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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 

จากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่ชะลอตัวลงตั้งแตชวงกลางป 2547 อันเปนผลมาจากการปรับ
ราคาของน้ํามันในประเทศอยางตอเนื่อง  ภาวะเงินเฟอที่เพิ่มสูงข้ึน  ซึ่งจะสงผลตอตนทุนผลิตโดยเฉพาะคา
กระดาษและคาขนสงที่เพิ่มข้ึน บริษัทฯ ไดเล็งเหน็ปญหาดังกลาว จึงไดทําการเก็บสตอกกระดาษ และเจรจากับผู
จําหนาย เพื่อหาราคาที่ดีที่สุดตลอดเวลา และในสวนของตนทุนการผลิตอ่ืน ๆ บริษัทฯ เลือกใชโรงพิมพหลายแหง
เพื่อรองรับการผลิต จึงทําใหควบคุมคาใชจายไดอยางเหมาะสม จากภาวการณแขงขันเสนอราคาคาพิมพอยู
ตลอดเวลา 

ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 1  ป 2548 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2548 เปนเงิน 
34.17 ลานบาท คิดเปน 4.47% ตอรายไดรวม โดยเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 4.81 ลานบาท คิดเปน 
16.39% หรือคิดเปนกําไรตอหุน 0.12 บาท บริษัทฯ มีรายไดรวมสําหรับไตรมาส 1/2548 จํานวน 765.76 ลาน
บาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 111.04 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึน 16.96%  

บริษัทฯ ประกาศจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแต 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2548 ในอัตรา 0.10 บาทตอหุน จากกําไรสวนที่บริษัทฯ มิไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบคุคล  

 

2.     ภาพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจรานหนังสือ  
บริษัทฯ ยังคงขยายสาขารานหนังสือของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง และรักษาความเปนรานหนังสือที่มี

จํานวนสาขามากที่สุด  และมียอดขายรวมสูงสุด ไดอยู  โดยในไตรมาส 1/2548 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซี
เอ็ดบุคเซ็นเตอร  เพิ่มข้ึนจํานวน 5 สาขา ไดแก เซียร รังสิต, แฮปป พลาซา พิจิตร, โลตัส เยาวราช, เดอะมอลล 
นครราชสีมา ชั้น B, โลตัส ปนเกลา รวมเปนสาขาที่เปดไปแลวรวม 179 สาขา โดยเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินงาน
อยูจํานวน 174 สาขา ซึ่งไดรวมรานเครือขายที่ยังเปดดําเนินงาน 6 รานเครือขาย นอกจากนี้ยังมีจุดขายยอยใน
โลตัสเอ็กซเพรส โลตัส บิ๊กซี คารฟูร เพิ่มข้ึนในไตรมาส 1 ป 2548 อีก จํานวน 8 จุด และอ่ืนๆ รวมเปนจุดขายที่ยัง
เปดดําเนินการอยูทั้งส้ิน 311 จุดขาย  นอกจากนี้ ยังไดมีการปรับปรุงสาขาเดิม ใหทันสมัยย่ิงข้ึน และปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางานเพื่อผลักดันยอดขายและกําไรอยางตอเนื่อง 

 

ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ 
บริษัทฯ มีบทบาทเปนผูจัดจําหนายรายใหญที่สุดของประเทศ โดยรับจัดจําหนายใหกับสํานักพิมพทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ เชน สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, เนชั่นบุคส, 
แมเนเจอร มีเดีย กรุป, โปรวิชั่น, รักลูก แฟมิลี่ กรุป, รีดเดอรไดเจสท, เพียรสันเอ็ดดูเคชั่น อินโดไชนา, เวิรค
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พอยท, สํานักพิมพมูลนิธิเด็ก, กันตนาพับลิชชิ่ง, บลิสพับลิชชิ่ง และ มีเดียออฟมีเดียส เปนตน โดยจัดจําหนาย
หนังสือผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book Variety รานหนังสืออ่ืน และสถาบันการศึกษา นอกจากนั้น บริษัทฯ 
อยูในชวงการพัฒนาระบบกระจายสินคาใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต 

 

ธุรกิจสํานักพิมพ 
บริษทัฯ ใหความสําคัญในการกําหนดทิศทาง การวางแผนผลิตสินคาใหตรงตามความตองการของตลาด  

มีอายุสินคายาวนาน  และมีขนาดตลาดมากเพียงพอ  โดยไมเนนการเพิ่มจํานวนชื่อเร่ืองที่ผลิต   และเนนการ
พัฒนาเคร่ืองมือ  และเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ เพื่อใหสามารถกระจายสินคาใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย
ไดเหมาะสมข้ึน ซึ่งจะสงผลใหสินคาที่บริษัทฯ ผลิตมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงข้ึน 

 

3. ผลการดําเนินงาน 

3.1 ผลการดําเนินงานของไตรมาส 1 ป 2548  เทียบกับไตรมาส 1 ป 2547 

ตาราง 1 : ผลการดําเนินงานของไตรมาส 1 ป 2548  เทียบกับไตรมาส 1 ป 2547 

                                                                                               (หนวย:ลานบาท) 
                                                        ไตรมาส 1        ไตรมาส 1            เปลี่ยนแปลง 
                                                           2548               2547      เพิ่มข้ึน (ลดลง)    (%)     
รายไดจากการขาย                                   757.39           646.51         110.88          17.15 
รายไดอ่ืน                                                 8.37                8.20            0.17           2.06 
รวมรายได                                             765.76            654.71         111.04         16.96 
ตนทุนขาย                                             523.09            442.08           81.01         18.32 
สวนแบงขาดทุนจากบริษัทรวม                       0.62                1.11          (0.48)        -43.88 
คาใชจายขายและบริหาร                            192.55            169.13           23.41         13.84 
กําไรข้ันตน                                            234.30            204.43           29.87           
อัตรากําไรข้ันตน (%)                                 30.93              31.62              -             -0.69 
กําไรจากการดําเนินงานกอน 
คาเส่ือมราคาและคาใชจายตัดจาย (EBITDA)     70.01             59.88           10.13          16.92 
กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรม 
ดําเนินงานจากงบกระแสเงินสด                     66.05             58.54            7.51           12.83 
กําไรสุทธิ                                                34.17             29.36            4.81           16.39 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)                                 0.12               0.09            0.03           33.33 

รายไดรวมสําหรับไตรมาส 1 ป 2548 บริษัทฯ มีรายไดรวม เปนเงิน 765.76 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 
111.04 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึน 16.96% โดยแบงเปน 

1.     รายไดจากการขาย จํานวน 757.39 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 110.88 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึน  
17.15%   
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1.1 รายไดของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และรานในเครือทั้งหมด เทากับ 647.01 ลานบาท คิด
เปนสัดสวนรายได 85.42% ของรายไดจากการขาย ซึ่งเพิ่มข้ึนจากไตรมาสกอน 20.66% 
โดยเปนการเพิ่มข้ึนของรายไดจากสาขาเดิมและจํานวนสาขาที่เพิ่มข้ึน  

1.2 รายไดจากการรับจัดจําหนายหนังสือ เทากับ 91.03 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกัน
ของปกอนประมาณ 8.28 ลานบาท คิดเปน 10.01% เนื่องจากในไตรมาส 1/2548 มีการ
ขยายฐานลูกคากลุมรานหนังสือ และลูกคากลุมสถาบนัการศึกษาเพิ่มข้ึน 

1.3  รายไดรับโฆษณาในวารสารของบริษัทฯ เทากับ 15.91 ลานบาท ลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของปกอน 2.46 ลานบาท คิดเปน -13.39% เกิดจากการชะลอตัวลงของธุรกิจ
โฆษณา  

1.4  รายไดจากการรับจางพิมพ ลดลงจากไตรมาสเดียวกัน 7.83 ลานบาท คิดเปน 94.34% 
เนื่องจากในไตรมาส 1 ป 2547 บริษัทฯ ไดรับจางพิมพใหสํานักพิมพรายใหญแหงหนึ่ง 

2. รายไดอื่น สําหรับไตรมาส 1/2548 เทากับ 8.37 ลานบาท คิดเปน 1.09% ตอรายไดรวม  ซึ่ง
เพิ่มข้ึนจากเดิมเพียงเล็กนอย โดยรายไดอ่ืนสวนใหญมาจากเงินปนผลและดอกเบี้ย และกําไรจาก
การขายเงินลงทุนในกองทุนเปด 

 

กําไรข้ันตน  บริษัทฯ มีกําไรข้ันตน 234.30 ลานบาท เพิ่มข้ึน 29.87 ลานบาท  อยางไรก็ตามอัตรากําไร
ข้ันตนลดลง 0.69% จากงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนผลมาจากรายไดจากการขายสวนที่มีกําไรข้ันตนต่ํา มี
สัดสวนมากข้ึน และรายไดจากการรับโฆษณาซึ่งมีกําไรข้ันตนสูงมียอดขายลดลง 

 

คาใชจายในการขายและบริหาร เพิ่มข้ึน 23.41 ลานบาท หรือสูงข้ึน 13.84% จากงวดเดียวกันของป
กอน ซึ่งสวนใหญเกิดคาใชจายที่เพิ่มข้ึนตามจํานวนสาขาและยอดขายที่เพิ่มข้ึน รวมทั้งคาขนสงที่เพิ่มข้ึนตามราคา
น้ํามันที่เพิ่มข้ึน 
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4. ฐานะทางการเงิน 
4.1 สวนประกอบของสินทรัพย 
ตาราง 2: สวนประกอบของสินทรัพย (บางสวน) 

                                                   31 มีนาคม 2548          31 ธันวาคม 2547           เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
                                             จํานวนเงิน        % ตอ       จํานวนเงิน      % ตอ        จํานวนเงิน     % 
                                             (ลานบาท)     สินทรัพยรวม   (ลานบาท)   สินทรัพยรวม   (ลานบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด       163.20          13.76         142.83        12.89         20.37     14.26 
เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ                     164.61          13.88         161.94        14.62           2.67      1.65 
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ            88.14            7.43      83.74          7.56           4.40      5.25 
สินคาคงเหลือ-สุทธิ                          186.60          15.74     153.49        13.86         33.11    21.57 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน                     649.02          54.73         569.41        51.40         79.61    13.98 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและ                  
บริษัทรวม                                       34.22  2.89      34.84          3.14         (0.62)    -1.78 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ          241.99           20.41    241.94         21.84            0.5      0.02 
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ                  164.25           13.85     137.01         12.37         27.24    19.88 
สินทรัพยรวม                               1,185.80         100.00     1,107.81       100.00         77.99      7.04 
 
ดานสินทรัพย  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548  บริษัทฯ มีสินทรัพยทั้งส้ิน 1,185.80 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปกอน 
77.99 ลานบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยดังนี้ 

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ  ส้ินไตรมาส 1 ป 2548 เทากับ 163.20 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 
20.37 ลานบาท  

• เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ เพิ่มข้ึน 2.67 ลานบาท เนื่องจากราคาตลาดของเงินลงทุนมีมูลคาสูงกวาตอนส้ิน
ป ทําใหมีการปรับราคาเงินลงทุนเพิ่มข้ึน 

• สินคาคงเหลือ-สุทธิ เพิ่มข้ึน 33.11 ลานบาท เนื่องจากในชวงปลายไตรมาส 1 ป 2548 มีการส่ังผลิต
สินคาขายดีจํานวนหลายปก  

• สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน 27.24 ลานบาท  เนื่องจากในไตรมาส 1 ป 2548 มีการบันทึก
กลับรายการจากเงินค้ําประกันการเชาของสาขาแหงหนึ่งที่ไดบันทกึไวตั้งแต ไตรมาส 4 ป 2547 มาเปน
สิทธิการเชาประมาณ 33 ลานบาท สวนที่เหลือเปนการตัดจําหนายสิทธิการเชาประจํางวด 

• สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน เพิ่มข้ึน 18.45 ลานบาท เนื่องจากในชวงปลายไตรมาส 1 ป 2548 มีการจายเงิน
คาเชาลวงหนาของสาขาบางแหง   ซึ่งบริษัทฯ จะไดรับประโยชนในรูปของสวนลด 

 
ดานหนี้สิน  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 บริษัทฯ มีหนี้สินทั้งส้ิน 629.40 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปกอน 36.67 
ลานบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สิน ดังนี ้

• เงินเบิกเกินบญัชี ลดลงจากปกอน 38.91 ลานบาท เนื่องจากในชวงปลายปมีการจายเช็คชําระ
หนี้ใหเจาหนี้ ซึ่งเจาหนี้นําเช็คไปข้ึนเงินไมทนั เพราะเปนชวงวันหยุดยาว  ซึ่งเจาหนี้ไดนําเช็ค
ดังกลาวมาข้ึนเงินในชวงตนไตรมาส 1 ป 2548  
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• เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายเทากับ 484.33  ลานบาท เพิ่มข้ึน 51.59  ลานบาท โดยสวนใหญ
เปนการเพิ่มข้ึนของเจาหนี้รับจัดจําหนาย เนื่องจากในไตรมาส 1 ป 2548 มีหนังสือรับจัด
จําหนายขายดีหลายเลม  ซึ่งยอดขายของหนังสือดังกลาวยังไมถึงกําหนดชําระเงิน 

• ภาษีเงินไดนิตบิุคคลคางจาย เทากับ 36.84 ลานบาท เพิ่มข้ึน 14.29 ลานบาท โดยเปนการ
บันทึกภาษเีงินไดนติิบุคคลจากผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2548 

 
สวนของผูถือหุน  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 คงเหลือ 556.40 ลานบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนจากส้ินป 41.32 
ลานบาท คิดเปน 8.02% เนื่องจาก  

• ทุนเรียกชําระแลวเพิ่มข้ึน 5.79 ลานบาท จากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญ โดย 
o ผูถือหุนรายเดิม จํานวน 3.06 ลานบาท และ 
o กรรมการและพนักงาน จํานวน 2.73 ลานบาท  

• สวนเกินมูลคาหุนเพิ่มข้ึน 1.99 ลานบาท จากการใชสิทธิของผูถือหุนรายเดิม 
• กําไรสุทธิ จากผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2548 เทากับ 34.17 ลานบาท 

 
4.2  กระแสเงินสด 

ตาราง 3: กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) สําหรับไตรมาส 1 ป 2548 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 
                     
                                                                          (หนวย : ลานบาท) 
                                                        ม.ค.–มี.ค.      ม.ค.–มี.ค.             เปลี่ยนแปลง 
                                                 2548              2547         เพิ่มข้ึน (ลดลง)     (%)        
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน         72.22             45.38              26.84          59.13 
กระแสเงนิสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน           (20.72)          (32.98)             (12.26)        -37.18 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน           (31.13)             48.42            (79.55)       -164.28 
กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)                                   20.37             60.83             (40.46)        -66.51 

กระแสเงินสดไดมาจากการดําเนินงาน ไตรมาส 1 ป 2548 เทากับ 72.22 ลานบาท  จากรายการสําคัญดังนี้ 
• กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน 34.17 ลานบาท จากกําไรสุทธิ ไตรมาส 1 ป 2548  
• กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน จากคาเส่ือมราคา คาใชจายตัดจาย และรายการปรับปรุงรายการที่มิใชเงินสด 

31.88 ลานบาท 
• กระแสเงินสดลดลงจาก การเพิ่มข้ึนของสินทรัพยดําเนินงาน 69.48 ลานบาท สวนใหญเปนสินคาคงเหลือ 

และคาเชาพื้นที่สาขาจายลวงหนา 
• กระแสเงินสดเพิ่มข้ึนจาก การเพิ่มข้ึนของหนี้สินดําเนินงาน 75.65 ลานบาท สวนใหญเปน เจาหนี้การคา

และตั๋วเงินจาย และภาษีเงินไดนิตบิุคคลคางจาย 

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมการลงทุน ไตรมาส 1 ป 2548 เทากับ 20.72 ลานบาท   
• เงินสดใชไปในการซื้อทรัพยสิน 18.18 ลานบาท สวนใหญเปนการลงทุนในทรัพยสินของสาขาที่เปดเพิ่ม

ในไตรมาส 1 ป 2548 จํานวน 5 สาขา 
• เงินสดไดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย จํานวน 2.70 ลานบาท 
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กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน  ไตรมาส 1 ป 2548 31.13 ลานบาท  เนื่องจาก 
• กระแสเงินสดใชไปเพิ่มข้ึน จากเงินเบิกเกินบัญชีลดลง 38.91 ลานบาท เนื่องจากในชวงปลายปมีการจาย

เช็คชําระหนี้ใหเจาหนี้ ซึ่งเจาหนี้นําเช็คไปข้ึนเงินไมทนั เพราะเปนชวงวันหยุดยาว  ซึ่งเจาหนี้ไดนําเช็ค
ดังกลาวมาข้ึนเงินในชวงตนไตรมาส 1 ป 2548  

• กระแสเงินสดไดมา จากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญในไตรมาส 1 ป 2548 รวม 
7.78 ลานบาท 

 
5. การเปล่ียนแปลงกรรมการและผูบริหาร 

ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2548 เม่ือวันพุธที่ 27 เมษายน 2548 มีมติแตงตั้ง  นายธนะชัย   
สันติชัยกูล  เขาเปนกรรมการ แทน นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ซึ่งแสดงความ
ประสงคไมขอกลับเขาเปนกรรมการบริษัทฯ  

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2548 เม่ือวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2548  ไดมีมติ 

• แตงตั้ง นายสมบูรณ ชินสวนานนท เปนประธานกรรมการบริษทัฯ  โดยมีผลตั้งแตวันพุธที่ 12  
พฤษภาคม 2548 เปนตนไป 

• อนุมัติการลาออกจากกรรมการตรวจสอบ ของนายสมบูรณ ชินสวนานนท โดยมีผลตั้งแตวันพุธ
ที่ 12 พฤษภาคม 2548 เปนตนไป และแตงตั้ง นายไพรัช สิฎฐกุล เปนกรรมการตรวจสอบทาน
ใหม โดยมีผลตั้งแตวันพุธที่ 12  พฤษภาคม 2548 
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