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Synopsis of Operations
ข้อมูลสำคัญโดยสรุปของกิจการ 

ล้านบาท : Millions Baht

รายการ รายละเอียด DATA DETAILS
2552

2009

 2551  

2008

2550 

2007

รายได้สุทธิ โดยแบ่งรายได้ออกเป็น Net revenues Deriving from  11,218.80  11,479.78  11,685.53 

รายได้จากการขาย• sales•  10,648.59  10,947.02  11,232.10 

เงินปันผลรับ• dividends•  425.31  324.01  268.15 

ดอกเบี้ยรับ• interest income•  18.19  42.30  31.04 

หนี้สงสัยจะสูญได้รับคืน• recovery of doubtful debt•  1.44  3.25  20.38 

กำไรจากการโอนกลับรายการบัญชี• gain from reversal of loss from•  -    -    15.87 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน   impairment of land

รายได้อื่น ๆ• other revenues•  125.27  163.20  117.99 

กำไรสุทธิหลังภาษี หลังหักค่าใช้จ่ายดังรายละเอียด Net profit After deducting  652.29  778.61  730.39 

ต้นทุนขาย• cost of sales•  6,922.83  7,058.37  7,529.68 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร• selling and administrative expenses•  3,359.42  3,350.42  3,181.20 

ดอกเบี้ยจ่าย• interest expense•  -    0.75  0.52 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน• loss from impairment of investments•  31.26  28.32  20.66 

ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น Total expenses  10,313.51  10,437.86  10,732.06 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล• corporate income tax•  253.01  263.31  223.08 

สินทรัพย์รวม ประกอบด้วย Total assets Consisting of  13,917.65  13,276.68  12,817.49 

สินทรัพย์หมุนเวียน• current assets•  6,293.30  5,854.81  5,120.93 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน• non - current assets•  7,624.35  7,421.87  7,696.56 

สินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย Current assets Consisting of  6,293.30  5,854.81  5,120.93 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด• cash and cash equivalents•  239.25  223.79  186.29 

เงินลงทุนชั่วคราว• temporary investments•  890.96  545.66  168.26 

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ (สุทธิ)• trade accounts and notes receivable (net)•  1,796.46  1,772.17  1,842.42 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ• short-term loans to related parties (net)•  87.00  330.15  16.00 

ที่เกี่ยวข้องกัน (สุทธิ)

สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)• inventories (net)•  2,935.06  2,675.61  2,627.49 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น• other current assets•  344.57  307.43  280.47 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย Non-current assets Consisting of  7,624.35  7,421.87  7,696.56 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ• long-term loans to related parties (net)•  12.00  24.00  99.00 

ที่เกี่ยวข้องกัน (สุทธิ)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน• long-term loans given to employee (net)•  6.07  11.96  -   

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ)• receivables under financial lease•  2.52  4.75  6.97 

contracts (net)

เงินลงทุนระยะยาว (สุทธิ)• long - term investments (net)•  4,611.85  4,359.55  4,430.19 

       กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        related parties  4,109.75  3,831.18  3,775.98 

       บริษัทอื่น        other companies  502.10  528.37  654.21 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)• property, plant & equipment (net)•  2,125.53  2,159.24  2,228.12 

สินทรัพย์ถาวรที่ไม่ใช้งาน (สุทธิ)• non - performed fixed assets (net)•  656.31  656.46  656.46 

ที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขาย (สุทธิ)• land under an agreement to buy or •  -    -    69.83 

to sell (net)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)• intangible assets (net)•  13.06  15.48  11.88 

สิทธิการเช่า (สุทธิ)• leasehold (net)•  116.15  125.71  135.28 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น• other non - current  assets•  80.86  64.72  58.83 

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
แม้จะลำบากเพียงใด ก็ย่อมฟื้นคืนเป็นดีได้

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
There is hope for recovery in even the most difficult situations.
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เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน
We make people happy and beautiful
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ล้านบาท : Millions Baht

รายการ รายละเอียด DATA DETAILS
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ที่ดิน อาคาร ประกอบด้วย Property, plant Consisting of  2,125.53  2,159.24  2,228.12 

และอุปกรณ์ ที่ดิน• & equipment land•  1,617.19  1,612.84  1,611.42 

อาคารและค่าปรับปรุงสถานที่• building and improvements•  781.49  777.87  767.38 

เครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะ• office equipment and vehicles•  621.73  597.51  613.43 

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง• furniture and fixtures•  525.32  462.36  421.89 

ค่าเสื่อมราคาสะสม• accumulated depreciation• (1,420.20)  (1,291.34)  (1,186.00)

หนี้สินหมุนเวียน ประกอบด้วย Current liabilities Consisting of  2,076.48  2,105.75  1,862.51 

 เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย• trade accounts and notes payable•  1,232.45  1,286.50  1,203.64 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น• other current liabilities•  844.03  819.25  658.87 

หนี้สินไม่หมุนเวียน Non - current  38.00  41.58  61.81 

liabilities

ส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย Shareowners’ equity Consisting of  11,803.17  11,129.35  10,893.17 

ทุน• capital•  290.63  290.63  290.63 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น• premium on ordinary shares•  1,487.14  1,487.14  1,487.14 

ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน• premium on treasury stock•  51.43  51.43  51.43 

เงินสำรองตามกฎหมาย• legal reserve•  50.00  50.00  50.00 

 เงินสำรองทั่วไป•  general reserve•  1,190.33  1,112.47  1,039.43 

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร• unappropriated retained earnings•  6,850.37  6,566.57  6,151.63 

ผลกำไรจากการปรับราคา• unrealized gain for fair value•  1,883.27  1,571.11  1,822.91 

ยุติธรรมของหลักทรัพย์ adjustment in marketable securities

วงจรการหมุน บริษัทมีวงจรการหมุน Cash flow cycle The Company’s cash flow cycle    A  143.99  134.50  124.59 

ของเงินสด ของเงินสด โดยเริ่มจากการ commences with the purchase   

ซื้อสินค้าและขายออกไปจน and resale of merchandise and 

สามารถรับเป็นเงินสดเข้ามา ending with the collection of cash 

ในกิจการโดยเกิดจาก resulting from

ระยะเวลาการรับชำระหนี้จากลูกหนี้• collection period    • A  62.08  61.62  68.33 

ระยะเวลาการดำรงสินค้าคงคลัง• inventories coverage   • A  147.41  136.38  125.86 

หักด้วย ระยะเวลาการจ่ายเจ้าหนี้ deducted payment period     A  65.50  63.50  69.60 

จำนวนพนักงาน โดยแบ่งกลุ่มพนักงาน Total employees Consisting of             B  7,805  7,427  7,454 

ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

พนักงานขายประจำเคาน์เตอร์• counter sales force           • B  6,085  5,740  5,662 

พนักงานออฟฟิศ• office work force           • B  1,720  1,687  1,792 

รายได้ต่อจำนวนพนักงาน Net revenues per capita C  1,437.39  1,545.68  1,567.69 

กำไรหลังภาษีต่อจำนวนพนักงาน Net profit per capita C  83.57  104.84  97.99 

A    หน่วยเป็น  วัน Unit shows number of days

B    หน่วยเป็น  คน Unit shows number of employees

C    หน่วยเป็น  พันบาท/คน Unit shows thousand baht per headcount
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