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คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ : SE-ED 
1. ภาพรวม 

ผลการดําเนินงานสําหรับหกเดือนแรกของป 2547 บริษัทฯ มีกําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรม
ดําเนินงาน (ตามงบกระแสเงินสด) เปนเงิน 114.37 ลานบาท เพิ่มจากงวดเดียวกันของปกอน 19.51 ลานบาท 
คิดเปน 20.57%  ขณะที่กําไรสุทธิสําหรับหกเดือนแรกของป 2547 เปนเงิน 60.65 ลานบาท  คิดเปน 4.41% ตอ
รายไดรวม โดยเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 0.33 ลานบาท คิดเปน 0.55 % หรือคิดเปนกําไรตอหุน 0.22 
บาท  บริษัทฯ มีรายไดรวมสําหรับ 6 เดือนแรก จํานวน 1,374.48 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 
เทากับ 270.98 ลานบาท หรือเติบโตสูงข้ึน 24.56% 

ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 2  ป 2547 บริษัทฯ มีกําไรที่เปนตวัเงินจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตามงบ
กระแสเงินสด) เปนเงิน 54.55 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 4.28 ลานบาท คิดเปน 8.51% 
ขณะที่กําไรสุทธิสําหรับไตรมาสที่ 2 ป 2547 เปนเงิน 31.28 ลานบาท คิดเปน 4.34% ตอรายไดรวม โดยลดลง
จากงวดเดียวกันของปกอน 5.98 ลานบาท คิดเปน 16.06% หรือคิดเปนกําไรตอหุน 0.11 บาท บริษัทฯ มีรายได
รวมสําหรับไตรมาส 2/2547 จํานวน 720.87 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 143.14 ลานบาท  
หรือเติบโตสูงข้ึน 24.78% ซ่ึงเกิดจากการเพิ่มข้ึนของรายไดทุกสายงาน โดยเฉพาะการเพิ่มข้ึนของรายไดของ
รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book Variety 

บริษัทฯ ประกาศจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานตั้งแต 1 เมษายน 2547 ถึงวันที่ 30 มถิุนายน 
2547 ในอัตรา 0.10 บาทตอหุน จากกําไรสวนที่บริษัทฯ มิไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เน่ืองจากบริษัทฯ มี
ความสามารถในการทํากําไรอยางตอเน่ือง และบริษัทฯ มีสภาพคลองสูง 

บริษัทฯ ไดเร่ิมดําเนินการซ้ือหุนคืน ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ 2547 โดยมีวตัถปุระสงคเพื่อเปนการบริหารทางการเงิน เน่ืองจากบริษัทฯ มีสภาพคลองสวนเกิน 
โดยในไตรมาส 2 ป 2547 ไดมีการซ้ือหุนคืนไปแลวจํานวน 16.20 ลานหุน มูลคารวม 99.92 ลานบาท  

ในไตรมาส 2 ป 2547 มีกรรมการลาออกจํานวน 1 ทาน คือนายยูจีน เอส เดวิส และมีการแตงตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ลาออกคือนายเสริมสิน สมะลาภา นอกจากน้ันยังมีการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบเพิ่ม 
1 ทานคือ นายสมบูรณ ชินสวนานนท 

2. ภาพรวมธุรกิจ 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 สวน  คือ 
2.1 ธุรกิจรานหนังสือ  โดยเปนผูดําเนินงานราน ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  Variety ทั้งในกรุงเทพฯ 

และตางจังหวัด  รวมทั้งการขยายตัวในลักษณะเครือขาย  และการบริหารพื้นที่ขายในรูปแบบตางๆ 
2.2 ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ  โดยจัดจําหนายใหกับหนังสือของบริษัทฯ เอง และสํานักพิมพอื่น   

เพื่อจําหนายใหกับรานหนังสือทั่วไป  และชองทางการขายอื่นๆ  
2.3 ธุรกิจสํานักพิมพ  โดยผลิตหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการ และสาระความรูรับจางโฆษณาเพื่อจัด

ลงในวารสารรายเดือนที่บริษัทฯ ผลิตข้ึน  รับจางพิมพหนังสือ และเปนผูจัดงานประจําป Thailand Electronics 
& Industrial Technology 
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ธุรกิจรานหนังสือ 
บริษัทฯ ยังคงขยายรานหนังสือของบริษัทฯ อยางตอเน่ือง จนกลายเปนรานหนังสือทีมีจํานวนสาขามาก

ที่สุด โดยในไตรมาส 2/2547 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของราน ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book Variety จํานวน 6 
สาขา (รวมรานเครือขาย) ไดแก ฟรายดเดย อุตรดิตถ, พันธุทิพย เชียงใหม, โลตัส สุรินทร, นาซามอลล 
สุพรรณบุรี และ สยามฟวเจอร ฉะเชิงเทรา และ รานเครือขายกาฬสินธุ และจุดขายยอยใหมในซูเปอรสโตรเพิ่ม
อีก  6  จุด  ที่ Lotus Express สี่ยาน, รามอินทรา กม.4.5, พระราม 9, สุขุมวิท, สําโรงเหนือ, รามคําแหง รวม
เปนสาขาที่เปดไปแลวรวม 154 สาขา โดยเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินงานอยูจํานวน 150 สาขา ซ่ึงไดรวมราน
เครือขาย 6 สาขา เมื่อรวมกับจุดขายยอยในเทสโกโลตัสเอ็กซเพรส เทสโกโลตัส บ๊ิกซี คารฟูร  และอื่นๆ รวม
เปน 270 จุดขายยอย  นอกจากน้ี ยังไดมีการปรับปรุงรานสาขาเดิม ใหทันสมัยย่ิงข้ึน เพื่อผลักดันยอดขายอยาง
ตอเน่ือง 

ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ 
บริษัทฯ มีบทบาทเปนผูจัดจําหนายรายใหญทีสุ่ดของประเทศ โดยรับจัดจําหนายใหกับสํานักพิมพทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ เชน เนช่ันบุคส กูดมอรน่ิง โปรวิช่ัน  รีดเดอรไดเจสท เพียรสัน เปนตน โดยจัดจําหนาย
หนังสือผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book Variety รานหนังสืออื่น และสถาบันการศึกษา โดยบริษัทฯ ได
คัดเลือกหนังสือรับจัดจําหนายปกใหม ใหเหมาะสมกับความตองการของตลาด เพื่อทําใหสินคาหลักของบริษัทฯ 
มีวงจรชีวิตอยูในตลาดยาวนาน และสามารถทํากําไรในระยะยาวได นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังเพิ่มการซ้ือขาดสินคา
ที่เห็นวามีโอกาสการขายสูง เพื่อใหไดรับสวนลดจากซัพพลายเออรมากขึ้น 

ธุรกิจสํานักพิมพ 
บริษัทฯ ใหความสําคัญในการกําหนดทิศทาง การวางแผนผลิตสินคาใหตรงตามความตองการของตลาด 

และเนนการพัฒนาเคร่ืองมือ  และเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ เพื่อใหสามารถกระจายสินคาใหเขาถึงกลุม
ลูกคาเปาหมายไดเหมาะสมขึ้น ซ่ึงจะสงผลใหสินคาที่บริษัทฯ ผลิตมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงข้ึน 
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3. ผลการดําเนินงาน 

ตาราง 1 : ผลการดําเนินงานหกเดือนแรกของป 2547  เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 
               (หนวย:พันบาท) 
               ม.ค.–มิ.ย         ม.ค.-มิ.ย.       เปล่ียนแปลง 
        2547     2546         เพิ่มข้ึน (ลดลง)  (%)     
รายไดจากการขาย           1,358,444       1,083,527 274,917 25.37 
รายไดอื่น       14,208           17,753           (3,545)        (19.97) 
สวนแบงกําไรจากบริษัทรวม                             1,828             2,219             (391)         (17.63)  
รวมรายได            1,374,480       1,103,499 270,981 24.56 
ตนทุนขาย     941,705 748,567          193,137   25.80 
คาใชจายขายและบริหาร             346,894 274,539   72,354 26.35 
กําไรจากการดําเนินงาน     85,881            80,393    5,489            6.83 
กําไรสุทธิ     60,645     60,315         330             0.55   
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)                   0.22               0.28             (0.06)         (21.43) 
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเสื่อมราคา 
และคาใชจายตัดจาย (EBITDA)   121,290  109,739 11,551   10.53 
กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรมดําเนินงาน 
จากงบกระแสเงินสด             114,374            94,865         19,509           20.57 

รายไดรวมสําหรับหกเดือนแรก ป 2547 เปนเงิน 1,374.48 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 270.98 ลานบาท  
หรือเติบโตสูงข้ึน 24.56% โดยในจํานวนน้ีเปนรายไดจากการขาย 1,358.44 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 274.92 ลาน
บาท  หรือเติบโตสูงข้ึน 25.37%  ซ่ึงสวนใหญมาจากการเพิ่มข้ึนของรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ 
Book Variety ซ่ึงเพิ่มข้ึน 25.15% โดยเปนการเพิ่มข้ึนของรายไดจากสาขาและจุดขายเดิม 15.56 % และเปน
การเพิ่มจากสาขาเปดใหม 

กําไรสุทธิสําหรับงวดหกเดือน ป 2547 เปนเงิน 60.65 ลานบาท  คิดเปน 4.41% ตอรายไดรวม  
หรือคิดเปนกําไรตอหุน 0.22 บาท  (ป 2546  กําไรสุทธิสําหรับงวด 6 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546  
เปน 60.32  ลานบาท  หรือคิดเปน 5.47% ตอรายไดรวม หรือมีกําไรสุทธิหุนละ 0.28 บาท)  โดยกําไรสําหรับ
งวดน้ี เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอนเพียงเล็กนอย เกิดจาก 

2.1  บริษัทฯ มีรายไดอื่นลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 3.55 ลานบาท คิดเปน 19.97% สวนใหญ
ลดลงจากรายไดเงินปนผลและกําไรจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราว 

2.2   คาใชจายในการขายและบริหาร สูงกวางวดเดียวกันของปกอน 26.35%  ซ่ึงสูงมากกวาอัตราการ
เพิ่มข้ึนของยอดขายในไตรมาสที่ 2  โดยเกิดจาก 

o บริษัทฯ มีการขยายสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และ Book Variety เพิ่มข้ึนกวาเดิม
มาก และมีการปรับปรุงสาขาเดิมใหทันสมัยข้ึน  รวมถึงมีการขยายหนวยงานบางสวน 
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และการลงทุนในระบบฮารดแวร  ซ่ึงมีคาใชจายในการขึ้นระบบงานใหม  เพื่อรองรับการ
เติบโตในอนาคต  จึงสงผลทําใหคาใชจายในการขายและบริหารมีสัดสวนสูงข้ึนเมื่อเทียบ
กับยอดขาย   

o เงินเดือน โบนัส คาลวงเวลา และคาใชจายเก่ียวกับพนักงานเพิ่มข้ึน เน่ืองจากจํานวน
พนักงานเพิ่มข้ึนตามจํานวนสาขาที่เพิ่มข้ึน รวมถึงคาตอบแทนกรรมการและบําเหน็จ
กรรมการที่เพิ่มข้ึนจากปกอน 

o คาเชาพื้นที่และคาบริการสาขาสูงข้ึน ซ่ึงแปรผันตามจํานวนสาขาที่เพิ่มข้ึน และยอดขายที่
เพิ่มข้ึน 

กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรมดําเนินงาน ตามงบกระแสเงินสด สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2547 
เปนเงิน 114.37 ลานบาท  คิดเปน 8.32% ตอรายไดรวม  เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 19.51 ลานบาท 
คิดเปน 20.57% (ป 2546  กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรมดําเนินงาน จากงบกระแสเงินสด สําหรับงวด 6 เดือน
แรก ป 2546  เปนเงิน 94.87 ลานบาท  หรือคิดเปน 8.60% ตอรายไดรวม) เน่ืองจากบริษัทฯ มีการขยายชอง
ทางการจําหนายสินคา จากการเปดสาขารานหนังสือ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book Variety 

 

ตาราง 2: ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 ป2547  เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
              (หนวย : พันบาท) 
      ไตรมาส  ไตรมาส       เปล่ียนแปลง 
       2/2547   2/2546         เพิ่มข้ึน (ลดลง)  (%)                  
รายไดจากการขาย    711,932 565,423 146,509 25.91 
รายไดอื่น        6,005            10,086          (4,081)        (40.47) 
สวนแบงกําไรจากบริษัทรวม                             2,933             2,219               714           32.17  
รวมรายได              720,870 577,728 143,142 24.78 
ตนทุนขาย     499,936 389,735          110,201   28.28 
คาใชจายขายและบริหาร             177,444 138,976   38,468 27.68 
กําไรจากการดําเนินงาน     43,490             49,017   (5,527)        (11.28) 
กําไรสุทธิ     31,284     37,267      (5,984)        (16.06) 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)                   0.11               0.17     (0.06)         (35.29) 
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเสื่อมราคา    
และคาใชจายตัดจาย (EBITDA)    61,409   63,470   (2,061) (3.25) 
กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรมดําเนินงาน 
จากงบกระแสเงินสด              54,551           50,274            4,277             8.51 
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รายไดรวมสําหรับไตรมาสที่ 2 ป 2547 เปนเงิน 720.87 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 143.14 ลานบาท  หรือ
เติบโตสูงข้ึน 24.78%  โดยในจํานวนน้ีเปนรายไดจากการขาย 711.93 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 146.51 ลานบาท  
หรือเติบโตสูงข้ึน 25.91%  ซ่ึงสวนใหญมาจากการเพิ่มข้ึนของรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book 
Variety ซ่ึงเพิ่มข้ึน 26.85%  ซ่ึงเกิดจากยอดขายที่เพิ่มข้ึนของสาขาเดิม  และยอดขายจากสาขาที่เปดใหม และ
เปดจุดขายยอยเพิ่มข้ึน  ขณะที่รายไดจากการขายสงหนังสอืใหรานหนังสืออื่น และสถาบันการศึกษา รวมถึง
รายไดจากการรับจางพิมพเพิ่มข้ึน 21.72%  และรายไดจากการรับโฆษณา ของสายงานวารสารของบริษัทฯ 
เพิ่มข้ึน ประมาณ 15.18% 

กําไรสุทธิสําหรับไตรมาสที่ 2  ป 2547 เปนเงิน 31.28 ลานบาท  คิดเปน 4.34% ตอรายไดรวม  หรือ
คิดเปนกําไรตอหุน 0.11 บาท  (ป 2546  กําไรสุทธิสําหรับไตรมาสที่ 2  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546  เปน 
37.27  ลานบาท  หรือคิดเปน 6.45% ตอรายไดรวม หรือมีกําไรสุทธิหุนละ 0.17 บาท)  โดยกําไรสําหรับงวดน้ี 
ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 5.98 ลานบาท คิดเปน 16.06% เกิดจากคาใชจายในการขายและบริหาร สูง
กวางวดเดียวกันของปกอน 27.68%  ซ่ึงสูงมากกวาอัตราการเพิ่มข้ึนของยอดขายในไตรมาสที่ 2 เน่ืองจาก
สาเหตุเดียวกันกับงวด 6 เดือน 

กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรมดําเนินงาน ตามงบกระแสเงินสด สําหรับไตรมาส 2 ป 2547 เปนเงิน 
54.55 ลานบาท  คิดเปน 7.57% ตอรายไดรวม  เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 4.27 ลานบาท คิดเปน 
8.51% (ป 2546 กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรมดําเนินงาน จากงบกระแสเงินสด สําหรับไตรมาส 2 ป 2546  
เปนเงิน 50.27 ลานบาท  หรือคิดเปน 8.70% ตอรายไดรวม) สาเหตุเดียวกันกับงวด 6 เดือน 
 

4. ฐานะทางการเงิน 
ตาราง 3: สวนประกอบของสินทรัพย 
                         30 มิถุนายน 2547                  31 ธันวาคม 2546 
                                        จํานวน         % ตอ                       จํานวน         % ตอ          

                                      (ลานบาท)    สินทรัพยรวม               (ลานบาท)    สินทรัพยรวม 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด       150.34        14.27       146.38       13.24 
เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธ ิ                 163.52         15.52           257.05            23.26 
ลูกหน้ีการคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ            80.97          7.69                        79.12             7.16 
สินคาคงเหลือ-สุทธ ิ                         147.17         13.97                     137.21            12.42 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน                     580.91         55.14                     642.66            58.15 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม     35.09           3.33         33.96         3.07 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ            218.59          20.75                     221.89            20.08 
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ                    130.61          12.40                     118.84            10.75 
สินทรัพยไมหมุนเวียน                      472.63          44.86                     462.52            41.85 
สินทรัพยรวม                              1,053.54         100.00                  1,105.18      100.00 
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สาเหตุการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของสินทรัพยรวมดังกลาวเปนผลมาจาก 
• เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มข้ึน 3.96 ลานบาท สวนใหญเปนเงินฝากออมทรัพยที่รับจากการขาย

ปลีกเปนเงินสดที่สาขา  
• เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ ลดลง 93.53 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทฯ ขายเงินลงทุนเพื่อนําเงินมาจายเงินปน

ผลสําหรับผลการดําเนินงานไตรมาส 4/2546 ในเดือนพฤษภาคม และจายเงินปนผล สําหรับผลการ
ดําเนินงานไตรมาส 1/2547 ในเดือนมิถุนายน 

• สินคาคงเหลือ-สุทธิ เพิ่มข้ึน 9.96 ลานบาท เน่ืองจากมีการซ้ือขาดสินคาเพื่อรับจัดจําหนายจากผูจัด
จําหนายมากขึ้น โดยเลือกซ้ือเฉพาะสินคาที่คาดวาจะมีโอกาสทางการขายสูง  

• สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ เพิ่มข้ึน 11.78 ลานบาท เน่ืองจากมีการเปล่ียนสัญญาการเชาสาขาแหงหน่ึง  
     เปนสิทธิการเชา เพื่อการบริหารทางการเงิน โดยอายุการสัญญาสิทธิการเชามีอายุ 23 ป 

 
ดานหนี้สิน  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547  บริษัทฯ มหีน้ีสิ้นทั้งสิ้น 526.31 ลานบาท ลดลง 10.66 ลานบาท สวน
ใหญเกิดจาก  

• เจาหน้ีและตั๋วเงินจายการคา ลดลง 17.62 ลานบาท เน่ืองจากถึงรอบการเคลียรสินคารับฝาก
ขายของซัพพลายเออรรายใหญหลายรายในไตรมาสน้ี   

• เงินรับลวงหนาคาจองบูธในงานไทยแลนดอิเล็กทรอนิคส เพิ่มข้ึน 9.79 ลานบาท 
• ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย ลดลง 12.55 ลานบาท เน่ืองจากจายภาษีประจําป 46 จาํนวน 

36.18 ลานบาท เมื่อเดือน พ.ค. สวนที่เหลือเปนการตั้งเพิ่มจากกําไรคร่ึงป 2547 
 
สวนของผูถือหุน  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547  เปนจาํนวนเงิน 524.73 ลานบาท ลดลง 41.31 ลานบาท 
เน่ืองจาก 

• มีการซ้ือหุนคืน จํานวน 16.20 ลานหุน มูลคาเฉล่ียตอหุน 6.17 บาท รวมเปน 99.92 ลานบาท 
• ทุนเรียกชําระแลวเพิ่มข้ึนจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนของผูถือหุนรายเดิม จํานวน 

51.98 ลานบาท ของกรรมการและพนักงาน 2.82 ลานบาท และสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มข้ึน 33.78 ลาน
บาท 
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ตาราง 4: กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) สําหรับงวดหกเดือนแรกของป 2547 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 
                  (หนวย : พันบาท) 
               ม.ค.–มิ.ย      ม.ค.–มิ.ย               เปลี่ยนแปลง 
                 2547       2546         เพิ่มข้ึน (ลดลง)  (%)                  

กําไรสุทธิ              60,645         60,315               (330)           (0.55) 
คาเส่ือมราคาสินทรัพย             30,805         25,098              5,707           22.74 
สิทธิการเชาตัดจาย                            4,604      4,248       356             8.38 
รายการที่ไมเปนตัวเงิน                                                  18,560         13,366              5,194           38.86 
รายการที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงาน                                (240)        (8,162)              7,922           97.06 
กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรมดําเนินงาน                           114,374        94,865             19,509          20.57 
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยและหนี้สินจากการดําเนินงาน         (48,994)       (7,058)           (41,936)         494.16     
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดาํเนินงาน                    65,380        87,807            22,427            25.54 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน                      43,071        57,049           (13,978)         (24.50) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน                  (104,487)     (116,551)            12,064           10.35 
กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง)                                             3,964         28,305           (24,341)          86.00 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ลดลงจากไตรมาสเดียวกันปกอน 22.43 ลานบาท  เน่ืองจากในคร่ึงปแรก
ของป 2547 น้ี มีการเคลียรยอดสินคารับฝากขายสาขากับซัพพลายเออรรายใหญหลายราย ซ่ึงยอดจายให ซัพ
พลายเออรสูงกวางวดเดียวกันของปกอน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน ลดลง 13.98  ลานบาท เน่ืองจากหกเดือนแรกของป 2546 มีการขาย
ทรัพยสินรอจําหนาย จํานวน 12.36 ลานบาท  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เพิ่มข้ึน 12.06 ลานบาท  เน่ืองจาก 
• ในหกเดือนแรกของป 2547 มีการจายเงินปนผลนอยกวาในงวดเดียวกันของปกอน ประมาณ 32.72 

ลานบาท เน่ืองจากในชวงหกเดือนแรกของป 2547จากผลการดําเนินงานของไตรมาส 4/2546 และ 
ไตรมาส 1/2547  สวนในหกเดือนแรกของป 2546 มีการจายเงินปนผลจากผลการเนินงานป 2545 ทั้งป 
และไตรมาส 1/2546   

• ในหกเดือนแรกของป 2547 มีเงินสดรับจากการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจากผูถือหุนรายเดิม จํานวน 85.75
ลานบาท ซ่ึงในชวงหกเดือนแรกของป 2546 ยังไมถึงกําหนดที่ผูถอืหุนรายเดิมสามารถใชสิทธิซ้ือหุนได 

• ในไตรมาส 2/2547 ไดมีการซ้ือหุนคืนไปแลวจํานวน 16.20 ลานหุน  รวม 99.92 ลานบาท  
 
 

 


