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คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ : SE-ED 
1. ภาพรวม 

ในไตรมาส 3/2547 จากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่ชะลอตัวลง อันเปนผลมาจากการปรับ
ราคาของนํ้ามันในประเทศอยางตอเน่ือง  ภาวะเงินเฟอที่เพิ่มสูงข้ึน  การกลับมาแพรระบาดของโรคไขหวัดนก 
รวมทั้งปญหาความไมสงบในภาคใต  ซ่ึงปจจัยเชิงลบเหลาน้ีสงผลกระทบตอการใชจายของประชาชน  และ
นโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล ที่กําหนดเวลาปดของหางสรรพสินคา และดิสเคาทสโตร ใหเร็วข้ึน 
สงผลใหรายไดจากการขายของสาขาเดิมของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และ Book Variety มีอัตราการเติบโตลดลงจาก
ประมาณ 14% ในชวง 7 เดือนแรก ลงมาเหลือเพียงประมาณ 6% ในเดือนสิงหาคม และกันยายน 

ผลการดําเนินงานสําหรับเกาเดือนแรกของป 2547 บริษัทฯ มีกําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรม
ดําเนินงาน (ตามงบกระแสเงินสด) เปนเงิน 161.55 ลานบาท เพิ่มจากงวดเดียวกันของปกอน 6.04 ลานบาท 
คิดเปน 3.88%  ขณะที่กําไรสุทธิ (ตามงบกําไรขาดทุน) สําหรับเกาเดือนแรกของป 2547 เปนเงิน 80.31 ลาน
บาท  คิดเปน 3.84% ตอรายไดรวม โดยลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 17.57  ลานบาท คิดเปน 17.95% 
หรือคิดเปนกําไรตอหุน 0.29 บาท  บริษัทฯ มีรายไดรวมสําหรับ 9 เดือนแรก จํานวน 2,090.18 ลานบาท 
เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน เทากับ 344.74 ลานบาท หรือเติบโตสูงข้ึน 19.75% 

ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 3  ป 2547 บริษัทฯ มีกําไรที่เปนตวัเงินจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตามงบ
กระแสเงินสด) เปนเงิน 47.18 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 13.47 ลานบาท คิดเปน 22.21% 
ขณะที่กําไรสุทธิสําหรับ (ตามงบกําไรขาดทุน) ไตรมาสที่ 3 ป 2547 เปนเงิน 19.67 ลานบาท คิดเปน 2.75% 
ตอรายไดรวม โดยลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 17.90 ลานบาท คิดเปน 47.65% หรือคิดเปนกําไรตอหุน 
0.07 บาท บริษัทฯ มีรายไดรวมสําหรับไตรมาส 3/2547 จํานวน 715.79 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของ
ปกอน 73.85 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึน 11.50% ซ่ึงสวนใหญเกิดจากการเพิ่มข้ึนของรายไดของรานซีเอ็ดบุค
เซ็นเตอร  และ Book Variety  นอกจากน้ีสายงานวารสาร ยังทํารายไดเพิ่มข้ึนอีก 8.7%จากปกอน 

บริษัทฯ ประกาศจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานตั้งแต 1 กรกฎาคม 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2547 ในอัตรา 0.06 บาทตอหุน จากกําไรสวนที่บริษัทฯ มิไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เน่ืองจากบริษัทฯ มี
ความสามารถในการทํากําไรอยางตอเน่ือง และบริษัทฯ มีสภาพคลองสูง 

ในไตรมาส 3/2547 บริษัทฯ ไดสิ้นสุดโครงการซ้ือหุนคืนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 
1/2547 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 โดยมีวัตถปุระสงคเพื่อเปนการบริหารทางการเงิน เน่ืองจากบริษัทฯ มี
สภาพคลองสวนเกิน โดยมีการซ้ือหุนคืนไปทั้งสิ้นจํานวน 19.78 ลานหุน มูลคารวม 122.64 ลานบาท ราคาซ้ือ
หุนคืนเฉล่ีย 6.20 บาทตอหุน   ทั้งน้ีบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการจําหนายหุนสามัญซ้ือคืนไวไมเกิน 3 ป นับ
จากที่มกีารซ้ือหุนคืนเสร็จสิ้น 
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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 และสาระความรู รับจางโฆษณาเพื่อจัด

ลงในวารสารรายเดือนที่บริษัทฯ ผลิตข้ึน  รับจางพิมพหนังสือ และเปนผูจัดงานประจําป Thailand Electronics 
& Industrial Technology 

 

ธุรกิจรานหนังสือ  
บริษัทฯ ยังคงขยายรานหนังสือของบริษัทฯ อยางตอเน่ือง และรักษาความเปนรานหนังสือที่มีจํานวน

สาขามากทีสุ่ด  และมียอดขายรวมสูงสุด ไดอยู  โดยในไตรมาส 3/2547 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของราน ซีเอ็ดบุค
เซ็นเตอร  และ Book Variety จํานวน 8 สาขา (รวมรานเครือขาย) ไดแก  สาขาทวีกิจ ชัยนาท, สาขาเดอะมอลล 
รามคําแหง,  สาขาโลตัส นครพนม,  สาขาแม็คโคร จรัญสนิทวงศ,  สาขาเนวาดา สกลนคร, สาขาตราด
สรรพสินคา, สาขาโลตัส สมทุรสงคราม และสาขารอยัล การเดน เจริญนคร  และจุดขายยอยใหมในซูเปอรสโตร
เพิ่มอกี  7  จุด  ที่บ๊ิกซี รามอินทรา, บ๊ิกซี แจงวัฒนะ, โลตัสเอ็กซเพรส บางแคเหนือ, โลตัสเอ็กซเพรส พระราม 
4, โลตัสเอ็กซเพรส พาณิชยธน, โลตัสเอ็กซเพรส หัวหิน และโลตัสเอ็กซเพรส บางปะกอก   รวมเปนสาขาที่เปด
ไปแลวรวม 163 สาขา โดยเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินงานอยูจํานวน 157 สาขา ซ่ึงไดรวมรานเครือขายที่ยังเปด
ดําเนินงาน 6 รานเครือขาย นอกจากน้ียังมีจุดขายยอยในโลตสัเอ็กซเพรส โลตัส บ๊ิกซี คารฟูร  และอื่นๆ รวม
เปนจุดขายที่เปดไปแลวทั้งสิ้น 304 จุดขาย  นอกจากน้ี ยังไดมีการปรับปรุงรานสาขาเดิม ใหทันสมัยย่ิงข้ึน เพื่อ
ผลักดันยอดขายอยางตอเน่ือง 

ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ 
บริษัทฯ มีบทบาทเปนผูจัดจําหนายรายใหญทีสุ่ดของประเทศ โดยรับจัดจําหนายใหกับสํานักพิมพทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ เชน เนช่ันบุคส, กูดมอรน่ิง, โปรวิช่ัน, สํานักพิมพรักลูก, รีดเดอรไดเจสท, เพียรสันเอ็ด
ดูเคช่ัน อินโดไชนา, เวิรคพอยท, สํานักพิมพมูลนิธิเด็ก, กันตนาพับลิชช่ิง  เปนตน โดยจัดจําหนายหนังสือผาน
รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book Variety รานหนังสืออื่น และสถาบันการศึกษา โดยบริษัทฯ ไดคัดเลือก
หนังสือรับจัดจําหนายปกใหม ใหเหมาะสมกับความตองการของตลาด เพื่อทําใหสินคาหลักของบริษัทฯ มีวงจร
ชีวิตอยูในตลาดยาวนาน และสามารถทํากําไรในระยะยาวได  นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังเพิ่มการซ้ือขาดสินคาที่เห็น
วามีโอกาสการขายสูง เพื่อใหไดรับสวนลดจากซัพพลายเออรมากขึ้น 

ธุรกิจสํานักพิมพ 
บริษัทฯ ใหความสําคัญในการกําหนดทิศทาง การวางแผนผลิตสินคาใหตรงตามความตองการของตลาด 

และเนนการพัฒนาเคร่ืองมือ  และเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ เพื่อใหสามารถกระจายสินคาใหเขาถึงกลุม
ลูกคาเปาหมายไดเหมาะสมขึ้น ซ่ึงจะสงผลใหสินคาที่บริษัทฯ ผลิตมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงข้ึน 
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3. ผลการดําเนินงาน 

รูปที่ 1 :  กราฟแสดงงบกําไรขาดทุนรายไตรมาส 
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เพิม่ข้ึน (ลดลง) (%)
รายไดจากการขาย 2,071,769 1,714,203 357,566 20.86%
รายไดอื่น 16,675 29,024 (12,349) -42.55%
รวมรายได 2,090,182 1,745,446 344,736 19.75%
ตนทุนขาย 1,447,711 1,180,043 267,668 22.68%
คาใชจายขายและบริหาร 527,634 432,411 95,223 22.02%
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากบริษทัรวม 1,738 2,219 (481) -21.68%
กําไรจากการดําเนินงาน 114,837 132,992 (18,155) -13.65%
กําไรสุทธิ 80,314 97,888 (17,574) -17.95%
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.29 0.46 (0.17) -36.96%
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเสื่อมราคา
และคาใชจายตัดจาย (EBITDA) 168,835 178,316 (9,481) -5.32%
กําไรที่เป นตัวเงินจากกิจกรรมดําเนินงานจาก
งบกระแสเงินสด 161,554 155,515 6,039 3.88%

เปลีย่นแปลง
รายการ

   ม.ค.-ก.ย.  
 2547

   ม.ค.-ก.ย.  
 2546

3.1 ผลการดําเนินงานเกาเดือนแรกของป 2547 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 

ตาราง 1 : ผลการดําเนินงานเกาเดือนแรกของป 2547  เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 
                      (หนวย: พันบาท) 

 

1. รายไดรวมสําหรับเกาเดือนแรก ป 2547 เปนเงิน 2,090.18 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 344.74 ลานบาท  หรือ
เติบโตสูงข้ึน 19.75% โดยในจํานวนน้ีเปนรายไดจากการขาย 2,071.77 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 357.57 ลานบาท  
หรือเติบโตสูงข้ึน 20.86%  ซ่ึงสวนใหญมาจากการเพิ่มข้ึนของรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book 
Variety ซ่ึงเพิ่มข้ึน 22.94% อยางไรก็ตามยอดขายสาขามีอัตราการเติบโตลดลงกวาแนวโนมเดิมอยางเห็น
ไดชัด ตั้งแตเดือนสิงหาคมเปนตนมา  เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อันเปนผลมาจากการขึ้นราคา
นํ้ามัน และจากนโยบายประหยัดพลังงานของรัฐบาล ที่กําหนดเวลาปดดําเนินการของหางสรรพสินคา 
และดิสเคาทสโตรเร็วกวาปกติ  โดยยอดขายของสาขาเดิมมีอัตราการเติบโตลดลงจากประมาณ 14% ในชวง 
7 เดือนแรก ลงมาเหลือเพียงประมาณ 6% ในเดือนสิงหาคม และกันยายน 

2. กําไรสุทธิสําหรับงวดเกาเดือน ป 2547 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสาํหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2547 เปนเงิน 80.31 ลานบาท  คิดเปน 3.84% ตอรายไดรวม  หรือคิดเปนกําไรตอหุน 0.29 บาท  (ป 2546  
กําไรสุทธิสําหรับงวด 9 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546  เปน 97.89 ลานบาท  หรือคิดเปน 5.61% ตอ
รายไดรวม หรือมีกําไรสุทธิหุนละ 0.46 บาท)  โดยกําไรสําหรับงวดน้ี ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 
17.57 ลานบาท คิดเปน 17.95% เกิดจาก 

2.1  บริษัทฯ มีรายไดอื่นลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 12.35 ลานบาท คิดเปน 42.55% สวนใหญ
ลดลงจาก 
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o รายไดเงินปนผล ดอกเบ้ียรับ และกําไรจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราว ลดลงจากงวด
เดียวกันของปกอน 7.57 ลานบาท 

o ในงวดเดียวกันของปกอน มีกําไรจากการขายทรัพยสิน จํานวน 5.73 ลานบาท  
o ในงวดเดียวกันของปกอน มีการบันทึกรับรูรายไดกิจกรรมพิเศษ จากคานายหนาการขาย

คอมพิวเตอรในโครงการคอมพิวเตอรสุดคุม เปนเงิน 4.0  ลานบาท 
2.2  คาใชจายในการขายและบริหาร สูงกวางวดเดียวกันของปกอน 22.68%  ซ่ึงสูงมากกวาอัตราการ

เพิ่มข้ึนของยอดขายในไตรมาสที่ 3 โดยเกิดจาก 

o บริษัทฯ มีการขยายสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และ Book Variety เพิ่มข้ึนกวาเดิม
มาก จากสาขาที่ 131  ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 มาเปนสาขาที่ 157 ณ วันที่ 30 
กันยายน 2547  ซ่ึงยอดขายของสาขาใหมยังตองใชระยะเวลาหน่ึงกวาจะเพิ่มข้ึนถึงระดับ
ที่จะทํากําไรได  และยังไดรับผลกระทบจากการที่ยอดขายของสาขาลดลง อยางชัดเจนใน
เดือนสิงหาคม และกันยายน  เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมที่ลดลง  จากการขึ้น
ราคานํ้ามนั  และจากมาตรการประหยัดพลังงาน โดยการปดหางเร็วข้ึน  ขณะที่คาใชจาย
หลักยังไมสามารถลดลงไดในสัดสวนเดียวกัน  จึงทําใหสัดสวนคาใชจายในการขายและ
บริหารมีสัดสวนสูงข้ึนเมื่อเทียบกับยอดขาย 

o มีการลงทุนปรับปรุงสาขาเดิมใหทันสมัยข้ึน  และมีการลงทุนกิจกรรมทางการตลาดเพื่อ
สรางฐานลูกคาระยะยาว  รวมถึงมีการขยายหนวยงานบางสวน และการลงทุนในระบบ
ฮารดแวร  ซ่ึงมีคาใชจายในการขึ้นระบบงานใหม  เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต  
รวมถึงมีการปรับคาตอบแทนกรรมการและบําเหน็จกรรมการที่เพิ่มข้ึนจากปกอน  จึง
สงผลทําใหคาใชจายในการขายและบริหารมีสัดสวนสูงข้ึนเมื่อเทียบกับยอดขาย 

3. กําไรจากกิจกรรมหลักที่เปนตัวเงินตามงบกระแสเงินสด สําหรับงวด 9 เดือน ป 2547 เทากับ 161.55 
ลานบาท คิดเปน 7.73% ของรายไดรวม เพิ่มข้ึนจาก 9 เดือนของปกอน 6.04 ลานบาท คิดเปน 3.88% 
(กําไรจากกิจกรรมหลักที่เปนตัวเงินสําหรับงวด 9 เดือน ป 2546 เทากับ 155.52  ลานบาท  คิดเปน 8.91%)  
ในขณะที่รายไดรวมเพิ่มข้ึนถึง 344.74 ลานบาท คิดเปน 19.75% แตกําไรสุทธิเพิ่มข้ึนในอัตราที่ต่ํากวาอัตรา
การเพิ่มข้ึนของยอดขาย ซ่ึงเกิดจากรายการที่ไมเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติ (non operation)  โดย
สาเหตหุลักเกิดจากในชวง 9 เดือนแรกของป 2546 มีรายไดเงินปนผลและกําไรจากการขายเงินลงทุน
ช่ัวคราว จํานวน 9.79 ลานบาท และมีกําไรจากการขายทรัพยสิน 5.73 ลานบาท 
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3.2 ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ป2547 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 

ตาราง 2: ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ป2547 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
        (หนวย : พันบาท) 

เพิม่ข้ึน (ลดลง) (%)
รายไดจากการขาย 713,325 630,676 82,649 13.10%
รายไดอื่น 2,467 11,271 (8,804) -78.11%
รวมรายได 715,792 641,947 73,845 11.50%
ตนทุนขาย 506,006 431,475 74,531 17.27%
คาใชจายขายและบริหาร 180,740 157,872 22,868 14.49%
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากบริษทัรวม (90) 0 (90) 100.00%
กําไรจากการดําเนินงาน 28,956 52,600 (23,644) -44.95%
กําไรสุทธิ 19,669 37,573 (17,904) -47.65%
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.07 0.18 (0.11) -61.11%
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเสื่อมราคาและ
คาใชจายตัดจาย (EBITDA) 47,545 68,578 (21,033) -30.67%
กําไรที่เป นตัวเงินจากกิจกรรมดําเนินงานจาก
งบกระแสเงินสด 47,180 60,650 (13,470) -22.21%

   ไตรมาส   
 3/2547

เปลีย่นแปลง
รายการ

   ไตรมาส   
 3/2546

 

รายไดรวมสําหรับไตรมาสที่ 3 ป 2547 เปนเงิน 715.79 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 73.85 ลานบาท  หรือ
เติบโตสูงข้ึน 11.50%  โดยในจํานวนน้ีเปนรายไดจากการขาย 713.33 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 82.65 ลานบาท  หรือ
เติบโตสูงข้ึน 13.10%  ซ่ึงสวนใหญมาจากการเพิ่มข้ึนของรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book Variety 
ซ่ึงเพิ่มข้ึน 18.96%  ซ่ึงเกิดจากยอดขายที่เพิ่มข้ึนของสาขาเดิม  และยอดขายจากสาขาที่เปดใหม และเปดจุด
ขายยอยเพิ่มข้ึน  และรายไดจากการโฆษณา และการจัดงาน Thailand Network ของสายงานวารสารของบริษัท
ฯ รวมเพิ่มข้ึนประมาณ 8.7% 

กําไรสุทธิสําหรับไตรมาสที่ 3  ป 2547 เปนเงิน 19.67 ลานบาท  คิดเปน 2.75% ตอรายไดรวม  หรือ
คิดเปนกําไรตอหุน 0.07 บาท  (ป 2546  กําไรสุทธิสําหรับไตรมาสที่ 3  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546  เปน 
37.57  ลานบาท  หรือคิดเปน 5.85% ตอรายไดรวม หรือมีกําไรสุทธิหุนละ 0.18 บาท)  โดยกําไรสําหรับงวดน้ี 
ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 17.90 ลานบาท คิดเปน 47.65% เกิดจากสาเหตุเดียวกันกับงวด 9 เดือน 

กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรมดําเนินงาน ตามงบกระแสเงินสด สําหรับไตรมาส 3 ป 2547 เปน
เงิน 47.18 ลานบาท  คิดเปน 6.59% ตอรายไดรวม  ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 13.47 ลานบาท คิดเปน 
22.21% (ป 2546 กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรมดําเนินงาน จากงบกระแสเงินสด สําหรับไตรมาส 3 ป 2546  
เปนเงิน 60.65 ลานบาท  หรือคิดเปน 9.45% ตอรายไดรวม) เกิดจากในไตรมาส 3/2546 มีกําไรจากการขาย
ทรัพยสิน, มีรายไดเงินปนผล และกําไรจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราว 
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4. ฐานะทางการเงิน 
4.1 สวนประกอบของสินทรัพย 
ตาราง 3: สวนประกอบของสินทรัพย (บางสวน) 

จํานวนเงิน % ตอ จํานวน % ตอ จํานวนเงิน
(พันบาท) สินทรัพยรวม (พันบาท) สินทรัพยรวม (พันบาท)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 67,020 6.64% 146,375 13.24% (79,355) -54.21%
เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ 162,550 16.11% 257,050 23.26% (94,500) -36.76%
ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ-สุทธิ 69,902 6.93% 79,115 7.16% (9,213) -11.65%
สินคาคงเหลือ-สุทธิ 157,902 15.64% 137,212 12.42% 20,690 15.08%
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 524,476 51.96% 642,662 58.15% (118,186) -18.39%
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 34,999 3.47% 33,961 3.07% 1,038 3.06%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 228,797 22.67% 221,894 20.08% 6,903 3.11%
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 131,228 13.00% 118,835 10.75% 12,393 10.43%
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 484,828 48.04% 462,513 41.85% 22,315 4.82%
สินทรัพยรวม 1,009,304 100.00% 1,105,175 100.00% (95,871) -8.67%

รายการ
30 กันยายน 2547 31 ธันวาคม 2546 เพิ่มขึ้น(ลดลง)

%

 
 
ดานสินทรัพย  ณ วันที่ 30 กันยายน 2547  บริษัทฯ มีสินทรัพยทั้งสิ้น 1,009.30ลานบาท ลดลงจากสิ้นปกอน 
95.87 ลานบาท สาเหตุการเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากสิ้นปกอนของสินทรัพยรวมดังกลาวเปนผลมาจาก 

• เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลง 79.36 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการนําเงินสดมาซ้ือหุนคืน การ
จายเงินปนผล และมีเงินคางรับจากการซ้ือหุนคืนที่ไมเปนไปตามกฎกระทรวงเร่ืองการซ้ือหุนคืน จํานวน 
38.40 ลานบาท 

• เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ ลดลง 94.50 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทฯ ขายเงินลงทุนเพื่อนําเงินมาจายเงินปน
ผลสําหรับผลการดําเนินงานไตรมาส 4/2546 ในเดือนพฤษภาคม และจายเงินปนผล สําหรับผลการ
ดําเนินงานไตรมาส 1/2547 ในเดือนมิถุนายน   

• สินคาคงเหลือ-สุทธิ เพิ่มข้ึน 20.69 ลานบาท เน่ืองจากมีการซ้ือขาดสินคาเพื่อรับจัดจําหนายจากผูจัด
จําหนายมากขึ้น โดยเลือกซ้ือเฉพาะสินคาที่คาดวาจะมีโอกาสทางการขายสูง  

• สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ เพิ่มข้ึน 12.39 ลานบาท เน่ืองจากมีการเปล่ียนสัญญาการเชาสาขาแหงหน่ึง  
     เปนสิทธิการเชา เพื่อการบริหารทางการเงิน โดยอายุการสัญญาสิทธิการเชามีอายุ 23 ป 

 
ดานหนี้สิน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2547  บริษัทฯ มหีน้ีสินทั้งสิ้น 513.42 ลานบาท ลดลงจากสิ้นปกอน 25.72 
ลานบาท สวนใหญเกิดจาก  

• เจาหน้ีและตั๋วเงินจายการคา ลดลง 21.19 ลานบาท เน่ืองจากถึงรอบการเคลียรสินคารับฝาก
ขายของซัพพลายเออรรายใหญหลายรายในชวง 9 เดือนแรกป 2547   
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• ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย ลดลง 27.93 ลานบาท เน่ืองจากจายภาษปีระจําป 46 จาํนวน 
36.18 ลานบาท เมื่อเดือน พฤษภาคม และจากการจายภาษีกลางปของป 2547 เมื่อเดือน 
สิงหาคม 23.63 ลานบาท สวนที่เหลือเปนการตั้งเพิ่มจากกําไรชวง 9 เดือนแรกป 2547 

 
สวนของผูถือหุน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2547  เปนจํานวนเงิน 495.89 ลานบาท ลดลง 70.16 ลานบาท 
เน่ืองจาก 

• มีการซ้ือหุนคืน จํานวน 19.78 ลานหุน มูลคาเฉล่ียตอหุน 6.20 บาท รวมเปน 122.64 ลานบาท 
• ทุนเรียกชําระแลวเพิ่มข้ึนจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนของผูถือหุนรายเดิม จํานวน 

55.59 ลานบาท ของกรรมการและพนักงาน 2.82 ลานบาท และสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มข้ึน 36.13 ลาน
บาท 

 
4.2  กระแสเงินสด 

ตาราง 4: กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) สําหรับงวดเกาเดือนแรกของป 2547 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 
                             (หนวย : พันบาท)  

ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ก.ย.
2547 2546 จํานวนเงิน %

กําไรสุทธิ 80,314 97,888 (17,574) -17.95%
คาเส่ือมราคาสินทรัพย 47,051 38,953 8,098 20.79%
สิทธิการเชาตัดจาย 6,947 6,371 576 9.04%
รายการที่ไมเปนตัวเงิน 26,913 24,847 2,066 8.31%
รายการที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงาน 329 (12,544) 12,873 -100.00%
กําไรท่ีเปนตัวเงินจากกิจกรรมดําเนินงาน 161,554 155,515 6,039 3.88%
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยและหน้ีสินจากการดําเนินงาน (106,789) (318) (106,471) 100.00%
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 54,765 155,197 (100,432) -64.71%
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน 12,372 5,140 7,232 100.00%
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (146,492) (148,372) 1,880 -1.27%
กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) (79,335) 11,965 (91,300) -100.00%

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายการ

 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ลดลงจากไตรมาสเดียวกันปกอน 100.43 ลานบาท  เน่ืองจาก 
• ในชวงเกาเดือนแรกของป 2547 มีการเคลียรยอดสินคารับฝากขายสาขากับซัพพลายเออรรายใหญ

หลายราย ซ่ึงยอดจายให ซัพพลายเออรสูงกวางวดเดียวกันของปกอน  
• ในชวงเกาเดือนแรกของป 2547 มีการจายเงินภาษีเงินไดนิติบุคคล 62.27 ลานบาท  สูงกวางวด

เดียวกันของปกอน 20.43 ลานบาท 
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• มีเงินคางรับจากการซ้ือหุนคืนที่ไมเปนไปตามกฎกระทรวงเร่ืองการซ้ือหุนคืน จํานวน 38.40 ลานบาท 
• มีการจายเงินเพื่อซ้ือสินคา เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 10.84 ลานบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน เพิ่มข้ึน 7.23  ลานบาท เน่ืองจาก 
• ในเกาเดือนแรกของป 2546 มีการลงทุนในบริษัทเพลินพัฒน 23 ลานบาท สวนเกาเดือนของป 2547 มี

การลงทุนในสิทธิการเชา 19.34 ลานบาท 
• เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนสุทธิ เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 19.68 ลานบาท 
• เงินสดจายสุทธิจากการลงทุนในทรัพยสินถาวรเพิ่มข้ึน 16.21 ลานบาท เน่ืองจากในไตรมาส 3/2546 มี

การขายทรัพยสิน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เพิ่มข้ึน 1.88 ลานบาท  เน่ืองจาก 
• ในชวงเกาเดือนของป 2547 มีการจายเงินปนผลนอยกวางวดเดียวกันของปกอน 24.80 ลานบาท โดย

ในเกาเดือนแรกของป 2547 จายเงินปนผลรวม 114.20 ลานบาท (จากผลการดําเนินงานไตรมาส 
4/2546 หุนละ 0.20 บาท, ไตรมาส 1/2547 หุนละ 0.10 บาท และไตรมาส 2/2547 หุนละ 0.10 บาท) 
สวนในเกาเดือนแรกของป 2546 มีการจายเงินปนผลรวม 138.99 ลานบาท (จากผลการดําเนินงานป 
2545 หุนละ 0.45 บาท, ไตรมาส 1/2546 หุนละ 0.10 บาท, ไตรมาส 2/2546 หุนละ 0.10 บาท)  

• ในชวงเกาเดือนแรกของป 2547 มีเงินสดรับจากการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจากผูถือหุนรายเดิม จํานวน 
91.72 ลานบาท และเงินสดรับจากการใชสิทธิของกรรมการและพนักงานอีกจํานวน 2.82 ลานบาท ซ่ึง
ในชวงเดียวกันของป 2546 ยังไมถึงกําหนดที่ผูถอืหุนรายเดิมสามารถใชสิทธิซ้ือหุนได  

• ในไตรมาส 2/2547 และไตรมาส 3/2547 มีการซ้ือหุนคืนรวมจํานวน 19.78 ลานหุน มูลคาเฉล่ียตอหุน 
6.20 บาท รวมเปน 122.64 ลานบาท 
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