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คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ : SE-ED 

1. ภาพรวม 

จากสภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่มีความไมแนนอน  สงผลใหภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย
ยังคงชะลอตัวอยางตอเนื่อง ทั้งในเรื่องของราคาน้ํามันทีท่ยอยปรับตัวสูงข้ึน  ซึ่งนําไปสูอัตราเงินเฟอที่เพิ่มสูงข้ึน
อยางหลีกเล่ียงมิได  และคาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ  ที่มีการแข็งคาข้ึนอยางตอเนื่อง  ทั้งนีป้ระกอบกับมีปจจัย
หลายตัวที่เปนอุปสรรคในการขยายตัวของเศรษฐกิจ  ไดแก  ปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตที่
ยังคงทวีความรุนแรงอยางตอเนื่อง  ผนวกกับเหตุการณการวางระเบิดในกรุงเทพฯ ที่มีแนวโนมจะขยายวงกวาง
ข้ึน  ซึ่งปญหาตางๆ เหลานี้สงผลใหดัชนีความเช่ือมั่นของผูบริโภคและผูลงทุนปรับตัวลดลง  สงผลกระทบตอการ
ใชจายของประชาชน   

ถึงแมวาบริษัทฯ จะไดรับผลกระทบจากปจจัยตางๆ ที่กลาวไวขางตน  แตบริษัทฯ ยังคงมีปจจัยพื้นฐาน
ในการดําเนินธุรกิจที่แข็งแรง  และขยายธุรกิจตอเนื่องในทิศทางที่มีความเส่ียงตํ่า และไมไดรับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจมากนัก  สงผลใหบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง  และรักษาสภาพคลองที่เพียงพอ  เพื่อสราง
มูลคาและผลตอบแทนที่เหมาะสมใหกับผูถือหุนของบริษัทฯ อยางย่ังยืนได 
 

ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 1  ป 2550  บริษัทฯ มีรายไดรวมในไตรมาส 1 ป 2550 เปนเงิน 876.29  
ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึนกวางวดเดียวกันของปกอน 5.25% โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 867.89 
ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึน 5.49%  ซึ่งสวนใหญมาจากยอดขายที่เติบโตข้ึนของกลุมหนังสือที่รับจัดจําหนาย  ที่อยู
ในกระแสความนิยมหลายเลม  และจากกลุมหนังสือตางประเทศที่บริษัทฯ เปนผูแทนจําหนาย  

บริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานหลักสุทธิจากภาษี เปนเงิน 32.55 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกัน
ของปกอน 13.85% ในขณะทีก่ําไรสุทธิสําหรับ ไตรมาส 1 ป 2550 เปนเงิน 32.69 ลานบาท  โดยลดลงจากงวด
เดียวกันของปกอน 2.02%  เนื่องจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มข้ึนจาก 25% 
เปน 30% 

ในไตรมาส 1 ป 2550 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรเพิ่มข้ึนจํานวน 13 สาขา รวมเปน
สาขาที่ยังเปดดําเนินการอยู ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 ทั้งส้ิน 229 สาขา  และจุดขายทั้งสิ้นที่ยังเปดดําเนินการอยู
จํานวน 86 จุดขาย 

บริษัทฯ ประกาศจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลการดําเนินงานต้ังแต 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2550 ในอัตรา 0.10 บาทตอหุน จากกําไรสวนที่บริษัทฯ มิไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล  
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2.     ภาพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจรานหนังสือ  

บริษัทฯ ยังคงขยายสาขารานหนังสือของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง และรักษาความเปนรานหนังสือทีม่ี
ยอดขายมากที่สุดในประเทศ   โดยในไตรมาส 1/2550 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  เพิ่มข้ึน
จํานวน 13 สาขา ไดแก  โลตัสไฮเปอรมารเก็ต ลพบุรี, ตลาดโลตัส พล ขอนแกน, ตลาดโลตัส สันทราย เชียงใหม, 
ตลาดโลตัส พาน เชียงราย, โฮมโปร  เพชรเกษม, ตลาดโลตัส ตระการพืชผล อุบลราชธานี, ตลาดโลตัส สองพี่นอง 
สุพรรณบุรี, โลตัสไฮเปอรมารเก็ต รังสิตคลอง 7, โลตัสไฮเปอรมารเก็ต สามพราน นครปฐม, ตลาดโลตัส ทามวง 
กาญจนบุรี, ตลาดโลตัส บานบึง ชลบุรี, คารฟูร ชลบุรี   และโลตัสไฮเปอรมารเก็ต นวนคร   รวมเปนสาขาที่เปด
ไปแลวรวม 239 สาขา โดยเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินงานอยูจํานวน 229 สาขา ซึ่งไดรวมรานเครือขายที่ยังเปด
ดําเนินงาน 7 รานเครือขาย นอกจากนี้ยังมีจุดขายยอยในโลตัส เพิ่มข้ึนในไตรมาส 1 ป 2550 อีก จํานวน 3 จุด
รวมเปนจุดขายที่ยังเปดดําเนินการอยูทั้งสิ้น 46 จุดขาย  นอกจากนี้ ยังไดมีการปรับปรุงสาขาเดิม ใหทันสมัย
ย่ิงข้ึน และปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพื่อผลักดันยอดขายและกําไรอยางตอเนื่อง 

ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ  

บริษัทฯ มีบทบาทเปนผูจัดจําหนายรายใหญที่สุดของประเทศ โดยรับจัดจําหนายใหกับสํานักพิมพทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ เชน เนช่ันบุคส, บริษัท เอ็มไอเอส ซอฟทเทค จํากัด, บริษัท รักลูกแฟมิล่ี กรุป จํากัด, 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด, บริษัท รีดเดอรไดเจสท (ประเทศไทย) จํากัด, และ มีเดียออฟ     
มีเดียส เปนตน โดยจัดจําหนายหนังสือผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ รานหนังสืออื่น และสถาบันการศึกษา 
นอกจากนั้น บริษัทฯ อยูในชวงการพัฒนาระบบกระจายสินคาใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน เพื่อรองรับการขยายงาน
ในอนาคต 

ธุรกิจสํานักพิมพ 

บริษัทฯ ใหความสําคัญในการกําหนดทิศทาง การวางแผนผลิตสินคาใหตรงตามความตองการของตลาด  
มีอายุสินคายาวนาน  และมีขนาดตลาดมากเพียงพอ  โดยไมเนนการเพิ่มจํานวนชื่อเรื่องที่ผลิต   และเนนการ
พัฒนาเครื่องมือ  และเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ เพื่อใหสามารถกระจายสินคาใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย
ไดเหมาะสมข้ึน ซึ่งจะสงผลใหสินคาที่บริษัทฯ ผลิตมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงข้ึน 
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3. ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานของไตรมาส 1 ป 2550  เทียบกับไตรมาส 1 ป 2549 (ตามงบการเงินซึ่งแสดง
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย) 

ตาราง 1 : ผลการดําเนินงานของไตรมาส 1 ป 2550  เทียบกับไตรมาส 1 ป 2549   

   (หนวย:ลานบาท) 

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 เปลี่ยนแปลง 

 2550 2549 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (%) 

รายไดจากการขาย 867.89 822.69 45.20 5.49 

รายไดอื่น                                    8.39 9.89            (1.50)         (15.17) 

รวมรายได                                          876.28            832.58          43.70           5.25 

ตนทุนขาย 594.82            578.81 16.01         2.77 

คาใชจายขายและบริหาร                         225.26            201.91                23.35          11.56 

สวนแบงขาดทุนจากบริษัทรวม                      3.48                3.10           0.38        12.26 

กําไรขั้นตน                 273.07            243.88            29.19          11.97 

อัตรากําไรขั้นตน (%) 31.46 29.64              -              1.82 
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือมราคาและ
คาใชจายตัดจาย (EBITDA)      

74.69    70.83            3.86          5.45 

กําไรท่ีเปนตัวเงินจากกิจกรรมดําเนินงานจากงบ
กระแสเงินสด                  

72.75             67.58            5.17 7.65 

กําไรสุทธิ 32.69 33.36 (0.67) (2.01) 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.10 0.11 (0.01) (9.09) 

 รายไดรวมสําหรับไตรมาส 1 ป 2550  บริษัทฯ มีรายไดรวม เปนเงิน 876.28 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 43.70 
ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึน 5.25%  โดยมีรายไดจากการขาย จํานวน 867.89 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 45.20 ลานบาท  
หรือเติบโตสูงข้ึน 5.49%  สวนใหญมาจากยอดขายที่เติบโตข้ึนของกลุมหนังสือที่รับจัดจําหนาย  ที่อยูในกระแส
ความนิยมหลายเลม  และจากกลุมหนังสือตางประเทศที่บริษัทฯ เปนผูแทนจําหนาย  โดยในไตรมาสนี้  มีสาขา
ใหม ที่เปดเพิ่มข้ึนจํานวน 13 สาขา  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550  บริษทัฯ มีจํานวนสาขาที่ดําเนินงานอยู 229 สาขา 

กําไรจากการดําเนินงานหลัก (Profit from operation) หลังหักภาษีแลว สําหรับไตรมาส 1 ป 
2550  มีจํานวน  32.55 ลานบาท  เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 13.85%  สวนใหญเกิดจากกําไรข้ันตนที่
เพิ่มข้ึนสูงกวาอัตราการเพิ่มข้ึนของคาใชจายขายและบริหาร   

กําไรสุทธติามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  สําหรับไตรมาส 1 ป 2550  มีจํานวน 
32.69 ลานบาท  คิดเปน 3.73% ตอรายไดรวม  หรือคิดเปนกําไรตอหุน 0.10 บาท  (กําไรสุทธิสําหรับไตรมาส 1 ป 
2549  สิ้นสุดวันที่ 31  มีนาคม 2549  เปนเงิน 33.36  ลานบาท  หรือคิดเปน 4.01% ตอรายไดรวม หรือมีกําไรตอ
หุน 0.11 บาท)  โดยลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 2.02%  เนื่องจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอัตราภาษี
เงินไดนิติบุคคลเพิ่มข้ึนจาก 25% เปน 30% 
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4.  นโยบายการจายเงินปนผล 

 การจายเงินปนผล   บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทฯ  ต้ังแตรอบปบัญชี ป 2534 เปนตนไป  โดยเสนอใหมีการจายเงินปนผลประจําป 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปถัดจากปที่ดําเนินการ  ในสามเดือนแรกของป 2550  บริษัทมีอัตราการ
จายเงินปนผลที่รอยละ 99.10 ของกําไรสุทธิ 

 

ตาราง 2 : อัตราการจายเงินปนผลป 2550, 2549  และ 2548 

 

ผลการดําเนินงาน ป 2550 

 มติที่ประชุม 
คณะกรรมการ 

คร้ังที่ 
วันที่ประชุม 

วันที่จาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

ไตรมาส 1 2/2550 10/05/2550 08/06/2550 0.10 32.40 
ผลการดําเนินงาน ป 2549 

 มติที่ประชุม 
คณะกรรมการ 

คร้ังที่ 
วันที่ประชุม วันที่จาย 

เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

ไตรมาส 1 2/2549 10/05/2549 09/06/2549 0.10 31.13 
ไตรมาส 2 3/2549 11/08/2549 11/09/2549 0.10 31.16 
ไตรมาส 3 4/2549 10/11/2549 08/12/2549 0.10 31.19 
ไตรมาส 4 1/2550 25/04/2550 23/05/2550 0.30 97.07 

 0.60 190.55 
ผลการดําเนินงาน ป 2548 

 มติที่ประชุม 
คณะกรรมการ/ ผูถือหุน 

คร้ังที่ 
วันที่ประชุม วันที่จาย 

เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

ไตรมาส 1 2/2548 12/05/2548 10/06/2548 0.10 30.02 
ไตรมาส 2 4/2548 11/08/2548 09/09/2548 0.10 30.14 
ไตรมาส 3 5/2548 14/11/2548 09/12/2548 0.10 30.16 
ไตรมาส 4 1/2549 26/04/2549 23/05/2549 0.29 90.29 

รวม 0.59    180.61 
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5. ฐานะทางการเงิน 

5.1 สวนประกอบของสินทรัพย (ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย) 

ตาราง 3: สวนประกอบของสินทรัพย (บางสวน) 

 31 มีนาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

 จํานวนเงิน % ตอ จํานวนเงิน % ตอ จํานวนเงิน % 

 (ลานบาท) สินทรัพยรวม (ลานบาท) สินทรัพยรวม (ลานบาท)  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 339.28 21.89 290.69 19.67 48.59 16.72 

เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธ ิ 180.58 11.65 194.79 13.18 (14.21) 7.30 

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 87.28 5.63 89.20 6.04 (1.92) 2.15 

สินคาคงเหลือ-สุทธิ 268.22 17.30 231.01 15.64 37.21 16.11 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 30.37 1.96 22.46 1.52 7.91 35.22 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน                     923.23 59.56 845.88 57.25 77.35 9.14 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 85.85 5.54 89.33 6.05 (3.48) 3.90 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ   265.73 17.14 264.07 17.87 1.66 0.63 

สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 151.20 9.75 154.29 10.44 (3.09) 2.00 

เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา 50.35 3.25 49.67 3.36 0.68 1.37 

สินทรัพยรวม                     1,549.98 100.00 1,477.50 100 72.48 4.90 

                                          
ดานสินทรัพย  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550  บริษัทฯ มีสินทรัพยทั้งสิ้น 1,549.98 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นปกอน 
72.48 ลานบาท โดยมีการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยดังนี้ 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ  สิ้นไตรมาส 1 ป 2550 เทากับ 339.28 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 
48.59 ลานบาท จากการลงทุนเพิ่มในพันธบัตรรัฐบาล (อายุไมเกิน 3 เดือน) 

 เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ เทากับ 180.58 ลานบาท ลดลง 14.21 ลานบาท จากการจัดประเภทพันธบัตร
รัฐบาล (อายุไมเกิน 3 เดือน) ไปอยูบัญชีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ ลดลง 1.92 ลานบาท  เกิดจากลูกหนี้รับจัดจําหนาย เนื่องจากในชวงไตรมาส 
4/2549 มีลูกหนี้การคารายใหญหลายราย 

 สินคาคงเหลือ-สุทธิ เทากับ 268.22 ลานบาท เพิ่มข้ึน 37.21  ลานบาท  ซึ่งเกิดจากซื้อขาดสินคาสําหรับ
ขายที่สาขา ประเภทบัตรโทรศัพท, หนังสือหมวดอาหาร สินคาพรีเมี่ยม และหนังสือตางประเทศ จํานวน
มาก 

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น เพิ่มข้ึน 7.91 ลานบาท  สวนใหญเกิดคาเชาจายลวงหนาของคลังสินคา  
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ดานหน้ีสิน  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทฯ มีหนี้สนิทั้งส้ิน 841.96 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นปกอน 29.47 
ลานบาท โดยมีการเปล่ียนแปลงของหนี้สิน ดังนี ้

 เจาหนี้การคาและต๋ัวเงินจายเทากับ 669.08  ลานบาท เพิ่มข้ึน 19.28  ลานบาท โดยสวนใหญ
เปนการเพิ่มข้ึนของเจาหนี้การคาของสายงาน ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร   

 ภาษีเงินไดนติิบุคคลคางจาย เทากับ 64.50 ลานบาท เพิ่มข้ึน 18.41 ลานบาท เนื่องจากกําไร
ของป 2549 เพิ่มข้ึน ทําใหภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายของป 50 เพิ่มข้ึน  ซึ่งจะจายในเดือน
พฤษภาคม ป 2550 

 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนๆ ลดลง 14.96 ลานบาท  สวนใหญเกิดจากการโบนัสคางจายลดลง 15.91 
ลานบาท  จากการจายโบนัสในเดือนมีนาคม   

 
สวนของผูถือหุน  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 คงเหลือ 708.03 ลานบาท เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจากสิ้นป 43.01 
ลานบาท คิดเปน 6.47% เนื่องจาก  

 ทุนเรียกชําระแลวเพิ่มข้ึน 9.64 ลานบาท จากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญของ
กรรมการและพนักงาน (ESOP) จํานวน 9.64 ลานบาท ในไตรมาส 1/2550 

 กําไรสุทธิ จากผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2550 เทากับ 32.69 ลานบาท 
 

5.2  กระแสเงินสด 
ตาราง 4: กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) สําหรับไตรมาส 1 ป 2550 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน                 

                                                                          (หนวย : ลานบาท) 
 ม.ค.–มี.ค. ม.ค.–มี.ค. เปลี่ยนแปลง 
 2550 2549 เพิ่มข้ึน (ลดลง) (%) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 47.31 30.91 16.40 53.06 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (6.35) (27.41) 21.06 76.83 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน 7.63 (39.41) 47.04 119.36 
กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) 48.59 (35.91) 84.50 235.31 
 

กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงานของไตรมาส 1/2550 จํานวน 47.31 ลานบาท  
เน่ืองจาก 

1. กําไรจากการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน จํานวน  72.75  ลานบาท  
- กําไรสุทธิสําหรับไตรมาส 1/2550 จํานวน 32.69 ลานบาท 
- คาใชจายที่ไมเปนตัวเงิน จํานวน 40.06 ลานบาท ( เชน คาเส่ือมราคาและสิทธิการเชาตัดจาย 

22.52 ลานบาท, ขาดทุนสินคาสูญหาย 4.25 ลานบาท, ขาดทุนจากสินคาเสื่อมสภาพและ
เคล่ือนไหวชา 6.85 ลานบาท) 

2. เงินสดเพิ่มจากเจาหนี้การคาและต๋ัวเงินจาย เพิ่มข้ึน  จํานวน 19.28 ลานบาท 
3. เงินสดลดจากสินคาคงเหลือ จํานวน 48.31 ลานบาท  
4. เงินสดเพิ่มจากภาษีนิติบุคคลคางจายเพิ่มข้ึน 18.41 ลานบาท  
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กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมการลงทุนในไตรมาส 1/2550 จํานวน 6.35  ลานบาท เน่ืองจาก  
1. จากเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ มูลคา 15.00 ลานบาท 
2. จากการซื้อทรัพยสิน จํานวน 21.34 ลานบาท   

กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินในไตรมาส 1/2550 จํานวน  7.63  ลานบาท  เน่ืองจาก 
1. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารใชไป จํานวน 2.01 ลานบาท 
2. มีกระแสเงินสดรับจากการใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิของผูถือหุน จํานวน 9.64 ลานบาท   

 
5.3 อัตราสวนทางการเงิน 

ตาราง 5: อัตราสวนทางการเงิน  ซึ่งคํานวณตามสูตรของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)  Q1'50 Q1'49 
อัตราสวนสภาพคลอง เทา      1.11       1.05  
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.73 0.71 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร ( PROFITABILITY RATIO )  Q1'50 Q1'49 
อัตรากําไรข้ันตน %    31.46     29.64  
อัตรากําไรสุทธิ % 3.73 4.01 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน** % 4.76 5.06 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย** % 3.45 2.32 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)  Q1'50 Q1'49 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.19 1.22 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เทา 425.39 302.15 
อัตราการจายเงินปนผล** % 99.10 93.32 

** คํานวณจากกําไรสุทธิของงวดสามเดือนเทาน้ัน 
 

นอกจากนี้  ในไตรมาส 1 ป 2550  บริษัทฯ ไดมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน
บริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากวิธีสวนไดเสีย เปนวิธีราคาทุน เพื่อใหเปนไปตามประกาศสภาวิชาชีพ
ฉบับที่ 32/2549 เรื่อง คําอธิบายมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เร่ือง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุน
ในบริษัทยอย (ยอหนา 27) และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 เรื่องการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม (ยอ
หนา 11) ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2549 โดยบริษัทฯ ไดปรับปรุงยอนหลังงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบดวย   

 ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงนโยบายดังกลาวทําใหกําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งแสดงเงินลงทุนตาม
วิธีราคาทุน ไมเทากับกําไรสุทธิในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 
31 มีนาคม 2550 และ 2549  สงผลใหเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง 16.32 ลานบาท และ 14.21 ลานบาท และ
กําไรสะสมลดลง 19.80 ลานบาท และ 17.31 ลานบาท ตามลําดับดังนี ้
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                 หนวย: ลานบาท 

  ไตรมาส 1 

กําไรสุทธ ิ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 2550 2549 

 วิธีราคาทุนเดิม                     36,169 36,462 

 วิธีสวนไดเสีย                       32,691 33,363 

 ลดลง (ลานบาท) (3,478) (3,099) 

 บาท/หุน (0.01) (0.01) 

        อยางไรก็ตาม   ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงดังกลาวเปนเพียงการเปล่ียนนโยบายบัญชีเทานั้น มิไดทําให
ปจจัยพื้นฐานในการดําเนินธุรกิจเปล่ียนแปลงไป 

 
 

ลงลายมือชื่อ.......................................... 
     (นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช) 
                   รองกรรมการผูจัดการ 
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