
ขายสินคา  10,947.02   11,232.10   12,888.40   (2.54)  (12.85)

เงินปนผลรับ  324.01   268.15   235.12   20.83   14.05 

ดอกเบี้ยรับ  42.30   31.04   43.64   36.28   (28.87)

กำไรจากการโอนกลับ  3.25   20.38   7.77   (84.06)  162.34 

 รายการบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ
กำไรจากการโอนกลับ  -  15.87   -  -  -

 รายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคาของที่ดิน
รายไดอื่น  163.20   117.99   161.13   38.32   (26.78)

รวม  11,479.78   11,685.53   13,336.06   (1.76)  (12.38)

การวิเคราะหผลการดำเนินงานป 2551-2550

ป 2551 เปรียบเทียบกับป 2550
รายได
 ในป 2551 บริษัทฯ มีรายไดจำนวน 11,479.78 ลานบาท ในป 2550
จำนวน 11,685.53 ลานบาท ลดลง 1.76% เปนผลจากการขายป 2551
10,947.02 ลานบาท ป 2550 จำนวน 11,232.10 ลานบาท ลดลง 2.54%
เงินปนผลรับป 2551 324.01 ลานบาท ป 2550 268.15 ลานบาท เพิ่มขึ้น
20.83% ดอกเบี้ยรับป 2551 42.30 ลานบาท ป 2550 31.04 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 36.28% กำไรจากการโอนกลับรายการบัญชีหนี้สงสัยจะสูญป 2551
3.25 ลานบาท ป 2550 20.38 ลานบาท ลดลง  84.06% กำไรจากการ
โอนกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคาของที่ดิน ป 2551 ไมมีรายการ
ป 2550 15.87 ลานบาท และรายไดอื่นป 2551 163.20 ลานบาท ป 2550
117.99 ลานบาท เพิ่มขึ้น 38.32%  

ตารางเปรียบเทียบรายได (ลานบาท)

รายได 2551 2550 2549
51/50 50/49
%  เพิ่ม (ลด)

Sales 10,947.02 11,232.10 12,888.40 (2.54) (12.85)

Dividends income 324.01 268.15 235.12 20.83 14.05 

Interest income 42.30 31.04 43.64 36.28 (28.87)

Gain from reversal 3.25 20.38 7.77 (84.06) 162.34 

 of doubtful accounts

Gain from reversal - 15.87 - - -

 of loss from impairment of land

Other revenues 163.20 117.99 161.13 38.32   (26.78)

Total 11,479.78 11,685.53 13,336.06 (1.76)  (12.38)

Revenues 2008 2007 2006

Analysis of Financial Performance in 2008-2007

Summary Review of 2008 Operations compared with 2007.
Revenue :
 Company revenues for 2008 totalled Baht 11,479.78 million

representing decrease of 1.76% compared with the 2007 figure

of Baht 11,685.53 million. This resulted from 2.54% decrease in

sales from Baht 11,232.10 million in 2007 to Baht 10,947.02

million in 2008. An increase of 20.83% in dividends income from

Baht 268.15 million in 2007 to Baht 324.01 million in 2008, an

increase of 36.28% in interest income from Baht 31.04 million

in 2007 to Baht 42.30 million in 2008, a decrease of 84.06% in

gain from reversal of doubtful accounts from Baht 20.38 million

in 2007 to Baht 3.25 million in 2008. No Gain from reversal of

loss from impairment of land for the year 2008 was record while

in 2007 this revenue was Baht 15.87 million. Other revenues in

2008 were recorded at Baht 163.20 million compared with Baht

117.99 million in 2007 representing an increase of 38.32%.

Comparative Revenue Chart (Millions Baht)
%Increase (decrease)
08/07 07/06

Explanation and Analysis of Financial Status and Performance
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คาใชจาย
 บริษัทฯ  มีตนทุนขายในป  2551  7,058.37 ลานบาท  ป 2550
7,529.68 ลานบาท ลดลง 6.26% คาใชจายในการขายและบริหาร ป 2551
3,264.37 ลานบาท ป 2550 3,173.09 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2.88% ดอกเบี้ย
จาย ป 2551 0.75 ลานบาท ป 2550 0.52 ลานบาท ขาดทุนจากการ
ดอยคาของเงินลงทุนป 2551 28.32 ลานบาท ป 2550  20.66 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 37.08% คาใชจายอื่น ป 2551  86.04 ลานบาท ป 2550 8.11
ลานบาท เพิ่มขึ้น 960.73% เปนผลใหคาใชจายในป 2551  10,437.85
ลานบาท ป 2550 10,732.06 ลานบาท ลดลง 2.74% ในขณะที่รายไดรวม
ของบริษัท ลดลง 1.76%

Expenses :
 Cost of sales in 2008 totalled  Baht 7,058.37 million, decrease of

6.26% compared with the 2007 figure of Baht 7,529.68 million. Selling

and administrative expenses for 2008 were Baht 3,264.37 million

representing an increase of 2.88% over 2007 figure of Baht 3,173.09

million. Interest expenses in 2008 were Baht 0.75 million compared

with Baht 0.52 million in 2007. Loss from impairment of investments

in 2008 were Baht 28.32 million, an increase of 37.08% from the

2007 figure of Baht 20.66 million. Other expenses in 2008 were Baht

86.04 million, an increase of 960.73% from the 2007 figure of Baht

8.11  million.  This resulted in total expenses for the year  2008

decreasing to Baht 10,437.85 million or 2.74% compared with the

2007 figure of Baht 10,732.06 million while the Company's total

income for the year 2008 decreased by 1.76%.

    ในป 2551 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไดรับผลกระทบจากปญหา
วิกฤติเศรษฐกิจโลก รวมทั้งความไมสงบทางการเมืองในประเทศ ทำให
รายไดของบริษัทฯ ลดลง 1.76% แตบริษัทฯ  สามารถทำกำไรสุทธิได
มากขึ้นจากป 2550 เทากับ 6.60% เปนผลจากการที่บริษัทฯ บริหารตนทุน
สินคาขายอยางมีกลยุทธ การบริหารคาใชจายอยางมีประสิทธิภาพ การผสม
ผสานระหวางการบริหารงานที่เปนระบบอยางตอเนื่อง และจริงจังของคณะ
กรรมการบริหาร และการรวมแรงรวมใจของพนักงาน

 In 2008, the country's economy has been affected by the global

economic crisis as well as the national political unrest which affected

the 1.76% decrease of the Company revenue. However, the profit

increased  6.60%  compared  with  2007  due  to  the strategic

management  in the cost of goods sold, including efficient expense

management.  This included a proper mix between the continually

aggressive and systematic management of the Company's executives

along with an aggregated contribution of all I.C.C. staff.

ตนทุนขาย  7,058.37   7,529.68   9,092.89   (6.26)  (17.19)

คาใชจาย  3,264.37   3,173.09   3,151.81   2.88   0.68 

 ในการขายและบริหาร
ดอกเบี้ยจาย  0.75   0.52   0.49   42.38   7.04 

ขาดทุนจาก  28.32   20.66   40.07   37.08   (48.43)

 การดอยคาของเงินลงทุน     

คาใชจายอื่น  86.04   8.11   10.47   960.73   (22.72)

รวม  10,437.85   10,732.06   12,295.73   (2.74)  (12.72)

ตารางเปรียบเทียบคาใชจาย (ลานบาท)

คาใชจาย 2551 2550 2549
51/50 50/49
%  เพิ่ม (ลด)

รายได  11,479.78   11,685.53   13,336.06   (1.76)  (12.38)

คาใชจาย  10,437.85   10,732.06   12,295.73   (2.74)  (12.72)

กำไรกอนภาษี  1,041.92   953.47   1,040.33   9.28   (8.35)

ภาษีเงินได  263.31   223.08   306.92   18.03   (27.32)

กำไรสุทธิ  778.61   730.39   733.41   6.60   (0.41)

กำไร
ตารางเปรียบเทียบกำไร (ลานบาท)

รายละเอียด 2551 2550 2549
51/50 50/49
%  เพิ่ม (ลด)

Cost of sales 7,058.37 7,529.68 9,092.89 (6.26) (17.19)

Selling & 3,264.37 3,173.09 3,151.81 2.88 0.68 

 administrative expenses     

Interest expenses 0.75 0.52 0.49 42.38 7.04 

Loss from 28.32 20.66 40.07 37.08 (48.43)

 impairment of investments     

Other expenses 86.04 8.11 10.47 960.73 (22.72)

Total 10,437.85 10,732.06 12,295.73 (2.74) (12.72)

Operating expenses 2008 2007 2006 %Increase (decrease)

Revenues  11,479.78   11,685.53   13,336.06   (1.76)  (12.38)

Expenses  10,437.85   10,732.06   12,295.73   (2.74)  (12.72)

Profit before tax  1,041.92   953.47   1,040.33   9.28   (8.35)

Income tax  263.31   223.08   306.92   18.03   (27.32)

Net profit  778.61   730.39   733.41   6.60   (0.41)

Details 2008 2007 2006

Comparative Revenue Chart (Millions Baht)

08/07 07/06

08/07 07/06

Net Profit :
Comparative Profit Chart (Millions Baht)

%Increase (decrease)



Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
An aspiring leader must go through hardship first.



เงินปนผล
 บริษัทฯ มีเจตนาอันแนวแนที่จะรักษาอัตราการจายเงินปนผลใหผูถือ
หุนในอัตราหุนละ 0.20 บาท ตอป (เทากับ 20% ของราคา PAR) ทั้งนี้ขึ้น
อยู กับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจเปนหลัก จากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2551 ประชุม ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ
2552 มีมติใหนำเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ซึ่งจะจัดใหมี
ขึ ้นในวันที่ 27 เมษายน 2552 กำหนดใหบริษัทฯ จายเงินปนผล สำหรับ
ผลการดำเนินงานประจำป 2551 ในอัตราหุนละ 1.00 บาท เทากับ 100%

ตอหุน ในราคา PAR

ฐานะการเงิน
 สินทรัพย ณ วันที่  31  ธันวาคม  2551  บริษัทฯ  มีสินทรัพยรวม
13,276.68 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 จำนวน 459.19 ลานบาท เทียบ
เปน 3.58% ดังรายละเอียด
 สินทรัพยหมุนเวียน ป 2551 บริษัทฯมีสินทรัพยหมุนเวียนจำนวน
5,854.81 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 จำนวน 733.88 ลานบาท เทียบ
เปน 14.33% เนื่องจาก
 1. เงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด เพิ่มขึ้น 37.50 ลานบาท
 2. เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น  377.40  ลานบาท
 3. ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ ลดลงจากป 2550 จำนวน 70.25

  ลานบาท เทียบเปน  3.81% เนื่องจากยอดขายบริษัทป 2551 ลดลง
  จากป 2550 จำนวน 285.08 ลานบาท เทียบเปน 2.54%

 4. เงินใหกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 314.15 ลานบาท
 5. สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจากป 2550 จำนวน 48.12 ลานบาท เทียบเปน
  1.83% จากการเปลี่ยนแปลงระบบการคาในรานคาบางกลุม เพื่อให
  สอดคลองกับธุรกิจการคาของรานคากลุมนั้นๆ ซึ่งเปนผลดีกับบริษัท
  โดยรวม
 6. สินทรัพยอื่น เพิ่มขึ้น 26.96 ลานบาท
 สินทรัพยไมหมุนเวียน ในป 2551 บริษัทฯ มีสินทรัพยไมหมุนเวียน
จำนวน 7,421.88 ลานบาท ลดลงจาก ป 2550 จำนวน 274.69 ลานบาท
เทียบเปน 3.57% เนื่องจาก
 1. เงินใหกูยืมระยะยาวลดลง 63.04 ลานบาท
 2. เงินลงทุนระยะยาวลดลง 70.63 ลานบาท ประกอบดวยการลงทุน
  เพิ่มขึ้นสุทธิ 216.85 ลานบาท หักผลขาดทุนจากการจำหนาย และ
  รับคืนเงินลงทุน 7.36 ลานบาท  กำไรจากการปรับมูลคาของหลัก
  ทรัพยตามราคาตลาดลดลง 251.80 ลานบาท  และขาดทุนจากการ
  ดอยคาของเงินลงทุน 28.32 ลานบาท
 3. สินทรัพยถาวรลดลง 68.88 ลานบาท เทียบเปน 3.09%

 4. ที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายลดลง  69.83  ลานบาท เนื ่องจาก
  บริษัทฯ  ขายใหกับบุคคลภายนอก โดยมีกำไร  46.47  ลานบาท
 5. สินทรัพยอื่น ลดลง 2.31 ลานบาท

Dividends :
 It is the  definite  intention of  the  Company to pay dividends to

shareowners at the rate of  0.20  Baht per share per year (equivalent

to 20% of par value). This depends on the Company's operations and

the economic conditions. According to the Board of Directors' Meeting

# 11/2551 held on February 24, 2009 a resolution had been passed

to propose to the  Annual General Shareowners' Meeting scheduled

to be held on April  27, 2009 to pay dividend for  2008 operation at

Baht 1.00  per share, equivalent to 100% per share at par value.

Financial Status :
 Assets : As of December 31, 2008, the Company had total assets

of Baht 13,276.68 million, an increase of Baht 459.19 million or 3.58%

compared with 2007 as following details :

 Current assets : In 2008, the Company had current assets at the

amount Baht 5,854.81 million, an increase of Baht 733.88 million or

14.33% compared with 2007. This is due to :

 1. Cash and cash equivalents increased Baht 37.50 million

 2. Current investment increased Baht 377.40 million

 3. Net accounts  and notes receivables decreased  Baht  70.25

  million or 3.81% compared with 2007, as the sales volume in

  2008 decreased Baht 285.08 million or 2.54% compared with

  2007

 4. Short - term loans increased Baht 314.15 million

 5. Inventories in 2008 increased Baht 48.12 million or 1.83% due

  to  the change of trading system  in some  certain groups of

  shops in order to meet  the business  need of such  groups,

  leading to the Company’s overall satisfactory results.

 6. Other assets increased Baht 26.96 million

 Non - current assets : In 2008,  the Company had non - current

assets  at  the  amount Baht  7,421.88 million,  a decrease of Baht

274.69 million or 3.57% compared with 2007. This is due to :

 1. Long - term loans decreased Baht 63.04 million

 2. Long - term investment decreased Baht 70.63 million, resulting

  from investment increase Baht  216.85 million less Baht 7.36
  million of loss from disposal and recovery of investments, and

  unrealized gain for fair value adjusted in marketable securities

  decreased Baht 251.80 million, as well as Baht 28.32 million

  loss from impairment of investment.

 3. Fixed assets decreased Baht 68.88 million or 3.09%

 4. Land  under an  agreement to buy or to  sell decreased Baht

  69.83  million  due to being sold to the third party with profit

  Baht 46.47 million.

 5. Other assets decreased Baht 2.31 million

Explanation and Analysis of Financial Status and Performance
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 หนี้สิน ป 2551 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 2,147.33 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ป 2550 จำนวน 223.01 ลานบาท เทียบเปน 11.59% เกิดจากเจาหนี้การ
คาและคาใชจายคางจาย เพิ่มขึ้น 243.24 ลานบาท หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
ลดลง 20.23 ลานบาท และบริษัทฯ ไมมีหนี้สินจากการกูยืม

 สวนของผู ถือหุ น  ป  2551  บริษัทฯ  มีสวนของผู ถือหุ น จำนวน
11,129.36 ลานบาท เพิ่มขึ้น 236.18 ลานบาท เทียบเปน 2.17% เกิดจาก
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 778.61 ลานบาท กำไรที่ยังไมเกิดจริง
จากการปรับราคายุติธรรมของหลักทรัพยลดลง จำนวน 251.80 ลานบาท
และจายเงินปนผลจำนวน 290.63 ลานบาท

 Liabilities In 2008, the Company has total liabilities at the amount
Baht 2,147.33 million, an increase of Baht 223.01 million or 11.59%
compared with 2007, due to an increase of accounts payable and
accrued expenses at Baht 243.24 million, while other non - current
liabilities decrease Baht 20.23 million, as well as being debt free from
loan.
 Shareowners' equity In 2008, the shareowner equity amounted
Baht 11,129.36 million, an increase of Baht 236.18 million or 2.17%,
due to the net operating profit amounting Baht 778.61 million and the
decrease in unrealized fair value adjustment in marketable securities
at the amount Baht 251.80 million, as well as payment of dividend at
the amount Baht 290.63 million.    

ป 2550 เปรียบเทียบกับป 2549
 ในป 2550 บริษัทฯ มีรายไดจำนวน 11,685.53 ลานบาท ในป 2549
จำนวน 13,336.06 ลานบาท ลดลง 12.38% เปนผลจากการขายป 2550
11,232.10 ลานบาท ป 2549 จำนวน 12,888.40 ลานบาท ลดลง 12.85%
เงินปนผลรับป 2550 268.15 ลานบาท ป 2549 235.12 ลานบาท เพิ่มขึ้น
14.05% ดอกเบี้ยรับป 2550  31.04 ลานบาท ป 2549 43.64 ลานบาท
ลดลง 28.87% กำไรจากการโอนกลับรายการบัญชีหนี้สงสัยจะสูญป 2550
20.38 ลานบาท ป 2549 7.77 ลานบาท เพิ่มขึ้น 162.34% กำไรจากการ
โอนกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคาของที ่ดิน ป 2550 15.87
ลานบาท ป 2549 ไมมีรายการ และรายไดอื่นป 2550 117.99 ลานบาท
ป 2549 161.13 ลานบาท ลดลง 26.78%

 บริษัทฯ  มีตนทุนขาย ในป  2550   7,529.68  ลานบาท ป 2549
9,092.89 ลานบาท ลดลง 17.19% คาใชจายในการขายและบริหาร ป 2550
3,173.09 ลานบาท ป 2549  3,151.81 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.68% ดอกเบี้ย
จายป 2550   0.52 ลานบาท ป  2549   0.49 ลานบาท ขาดทุนจากการ
ดอยคาของเงินลงทุนป 2550  20.66 ลานบาท ป 2549  40.07 ลานบาท
ลดลง 48.43% คาใชจายอื ่น ป 2550  8.11 ลานบาท ป 2549  10.47
ลานบาท ลดลง  22.72%  เปนผลใหคาใชจายในป  2550  10,732.06
ลานบาท ป 2549  12,295.73 ลานบาท ลดลง 12.72% ในขณะที่รายได
รวมของบริษัทลดลง 12.38%

Summary Review of 2007 Operations
 Company revenues for  2007  totalled Baht  11,685.53  million
representing decrease of 12.38% compared with the 2006 figure of
Baht 13,336.06 million. This resulted from 12.85% decrease in sales
from Baht 12,888.40 million in 2006 to Baht 11,232.10 million in 2007.
An increase of 14.05% in dividends income from Baht 235.12 million
in 2006 to Baht 268.15 million in 2007, a decrease of 28.87% in
interest income from Baht 43.64 million in 2006 to Baht 31.04 million
in 2007, an increase of 162.34% in gain from reversal of doubtful
accounts from Baht 7.77 million in 2006 to Baht 20.38 million in 2007.
Gain from reversal of loss from impairment of land in 2007 was Baht
15.87 million while there was no record in 2006. Other revenues in
2007 were recorded at Baht 117.99 million compared with Baht
161.13 million in 2006 representing a decrease of 26.78%.
 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 3,173.09
million representing an increase of 0.68% over 2006 figure of Baht
3,151.81 million. Interest expenses in 2007 were Baht 0.52 million
compared with Baht 0.49 million in 2006. Loss from impairment of
investments in 2007 were Baht 20.66 million, a decrease of 48.43%
from the 2006 figure of Baht 40.07 million. Other expenses in 2007
were Baht 8.11 million, a decrease of 22.72% from the 2006 figure
of Baht 10.47 million. This resulted in total expenses for the year
2007 decreasing to Baht  10,732.06  million or  12.72%  compared
with the 2006 figure of Baht 12,295.73 million while the Company's
total income for the year 2007 decreased by 12.38%.

พนักงานขายประจำเคานเตอร 5,740   5,662   1.38 

พนักงานประจำสำนักงาน 1,687   1,792   (5.86)

รวม 7,427   7,454   (0.36)

จำนวนพนักงาน
ตารางเปรียบเทียบจำนวนพนักงาน

รายละเอียด 2551 2550 % เพิ่ม (ลด)
51/50

Counter sales force 5,740   5,662   1.38

Office work force 1,687   1,792   (5.86)

Total 7,427   7,454   (0.36)

Details 2008 2007

Number of Employees :
Comparative Number of Employees Chart

%Increase
(decrease)

08/07

Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
A quick temper is the bane of a long friendship.





 ในป  2550  สภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวตลอดป จากปญหา
ความไมชัดเจนและความไมแนนอนทางการเมือง ปญหาความผันผวนของ
คาเงินบาท  ปญหาความไมสงบทางภาคใตและภาวะราคาน้ำมันที่สูงขึ้น
สงผลกระทบดานจิตวิทยาของผูบริโภค เกิดการชะงักงันในการใชจายภาค
ประชาชนทำใหรายไดของบริษัท ลดลง  12.38%  แตบริษัทฯ สามารถทำ
กำไรสุทธิไดใกลเคียงกับป 2549 เปนผลจากการผสมผสานระหวางการบริหาร
งานที่เปนระบบอยางตอเนื่องและจริงจังของคณะกรรมการบริหาร และการ
รวมแรงรวมใจของพนักงาน
 ในป 2550 บริษัทฯ มีเงินสดเพิ่มจากกิจกรรมดำเนินงาน 588.19 ลาน
บาท เงินสดใชไปจากกิจกรรมลงทุน 301.41 ลานบาท และเงินสดใชไปใน
กิจกรรมจัดหาเงิน 290.63 ลานบาท เปนผลใหเงินสดลดลงสุทธิ 3.85 ลาน
บาท อัตราสวนของสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้นจาก
2.22 เทา ในป 2549 เปน 2.75 เทา ในป 2550 สินทรัพยสภาพคลองตอ
หนี้สินหมุนเวียนในป 2550 1.18 เทา ป 2549 1.08 เทา เพิ่มขึ้น 0.10 เทา
อัตราสวนของหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในป 2550 0.18 เทา ป 2549 0.25
เทา ลดลง 0.07 เทา

การดำเนินงานและฐานะการเงินที่ผานมา
 1. ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน

 In 2007 the national economy was sluggish throughout the year.

Various situations including the political ambiguity 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 their spending.  This

resulted to the 12.38% decrease of the Company revenue. However,

the Company net profit was nearly close to the year 2006. This was

the result of a proper mix between the continually  aggressive  and

systematic management of the Company’s executives along with an

aggregated contribution of all I.C.C. staff.

 In 2007, the Company had an increase in cash from operations

amounting to Baht  588.19  million, with Baht  301.41  million being

used for investment, and Baht  290.63 million for financing, resulting

in  a net cash  decrease of  Baht  3.85  million.  The  current  ratio

increased from 2.22 times in 2006 to 2.75 times in 2007. The quick

ratio in 2007 increased by 0.10 times compared with 1.08 times in

2006  to 1.18 times in  2007,  while the debt to equity ratio in 2007

decreased by 0.07 times compared with 0.25 times in 2006 to 0.18

times in 2007.

Past Financial Performance and Position
 1. Appropriate Capital Structure :

   จากตัวเลขอัตราสวนหนี้สินตอทุนในป 2551 0.19 เทา บงบอกถึง
ฐานะของสวนผูถือหุนที่มีมากกวาหนี้สินรวม  ตลอดจนศักยภาพของการ
ขยายฐานหนี้ไดอีกมาก หากโอกาสในการทำธุรกิจมาถึง

 2. ความเพียงพอของสภาพคลอง

   The debt to equity ratio in 2008 is 0.19 times indicates that

the Company's net equity is much greater than total liabilities and,

hence, the Company has a potential expansion of liabilities bases

when the opportunities arise.

 2. Adequate Liquidity : 

2551  0.19

2550  0.18

2549  0.25

ป อัตราสวน
หนี้สินตอทุน

2008 0.19

2007 0.18

2006 0.25

Year Debt/equity
ratio

2551 2.78 0.60 1,190.05

2550 2.75 0.27    588.19

2549 2.22 0.12    299.84

ป อัตราสวน
สภาพคลอง

อัตราสวน
สภาพคลอง
กระแสเงินสด

เงินสดเพิ่มจาก
การดำเนินงานจาก
งบกระแสเงินสด

2008 2.78 0.60 1,190.05

2007 2.75 0.27 588.19

2006 2.22 0.12 299.84

Year Liquidity
ratio

Liquidity
ratio of

cash flow

Cash increase from
operation in the

Statements of Cash Flows

Explanation and Analysis of Financial Status and Performance




ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
ความสำเร็จยอมเปนของผูมีความเพียร



 จากอัตราสวนสภาพคลองพบวา บริษัทฯ มีสภาพคลองที่ดีมีทรัพยสิน
หมุนเวียนมากกวาหนี้สินหมุนเวียน ในป 2551 อัตราสวนสภาพคลอง 2.78
เทา ป  2550 2.75 เทา เพิ่มขึ้น 0.03 เทา อัตราสวนสภาพคลองกระแส
เงินสด ป 2551 เทากับ 0.60 เทา ป 2550 0.27 เทา เพิ่มขึ้น 0.33 เทา
เกิดจากกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ ่มขึ ้น  601.86

ลานบาท จากป 2550 จำนวน 588.19 ลานบาท เปน 1,190.05 ลานบาท
ในป 2551 เนื่องจาก
 1. ในป 2551 บริษัทฯ รับชำระหนี้จากลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับที่เกิด
จากการขายในปปจจุบันไดนอยกวาป 2550 จำนวน 352.50 ลานบาท
 2. ในป 2551 บริษัทฯ จายชำระเจาหนี้การคาและคาสินคา นอยกวาป
2550 จำนวน 569.75 ลานบาท
 3. ในป 2551 บริษัทฯ จายชำระหนี้สินอื่นๆ นอยกวาป 2550 จำนวน
229.26 ลานบาท
 4. ในป  2551  บริษัทฯ  จายชำระคาสินทรัพยอื่นๆ มากขึ้น  43.80

ลานบาท
 5. ในป 2551 บริษัทฯ มีเงินสดรับหลังหักรายจายดำเนินงานเพิ่มขึ้น
199.15 ลานบาท

 3. คุณภาพสินทรัพย
 ในป 2551 บริษัทฯ ขายที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขาย ราคาทุน 69.83

ลานบาท  ใหกับบุคคลภายนอก  โดยบริษัทฯ  มีกำไรจากการขายจำนวน
46.47 ลานบาท     

 ที่ดิน, อาคาร  และ อุปกรณสวนใหญ เปนสินทรัพยที่บริษัทฯ  จัดหา
สะสมมาใชงานตลอด  44  ปที่ผานมา  และไดจัดหามานานโดยสม่ำเสมอ
ดังนั้นมูลคาราคาแทจริงของสินทรัพย  โดยเฉพาะราคาที่ดินในปจจุบันมี
มูลคาสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาที่แสดงไวในงบการเงิน
 ในดานเงินลงทุน ในป 2551ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40  เรื่อง
การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน บริษัทฯ มีกำไรที่
ยังไมเกิดจริงจากการปรับราคายุติธรรมของหลักทรัพย ลดลง 251.80 ลาน
บาท แสดงในสวนของผูถือหุน และตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง
การดอยคาของสินทรัพย เกิดผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน หลัง
หักกำไรจากการโอนกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน
เปนเงิน 28.32 ลานบาท
 ในป  2551  บริษัทฯ ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นประเภทตั๋วแลกเงิน
จำนวน 445.00 ลานบาท โดยกำหนดนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ดังนี้

 Regarding the liquidity ratio, an increasing liquidity was shown

while  the amount of current  assets was  higher  than the current

liabilities. In 2008  the liquidity ratio was 2.78  times compared with

2.75  times in  2007,  representing an increase of  0.03  times. The

liquidity ratio of cash flow in  2008 was  0.60  times compared with

0.27  times in  2007,  representing an increase of  0.33 times. This

resulted from an increase cash flow from operation of Baht 1,190.05

million compared with Baht  588.19 million in  2007,  equivalent to a

total increase of Baht 601.86 million, due to following reasons :

 1. In 2008, the Company received a decreased payment from the

accounts and notes receivables incurring from the sales of that year,

compared with 2007 at the total amount Baht 352.50 million.

 2. In  2008,  the amount of payment for accounts payable and

goods was less than those in 2007 at the total amount Baht 569.75

million.

 3. In 2008, payment for other debts was less than those in 2007

at the total amount Baht 229.26 million. 

 4. In 2008, payment of other assets increased Baht 43.80 million.

 5. In 2008, cash received after deduction of operating expenses

increased Baht 199.15 million.

 3. Quality of Assets :
 In 2008, the Company sold a plot of land under an agreement to

buy and to sell to the third party at cost Baht 69.83 million with profit

Baht 46.47 million.

 The  Company's  property,  plant  and  equipment  have  been

accumulated over the past 44 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.

 In 2008, according to IAS No.40 on the Accounting for Investments

in debt and capital share securities, the Company has unrealized gain

for fair value  adjustment in  marketable securities decrease  Baht

251.80  million  showing  in  shareowners'  equities.  Additionally,

according to IAS No. 36 on Impairment of Assets, the Company has

suffered loss from impairment of investments after deduction of gain

from reversal of loss from impairment of investments at the amount

of Baht 28.32 million.

 In 2008, the Company invested in the short - term debt security

at the amount Baht 445.00 million. The investment is in the form of

bill of exchange with following criteria :

Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
Success always befriends those with perseverance.





 1. สภาพคลองสูง เปลี่ยนมือไดงาย
 2. อัตราผลตอบแทนสูงกวาเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจำ อัตรา
  ที่ไดประมาณ 2.52% - 2.80%

 3. มีความเสี่ยงต่ำ ไดรับผลตอบแทนที่แนนอน
 4. ใหธนาคาร ซึ่งมีฐานะดีกู หรืออาวัล 
 5. ระยะเวลาลงทุนเปนระยะสั้น
นโยบายการใหสินเชื่อสำหรับลูกหนี้การคา กำหนดดังนี้
 1. ความสามารถในการชำระหนี้คาสินคาของรานคา
 2. ความเอาใจใสของผูบริหารของรานคา
 3. ศักยภาพการเจริญเติบโตของรานคา
 4. มีระบบบัญชีที่ดี โปรงใส ตรวจสอบได
 5. มีระบบการจัดการบริหารดานคลังสินคา และจัดสงที่ดี
 6. มีระบบการควบคุมภายในที่ดี รวมถึงการควบคุมการเขาออกของคน
  และสินคาไดอยางรัดกุม ไมรั่วไหล
 7. มีหลักประกันที่มั่นคง แข็งแรง และครอบคลุม 

 ในป 2551 ปญหาความไมสงบทางการเมืองในประเทศ และปญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจโลก สงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจดวยความยากลำบาก แตจาก
ประสบการณในการฟนฝาวิกฤติในอดีต เปรียบเสมือนวัคซีนที่สั่งสมทำให
บริษัทฯ สามารถผานพนไปไดดวยดีตลอดมา  ดั่งวลีที่ทานประธานเครือ
สหพัฒนกลาวใหกำลังใจเสมอเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ "คนอื่นแยเรามักจะดี"
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการบริหารตนทุน การติดตามเปาหมาย
อยางใกลชิด การปรับเปลี่ยนกลยุทธอยางทันทวงที อาศัยระบบ  QRMS

( Quick Response Marketing System  )   การทำ CRM  ( Customer

Relationship Management ) ผานทางระบบสมาชิก HIS & HER เพื่อเสริม
ศักยภาพในการแขงขัน เมื่อผสมผสานกับแนวคิดเชิงบวก ที่ผูบริหารปลูกฝง
ใหกับพนักงานทุกคนในทุกระดับชั้นในองคกร   จึงเปนแรงสงใหบริษัทฯ
สามารถฟนฝาอุปสรรคจนประสบความสำเร็จตามเปาหมาย และคงความ
เปนผูนำในตลาด

4. ความสามารถในการทำกำไร

 1. High liquidation and easily transferable

 2. Higher  interest rate than the one given by  saving and fixed

  deposit. The interest rate is around 2.52% - 2.80%

 3. Low risk with a fixed return.

 4. Lending or being avaled by the banks with good financial status

 5. Short - term investment

 Measures to  be  considered  when  providing  credit  facility to

accounts receivable are as follows :

 1. Ability to pay the debt

 2. Management attention given to their business

 3. Potential  toward business growth

 4. Auditable and transparent accounting system

 5. Efficient logistic and inventory management

 6. Efficient  internal  control  including  the  security  system

  controlling warehouse and entrance and exit to the building

 7. Secured and completely coverage collateral

 The country's political unrest and global economic crisis in 2008

have generated considerable impacts on business undertakings in

general. However, due to the lessons learnt from the previous crisis,

the Company has been well immunized resulting to  its  continually

weathering a storm. This can be demonstrated by the Saha Group's

Chairman who usually promoted all staff spirit during crisis with the

frequent sayings :  "We usually do well amid crisis". Work efficiency

and cost management were promoted during that period, along with

close  monitoring of  actions against  targets, and timely strategic

adjustment through the Quick Response Marketing System (QRMS).

Apart  from  an  implementation  of  the  Customer  Relationship

Management (CRM)  conducted under the His & Her membership

scheme for enhancing its competitive advantages, the positive thinking

concept implanted by the management to employees of all levels,

have driven the Company to overcome obstacles and to maintain the

leadership in the market.

4.  Profitability :

Price/
earning
ratio

2551 6.78 9.52 7.07 2.68 17.91

2550 6.25 8.49 6.81 2.51 16.14

2549 5.50 8.07 7.22 2.52 17.86

ป
อัตรากำไร

ตอ
รายไดรวม

อัตรากำไร
จากการ
ดำเนินงาน

อัตรากำไร
ตอสวนของ
ผูถือหุน

กำไรตอหุน
Price/
earning
ratio

2008 6.78 9.52 7.07 2.68 17.91

2007 6.25 8.49 6.81 2.51 16.14

2006 5.50 8.07 7.22 2.52 17.86

Year
Earning

to
revenues

Earning
from

operation

Earning
to

equity
Earning
per share

Explanation and Analysis of Financial Status and Performance


ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
ปลูกตนไมใหญใชเวลานับ 100 ป สรางคนดีใชเวลา 10 ป





 ในป 2551  บริษัทฯ มีอัตรากำไรจากการดำเนินงาน  9.52% ป 2550
8.49% เพิ่มขึ้น 1.03% กำไรตอหุนในป 2551  2.68 บาท ป 2550  2.51
บาท เพิ่มขึ้น 0.17 บาท
 ในขณะที่อัตรากำไรตอรายไดรวมป  2551  6.78%  ป  2550  6.25%
เพิ่มขึ้น  0.53%  และอัตรากำไรตอสวนของผูถือหุนป  2551   7.07%
ป 2550  6.81%  เพิ่มขึ้น 0.26% เปนผลจากการที่บริษัทฯ บริหารตนทุน
สินคาขายอยางมีกลยุทธ  การบริหารคาใชจายอยางมีประสิทธิภาพ  การ
ผสมผสานระหวางการบริหารงานที่เปนระบบอยางตอเนื่อง และจริงจังของ
คณะกรรมการบริหาร และการรวมแรงรวมใจของพนักงาน

 In  2008  the Company gained  9.52%  earning from operation

compared with 8.49% in 2007 or 1.03% increase. Earning per share

in 2008 was Baht 2.68 compared with Baht 2.51 in 2007 or Baht 0.17

increase.

 Earning to revenues for the year 2008 was 6.78% compared with

6.25% in 2007 or 0.53% increase and earning to equity was 7.07% in

2008 compared with 6.81% in 2007 or an increase of 0.26%. This was

due to  the strategic  management  of  its cost of goods sold and

efficient expenditure management, as well as a proper mix between

the continually  aggressive  and systematic  management  of  the

Company’s executives along with an aggregated contribution of all

I.C.C. staff.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1.14

1.78

2.15

1.42

2.35 2.38 2.52 2.51
2.68

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

NET EARNINGS PER SHARE ป 2000 - 2002 ปรับฐานการคำนวณใหมเพื่อเปรียบเทียบกับป 2003 - 2008
จากการที่บริษัทฯ แปลงมูลคาหุนสามัญในป 2003 จากเดิมมูลคาหุนละ 10.00 บาท เปนมูลคาหุนละ 1.00 บาท
The calculation of net earnings per share from 2000 - 2002 has been adjusted to compare with the year
2003-2008 due to stock split in 2003 from Baht 10.00 per share to Baht 1.00.

NET EARNINGS PER SHARE (BAHT)

Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
It takes a hundred years to grow a large tree; it takes 10 years to build a good man.





งบการเงินป 2003 - 2005 จัดหมวดใหมเพื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินป 2006 และ 2007
Financial Statements in the year 2003 - 2005 have been reclassified for comparision with the 2006 and 2007 Financial Statements.

TOTAL REVENUE ALLOCATION ( BILLIONS BAHT ) 
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TOTAL REVENUES

CONSIST OF

EARNINGS BEFORE

TAX

TOTAL EXPENSES

COST OF SALES

รายไดจากการขายสินคา 10,947.02 95.36 11,232.10 96.12   (2.54)
รายไดอื่น
 กำไรจากการขายเงินลงทุน - - 5.62 0.05 -

 กำไรจากการขายทรัพยสิน 43.21   0.38   4.03   0.03   971.34 

 เงินปนผลรับ 324.01   2.82   268.15   2.29   20.83 
 ดอกเบี้ยรับ 42.30   0.37   31.04   0.27   36.27 
 คาเชารับ 46.17   0.40   44.77   0.38   3.12 
 กำไรจากการโอนกลับรายการ 3.25   0.03   20.38   0.17   (84.06)
  บัญชีหนี้สงสัยจะสูญ      
 กำไรจากการโอนกลับรายการ - - 15.87 0.14 - 
  บัญชีขาดทุนจากการดอยคาของที่ดิน
 รายไดอื่น 73.82   0.64   63.57   0.54   16.15 
รวมรายได 11,479.78 100.00 11,685.53 100.00  (1.76)

รายไดของบริษัท
ป 2551 ป 2550

ลานบาท % ลานบาท %
รายได %เพิ่ม(ลด)

51/50

Company's revenues
2008 2007Revenues

%Increase
(decrease)

08/07Millions Baht % Millions Baht %

Sales  10,947.02 95.36 11,232.10 96.12 (2.54)
Other income
  Gain from disposal - - 5.62 0.05 - 
  of investments
  Gain from disposal 43.21 0.38   4.03   0.03 971.34 
  of assets
  Dividend income 324.01 2.82   268.15   2.29   20.83 
  Interest income 42.30 0.37   31.04   0.27   36.27 
  Rental income 46.17 0.40   44.77   0.38   3.12 
  Gain from reversal of 3.25 0.03   20.38   0.17   (84.06)
  doubtful  debt      
  Gain from reversal of - - 15.87  0.14 - 
    loss from impairment of land
  Other revenues 73.82   0.64   63.57   0.54   16.15 
Total revenues 11,479.78 100.00 11,685.53 100.00 (1.76)

Explanation and Analysis of Financial Status and Performance


ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
เกิดเปนคน เงยหนาตองไมอายฟา กมหนาตองไมอายดิน





 ในป 2551 บริษัทฯ มีวงจรการหมุนของเงินสด (Operating cycle days)

ยาวกวาป 2550 จาก 124.59 วัน เปน 134.50 วัน ยาวขึ้น 9.91 วัน เกิดจาก
 1. ระยะเวลาการดำรงสินคาคงคลัง (ระยะเวลาขายสินคา) เพิ่มจาก 125.86
วัน ในป 2550 เปน 136.38 วัน ยาวขึ้น 10.52 วัน เนื่องจากบริษัทฯ ไดรับ
ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวตลอด ป 2551 ทำใหยอดขายสินคา
ของบริษัทลดลง ในขณะที่สินคาคงเหลือไมอาจจะปรับลดไดในสัดสวนเดียว
กับการขายที่ลดลง
 2. ระยะเวลาการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ ในป 2551 61.62 วัน ในป 2550
68.33 วัน สั้นลง 6.71 วัน เปนผลจากการเปลี่ยนระบบการคาในรานคาบาง
กลุม เพื่อใหสอดคลองกับธุรกิจการคาของรานคากลุมนั้นๆ และเปนผลดีกับ
บริษัทโดยรวม
 3. ระยะเวลาการชำระหนี้แกเจาหนี้ในป 2551 63.50 วัน ป 2550 69.60
วัน สั้นลง 6.10 วัน เกิดจากฐานตัวเลขในการคำนวณ การจายชำระหนี้ของ
บริษัท จายตามขอตกลงที่มีกับเจาหนี้ตลอดมาไมวาสภาวะเศรษฐกิจจะเปน
อยางไร เปนสวนหนึ่งของการดูแล STAKEHOLDER ตาม POLICY ของ
บริษัท

 In  2008,  the operating cycle days were 9.91 days longer than

those in 2007, from 124.59  days to  134.50  days, due to following

reasons :

 1. Period  of  inventories coverage  ( period of goods selling )

increased from 125.86  days in  2007  to  136.38  days  in  2008,

representing a total of 10.52 days longer period. This resulted from

the sluggish  economy  throughout  the year 2008,   affecting  the

decrease of corporate sales while inventories could not be adjusted

to the same decreased ratio as decreasing sales volume.

 2. The collection period in 2008 was 61.62 days while in 2007 was

68.33 which was 6.71 days shorter. This resulted from trading system

change of some groups of shops to meet their business requirement,

rendering good result to the Company as a whole.

 3. Payment period in  2008 was 63.50  days while in  2007 was

69.60 days which was 6.10 days shorter. This  was due to the data

base for calculation. The payment of accounts payable has always

been  made in  accordance with  the agreement entered with the

creditors no matter how good or bad the economy situation would

occur.  This was a part of the Company policy in taking care of the

stakeholder.

5.  วงจรหมุนของเงินสด

ป 
ระยะเวลา
การดำรง
สินคา

ระยะเวลา
รับชำระหนี้
จากลูกหนี้

ระยะเวลา
ชำระหนี้
แกเจาหนี้

วงจร
การหมุน
ของเงินสด

2551 136.38 61.62 63.50 134.50

2550 125.86 68.33 69.60 124.59

2549   95.36 62.96 65.49   92.83

5.  Operating Cycle Days :

Year Inventories
coverage

Collection
period

Payment
period

Operating
cycle days

2008 136.38 61.62 63.50 134.50

2007 125.86 68.33 69.60 124.59

2006   95.36  62.96 65.49   92.83

Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
A man should be able to look up without humiliation and look down without shame.





6. ภาระผูกพันที่อาจมีผลกระทบตอฐานะการเงิน / ผลการดำเนิน
 งาน อยางมีนัยสำคัญ
 รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 23 ภาระผูกพันและ
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นหนา 181-182 ในรายงานประจำปนี้

เปาหมายการดำเนินธุรกิจ
 บริษัทฯ  มุงที่จะพัฒนาสินคาของบริษัทที่มีอยูเดิมใหเหมาะกับความ
ตองการของผูบริโภคมากขึ้น   ในชองทางที่บริษัทจำหนายสินคาอยูใน
ปจจุบัน   รวมทั้งมีแผนที่จะขยายชองทางที่มีอยูแลวใหมีปริมาณมากขึ้น
และขยายเขาไปในชองทางใหมๆ   เชน   Retail Shops,  Boutiques,

Specialty Shops ฯลฯ  เพื่อเพิ่มความสามารถในการนำสินคาใหถึงมือผู
บริโภคไดมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งจัดหาสินคาที่มีตนทุนลดลงทั้งจากในประเทศ
และตางประเทศ  เพื่อใหบริษัทมีงบประมาณ  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำ
การตลาดของผลิตภัณฑ สงผลใหบริษัทมีผลกำไรดีขึ้น

โครงการในอนาคต
 บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตลาดตางประเทศอยางจริงจัง โดยรวม
มือกับนักธุรกิจตางประเทศ ตั้งศูนยปฏิบัติการในตางประเทศในรูปแบบตางๆ
รวมทั้งรวมกับบริษัทในเครือในการจำหนายสินคา และทำการตลาดสินคา
ตางๆ ในตางประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายขยายชองทางการขาย
ปลีกใหมๆ ที่บริษัทฯ บริหารเอง และขยายงานทางดานธุรกิจสื่อ และธุรกิจ
Edutainment  ใหมากขึ้น และมีประสิทธิผลขึ้น

6. Obligation  Liable  to Financial Situation  /  Result  of
 Operation
 Details are stated in the Note to the Financial Statements  No.23

commitment and contingent liabilities page 181-182 in this Annual

Report.

Business Targets
 The Company aims to respond better to consumer needs by

improving its existing products and better catering to customers within

the currently available channels.  It also aims to expand the number

of the  existing  channels into  new  areas,  such as  retail  shops,

boutiques,  specialty shops, etc.,  in order  to attract  and access a

greater  number of  consumers  and also to provide  domestic and

imported products with reduced  production costs,  so as to retain a

larger proportion of the budget for boosting marketing potential, and

as a result, increasing profits.

Future Projects
 The company  has set  an aim of  expanding our  business

opportunities in international markets,  by cooperating  with foreign

business partners to establish the different modes of our international

operation centers.  We have also  synergized  all the  efforts of all

subsidiaries for international distribution of our products, including the

development of new distribution channels under our own management,

as well  as the  search for  solid expansion  in media  business

communication and edutainment areas.
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BOOK VALUE PER SHARE  ป  2000 - 2002 ปรับฐานการคำนวณใหมเพ่ือเปรียบเทียบกับป  2003 - 2008 จาก
การที่บริษัทฯ แปลงมูลคาหุนสามัญในป  2003 จากเดิมมูลคาหุนละ 10.00 บาท เปนมูลคาหุนละ 1.00 บาท 

The calculation of book value per share from 2000 - 2002 has been  adjusted to compare with the year

2003 - 2008 due to stock split in 2003 from Baht 10.00 per share to Baht 1.00.

BOOK VALUE PER SHARE (BAHT)

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
ตักน้ำเต็มไดแคภาชนะบรรจุเทานั้น

Explanation and Analysis of Financial Status and Performance





