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เรื่ อง

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ สาหรับงวดหกเดือนแรกปี 2564

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั รุ่ งเรื องตลอดไป จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอนาส่ งการวิเคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการสาหรับ

งวดหกเดือนแรกปี 2564 ดังนี้
รายได้ จากการขายและบริการ
งวดหกเดือนแรกปี 2564 บริ ษทั มีรายได้จากการขายและบริ การเท่ากับ 45.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน จานวน 7.38 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.46 โดยการปรับตัวที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุ
สาคัญมาจากความสาเร็ จในการจาหน่ายงานวรรณกรรมในหมวดมันส์ อาทิเช่น อสู รพลิกฟ้า หมื่นอสู รก้มกราบ เทพยุทธ
แห่ งใต้หล้า เคล็ดกายานวดารา และวรรณกรรมที่เริ่ มวางจาหน่ ายในปี 2562-2563 ที่ได้รับความนิยม อาทิเช่น แพทย์หญิง
หมื่นพิษ ปกรณัมรักข้ามภพ เป็ นต้น โดยงานวรรณกรรมดังกล่าวส่วนใหญ่ยงั ไม่จบบริ บูรณ์ จึงทาให้มีจานวนฐานสมาชิกที่
ติดตามอ่านวรรณกรรมแต่ละเรื่ องเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยรายได้จากงานวรรณกรรมในหมวดมันส์ ของบริ ษทั คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 70.27 ของรายได้รวมจากงานวรรณกรรม และบริ ษทั เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายไปยังเว็บไซต์เพื่อนบ้านจึง
ทาให้สามารถขยายช่องทางการจัดจาหน่ายได้มากขึ้นเป็ นปัจจัยสนับสนุน
รายได้ อื่น
รายได้อื่นของบริ ษทั ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมซึ่งเรี ยกเก็บจากการชาระเงินของลูกค้าสุ ทธิ ดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคาร รายได้ค่าเช่า เป็ นต้นโดยรายได้อื่นในงวดหกเดือนแรกปี 2564 บริ ษทั มีรายได้อื่นจานวน 0.51 ล้านบาท คิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 5.03 ของรายได้รวมของงวดเดียวกัน ซึ่ งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากรายได้อื่นในงวดหกเดือนแรกปี 2563 ที่จานวน
0.03 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 5.85
ต้ นทุนจากการขายและการบริการ และกาไรขั้นต้ น
งวดหกเดือนแรกปี 2564 บริ ษทั มีตน้ ทุนบริ การจานวน 19.57 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 42.58 ของรายได้รวมใน
งวดเดียวกันซึ่ งเป็ นสัดส่ วนที่ใกล้เคียงกับอัตราส่ วนของต้นทุนบริ การต่อรายได้รวมในงวดหกเดือนแรกของปี 2563 ซึ่งคิด
เป็ นร้อยละ 43.44 โดยต้นทุนการบริ การซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นต้นทุนในการซื้ อลิขสิ ทธิ์ วรรณกรรมจะถูกตัดจาหน่ ายโดยวิธี
เส้นตรงในมูลค่าที่เท่ากันตลอดระยะเวลาที่บริ ษ ัทถือครองลิขสิ ทธิ์ จึงทาให้การรับรู ้รายได้และต้นทุนไม่สอดคล้องกันตาม

ระยะเวลา โดยต้นทุนบริ การหลักของบริ ษทั ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ซ่ ึงได้แก่ ค่าลิขสิ ทธิ์ ตัดจาหน่าย ค่าดูแลเว็บไซต์ และ
ต้นทุนผันแปรซึ่งไก้แก่ ค่าแปลนิยาย ค่าจ้างพิสูจน์อกั ษร ค่าตอบแทนแก่ผเู ้ ขียนนิยาย เป็ นต้น
กาไรขั้นต้นของบริ ษทั ในงวดหกเดือนแรกปี 2564 มีจานวน 25.87 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นที่ร้อย
ละ 56.93 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าเท่ากับ 4.55 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 21.02
ค่าใช้ จ่ายในการจัดจาหน่ ายและการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการจัดจาหน่ายในงวด 6 เดือนแรกปี 2564 มีจานวน 2.27 ล้านบาท เมื่อพิจารณาสัดส่วนของค่าใช้จ่าย
ในการจัดจาหน่ายต่อรายได้รวมของบริ ษทั อยู่ที่ร้อยละ 4.93 ค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงวด 6 เดือนแรกปี 2564 มีจานวน
15.25 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 33.19 ต่อรายได้รวมของบริ ษทั โดยในงวด 6 เดือนแรกปี 2564 ค่าใช้จ่ายในการบริ หารมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จานวน 7.26 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 90.80 ซึ่งมีสาเหตุ
หลักมาจาก ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มจานวนพนักงานเพื่อรองรับการขยายงาน ค่าโบนัสพนักงาน ค่า
ตรวจสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบภายใน ค่าเบี้ ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ ค่าบริ การที่ ปรึ กษา
ทางการเงิน ค่าบริ การที่ปรึ กษาทางกฎหมาย ซึ่งเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเตรี ยมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ของบริ ษทั
กาไรสุ ทธิ
บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ ในงวด 6 เดือนแรกปี 2564 เท่ากับจานวน 7.40 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุ ทธิ ร้อยละ
16.10 โดยในงวด 6 เดือนปี 2564 กาไรสุ ทธิ มีการปรับตัวลดลงจานวน 2.65 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราลดลงเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่ร้อยละ 26.39 ทั้งนี้ ถึงแม้บริ ษทั จะมีรายได้จากการจาหน่ายวรรณกรรมที่สูงขึ้น แต่เนื่องจากบริ ษทั
มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเตรี ยมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จึงทาให้ภาพรวมผลการดาเนินงานปรับตัวลดลง
ฐานะทางการเงิน
สิ นทรัพย์
ณ 30 มิ ถุ น ายน 2564 บริ ษทั มี สิน ทรัพ ย์รวมจานวน 130.26 ล้านบาท โดยการลดลงของสิ นทรั พ ย์รวม ณ 30
มิถุนายน 2564 เมื่อเทียบกับปี ณ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 6.30 ล้านบาท มีสาเหตุมาจากจานวนเงินสดที่ลดลงจากการจ่าย
ปันผลของบริ ษทั เป็ นหลัก
หนี้สิน
ณ 30 มิถุนายน 2564 บริ ษทั มีหนี้ สินรวมจานวน 21.34 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 16.38 ของยอดหนี้ สินรวมและ
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น การลดลงของหนี้สิน ณ 30 มิถุนายน 2564 เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 0.70 ล้านบาท หรื อ
คิดเป็ นอัตราการลดลงที่ร้อยละ 3.40 มีสาเหตุมาจากเงินปันผลค้างจ่ายที่ลดลงเป็ นหลัก
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

ณ 30 มิถุนายน 2564 ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั มีจานวน 108.92 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 83.62 ของหนี้สินรวม
และส่วนของผูถ้ ือหุ้น โดยการลดลงของส่วนของผูถ้ ือหุ้นจานวน 5.60 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับส่วนของผูถ้ ือหุ้น ณ สิ้ น
ปี 2563 จากการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. บริ ษทั มีกาไรจากการดาเนินงานจานวน 7.40 ล้านบาท
2. ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ณ 10 มีนาคม 2564 ได้มีมติให้จ่ายปั นผลในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท จาก
จานวนหุ้นสามัญ 10.00 ล้านหุ้น คิดเป็ นจานวนเงิน 13.00 ล้านบาท
ทั้งนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั จ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลแก่ผถู ้ ือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท จานวน 200,000,000 หุ้น คิดเป็ นเงินจานวน 6,000,000 บาท จากผล
ประกอบการของบริ ษทั งวดสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงินปันผลแก่ผถู ้ ือหุ้นแล้ว ณ วันที่ 25 สิ งหาคม
2564
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายจรัญพัฒณ์ บุญยัง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

