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คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ : SE-ED 
1. ภาพรวม 

จากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่ชะลอตัวลง อันเปนผลมาจากการปรับราคาของน้ํามันใน
ประเทศอยางตอเนื่อง  ภาวะเงินเฟอที่เพิ่มสูงข้ึน  สงผลใหประชาชนเกิดความระมัดระวังในการใชจายมากข้ึน  ใน
สวนของธุรกิจหนังสือไดรับผลกระทบดวยเชนกนั   แตยังถือวาไมมากนักเม่ือเทียบกับธุรกิจอ่ืน  เนื่องจาก
ศักยภาพของธุรกิจหนังสือยังมีอยูอีกมาก  บริษัทฯ ไดตระหนักถึงโอกาสดังกลาว จึงขยายเครือขายรานซีเอ็ดบุค
เซ็นเตอร ออกไปทั่วประเทศ เพื่อใหเขาถึงลูกคาไดทั่วถึงมากย่ิงข้ึน 

 นอกจากนั้นบริษัทฯ เร่ิมดําเนินการปรับโครงสรางตาง ๆ ภายในบริษัท เพื่อมุงหวังใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพที่ดีย่ิงข้ึน   สงผลใหอัตราการเพิ่มข้ึนของคาใชจายขายและบริหาร งวดหกเดือนแรกป 2548 เทียบ
กับงวดเดียวกันของปกอน เพิ่มข้ึนนอยกวาอัตราการเพิ่มข้ึนของยอดขาย โดยคาดวาการปรับโครงสรางดังกลาวจะ
สงผลดีตอบริษัทระยะยาวตอไป   

ผลการดําเนินงาน งวดหกเดือนแรก  ป 2548   บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับงวดหกเดือนแรก ป 2548 
เปนเงิน 81.94 ลานบาท คิดเปน 5.15% ตอรายไดรวม โดยเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 21.29 ลานบาท 
คิดเปน 35.11% หรือคิดเปนกําไรตอหุน 0.27 บาท  บริษัทฯ มีรายไดรวมสําหรับไตรมาส 2/2548 จํานวน 
1,592.13 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 217.65 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึน 15.84%  

ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 2  ป 2548   บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับไตรมาสที่ 2 ป 2548 เปนเงิน 
47.76 ลานบาท คิดเปน 5.78% ตอรายไดรวม โดยเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 16.48 ลานบาท คิดเปน 
52.67% หรือคิดเปนกําไรตอหุน 0.16 บาท บริษัทฯ มีรายไดรวมสําหรับไตรมาส 2/2548 จํานวน 826.99 ลาน
บาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 106.12 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึน 14.72%  

บริษัทฯ ประกาศจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแต 1 เมษายน 2548 ถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2548 ในอัตรา 0.10 บาทตอหุน จากกําไรสวนที่บริษัทฯ มิไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบคุคล ทั้งนี้บริษัทฯ 
ไดจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลประกอบการไตรมาส 1 ป 2548 ไปแลวในอัตรา 0.10 บาทตอหุน รวมเปน
การจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลการดําเนินการงวด 6 เดือนป 2548 ในอัตรา 0.20 บาทตอหุน 
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2.     ภาพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจรานหนังสือ  
 บริษัทฯ ยังคงขยายสาขารานหนังสือของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง และรักษาความเปนรานหนังสือที่มี
จํานวนสาขามากที่สุด  และมียอดขายรวมสูงสุด โดยในไตรมาส 2/2548 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซี
เอ็ดบุคเซ็นเตอร  เพิ่มข้ึนจํานวน 5 สาขา ไดแก โคลีเซียม ภูเก็ต, ซีคอนสแควร ชัน้ 3, โลตัส รังสิต-
นครนายก, โลตัส วังหนิ, โลตัส ปทุมธานี เปนตน รวมเปนสาขาที่เปดไปแลวรวม 184 สาขา โดยเปนสาขาที่
ยังเปดดําเนินงานอยูจํานวน 176 สาขา ซึ่งไดรวมรานเครือขายที่ยังเปดดําเนินงาน 6 รานเครือขาย 
นอกจากนี้ยังมีจุดขายยอยในโลตัสเอ็กซเพรส โลตัส บิ๊กซี คารฟูร เพิ่มข้ึนในไตรมาส 2 ป 2548 อีก จํานวน 
21 จุด และอ่ืนๆ รวมเปนจุดขายที่ยังเปดดําเนินการอยูทั้งส้ิน 339 จุดขาย  นอกจากนี้ ยังไดมีการปรับปรุง
สาขาเดิม ใหทันสมัยย่ิงข้ึน และปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพื่อผลักดันยอดขายและกําไรอยางตอเนื่อง 

ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ 
บริษัทฯ มีบทบาทเปนผูจัดจําหนายรายใหญที่สุดของประเทศ โดยรับจัดจําหนายใหกับสํานักพิมพทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ เชน เนชัน่บุคส, เอ็มไอเอส ซอฟทเทค, กูดมอรนิ่ง, สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
เนชั่น เอ็กมอนทฯ, รีดเดอรไดเจสท (ประเทศไทย), รักลูก แฟมิลี่ กรุป, บลิสพับลิชชิ่ง, แปลน สารา, สํานักพิมพ
ตนไม,  มีเดียออฟมีเดียส, และ  แมเนเจอร มีเดีย กรุป เปนตน โดยจัดจําหนายหนังสือผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  
และ Book Variety รานหนังสืออ่ืน และสถาบันการศกึษา นอกจากนัน้ บริษัทฯ อยูในชวงการพัฒนาระบบกระจาย
สินคาใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต 

ธุรกิจสํานักพิมพ 
บริษัทฯ ใหความสําคัญในการกําหนดทิศทาง การวางแผนผลิตสินคาใหตรงตามความตองการของตลาด  

มีอายุสินคายาวนาน  และมีขนาดตลาดมากเพียงพอ  โดยไมเนนการเพิ่มจํานวนชื่อเร่ืองที่ผลิต   และเนนการ
พัฒนาเคร่ืองมือ  และเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ เพื่อใหสามารถกระจายสินคาใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย
ไดเหมาะสมข้ึน ซึ่งจะสงผลใหสินคาที่บริษัทฯ ผลิตมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงข้ึน 
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3. ผลการดําเนินงาน 

ตาราง 1 : ผลการดําเนินงานหกเดือนแรกของป 2548  เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 
                          (หนวย:ลานบาท) 
                          ม.ค.–มิ.ย          ม.ค.–มิ.ย            เปลี่ยนแปลง 
                  2548             2547   เพิ่มข้ึน (ลดลง)     (%)     

รายได : 
รายไดจากการขาย             1,576.40          1,358.44           217.96  16.04 
รายไดอ่ืน                             13.02              14.21            (1.19)        -8.36 
สวนแบงกําไรจากบริษัทรวม                                       2.71                1.83              0.88       48.27      
รวมรายได              1,592.13          1,374.48           217.65        15.84 
คาใชจาย : 
ตนทุนขาย                                                    (1,095.88)           (941.71)            154.17        16.37 
คาใชจายขายและบริหาร             (377.10)           (344.63)           32.47         9.42 
รวมคาใชจาย                                                 (1,472.98)        (1,286.34)           186.64        14.51 

กําไรข้ันตน                                                         480.52            416.73             63.79           - 
อัตรากาํไรข้ันตน (%)                                              30.48              30.67                -           -0.20  

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานหลักสุทธิจากภาษี               69.26              56.35             12.91        22.90 
รายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานหลักสุทธิจากภาษี      12.67                4.29               8.38      195.33 
กําไรสุทธิ       81.94              60.65           21.29        35.11 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)                               0.27                0.22            0.05        22.73       

กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือมราคา 
และคาใชจายตัดจาย (EBITDA)               160.48             121.29             39.19       32.31   
กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรมดําเนินงาน 
จากงบกระแสเงินสด                                              142.48             109.90             32.58       29.64                  
 
 

รายไดรวม สําหรับหกเดือนแรก ป 2548 เปนเงิน 1,592.13 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 217.65 ลานบาท  หรือ
เติบโตสูงข้ึน 15.84% โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 1,576.40 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 217.96 ลานบาท  
หรือเติบโตสูงข้ึน 16.04%  ซึ่งสวนใหญมาจากการเพิ่มข้ึนของรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และ Book 
Variety ซึ่งเพิ่มข้ึน 17.63% จากสาขาและจุดขายที่เปดเพิ่มข้ึน นอกจากนี้รายไดจากการขายสงหนังสือใหราน
หนังสืออ่ืน และสถาบันการศึกษา เพิ่มข้ึน 10.19% 

กําไรจากการดําเนินงานหลัก (Profit from operation) สุทธิจากภาษี สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2548 เปนเงิน 69.26 ลานบาท  คิดเปน 4.35% ตอรายไดรวม เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของป
กอน 12.91 ลานบาท คิดเปน 22.90% (กําไรจากการดําเนินงานหลัก สําหรับงวดหกเดือน ป 2547 เปนเงิน 
56.35 ลานบาท) สา 
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เหตุเกิดจาก 

 กําไรข้ันตนของบริษัทเพิ่มข้ึน 63.78 ลานบาทจากยอดขายที่เติบโตข้ึน 16.04% จากงวด
เดียวกันของปกอน 

 คาใชจายขายและบริหาร ไมรวมรายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานหลัก (Non-operation 
items) เพิ่มข้ึน 39.72 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 11.53% สาเหตุเกิดจาก 

- คาเชา คาน้ํา คาไฟ และคาบริการสวนกลาง โดยสวนใหญเพิ่มข้ึนจากคาเชาสาขาที่
เปดใหม จํานวน 29 สาขา 

- คาเส่ือมราคาเครื่องตกแตง และชั้นวางหนังสือที่สาขา ตลอดจนอุปกรณคอมพิวเตอร
เพิ่มข้ึน อันเนื่องมาจากจํานวนสาขาที่เพิ่มข้ึน และมีการลงทุนเพิ่มในอุปกรณ
เครือขาย และอุปกรณติดตอส่ือสาร ระหวางสาขาและสํานักงานใหญ 

- คาวัสดุหีบหอ เพิ่มข้ึนจากคาถุงใสสินคาใหลูกคาที่สาขาที่เพิ่มตามยอดขายและ
จํานวนสาขาที่เพิ่มข้ึน 

รายไดและคาใชจายอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานหลัก (Non-operation items) สุทธิจาก
ภาษี สําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 มีจํานวน 12.67 ลานบาท โดยรายไดและคาใชจายอ่ืน ๆ 
ที่สําคัญไดแก 

 รายไดเงินปนผลและกําไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว จํานวน 5.72  ลานบาท  
 สวนแบงกําไรจากบริษัทรวม จํานวน 2.71 ลานบาท 
 การปรับมูลคาทรัพยสินจากการตรวจนับ ที่บันทึกดวยวิธี Replacement พบวาทรัพยสินที่

ตรวจนับได มีมูลคาสูงกวาราคาตามบัญชี แบงเปน 
- วัสดุคลังสินคา มีมูลคาสูงกวาราคาทุนตามบัญชีเทากับ 1.59 ลานบาท  
- อุปกรณคลังสินคา ที่มีอายุการใชงานนานกวา 1 ป มีมูลคาสูงกวาราคาทุนตามบัญชี 

เทากับ  2.18 ลานบาท 
- วัสดุสํานักงานและชิ้นสวนคอมพิวเตอร มีมูลคาสูงกวาราคาทุนตามบัญชี เทากับ  

1.61 ลานบาท 
 คาตอบแทนกรรมการ จํานวน (1.98) ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนคาบําเหน็จกรรมการประจําป 

2547 

กําไรสุทธิ เม่ือรวมรายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานหลัก สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2548 เปนเงิน 81.94 ลานบาท คิดเปน 5.15% ตอรายไดรวม  หรือคิดเปนกําไรตอหุน 0.27 บาท  (ป 
2547  กําไรสุทธิสําหรับงวด 6 เดือน  ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547  เปนเงิน 60.65  ลานบาท  หรือคิดเปน 
4.41% ตอรายไดรวม หรือมีกําไรตอหุน 0.22 บาท)  โดยกําไรสําหรับงวดนี้ เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 
21.29 ลานบาท คิดเปน 35.11%  
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ตาราง 2 : ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 3 เดือนไตรมาส 2 ป 2548  เทียบกับไตรมาส 2 ป 2547 

                                                                                                                 (หนวย:ลานบาท) 
                                                                     ไตรมาส 2        ไตรมาส 2            เปลี่ยนแปลง 
                                                                        2548               2547      เพิ่มข้ึน (ลดลง)    (%)     

รายได : 

รายไดจากการขาย                                                818.41            711.93          106.48        14.96 
รายไดอ่ืน                                                               5.25               6.01           (0.76)       -12.57 
สวนแบงกําไรจากบริษัทรวม                                        3.33               2.93             0.40        13.55 
รวมรายได                                                           826.99            720.87         106.12        14.72 

คาใชจาย : 
ตนทุนขาย                                                          (572.79)         (499.94)          72.85         14.57 
คาใชจายขายและบริหาร                                         (185.03)         (175.33)            9.70          5.53 
รวมคาใชจาย                                                       (757.82)         (675.27)          82.55        12.22 

กําไรข้ันตน                                                          245.62            211.99          33.63          - 
อัตรากําไรข้ันตน (%)                                                30.01             29.78              -            0.23  

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานหลักสุทธิจากภาษี                38.86              28.73           10.13        35.26 
รายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานหลักสุทธิจากภาษี         8.91               2.56             6.35       248.04 
กําไรสุทธิ                                                              47.76             31.28           16.48         52.67 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)                                               0.16               0.11             0.05         45.45 

กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรมดําเนินงาน 
จากงบกระแสเงินสด                                                76.43             51.37           25.06         48.78        
กําไรจากการดําเนินงานกอน 
คาเส่ือมราคาและคาใชจายตัดจาย (EBITDA)                  90.46             61.41           29.05         47.31 

 

รายไดรวม สําหรับไตรมาสที่ 2 ป 2548 เปนเงิน 826.99 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 106.12 ลานบาท  หรือ
เติบโตสูงข้ึน 14.72%  โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 818.41 ลานบาท เพิ่มข้ึน 106.48 ลานบาท  หรือ
เติบโตสูงข้ึน 14.96%  ซึ่งสวนใหญมาจากการเพิ่มข้ึนของรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และ Book Variety ซึ่ง
เพิ่มข้ึน 15.20% ขณะที่รายไดจากการขายสงหนังสือใหรานหนังสืออ่ืน และสถาบันการศึกษา เพิ่มข้ึน 10.36% 

กําไรจากการดําเนินงานหลัก (Profit from operation) สุทธิจากภาษี สําหรับไตรมาส 2  ส้ินสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2548 เปนเงิน 38.86 ลานบาท  คิดเปน 4.70% ตอรายไดรวม เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 
10.13 ลานบาท คิดเปน 35.26% (กําไรจากการดําเนินงานหลัก สําหรับไตรมาส 2 ป 2547 เปนเงิน 28.73 ลาน
บาท) สาเหตุหลักเกิดจาก 
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 กําไรข้ันตนของบริษัทเพิ่มข้ึน 33.63 ลานบาท จากยอดขายที่เติบโตข้ึน 
 คาใชจายขายและบริหารไมรวมรายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานหลัก (Non-operation 

items) เพิ่มข้ึน 16.95 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 9.68% โดยเกิดจากสาเหตุเดียวกันกับงวด 6 
เดือน 

รายไดและคาใชจายอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานหลัก (Non-operation items) สุทธิจากภาษี 
สําหรับไตรมาส 2/2548 มีจํานวน 8.91 ลานบาท ประกอบดวยรายไดและคาใชจายอ่ืน ๆ ที่สําคัญ ไดแก 

 การปรับมูลคาทรัพยสินจากการตรวจนับ ที่บันทึกดวยวิธี Replacement ซึ่งเกิดข้ึนในไตรมาส 
2/2548  จํานวน 5.38 ลานบาท 

 การรับรูสวนแบงกําไรจากบริษัทรวม จํานวน 3.33 ลานบาท  
 รายไดเงินปนผลและกําไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว จํานวน 1.15 ลานบาท  
 คาตอบแทนกรรมการ จํานวน (1.62) ลานบาท  

กําไรสุทธิ เม่ือรวมรายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานหลัก สําหรับงวด 3 เดือนไตรมาสที่ 2 ป 2548 
เปนเงิน 47.76 ลานบาท  คิดเปน 5.78% ตอรายไดรวม หรือคิดเปนกําไรตอหุน 0.16 บาท (ป 2547 กําไรสุทธิ
สําหรับไตรมาสที่ 2 ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 เปน 31.28 ลานบาท หรือคิดเปน 4.34% ตอรายไดรวม หรือมี
กําไรตอหุน 0.11 บาท) โดยกําไรเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 16.48 ลานบาท คิดเปน 52.67%  

 
4. ฐานะทางการเงิน 

4.1 สวนประกอบของสินทรัพย 
ตาราง 3: สวนประกอบของสินทรัพย (บางสวน) 

                                                 30 มิถุนายน 2548            31 ธันวาคม 2547           เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
                                               จํานวนเงิน      % ตอ         จํานวนเงิน      % ตอ      จํานวนเงิน   % 
                                               (ลานบาท)   สินทรัพยรวม   (ลานบาท)  สินทรัพยรวม   (ลานบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด       144.29        11.71          142.83        12.89           1.46      1.02 
เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ                     212.86        17.28          161.94        14.62          50.92    31.44 
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ            80.00          6.49     83.74          7.56         (3.74)     -4.47 
สินคาคงเหลือ-สุทธิ                          194.03        15.75   153.49         13.86         40.54    26.41 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน                     670.94        54.47         569.41        51.40        101.53    17.83 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและ                  
บริษัทรวม                                       36.85         2.99     34.84          3.14          2.01      5.77 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ            240.55        19.53          241.94        21.84        (1.39)      0.57 
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ                  172.93         14.04     137.01        12.37        35.92     26.22 
สินทรัพยรวม                               1,231.76       100.00       1,107.81      100.00      123.95     11.19 
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ดานสินทรัพย  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548  บริษัทฯ มีสินทรัพยทั้งส้ิน 1,231.76 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปกอน 
123.95 ลานบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยดังนี ้

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ  ส้ินไตรมาส 2 ป 2548 เทากับ 144.29 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 
1.46 ลานบาท  

• เงินลงทุนในหลกัทรัพยเผื่อขาย เพิ่มข้ึน 50.92 ลานบาท เนื่องจากนําเงินสดที่มีสภาพคลองสวนเกินไป
ลงทุนในพนัธบัตรรัฐบาล จํานวน 50 ลานบาท 

• เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม  เพิ่มข้ึน จํานวน 5 ลานบาท จากการใหความชวยเหลือทางการเงินแก บริษัท 
เพลินพัฒน จํากัด นําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ  

• สินคาคงเหลือ-สุทธิ เพิ่มข้ึน 40.54  ลานบาท เนื่องจากมีหนังสือรับจัดจําหนายขายดีเพิ่มข้ึนหลายเลม  
โดยสวนใหญสงไปฝากขาย ณ คลังลูกคา  

• สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ เพิ่มข้ึน 35.92 ลานบาท  เนื่องจากในไตรมาส 1 ป 2548 มีการมีการทําสัญญา
สิทธิการเชาสาขาในศูนยการคาชั้นนํา 2 แหง 

• เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา ลดลง 14.10 ลานบาท เนื่องจากการโอนเงินค้ําประกันการเชาและ
เงินมัดจําไปเปนสิทธิการเชาของสาขา มูลคาประมาณ 30.21 ลานบาท และมีการจัดประเภทคาเชาจาย
ลวงหนาเกิน 1 ป ของสาขา ไปเปนทรัพยสินไมหมุนเวียน จํานวน 14.20 ลานบาท 

 
ดานหนี้สิน  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 บริษัทฯ มีหนี้สินทั้งส้ิน 665.86 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปกอน 73.13 
ลานบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สิน ดังนี ้

• เงินเบิกเกินบญัชี ลดลงจากปกอน 48.76 ลานบาท เนื่องจากในชวงไตรมาส 4/2547 มีการจายเงินมัดจํา
สิทธิการเชา ของสาขาแหงหนึ่ง และเนื่องจากมีการจายเช็คลงวันที่ชวงปลายป ซึ่งเปนวันหยุดติดตอกัน
หลายวันเจาหนี้จึงข้ึนเงินไมทัน   

• เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายเทากับ 527.29  ลานบาท เพิ่มข้ึน 94.55  ลานบาท โดยสวนใหญเปนการ
เพิ่มข้ึนของเจาหนี้การคาของสาขา ที่มีการซื้อขาดหนังสือขายดีหลายเลม  

• หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน เพิ่มข้ึน 18.06 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการตั้งโบนัสคางจาย  และรายไดรับ
ลวงหนาจากการจัดงานไทยแลนด อิเล็คทรอนิคส 

 
สวนของผูถือหุน   ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 เทากับ 565.90 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินป 2547 เทากับ 50.82 
ลานบาท คิดเปน 9.87% เนื่องจาก 

• ทุนเพิ่มข้ึน 7.04 ลานบาท เนื่องจาก 
o ผูถือหุนรายเดิม จํานวน 4.29 ลานบาท และ 
o กรรมการและพนักงาน จํานวน 2.75 ลานบาท  

• สวนเกินมูลคาหุนเพิ่มข้ึน 2.79  ลานบาท จากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญของ     
ผูถือหุนรายเดิม 

• กําไรสุทธิ สําหรับผลการดําเนินงานงวดหกเดือน ป 2548 จํานวน 81.94  ลานบาท 
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4.2  กระแสเงินสด 
ตาราง 4: กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) สําหรับงวดหกเดือนแรกของป 2548 เทียบกับงวดเดียวกัน

ของปกอน 
                     
                                                                          (หนวย : ลานบาท) 
                                                        ม.ค.–มิ.ย.      ม.ค.–มิ.ย.           เปลี่ยนแปลง 
                                                 2548              2547             ไดมา (ใชไป)     (%)        

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน         182.08             65.38             116.70       178.49 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน           (103.26)             43.07          (146.33)      -339.74 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน             (77.36)          (104.49)             27.13        -25.96 
กระแสเงนิสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)                                      1.46                3.96             (2.50)        -63.04 

กระแสเงินสดไดมาจากการดําเนินงาน สําหรับงวด 6 เดือน ป 2548 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เพิ่มข้ึน 
116.70 ลานบาท  จากรายการสําคัญดังนี้ 

• กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน 47.76 ลานบาท จากกําไรสุทธิ ไตรมาส 2 ป 2548  
• กระแสเงินสดลดลงจากการเพิ่มข้ึนของสินทรัพยดําเนินงาน 83.06 ลานบาท สวนใหญเปนสินคาคงเหลือ  
• กระแสเงินสดเพิ่มข้ึนจากการเพิ่มข้ึนของหนี้สินดําเนินงาน 122.66 ลานบาท สวนใหญเปน เจาหนี้การคา

และตั๋วเงินจาย และภาษีเงินไดนิตบิุคคลคางจาย 

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมการลงทุน สําหรับงวด 6 เดือน ป 2548 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 
เพิ่มข้ึน 146.33 ลานบาท เนื่องจาก 

• เงินสดไดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย จํานวน 87.49 ลานบาท 
• เงินสดใชไปในการลงทุนในพนัธบัตรรัฐบาล จํานวน 50 ลานบาท 
• เงินสดใชไปในการลงทุนในสิทธิการเชา เพื่อเปดสาขาจํานวน 2 แหง 

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน  สําหรับงวด 6 เดือน ป 2548 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ลดลง 
27.13 ลานบาท เนื่องจาก 

• ในไตรมาส 2/2547 มีกระแสเงินสดใชไปในการซื้อหุนคนื จํานวน 99.92 ลานบาท สวนในป 2548 ไมมี
การซื้อหุนคนื 

• กระแสเงินสดใชไปในการจายเงินปนผล สําหรับงวด 6 เดือน ป 2548 เปนเงิน 38.42 ลานบาท โดยเปน
เงินปนผลที่จายจากผลการดําเนินงานในไตรมาส 4 ป 2547 ในอัตราหุนละ 0.028 บาทและไตรมาส 1 ป 
2548 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท โดยการจายเงินปนผลจากการดําเนินงานในไตรมาส 4 ป 2547 สามารถ
จายไดนอยกวา ไตรมาสเดียวกันของปกอน ซึ่งจายในอัตราหุนละ 0.20 บาท อันเนื่องมาจากขอบังคับ
ทางกฎหมายจากการซื้อหุนคืน ซึ่งกําหนดใหกันสํารองซื้อหุนคืนเทากับมูลคาหุนทีซ่ื้อคืน สงผลใหกระแส
เงินสดใชในการจายเงินปนผลสําหรับงวด 6 เดือน ป 2548 ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 
46.47 ลานบาท 
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• กระแสเงินสดใชไปเพิ่มข้ึน จากเงินเบิกเกินบัญชี จํานวน 40.52 ลานบาท เนื่องจากในชวงปลายปมีการ
จายเช็คชําระหนี้ใหเจาหนี้ ซึ่งเจาหนี้นําเช็คไปข้ึนเงินไมทนั เพราะเปนชวงวันหยุดยาว  ซึ่งเจาหนี้ไดนํา
เช็คดังกลาวมาข้ึนเงินในชวงตนไตรมาส 1 ป 2548  

• กระแสเงินสดไดมา จากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญ สําหรับงวด 6 เดือน ป 2548 
เปนเงิน 9.83 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 78.74 ลานบาท 

 
5. การเปล่ียนแปลงกรรมการและผูบริหาร 

5.1 กรรมการบริษัทฯ ลาออก  จํานวน 3 ทาน คือ นายสุทธิชัย  หยุน และ นายธนะชัย  สันติชัยกูล  มี
ผลตั้งแตวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เปนตนไป  และนายเสริมสิน สมะลาภา   มีผลตั้งแตวันที่ 28 
มิถุนายน 2548 เปนตนไป  

5.2 แตงตัง้กรรมการใหมแทนกรรมการที่ลาออก  จํานวน 3 ทาน คือ นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม, 
นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล และนายคเชนทร  เบญจกุล มีผลตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2548 
เปนตนไป 

5.3 แตงตัง้กรรมการอิสระเพิ่มเตมิ  แตงตั้งกรรมการที่ดํารงตําแหนงในปจจุบันเปนกรรมการอิสระ
เพิ่มเติม จํานวน 3 ทาน คือ นายวัฒนา เชียงกูล, นายวรสิทธ์ิ  โภคาชัยพัฒน  และนายคเชนทร 
เบญจกุล มีผลตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เปนตนไป 

 
 

 
ลงลายมือชื่อ.............................................. 
     (นายพงษศักดิ์  ศิวะภัทรกําพล) 
                     รองกรรมการผูจัดการ 
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