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คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ : SE-ED 

1. ภาพรวม 

จากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ อันเนื่องมาจากการเมืองที่ยังมีความไมชัดเจน ราคา
น้ํามันที่มีการปรับตัวข้ึน–ลง ตามราคาของตลาดโลก  อีกทั้งคาเงินบาทที่ปรับตัวแข็งคาข้ึนในชวงคร่ึงปแรกของป 
2550 สงผลใหโรงงานหลายแหงปดตัว ประกอบกับปจจัยอ่ืน ๆ เชน เหตุการณความไมสงบในภาคใต  เปนตน
ปจจัยดังที่กลาวมาขางตนสงผลใหดัชนีความเชื่อม่ันของผูอุปโภคบริโภคปรับตัวลดลง ประชาชนเกิดความลังเลใน
การใชจาย  ธุรกิจคาปลีกไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจดังกลาวโดยถวนหนา  รวมถึงบริษัทฯ ก็ไดรับกบั
ผลกระทบนี้เชนกนั  

อยางไรก็ตาม  บริษัทฯ ยังคงมีปจจัยพื้นฐานในการดําเนินธุรกิจที่แข็งแรง  และขยายธุรกิจอยางตอเนื่อง
ในทิศทางที่มีความเส่ียงต่ํา  เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต  จึงไมไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจมากนัก  
สงผลใหบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง  และรักษาสภาพคลองที่เพียงพอ  เพื่อสรางมูลคาและผลตอบแทน
ที่เหมาะสมใหกับผูถือหุนของบริษัทฯ ไปตลอด 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 2  (สามเดือน) ป 2550 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ป 2550  บริษัทฯ มี
รายไดรวมสําหรับไตรมาส 2  ป 2550 เปนเงิน 1,023.61 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึนกวาไตรมาส 1 ป 2550 
จํานวน 16.81%  โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 1,010.91 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึน 16.48% มีกําไร
สุทธิ สําหรับไตรมาส 2 ป 2550 เปนเงิน 36.18 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากไตรมาส 1 ป 2550  คิดเปน 10.67% ตาม
การเติบโตของยอดขายที่เพิ่มข้ึน 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 2  (สามเดือน) ป 2550 เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ป 2549 บริษัทฯ มี
รายไดรวมสําหรับไตรมาส 2  ป 2550 เติบโตสูงข้ึนกวางวดเดียวกันของปกอน 73.37 ลานบาท หรือ 7.72% โดย
ในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขายเติบโตสูงข้ึน 8.14% มีกําไรสุทธิ สําหรับไตรมาส 2 ป 2550 เปนเงิน 36.18 
ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน  คิดเปน 27.16%   

ผลการดําเนินงาน หกเดือนแรกป 2550 เปรียบเทียบงวดเดียวกันของป 2549 บริษัทฯ มีรายไดรวม
สําหรับหกเดือนแรก ป 2550 เปนเงิน 1,897.49 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึนกวางวดเดียวกันของปกอน 6.55% 
โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 1,878.81 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึน 6.90%  มีกําไรสุทธิ สําหรับหก
เดือนแรกป 2550 เปนเงิน 68.87 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 17.06%   

บริษัทฯ ประกาศจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลการดําเนนิงานตั้งแต 1 เมษายน 2550 ถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2550 ในอัตรา 0.10 บาทตอหุน จากกําไรสวนที่บริษัทฯ มิไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบคุคล  
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2.     ภาพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจรานหนังสือ   

บริษัทฯ ยังคงขยายสาขารานหนังสือของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต  และ
รักษาความเปนรานหนังสือที่มียอดขายมากที่สุดในประเทศ  โดยในงวดสามเดือนสําหรับไตรมาส 2/2550 บริษัทฯ 
ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  เพิ่มข้ึน 11 สาขา ไดแก โลตัส ปกธงชัย, STC ชลบุรี, STC เพชรเกษม, 
STC พระราม 4, STC สุขาภิบาล 3, STC สําโรง, บิ๊กซี ลําพูน, โลตสั ซิตี้พารค บางพลี, โลตัส ลพบุรี ภิญญา,   
โฮมโปร เอกมัย-รามอินทรา และอภิสแควร เชียงราย, รวมเปนสาขาที่เปดไปแลวรวม 250 สาขา โดยเปนสาขาที่
ยังเปดดําเนินงานอยูจํานวน 240 สาขา ซึ่งไดรวมรานเครือขายที่ยังเปดดําเนินงาน 7 รานเครือขาย นอกจากนี้ยังมี
จุดขายที่ยังเปดดําเนินการอยูทั้งส้ิน 87 จุดขาย  และไดมีการปรับปรุงสาขาเดิม ใหทนัสมัยย่ิงข้ึน และปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางานเพื่อผลักดันยอดขายและกําไรอยางตอเนื่อง 

ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ  

บริษัทฯ มีบทบาทเปนผูจัดจําหนายรายใหญที่สุดของประเทศ โดยรับจัดจําหนายใหกับสํานักพิมพทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ เชน บริษัท เอ็มไอเอส ซอฟทเทค จํากัด, บริษัท เนชัน่ บุคส จํากัด, บริษัท เนชั่น เอ็ก
มอนทฯ, สํานักพิมพ สีมวงออน และสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุน เปนตน โดยจัดจําหนายหนังสือผานราน   
ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และ รานหนังสืออ่ืน และสถาบันการศึกษา นอกจากนัน้ บริษัทฯ อยูในชวงการพัฒนาระบบ
กระจายสินคาใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต 

ธุรกิจสํานักพิมพ 

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

3.1  ผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนไตรมาส 2 ป 2550  เทียบกับไตรมาส 2 ป 2549 (ตาม
งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย) 

ตาราง 1 : ผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนไตรมาส 2 ป 2550  เทียบกับไตรมาส 2 ป 2549   

   (หนวย:ลานบาท) 

 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 เปล่ียนแปลง 

 2550 2549 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (%) 

รายไดจากการขาย 1,010.91 934.81 76.10 8.14 

รายไดอ่ืน                                    10.29 13.42 (3.13) (23.32) 

สวนแบงกําไรจากบริษัทรวม 2.41 2.02 0.39 19.31 

รวมรายได                                          1,023.61 950.25 73.36 7.72 

ตนทุนขาย 723.03 653.36 69.67 10.66 

คาใชจายขายและบริหาร                         241.78 224.63 17.15 7.63 

กําไรข้ันตน                 287.88 281.45 6.43 2.28 

อัตรากําไรข้ันตน (%) 28.48 30.11 - (1.63) 
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือมราคา   
และคาใชจายตัดจาย (EBITDA)      

78.82 91.77 (12.95) (14.11) 

กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรมดําเนินงานจาก
งบกระแสเงินสด                  

69.92 88.57 (18.65) (21.06) 

กําไรสุทธิ 36.18 49.67 (13.49) (27.16) 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.11 0.16 (0.05) (31.25) 
 
รายไดรวมสําหรับไตรมาส 2  ป 2550 เปนเงิน 1,023.61 ลานบาท เพิ่มข้ึน 73.36 ลานบาท หรือ 7.72% 

โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขายเติบโตสูงข้ึน 8.14%  ซึ่งสวนใหญมาจากยอดขายที่เติบโตข้ึนจากการเพิ่ม
สาขาใหมของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และมาจากธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ ซึ่งสูงเพิ่มข้ึนมากจากการที่มีหนังสือที่อยูใน
กระแสความนิยมหลายเลม และมาจากการจําหนายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ (ELT) ของสํานักพิมพ Oxford 
University Press ที่บริษัทฯ เร่ิมเปนผูแทนจําหนายในประเทศไทยเมื่อตนปนี ้ 

กําไรสุทธิ สําหรับไตรมาส 2 ป 2550 เปนเงิน 36.18 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน  คิดเปน 
27.16%  

• เนื่องจากยอดขายของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรมีการเติบโตที่ชะลอตัวลง  ซึ่งเปนผลกระทบจากสภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม  และจากการที่บริษัทฯ มีการเตรียมการขยายสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอรเพิ่มข้ึน
กวาเดิมมาก  เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต  ขณะที่ยอดขายบางสวนยังเพิ่มข้ึนไมทัน  จึงสงผลทําให
คาใชจายในการขายและบริหารมีสัดสวนสูงข้ึนเม่ือเทียบกับยอดขาย  ขณะที่งวดเดียวกันของปกอน มี
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กําไรที่ไดจากการขายสิ่งพิมพ และเส้ือนาโน ที่เกี่ยวกับงานเฉลิมพระเกียรติการครองราชย 60 ป ที่ราน
ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร เปนจํานวนมากพอสมควร  

• เนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินไดนิตบิุคคลจาก 25% ในป 2549 มาเปน 30% 
ในป 2550 

3.2 ผลการดําเนินงานหกเดือนแรกของป 2550  เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 

ตาราง 2 : ผลการดําเนินงานหกเดือนแรกของป 2550  เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 

   (หนวย:ลานบาท) 

 ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย. เปล่ียนแปลง 

 2550 2549 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (%) 

รายไดจากการขาย 1,878.81 1,757.50 121.31 6.90 

รายไดอ่ืน                                    18.68 23.31 (4.63) (19.86) 

รวมรายได                                          1,897.49 1,780.80 116.69 6.55 

ตนทุนขาย 1,317.85 1,232.17 85.68 6.95 

คาใชจายขายและบริหาร                         467.03 426.54 40.49 9.49 

คาตอบแทนกรรมการ 3.79 3.28 0.51 15.55 

สวนแบงขาดทุนในบริษทัรวม 1.07 1.08 (0.01) (0.93) 

กําไรข้ันตน                 560.96 525.33 35.63 6.78 

อัตรากําไรข้ันตน (%) 29.86 29.89 - (0.03) 
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือมราคา
และคาใชจายตัดจาย (EBITDA)      

153.51 162.60 (9.09) (5.59) 

กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรมดําเนินงานจาก
งบกระแสเงินสด                  

142.67 156.15 (13.48) (8.63) 

กําไรสุทธิ 68.87 83.03 (14.16) (17.06) 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.21 0.27 (0.06) (22.22) 

รายไดรวม  สําหรับหกเดือนแรก ป 2550 เปนเงิน 1,897.49 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึนกวางวดเดียวกัน
ของปกอน 6.55% โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 1,878.81 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึน 6.90% ซึ่งเกิดจาก
สาเหตุเดียวกับงวดสามเดือน  

กําไรสุทธิ สําหรับหกเดือนแรกป 2550 เปนเงิน 68.87 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 17.06% 
เนื่องจากกําไรข้ันตนเพิ่มข้ึน 35.63 ลานบาท ในขณะที่คาใชจายขายและบริหารเพิ่มข้ึน 41 ลานบาท หรือ 9.54%  ซึ่ง
เพิ่มข้ึนในอัตราที่สูงกวารายไดที่เพิ่มข้ึนจากสาเหตุเดียวกับงวดสามเดือน และจากการปรับอัตราภาษีเพิ่มข้ึนจาก 
25% เปน 30%  หากคํานวณในอัตราเดียวกันกับงวดกอนจะสงผลใหภาษีลดลงประมาณ 6.15 ลานบาท 
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4. นโยบายการจายเงินปนผล 

การจายเงินปนผล  บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินไดนิตบิุคคลของงบการเงินที่แสดงเงนิลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย โดยเสนอใหมีการจายเงินปนผลประจําป ในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปถัดจากปที่ดําเนินการ ในหกเดือนแรกของป 2550 บริษัทมีอัตราการจายเงินปนผลที่
รอยละ 94.02 ของกําไรสุทธิ 

ตาราง 3 : 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 32.36 
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 



บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                      

 
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A)                                                                                             หนา 6  

5. ฐานะทางการเงิน 

5.1 สวนประกอบของสินทรัพย (ตามงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทนุตามวิธีสวนไดเสีย) 

ตาราง 4: สวนประกอบของสินทรัพย (บางสวน) 

                                                     (หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2550 31 ธันวาคม 2549 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 จํานวนเงิน % ตอ จํานวนเงิน % ตอ จํานวนเงิน % 

 (ลานบาท) สินทรัพยรวม (ลานบาท) สินทรัพยรวม (ลานบาท)  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 215.17 13.83 290.69 19.67 (75.52) (25.98) 

เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ 216.19 13.90 194.79 13.18 21.40 10.99 

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 120.85 7.77 89.20 6.04 31.65 35.48 

สินคาคงเหลือ-สุทธิ 314.34 20.20 231.01 15.64 83.33 36.07 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 38.58 2.48 22.46 1.52 16.12 71.77 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน                     923.92 59.38 845.88 57.25 78.04 9.23 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 87.26 5.61 89.33 6.05 (2.07) (2.32) 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ   272.94 17.54 264.07 17.87 8.87 3.36 

สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 148.06 9.52 154.29 10.44 (6.23) (4.04) 

เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา 51.04 3.28 49.67 3.36 1.37 2.76 

สินทรัพยรวม                     1,555.88 100 1,477.50 100 78.38 5.30 

                                          
ดานสินทรัพย  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทฯ มีสินทรัพยทั้งส้ิน 1,555.88 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินป

กอน 78.38 ลานบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยดังนี้ 
• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ  ส้ินไตรมาส 2 ป 2550 เทากับ 215.17ลานบาท  ลดลง 

75.52 ลานบาท เนื่องจากนําเงินไปจายปนผล 
• เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ เทากับ 216.19 ลานบาท เพิ่มข้ึน 21.40 ลานบาท เนื่องจากการลงทุนเพิ่มใน

กองทุนสวนบคุคลซีเอ็ด 
• ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ เพิ่มข้ึน 31.65 ลานบาท  เกิดจากการขายหนังสือตางประเทศที่รับจัด

จําหนายจาก Oxford  
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• สินคาคงเหลือ-สุทธิ เทากับ 314.34 ลานบาท  เพิ่มข้ึนจากป 2549 จํานวน 83.33 ลานบาท คิดเปน 
36.07% เนื่องจากในป 2550 มีการซื้อหนังสือตางประเทศเพิ่มข้ึนเพื่อรองรับการขยายตลาดของหนังสือ
ตางประเทศที่บริษัทฯ เปนตัวแทนรับจัดจําหนาย และกลุมสินคาที่ไมใชหนังสือ (Non Book)  

• สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน เพิ่มข้ึน 16.12 ลานบาท สวนใหญเกิดคาเชาโกดังจายลวงหนาเพิ่มข้ึน 
ดานหนี้สิน  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทฯ มีหนี้สินทั้งส้ิน 935.36 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปกอน 

122.87 ลานบาท คิดเปน 15.12% โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สิน ดังนี ้
• เจาหนี้การคาเทากับ 736.37  ลานบาท เพิ่มข้ึน 135.20 ลานบาท ซึ่งสัมพันธกับสินคาคงเหลือที่เพิ่มข้ึน 
• ภาษีเงินไดนิตบิุคคลคางจายลดลง 11.04 ลานบาท  เนื่องจากจายภาษีของป 2549 ในเดือนพฤษภาคม  
• โบนัสคางจายลดลง 9.77 ลานบาท จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจายโบนัสเปนจายในเดือน 3 ของ

ทุกป 
• เงินรับลวงหนางานไทยแลนด เพิ่มข้ึน 6.80 ลานบาท จากการรับเงินลวงหนาคาบูธงานไทยแลนดที่จะมี

ในเดือน 7 ของทุกป 

สวนของผูถือหุน  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 คงเหลือ 620.52 ลานบาท ลดลง 44.50 ลานบาท คิดเปน 
6.69% เนื่องจาก  

• ทุนเรียกชําระแลวเพิ่มข้ึน 10.46 ลานบาท  เนื่องจากในไตรมาส 1/2550 เพิ่ม 9.64 ลานบาท และใน
ไตรมาส 2/2550 เพิ่ม 0.82  ลานบาท จากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญของ
กรรมการและพนักงาน (ESOP)  

• กําไรสะสมลดลงเนื่องจากการจายเงินปนผล 129.43 ลานบาท 
• กําไรสุทธิ จากผลการดําเนินงานสําหรับคร่ึงปแรก ป 2550 เทากับ 68.87 ลานบาท 

5.2  กระแสเงินสด 

ตาราง 5: กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) สําหรับไตรมาส 2 ป 2550 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน                 
                                                    
   (หนวย : ลานบาท) 
 ม.ค.–มิ.ย. ม.ค.–มิ.ย. เปล่ียนแปลง 
 2550 2549 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (%) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 101.01 135.17 (34.16) (25.27) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (63.23) (50.60) 12.63 24.96 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (113.29) (153.66) (40.37) (26.27) 
กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) (75.51) (69.09) 6.42 9.29 
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กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงานของไตรมาส 2/2550 จํานวน 101.01 ลานบาท  
เนื่องจาก 

• กําไรจากการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน จํานวน  142.67  ลานบาท  
- กําไรสุทธิสําหรับคร่ึงปแรกของ ป 2550 จํานวน 68.87 ลานบาท 
- คาใชจายที่ไมเปนตัวเงิน จํานวน 73.8 ลานบาท ( เชน คาเส่ือมราคาและสิทธิการเชา 45.76 

ลานบาท, ขาดทุนจากสินคาสูญหาย 14.90 ลานบาท, ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 1.07 
ลานบาท) 

• เงินสดลดจากลูกหนี้ตั๋วเงินรับเพิ่มข้ึน จํานวน 34.91 ลานบาท  
• เงินสดเพิ่มจากเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายเพิ่มข้ึน  จํานวน 128.65 ลานบาท 
• เงินสดลดจากสินคาคงเหลือเพิ่มข้ึน จํานวน 106.99 ลานบาท  
• เงินสดลดจากสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน จํานวน 16.12 ลานบาท 
• เงินสดลดจากภาษีเงินไดนิตบิุคคลคางจายลดลง 11.04 ลานบาท  

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมการลงทนุในไตรมาส 2/2550 จํานวน (63.23)  ลานบาท เนื่องจาก  
การซื้อทรัพยสิน จํานวน 48.92 ลานบาท และการลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ 15.31 ลานบาท  

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินในไตรมาส 2/2550 จํานวน  (113.29) ลานบาท เนื่องจาก
การจายเงินปนผล จํานวน 129.43 ลานบาท และเงินสดรับจากการใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิของผูถือ
หุน จํานวน 10.46 ลานบาท 

5.3 อัตราสวนทางการเงิน 

ตาราง 6: อัตราสวนทางการเงิน  ซึ่งคํานวณตามสตูรของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)  1H'50 1H'49 
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.00      0.95  
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.60 0.61 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร ( PROFITABILITY RATIO )  1H'50 1H'49 
อัตรากําไรข้ันตน % 29.86    29.89  
อัตรากําไรสุทธิ % 3.63 4.67 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน** % 10.17 13.90 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย** % 7.10 8.34 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)  1H'50 1H'49 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.51 1.38 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เทา 843.16 1,037.39 
อัตราการจายเงินปนผล** % 94.02 75.03 

** คํานวณจากกําไรสุทธิของงวดหกเดือนเทานั้น 
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บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีเงินลงทนุในบริษัทรวมใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ จากวิธีสวนไดเสีย เปนวิธีราคาทุน เพื่อใหเปนไปตามประกาศสภาวิชาชีพฉบับที่ 32/2549 
เร่ือง คําอธิบายมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เร่ือง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย (ยอ
หนา 27) และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 เร่ืองการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม (ยอหนา 11) ลงวันที่ 11 
ตุลาคม 2549 โดยบริษัทฯ ไดปรับปรุงยอนหลังงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบดวย   

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวทําใหกําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งแสดงเงินลงทุนตาม
วิธีราคาทุน ไมเทากับกําไรสุทธิในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2550 และ 2549  สงผลใหเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง 17.73 ลานบาท และ 16.23 ลานบาท และ
กําไรสะสมลดลง 19.80 ลานบาท และ 17.31 ลานบาท ตามลําดับดังนี้ 

                        (หนวย: ลานบาท) 

  ไตรมาส 2 

กําไรสุทธิ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 2550 2549 

 วิธีราคาทุนเดิม                     70,937 85,108 

 วิธีสวนไดเสีย                       68,869 83,031 

 ลดลง (ลานบาท) (2,068) (2,077) 

 บาท/หุน (0.21) (0.27) 

อยางไรก็ตาม  ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนเพียงการเปลี่ยนนโยบายบัญชีเทานั้น มิไดทําให
ปจจัยพื้นฐานในการดําเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป 

 
 

 
 

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