion	of	the	

company	in	the	future.

 Development Activities
	 As	earlier	mentioned,	personnel	 are	 the	 key	 factor	of	 success	

and	prosperity	of	an	organization.	The	company	has	set	a	primary	

target	for	personnel	development,	not	only	to	increase	their	capability	

through	acquisition	of	knowledge,	but	also	to	ensure	practical	skills	at	

work.	All	training	courses	must	comply	with	the	company’s	policies	

and	 necessity	 for	 work	 each	 year,	 and	 most	 importantly,	 these	

courses	must	lead	to	actual	applicability	at	work.

	 Our	employees	at	all	levels	are	eligible	for	training	courses	and	

development	 through	 different	 modules,	 varied	 by	 their	 corporate	

and	functional	positions,	such	as	business	administration	strategies,	

strategic	direction,	short	and	long-term	business	planning,	marketing	

planning	and	efficient	management,	IT	training,	communication	skills	

and	negotiation	techniques,	etc.

	 Our	 6,000	 Counter	 Sales	 Persons	 (CSPs)	 will	 receive	 regular	

training	on	sales	techniques	and	assurance	of	excellent	service	for	to	

regular	customers	satisfaction.	In	the	past	years,	the	Company	provided	

a	special	training	course,	entitled	“Unique	Characters	of	Counter	Sales	

Persons”,	for	our	sales	persons	all	over	the	country,	aiming	to	develop	

their	personality	and	service	quality	that	surpass	rivals	and	impress	our	

customers,	which	will	lead	to	repeated	and	regular	purchases.
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
เมื่อจะแหงนมองฟ้า	ก็อย่าลืมว่าเท้าตัวเองสัมผัสดินอยู่

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
When	reaching	for	a	star,	one	must	not	forget	that	his	feet	are	touching	the	ground.
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เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน
We	make	people	happy	and	beautiful

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาช่องทางการสื่อสาร 

กับพนักงานในระบบส่งภาพและเสียงทางไกล	(Broadcasting)	ช่วยให้บริษัทฯ 

สามารถสื่อสารกับพนักงานทั่วประเทศได้พร้อมๆ	กัน	ซึ่งบริษัทฯ	ได้ใช้ช่องทาง	

นี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการฝึกอบรมรวมถึงการทบทวนหรือตอกย้ำบทเรียน 

ต่างๆ	ให้แก่พนักงานที่ประจำอยู่ในร้านค้าต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเสียเวลาและค่า 

ใช้จ่ายในการเดินทางและสามารถทำได้ทุกวัน	ณ	หอพักของบริษัทที่กระจาย

อยู่แทบทุกจังหวัด

 การติดตามประเมินผล
	 เพื่อให้รู้ว่าพนักงานสามารถพัฒนาความรู้	ความเข้าใจ	และศักยภาพของ 

ตนเองให้สอดคล้องกับภารกิจทางธุรกิจ	และสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรม 

สัมมนาไปใช้กับงานประจำให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด	มีการติดตามผลหลังการ	

อบรมสัมมนา	 เพื่อนำสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขมาดำเนินการพัฒนาต่อไปโดยมี

วิธีติดตาม	ดังนี้

	 	 1.	 การตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นประจำ	 โดยหัวหน้างานและซุปเปอร์ 

   ไวเซอร์

	 	 2.	 Internal	Auditor	ในพื้นที่ปฏิบัติงานโดยตรง	ทั้งในสำนักงานและ 

   ร้านค้า	ตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ	ISO	9001	:	2008

	 	 3.	 การปลอมเป็นลูกค้า	(Mystery	Shopper)	เพื่อตรวจสอบวิธีปฏิบัติ 

	 	 	 งานจริงของพนักงานขายประจำเคาน์เตอร์ร้านค้าต่างๆ

	 	 4.	 สัมภาษณ์ความคิดเห็นของลูกค้าทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่	 

	 	 	 Call	Center

	 	 5.	 สัมภาษณ์ลูกค้าตามพื้นที่ขายต่างๆ

	 	 6.	 ใช้	 Broadcasting	 ในการทดสอบหรือทบทวนบทเรียนที่ได้รับ 

	 	 	 การอบรมเป็นระยะ

 คู่ค้า   
	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้าและให้ข้อมูลที่	

ถูกต้อง	สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน		รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้	

ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ	ไม่เรียก	

รับ	 หรือยินยอม	 ที่จะรับทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อื่นใด	 ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อ	

ตกลงทางการค้า	อีกทั้งขัดขวางเหตุจูงใจที่อาจก่อให้เกิดเหตุดังกล่าว

 
 เจ้าหนี้การค้า 
	 บริษัทฯ	จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ตรงตามข้อตกลงทางการค้า	ที่ได้ตกลงกันไว้	

ล่วงหน้า	(ไม่ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไปอย่างไร)	บริษัทฯ	ใช้วิธี

การโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ	 Media	 Clearing	 โดยเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้	

สามารถวางบิลได้ทุกวัน	กำหนดวันปิดบิล		และโอนจ่ายเงินดังนี้

	 In	addition,	the	Company	has	adopted	broadcasting	technology	

for	communications	with	employees	all	over	the	country	in	real	time,	

which	also	serves	as	a	channel	for	review	and	repeat	of	lessons	learnt	

from	 training	 courses	 for	 our	 CSPs	 on	 station	 upcountry,	 without	

traveling	to	the	training	centers.		They	can	attend	these	broadcasting	

programs	everyday	at	the	company’s	dormitories	available	at	almost	

all	provinces.

 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

	 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

	 6.	 We	also	use	broadcasting	technology	for	testing	and	review	of	 

	 	 lessons	learnt	from	training	courses	periodically.

 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	:
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 เจ้าหนี้เงินกู้ 
	 ปัจจุบันบริษัทฯ	 ไม่มีเจ้าหนี้เงินกู้ใดๆ	 ในอดีตบริษัทฯ	 จ่ายชำระดอกเบี้ย	

และคืนเงินต้นตรงตามกำหนดเวลากับเจ้าหนี้ตลอดมา

 ลูกหนี้การค้า
	 บริษัทฯ	 กำหนดระยะเวลาท่ีลูกค้าต้องชำระหน้ีไว้อย่างชัดเจน	 มีการติดตาม 

การชำระหนี้	มีกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสร้างยอดขาย		เช่น	การโฆษณา	

การให้ส่วนลด	 การแจก	 แถมสินค้าตัวอย่าง	 และมีนวัตกรรมใหม่ตอบสนอง 

ความต้องการของลูกค้า

 

 การแข่งขันทางการค้า
 บริษัทฯ	ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันท่ีเป็นธรรม	ซ่ือสัตย์ 

และยุติธรรม	เป็นหลักปฏิบัติที่บริษัทฯ	ได้รับการปลูกฝังมานานจากอดีตท่าน

ประธาน	ดร.	เทียม	โชควัฒนา	

	 ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ	ไม่มีข้อพิพาทใดๆ	ในเรื่องที่เกี่ยวกับการแข่งขันทาง 

การค้า

 สังคมและสิ่งแวดล้อม
	 บริษัทฯ	 ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ	 และ	

สิ่งแวดล้อม	มีการปลูกฝังจิตสำนึก	ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิด 

ขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง

	 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	บริษัทฯ	ถือเป็นนโยบายหนึ่งใน 

การดำเนินธุรกิจ	และกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี	โดยคำนึง 

ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม	และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ 

สิ่งแวดล้อม	 ซึ่งกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	

รวมถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมสนับสนุน	 นโยบายการดูแลสังคมและสิ่ง 

แวดล้อม	ระบุอยู่ใน	ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	หน้า	132-134	

ในรายงานประจำปีนี้	และหน้า	4	ในรายงานประจำปีเล่มแมกกาซีน

 ภาครัฐ
	 บริษัทฯ	จ่ายภาษีถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	ตามข้อกำหนดของกฎหมาย 

ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม	 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	 ภาษีเงินได้หัก	 ณ	 ที่จ่าย	 ภาษีป้าย	

ภาษีโรงเรือน	ภาษีศุลกากร	อากรแสตมป์	ตลอดจนภาษีเงินได้นิติบุคคล	

 

 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.	

 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	132-134	in	this	annual	report	and	

on	page	4	in	the	ICC	magazine.

 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.

วันปิดบิล               วันที่โอนเงิน

ค่าสินค้า														•	 ทุกวันอังคาร								 วันพุธสัปดาห์ถัดไป

ค่าใช้จ่าย								•	 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

Structure of Shareowning & Management
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
การทำงานต้องมีเป้าหมาย

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
Working	needs	a	goal.
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เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน
We make people happy and beautiful

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

4.	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 บริษัทฯให้ความสำคัญการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตาม 

กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ 

ไทย และกลต. คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญ

ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน 

หรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท 

ต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้

สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว 

ทันเวลา โปร่งใส  เท่าเทียมกัน และคุณภาพเดียวกัน

 1. บริษัทฯ จัดส่งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลการเงินต่อ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกลต. ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด และเปิด 

เผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 

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

  นอกจากนี้ข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 

56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท ได้จัดทำและเปิดเผยทุกข้อตามหลัก 

เกณฑ์ของกลต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามหลักการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีปี 2549 รายละเอียดข้อมูลแต่ละหัวข้อตามแบบ 56-1 และ 

รายงานประจำปีของบริษัท โดยได้เผยแพร่ผ่าน Website ของบริษัท (http://

www.icc.co.th)

  ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ถูก กลต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ดำเนินการเรื่องเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

 2. บริษัทฯ มีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม 

จรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ทาง Website ของบริษัท 

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

  ในปี 2552 บริษัทฯ มีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับ 

ดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2549 ของตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านรายงานประจำปี แบบแสดงราย-

งานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ Website ของบริษัท (http://www.icc.

co.th)

 3. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวด- 

ล้อมและส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

สม่ำเสมอ

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, 

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 2009, 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.

Structure of Shareowning & Management
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 ด้วยปณิธานของ	 ดร.เทียม	 โชควัฒนา	 ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์	 ที่มุ่งมั่น 

ให้บริษัทในเครือสหพัฒน์ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม	 ทั้งต่อ	

คู่ค้า	ลูกค้า	พนักงาน	ผู้ถือหุ้น	ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ		ดังนั้น	บริษัท	

ไอ.ซี.ซี.	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด	(มหาชน)		ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทเครือ	

สหพัฒน์	 จึงดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความมีคุณธรรมและจริยธรรม	 และ	

ประกอบกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด

	 ในปี	2552	บริษัทฯ	สานต่อโครงการ	“Cool	The	World”		ซึ่งจัดขึ้นด้วย 

วัตถุประสงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน	และช่วย 

กันทำกิจกรรมที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เข้าสู่	

ชั้นบรรยากาศ	 ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น	 โดยจัดให้มี	

การทำกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม	อาทิ	การประหยัดพลังงานทั้งไฟฟ้า	น้ำมัน	

และน้ำประปา	การลดการใช้กระดาษ	โดยให้มีมาตรการควบคุมการใช้พลังงาน 

การใช้พลังงานทางเลือก	 เช่น	 พลังงานแสงอาทิตย์	 การทำปฏิทินประจำปี	

ด้วยผ้าแทนการใช้กระดาษ	 การบันทึกปริมาณการใช้พลังงานอย่างสม่ำเสมอ 

การส่งเสริมให้โรงงานผู้ผลิตเลือกใช้วัตถุดิบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	 การปลูก 

ต้นไม้เพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศ	 รวมถึงการ	

จัดตั้ง	กองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม	ภายใต้มูลนิธิ	ดร.เทียม	โชควัฒนา		

	 สำหรับกิจกรรมสาธารณกุศล	 บริษัทฯ	 สนับสนุนให้ดำเนินกิจกรรมเพื่อ

สังคมอย่างต่อเนื่อง	 อาทิ	 การบริจาคเงินสร้างอาคารโรงพยาบาลต่างๆ	 เช่น	

โรงพยาบาลรามาธิบดี	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	เป็นต้น		การบริจาคเงินเข้า	

กองทุนเพื่อศาสนกุศล	มูลนิธิดร.เทียม	 โชควัฒนา	 เพื่อดำเนินการทำนุบำรุง	

พระศาสนา			

	 ในส่วนของการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม	บริษัทฯ	ได้ให้การสนับสนุนการ	

ประกวดดนตรีไทยภาคตะวันออก	 ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	 ต่อเนื่องเป็นปีที่	 18	 เพื่อช่วยสืบสาน	

วัฒนธรรมอันดีงามและเป็นการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนด้วย			

 นอกจากน้ี	 ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้แก่นักศึกษาเพ่ือไปประกวด 

ดนตรีนานาชาติ	 “10th	 Osaka	 International	 Music	 Competition”	 ที่ 

ประเทศญี่ปุ่นให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล	ซึ่งเป็นการนำดนตรีไทย	

ไปแข่งขันกับดนตรีนานาชาติ	 และสามารถคว้ารางวัลที่	 2	 จากการประกวด	

ครั้งนี้	นับเป็นการสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศไทยอีกด้วย	

 Responsibility to society and environment
	 Based	on	the	strong	determination	of	Dr.	Thiam	Chokwatana	(the	

founder),	the	Saha	Group	has	operated	its	business	with	morality	and	

ethics	to	serve	all	stakeholders,	such	as	trade	partners,	customers,	

employees,	 shareowners	 including	 society	 and	 the	 nation.	 In	 this	

pursuit,	 I.C.C.	 International	 Public	 Company	 Limited,	 a	 member	

company	of	Saha	Group,	has	strictly	adhered	to	corporate	governance	

in	 its	business	undertaking	that	contribute	to	betterment	of	society	

and	the	environment.

	 In	2009,	the	Company	has	continued	the	“Cool	the	World”	project	

aiming	to	create	awareness	of	global	warming	among	executives	and	

staff.	It	encouraged	employee	at	all	levels	to	participate	in	activities	

to	minimize	emission	of	carbon	dioxide,	seen	as	a	main	cause	for	

global	warming.	Several	concrete	activities	were	launched,	such	as	

promotion	of	thriftier	use	of	electricity,	fuel	and	water	supply,	including	

paper.	These	include	the	control	of	efficient	use	of	power,	promotion	

of	use	of	alternative	energy	(solar	cell),	use	of	calendar	made	of	cloth	

instead	of	paper,	regular	record	of	energy	consumption.	In	addition,	

ICC	promoted	the	use	of	raw	materials	that	are	environmentally	friendly,	

plantation	of	trees	for	carbon	dioxide	absorption,	and	establishment	of	

an	environmental	fund	under	Dr.	Thiam	Chokwatana	Foundation.

	 For	 the	 charitable	 activities,	 the	 Company	 has	 continuously	

supported	many	social	activities,	such	as	 the	 financial	donation	 to	

construct	buildings	of	many	hospitals,	such	as	Ramathibodi	Hospital	

and	Chulalongkorn	Hospital	 etc.	 and	 the	 contribution	 to	 charitable	

funds	of	Dr.	Thiam	Chokwatana	Foundation	for	promotion	of	religious	

activities.

	 For	the	education,	art	and	culture,	the	Company	has	supported	

the	 Thai	music	 competition	 in	 Eastern	 region.	 The	 winner	 of	 this	

competition	(which	has	been	arranged	for	18	consecutive	years	and	

promoted	our	unique	culture	and	the	education	for	the	youth)	received	

an	award	of	Her	Royal	Highness	Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn.

	 In	 addition,	 the	 Company	 has	 given	 the	 financial	 support	 for 

students	 of	 Mahidol	 University	 to	 participate	 the	 “10th	 Osaka	

International	Music	Competition”	in	Japan	in	order	to	promote	Thai	

musicians	 to	 show	 performance	 in	 the	 international	 arena.	 The	

Mahidol	 university	 team	 has	won	 the	 second	 prestigious	 prize	 for	

Thailand	in	this	program.	

Structure of Shareowning & Management
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
ผู้ที่จะเป็นผู้นำได้	ต้องผ่านความลำบากมาก่อน

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
An	aspiring	leader	must		go	through	hardship	first.
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เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน
We	make	people	happy	and	beautiful

	 ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินให้แก่โรงเรียนสัตยาไส	ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ	

แบบไม่เก็บค่าเล่าเรียน	มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง	และเน้น 

ให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	มีความเป็นเลิศ	ทั้งด้านคุณธรรม

และวิชาการ	สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข

	 บริษัทฯ	ได้สานต่อโครงการคืนช้างสู่ป่าธรรมชาติ	ช่วยเหลือช้างให้กลับสู่

ป่าได้ครบ	8	เชือก	ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	และยังให้การสนับสนุนโครงการ 

จัดหาอาหารให้ช้าง	เพื่อป้องกันมิให้ช้างเข้ามารุกรานพืชไร่ของชาวบ้าน	อาทิ 

โครงการ	 พลิกฟื้นกล้วยป่า...คืนอาหารให้ช้างป่า	 ณ	 วัดสุนันทวนาราม	

จังหวัดกาญจนบุรี	เป็นต้น

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ร่วมกับบริษัทในเครือสหพัฒน์	และ	มูลนิธิ	ดร.	เทียม	

โชควัฒนา	 มอบเงินบริจาคพร้อมทั้งเวชภัณฑ์และเครื่องอุปโภคบริโภค	 รวม 

มูลค่าการบริจาคของเครือสหพัฒน์	 และมูลนิธิดร.เทียม	 โชควัฒนา	 เป็นเงิน	 

30,049,355.-	บาท	เพ่ือให้รัฐบาลนำไปช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวท่ีสาธารณ- 

รัฐเฮติ	 เมื่อวันจันทร์ที่	 25	 มกราคม	 2553	ณ	 ห้องรับรองสำนักเลขาธิการ	

นายกรัฐมนตรี	ตึกบัญชาการ	1	ชั้น	1	ทำเนียบรัฐบาล

	 ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม	 ได้ร่วมกับ	 4	สถาบันการศึกษา	 ได้แก่	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาด 

กระบัง	 ในโครงการ	 “Young	 Designer	 Packaging	 Design	 Award” 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อเป็นเวทีให้คนรุ่นใหม่ได้ 

แสดงความสามารถในการออกแบบ	 รวมถึงเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้แก่

นักศึกษาด้วย	ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้เกิดคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ

 สำหรับการทำภาชนะบรรจุเครื่องสำอางของบริษัท	ได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ที่แยกส่วนประกอบของพลาสติกและโลหะออกจากกันได้จึงง่ายต่อการนำ 

มาใช้ใหม่	 (Re-use)	 หรือคัดแยกทำลาย	 ซึ่งเป็นผลดีกับสิ่งแวดล้อมและยัง 

เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน	 และกระบวนการผลิตยังมีมาตรฐาการผลิตที่ 

ได้รับ	ISO	9001	มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพการทำงาน	GMP	มาตรฐาน 

ขบวนการผลิต	 และ	 ISO	 14000	 มาตรฐานทางด้านอาชีวอนามัยความ 

ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	(Safety,	Healthy	and	Environment) 

เพื่อผลิตเครื่องสำอางที่ดี	ปลอดภัยต่อผู้บริโภค	นอกเหนือจากความปลอดภัย	

ของบุคคลากรผู้ผลิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในโรงงานและชุมชน

 ทั้งนี้ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ ์

และวัตถุดิบ	โดยมีระบบตรวจสอบ	และประเมินผู้รับจ้างช่วง	(Vendor	Approvement 

and	Vendor	Evaluation)	 เพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพดี	และเป็นผู้รับจ้างช่วงที่	

ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน	

	 A	donation	to	purchase	a	piece	of	land	has	also	been	made	by	

the	Company	for	Sathyasai	School,	a	boarding	school	with	no	tuition	

fee.	 This	 school	 has	 adopted	 student-centric	 strategy	 for	 learning	

activities	and	focused	on	both	moral	principles	and	academic	matters	

which	will	promote	the	maturity	and	suggest	the	best	way	of	living	for	

all	students	to	live	happily	in	the	society.

	 ICC	 has	 continued	 “The	 Elephants	 Reintroduction	 to	 the	 Wild”	

campaign	 by	 helping	 eight	 elephants	 back	 their	 home	 as	 formerly	

committed.	Besides,	the	Company	has	provided	elephants	food	projects,	

such	as	 “Grow	Wide	Banana	 to	Feed	Wide	Elephants”	campaign	 in	

order	 to	 prevent	 the	 elephant’s	 attack	 to	 farms	 of	 villagers	 at	Wat	

Sunanwanaram	temple,	Kanchanaburi.

	 In	addition,	the	Company	cooperated	with	the	Saha	Group	and 

Dr.	 Thiam	 Chokwatana	 Foundation	 donated	 a	 sum	 of	 money,	

pharmaceutical	 products	 and	 consumer	 products,	 valued	 at	 Baht	

30,049,355	to	the	Government	as	humanitarian	assistance	for	victims	

of	earthquake	in	Haiti	on	Monday,	January	25,	2010,	at	a	reception	

room,	1st	floor	of	the	Office	of	the	Prime	Minister’s	Secretary-General	

at	Government	House.

	 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.

	 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	subcontractors.		
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	 	 เครื่องสำอาง	BSC	Cosmetology	จัดโครงการ	“น้ำใจจาก	BSC	เพื่อ	

ขาเทียม”	อย่างต่อเนื่อง	เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงนำจานแป้ง	และจานอายแชโดว์	

ที่ใช้แล้ว	ซึ่งทำจากอลูมิเนียมกลับมาใช้ใหม่เป็นวัสดุประดิษฐ์ขาเทียม	มอบให้ 

กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 เพื่อช่วยเหลือ

ผู้พิการที่ยากไร้ให้กลับมามีโอกาสเดินได้อีกครั้ง	 เพราะอลูมิเนียมเป็นวัสดุ

ที่สำคัญในการผลิตขาเทียมโดยอลูมิเนียม	 3	 กิโลกรัม	 จะเป็นส่วนประกอบ	

ในการผลิตขาเทียม	 1	 ข้าง	 โดยได้ดำเนินงานตั้งแต่เดือนมีนาคม	 2551	

จนถึงปัจจุบัน	 มีผู้บริจาคจานแป้งอย่างต่อเนื่อง	 และได้มอบเงินจากการ	

จำหน่ายเครื่องสำอางสมทบเป็นจำนวน	 1,000,000	 บาท	 เพื่อนำไปใช้จ่าย	

ในโครงการนี้ด้วย

 4.	 การเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน	บริษัทฯ	ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	มีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดูแล	เพ่ือ 

ขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล

และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

  การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทฯ	ดำเนินการ 

ตามขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 ได้แจ้งและเปิดเผยต่อที่ประชุมโดย 

ระบุ	มูลค่า	รายการ	คู่สัญญา	เหตุผลควาจำเป็นของรายการดังกล่าว	ตลอดจน 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นของคณะกรรมการ 

บริษัทตลอดจนความเห็นที่แตกต่าง	(ถ้ามี)	ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 กรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ออกจาก	

ห้องประชุม	 และไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ	 และได้เปิดเผยการทำรายการ	

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ	

เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน	 website	 ของบริษัท	 นอกจากนี้	

ยังได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี	 และแบบแสดงรายงานข้อมูล	

ประจำปี	(แบบ	56-1)	ของบริษัท

	 5.	 บริษัทฯ	 มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	 โดยกำหนดไว้ใน	

จรรยาบรรณพนักงาน	และตามรายละเอียดข้อ	9.	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง

เท่าเทียมกันหน้า	123	ในรายงานประจำปีนี้

	 	 BSC	Cosmetology	product	has	continued	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	

present	 time	with	 total	donation	cake	powder	aluminum	containers	

plus	a	sum	of	baht	1,000,000	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 

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

Shareowners’	 Right	 to	 Equitable	 Treatment	 on	 page	 123	 in	 this	

annual	report.
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
ตักน้ำเต็มได้แค่ภาชนะบรรจุเท่านั้น

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
You	can	only	fill	so	much	as	the	size	of	the	water	container.
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เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน
We	make	people	happy	and	beautiful

	 6.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงาน	

ทางการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส	 ตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชี 

ที่รับรองทั่วไป	บันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง	 ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจ

ในการประมาณการจัดทำงบการเงิน	 เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็น 

จริงของบริษัท	 และเน้นในด้านคุณภาพของงบการเงิน	 มีการสอบทานข้อมูล

ทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีที่มีความรู้		ความชำนาญ	มีความเป็นอิสระ	และ

ได้รับความเห็นชอบจากกลต.	 และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติม

อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	มีคำอธิบาย	และการวิเคราะห์	

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน		

	 	 ในปีที่ผ่านมางบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข 

จากผู้สอบบัญชีของบริษัท	 และนำส่งงบการเงินต่อกลต.และตลาดหลักทรัพย์	

แห่งประเทศไทย	ตรงต่อเวลา	และไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงิน

  อีกทั้งกำหนดให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน	ตามหน้า	166-167	ในรายงานประจำปีนี้

	 7.	 บริษัทฯ	ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสและทั่ว	

ถึง	โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	เพื่อให้ผู้ลงทุน	และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ

ทราบโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง	ๆ 	ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	

และผ่านทาง	 website	 ของบริษัท	 (http://www.icc.co.th)	 รวมถึงเผยแพร่ 

โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัท	การถือหุ้นในบริษัทต่างๆ	และนำเสนอข่าว	

(Press	Release)	ท่ีเก่ียวข้องกับรายงานฐานะการเงินของบริษัท	ผ่าน	website 

ของบริษัทด้วย

	 8.	 งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์	 บริษัทฯ	 มีหน่วยงานสำนักงานเลขานุการ 

คณะกรรมการ	ทำหน้าที่งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์	ในการให้ข้อมูลและข่าวสาร

ตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ	โดยสามารถติดต่อได้ที่	:

    คุณดวงฤดี มิลินทางกูร

    เลขานุการบริษัท

    โทรศัพท์ 0-2295-0688 โทรสาร 0-2294-1155

    E-mail: duangm@icc.co.th

	 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	state-	

ments	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	166-167	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:

    Mrs. Duangrudee Milintanggul

    The Company’s Secretary 

    Tel. 0-2295-0688 Fax. 0-2294-1155

    E-mail: duangm@icc.co.th
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	 	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังจัดให้มีการประชุมพบปะกับนักวิเคราะห์หลัก-

ทรัพย์เป็นประจำทุกปี	 ในสถานที่ทำการของบริษัท	 เพื่อเปิดโอกาสให้นัก- 

วิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ซักถามข้อมูลต่างๆ	 โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วม	

ประชุมชี้แจง

	 	 ในปี	2552	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	และบริษัทในเครือสหพัฒน์	ร่วมกับตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	จัดงาน	“นักวิเคราะห์	นักลงทุน	พบกลุ่มสหพัฒน์”	

ในงาน	 Saha	 Group	 Trade	 Fair	 ครั้งที่	 13	 ณ	 ศูนย์การประชุมแห่งชาติ	

สิริกิติ์	 เพื่อพบปะนักลงทุน	 และนักวิเคราะห์	 โดยมีกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวย- 

การร่วมต้อนรับให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการและผลการดำเนินการของบริษัท 

พร้อมพานักลงทุนและนักวิเคราะห์เยี่ยมชมการแสดงสินค้าของบริษัทภายใน

งาน	นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังจัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติและผลประกอบการ 

ของบริษัท	แจกให้กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่มาร่วมงาน	ซึ่งได้รับการตอบ	 

รับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์	โดยบริษัทฯ	จะนำมาปรับปรุงพัฒนา 

และขยายผลเพื่อจัดเป็นประจำทุกปี

	 9.	 นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอ่ืนๆ	

ต่อกลต.	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านช่องทางต่างๆ	ตามข้อกำหนด 

อย่างเคร่งครัด	 ครบถ้วน	 และตรงเวลาแล้ว	 บริษัทฯ	 ยังได้เปิดเผยข้อมูล	

ต่อไปนี้		

	 	 1.	 เปิดเผยรายช่ือกรรมการ	กรรมการอิสระ	และคณะกรรมการชุดย่อย 

ต่างๆ	 รวมทั้งประวัติ	 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ	 กรรมการอิสระ 

และ	คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	และจำนวนครั้งในการเข้าประชุม	ตามหน้า 

104-113	และหน้า	141	ตามลำดับ	ในรายงานประจำปีนี้

	 	 2.	 เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร	

รวมทั้งรูปแบบ	 ลักษณะ	 และจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละท่านได้รับตามหน้า	

102-105	ในรายงานประจำปีนี้

	 	 3.	 โครงสร้างการถือหุ้น	มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น	10	อันดับแรก 

ของบริษัท	 ณ	 วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	 เพื่อประชุมสามัญประจำปีและ 

เปิดเผย	การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารตามหน้า	69	และหน้า	104-105	

ตามลำดับ	ในรายงานประจำปีนี้

	 	 4.	 เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษัทตามหน้า	83	ในรายงานประจำ 

ปีนี้

	 	 	 นอกจากน้ียังเปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ	ตามเงินลงทุนในบริษัท	 

ท่ีเก่ียวข้อง	ตามหน้า	55,	63	และหน้า	196-205	ในรายงานประจำปีน้ี

	 	 	 และได้เผยแพร่ผ่าน	Website	ของบริษัท	(http://www.icc.co.th)

	 	 5.	 เปิดโอกาสให้บุคคลท่ัวไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ	ผ่านสำนักงาน 

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท	 ซึ่งทำหน้าที่งานด้านผู้ลงทุน	

สัมพันธ์	

	 	 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.

	 	 In	 2009,	 the	 company	 and	 other	 subsidiary	 companies	 of	

the	 Saha	Group	 together	 cooperated	with	 the	 Stock	 Exchange	 of	

Thailand	 (SET)	 to	 organize	 the	 “Investors	 and	 Analysts	 Meeting	

with	 the	Saha	Group”,	 at	 the	13th	Saha	Group	Fair	 at	 the	Queen	

Sirikit	National	Convention	Center.	 	During	 this	 event	 the	Director	

and	Executive	Vice	President	of	the	Company	greeted	the	group	of	

investors	and	analysts,	and	provided	 them	with	 information	on	 the	

company	business	and	operating	results.		On	this	occasion,	he	took	

the	group	 to	see	a	wide	variety	of	 ICC	products	at	 the	Fair.	 ICC	

also	provided	a	summary	report	on	its	company	profile	and	operating	

results	to	all	investors	and	analysts,	and	their	positive	responses	to	

the	company	would	be	used	as	basic	 inputs	 for	development	and	

improvement	to	further	organize	such	event	as	an	annual	fair.

	 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	

including	 the	 number	 of	 meeting	 attendance	 as	 stated	 on	 page 

104-113	and	141	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	102-105	

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	69	and	page	104-105	of	this	annual	report.	

	 	 4.	 The	 organizational	 management	 structure	 has	 been	

disclosed	on	page	83	of	this	report.

	 	 	 In	 addition,	 the	 company	 provides	 information	 on	 its	

business	structure,	according	to	investment	in	each	related	company,	

as	shown	on	page	55,	63	and	196-205	in	its	Annual	Report.

	 	 	 And	through	the	company	website	(http://www.icc.co.th).

	 	 5.	 Opportunity	 is	 provided	 to	 general	 public	 to	 ask	 any	

questions	or	queries	through	the	Office	of	the	Board’s	Secretaries	and	

the	Company’s	Secretary	who	is	responsible	for	investor	relations.
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
หมั่นเล่าสร้างความจำ	หมั่นซักถามสร้างความรู้

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
Keep	on	telling	stories	to	sharpen	memories;	be	inquisitive	to	gain	knowledge.
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เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน
We make people happy and beautiful

5.	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางการ 

ดำเนินงานของบริษัท ติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ จัดให้มีนโยบาย 

การกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน กำกับดูแล 

กิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

 1.	 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
	 	 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน 

(ตาม พรบ. มหาชน) คุณสมบัติของกรรมการ

  1. เป็นบุคคลธรรมดา

  2. บรรลุนิติภาวะ

  3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ 

   ความสามารถ

  4. ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิด  

   เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต

  5. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร  

   หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

  - ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งมีความเป็นอิสระ

   และไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

  - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน

  - กรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระ 4 ท่าน

  - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

  บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาเพ่ือคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม 

และมีประวัติการทำงานที่ไม่ด่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะ 

กรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้ 

อย่างชัดเจน มีกรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร ในฐานะ 

หัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มี 

หน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงาน

ของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่ 

คณะกรรมการบริษัทกำหนด

  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็น 

45.45% ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนมากกว่ามาตรฐานข้อกำหนด 

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดไว้ 1/3 = 33.33%

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.

 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 higher than standard stipulated 

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

  นิยาม	 “กรรมการอิสระ”	 ของบริษัท หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติ 

ครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

รายละเอียดระบุอยู่ในแบบ 56-1 เอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม 

สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประจำปี 2553 และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท 

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

  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

  คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตาม 

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกลต. เพื่อ 

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการ 

ดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการ 

เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก โดยมีคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้ 

สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็น 

กรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสม 

ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

สัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน	 จำนวนบริษัทที่	

กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่ง	 อายุกรรมการ	 และจำนวนวาระที่จะ	

ดำรงตำแหน่ง

  บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดสัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน 

จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการและ  

จำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถ 

ทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละท่านไม่ได้ข้ึนอยู่กับ 

อายุหรือจำนวนบริษัทท่ีดำรงตำแหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกท่านมี 

ความตั้งใจและจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับความไว้

วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท ประวัติ ประสบการณ์ การ 

ถือหุ้นในบริษัท และรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละ 

ท่านในบริษัทอื่นหน้า 104-113 ในรายงานประจำปี และเอกสารแนบ 1 ของ 

แบบ 56-1 ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจำนวน 4 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่ง 

กรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท แต่บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผล 

กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน 

ได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัท 

มาโดยตลอด

  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 45th general 

shareowners’ meeting 2010, and information disclosure on the 

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

  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 104-113 

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

the Company has four 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 four 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.
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ปรัชญา	ดร.เทียม	โชควัฒนา	:
คนเราทำงานก็ต้องมีผิดพลาด แต่สิ่งสำคัญต้องจดจำความผิดนั้นนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ

Dr.Thiam	Chokwatana’s	Philosophy	:
Making mistakes at work is common; however one must analyse those mistakes to find the 
causes.
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เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน
We make people happy and beautiful

	 	 การไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการ	
บริษัท	และผู้บริหาร
  นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัท 

อื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทในเครือสหพัฒน์มีทีมผู้บริหาร 

ระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจอะไร มีความจำเป็น 

ต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็น 

ตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่หากจำเป็น 

ต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มท่ีมีความรู้ ความสามารถ 

และมีความชำนาญในธุรกิจนั้นๆ

	 	 การรวมหรือแยกตำแหน่ง
  ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการซึ่งมีความเป็นอิสระมิได้เป็นผู้ 

บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร เพื่อเป็นการแบ่ง 

แยกหน้าที่ในการบริหารงานมีความอิสระจากกันและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน โดย 

ประธานกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทของผู้นำ และเป็นผู้ควบคุมการประชุม 

คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ 

แนะนำ ดูแลการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายงานหรือ 

ธุรกิจประจำของฝ่ายจัดการ ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้นำในการบริหาร 

งานและวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท

กำหนด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ 

คณะกรรมการแต่ละคณะและของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์ 

อักษรจัดทำเป็นกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ และมีระเบียบปฏิบัติคณะ 

กรรมการบริษัทที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่าย 

จัดการ สามารถตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

  เลขานุการบริษัท

  บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคุณดวงฤดี มิลินทางกูร ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิและ 

ประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัท แทน 

คุณดารณี มานะวาณิชเจริญ กรรมการเลขานุการบริษัท เกษียณอายุการ 

ทำงาน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนิน 

ไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

  1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ 

และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง 

และสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

  2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแล และ 

ประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้

มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

 

  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 

administration, 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 Secretary
  In order to provide an efficient administration in accordance 

with the good corporate governance policy, the Company has 

appointed Mrs. Duangrudee Milintanggul, the qualified and appropriate 

experienced person to be the Company’s Secretary in place of 

Mrs. Daranee Manawanitjarern, the former Secretary who retired on 

September 1, 2009.

  The Company’s Secretary has following duties and respon-

sibilities:

  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.
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  3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไป

ตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ

  4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะ 

กรรมการบริษัทรวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท

  5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีเก่ียว 

ข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของกลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

   - ทะเบียนกรรมการ

   - หนังสือนัดประชุม / รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

   - หนังสือนัดประชุม / รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

   - รายงานการซ้ือขายหุ้นของบริษัท ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

   - รายงานประจำปี

   - แบบ 56-1

  7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของ

ผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและครบถ้วน

	 2.	 คณะกรรมการชุดย่อย

  เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นม่ันใจในการดำเนินงานของบริษัท  ว่ามีการดำเนินงานท่ี 

โปร่งใส มีผู้กลั่นกรอง สอบทานและให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ

  คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อทำ 

หน้าที่ดังกล่าวและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันประกอบด้วย คณะ 

กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีขอบเขต 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน 

เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

  -	 คณะกรรมการบริหาร คือ คณะบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ 

กรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 ท่าน 

และผู้บริหาร 8 ท่าน ให้ทำหน้าที่จัดการกิจการงานบริษัท ซึ่งมีฐานะเป็น 

พนักงานหรือลูกจ้างประจำของบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ หน้า 88-91 ในรายงานประจำปีนี้ และกำหนดให้มี 

การประชุมทุกสัปดาห์

   ในปี 2552 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 51 - เม.ย. 52) คณะ 

กรรมการบริหารจัดประชุมทุกสัปดาห์ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

บริหารแต่ละท่าน ตามตารางแสดงตำแหน่งหน้าที่งาน  ค่าตอบแทนกรรมการ 

การถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร หน้า 

104-105 ในรายงานประจำปีนี้

  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 / Shareowners’ 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 scrutinizin-

gly 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 

Committee and the Risk Management Committee, with separate and 

independent scope of duties and responsibilities in order to ensure 

good corporate governance.

  - The Executive Committee is a group of twelve people, 

consisting of four Directors and eight executives, authorized by the 

Board of Directors, being in capacity as employees or regular staff, 

to carry out the company’s operations with responsibilities defined in 

the section “Roles and Responsibilities” on page 88-91 in this annual 

report. This Board is set to meet weekly.

   In 2009, (according to the year of service from April 2008 

to April 2009)  the Executive Board met every week.  The attendance 

of each director is shown on the chart on page 104-105 of this annual 

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

and attendance to the meetings.

Structure of Shareowning & Management
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ปรัชญา	ดร.เทียม	โชควัฒนา	:
ชีวิตของคนเราต้องทำแต่สิ่งที่ดีงาม จึงจะเจริญได้

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

53-03-086_137-152=1C new 26_G.indd   140 3/26/2010   1:56:47 PM



141ANNUAL REPORT 2009
รายงานประจำปี 2552

เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน
We make people happy and beautiful

  - คณะกรรมการตรวจสอบ คือ กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ 

มีจำนวน 4 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยมีอำนาจหน้าที่ 

และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ หน้า 91-93 ในรายงานประจำ 

ปีนี้ กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็น 

วาระพิเศษ สำหรับกรณีพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และกรณีพิเศษ

   บริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนวาระท่ีจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นาน

ท่ีสุดของกรรมการตรวจสอบ ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา 

และคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากการปฏิบัติงานและผลงานในรอบปีที่ผ่านมา

   ในปี 2552 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 51 - เม.ย. 52) คณะ 

กรรมการตรวจสอบมีการประชุม จำนวน 8 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของ 

คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ตามตารางแสดงตำแหน่งหน้าท่ีงานค่าตอบ 

แทนกรรมการ การถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและ 

ผู้บริหารหน้า 104-105 ในรายงานประจำปีนี้

  - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 

2 ท่าน และผู้บริหาร 1 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยมี 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ หน้า 93-94 ใน 

รายงานประจำปีนี้ และมีการประชุมประจำปีละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็น 

วาระพิเศษกรณีจำเป็น

   ในปี 2552 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 51 - เม.ย. 52) 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม จำนวน 1 ครั้ง โดยคณะ 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั้ง 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน

  - คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 ท่าน 

และผู้บริหาร 1 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยมีอำนาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ หน้า 94 ในรายงาน 

ประจำปีนี้ และมีการประชุมประจำปีละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษ

กรณีจำเป็น

   ในปี 2552 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 51 - เม.ย. 52) 

คณะกรรมการสรรหามีการประชุม จำนวน 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาทั้ง 

4 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 4 ท่าน

  - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 

1 ท่าน กรรมการบริษัท 1 ท่าน  และฝ่ายจัดการ 5 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 

คราวละ 2 ปี โดยมีอำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าท่ี 

หน้า 95 ในรายงานประจำปีนี้ กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาส 

ละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำเป็น

   ในปี 2552 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 51 - เม.ย. 52) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง โดยคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยงทั้ง 5 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 5 ท่าน

  - The Audit Committee is a group of  four independent 

directors whose term of office is two years. Their responsibilities are 

set out in the section “Roles and Responsibilities” on page 91-93 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 and Board of Directors 

together with their past performance in the previous year.

   In 2009, (according to the year of service from April 2008 

to April 2009) the Audit Committee has held eight meetings. The 

attendance of each director is shown on the chart on page 104-105 

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

shareowning and attendance to the meetings.

  - The Remuneration Committee consists of two members 

of the Board of Directors and one executive whose term of office is 

one year. Their responsibilities are set out in the section “Roles and 

Responsibilities” as stated on page 93-94 of this annual report. This 

committee meets annually. An extraordinary meeting has been held 

as required.

   In 2009, (according to the year of service from April 2008 

to April 2009) the Remuneration Committee held one meeting, with 

all three members present.

  - The Nomination Committee consists of three members 

from the Board of Directors and one executive whose term of office 

is one year. Their responsibilities are set out in the section “Roles 

and Responsibilities” as stated on page 94 of this annual report.  This 

committee meets annually. An extraordinary meeting has been held 

as required.

   In 2009, (according to the year of service from April 2008 

to April 2009)  the Nomination Committee held one meeting, with all 

four members present.

  - The Risk Management Committee consists of one Audit 

Committee member, one Director and five Management staff, whose 

term of office is two years. Their responsibilities are set out in the 

section “Roles and Responsibilities” as stated on page 95 of this 

annual report. This committee meets no less than once per quarter. 

An extraordinary meeting has been held as required. 

   In 2009, (according to the year of service from April 2008 

to April 2009) the Risk Management Committee held six meetings, 

with all five members present.

 

Structure of Shareowning & Management
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	 3.	 บทบาท	หน้าที่	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
	 	 3.1	ภาวะผู้นำ	และวิสัยทัศน์

   คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ 

และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับ 

บริษัทเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีการกำหนดวิสัย

ทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและ 

ตัดสินใจ กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการบริหารงาน 

โดยการกำหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฎิบัติงานและงบประมาณ 

ประจำปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็น 

เครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

   คณะกรรมการบริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่าย 

จัดการ โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผล 

ประกอบการของบริษัท และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

ทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

   -	 ภาวะผู้นำ

    คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย เป้า-

หมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดย 

แต่งต้ัง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณา 

ค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 

ผู้บริหารซึ่งเป็นฝ่ายจัดการเป็นผู้ดูแล และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย 

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด พร้อมกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และ 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งมีการแบ่งแยกอำนาจ หน้าที่

ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน เพ่ือดำเนินงานให้เป็น 

ไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท

   -	 วิสัยทัศน์	/	ภารกิจ

    คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนิน 

งานของบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ / ภารกิจของบริษัท เพื่อ 

ให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียว

    จากกระแสโลกาภิวตัน ์รวมถึงนโยบายการคา้เสร ีทำใหก้ารทำ 

ธุรกิจในประเทศไทยมีการแข่งขันที่เข้มข้น และรุนแรงมากขึ้น นอกจากคู่แข่ง 

ในประเทศแล้วยังมีคู่แข่งจากต่างประเทศเข้ามาร่วมในตลาดที่เต็มไปด้วย 

โอกาสแห่งนี้ด้วย

    คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการตลาด และ 

ตระหนักถึงความสำคัญของการแข่งขันกับคู่แข่งที่อยู่ในสายธุรกิจเดียวกัน 

และไม่อยู่ในสายธุรกิจเดียวกัน รวมถึงคู่แข่งภายในประเทศ และคู่แข่งจาก 

ต่างประเทศ จึงได้กำหนดอุดมการณ์เพื่อบรรลุเป้าหมายให้กับผู้บริหารและ 

พนักงานของบริษัท

 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 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 significance of marketing strategies and 

rivals in the same business and other businesses, both in Thailand 

and from  overseas, the Board of Directors have set ideology for 

pursuance by both executives and employees in order to attain the 

company’s targets, comprising:

Structure of Shareowning & Management
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ปรัชญา	ดร.เทียม	โชควัฒนา	:
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   1. สู้เพื่อชนะ - ชนะเป้าหมายที่ตั้งไว้แก่บริษัท

      - ชนะใจตนเอง

      - ชนะคู่แข่ง

      - เป็นผู้นำในการตลาด

   2. คิดบวก - ต่อตนเอง

     - ต่อผู้อื่น

     - ต่อองค์กร

     - ต่อสถานการณ์

   3. มีวินัย - ในการคิด

     - ในการฟัง

     - ในการพูด

     - ในการปฏิบัติ

     - ในเรื่องเวลา

     - ต่อตนเอง

   4. มีศรัทธา - ต่อตนเอง

     - ต่อลูกน้อง

     - ต่อเพื่อนร่วมงาน

     - ต่อองค์กร

     - ต่อประเทศ

     - ต่อผู้นำ

     - ต่อสังคม

   นอกจากการพัฒนาบุคลากรแล้ว บริษัทฯ ยังสร้างและสรรหา 

ธุรกิจใหม่ๆ ท้ังท่ีส่งเสริมธุรกิจเดิม และธุรกิจอ่ืนท่ีสามารถทำให้บริษัทฯ ขยายตัว 

ไปสู่ตลาดและธุรกิจในอนาคตได้

	 	 3.2	การกำกับดูแลกิจการที่ดี

   บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ 

และจรรยาบรรณพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจกให้กับกรรมการ 

บริษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทาง 

เดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน 

ซึ่งบริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และ 

จรรยาบรรณพนักงานเป็นประจำทุกปี และเห็นว่ายังเหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบันและได้เผยแพร่ผ่านระบบ Intranet และ Website ของบริษัท

   1. Fight for Glory - To beat the target established for  

      the company

     - To beat yourself

     - To beat rivals

     - To become leader in the market

   2. Think positive - With yourself

     - With others

     - With the organization

     - With the situation

   3. Have discipline - In thinking

     - In listening

     - In speaking

     - In practicing

     - In time

     - In yourself

   4. Have faith - In yourself

     - In subordinates

     - In colleagues

     - In the organization

     - In nation

     - In leader

     - In society

   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.
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	 	 3.3	ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

   คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผล 

ประโยชนอ์ย่างรอบคอบ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหา 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเพื่อ 

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

   การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ 

ดำเนินการตามขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ได้แจ้งและเปิดเผยต่อที่ 

ประชุม โดยระบุมูลค่า รายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของรายการ 

ดังกล่าว ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นของ 

คณะกรรมการบริษัทตลอดจนความเห็นที่แตกต่าง (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ของ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีส่วน  

ได้เสียได้ออกจากห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ และได้เปิดเผย  

การทำรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทยและเผยแพร่ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่าน website ของ 

บริษัท นอกจากนี้ยังได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดง 

รายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท 

  3.4	ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง

   คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในด้าน 

การดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำกับดูแล โดยมีหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว รวมถึง 

ระบบงานคอมพิวเตอร์ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนิน 

การ ตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระสามารถทำ 

หน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

   ในปี 2552 บริษัทฯ ยังว่าจ้างบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 

เพื่อรับงานตรวจสอบภายใน โดยประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการ 

ตรวจสอบผู้รับผิดชอบหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทและรายงานตรง

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในงานตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น

ในกระบวนการตรวจสอบภายใน บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้นำผล 

การตรวจสอบไปหารือกับกรรมการผู้อำนวยการ ก่อนรายงานเป็นบันทึกต่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน และนำเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบและแลกเปลี่ยนข้อคิด 

เห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบและการวางแผนการตรวจสอบในปีต่อ 

ไปซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้สรุปความเห็นเรื่องประสิทธิผลการ 

ควบคุมภายในว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 

   คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่า บริษัทฯ ขยายธุรกิจมีสินค้า 

ท่ีหลากหลายมากข้ึนจึงเห็นสมควรให้พิจารณาปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน 

ให้สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจดังกล่าว จึงได้ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชี 

ธรรมนิติ จำกัด ศึกษาและนำเสนอเค้าโครงการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน 

ของบริษัทซึ่งจะแล้วเสร็จในต้นปี 2553

   ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน กำหนดแผนการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการฝ่ายทุกฝ่ายในต้นปี 

2553 เพื่อพิจารณาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการ 

บริหารงานและการควบคุมภายในที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท และจะนำข้อคิด 

  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 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 2009, The company hired Dharmniti Auditing 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, with direct report to the Audit Committee  

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, and submitted the internal audit 

findings to the Audit Committee for acknowledgement and exchanging 

views about the internal audit function, and 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.

   Considering that I.C.C. International Plc. has set a plan for 

a greater variety in its product lines in the future, the Audit Committee 

deemed it appropriate to review and improve the internal control system 

to accommodate the future business expansion of the company.  In 

this regard, the Audit Committee assigned Dharmniti Auditing Co., Ltd.  

to study and propose the Internal Control Improvement Project, and 
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ปรัชญา	ดร.เทียม	โชควัฒนา	:
การที่อิจฉาคนอื่นที่พยายามมากกว่าเราเป็นเรื่องของคนสิ้นคิด

Dr.Thiam	Chokwatana’s	Philosophy	:
To envy those who try harder than you is the act of the thoughtlessness.
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เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน
We make people happy and beautiful

เห็นนี้มาพิจารณาร่วมกับข้อเสนอของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เพื่อ 

กำหนดแนวทางในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในต่อไป

  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบด้วยนายอมร อัศวานันท์ 

เป็นประธานคณะกรรมการ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นายไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง 

นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนาภรณ์ นางพิธชา 

ภู่สุนทรศรี เป็นกรรมการ และนางดวงฤดี มิลินทางกูร เป็นกรรมการเลขานุการ 

ได้รายงานความก้าวหน้าในการบริหารความเส่ียงในปี 2552 ให้คณะกรรมการตรวจ 

สอบทราบ

  การบริหารความเส่ียงเป็นการบริหารท่ีต้องการความต่อเน่ือง การบริหาร 

ความเส่ียงในปี 2552 จึงเป็นการดำเนินงานท่ีสืบเน่ืองมาจากปี 2551 ซ่ึง 

ได้ปลูกจิตสำนึกเรื่องความเสี่ยงให้มีความเข้าใจครอบคลุมผู้บริหารระดับ 

กลางและพนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ว่าจ้าง บริษัท เค พี 

เอ็ม จี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด เพื่อช่วยเสริมให้การบริหารความเสี่ยง

มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยผู้บริหารระดับสูง มีส่วนร่วมมากขึ้น 

	 4.	 การประชุมคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือ 

เป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบร่วมวางนโยบายและตัดสินใจในการดำเนินงานของ 

บริษัท ได้กำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจัดขึ้นทุกเดือน 

และไดแ้จ้งให้กรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้า เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญ 

ประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และ 

เอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง เพื่อพิจารณา 

ล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยประธานกรรมการบริษัทและ 

กรรมการผู้อำนวยการบริษัทร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม นอก 

จากนี้คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุม 

โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท และสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย 

เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุม 

ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและ 

ผู้ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้

  ในการประชุมกรรมการบริษัททุกครั้ง ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้ 

เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และคณะ 

กรรมการบริษัททุกท่านสามารถซักถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการ 

ผู้อำนวยการหรือเลขานุการบริษัทได้ทุกเรื่อง

  ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธาน 

ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่าง 

อิสระ

  เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงาน

การประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือช่ือรับรอง

ความถูกต้อง และเสนอให้ท่ีประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมคร้ังถัดไป 

ท้ังน้ีกรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการ 

ประชุมให้มีความชัดเจนถูกต้องมากที่สุดได้

to present the study results to the Audit Committee by early 2010. 

In the meantime, the Audit Committee assigned the internal audit unit 

to map out a plan to interview all department heads by early 2010 

to consider and exchange views with the management as concern 

some possible effects from changes in management and internal 

audit on the company. The Audit Committee has planned to integrate 

the interview results with the study by Dharmniti Auditing Co., Ltd. in 

order to determine appropriate improvement of the company’s internal 

control system.

  The Risk Management Committee, with members comprising 

Mr. Amorn Asvanunt, as Chairman, and Mr. Thamarat Chokwatana, 

Mr. Pairoj Hirunwongsawang, Ms. Munchusa Terapongpipat, 

Mr. Nuttaphat Petchratanaporn, Mrs. Pitacha Poosunthornsri, 

as members, and Mrs. Duangrudee Milintanggul as member and 

secretary, reported progress in risk management 2009 to the Audit 

Committee. 

  Risk management is, in fact, an ongoing process. Most of risk 

management functions of the company in 2009 were implemented in 

continuation from 2008.  Common awareness and understanding of 

sound risk management has been created among middle managers 

and general employees.  To strengthen efficiency in risk  management, 

I.C.C. International Plc. hired KPMG Phoomchai Business Advisory 

Ltd., as its business adviser to strengthen stability and sustainability 

in risk management of the company, with greater involvement of 

senior managers. 

 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.
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  รายงานการประชุมท่ีท่ีประชุมรับรองแล้วจะจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ 

สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารต้นฉบับและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพ่ือสะดวกในการสืบค้น

อ้างอิง

  นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้ 

บริหารประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงาน 

ผลการประชุมให้กรรมการผู้อำนวยการบริษัท และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

รับทราบทุกครั้ง

  ในปี 2552 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 51 - เม.ย. 52) คณะ 

กรรมการบริษัทฯ มีการประชุม จำนวน 13 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของ 

คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ตามตารางแสดงตำแหน่งหน้าที่งาน ค่าตอบ 

แทนกรรมการ การถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้

บริหารหน้า 104-105 ในรายงานประจำปีนี้  

	 5.	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่าน ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตนเองอย่างระมัดระวังและเพียงพออยู่เป็นประจำสม่ำเสมอทุกปี มีการพิจารณา 

ทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทมากยิ่งขึ้น

  จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทสรุปว่า คณะกรรมการบริษัท 

มีข้อแนะนำให้กับคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ ในที่ประชุมทุกเดือน

และในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอให้คณะกรรมการบริหารรายงานผล 

การดำเนินงานรวมท้ังการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนพร้อมท้ังเสนอ

แนวทางแก้ไข ซึ่งทำเช่นนี้มาเป็นเวลาหลายปี รวมถึงรายงานผลประกอบการ 

ของบริษัทและผลประกอบการของแต่ละฝ่าย รวมท้ังส่วนแบ่งการตลาดอย่าง 

ละเอียด และคำแนะนำต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทได้มอบให้คณะกรรมการ

บริหารนำไปแก้ไขหรือปฏิบัติให้บรรลุตามคำแนะนำ

  การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารใช้วิธีให้กรรมการบริหาร 

แต่ละคนประเมินกรรมการบริหารคนอื่นๆ ตามหัวข้อที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อใช้ 

สำหรับพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริหารส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่ง

จากดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

  การประเมินผลงานกรรมการผู้อำนวยการนั้นเป็นหน้าที่ของประธาน 

กรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท จากผลการปฏิบัติงานในแต่ 

ละเดือน รวมทั้งผลงานด้านการขายและการทำกำไรของบริษัทในแต่ละปี

 

  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 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 2009, (according to the year of service from April 2008 to 

April 2009) the Board of Directors held 13  meetings. The attendance 

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

104-105 of this annual report, which shows their position, remuneration, 

shareowning and attendance to the meetings.

 5. Self Evaluation of Board of Directors

  Self evaluation 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 this process, the Board of Directors reached a conclusion 

that the Board has regularly provided recommendations to the 

Company executives in every monthly meeting.  The Board has 

requested the Company executives to report the operating results of 

the company, including analyses of problems with solution, operating 

results of the Company and of each department together with market 

shares in detail. The Board’s recommendations have then been 

undertaken by the executives for rectification or action successfully.

  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.
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ปรัชญา	ดร.เทียม	โชควัฒนา	:
การเป็นคนไม่อวดความเก่ง อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอ ทำให้เราครองใจคนได้ ชนะได้ ทั้งกายและใจ

Dr.Thiam	Chokwatana’s	Philosophy	:
By being modest and humble, one can win everyone ‘s heart and soul.
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เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน
We make people happy and beautiful

	 6.	 ค่าตอบแทนกรรมการ	และผู้บริหาร

  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินค่าตอบ 

แทนกรรมการท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขต 

และบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน 

นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติ 

วงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

  หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

  1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท

   - ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท

   - ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

    คนละ 6,000. - บาท / ครั้ง

   - ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ) จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน

  2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการ 

พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง จ่ายเป็นเบ้ียประชุม 

เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม คนละ 6,000.- บาท / ครั้ง

  ท้ังน้ีท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 44 ประจำปี 2552 เม่ือวันท่ี 27 

เมษายน 2552 ได้อนุมัติวงเงิน ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่เกิน 20 

ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณา 

ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

 ประเภท และมูลค่าของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละตำแหน่งได้รับ

  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

  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 44th general shareowners’ meeting of 2009, held on 

April 27, 2009, 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.

 Type and amount of remuneration paid to directors of each 

position.

องค์ประกอบ	ค่าตอบแทน
Remuneration component

หลักเกณฑ์การจ่าย
Remuneration criteria

ปี	2552
(อายุปีกรรมการตั้งแต่	เม.ย.	51	-	เม.ย.	52)

2009
(Year	in	office	from	Apr.08	-	Apr.09)

ปี	2551
(อายุปีกรรมการตั้งแต่	เม.ย.	50	-	เม.ย.	51)

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

เงินบำเหน็จ กรรมการทุกคน 9,350,000 8,500,000
Gratuity All directors
เบี้ยประชุม กรรมการที่เข้าประชุม 1,116,000 738,000
Conference allowance Director attended the meeting
ค่าตำแหน่ง เฉพาะประธานกรรมการ 5,460,000 5,460,000
Director fee Only Chairman

รวม	/	Total 15,926,000 14,698,000

บาท/Baht
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  ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการ 

พิจารณาค่าตอบแทนกำหนด ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของผู้บริหาร 

แต่ละคน

  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2552 ตามตารางแสดงตำแหน่ง 

หน้าที่งาน ค่าตอบแทนกรรมการ การถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมของ 

กรรมการบริษัทและผู้บริหารหน้า 102 และหน้า 104-105 ตามลำดับในรายงาน 

ประจำปีนี้

  กรณีการจัดสรรหุ้นให้พนักงาน (ESOP) มิใช่เป็นปัจจัยในการรักษา 

ยึดเหน่ียวให้ผู้บริหาร และพนักงานมีความจงรักภักดีอยู่กับบริษัทอย่างมั่นคง

ถาวร อีกทั้งพนักงานท่ีได้รับจัดสรรหุ้นยังมีภาระต้องเสียภาษีจากการรับโอนหุ้น 

จากกฎหมายของประเทศไทยที่ยังไม่เอื้ออำนวย  ทำให้บริษัทไม่ได้ใช้วิธีการ

นี้แต่อย่างไร

	 7.	 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกท่านมี 

โอกาสพัฒนาความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วม 

สัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรม 

หลักสูตร 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) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ อันเป็นประโยชน์แก่ 

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารและ 

รวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

  คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำคู่มือกรรมการให้กับกรรมการใหม่ เพ่ือ 

กรรมการใหม่ได้ศึกษาข้อมูลสำคัญของบริษัท นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ 

จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน พรบ.หลักทรัพย์ฯ พรบ.มหาชน และ 

กฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกลต.

  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังแจกคู่มือกรรมการให้กับกรรมการทุกท่าน เพื่อ 

ให้กรรมการสามารถศึกษาและทบทวน กฎระเบียบข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ได้ตลอดเวลา

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคณะ 

กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอื่นๆ อยู่สม่ำเสมอทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ 

 8.	 แผนการสืบทอดงาน

  คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการและประธาน 

กรรมการบริหารร่วมกับฝ่ายสำนักงานบริษัท จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร 

ดังนี้

  1. จัดให้ผู้บริหารระดับรองๆ ลงไปได้มีโอกาสใกล้ชิด และได้ทำงาน 

   ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง - ระดับผู้อำนวยการฝ่าย ทั้งในระดับ 

   สายงานและข้ามสายงาน

  2. กำหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอด และวาง  

   ตำแหน่ง ให้เหมาะสม

  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 2009 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 102 and 104-105 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 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 company has provided a handbook for all directors for 

study and review of all regulatory requirements concerned at all times.

  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 in cooperation with the Human Relation Management Division 

to prepare a succession plan for executives as following details :

  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.

Structure of Shareowning & Management
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ปรัชญา	ดร.เทียม	โชควัฒนา	:
นักธุรกิจต้องเป็นคนของวันพรุ่งนี้ ทันสมัย ทันโลกไม่หยุดนิ่ง

Dr.Thiam	Chokwatana’s	Philosophy	:
A businessman must be a man of tomorrow ,modern and always abreast of global trends.
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  3. เตรียมการให้ผู้บริหารระดับสูงพร้อมรับงานของสายงานอื่นใน 

   กรณีจำเป็น

  4. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถ 

   บริหารงานครบวงจรมากขึ้นเพื่อรับงานบริหารระดับสูง

  5. จัดตั้ง Corporate Strategies and Strategic Directions และ 

   มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางได้ทำงานร่วมกัน

  6. จัดให้มี Committee ต่างๆ เช่น Marketing, Advertising, 

   Research ฯลฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนางาน และศักยภาพของ 

   กรอบงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ

  7. จัดให้ผู้บริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นทั้งระดับ 

   สายงาน และข้ามสายงาน

  8. พัฒนาให้ผู้บริหารระดับกลางได้เสนอแผนงานต่างๆโดยไม่มีการ 

   ชี้นำจากผู้บริหารระดับสูง

  9. จัดอบรมพนักงานในระดับรองๆ พร้อมท่ีจะรับงานในระดับท่ีสูงข้ึน

  10. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้มีจิตสำนึกในความ 

   รับผิดชอบและความซื่อสัตย์ ต่อองค์กร และมององค์กรในภาพ  

   รวมมากยิ่งขึ้น

  11. จัดอบรมผู้บริหารในแต่ละฝ่ายให้มีศักยภาพมากข้ึน ฝึกการวางแผน 

   ล่วงหน้า และเสริมการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบให้แก่ผู้บริหาร 

   ระดับรองๆ

  12. จัดให้มีบุคลากรที่เหมาะสม มาประจำอยู่ในแต่ละฝ่าย เช่น CFO  

   ฝ่าย

  13. จัดให้มีการเขียนแผนการทำงานอย่างเป็นระบบแก่ผู้บริหาร 

   ระดับรองๆ

  14. จัดให้มีการเปลี่ยนตัวผู้บริหารระดับฝ่ายบางตำแหน่ง เพื่อเพิ่ม 

   ประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ

  15. พัฒนาคุณภาพจิตใจของผู้บริหารทุกระดับ ยึดธรรมะ เพื่อการ  

   ปฏิบัติต่อกัน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

  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 Direc- 

   tions 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 manage- 

   ment 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. The company also provides training courses for middle 

   managers in preparation for the higher positions.

  10. To organize a training course for senior and middle mana- 

   gers to promote common awareness for accountability,  

   integrity and corporate image as a whole.

  11. These include training courses for managers of each  

   department for higher potential, advance planning and  

   systematic thinking.

  12. The company has recruited qualified personnel for each 

   department, such as CFO.

  13. There are other training courses on systematic planning  

   process for middle managers.

  14. The company rotates executives in some divisions to  

   enhance efficiency in business administration.

  15. To enhance charitable spirit and activities among mana- 

   gers at all levels for promoting happy living in the  

   society.

Structure of Shareowning & Management
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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การควบคุมภายในในปี 2552
	 การบริหารของบริษัท	ไอ.	ซี.	ซี.	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด	(มหาชน)	ยัง	

อยู่ภายใต้ปรัชญาของการทำงานเป็นทีม	 บนพื้นฐานของความโปร่งใส	 และ	

ธรรมาภิบาลที่ดี	ซึ่งเป็นปรัชญาการบริหารของบริษัทมาโดยตลอด	การบริหาร 

งานภายใต้ปรัชญาดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทมีประสิทธผลด้าน 

การควบคุมภายใน

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี	10/2552	เม่ือวันท่ี	23	กุมภาพันธ์ 

2553	 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมด้วย	 คณะกรรมการบริษัทมี 

ความเห็นตรงกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องเกี่ยวกับระบบ 

การควบคุมภายในของบริษัท	ไอ.	ซี.	ซี.	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด	(มหาชน)	

ในปี	2552	โดยมีสาระสำคัญต่อไปนี้

	 บริษัทฯ	ยังว่าจ้างบริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ		จำกัด	เพื่อรับงานตรวจสอบ	

ภายใน	 โดยประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	 ผู้รับผิดชอบ	

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจ

สอบ	เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในงานตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้นในกระบวนการตรวจสอบ	

ภายใน	บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	 จำกัด	 ได้นำผลการตรวจสอบไปหารือกับ	

กรรมการผู้อำนวยการ	ก่อนรายงานเป็นบันทึกต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุก 

เดือน	 และนำเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อ 

รับทราบผลการตรวจสอบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการ 

ตรวจสอบและการวางแผนการตรวจสอบในปีต่อไป	ซ่ึงบริษัท	สอบบัญชิีธรรมนิติ 

จำกัด	 ได้สรุปความเห็นเรื่องประสิทธิผลการควบคุมภายในว่าบริษัทมีระบบ	

การควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

	 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่า		บริษัทฯ	ขยายธุรกิจ	มีสินค้าที่หลาก	

หลายมากขึ้น	 จึงเห็นสมควรให้พิจารณาปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้ 

สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจดังกล่าว	 จึงได้ว่าจ้างบริษัท	 สอบบัญชี	

ธรรมนิติ	 จำกัด	 ศึกษาและนำเสนอเค้าโครงการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน

ของบริษัท	ซึ่งจะแล้วเสร็จในต้นปี	2553			

 ในขณะเดียวกัน	คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบ 

ภายในกำหนดแผนการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการฝ่ายทุกฝ่ายในต้นปี	2553	เพื่อ 

พิจารณาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการบริหารงาน 

และการควบคุมภายในที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท	 และจะนำข้อคิดเห็นนี้มา 

พิจารณาร่วมกับข้อเสนอของบริษัท	 สอบบัญชีธรรมนิติ	 จำกัด	 เพื่อกำหนด 

แนวทางในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในต่อไป

 องค์กรและสภาพแวดล้อม
 องคก์รและสภาพแวดลอ้มของบรษิทั		มลีกัษณะทีท่ำใหฝ้า่ยบรหิารสามารถ 

ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่สามารถ 

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน	และบริหารงานบนฐาน

ของความโปร่งใสและความยุติธรรม	โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกค้าเป็น	

สำคัญ

Internal Audit 2009
	 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		#	10/2552,	on	February	23,	

2010,	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	2009	as	following	details:

	 The	 company	hired	Dharmniti	Auditing	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,	 with	 direct	 report	 to	 the	 Audit	 Committee	 	 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,	and	submitted	the	internal	audit	findings	to	the	

Audit	Committee	for	acknowledgement	and	exchanging	views	about	

the	internal	audit	function,	and	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.

	 Considering	that	I.C.C	International	Plc.	has	set	a	plan	for	a	greater	

variety	in	its	product	lines	in	the	future,	the	Audit	Committee	deemed	

it	appropriate	to	review	and	improve	the	internal	control	system	to	

accommodate	the	future	business	expansion	of	the	company.		In	this	

regard,	the	Audit	Committee	assigned	Dharmniti	Auditing	Co.,	Ltd.	to	

study	and	propose	the	Internal	Control	Improvement	Project,	and	to	

present	the	study	results	to	the	Audit	Committee	by	early	2010.

	 In	the	meantime,	the	Audit	Committee	assigned	the	internal	audit	

unit	 to	map	out	a	plan	to	 interview	all	department	heads	by	early	

2010	 to	 consider	 and	 exchange	 views	 with	 the	 management	 as	

concern	 some	 possible	 effects	 from	 changes	 in	management	 and	

internal	audit	on	the	company.		The	Audit	Committee	has	planned	

to	integrate	the	interview	results	with	the	study	by	Dharmniti	Auditing	

Co.,	 Ltd.	 in	 order	 to	 determine	 appropriate	 improvement	 of	 the	

company’s	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.

Structure of Shareowning & Management
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
การใช้โทสะเข้าตัดสินปัญหาไม่ให้ผลดีกับใคร	มีแต่จะสร้างความรุนแรงเพิ่มขึ้น

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
Using	the	emotion	as	a	way	to	solve	problems	is	not	only	harmful,	it	can	also	result	in	aggression.
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	 การบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ซึ่งประกอบด้วยนายอมร อัศวานันท์ 

เป็นประธานคณะกรรมการ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นายไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง 

นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนาภรณ์ นางพิธชา 

ภู่สุนทรศรี เป็นกรรมการ และนางดวงฤดี มิลินทางกูร เป็นกรรมการ 

เลขานุการ ได้รายงานความก้าวหน้าในการบริหารความเส่ียงในปี 2552 ให้คณะ 

กรรมการตรวจสอบทราบ

 การบริหารความเสี่ยงเป็นการบริหารที่ต้องการความต่อเนื่อง การบริหาร 

ความเสี่ยงในปี 2552 จึงเป็นการดำเนินงานที่สืบเนื่องมาจากปี 2551 ซึ่งได้ 

ปลูกจิตสำนึกเรื่องความเสี่ยงให้มีความเข้าใจครอบคลุมผู้บริหารระดับกลาง  

และพนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ว่าจ้าง บริษัท เค พี 

เอ็ม จี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด เพื่อช่วยเสริมให้การบริหารความเสี่ยง 

มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยผู้บริหารระดับสูง มีส่วนร่วมมากขึ้น 

	 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
 บริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดขอบเขต 

อำนาจหน้าที่ และอำนาจในการอนุมัติวงเงินของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้ 

อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือ 

หุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ 

ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ของทางการอย่างเคร่งครัด 

 เพื่อเน้นความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบริษัทที่ถูกต้อง 

ตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในนโยบายการ 

กำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันร่วมกับผู้อำนวยการ 

ฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ บนพื้นฐานของความโปร่งใสของรายการ 

ผลประโยชน์บริษัทคาดหวังได้ตามสภาวะของตลาด และความขัดแย้งของผล 

ประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

อนุมัติ

 ในระหว่างปี คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารสรุปเรื่องที่มีนัย  

สำคัญที่ผูกพันบริษัท ซึ่งได้กระทำไปภายใต้อำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจ 

มาให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นระยะๆ เป็นการเสริมสร้างบรรษัทภิบาล  

และเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้น

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารกระตุ้นและ 

เน้นให้พนักงานมีวินัยที่ดีในการปฏิบัติงานภายใต้กฎเกณฑ์ และขอบเขตของ 

ทางการตลอดจนการยึดกฎธรรมาภิบาลทุกข้อที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรัพย์

 Risk Management
 The Risk Management Committee, with members comprising Mr. 

Amorn Asvanunt, as Chairman, and Mr. Thamarat Chokwatana, Mr. 

Pairoj Hirunwongsawang, Ms. Munchusa  Terapongpipat, Mr. Nuttaphat  

Petchratanaporn, Mrs. Pitacha Poosunthornsri, as members, and 

Mrs. Duangrudee  Milintanggul as member and secretary, reported 

progress in risk management 2009 to the Audit Committee. 

 Risk management is, in fact, an ongoing process.  Most of risk 

management functions of the company in 2009 were implemented in 

continuation from 2008.  Common awareness and understanding of 

sound risk management has been created among middle managers 

and general employees.  To strengthen efficiency in risk management, 

I.C.C. International Plc. hired KPMG Phoomchai Business Advisory 

Ltd., as its business adviser to strengthen stability and sustainability 

in risk management of the company, with greater involvement of 

senior managers.

 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.

 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.
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	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
	 บรษิทัฯ	ไดเ้สนอขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ		เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

และนัดวันประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ			

	 ระบบการติดตาม
	 บริษัทฯ	 กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน	 เป็นลายลักษณ์ 

อักษร	 และมีระบบในการติดตามผลการดำเนินงาน	 และแนวทางการแก้ไข			

เมื่อผลการดำเนินการแตกต่างไปจากเป้าหมายที่กำหนดไว้	

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	 	 	 	
 - บริษัท   

	 	 บริษัทฯ	มีเจตนาอันแน่วแน่จะรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผล	 	

ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ		0.20		บาทต่อปี		(เท่ากับ	20%	ของราคา	PAR)

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก	 	

 - บริษัทย่อย   

	 	 	 	 	 -		ไม่มี		-		 	

     

รายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัท	 	   
 ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม	ในสัญญาใดๆ	ที่บริษัททำขึ้นระหว่าง 

รอบปีบัญช ี     

	 	 	 	 	 -		ไม่มี		-		 	

     

ผลประโยชน์ตอบแทน	 หุ้น	 หุ้นกู้	 ที่กรรมการได้รับจาก 
บริษัท	ในปี		2552	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 -		ไม่มี		-		 	

     

สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่กรรมการได้รับ	 	 	 	
  -		ไม่มี		-		 	

 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	Bath	per	share	per	annum	

(equivalent	to	20%	of	par	value),	depending	mainly	on	corporate		 	

preformance	and	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	2009		 	 	 	 	
   -  None  -   

     

Other privileges awarded to Directors by the Company 
   -  None  -   
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ปรัชญา	ดร.เทียม	โชควัฒนา	:
คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้น	ต้องเป็นคนที่ทนกับสิ่งที่คนอื่นทนไม่ได้

Dr.Thiam	Chokwatana’s	Philosophy	:
Those	who	are	successful	in	life	must	endure	what	others	cannot.
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