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คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ : SE-ED 
1. ภาพรวม 

ในภาพรวมของธุรกิจหนังสือ ยังคาดวานาจะมีการเติบโตตอเนื่องดวยตัวเลข 2 หลักไปอีกหลายป   
ดังนั้น  บริษทัฯ จึงยังคงเนนการเปดรานหนังสือเพิ่มข้ึนทั่วประเทศ  และเพิ่มบทบาทในฐานะผูจัดจําหนายหนังสือ
แกสํานักพิมพอ่ืนมากข้ึนใหสอดคลองกัน  สวนบทบาทของสํานักพิมพนั้น  บริษัทฯ ยังคงเนนการผลิตหนังสือที่มี
คุณภาพ  มีอายุยาว  และมีขนาดตลาดใหญเพียงพอ  โดยไมเนนการเพิ่มจํานวนชื่อเร่ืองมากข้ึนกวาเดิม  ซึ่งในทั้ง
สามสวนธุรกิจนี้  บริษัทฯ สามารถรักษาความเปนรายใหญที่สุดไดอยางชัดเจนในธุรกิจรานหนังสือ  และผูจัด
จําหนายหนังสือ  สวนในธุรกิจสํานักพิมพ  บริษัทฯ ยังคงบทบาท 1 ใน 2 รายใหญที่สุดไวได 

ในป 2547  บริษัทฯ เปดสาขาใหมเพิ่มข้ึนอีก 30 สาขา   ทําใหส้ินป 2547 บริษัทฯ มีรานหนังสือซี
เอ็ดบุคเซ็นเตอร  Book Variety และเครือขายในรูปแบบตางๆ กัน  ที่ยังเปดดําเนินการอยูรวม 168 สาขา  และมี
จุดขายยอยอีกรวมเปนจุดขายทั้งส้ิน 330 จุดขาย 

จากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่ชะลอตัวลงตั้งแตชวงกลางป 2547 อันเปนผลมาจากการปรับ
ราคาของน้ํามันในประเทศอยางตอเนื่อง  ภาวะเงินเฟอที่เพิ่มสูงข้ึน  การกลับมาแพรระบาดของโรคไขหวัดนก 
รวมทั้งปญหาความไมสงบในภาคใต และภัยพิบัติจากธรรมชาติคลื่นยักษสึนามิ ซึ่งปจจัยเชิงลบเหลานี้สงผล
กระทบตอการใชจายของประชาชน  โดยเฉพาะนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล ที่กําหนดเวลาปดของ
หางสรรพสินคา และดิสเคาทสโตร ใหเร็วข้ึน สงผลใหรายไดจากการขายของสาขาเดิมของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และ 
Book Variety ในชวงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 เติบโตในอัตราที่ลดลง สงผลใหอัตราการเพิ่มข้ึนของรายไดจาก
การขายทั้งป ต่ํากวาประมาณการที่คาดไวเล็กนอย 

ผลการดําเนินงานสําหรับป 2547 บริษัทฯ มีกําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตามงบกระแส
เงินสด) เปนเงิน 224.17 ลานบาท เพิ่มจากงวดเดียวกนัของปกอน 5.47 ลานบาท คิดเปน 2.50%  ขณะที่กําไร
สุทธิ (ตามงบกําไรขาดทุน) สําหรับป 2547 เปนเงิน 116.96 ลานบาท  คิดเปน 4.10% ตอรายไดรวม โดยลดลง
จากงวดเดียวกันของปกอน 39.69 ลานบาท คิดเปน 25.34% หรือคิดเปนกําไรตอหุน 0.41 บาท  บริษัทฯ มีรายได
รวมสําหรับป 2547  จํานวน 2,856.34 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน เทากับ 426.38 ลานบาท หรือเติบโตสูงข้ึน 
17.55% 

ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 4  ป 2547 บริษัทฯ มีกําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตามงบ
กระแสเงินสด) เปนเงิน 62.62 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 0.57 ลานบาท คิดเปน 0.90% 
ขณะที่กําไรสุทธิสําหรับ (ตามงบกําไรขาดทุน) ไตรมาสที่ 4 ป 2547 เปนเงิน 36.65 ลานบาท คิดเปน 4.78% ตอ
รายไดรวม โดยลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 22.12 ลานบาท คิดเปน 37.64% หรือคิดเปนกําไรตอหุน 0.12 
บาท บริษัทฯ มีรายไดรวมสําหรับไตรมาส 4/2547 จํานวน 766.32 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 
79.99 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึน 11.65% ซึ่งสวนใหญเกิดจากการเพิ่มข้ึนของรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  
และ Book Variety  นอกจากนี้สายงานวารสาร ยังทํารายไดเพิ่มข้ึนอีก 14.19% จากปกอน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2547 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 ไดมีมติใหบริษัทฯ ซื้อหุนคืน  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการบริหารทางการเงิน เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคลองสวนเกิน ในไตรมาส 3/2547 
บริษัทฯ ไดส้ินสุดการซื้อหุนคืน  โดยมีการซื้อหุนคนืทั้งส้ินจํานวน 19.78 ลานหุน มูลคารวม 122.64 ลานบาท 
ราคาซื้อหุนคืนเฉลี่ย 6.20 บาทตอหุน   ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการจําหนายหุนสามัญซื้อคืนไวไมเกนิ 3 
ป นับจากที่มีการซื้อหุนคืนเสร็จส้ิน  
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บริษัทฯ ประกาศจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานตั้งแต 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2547 ในอัตรา 0.288 บาทตอหุน จากกําไรสวนที่บริษัทฯ มิไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยบริษัทฯ ได
จายเงินปนผลระหวางกาล  สําหรับผลการดําเนินงานของ 3 ไตรมาสแรกในป 2547 ไปแลวเปนเงิน 0.26 บาทตอ
หุน ดังนัน้บริษัทจะจายเงินปนผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุนละ 0.028 บาท    

สืบเนื่องจากเม่ือเดือนตุลาคม 2547 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(สํานักงาน กลต.) ไดมีหนังสือเวียน พรอมดวยบันทึกสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งพิจารณาประเด็นการ
ซื้อหุนคนื และเม่ือเดือนกุมภาพันธ 2548 สํานักงาน กลต. ไดมีหนังสือเวียนพรอมแนวปฏบิัติจากสภาวิชาชีพบัญชี 
ใหบริษัทฯ ดําเนินการกนักําไรสะสมไวเปนเงินสํารองเทากับจํานวนเงินที่ไดจายซื้อหุนคืน  จากการตีความและ
แนวปฏิบัตดิังกลาว ซึ่งเกิดข้ึนภายหลังการดําเนินโครงการซื้อหุนคนืของบริษัทฯ ไดแลวเสร็จแลวนั้น บริษัทฯ จึง
จําเปนตองกันกําไรสะสมเปนสํารองเพื่อซื้อหุนคนืเปนจํานวน  122.64  ลานบาท เพื่อใหเพียงพอตอมูลคาที่บริษัท
ฯไดจายซื้อหุนคืนมา ตามหนังสือเวียน กลต. ทําใหบริษัทฯ เหลือกําไรสะสมที่จะจายปนผลไดเหลือเพียง 8.69 
ลานบาทเทานั้น แตอยางไรก็ตาม เงินสํารองดังกลาว จะสามารถนํากลับมาเปนกําไรสะสมยังไมจัดสรรไดในกรณี
ตอไปนี ้

1. บริษัทฯ ไดจําหนายหุนทีซ่ื้อคืนไดหมดแลว หรือ  
2. บริษัทฯ ดําเนินการลดทนุ หากบริษทัฯ ไมสามารถจําหนายหุนซื้อคืนไดหมดภายใน 3 ป (ส้ินสุด

วันที่11 กันยายน 2550)  

 

2. ภาพรวมธุรกิจ 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 สวน คือ 
2.1 ธุรกิจรานหนังสือ  โดยเปนผูดําเนินงานราน ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และ Book Variety ทั้งในกรุงเทพฯ 

และตางจังหวัด  รวมทั้งการขยายตัวในลักษณะเครือขาย  และการบริหารพื้นที่ขายในรูปแบบตางๆ 
2.2 ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ  โดยจัดจําหนายใหกับหนังสือของบริษัทฯ เอง และสํานักพิมพอ่ืน   

เพื่อจําหนายใหกับรานหนังสือทั่วไป  และชองทางการขายอื่นๆ  
2.3 ธุรกิจสํานักพิมพ  โดยผลิตหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการ และสาระความรู รับจางโฆษณาเพื่อจัด

ลงในวารสารรายเดือนที่บริษัทฯ ผลิตข้ึน  รับจางพิมพหนังสือ และเปนผูจัดงานประจําป Thailand Electronics & 
Industrial Technology 

 

ธุรกิจรานหนังสือ  
บริษัทฯ ยังคงขยายรานหนังสือของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง และรักษาความเปนรานหนังสือที่มีจํานวน

สาขามากที่สุด  และมียอดขายรวมสูงสุด ไดอยู  โดยในไตรมาส 4/2547 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็น
เตอร  เพิ่มข้ึนจํานวน 11 สาขา ไดแก คารฟูร หาดใหญ, โลตัส สกลนคร, Index Living Mall ภูเก็ต, โลตัส 
พระราม 1, เสริมไทย พลาซา มหาสารคาม, โอเชี่ยน ชุมพร, แฟร่ีแลนด นครสวรรค, เจริญภัณฑ พะเยา, ตึกคอม 
พัทยา, SK ชอปปง พารค อุบลราชธานี และตึกคอม โฆษะ ขอนแกน รวมเปนสาขาที่เปดไปแลวรวม 174 สาขา 
โดยเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินงานอยูจํานวน 168 สาขา ซึ่งไดรวมรานเครือขายที่ยังเปดดําเนินงาน 6 รานเครือขาย 
นอกจากนี้ยังมีจุดขายยอยในโลตัสเอ็กซเพรส โลตัส บิ๊กซี คารฟูร เพิ่มข้ึนในไตรมาส 4/2547 อีก จํานวน 15 จุด 
และอ่ืนๆ รวมเปนจุดขายที่เปดไปแลวทั้งส้ิน 330 จุดขาย  นอกจากนี้ ยังไดมีการปรับปรุงรานสาขาเดิม ใหทันสมัย
ย่ิงข้ึน เพื่อผลักดันยอดขายอยางตอเนื่อง 
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ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ 
บริษัทฯ มีบทบาทเปนผูจัดจําหนายรายใหญที่สุดของประเทศ โดยรับจัดจําหนายใหกับสํานักพิมพทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ เชน สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, เนชั่นบุคส, กูดมอรนิ่ง, โปรวิชั่น, สํานักพิมพ
รักลูก, รีดเดอรไดเจสท, เพียรสันเอ็ดดูเคชั่น อินโดไชนา, เวิรคพอยท, สํานักพมิพมูลนิธิเด็ก, กันตนาพับลิชชิ่ง  
เปนตน โดยจัดจําหนายหนังสือผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book Variety รานหนังสืออ่ืน และ
สถาบันการศึกษา โดยบริษัทฯ ไดคัดเลือกหนังสือรับจัดจําหนายปกใหม ใหเหมาะสมกับความตองการของตลาด 
เพื่อทําใหสินคาหลักของบริษัทฯ มีวงจรชีวิตอยูในตลาดยาวนาน และสามารถทํากําไรในระยะยาวได  นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังเพิ่มการซื้อขาดสินคาที่เห็นวามีโอกาสการขายสูง เพื่อใหไดรับสวนลดจากซัพพลายเออรมากข้ึน 

 

ธุรกิจสํานักพิมพ 
บริษัทฯ ใหความสําคัญในการกําหนดทิศทาง การวางแผนผลิตสินคาใหตรงตามความตองการของตลาด  

มีอายุสินคายาวนาน  และมีขนาดตลาดมากเพียงพอ  โดยไมเนนการเพิ่มจํานวนชื่อเร่ืองที่ผลิต   และเนนการ
พัฒนาเคร่ืองมือ  และเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ เพื่อใหสามารถกระจายสินคาใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย
ไดเหมาะสมข้ึน ซึ่งจะสงผลใหสินคาที่บริษัทฯ ผลิตมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงข้ึน 

 

3. ผลการดําเนินงาน 

3.1 ผลการดําเนินงานของป 2547 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 

ตาราง 1 : ผลการดําเนินงานของป 2547  เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 

                                                                                               (หนวย:พันบาท) 
                                                        ม.ค.–ธ.ค.         ม.ค.-ธ.ค.            เปลี่ยนแปลง 
                                                           2547               2546      เพิ่มข้ึน (ลดลง)    (%)     
รายไดจากการขาย                               2,833,648        2,376,739         456,909       19.22 
รายไดอ่ืน                                               21,116           52,818         (31,702)      (60.02)  
สวนแบงกําไรจากบริษัทรวม                         1,576                403           1,173       290.93  
รวมรายได                                         2,856,340        2,429,960         426,380       17.55 
ตนทุนขาย                                         1,980,970        1,624,057         356,913       21.98 
คาใชจายขายและบริหาร                           708,076          591,678         116,398      19.67 
กําไรข้ันตน                                           852,678          752,682           99,996      13.28 
อัตรากาํไรข้ันตน (%)                                  30.09             31.67              -           (1.58) 
กําไรจากการดําเนินงานกอน 
คาเส่ือมราคาและคาใชจาย 
ตัดจาย (EBITDA)                                  240,847           276,430        (35,583)     (12.87) 
กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรม 
ดําเนินงานจากงบกระแสเงินสด                  224,171           218,702           5,469         2.50 
กําไรสุทธิ                                             116,962           156,654       (39,692)       (25.34)   
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)                                  0.41               0.73          (0.32)        (43.83) 
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รายไดรวมสําหรับ ป 2547 บริษัทฯ มีรายไดรวมสําหรับป 2547 เปนเงิน 2,856.34 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 
426.38 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึน 17.55% โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 2,833.65 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 
456.91 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึน 19.22%  ซึ่งสวนใหญมาจากการเพิ่มข้ึนของรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  
และ Book Variety ซึ่งเพิ่มข้ึน 22.48%  แมวาจะไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อันเปนผลมาจาก
การข้ึนราคาน้ํามัน และจากนโยบายประหยัดพลังงานของรัฐบาล ที่กําหนดเวลาปดดําเนินการของหางดิสเคาท
สโตรเร็วกวาปกติ  ในชวงไตรมาส 3/2547 และไดรับผลกระทบจากเหตุการณสึนามิในชวงปลายป  อยางไรก็ตาม 
ในป 2547 ยอดขายของสาขาเดิมมีอัตราการเติบโตประมาณ 10% สวนที่เหลือเปนการเพิ่มข้ึนของรายไดจาก
สาขาใหม ที่เปดเพิ่มข้ึนในป 2547 จํานวน 30 สาขา 

 
กําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานในกิจกรรมการดําเนินงานหลัก ไมรวมรายไดอ่ืนๆ สําหรับป ส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เปนเงิน 144.60 ลานบาท ลดลงจากปกอน 16.40 ลานบาท หรือคิดเปนลดลง 10.19% 
(ป 2546 กําไรจากการดําเนินงานหลัก เปนเงิน 161.0 ลานบาท)  สาเหตุที่ลดลงเนื่องจาก 

• ตนทุนขาย เพิ่มข้ึน 356.91 ลานบาท คิดเปน 21.98% ซึ่งสูงกวาอัตราการเพิ่มข้ึนของยอดขาย 
สืบเนื่องจากมีสัดสวนการขายสินคาที่มีอัตรากําไรข้ันตนนอยเปนจํานวนมากข้ึน   เชน หนังสือพิมพ 
และนิตยสาร  สงผลใหอัตรากําไรข้ันตนลดลงเล็กนอย 

• คาใชจายในการขายและบริหาร สูงกวางวดเดียวกันของปกอน 116.40 ลานบาท คิดเปน 19.67%  
ซึ่งอัตราการเพิ่มข้ึนใกลเคียงกับอัตราการเพิ่มข้ึนของยอดขาย โดยสาเหตุที่คาใชจายขายและ
บริหารเพิ่มข้ึน เกิดจาก  

o ในป 2547 มีการขยายสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร และ Book Variety เพิ่มข้ึน
จํานวน 30 สาขา  ซึ่งยอดขายของสาขาใหมยังตองใชระยะเวลาหนึ่งกวาจะเพิ่มข้ึนถึง
ระดับที่จะทํากําไรได  จึงทําใหสัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารมีสัดสวนสูงข้ึน
ใกลเคียงกับยอดขายที่เพิ่มข้ึน 

o มีการลงทุนปรับปรุงสาขาเดิมใหทันสมัยข้ึน  และมีการลงทุนกิจกรรมทางการตลาดเพื่อ
สรางฐานลูกคาระยะยาว  รวมถึงมีการขยายหนวยงานบางสวน และการลงทุนในระบบ
ฮารดแวร  ซึ่งมีคาใชจายในการข้ึนระบบงานใหม  เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต  จึง
สงผลทําใหคาใชจายในการขายและบริหารมีสัดสวนสูงข้ึนเม่ือเทียบกับยอดขาย 

เม่ือนํารายไดอ่ืนมาพิจารณาดวยจะพบวา  บริษัทฯ มีรายไดอ่ืน ที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติ 
(non operation) ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 31.70 ลานบาท คิดเปนลดลง 60.02%  รายไดอ่ืนดังกลาว 
ไดแก 

o กําไรจากการขายทรัพยสินจํานวน 19.42 ลานบาท 
o รายไดเงินปนผลและกําไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว  ลดลงจากปกอน จํานวน 5.28  

ลานบาท  

จากเหตุผลดังกลาวขางตน สงผลใหในป 2547 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิลดลงจากป 2546  โดยกําไรสุทธิป 
2547  เปนเงิน 116.96 ลานบาท  คิดเปน 4.10% ตอรายไดรวม  หรือคิดเปนกําไรตอหุน 0.41 บาท  (ป 2546  
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กําไรสุทธิสําหรับป  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546  เปน 156.65 ลานบาท  หรือคิดเปน 6.45% ตอรายไดรวม 
หรือมีกําไรสุทธิหุนละ 0.73 บาท)  ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 39.69 ลานบาท คิดเปนลดลง 25.34%  

กําไรจากกิจกรรมหลักที่เปนตัวเงินตามงบกระแสเงินสด สําหรับป 2547 เทากับ 224.17 ลานบาท 
คิดเปน 7.85% ของรายไดรวม เพิ่มข้ึนจากปกอน 5.47 ลานบาท คิดเปน 2.50% (กําไรจากกิจกรรมหลกัที่เปนตัว
เงินสําหรับป 2546 เทากับ 218.70  ลานบาท  คิดเปน 9.0%)  ในขณะที่รายไดรวมเพิ่มข้ึนถึง 426.38 ลานบาท 
คิดเปน 17.55% แตกําไรสุทธิลดลง ซึ่งเกิดจากรายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติ (non operation)  
โดยสาเหตุหลักเกิดจากในป 2546 มีรายไดเงินปนผลและกําไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวลดลงจากปกอน 
จํานวน 5.28 ลานบาท และในปกอนมีกําไรจากการขายทรัพยสินจํานวน 19.42 ลานบาท 

 

3.2  ผลการดําเนินงานไตรมาส 4 ป2547 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 

ตาราง 2: ผลการดําเนินงานไตรมาส 4 ป2547 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
                  (หนวย : พันบาท) 

                                                        ต.ค.–ธ.ค.         ต.ค.-ธ.ค.          เปลี่ยนแปลง 
                                                           2547               2546      เพิ่มข้ึน (ลดลง)    (%)     
รายไดจากการขาย                                  761,879           662,537         99,342       14.99 
รายไดอ่ืน                                                4,442             23,794       (19,352)     (81.33)  
รวมรายได                                            766,321           686,331         79,990       11.65 
ตนทุนขาย                                            533,259           444,014         89,245       20.10 
คาใชจายขายและบริหาร                           180,442           159,267         21,175      13.30 
สวนแบงขาดทุนจากบริษัทรวม                         162              1,816         (1,654)     (91.08)  
กําไรข้ันตน                                           228,620           218,522         10,098       (4.62) 
อัตรากําไรข้ันตน (%)                                 30.01               32.98               -         (2.98) 
กําไรจากการดําเนินงานกอน  
คาเส่ือมราคาและคาใชจาย 
ตัดจาย (EBITDA)                                   72,012             98,129     (26,117)     (26.52) 
กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรม 
ดําเนินงานจากงบกระแสเงินสด                   62,617            63,187            (570)        (0.90) 
กําไรสุทธิ                                             36,648             58,766        (22,118)      (37.64)   
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)                                0.12                0.27           (0.15)      (55.56) 

 

รายไดรวมสําหรับไตรมาสที่ 4 ป 2547 เปนเงิน 766.32 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 79.99 ลานบาท  หรือ
เติบโตสูงข้ึน 11.65%  โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 761.88 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 99.34 ลานบาท  หรือ
เติบโตสูงข้ึน 14.99%  ซึ่งสวนใหญมาจากการเพิ่มข้ึนของรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และ Book Variety 
ซึ่งเพิ่มข้ึน 21.34%  ซึ่งเกิดจากยอดขายที่เพิ่มข้ึนของสาขาเดิม  ยอดขายจากสาขาที่เปดใหม และยอดขายจาก
การเปดจุดขายยอยเพิ่มข้ึน  และรายไดจากสายงานวารสารของบริษัทฯ รวมเพิ่มข้ึนประมาณ 14.19% 
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กําไรสุทธิสําหรับไตรมาสที่ 4  ป 2547 เปนเงิน 36.65 ลานบาท  คิดเปน 4.78% ตอรายไดรวม  หรือ
คิดเปนกําไรตอหุน 0.12 บาท  (ป 2546  กําไรสุทธิสําหรับไตรมาสที่ 4  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546  เปน 
58.77  ลานบาท  หรือคิดเปน 8.56% ตอรายไดรวม หรือมีกําไรสุทธิหุนละ 0.27 บาท)  โดยกําไรสําหรับงวดนี้ 
ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 22.12 ลานบาท คิดเปนลดลง 37.64% เกิดจากสาเหตุเดียวกันกับงวดป 2546 มี
กําไรจากการขายทรัพยสิน ซึ่งสวนใหญเกิดข้ึนในชวงไตรมาส 4 ป 2546 

อยางไรก็ตาม กําไรสุทธิสําหรับไตรมาส 4 ป 2547 เพิ่มข้ึนจากไตรมาส 3 ป 2547  เปนเงิน 16.98  ลาน
บาท คิดเปนเพิ่มข้ึน 86.33%  สืบเนื่องจากบริษัทฯ สามารถขายสินคาจากการรับจัดจําหนายไดเพิ่มข้ึนจากไตรมาส
กอน  สงผลใหบริษัทฯ มีกําไรข้ันตนดีของบริษัทดีข้ึน 

 
4. ฐานะทางการเงนิ 

4.1 สวนประกอบของสินทรัพย 
ตาราง 3: สวนประกอบของสินทรัพย (บางสวน) 

                                                   31 ธันวาคม 2547          31 ธันวาคม 2546           เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
                                             จํานวนเงิน        % ตอ       จํานวนเงิน      % ตอ        จํานวนเงิน     % 
                                             (พันบาท)     สินทรัพยรวม   (พันบาท)   สินทรัพยรวม   (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด    142,825       12.89          146,375       13.24        (3,550)       (2.42) 
เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ                  161,939        14.62          257,050       23.26      (95,111)     (37.00) 
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ         83,741         7.56            79,114        7.16          4,627         5.85 
สินคาคงเหลือ-สุทธิ                       153,489        13.86          137,212      12.42        16,277        11.86 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน                 569,410        51.40          642,662       58.15      (73,252)      (11.40) 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและ  
บริษัทรวม                                    34,837         3.14           33,961        3.07             876         2.58 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ          241,943       21.84          221,894      20.08         20,049         9.04 
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ                  139,969       12.63          118,835      10.75         21,134       17.78 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน               538,397       48.60          462,513      41.85         75,884       16.41 
สินทรัพยรวม                             1,107,807     100.00        1,105,175    100.00          2,632         0.24 
 
ดานสินทรัพย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547  บริษัทฯ มีสินทรัพยทั้งส้ิน 1,107.81 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปกอน 
2.63 ลานบาท สาเหตุการเพิ่มข้ึนจากส้ินปกอนของสินทรัพยรวมดังกลาวเปนผลมาจาก 

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ  ส้ินป 2547 เทากับ  142.83 ลานบาท  ลดลง 3.55 ลาน
บาท  

• เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ ลดลง 95.11 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ ขายเงินลงทุนเพื่อนาํเงินมาจายเงินปน
ผล และซื้อหุนคนื  

• สินคาคงเหลือ-สุทธิ เพิ่มข้ึน 16.28 ลานบาท เนื่องจากซื้อขาดสินคาเพื่อขายที่สาขาเพิ่มข้ึน ซึ่งเพิ่มข้ึน
ตามจํานวนของสาขาที่เพิ่มข้ึน  

• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ คงเหลือ ณ  เพิ่มข้ึน 20.08 ลานบาท  สวนใหญเปนการเพิ่มข้ึนของ อุปกรณตกแตง 
และช้ันเก็บสินคาสาขา  และ อุปกรณคอมพวิเตอร  
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• สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน 21.13 ลานบาท  เนื่องจากในป 2547 มีการทําสัญญาสิทธิการ
เชาของสาขา จํานวน 2 แหง  

• เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา เพิ่มข้ึน 33.89 ลานบาท จากการจายเงินมัดจําสิทธิการเชาของสาขา
แหงหนึ่งมูลคา 30.22 ลานบาท 

 
 
ดานหนี้สิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ มีหนี้สินทั้งส้ิน 592.73 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปกอน 53.60 
ลานบาท สวนใหญเกิดจาก  

• เงินเบิกเกินบญัชี เพิ่มข้ึนจากปกอน 39.76 ลานบาท เนื่องจากในชวงปลายป มีการจายเงินมัด
จําสิทธิการเชา ของสาขาแหงหนึ่ง จํานวน 27.25 ลานบาท  และเนื่องจากมีการจายเช็คลงวันที่
ชวงปลายป ซึ่งเปนวันหยุดติดตอกันหลายวันเจาหนี้จึงข้ึนเงินไมทัน 

• เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายเทากับ 432.74  ลานบาท เพิ่มข้ึน 15.57  ลานบาท เนื่องจาก 
เนื่องจากมีการซื้อขาดสินคาขายดีเพื่อจัดจําหนายเพิ่มข้ึน และมียอดคางจายของหนังสือขายดี
หลายเลมในชวงปลายป   

• ภาษีเงินไดนิตบิุคคลคางจาย เทากับ 22.63 ลานบาท ลดลง 13.55 ลานบาท เนื่องจากกําไร
ของ ป 2547 ลดลง ทําใหภาษีเงินไดนิติบุคคลของป 2547 ลดลง  

 
สวนของผูถือหุน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม คงเหลือ 515.08 ลานบาท เปลี่ยนแปลงลดลงจากตนป 50.97 ลานบาท 
คิดเปน 9.00% เนื่องจาก 

• มีการซื้อหุนคนื จํานวน 19.78 ลานหุน มูลคาเฉลี่ยตอหุน 6.20 บาท รวมเปน 122.64 ลานบาท 
• ทุนเรียกชําระแลวเพิ่มข้ึนจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญ โดย 

o ผูถือหุนรายเดิม จํานวน 56.24 ลานบาท และ 
o กรรมการและพนักงาน 2.84 ลานบาท  

• สวนเกินมูลคาหุนเพิ่มข้ึน 36.56 ลานบาท จากการใชสิทธิของผูถือหุนรายเดิม 
 

4.2  กระแสเงินสด 
ตาราง 4: กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) สําหรับป 2547 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 

                     
                                                                          (หนวย : พันบาท) 
                                                        ม.ค.–ธ.ค.        ม.ค.–ธ.ค.              เปลี่ยนแปลง 
                                                 2547              2546         เพิ่มข้ึน (ลดลง)     (%)        
กําไรสุทธิ                                                       116,962          156,654          (39,692)        (25.34) 
คาเส่ือมราคาสินทรัพย                                         64,152            53,709            10,443         19.44 
สิทธิการเชาตัดจาย                                              9,400              8,495                905          10.65 
รายการที่ไมเปนตัวเงิน                                        35,378            19,856            15,522          78.17 
รายการที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงาน                   (1,721)          (20,012)            18,291          91.40 
กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรมดําเนินงาน                 224,171          218,702             5,469            2.50 
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยและ 
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หนี้สินจากการดําเนินงาน                                   (79,285)          (53,592)            25,693          47.94     
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) 
ในกิจกรรมดําเนินงาน                                        144,886         165,110            (20,224)       (12.25) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน          (29,372)         (10,282)           (19,090)        185.67 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน         (119,063)         (87,339)           (31,724)         36.32 
กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)                                  (3,549)           67,489           (71,038)      (105.26) 

กระแสเงินสดไดมาจากการดําเนินงาน ลดลงจากปกอน  20.22 ลานบาท  เนื่องจากในไตรมาส 4 ป 47 มีการ
จายเงินมัดจําคาสิทธิการเชาสาขาแหงหนึ่ง จํานวน 27.25 ลานบาท 

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมการลงทุน เพิ่มข้ึน 19.09  ลานบาท เนื่องจาก 
• ในป 2547 มีการลงทุนในสิทธิการเชา จํานวน 2 แหง  รวมเปนเงิน 30.53 ลานบาท 
• ในป 2546 มีการขายทรัพยสินถาวรจํานวน 52.15 ลานบาท  
• เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนสุทธิ เพิ่มข้ึน 39.36 ลานบาท  
• ในป 2546 มีการลงทุนในบริษัทเพลินพัฒน จํานวน 23 ลานบาท  

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน  เพิ่มข้ึน 31.72 ลานบาท  เนื่องจาก 
• ในป 2547 จายเงินปนผลรวม 131.82 ลานบาท  (จากผลการดําเนินงานไตรมาส  4/2546 หุนละ 0.20 

บาท, ไตรมาส 1/2547 หุนละ 0.10 บาท, ไตรมาส 2/2547 หุนละ 0.10 บาทและไตรมาส 3/2547 หุนละ 
0.06 บาท)  สวนในป 2546  มีการจายเงินปนผลรวม 160.38 ลานบาท (จากผลการดําเนินงานของป 
2545 ทั้งป  หุนละ 0.45 บาท,  ไตรมาส 1/2546  หุนละ 0.10 บาท, ไตรมาส 2/2546 หุนละ 0.10 บาท
และไตรมาส 3/2546 หุนละ 0.10 บาท)   ทาํใหป 2547 จายเงินปนผลนอยกวาป 2546 รวม 28.56 ลาน
บาท 

• ในป  2547 ไดรับเงินจากการแปลงสภาพหุนของผูถือหุนรายเดิมและพนักงาน  95.64 ลานบาท เพิ่มข้ึน 
จากปกอน จํานวน 24.77 ลานบาท  โดยในป 2546 มีการแปลงสภาพหุนของผูถือหุนรายเดิมและ
พนักงาน จํานวน 70.87 ลานบาท  

• ในไตรมาส 2/2547 และไตรมาส 3/2547 มีการซื้อหุนคืนรวมจํานวน 19.78 ลานหุน มูลคาเฉลี่ยตอหุน 
6.20 บาท รวมเปน 122.64 ลานบาท 
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