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Explanation and Analysis of Financial Status and Performance
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2550-2549 
 
ปี 2550 เปรียบเทียบกับปี 2549    
รายได้ 

ในปี 2550 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 11,685.53 ล้านบาท
ในปี 2549 จำนวน 13,336.06 ล้านบาท ลดลง 12.38% เป็นผล
จากการขายปี 2550 11,232.10 ล้านบาท ปี 2549 จำนวน
12,888.40ล้านบาทลดลง12.85%เงินปันผลรับปี2550268.15
ล้านบาทปี2549235.12ล้านบาทเพิ่มขึ้น14.05%ดอกเบี้ยรับ
ปี255031.04ล้านบาทปี254943.64ล้านบาทลดลง28.87%
กำไรจากการโอนกลับรายการบัญชีหนี้สงสัยจะสูญปี 2550 20.38
ล้านบาทปี25497.77ล้านบาทเพิ่มขึ้น162.34%กำไรจากการ
โอนกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน ปี 2550
15.87 ล้านบาท ปี 2549 ไม่มีรายการ และรายได้อื่นปี 2550
117.99ล้านบาทปี2549161.13ล้านบาทลดลง26.78%

 ตารางเปรียบเทียบรายได้ (ล้านบาท)


รายได้ 2550 2549 2548

 %เพิ่ม(ลด)

     50/49 49/48

ขายสินค้า 11,232.10 12,888.4011,555.11 (12.85) 11.54

เงินปันผลรับ 268.15 235.12 238.38 14.05 (1.37)

ดอกเบี้ยรับ 31.04 43.64 45.42 (28.87) (3.92)

กำไรจากการโอนกลับรายการบัญชี

หนี้สงสัยจะสูญ 20.38 7.77 15.91 162.34 (51.16)

กำไรจากการโอนกลบัรายการบญัชขีาดทนุจากการดอ้ยคา่

ของที่ดิน 15.87 - - - -

รายได้อื่น 117.99 161.13 131.94 (26.78) 22.12

รวม 11,685.53 13,336.06 11,986.76 (12.38) 11.26

Analysis of Financial Performance in 2007-2006 
 

Summary Review of 2007 Operations compared with 2006. 

Revenue: 
Company revenues for 2007 totalled Baht 11,685.53

million representing decrease of 12.38% compared with the
2006figureofBaht13,336.06million.Thisresultedfrom12.85%
decrease insales fromBaht12,888.40million in2006 toBaht
11,232.10million in2007.An increaseof 14.05% individends
incomefromBaht235.12millionin2006toBaht268.15million
in 2007, a decrease of 28.87% in interest income from Baht
43.64millionin2006toBaht31.04millionin2007,anincrease
of162.34%ingainfromreversalofdoubtfulaccountsfromBaht
7.77million in 2006 toBaht 20.38million in 2007.Gain from
reversaloflossfromimpairmentoflandin2007wasBaht15.87
million while there was no record in 2006. Other revenues in
2007wererecordedatBaht117.99millioncomparedwithBaht
161.13millionin2006representingadecreaseof26.78%.

 ComparativeRevenueChart (MillionsBaht)


Revenues 2007 2006 2005

 %Increase(decrease)

    07/06 06/05

Sales 11,232.10 12,888.4011,555.11 (12.85) 11.54

DividendsIncome268.15 235.12 238.38 14.05 (1.37)

InterestIncome 31.04 43.64 45.42 (28.87) (3.92)

Gainfromreversalofdoubtful

accounts 20.38 7.77 15.91 162.34 (51.16)

Gainfromreversaloflossfromimpairment

ofland 15.87 - - - -

OtherRevenues 117.99 161.13 131.94 (26.78) 22.12

Total 11,685.53 13,336.06 11,986.76 (12.38) 11.26

หากอยากได้อนาคตที่มั่นคงจงอย่าเห็นแก่ตัว
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ค่าใช้จ่าย     
บริษัทฯ มีต้นทุนขายในปี 2550 7,529.68 ล้านบาท ปี

25499,092.89ล้านบาทลดลง17.19%ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารปี25503,173.09ล้านบาทปี25493,151.81ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 0.68% ดอกเบี้ยจ่าย ปี 2550 0.52 ล้านบาท ปี 2549
0.49 ล้านบาท ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ปี 2550
20.66 ล้านบาทปี 2549 40.07 ล้านบาท ลดลง 48.43%ค่าใช้
จ่ายอื่นปี25508.11ล้านบาทปี254910.47ล้านบาทลดลง
22.72% เป็นผลให้ค่าใช้จ่ายในปี 2550 10,732.06 ล้านบาท ปี
2549 12,295.73 ล้านบาท ลดลง 12.72% ในขณะที่รายได้รวม
ของบริษัทลดลง12.38%

Expenses : 
Cost of sales in 2007 totalled Baht 7,529.68 million,

decrease of 17.19% compared with the 2006 figure of Baht
9,092.89 million. Selling and administrative expenses for 2007
were Baht 3,173.09million representing an increase of 0.68%
over2006 figureofBaht3,151.81million. Interestexpenses in
2007wereBaht0.52millioncomparedwithBaht0.49millionin
2006.Loss from impairmentof investments in2007wereBaht
20.66 million, a decrease of 48.43% from the 2006 figure of
Baht40.07million.Otherexpensesin2007wereBaht8.11million,
adecreaseof22.72%fromthe2006figureofBaht10.47million.
Thisresultedintotalexpensesfortheyear2007decreasingto
Baht10,732.06millionor12.72%comparedwiththe2006figure
ofBaht12,295.73millionwhiletheCompany’stotal incomefor
theyear2007decreasedby12.38%.

ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)

 ค่าใช้จ่าย 2550 2549 2548
 %เพิ่ม(ลด)

 50/49 49/48

ต้นทุนขาย 7,529.68 9,092.89 8,162.36 (17.19) 11.40

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

และบริหาร 3,173.093,151.812,792.46 0.68 12.87

ดอกเบี้ยจ่าย 0.52 0.49 0.08 7.04 512.50

ขาดทุนจากการด้อยค่า

ของเงนิลงทนุ 20.66 40.07 39.61 (48.43) 1.16

ค่าใช้จ่ายอื่น 8.11 10.47 11.82 (22.72) (11.42)

รวม 10,732.06 12,295.73 11,006.33 (12.72) 11.72



กำไร     

ตารางเปรียบเทียบกำไร (ล้านบาท)

 รายละเอียด 2550 2549 2548
 %เพิ่ม(ลด)

 50/49 49/48

รายได้ 11,685.53 13,336.06 11,986.76 (12.38) 11.26

ค่าใช้จ่าย 10,732.06 12,295.73 11,006.33 (12.72) 11.72

กำไรก่อนภาษี 953.47 1,040.33 980.43 (8.35) 6.11

ภาษีเงินได้ 223.08 306.92 294.14 (27.32) 4.34

กำไรสุทธิ 730.39 733.41 686.29 (0.41) 6.87

ComparativeExpensesChart (MillionsBaht)


Operating

 2007 2006 2005
 %Increase(decrease)

 Expenses 07/06 06/05

CostofSales 7,529.68 9,092.89 8,162.36 (17.19) 11.40

Selling&Administrative 

Expenses 3,173.093,151.812,792.46 0.68 12.87 

InterestExpenses 0.52 0.49 0.08 7.04 512.50

LossfromImpairment 

ofInvestments 20.66 40.07 39.61 (48.43) 1.16

OtherExpenses 8.11 10.47 11.82 (22.72) (11.42)

Total 10,732.06 12,295.73 11,006.33 (12.72) 11.72



Net Profit :     

ComparativeProfitChart (MillionsBaht)

 Details 2007 2006 2005
 %Increase(decrease)

 07/06 06/05

Revenues 11,685.53 13,336.06 11,986.76 (12.38) 11.26

Expenses 10,732.06 12,295.73 11,006.33 (12.72) 11.72

ProfitbeforeTax953.47 1,040.33 980.43 (8.35) 6.11

Incometax 223.08 306.92 294.14 (27.32) 4.34

NetProfit 730.39 733.41 686.29 (0.41) 6.87

Tohaveasecurefutureistobeunselfish.

51-03-117_088-102_1C_W.indd93 3/25/088:58:46PM



เร
าส
รร
ค์ส

ร้า
งค
วา
ม
สุข

แล
ะค
วา
ม
สว

ยง
าม

เพ
ื่อป

วง
ชน



ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา 

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

94

ในปี 2550 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวตลอดปี
จากปัญหาความไม่ชัดเจนและความไม่แน่นอนทางการเมืองปัญหา
ความผันผวนของค่าเงินบาทแข็ง ปัญหาความไม่สงบทางภาคใต้
และภาวะราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบด้านจิตวิทยาของผู้
บริโภค เกิดการชะงักงันในการใช้จ่ายภาคประชาชน ทำให้รายได้
ของบริษัท ลดลง 12.38%แต่บริษัทฯ สามารถทำกำไรสุทธิได้ใกล้
เคียงกับปี2549เป็นผลจากการผสมผสานระหว่างการบริหารงานที่
เป็นระบบอย่างต่อเนื่องและจริงจังของคณะกรรมการบริหาร และ
การร่วมแรงร่วมใจของพนักงาน


 
 
เงินปันผล  

บริษัทฯ มีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะรักษาอัตราการจ่ายเงิน
ปันผลให้ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ต่อปี (เท่ากับ 20%
ของราคา PAR) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และ
ภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
10/2550ประชุมณวันที่26กุมภาพันธ์2551มีมติให้นำเสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 21
เมษายน 2551 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการ
ดำเนินงานประจำปี2550ในอัตราหุ้นละ1.00บาทเท่ากับ100%
ต่อหุ้นในราคาPAR

  
ฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม
12,817.49 ลา้นบาทลดลงจากปี 2549จำนวน328.10ลา้นบาท
เทยีบเปน็2.50%ดังรายละเอียด

สินทรัพย์ ปี 2550 บริษัทฯมีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน
5,120.93 ล้านบาท ลดลงจากปี 2549 จำนวน 530.21 ล้านบาท
เทียบเป็น9.38%เนื่องจาก   

1.เงินลงทุนชั่วคราวลดลง130.40ล้านบาท
2.ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ ลดลงจากปี 2549

จำนวน 426.00 ล้านบาท เทียบเป็น 18.78% เนื่องจากยอดขาย
บริษัทปี 2550 ลดลงจากปี 2549 จำนวน 1,656.30 ล้านบาท
เทียบเป็น12.85%

3.สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน 26.32 ล้าน
บาท เทียบเป็น1.01%จากการเปลี่ยนแปลงระบบการค้าในร้านค้า
บางกลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจการค้าของร้านค้ากลุ่มนั้นๆ ซึ่ง
เป็นผลดีกับบริษัทโดยรวม  

4.เงินลงทุนระยะยาวลดลง 89.24 ล้านบาท จากการปรับ
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายตามราคาตลาดลดลง 100.08 ล้าน
บาท

5.สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น 285.27 ล้านบาท เทียบเป็น
10.69% เนื่องจากบริษัทลงทุนในที่ดินติดกับที่ดินปัจจุบันของบริษัท
จำนวน136.10ล้านบาทเพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัทใน
การสร้างเป็นอาคารสำนักงาน Entertainment Complex ศูนย์
สรรพสินค้าและ/หรือDiscountStoreและซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นถนน
และทางเข้าออกภายในบริษัท จำนวน 134.76 ล้านบาท ซึ่งเดิม
เป็นที่ดินที่บริษัทเช่า

In 2007 the national economy was sluggish throughout
theyear.Varioussituationsincludingthepoliticalambiguityand
uncertainty, the continual fluctuation in baht appreciation, the
unrestsituationinthesouthandcontinualoilpriceriseaffected
consumers’ psychological behavior, leading to the halt in their
spending.Thisresultedtothe12.38%decreaseof theCompany
revenue.However, theCompanynetprofitwasnearlycloseto
theyear2006.Thiswastheresultofapropermixbetweenthe
continually aggressive and systematic management of the
Company’sexecutivesalongwithanaggregatedcontributionof
allI.C.C.staff. 
 
Dividends : 

ItisthedefiniteintentionoftheCompanytopaydividends
to shareowners at the rate of 0.20 Baht per share per year
(equivalentto20%ofparvalue).ThisdependsontheCompany’s
operationsandtheeconomicconditions.AccordingtotheBoard
of Directors’Meeting # 10/2550 held on February 26, 2008 a
resolution had been passed to propose to theGeneralShare-
owners’MeetingscheduledtobeheldonApril21,2008topay
dividend for2007operationatBaht1.00per share,equivalent
to100%pershareatparvalue.


Financial Status : 

AsofDecember31,2007,theCompanyhadtotalassets
ofBaht12,817.49million,adecreaseofBaht328.10millionor
2.50%comparedwith2006asfollowingdetails:

AssetsIn2007,theCompanyhadcurrentassetsatthe
amountBaht5,120.93million,adecreaseofBaht530.21million
or9.38%comparedwith2006.Thisisdueto:

1. CurrentinvestmentdecreasedBaht130.40million
2. Net accounts and notes receivables decreased Baht

426.00 million or 18.78% compared with 2006, as the sales
volume in 2007 decreased Baht 1,656.30 million or 12.85%
comparedwith2006

3. Inventories in2007 increasedBaht26.32millionor
1.01% due to the change of trading system in some certain
groups of shops in order tomeet the business need of such
groups,leadingtotheCompany’soverallsatisfactoryresults.

4. Long-term investment decreased Baht 89.24 million
basedontheadjustmentofsecuritiesavailableforsaleaccording
tothemarketpricewhichdecreasedtoBaht100.08million.

5. FixedassetsincreasedBaht285.27millionor10.69%
duetotheinvestmentofBaht136.10millionintheplotofland
adjacent to the Company’s existing land. This is to meet the
corporate business expansion in construction of office building,
entertainmentcomplex,shoppingcomplexand/ordiscountstore.
Another plot of land which has originally been a rent land
amounting Baht 134.76 million has been purchased as the
accessroadfortheCompany.

ทำงานมากก็ผิดพลาดมากทำน้อยก็ผิดพลาดน้อย
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หนี้สินปี 2550บริษัทฯมีหนี้สินรวม 1,924.32 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2549 จำนวน 667.77 ล้านบาท เทียบเป็น 25.76%
เกิดจากเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ลดลง 682.41 ล้าน
บาทและบริษัทฯไม่มีหนี้สินจากการกู้ยืม

ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2550 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น
จำนวน10,893.18ล้านบาทเพิ่มขึ้น339.67ล้านบาทเทียบเป็น
3.22% เกิดจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 730.39 ล้าน
บาท กำไรที่ยังไม่เกิดจริงจากการปรับราคายุติธรรมของหลักทรัพย์
ลดลงจำนวน100.08ล้านบาทและจ่ายเงินปันผลจำนวน290.64
ล้านบาท



จำนวนพนักงาน 






 
ปี 2549 เปรียบเทียบกับปี 2548  

ในปี2549บริษัทฯมีรายได้จำนวน13,336.06ล้านบาทปี
2548จำนวน11,986.76ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.26% เป็นผลจาก
การขายปี 2549 12,888.40 ล้านบาท ปี 2548 11,555.11 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น11.54% เงินปันผลรับปี 2549235.12ล้านบาทปี
2548238.38ล้านบาทลดลง1.37%ดอกเบี้ยรับปี254943.64
ล้านบาทปี254845.42ล้านบาทลดลง3.92%กำไรจากการโอน
กลับรายการบัญชีหนี้สงสัยจะสูญปี25497.77ล้านบาทปี2548
15.91ล้านบาทลดลง51.16%และรายได้อื่นๆปี2549161.13
ล้านบาทปี2548131.94ล้านบาทเพิ่มขึ้น22.12%

บริษัทฯ มีต้นทุนขายในปี 2549 9,092.89 ล้านบาท ปี
2548 8,162.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.40% ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารปี25493,151.81ล้านบาทปี25482,792.46ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 12.87% เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายขยายกิจกรรม
ทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง เน้นในด้านโฆษณาและส่งเสริมการขาย
เพื่อสร้าง Brand Equity ให้กับธุรกิจในระยะยาว ดอกเบี้ยจ่าย ปี
25490.49ล้านบาทปี25480.08ล้านบาทขาดทุนจากการด้อย
ค่าของสินทรัพย์ ปี 2549 40.07 ล้านบาท ปี 2548 39.61 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 1.16% ค่าใช้จ่ายอื่น ปี 2549 10.47 ล้านบาท ปี
2548 11.82 ล้านบาท ลดลง 11.42% เป็นผลให้ค่าใช้จ่ายในปี
254912,295.73ล้านบาทปี254811,006.33ล้านบาทเพิ่มขึ้น
11.72%ในขณะที่รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้น11.26%




Number of Employees :    

 ComparativeNumberofEmployeesChart


Details 2007 2006

 %Increase
    (decrease)
    07/06

 Countersalesforce 5,662 5,556 1.91

 Officeworkface 1,792 1,845 (2.87)

 Total 7,454 7,401 0.72

  ตารางเปรียบเทียบจำนวนพนักงาน


รายละเอียด 2550 2549

 %เพิม่(ลด)

    50/49

 พนักงานขายประจำเคาน์เตอร์ 5,662 5,556 1.91

 พนักงานประจำสำนักงาน 1,792 1,845 (2.87)

 รวม 7,454 7,401 0.72

LiabilitiesIn2007,theCompanyhadtotalliabilitiesatthe
amountBaht1,924.32million,adecreaseofBaht667.77million
or25.76%comparedwith2006,duetotheamountofaccounts
payable and accrued expenses decreased Baht 682.41million
aswellasbeingdebtfree.

Shareowners’ equity In 2007, the shareowner equity
amounted Baht 10,893.18 million, an increase of Baht 339.67
millionor3.22%,duetothenetoperatingprofitamountingBaht
730.39 million and the decrease in unrealized fair value
adjustment inmarketablesecuritiesat theamountBaht100.08
million,as well as payment of dividend at the amount Baht
290.64million.






 

 
 
 
 
Summary Review of 2006 Operations   

Company revenues for 2006 totalled Baht 13,336.06
million representing an increase of 11.26% comparedwith the
2005figureofBaht11,986.76million.Thisresultedfrom11.54%
increase in sales fromBaht 11,555.11million in 2005 toBaht
12,888.40 million in 2006. A decrease of 1.37% in dividends
incomefromBaht238.38millionin2005toBaht235.12million
in 2006, a decrease of 3.92% in interest income from Baht
45.42millionin2005toBaht43.64millionin2006,adecrease
of51.16%ingainfromreversalofdoubtfulaccountsfromBaht
15.91millionin2005toBaht7.77millionin2006.Otherrevenues
in 2006 were recorded at Baht 161.13 million compared with
Baht131.94millionin2005representinganincreaseof22.12%.

Costofsales in2006 totalledBaht9,092.89million,an
increase of 11.40% compared with the 2005 figure of Baht
8,162.36 million. Selling and administrative expenses for 2006
wereBaht3,151.81millionrepresentingan increaseof12.87%
comparedwith2005figureofBaht2,792.46million.Thisderives
from the Company’s continual marketing activities expansion
policy, particularly stressing on advertising and promotion to
establishbrandequityforlongtermbusiness.Interestexpenses
in2006wereBaht0.49millionin2005Baht0.08million.Loss
fromimpairmentofassets in2006wereBaht40.07million,an
increaseof1.16%comparedwiththe2005figureofBaht39.61
million. Other expenses in 2006 were Baht 10.47 million, a

อัตราส่วนทางการเงินปี2548คำนวณใหม่เพื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนทางการเงินปี2549เนื่องจากจัดหมวดหมู่ในงบการเงินใหม่
Financialratiocalculationintheyear2005hasbeenadjustedforcomparisionwiththe2006financialratios.Thiswasduetothereclassification
offinancialstatements.

Toworkmoreistoerrmore;toworklessistoerrless.
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decrease of 11.42% compared with the 2005 figure of Baht
11.82million.Thisresultedintotalexpensesfortheyear2006
increasing toBaht 12,295.73million or 11.72%comparedwith
the2005 figureofBaht11,006.33millionwhile theCompany’s
totalincomefortheyear2006increasedby11.26%

In2006,inspiteofthecountry’seconomybeingaffected
bythefloodinvariousprovinces,problemsinthesouthernarea
aswellaspoliticalchange,thisresultedtothehaltofdisposable
spending, however, theCompany can enjoy 11.26% increased
revenuefromtheyear2005andalsoearn increasednetprofit
6.87%.ThisisduetotheCompany’scontinualmarketingactivities
expansionpolicy,particularlystressingonadvertisingandpromotion
toestablishbrandequity for long termbusiness,which isvery
essentialforconsumergoodsbusinesswhichhasbeeninsevere
competition.Additionally,thisachievementisduetothesynergy
ofthestrongcontributionofthemanagementandfullcooperation
ofallstaff.

In 2006, the Company had an increase in cash from
operations amounting to Baht 299.84 million, with Baht 35.44
million being used for investment, and Baht 279.30million for
financing,resultinginanetcashdecreaseofBaht14.90million.
The current ratio decreased from 2.25 times in 2005 to 2.22
timesin2006.Thequickratioin2006decreasedby0.19times
comparedwith1.27timesin2005to1.08timesin2006,while
thedebttoequityratioin2006decreasedby0.01timescompared
with0.26timesin2005to0.25timesin2006.
 
Past Financial Performance and Position 

1. Appropriate Capital Structure : 






 Thedebttoequityratioin2007is0.18timesindicates

thattheCompany’snetequityismuchgreaterthantotalliabilities
and,hence,theCompanyhasapotentialexpansionofliabilities
baseswhentheopportunitiesarise.

2. Adequate Liquidity : 
 
 
 
 
 

ในปี 2549 แม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศ จะได้รับผลกระทบ
จากสภาวะน้ำท่วมในหลายจังหวัด ปัญหาทางภาคใต้ รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำให้เกิดการชะงักงันในการใช้จ่ายของ
ภาคประชาชนแต่บริษัทฯสามารถทำรายได้เพิ่มขึ้น11.26%จาก
ปี 2548 และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 6.87% จากปี 2548 เนื่องจาก
บริษัทฯมีนโยบายขยายกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องเน้นใน
ด้านโฆษณาและส่งเสริมการขาย เพื่อสร้าง Brand Equity ให้กับ
ธุรกิจในระยะยาว ซึ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคที่แข่ง
ขันกันอย่างรุนแรง รวมทั้งเป็นผลจากการผสมผสานระหว่างการ
บริหารงานอย่างจริงจังของคณะกรรมการบริหารและการร่วมแรง
ร่วมใจของพนักงาน






ในปี 2549 บริษัทฯ มีเงินสดเพิ่มจากกิจกรรมดำเนินงาน

299.84 ล้านบาท เงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 35.44 ล้านบาท
และเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 279.30 ล้านบาท เป็นผลให้
เงินสดลดลงสุทธิ 14.90 ล้านบาท อัตราส่วนของสินทรัพย์หมุน
เวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนลดลงจาก2.25เท่าในปี2548เป็น2.22
เท่าในปี2549สินทรัพย์สภาพคล่องต่อหนี้สินหมุนเวียนในปี2549
1.08 เท่าปี25481.27 เท่าลดลง0.19 เท่าอัตราส่วนของหนี้
สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี25490.25เท่าปี25480.26เท่าลด
ลง0.01เท่า
 
การดำเนินงานและฐานะการเงินที่ผ่านมา

1. ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 






 จากตัวเลขอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในปี 2550 0.18 เท่า

บ่งบอกถึงฐานะของส่วนผู้ถือหุ้นที่มีมากกว่าหนี้สินรวม ตลอดจน
ศักยภาพของการขยายฐานหนี้ได้อีกมากหากโอกาสในการทำธุรกิจ
มาถึง

2. ความเพียงพอของสภาพคล่อง 






อัตราส่วนทางการเงินปี2548คำนวณใหม่เพื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนทางการเงินปี2549เนื่องจากจัดหมวดหมู่ในงบการเงินใหม่
Financialratiocalculationintheyear2005hasbeenadjustedforcomparisionwiththe2006financialratios.Thiswasduetothereclassification
offinancialstatements.


ปี
 อัตราส่วน

  หนี้สินต่อทุน

 2550 0.18

 2549 0.25

 2548 0.26


Year

 Debt/Equity 

  Ratio

 2007 0.18

 2006 0.25

 2005 0.26

  อัตราส่วน อัตราส่วน เงินสดเพิ่มจากการ

 ปี สภาพคล่อง สภาพคล่อง ดำเนินงานจากงบ

   กระแสเงินสด กระแสเงินสด

 2550 2.75 0.27 588.19

 2549 2.22 0.12 299.84

 2548 2.25 0.26 577.42

  Liquidity Liquidity CashIncreasefrom

 Year Ratio Ratioof OperationintheCash

   CashFlow FlowStatements

 2007 2.75 0.27 588.19

 2006 2.22 0.12 299.84

 2005 2.25 0.26 577.42

หากดีแต่พูดไม่ลงมือทำความคิดก็ไม่อาจเป็นจริงได้
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 Regarding the liquidity ratio, an increasing liquidity 
was shown while the amount of current assets was higher than 
the current liabilities. In 2007 the liquidity ratio was 2.75 times 
compared with 2.22 times in 2006, representing an increase of 
0.53 times. The liquidity ratio of cash flow in 2007 was 0.27 
times compared with 0.12 times in 2006, representing an increase 
of 0.15 times. This resulted from an increase cash flow from 
operation of Baht 588.19 million compared with Baht 299.84 
million in 2006, equivalent to a total increase of Baht 288.35 
million, due to following reasons : 

 1. In 2007, the Company received an increased 
payment from the accounts and notes receivables incurring from 
the sales of that year, compared with 2006 at the total amount 
Baht 624.33 million.  

 2. In 2007, the amount of payment for accounts 
payable and goods was more than those in 2006 at the total 
amount Baht 227.26 million.      

 3. In 2007, payment for other debts was more than 
those in 2006 at the total amount Baht 137.58 million.    

 4. In 2007, revenue after deduction of operating 
expenses decreased Baht 21.37 million.    

 5. In 2007, payment of other assets decreased Baht 
50.23 million. 

3. Quality of Assets : 
 In 2007, the Company invested Baht 270.86 million in 

land properties as following details :    
 3.1 A plot of land amounting Baht 136.10 million with 

a total area of 6 rai and 23 square wah, being adjacent to the 
Company’s existing plot of land. This is aimed to meet business 
expansion in construction of office building, entertainment 
complex, shopping center and/or discount store in order to 
increase business opportunity and channel distribution of the 
Company products, as well as to give added value to the land 
in the future.      

 3.2 A plot of land amounting Baht 134.76 million with 
a total area of 5 rai, 2 ngarn, and 46 square wah. This land has 
originally been a rent land and been purchased as the access 
road for the Company. 

 In 2007, the Company has reversed loss from 
impairment of the land amounting Baht 15.87 million. This 
resulted from the fact that in January 2008, the Company 
entered into an agreement to buy and to sell the plot of land 
which has been formerly recorded as a loss from impairment, by 
selling to the third party at higher price than the historical cost. 

 However, most of the Company’s property, plant and 
equipment have been accumulated over the past 43 years and 
most of them were regularly acquired, therefore, their real 
market value, especially land, is much higher than that shown in 
the Balance Sheet. 

 จากอัตราส่วนสภาพคล่องพบว่า บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่
ดีมีทรัพย์สินหมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน ในป ี 2550 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.75 เท่า ปี 2549 2.22 เท่า เพิ่มขึ้น 0.53 
เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด ปี 2550 เท่ากับ 0.27 เท่า 
ปี 2549 0.12 เท่า เพิ่มขึ้น 0.15 เท่า เกิดจากกระแสเงินสดได้มา
จากกิจกรรมดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 288.35 ล้านบาท จาก ปี 2549 
จำนวน 299.84 ล้านบาท เป็น 588.19 ล้านบาท ในปี 2550 
เนื่องจาก 

 1. ในปี 2550 บริษัทฯ รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าและ
ตั๋วเงินรับที่เกิดจากการขายในปีปัจจุบันได้มากกว่าปี 2549 จำนวน 
624.33 ล้านบาท 

 2. ในปี 2550 บริษัทฯ จ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าและค่า
สินค้ามากกว่า ปี 2549 จำนวน 227.26 ล้านบาท 

 3. ในป ี 2550 บริษัทฯ จ่ายชำระหนี้สินอื่นๆ มากกว่าปี 
2549 จำนวน 137.58 ล้านบาท 

 4. ในปี 2550 บริษัทฯ มีรายได้หักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
ลดลง 21.37 ล้านบาท 

 5. ในปี 2550 บริษัทฯ จ่ายชำระค่าสินทรัพย์อื่นๆ ลดลง 
50.23 ล้านบาท 

 
 
 
 
3.	คุณภาพสินทรัพย์	
 ในปี 2550 บริษัทฯ ลงทุนในที่ดิน จำนวน 270.86   

ล้านบาท ดังรายละเอียด    
 3.1 ที่ดินติดกับที่ดินของบริษัทจำนวน 136.10 ล้านบาท

เนื้อที่ 6 ไร่ 23 ตารางวา เพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัท ใน
การสร้างเป็นอาคารสำนักงาน Entertainment Complex ศูนย์
สรรพสินค้าและ/หรือ Discount Store เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 
เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าของบริษัทและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้
กบัทีด่นิในอนาคต  

 3.2 ที่ดินเพื่อใช้เป็นถนนและทางเข้าออกภายในบริษัท 
จำนวน 134.76 ล้านบาท เนื้อที ่5 ไร่ 2 งาน 46 ตารางวา ซึ่งเดิม
เป็นที่ดินที่บริษัทเช่าอยู่ 

 ในปี 2550 บริษัทฯบันทึกกลับรายการบัญชีขาดทุนจาก
การด้อยค่าของที่ดินจำนวน 15.87 ล้านบาท เนื่องจากในเดือน 
มกราคม 2551 บริษัทฯทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแปลงที่เคย
บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยขายให้กับบุคคลภายนอกใน
ราคาที่สูงกว่าราคาทุนเดิม 

 อย่างไรก็ตาม ที่ดิน, อาคาร และ อุปกรณ์ส่วนใหญ่ เป็น
สินทรัพย์ที่บริษัทฯ จัดหาสะสมมาใช้งานตลอด 43 ปีที่ผ่านมา และ
ไดจ้ดัหามานานโดยสมำ่เสมอ ดงันัน้มลูคา่ราคาแทจ้รงิของสนิทรพัย ์
โดยเฉพาะราคาที่ดินในปัจจุบันมีมูลค่าสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
มูลค่าที่แสดงไว้ในงบการเงิน 

 
 
 

Speaking to oneself cannot put one’s idea to fruition. 
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 ในด้านเงินลงทุน ในปี 2550 ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 40 เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และ
ตราสารทุน บริษัทฯ มีกำไรที่ยังไม่เกิดจริงจากการปรับราคา
ยุติธรรมของหลักทรัพย์ลดลง100.08ล้านบาทแสดงในส่วนของ
ผู้ถือหุ้น และตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่า
ของสินทรัพย์ เกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนหลังหัก
กำไรจากการโอนกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของเงิน
ลงทุนเป็นเงิน20.66ล้านบาท

 ในปี2550บริษัทฯลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นประเภท
ใบรับเงินฝากประจำ จำนวน 80.00 ล้านบาท โดยกำหนดนโยบาย
การลงทุนในตราสารหนี้ดังนี้  

 1.สภาพคล่องสูงเปลี่ยนมือได้ง่าย 
 2.อัตราผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์และ

   เงนิฝากประจำอัตราที่ได้ประมาณ3.02%
 3.มีความเสี่ยงน้อย
 4.ให้ธนาคารซึ่งมีฐานะดีกู้หรืออาวัล
 5.ระยะเวลาลงทุนเป็นระยะสั้น

นโยบายการให้สินเชื่อสำหรับลูกหนี้การค้า 
 1.ความสามารถในการชำระหนี้ค่าสินค้าของร้านค้า
 2.ความเอาใจใส่ของผู้บริหารของร้านค้า
 3.ศักยภาพการเจริญเติบโตของร้านค้า
 4.มีระบบบัญชีที่ดีโปร่งใสตรวจสอบได้
 5.มีระบบการจัดการบริหารด้านคลังสินค้าและจัดส่งที่ดี
 6.มีระบบการควบคุมภายในที่ดี รวมถึงการควบคุมการ

   เข้าออกของคนและสินค้าได้อย่างรัดกุมไม่รั่วไหล
 7.มีหลักประกันที่มั่นคงแข็งแรงและครอบคลุม
 ปี 2550 ท่ามกลางวิกฤตการณ์ที่รุมเร้ารอบด้าน ทั้ง

ปัจจัยภายในประเทศและทั่วโลก ปัญหาค่าเงินบาทแข็ง และราคา
น้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล้วนแต่เป็นตัวบั่นทอนกำลังซื้อ
ของผู้บริโภค ในขณะที่การแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงขึ้น
เพราะนอกจากคู่แข่งในประเทศแล้วยังมีคู่แข่ง จากเวทีโลกมาร่วม
ช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด การหาช่องทางใหม่ๆ เช่น การทำ
CRM(CustomerrelationshipManagement)ผ่านทางระบบสมาชิก
HIS & HER และการใช้เทคโนโลยี่ใหม่ๆ เช่น RFID (Radio
Frequency Identification) เพื่อสร้างความแปลกใหม่ ในการนำ
เสนอข้อมูลของสินค้าซึ่งเหมาะกับลูกค้าวัยรุ่นยุคใหม่ ที่นิยมการใช้
เทคโนโลยี และเป็นการนำเสนอในแนวใหม่ นับเป็นแหล่งแรกของ
วงการตลาดในประเทศไทยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขัน นอกเหนือจากการนำ QRMS
(Quick Response Marketing System) มาประยุกต์ในงานด้าน
ต่างๆ อย่างพิถีพิถันมากขึ้น จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
งานได้ดีขึ้น และรวดเร็วขึ้น เมื่อผสมผสานกับแนวคิดเชิงบวก ที่ผู้
บริหารปลูกฝังให้กับพนักงานทุกคนในทุกระดับชั้นในองค์กร จึงเป็น
แรงส่งให้บริษัทสามารถฟันฝ่าอุปสรรค จนสามารถรักษาความเป็น
ผู้นำตลาด

     




 In 2007, according to IASNo.40 on the Accounting
forInvestmentsindebtandcapitalsharesecurities,theCompany
has unrealized gain for fair value adjustment in marketable
securitiesdecreaseBaht100.08millionshowinginshareowners’
equities.Additionally,accordingtoIASNo.36onImpairmentof
Assets, the Company has suffered loss from impairment of
investments after deduction of gain from reversal of loss from
impairmentofinvestmentsattheamountofBaht20.66million.

 In 2007, the Company invested in the short- term
debtsecurityattheamountBaht80.00million.Theinvestment
isintheformoffixeddepositreceiptwithfollowingcriteria:
  1. Highliquidationandeasilytransferable

 2. Higher interest rate than theonegivenbysaving
   andfixeddeposit.Theinterestrateisaround3.02%

 3. Lowrisk
 4. Lending or being avaled by the bankswith good

   financialstatus
 5. Short-terminvestment
 Measures to be considered when providing credit

facilitytoaccountsreceivable:   
  1. Abilitytopaythedebt    

 2. Managementattentiongiventotheirbusiness
  3. Potentialtowardbusinessgrowth

 4. Auditableandtransparentaccountingsystem
 5. Efficientlogisticandinventorymanagement
 6. Efficient internal control including the security

   system controlling warehouse and entrance and
   exittothebuilding

 7. Securedandcompletelycoveragecollateral 
 Inthemidstofcriseswithinthecountryandworldwide

in2007,ThaiBahtappreciationandtheincreasingoilpriceshave
impairedthepurchasingpowerofconsumers;meanwhile,business
competitionshavebecomemoreseverebecauselocalandforeign
competitors are competing to gain their market shares. New
channelsofcompetitionalsoincludeCustomerRelationsManage-
ment(CRM)throughHIS&HERmembershipsystemandintro-
ductionofnewtechnologiessuchasRadioFrequencyIdentification
(RFID) for innovative presentation of product informationwhich
aresuitabletonewgenerationcustomerswhoprefertheuseof
technologies.Thisisthenewandfirsteraofpresentationofits
kind in the marketing business in Thailand, which should be
continuallypromotedtoenhancethecompetitivenessapartfrom
applying QRMS (Quick Response Marketing System) to the
performance of work more delicately in order to improve the
efficiency of management. When combined with the positive
thinkingconceptimplantedbythemanagementtoemployeesof
all levels, theCompanywillbemovingaheadtoovercomethe
obstaclesandtomaintaintheleadershipinthemarket.

เกียรติที่สูงไม่จำเป็นต้องให้ตัวเองอวดอ้าง
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4. Profitability : 




     
 

In2007theCompanygained8.49%earningfromoperation

comparedwith 8.07% in 2006or 0.42% increase.Earning per
sharein2007wasBaht2.51comparedwithBaht2.52in2006
orBaht0.01decrease.

Earning to revenues for the year 2007 was 6.25%
comparedwith5.50%in2006or0.75%increaseandearningto
equitywas6.81% in2007comparedwith7.22% in2006ora
decrease of 0.41%. This is due to the economic slow down
throughout theyear2007, resulting from thepoliticalambiguity
and uncertainty, the continual fluctuation in baht appreciation,
the unrest situation in the south and continual oil price rise
affected consumers’ psychological behavior, leading to the halt
in theirspending.This resulted to the12.38%decreaseof the
Companyrevenue.However,theCompanynetprofitwasnearly
close to the year 2006. This was the result of a proper mix
betweenthecontinuallyaggressiveandsystematicmanagement
of the Company’s executives along with an aggregated
contributionofallI.C.C.staff.
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1.0

0.5
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 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

0.73
1.14

1.78
2.15

1.42

2.35 2.38 2.51

* NETEARNINGSPERSHAREปี1999-2002ปรับฐานการคำนวณใหม่เพื่อเปรียบเทียบกับปี2003-2007จากการที่บริษัทฯ

 แปลงมูลค่าหุ้นสามัญในปี2003จากเดิมมูลค่าหุ้นละ10.00บาทเป็นมูลค่าหุ้นละ1.00บาท

* Thecalculationofnetearningspersharefrom1999-2002hasbeenadjustedtocomparewiththeyear2003-2007

 duetostocksplitin2003fromBaht10.00persharetoBaht1.00.

2.52

NETEARNINGSPERSHARE(BAHT)

  อัตรากำไร อัตรากำไร อัตรากำไร  Price/

 ปี ต่อ จากการ ต่อส่วนของ กำไรต่อหุ้น Earning

  รายได้รวม ดำเนินงาน ผู้ถือหุ้น  Ratio

 2550 6.25 8.49 6.81 2.51 16.14

 2549 5.50 8.07 7.22 2.52 17.86

 2548 5.73 8.48 7.30 2.38 17.54

  Earning Earning Earning Earning Price/

 Year to to to pre Earning

  Revenues Operation Equity Share Ratio

 2007 6.25 8.49 6.81 2.51 16.14

 2006 5.50 8.07 7.22 2.52 17.86

 2005 5.73 8.48 7.30 2.38 17.54

4. ความสามารถในการทำกำไร 







ในปี2550บริษัทฯมีอัตรากำไรจากการดำเนินงาน8.49%

ปี25498.07%เพิ่มขึ้น0.42%กำไรต่อหุ้นในปี25502.51บาท
ปี25492.52บาทลดลง0.01บาท

ในขณะที่อัตรากำไรต่อรายได้รวมปี 2550 6.25% ปี 2549
5.50%เพิ่มขึ้น0.75%และอัตรากำไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี2550
6.81%ปี 25497.22%ลดลง0.41% เนื่องจากปี 2550สภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวตลอดปี จากปัญหาความไม่ชัดเจน
และความไม่แน่นอนทางการเมือง ปัญหาความผันผวนของค่าเงิน
บาทแข็ง ปัญหาความไม่สงบทางภาคใต้ และภาวะราคาน้ำมันที่สูง
ขึ้นส่งผลกระทบด้านจิตวิทยาของผู้บริโภค เกิดการชะงักงัน ในการ
ใช้จ่ายภาคประชาชน ทำให้รายได้ของบริษัท ลดลง 12.38% แต่
บริษัทฯสามารถทำกำไรสุทธิในปี 2550 ได้ใกล้เคียงกับปี 2549
เป็นผลจากการผสมผสานระหว่างการบริหารงานที่เป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง และจริงจังของคณะกรรมการบริหาร และการร่วมแรง
ร่วมใจของพนักงาน


 
 

Highhonourrequiresnopretension.
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 รายได้ของบริษัท

  ปี2550 ปี2549  

 ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้หลัก

จากการขายสินค้า 11,232.10 96.1212,888.40 96.64 (12.85)

รายได้อื่น



กำไรจากการขายเงนิลงทนุ 5.62 0.05 - - -



กำไรจากการขายทรพัยส์นิ 4.03 0.03 26.08 0.20 (84.54)

เงินปันผลรับ 268.15 2.29 235.12 1.76 14.05

ดอกเบี้ยรับ 31.04 0.27 43.64 0.33 (28.87)

ค่าเช่ารับ 44.77 0.38 42.66 0.32 4.94

กำไรจากการโอนกลับรายการบัญชี

หนี้สงสัยจะสูญ 20.38 0.17 7.77 0.06 162.34

กำไรจากการโอนกลับรายการบัญชีขาดทุน

จากการดอ้ยคา่ของทีด่นิ15.87 0.14 - - -

รายได้อื่น 63.57 0.54 92.39 0.69 (31.20)

รวมรายได้ 11,685.53 100.0013,336.06 100.00 (12.38)

งบการเงินปี2546-2548จัดหมวดใหม่เพื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินปี2549และ2550

FinancialStatementsintheyear2003-2005havebeenreclassifiedforcomparisionwiththe2006

and2007FinancialStatements.

TOTALREVENUEALLOCATION

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

16

14

12

10

8

6

4

2

0

TOTAL
EXPENSES

EARNINGS
BEFORETAX

COSTOF
SALES

TOTALREVENUES
CONSISTOF

7.55
0.33

2.16

5.06

7.97
0.55

2.07

5.35

8.53
0.72

2.05

5.75

9.18
0.85

2.07

6.26

9.15
0.60

2.36

6.19

10.24
0.84

2.43

6.98

11.98
0.98

2.84

8.16

13.33
1.04

3.20

9.09

BillionsBaht

11.69
0.95

3.21

7.53

%Increase
(decrease)
07/06

%เพิ่ม
(ลด)
50/49

 Company’srevenues

  2007 2006  

 MillionsBaht % MillionsBaht %

Revenues

Sales 11,232.10 96.12 12,888.40 96.64 (12.85)

Otherincome

Gainfromdisposal

ofinvestments 5.62 0.05 - - -

Gainfromdisposal

ofassets 4.03 0.03 26.08 0.20 (84.54)

Dividendincome 268.15 2.29 235.12 1.76 14.05

Interestincome 31.04 0.27 43.64 0.33 (28.87)

Rentalincome 44.77 0.38 42.66 0.32 4.94

Gainfromreversalof

doubtfuldebt 20.38 0.17 7.77 0.06 162.34

Gainfromreversaloflossfrom

impairmentofland 15.87 0.14 - - -

Otherrevenues 63.57 0.54 92.39 0.69 (31.20)

Totalrevenues 11,685.53 100.00 13,336.06 100.00 (12.38)

ทำทุกอย่างให้ถูกต้องและเปิดเผยจะชนะใจคนได้มีแต่สร้างมิตรไม่มีศัตรู
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5. วงจรหมุนของเงินสด   
 







 ในปี2550บรษิทัฯมวีงจรการหมนุของเงนิสด(Operating

cycle days) ยาวกว่าปี 2549 จาก 92.83 วัน เป็น 124.59 วัน
ยาวขึ้น31.76วันเกิดจาก

 1.ระยะเวลาการดำรงสินค้าคงคลัง (ระยะเวลาขาย
สินค้า) เพิ่มจาก95.36วัน ในปี 2549 เป็น125.86วันยาวขึ้น
30.50 วัน เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัวตลอด ปี 2550 ทำให้ยอดขายสินค้าของบริษัทลดลง ใน
ขณะที่สินค้าคงเหลือไม่อาจจะปรับลดได้ในสัดส่วนเดียวกับการขาย
ที่ลดลง 

 2.ระยะเวลาการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ ในปี 2550
68.33วันในปี254962.96วันยาวขึ้น5.37วันเป็นผลจากการ
เปลี่ยนระบบการค้าในร้านค้าบางกลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจ
การค้าของร้านค้ากลุ่มนั้นๆและเป็นผลดีกับบริษัทโดยรวม  

 3.ระยะเวลาการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ใน ปี 2550 69.60
วันปี254965.49วันยาวขึ้น4.11วันเกิดจากฐานตัวเลขในการ
คำนวณการจ่ายชำระหนี้ของบริษัทจ่ายตามข้อตกลงที่มีกับเจ้าหนี้
ตลอดมา ไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร เป็นส่วนหนึ่งของ
การดูแลSTAKEHOLDERตามPOLICYของบริษัท 
 

       
       
6. ภาระผูกพันที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน/ผลการ

ดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ     
 รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 22

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น หน้า 209 ในรายงาน
ประจำปีนี้

 
Inventories Collection Payment Operating

 Year
Coverage Period Period CycleDays



  

 2007 125.86 68.33 69.60 124.59

 2006 95.36 62.96 65.49 92.83

 2005 86.05 65.01 65.69 85.37

* BOOKVALUEPERSHAREปี1999-2002ปรับฐานการคำนวณใหม่เพื่อเปรียบเทียบกับปี2003-2007จากการที่บริษัทฯ
 แปลงมูลค่าหุ้นสามัญในปี2003จากเดิมมูลค่าหุ้นละ10.00บาทเป็นมูลค่าหุ้นละ1.00บาท
* Thecalculationofbookvaluepersharefrom1999-2002hasbeenadjustedtocomparewiththeyear2003-2007
 duetostocksplitin2003fromBaht10.00persharetoBaht1.00.

BOOKVALUEPERSHARE(BAHT)
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  ระยะเวลา ระยะเวลา ระยะเวลา วงจรการหมุน

 ปี การดำรง รับชำระหนี้ ชำระหนี้ ของเงินสด

  สินค้า จากลูกหนี้ แก่เจ้าหนี้

 2550 125.86 68.33 69.60 124.59

 2549 95.36 62.96 65.49 92.83

 2548 86.05 65.01 65.69 85.37

5. Operating Cycle Days : 







 In 2007, the operating cycle days were 31.76 days

longerthanthosein2006,from92.83daysto124.59days,due
tofollowingreasons:  

 1. Period of inventories coverage (period of goods
selling) increased from 95.36 days in 2006 to 125.86 days in
2007, representing a total of 30.50 days longer period. This
resulted from the sluggish economy throughout the year 2007,
affectingthedecreaseofcorporatesaleswhileinventoriescould
not be adjusted to the same decreased ratio as decreasing
salesvolume.  

 2. The collection period in 2007 was 68.33 days
while in 2006 was 62.96 which was 5.37 days longer. This
resulted from tradingsystemchangeofsomegroupsofshops
tomeettheirbusinessrequirement,renderinggoodresulttothe
Companyasawhole.

 3. Paymentperiod in2007was69.60dayswhile in
2006 was 65.49 days which was 4.11 days longer. This was
duetothedatabaseforcalculation.Thepaymentofaccounts
payable has always been made in accordance with the
agreement entered with the creditors no matter how good or
badtheeconomysituationwouldoccur.Thiswasapartofthe
Companypolicyintakingcareofthestakeholder. 

       
6. Obligations Liable to Financial Situation/Result of 

Operation 
 Details are stated in the Note to the Financial

Statements No.22 commitment and contingent liabilities page
209inthisAnnualReport.

       

Doeverythingrightfullyandopenlytowinpeople’shearts.Thisway,youmakemorefriends,ratherthanenemies.
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เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ 
บริษัทฯ มุ่งที่จะพัฒนาสินค้าของบริษัทที่มีอยู่เดิมให้เหมาะ

กับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ในช่องทางที่บริษัทจำหน่าย

สินค้าอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งมีแผนที่จะขยายช่องทางที่มีอยู่แล้ว

ให้มีปริมาณมากขึ้น และขยายเข้าไปในช่องทางใหม่ๆ เช่น Retail

Shops,Boutiques,SpecialtyShopsฯลฯเพื่อเพิ่มความสามารถ

ในการนำสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดหาสินค้า

ที่มีต้นทุนลดลงทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้บริษัทมี

งบประมาณ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำการตลาดของผลิตภัณฑ์

ส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรดีขึ้น





 
โครงการในอนาคต

บริษัทฯ จะร่วมมือกับผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ในเครือสหพัฒน์ใน

การทำตลาดต่างประเทศในหลายรูปแบบและในหลายประเทศ

รวมทั้งการจัดแสดงสินค้าในต่างประเทศ เพื่อเป็นการเปิดตลาดใน

ต่างประเทศและสร้างความสนใจให้กับนักธุรกิจต่างประเทศรวมทั้ง

เข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเสริมความมั่นคงให้กับบริษัท เช่น ธุรกิจสื่อ

และธุรกิจEdutainmentเป็นต้น

Business Targets 
The Company aims to respond better to consumer

needsbyimprovingitsexistingproductsandbettercatering

tocustomerswithinthecurrentlyavailablechannels.Italso

aims to expand the number of the existing channels into

newareas,suchasretailshops,boutiques,specialtyshops,

etc., in order to attract and access a greater number of

consumers and also to provide domestic and imported

productswith reduced production costs, so as to retain a

larger proportion of the budget for boosting marketing

potential,and,asaresult,increasingprofits.



 
Future Projects 

The Company is looking into ways of collaborating

with manufacturers in the Saha Group for overseas

marketingstrategiesinmulti-formatandmulti-countryplans,

in order to open up new markets and attract foreign

investors. It is also investigating the possibility of entering

intonewbusinessventuresinareassuchasthemediaand

the edutainment business, etc., in order to strengthen the

Company’sequity.

ไม่จดจำบุญคุณของเราที่ทำกับผู้อื่นแต่บุญคุณของคนอื่นต้องจำให้แม่น
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