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คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ : SE-ED 

1. ภาพรวม 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยป  2551  ในไตรมาสแรก ไดรับผลกระทบจากภาวะเงินเฟอของไทยที่ปรับตัว
สูงข้ึนเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน,  ราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ยังมีแนวโนมสูงข้ึน  และสินคาอุปโภค
บริโภคที่ปรับราคาเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่คาดวาจะชะลอตัวตอเนื่องจากปญหาเศรษฐกิจ  
Sub-prime  ของสหรัฐอเมริกา  ซึ่งปญหาตางๆ  เหลานี้สงผลใหดัชนีความเชื่อม่ันของผูบริโภคและผูลงทนุปรับตัว
ลดลง ทําใหสงผลกระทบตอการใชจายของประชาชนโดยทั่วไป   

อยางไรก็ตาม  ในชวง 2 เดือนแรก  ภาพรวมของธุรกิจคาปลีกโดยทั่วไปยังเติบโตสูงข้ึนกวางวดเดียวกัน
ของปกอน  และชะลอตัวลงเม่ือสถานการณทางการเมืองเร่ิมมีความตึงเครียดมากข้ึน และภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
ลงอยางตอเนื่องหลังจากเดือนกุมภาพันธเปนตนมา 

สําหรับบริษัทฯ เอง ยังคงเชื่อม่ันวาธุรกิจหนังสือยังสามารถขยายตัวไดอยู  จึงยังเปดสาขาใหมๆ เพิ่มข้ึน
อยางตอเนื่องในศูนยการคา และในรูปแบบตางๆ ของโมเดิรนเทรด ซึ่งอยูในชวงของการขยายสาขาเพิ่มข้ึนอยาง
รวดเร็ว  เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตเชนเดียวกัน  ดังนัน้  ในไตรมาสแรกนี้ บริษัทฯ จึงมียอดขายที่เติบโต
เพิ่มข้ึนจากยอดขายของสาขาเดิมที่เพิ่มข้ึน  และจากสาขาที่เปดเพิ่มข้ึนอยางมากในปกอน และตนปนี้  รวมทั้งมี
รายไดเพิ่มข้ึนจากธุรกิจการรับจัดจําหนาย ที่มีอัตราการเติบโตอยางนาพึงพอใจ 

ในไตรมาส 1 ป 2551 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี ้

• บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ  สําหรับไตรมาส 1 ป 2551 ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 เปนเงิน 52.99 ลานบาท  
เติบโตสูงข้ึนกวางวดเดียวกันของปกอน 62.08% 

• บริษัทฯ มีรายไดรวมสําหรับไตรมาส 1 ป 2551 เปนเงิน 1,057.66 ลานบาท  เติบโตสูงข้ึนกวางวด
เดียวกันของปกอน 20.69% โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 1,044.71 ลานบาท เติบโตสูงข้ึน 
20.37% 

• ในไตรมาส 1 ป 2551 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรเพิ่มข้ึนจํานวน 13 สาขา รวมเปน
สาขาที่ยังเปดดําเนินการอยู ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ทั้งส้ิน 280 สาขา  และจุดขายทั้งส้ินที่ยังเปด
ดําเนินการอยูจํานวน 94 จุดขาย 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแต 
1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551 ในอัตรา 0.10 บาทตอหุน จํานวนหุน 323,921,130 หุน จากกําไรสุทธิ
ของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย เนื่องจากบริษัทฯ มีความสามารถในการทํากําไรอยางตอเนื่อง 
และบริษัทฯ มีสภาพคลองสูง โดยกําหนด  วันปดสมุดทะเบียนการพักโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลในวัน
อังคารที่ 27 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลในวันศกุรที่ 6 มิถุนายน 2551 
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2.    ภาพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจรานหนังสือ  

บริษัทฯ ยังคงขยายสาขารานหนังสือซีเอ็ดบุคเซน็เตอรอยางตอเนื่อง เพื่ออํานวยความสะดวกใหคนไทย
เขาถึงหนังสือไดงายข้ึน และเพื่อเปนการรองรับการเติบโตในอนาคต  จึงยังคงรักษาความเปนรานหนังสือที่มี
ยอดขายมากที่สุดในประเทศไวได  โดยในไตรมาส 1 ป 2551 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของราน ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  
เพิ่มข้ึนจํานวน 13 สาขา ไดแก โลตัส เชียงคํา, โลตัส กําแพงแสน, โลตัส พัทยากลาง, โลตัส ศาลายา, เขาใหญ 
มารเก็ตวิลเล็จ, STC พัทยากลาง, โลตัส บานฉาง, เซ็นเตอร สแควร ลพบุรี, บิ๊กซี อยุธยา, โลตัส ธาตุพนม, โลตัส 
บานผือ, เครือขาย โลตัส ลําปลายมาศ และคารฟูร หนองจอก รวมเปนสาขาที่เปดไปแลวรวม 291 สาขา โดยเปน
สาขาที่ยังเปดดําเนินงานอยูจํานวน 280 สาขา ซึ่งไดรวมรานเครือขายที่ยังเปดดําเนินงาน 9 รานเครือขาย และยัง
มีจุดขายที่ยังเปดดําเนินการอยูทั้งส้ิน 94 จุดขาย นอกจากนี้ยังไดมีการปรับปรุงสาขาเดิม ใหทันสมัยย่ิงข้ึน และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพื่อผลักดันยอดขายและกําไรอยางตอเนื่อง 

ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ  

บริษัทฯ เพิ่มบทบาทเปนผูจัดจําหนายรายใหญที่สุดของประเทศมากข้ึน โดยรับจัดจําหนายใหกับ
สํานักพิมพทั้งในประเทศและตางประเทศ  เชน  บริษทั รักลูกแฟมิลี่ กรุป จํากัด, บริษัท เนชั่นบุคส อินเตอรเนชัน่
แนล จํากัด, บริษัท เวิรคพอยท พับลิชชิ่ง จํากัด  และสํานักพิมพ  Oxford University Press ซึ่งบริษัทฯ ไดเปน
ผูแทนจําหนายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  (ELT)  ในประเทศไทยในป  2550  เปนตน  โดยจัดจําหนายหนังสือ
ผานรานซเีอ็ดบุคเซน็เตอร  และ Book Variety รานหนังสืออ่ืน และสถาบันการศึกษา นอกจากนัน้ บริษัทฯ อยู
ในชวงการพัฒนาระบบกระจายสินคาใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต 

ธุรกิจสํานักพิมพ 

บริษัทฯ ใหความสําคัญในการกําหนดทิศทางการผลิตหนังสือใหตรงตามความตองการของตลาด  โดย
เนนการผลิตหนังสือที่มีอายุยาวนาน  และมีขนาดตลาดมากเพียงพอ  โดยไมเนนการเพิ่มจํานวนชื่อเร่ืองที่ผลิตใน
แตละป  และเนนกลุมหนังสืออางอิง  และหนังสือที่จําเปนตอการพัฒนาคน และพัฒนาประเทศ  ในปลายป 2550 
บริษัทฯ ไดเร่ิมโครงการผลิตหนังสือภาษาอังกฤษอานนอกเวลา (Outside Reading) ซึ่งใหทั้งสาระและความ
บันเทิง เพื่อใหสงเสริมใหเยาวชน และคนทั่วไป มีทักษะในการอานภาษาอังกฤษมากย่ิงข้ึน   

นอกจากนี้ยังใหความสําคัญในการพัฒนา  และติดตั้งเคร่ืองมือส่ือสาร  เพื่อเพิ่มชองทางการ
ประชาสัมพันธ  เพื่อใหสามารถกระจายสินคาใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดเหมาะสมข้ึน  ซึ่งจะสงผลใหสินคาที่
บริษัทฯ ผลิตมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงข้ึน 
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3. ผลการดําเนินงาน 

3.1   ผลการดําเนินงานของไตรมาส 1 ป 2551  เทียบกับไตรมาส 1 ป 2550 (ตามงบการเงินซ่ึง
แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย) 

ตาราง 1 : ผลการดําเนินงานของไตรมาส 1 ป 2551 เทียบกับไตรมาส 1 ป 2550   

      (หนวย:ลานบาท) 
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 เปล่ียนแปลง 
  2551 2550 เพิ่มข้ึน 

(ลดลง) 
(%) 

รายไดจากการขาย 1,044.71  867.89  176.82  20.37  
ตนทุนขาย 712.78  594.82  117.96  19.83  
กําไรข้ันตน                 331.93  273.07  58.86  21.55  
รายไดอ่ืน                                         12.96  8.47  4.49  53.01  
รายไดรวม 1,057.67 876.36 181.31 20.69 
คาใชจายขายและบริหาร                         263.68  225.32  38.36  17.02  
สวนแบงขาดทุนจากบริษัทรวม               3.12  3.48  (0.36) (10.34) 
อัตรากําไรข้ันตน (%) 31.77  31.46  0.31  0.99  
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือมราคาและ
คาใชจายตัดจาย (EBITDA)      

97.86  74.69  23.17  31.02  

กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรมดําเนินงานจากงบ
กระแสเงินสด                  

92.64  87.49 5.15 5.89 

กําไรสุทธิ 52.99 32.69 20.30 62.10 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.16 0.10 0.06 60.00 

กําไรสุทธิตามงบการเงินที่แสดงเงนิลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  สําหรับไตรมาส 1 ป 2551  มีจํานวน 
52.99 ลานบาท  คิดเปน 5.01% ตอรายไดรวม  หรือคิดเปนกําไรตอหุน 0.16 บาท  (กําไรสุทธิสําหรับไตรมาส 1 ป 
2550  ส้ินสุดวันที่ 31  มีนาคม 2550  เปนเงิน 32.69  ลานบาท  หรือคิดเปน 3.73% ตอรายไดรวม หรือมีกําไรตอหุน 
0.10 บาท)  โดยเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 20.30 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 62.08%  เนื่องจากรายไดจากการ
ขายของสาขาเดิมของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรเพิ่มสูงข้ึนกวางวดเดียวกันของปกอน จากการที่บริษัทฯ เปดสาขาใหมในป 
2550 เพิ่มข้ึนมากถึง 52 สาขา ซึ่งเปนการเปดสาขาใหมมากที่สุดตั้งแตเปดดําเนินการมา   

รายไดรวม  สําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2551 เปนเงิน 1,057.67 ลานบาท เพิ่มข้ึน 181.31 ลานบาท หรือ
เติบโตสูงข้ึน 20.69% ประกอบดวย 

• รายไดจากการขาย  สําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2551 เปนเงิน 1,044.71 ลานบาท เพิ่มข้ึนกวางวด
เดียวกันของปกอน 176.82 ลานบาท  หรือเพิ่มข้ึน 20.37%  ทั้งที่ในชวงตนป 2551 บริษัทฯ ไดรับ
ผลกระทบจากภาวะความไมแนนอนและความผันผวนตางๆ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ และการเมือง 
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ผนวกกับปจจัยความเส่ียงเร่ืองราคาน้ํามันที่มีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง และภาวะเงินเฟอที่
ทยอยปรับตัวเพิ่มข้ึน แตสาเหตุที่ทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึนมากอยางนาพึงพอใจนั้น มาจากผลของการ
ที่บริษัทฯ เปดสาขาใหมในป 2550 เพิ่มข้ึน 52 สาขา ซึ่งเปนการเปดสาขาใหมมากที่สุดตั้งแตเปด
ดําเนินงานมา และมาจากการที่เปดสาขาใหมในไตรมาสนี้เพิ่มข้ึนอีก 13 สาขา ทําใหยอดขายสูง
เพิ่มข้ึนกวางวดเดียวกันของปกอน 

รวมทั้งมาจากการที่สาขาเดิมมียอดขายที่สูงเพิ่มข้ึน อันสืบเนื่องมาจากยอดขายของ
หนังสือพิมพ และนิตยสาร,  หนังสือเรียนภาษาอังกฤษจากสํานักพิมพ Oxford University Press 
และหนังสือที่บริษัทรับจัดจําหนาย   มียอดขายสูงเพิ่มข้ึนกวางวดเดียวกันของปกอนเปนอยางมาก 
จึงทําใหรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และรานในเครือขาย เพิ่มข้ึนถึง 18.86% 

นอกจากนั้น รายไดจากธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ และขายสงหนังสือใหรานหนังสืออ่ืน 
และสถาบันการศึกษา สูงเพิ่มข้ึนกวางวดเดียวกันของปกอนถึง 35.51%  ซึ่งเปนผลมาจาก
ยอดขายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ (ELT) ของสํานักพิมพ Oxford University Press ที่สูงเพิ่มข้ึน
กวาเดิมถึงประมาณ 86.98%  และยอดขายหนังสือที่บริษัทฯ รับจัดจําหนายใหสํานักพิมพอ่ืนก็สูง
เพิ่มข้ึนอยางนาพอใจ  เนื่องจากมีสํานักพิมพอ่ืนใหความไววางใจใหบริษัทฯ เปนผูจัดจําหนาย
หนังสือที่อยูในกระแสความนิยม มากข้ึนอยางตอเนื่อง 

• รายไดอื่น สําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2551 เปนเงิน 12.96 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 4.49 ลานบาท  หรือ
เติบโตสูงข้ึน 53.01% เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของรายไดอ่ืนๆ จากการรับจองสินคา และบริการผาน
ทางหนารานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และBook Variety  
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3.2 นโยบายการจายเงินปนผล 

 การจายเงินปนผล  บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินไดนิตบิุคคลของงบการเงินที่แสดงเงนิลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย โดยเสนอใหมีการจายเงินปนผลประจําป 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปถัดจากปที่ดําเนินการ ในสามเดือนแรกของป 2551 บริษัทฯ มีอัตราการ
จายเงินปนผลที่รอยละ 61.13 ของกําไรสุทธิ 

ตาราง 2 : อัตราการจายเงินปนผลป 2551, 2550  และ 2549 

ผลการดําเนินงาน ป 2551 
 มติที่ประชุม 

คณะกรรมการ  
คร้ังที่ 

วันที่ประชุม วันที่จาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

ไตรมาส 1 2/2551 09/05/2551 06/06/2551 0.10 32.39 
ผลการดําเนินงาน ป 2550 

 มติที่ประชุม 
คณะกรรมการ/ ผูถือหุน 

คร้ังที่ 
วันที่ประชุม 

วันที่จาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

ไตรมาส 1 2/2550 10/05/2550 08/06/2550 0.10 32.36 
ไตรมาส 2 3/2550 09/08/2550 06/09/2550 0.10 32.37 
ไตรมาส 3 5/2550 13/11/2550 11/12/2550 0.10 32.38 
ไตรมาส 4 1/2551 29/04/2551 28/05/2551 0.26 84.22 

รวม 0.56 181.33 
ผลการดําเนินงาน ป 2549 

 มติที่ประชุม 
คณะกรรมการ/ ผูถือหุน 

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 

รวม 0.60 190.55 
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4. ฐานะทางการเงิน 

4.1 สวนประกอบของสินทรัพย (ตามงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทนุตามวิธีสวนไดเสีย) 

ตาราง 3: สวนประกอบของสินทรัพย (บางสวน) 

 31-มี.ค.-51 31-ธ.ค.-50 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
 จํานวนเงิน % ตอ จํานวนเงิน % ตอ จํานวนเงิน % 
 (ลานบาท) สินทรัพย

รวม 
(ลานบาท) สินทรัพย

รวม 
(ลานบาท)  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 371.69  20.49  298.78  17.17  72.91  24.40  
เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ 208.31  11.49  208.16  11.96  0.15  0.07  
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 96.48  5.32  92.21  5.30  4.27  4.63  
สินคาคงเหลือ-สุทธิ 443.66  24.46  446.50  25.66  (2.84) (0.64) 
คาใชจายจายลวงหนา 22.91 1.26 26.45 1.52 (3.45) (13.38) 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 20.74  1.14  20.51  1.18  0.23  1.12  
     รวมสินทรัพยหมุนเวียน                 1,168.79  64.45  1,092.61  62.78  76.18  6.97  
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 82.17  4.53  85.28  4.90  (3.11) (3.65) 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ   275.37  15.18  271.55  15.60  3.82  1.41  
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 138.59  7.64  141.73  8.14  (3.14) (2.22) 
เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา 56.54  3.12  55.63  3.20  0.91  1.64  
     สินทรัพยรวม                     1,813.58  100  1,740.30  100  73.28  4.21  

                                          
ดานสินทรัพย  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551  บริษัทฯ มีสินทรัพยทั้งส้ิน 1,813.58 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปกอน 
73.28 ลานบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยดังนี้ 

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ  ส้ินไตรมาส 1 ป 2551 เทากับ 371.69  ลานบาท  
เพิ่มข้ึน 72.91 ลานบาท จากการลงทุนเพิ่มในพันธบัตรรัฐบาล (อายุไมเกิน 3 เดือน) 

• ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ เพิ่มข้ึน 4.27 ลานบาท  เกิดจากลูกหนี้รับจัดจําหนาย เนื่องจากในชวง
ไตรมาส 1/2551 มีการขายสงหนังสือ Oxford ใหกับลูกคาเพิ่มข้ึน 

• สินคาคงเหลือ-สุทธิ เทากับ 443.66 ลานบาท ลดลง 2.84 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจากสินคา
ตางประเทศในกลุมแบบเรียนของ Oxford ขายไดเปนจํานวนมาก เนื่องจากเปนชวงใกลเปดภาคเรียน 

• สิทธิการเชา เทากับ 138.59 ลานบาท  ลดลง 3.14 ลานบาท  จากการตัดจําหนายสิทธิการเชา  
 
ดานหนี้สิน  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯ มีหนี้สินทั้งส้ิน 1,091.47 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปกอน 18.29 
ลานบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สิน ดังนี ้

• เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายเทากับ 881.55 ลานบาท เพิ่มข้ึน 22.77 ลานบาท โดยสวนใหญเปนการ
เพิ่มข้ึนของเจาหนี้การคาของสายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร   

• ภาษีเงินไดนิตบิุคคลคางจาย เทากับ 70.08 ลานบาท เพิ่มข้ึน 18.93 ลานบาท เนื่องจากการตั้งคางจาย
จากกําไรในไตรมาส 1 ป 2551 เพิ่มเติม  
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• คาใชจายคางจาย เทากับ 77.47 ลานบาท ลดลง 17.63 ลานบาท สวนใหญเกิดจากโบนัสคางจายลดลง 
จากการจายโบนัสในเดือนมีนาคม   

 
สวนของผูถือหุน  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 คงเหลือ 722.11 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปกอน 55 ลานบาท คิด
เปน 8.24% เนื่องจาก  

• ทุนเรียกชําระแลวเพิ่มข้ึน 0.16 ลานบาท จากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญของ
กรรมการและพนักงาน (ESOP) ในไตรมาส 1/2551 

• กําไรสุทธิ จากผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2551 เทากับ 52.99 ลานบาท 
• ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน ลดลง 2.10 ลานบาท เนื่องจากราคาตลาดของเงนิ

ลงทุนในกองทนุรวมวายุภักษ 1 และกองทุนสวนบุคคลซีเอ็ดเพิ่มข้ึน 
 

4.2  กระแสเงินสด 
ตาราง 4: กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) สําหรับไตรมาส 1 ป 2551 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน                 

                                                                      (หนวย : ลานบาท) 
 ม.ค.–มี.ค. ม.ค.–มี.ค. เปล่ียนแปลง 
 2551 2550 เพิ่มข้ึน 

(ลดลง) 
(%) 

กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 96.33 42.04 54.29 129.14 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (23.58) (1.07) (22.51) 2,103.74 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน 0.16 7.63 (7.47) (97.90) 
กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) 72.91 48.60 24.31 50.02 
 

กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงานของไตรมาส 1/2551 จํานวน 96.33 ลานบาท  
เนื่องจาก 

1. กําไรจากการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน จํานวน 92.64 ลานบาท ประกอบดวย 
• กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับไตรมาส 1/2551 จํานวน 72.93 ลานบาท 
• คาใชจายที่ไมเปนตัวเงิน จํานวน 19.71 ลานบาท (เชน คาเส่ือมราคาและสิทธิการเชา 23.86 
ลานบาท, สินคาสูญหาย 2.72 ลานบาท, ขาดทุนจากเงินลงทุนใน บริษัท เพลนิพัฒน จํากัด 3.12 
ลานบาท) 

2. เงินสดเพิ่มจากเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย เพิ่มข้ึน  จํานวน 22.77 ลานบาท 
3. เงินสดลดจากคาใชจายคางจายลดลง 17.63 ลานบาท  สวนใหญเกิดจากการจายโบนัสสําหรับผล

การดําเนินงานป 2550 ในเดือนมีนาคม 
4. เงินสดลดจากหนี้สินหมุนเวียนอ่ืนลดลง 5.99 ลานบาท จากเช็คที่ออกชวงปลายปและถึงกําหนด

ชําระตนป 
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กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมการลงทุนในไตรมาส 1/2551 จํานวน 23.58  ลานบาท เนื่องจาก  
1. เงินสดลดจากการใหบริษัทรวม (บริษัท เพลินพัฒน จํากัด) กูยืมจํานวน 5 ลานบาท 
2. เงินสดลดจากการซื้อทรัพยสิน จํานวน 24.77 ลานบาท   

กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินในไตรมาส 1/2551 จํานวน  0.16 ลานบาท  เนื่องจากรับ
เงินจากการใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิจากพนักงาน   

 
4.3   อัตราสวนทางการเงิน 

ตาราง 5: อัตราสวนทางการเงิน  ซึ่งคํานวณตามสูตรของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)  Q1'51 Q1'50 
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.08      1.11  
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.62 0.73 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร ( PROFITABILITY RATIO )  Q1'51 Q1'50 
อัตรากําไรข้ันตน % 31.77    31.46  
อัตรากําไรสุทธิ % 5.01 3.73 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน** % 7.63 4.76 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย** % 4.11 3.45 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)  Q1'51 Q1'50 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.51 1.19 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เทา 1,012.05 391.81 
อัตราการจายเงินปนผล** % 61.13 98.98 

** คํานวณจากกําไรสุทธิของงวดสามเดือนเทานั้น 
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