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คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ : SE-ED 
1. ภาพรวม 

แมสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชะลอตัวลง อันเปนผลมาจากการปรับราคาของน้ํามันในประเทศ
อยางตอเนื่อง  ภาวะเงินเฟอที่เพิ่มสูงข้ึน  สงผลใหประชาชนเกิดความระมัดระวังในการใชจายมากข้ึน  แตในสวน
ของธุรกิจหนังสือไดรับผลกระทบไมมากนกั   

ในภาพรวมของธุรกิจหนังสือ ยังคาดวานาจะมีศักยภาพการเติบโตตอเนื่องดวยตัวเลข 2 หลักไปไดอีก
หลายป   ดังนั้น  บริษัทฯ จึงยังคงเนนการเปดรานหนังสือเพิ่มข้ึนทั่วประเทศ  และเพิ่มบทบาทในฐานะผูจัด
จําหนายหนังสือแกสํานักพิมพอ่ืนมากข้ึน  สงผลใหบริษัทฯ มีความสามารถในการทํากําไรไดอยางตอเนื่อง 

  นอกจากนั้น บริษัทฯ เร่ิมดําเนินการลงทุนปรับโครงสรางพื้นฐานตางๆ ภายในบริษัท  รวมทั้งปรับปรุง
การทํางานภายในตางๆ เพื่อมุงหวังใหการทํางานมีประสิทธิภาพที่ดีย่ิงข้ึน   สงผลใหอัตราการเพิ่มข้ึนของ
คาใชจายขายและบริหาร สําหรับป 2548 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เพิ่มข้ึนนอยกวาอัตราการเพิ่มข้ึนของ
ยอดขาย โดยคาดวาการปรับโครงสรางดังกลาวจะสงผลใหมียอดขายเติบโตไดอีกในชองทางใหมๆ ตอไป   

ผลการดําเนินงาน สําหรับป 2548   บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับป 2548 เปนเงิน 187.91 ลานบาท คิด
เปน 5.54% ตอรายไดรวม โดยเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 70.95 ลานบาท คิดเปน 60.66% หรือคิดเปน
กําไรตอหุน 0.63 บาท  บริษัทฯ มีรายไดรวมสําหรับป 2548 จํานวน 3,391.13 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกัน
ของปกอน 534.79 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึน 18.72%  

ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 4   ป 2548   บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับไตรมาสที่ 4  ป 2548 เปนเงิน 
65.74 ลานบาท คิดเปน 7.10% ตอรายไดรวม โดยเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 29.09 ลานบาท คิดเปน 
79.38% หรือคิดเปนกําไรตอหุน 0.22 บาท บริษัทฯ มีรายไดรวมสําหรับไตรมาส 4/2548 จํานวน 925.54 ลาน
บาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 159.22 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึน 20.78%  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติและเห็นสมควรนําเสนอทีป่ระชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
พิจารณาจายเงินปนผลประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ในอัตราหุนละ 0.59 บาท  แตเนื่องจากบริษัทฯ ได
จายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว  3 ไตรมาส ไตรมาสละ 0.10  บาท รวมเปน 0.30 บาท ดังนั้นบริษัทฯ จะจาย
เพิ่มเติมอีกในอัตราหุนละ 0.29 บาท โดยกําหนดวันปดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันพุธที่ 10 
พฤษภาคม 2549 เวลา 12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2549 

2.     ภาพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจรานหนังสือ  
 บริษัทฯ ยังคงขยายสาขารานหนังสือของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง และรักษาความเปนรานหนังสือที่มี

จํานวนสาขามากที่สุด  และมียอดขายรวมสูงสุด โดยในป 2548 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  
เพิ่มข้ึนจํานวน 26 สาขา  รวมเปนสาขาที่เปดไปแลวรวม 200 สาขา โดยเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินงานอยูจํานวน 
190 สาขา ซึ่งไดรวมรานเครือขายที่ยังเปดดําเนินงานอยู 7 ราน นอกจากนี้ยังมีจุดขายยอยในเทสโกโลตัส     
เอ็กซเพรส โลตัส คารฟูร เพิ่มข้ึนในป 2548 อีก จํานวน 59 จุด และอ่ืนๆ รวมเปนจุดขายที่ยังเปดดําเนินการอยู
ทั้งส้ิน 399 จุดขาย  นอกจากนี้ ยังไดมีการปรับปรุงสาขาเดิม ใหทันสมัยย่ิงข้ึน และปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทํางานเพื่อผลักดันยอดขายและกําไรอยางตอเนื่อง 
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ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ 
บริษัทฯ มีบทบาทเปนผูจัดจําหนายรายใหญที่สุดของประเทศ โดยรับจัดจําหนายใหกับสํานักพิมพทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ เชน เนชัน่บุคส อินเตอรเนชั่นแนล, มีเดียออฟมีเดียส, สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, บริษัท บีอีซ-ีเทโรเอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด  เปนตน โดยจัดจําหนายหนังสือผานราน  
ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และ Book Variety  รานหนังสืออ่ืน  และสถาบันการศึกษา  นอกจากนัน้ บริษัทฯ อยูในชวง
การพัฒนาระบบการกระจายสินคาใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต 

ธุรกิจสํานักพิมพ 
บริษัทฯ ใหความสําคัญในการกําหนดทิศทาง การวางแผนผลิตสินคาใหตรงตามความตองการของตลาด  

มีอายุสินคายาวนาน  และมีขนาดตลาดมากเพียงพอ  โดยไมเนนการเพิ่มจํานวนชื่อเร่ืองที่ผลิต   และเนนการ
พัฒนาเคร่ืองมือ  และเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ เพื่อใหสามารถกระจายสินคาใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย
ไดเหมาะสมข้ึน ซึ่งจะสงผลใหสินคาที่บริษัทฯ ผลิตมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงข้ึน 

3. ผลการดําเนินงาน 
ตาราง 1 : ผลการดําเนินงานของป 2548  เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 
                          (หนวย:ลานบาท) 
                          ม.ค.–ธ.ค.          ม.ค.–ธ.ค.            เปลี่ยนแปลง 
                  2548             2547   เพิ่มข้ึน (ลดลง)     (%)     

รายได : 
รายไดจากการขาย             3,365.00          2,833.65           531.35  18.75 
รายไดอ่ืน                             24.62              21.12              3.50        16.57 
สวนแบงกําไรจากบริษัทรวม                                       1.51                1.57            (0.06)         3.82      
รวมรายได              3,391.13          2,856.34           534.79        18.72 
คาใชจาย : 
ตนทุนขาย                                                     (2,332.85)         (1,981.60)         (351.25)        17.73 
คาใชจายขายและบริหาร              (791.15)           (705.02)         (86.13)        12.22 
คาตอบแทนกรรมการ                                              (2.72)              (2.43)            (0.29)        12.24 
รวมคาใชจาย                                                  (3,126.72)        (2,689.05)          (437.67)       16.28 

กําไรข้ันตน                                                       1,032.15            852.05            180.10       21.14 
อัตรากําไรข้ันตน (%)                                              30.67              30.07                -             0.60  

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานหลักหลังหักภาษีแลว          180.26             116.07             64.19        55.30 
รายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานหลักหลังหักภาษีแลว    7.65                 0.89               6.76      759.55 
กําไรสุทธิ     187.91             116.96            70.95        60.66 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)                              0.63                0.41                0.22         53.66       

กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือมราคา 
และคาใชจายตัดจาย (EBITDA)               352.82             240.85            111.97       46.49   
กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรมดําเนินงาน 
จากงบกระแสเงินสด                                              326.44             224.17            102.27       45.62                  
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รายไดรวม สําหรับ ป 2548 เปนเงิน 3,391.13 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 534.79 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึน 
18.72% โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 3,365 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 531.35 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึน 
18.75%  ซึ่งสวนใหญมาจากการเพิ่มข้ึนของรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และ Book Variety ซึ่งเพิ่มข้ึน 
19.70% จากสาขาและจุดขายที่เปดเพิ่มข้ึน จากยอดขายสาขาเดิมที่เพิ่มข้ึนและจากการปรับปรุงสาขา  โดยในป 
2548 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  เพิ่มข้ึนจํานวน 26 สาขา รวมเปนสาขาที่เปดไปแลวรวม 
200 สาขา โดยเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินงานอยูจํานวน 190 สาขา  นอกจากนี้รายไดจากการขายสงหนังสือใหราน
หนังสืออ่ืน และสถาบันการศึกษา เพิ่มข้ึน 12.81% 

กําไรสุทธิ  สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 เปนเงิน 187.91 ลานบาท คิดเปน 5.54% ตอรายได
รวม  หรือคิดเปนกําไรตอหุน 0.63 บาท  (ป 2547  กําไรสุทธิสําหรับป  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547  เปนเงิน 
116.96  ลานบาท  หรือคิดเปน 4.09% ตอรายไดรวม หรือมีกําไรตอหุน 0.41 บาท)  โดยกําไรสําหรับงวดนี้ 
เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 70.95 ลานบาท คิดเปน 60.66% 

กําไรจากการดําเนินงานหลัก (Profit from operation) หลังหักภาษีแลว สําหรับป 2548 ส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2548 เปนเงิน 180.26 ลานบาท  คิดเปน 5.32% ตอรายไดรวม เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 
64.19 ลานบาท คิดเปน 55.30% (กําไรจากการดําเนินงานหลัก สําหรับป 2547 เปนเงิน 116.07 ลานบาท คิด
เปน 4.06% ตอรายไดรวม) สาเหตุเกิดจาก 

1. กําไรข้ันตนของบริษัทเพิ่มข้ึน 180.11 ลานบาท เนื่องจากในชวงคร่ึงปหลังมีหนังสือขายดีหลายเลม
ที่มีกําไรข้ันตนสูงจากการซื้อขาด โดยยอดขายเติบโตข้ึน 18.75% จากงวดเดียวกันของปกอน 

2. คาใชจายขายและบริหาร ไมรวมรายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานหลัก (Non-operation items) 
เพิ่มข้ึน 93.49 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 13.32%    

สวนรายไดและคาใชจายอ่ืน ๆ ที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานหลัก (Non-operation items) หลังหักภาษี
แลวสําหรับป 2548  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีจํานวน 7.65 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจากรายไดเงินปน
ผลและกําไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว และการปรับลดคาใชจาย  เนื่องจากการบันทึกทรัพยสินที่ตรวจนับใน
กลางป 2548 ดวยวิธี Replacement ซึ่งพบวาวัสดุและอุปกรณคลังสินคา ที่ตรวจนับไดมีมูลคาสูงกวาราคาตาม
บัญช ี
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ตาราง 2 : ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 3 เดือนไตรมาส 4 ป 2548  เทียบกับไตรมาส 4 ป 2547 

                                                                                                                 (หนวย:ลานบาท) 
                                                                     ไตรมาส 4        ไตรมาส 4            เปลี่ยนแปลง 
                                                                        2548               2547      เพิ่มข้ึน (ลดลง)    (%)     

รายได : 

รายไดจากการขาย                                                919.02            761.88          157.14         20.63 
รายไดอ่ืน                                                              6.52                4.44             2.08         46.83 
รวมรายได                                                          925.54            766.32          159.22         20.78 

คาใชจาย : 
ตนทุนขาย                                                          (622.52)         (533.26)         (89.26)        16.74 
คาใชจายขายและบริหาร                                         (211.67)         (180.44)         (31.23)        17.31 
สวนแบงขาดทุนจากบริษัทรวม                                     (0.37)            (0.16)          (0.21)       131.25
รวมคาใชจาย                                                       (834.56)         (713.86)       (120.70)        16.91 

กําไรข้ันตน                                                          296.50            228.62           67.88           - 
อัตรากําไรข้ันตน (%)                                                32.26             30.01              -             2.25  

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานหลักหลังหักภาษีแลว            67.46              35.33           32.13        90.94 
รายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานหลักหลังหักภาษีแลว    (1.72)               1.32           (0.40)        30.30 
กําไรสุทธิ                                                              65.74             36.65            29.09        79.37 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)                                               0.22              0.12              0.10         83.33 
 
กําไรจากการดําเนินงานกอน 
คาเส่ือมราคาและคาใชจายตัดจาย (EBITDA)                 113.33             72.00           41.33         57.40 
กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรมดําเนินงาน 
จากงบกระแสเงินสด                                               102.69             71.32           31.37         43.98        

 

รายไดรวม สําหรับไตรมาสที่ 4  ป 2548 เปนเงิน 925.54 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 159.22 ลานบาท  หรือ
เติบโตสูงข้ึน 20.78%  โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 919.02 ลานบาท เพิ่มข้ึน 157.14 ลานบาท  หรือ
เติบโตสูงข้ึน 20.63%  ซึ่งสวนใหญมาจากการเพิ่มข้ึนของรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และ Book Variety ซึ่ง
เพิ่มข้ึน 23.23% จากสาขาและจุดขายที่เปดเพิ่มข้ึน  จากยอดขายสาขาเดิมที่เพิ่มข้ึน และจากการปรับปรุงสาขา
ขณะที่รายไดจากการขายสงหนังสือใหรานหนังสืออ่ืน และสถาบันการศึกษา ลดลง 8.94% 

กําไรสุทธิ เม่ือรวมรายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานหลัก สําหรับงวด 3 เดือนไตรมาสที่ 4 ป 2548 
เปนเงิน 65.74 ลานบาท  คิดเปน 7.10% ตอรายไดรวม หรือคิดเปนกําไรตอหุน 0.22 บาท (ป 2547 กําไรสุทธิ
สําหรับไตรมาสที่ 4 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 เปน 36.65 ลานบาท หรือคิดเปน 4.78% ตอรายไดรวม หรือมี
กําไรตอหุน 0.12 บาท) โดยกําไรเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 29.09 ลานบาท คิดเปน 79.37% 
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กําไรจากการดําเนินงานหลัก (Profit from operation) หลังหักภาษีแลว สําหรับไตรมาส 4  ส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เปนเงิน 67.46 ลานบาท  คิดเปน 7.29% ตอรายไดรวม เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของป
กอน 32.13 ลานบาท คิดเปน 90.96% (กําไรจากการดําเนินงานหลัก สําหรับไตรมาส 4 ป 2547 เปนเงิน 35.33 
ลานบาท) สาเหตุหลักเกิดจาก 

1. กําไรข้ันตนของบริษัทเพิ่มข้ึน 67.88 ลานบาท จากยอดขายที่เติบโตข้ึน สาเหตุเดียวกับงวด 12 
เดือน 

2. คาใชจายขายและบริหารไมรวมรายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานหลัก (Non-operation items) 
เพิ่มข้ึน 31.74 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 17.67%  

สวนคาใชจายอ่ืน ๆ ที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานหลัก (Non-operation items) สุทธิจากภาษีสําหรับ  
ไตรมาส 4/2548 มีจํานวน 1.72 ลานบาท สวนใหญเปนคาใชจายเกี่ยวกับการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีเจาหนี้
การคาที่มีอายุหนี้นาน 

 
4. ฐานะทางการเงิน 

4.1 สวนประกอบของสินทรัพย 
ตาราง 3: สวนประกอบของสินทรัพย (บางสวน) 

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด       316.08        21.92          142.83        12.89         173.25    121.30 
เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ                     182.72        12.67          161.94        14.62           20.78     12.83 
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ            83.94          5.82     83.74          7.56           0.20        0.24 
เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม                       9.00          0.62              -                -              9.00       100 
สินคาคงเหลือ-สุทธิ                          226.03        15.67   153.49         13.86          72.54     47.26 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน       35.67          2.47           27.42          2.48            8.25     30.09   
รวมสินทรัพยหมุนเวียน                     853.43        59.17         569.41         51.40        284.02     49.88 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและ                  
บริษัทรวม                                       50.65          3.51     34.84          3.14          15.81      45.38 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ            255.28        17.70          241.94        21.84           13.34       5.51 
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ                  166.86        11.57    137.01         12.37           29.85     21.79 
สินทรัพยรวม                              1,442.27       100.00       1,107.81       100.00         334.46     30.19 
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ดานสินทรัพย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  บริษัทฯ มีสินทรัพยทั้งส้ิน 1,442.27 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปกอน 
334.46 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 30.19% โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยดังนี้ 

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ  ส้ินป 2548 เทากับ 316.08 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 173.25 
ลานบาท โดยสวนใหญเปนการเพิ่มข้ึนของพันธบัตรรัฐบาล จํานวน 114 ลานบาท 

• เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม  เพิ่มข้ึน จํานวน 9 ลานบาท จากการใหความชวยเหลือทางการเงินแก บริษัท 
เพลินพัฒน จํากัด นําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ  

• สินคาคงเหลือ-สุทธิ เพิ่มข้ึน 72.54  ลานบาท สวนใหญเปนหนังสือซื้อขาดสําหรับขายที่สาขา และ
ตางประเทศ ประเภทบัตรโทรศัพท, หนังสือหมวดอาหาร และสินคาพรีเม่ียม เปนตน 

• สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ เพิ่มข้ึน 29.85 ลานบาท  เนื่องจากในไตรมาส 1  และไตรมาส 2 ป 2548 มีการ
มีการทําสัญญาสิทธิการเชาสาขาในศูนยการคาชั้นนํา 2 แหง 

 
ดานหนี้สิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีหนี้สินทั้งส้ิน 828.97 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปกอน 236.24 
ลานบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สิน ดังนี ้

• เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายเทากับ 648.57  ลานบาท เพิ่มข้ึน 215.83  ลานบาท โดยสวนใหญเปนการ
เพิ่มข้ึนของเจาหนี้การคาของสาขาและเจาหนี้รับจัดจําหนาย จากการซื้อขาดหนังสือขายดีหลายเลม  

• ภาษีเงินไดนิตบิุคคลคางจายเพิ่มข้ึน 17.51 ลานบาท เนื่องจากกําไรของป 2548 เพิ่มข้ึน  
 

สวนของผูถือหุน   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เทากับ 613.30 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินป 2547 เทากับ 98.22 
ลานบาท คิดเปน 19.07% เนื่องจาก 

• ทุนเพิ่มข้ึน 7.98 ลานบาท เนื่องจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทเปนหุสามัญของ 
o ผูถือหุนรายเดิม จํานวน 5.21 ลานบาท และ 
o กรรมการและพนักงาน จํานวน 2.77 ลานบาท  

• สวนเกินมูลคาหุนเพิ่มข้ึน 3.39  ลานบาท จากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญของ     
ผูถือหุนรายเดิม 

• กําไรสุทธิ สําหรับผลการดําเนินงานงวดป 2548 จํานวน 187.91  ลานบาท 
• จายเงินปนผลในป 2548 เปนจํานวนเงิน 98.72 ลานบาท 

 
4.2  กระแสเงินสด 

ตาราง 4: กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) สําหรับงวดป 2548 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 
                     
                                                                          (หนวย : ลานบาท) 
                                                        ม.ค.–ธ.ค.      ม.ค.–ธ.ค.           เปลี่ยนแปลง 
                                                 2548              2547             ไดมา (ใชไป)     (%)        

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน         409.67            144.89             264.78        182.75 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน           (146.82)            (29.37)           (117.45)       399.85 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน            ( 89.60)          (119.06)              29.47        (24.75) 
กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)                                   173.25             (3.55)             176.80      4,980.28 
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กระแสเงินสดไดมาจากการดําเนินงาน สําหรับป 2548 จํานวน 409.67 ลานบาท  จากรายการสําคัญดังนี้ 
• กําไรจากการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน จํานวน 326.44 ลานบาท  

- กําไรสุทธิประจําป 2548 จํานวน 187.91 ลานบาท 
- คาใชจายที่ไมเปนตัวเงิน จํานวน 138.53 ลานบาท (คาเส่ือมราคาและสิทธิการเชาตัดจาย 

88.34 ลานบาท, สินคาสูญหาย 32.66 ลานบาท, สินคาเคลื่อนไหวชา 9.97 ลานบาท) 
• เงินสดเพิ่มจากเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายเพิ่มข้ึน จํานวน 207.27 ลานบาท 
• เงินสดลดจากสินคาคงเหลือเพิ่มข้ึน จํานวน 115.62 ลานบาท  

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมการลงทุน สําหรับป 2548 จํานวน 146.82 ลานบาท เนื่องจาก 
• จากการซื้อทรัพยสิน จํานวน 92.16 ลานบาท   
• จากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล (อายุเกิน 3 เดือน) มูลคา 20 ลานบาท  
• จากการลงทุนในสิทธิการเชา มูลคา 11.87 ลานบาท 
• การใหความชวยเหลือทางการเงินกับบริษัท เพลินพัฒน จํากัด จํานวน 9 ลานบาท 

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน  สําหรับป 2548 จํานวน  89.60 ลานบาท เนื่องจาก 
• ในป 2548 มีการจายเงินปนผล 98.72 ลานบาท  
• มีกระแสเงินสดรับจากการใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิของผูถือหุน จํานวน 11.37 ลานบาท   
• เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารใชไป จํานวน 2.25 ลานบาท 
 
5. การเปล่ียนแปลงกรรมการและผูบริหาร 
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