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คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ : SE-ED 
1. ภาพรวม 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2547 เปนเงิน 29.36 ลานบาท  คิดเปน 4.48% ตอรายไดรวม  
หรือคิดเปนกําไรตอหุน 0.09 บาท หรือเพิ่มข้ึน 27.40% (ป 2546 กําไรสุทธิสําหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่  
31 มีนาคม 2546  เปน 23.05  ลานบาท  หรือคิดเปน 4.38% ตอรายไดรวม หรือมีกําไรสุทธิหุนละ 0.09 บาท) 

บริษัทฯ มีรายไดรวมสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2547 เปนเงิน 654.71 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 128.94 ลานบาท  
หรือเติบโตสูงข้ึน 24.52% ซ่ึงสวนใหญมาจากการเพิ่มข้ึนของรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และ Book Variety 
และการขายสงหนังสือใหกับรานคาอื่น และสถาบันการศึกษา 

บริษัทฯ ประกาศจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานตั้งแต 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2547 ในอัตรา 0.10 บาทตอหุน จากกําไรสวนที่มิไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เน่ืองจากบริษัทฯ มี
ความสามารถในการทํากําไรอยางตอเน่ือง และบริษัทฯ มีสภาพคลองสูง 

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 และสาระความรูรับจางโฆษณาเพื่อจัดลง

ในวารสารรายเดือนที่บริษัทฯ ผลิตข้ึน  รับจางพิมพหนังสือและเปนผูจัดงานประจําป Thailand Electronics & 
Industrial Technology 

ธุรกิจรานหนังสือ 
บริษัทฯ ยังคงขยายรานหนังสือของบริษัทฯ อยางตอเน่ือง จนกลายเปนรานหนังสือทีมีจํานวนสาขามาก

ที่สุด โดยในไตรมาส 1/2547 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของราน ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book Variety จํานวน 6 สาขา
คือ โลตัส มุกดาหาร, โลตัส นาน, คารฟูรบางใหญ, โลตัส จรัญสนิทวงศ, โลตัส อุตรดิตถ และมารคโฟร แพร  และ
จุดขายยอยใหมในซูเปอรสโตรเพิ่มอีก  1  จุด  ที่โลตัสจรัญสนิทวงศ  รวมเปนสาขาที่เปดไปแลวรวม 148 สาขา 
โดยเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินงานอยูจํานวน 144 สาขา ซ่ึงไดรวมรานเครือขาย 5 สาขา เมื่อรวมกับจุดขายยอยใน
เทสโกโลตัสเอ็กซเพรส เทสโกโลตัส บ๊ิกซีคารฟูร  และอื่นๆ รวมเปน 264 จุดขายยอย  นอกจากน้ี ยังไดมีการ
ปรับปรุงรานสาขาเดิม ใหทันสมัยย่ิงข้ึน เพื่อผลักดันยอดขายอยางตอเน่ือง  

ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ 
บริษัทฯ มีบทบาทเปนผูจัดจําหนายรายใหญทีสุ่ดของประเทศ โดยรับจัดจําหนายใหกับสํานักพิมพอื่น เชน 

เนช่ันบุคส กูดมอรน่ิง โปรวิช่ัน  รีดเดอรไดเจสท  เปนตน โดยจัดจําหนายหนังสือผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ 
Book Variety รานหนังสืออื่น  และสถาบันการศึกษา โดยบริษัทฯ ไดคัดเลือกหนังสือรับจัดจําหนายปกใหม ให



บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                      

 
หนา 2  

เหมาะสมกับความตองการของตลาด เพื่อทําใหสินคาหลักของบริษัทฯ มีวงจรชีวิตอยูในตลาดยาวนาน และ
สามารถทาํกําไรในระยะยาวได 

ธุรกิจสํานักพิมพ 
บริษัทฯ ใหความสําคัญในการกําหนดทิศทาง การวางแผนผลิตสินคาใหตรงตามความตองการของตลาด และ

เนนการพัฒนาเคร่ืองมือ  และเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ เพื่อใหสามารถกระจายสินคาใหเขาถึงกลุมลูกคา
เปาหมายไดเหมาะสมขึ้น ซ่ึงจะสงผลใหสินคาที่บริษัทฯ ผลิตมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงข้ึน 

3. ผลการดําเนินงาน 

ตาราง 1: ขอมูลการเงินที่สําคัญ 

            
                     (หนวย:พันบาท) 

      ไตรมาส  ไตรมาส  เปล่ียนแปลง 
      1/2547   1/2546       (%)                  
รายไดจาการขาย    646,512 518,103    24.78 
ตนทุนขาย     441,769 358,833             23.11 
คาใชจายขายและบริหาร             169,297 135,416    25.02 
กําไรจากการดําเนินงาน     42,391    31,374    35.12 
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเสื่อมราคา 
และคาใชจายตัดจาย     59,881   46,267     29.42 
กําไรสุทธิ     29,361     23,047     27.40 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)                   0.09               0.09         - 
 
รายไดจากการขาย 

บริษัทฯ มีรายไดจาการขายในไตรมาส 1/2547 ทั้งสิ้น 646.51 ลานบาท เพิ่มข้ึน 128.41 ลานบาท  
คิดเปน 24.78 % จาก 518.10 ลานบาท ในรอบระยะเวลาเดียวกันของปกอน ซ่ึงสวนใหญมาจากการเพิ่มข้ึนของ
รายไดของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และ Book Variety ซ่ึงเพิ่มข้ึน 23.28% ซ่ึงเกิดจากยอดขายที่เพิ่มข้ึนของสาขา
เดิม  และยอดขายจากสาขาที่เปดใหม และเปดจุดขายยอยเพิ่มข้ึน  ขณะที่การขายสงหนังสือใหรานหนังสืออื่น 
และสถาบันการศึกษา ก็เพิ่มข้ึน 24.58%  และมีรายไดจากการรับโฆษณา และรายไดอื่นของสายงานวารสารของ
บริษัทฯ เพิ่มข้ึนประมาณ 19.72%  
 
กําไรสุทธ ิ

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2547 เปนเงิน 29.36 ลานบาท  คิดเปน 4.48% ตอรายไดรวม  
หรือคิดเปนกําไรตอหุน 0.09 บาท หรือเพิ่มข้ึน 27.40%(ป 2546 กําไรสุทธิสําหรับไตรมาสที่ 1  สิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2546  เปน 23.05  ลานบาท หรือคิดเปน 4.38% ตอรายไดรวม หรือมีกําไรสุทธหิุนละ 0.09 บาท) 
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บริษัทฯ ประกาศจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานตั้งแต 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2547 ในอัตรา 0.10 บาทตอหุน จากกําไรสวนที่มิไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เน่ืองจากบริษัทฯ มี
ความสามารถในการทํากําไรอยางตอเน่ือง และบริษัทฯ มีสภาพคลองสูง 
 
คาใชจายขายและบริหาร 

บริษัทฯ มีคาใชจายขายและบริหารในไตรมาส 1/2547 ทั้งสิ้น 169.30 ลานบาท เพิ่มข้ึน 33.88 ลานบาท 
คิดเปน 25.02% สาเหตทุี่สําคัญเกิดจาก   

1) บริษัทฯ มีการขยายสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และ Book Variety เพิ่มข้ึนกวาเดิมมาก และมีการ
ปรับปรุงสาขาเดิมใหทันสมัยข้ึน  รวมถึงมีการขยายหนวยงานบางสวนและลงทุนเพิ่มเติม  โดยเฉพาะอยางย่ิงศูนย
กระจายสินคาที่ถนนก่ิงแกว และการลงทุนในระบบฮารดแวร  ซ่ึงมีคาใชจายในการขึ้นระบบงานใหม  เพื่อรองรับ
การเติบโตในอนาคต  ขณะที่ยอดขายในไตรมาสที่ 1 เปนยอดขายต่ําสุดของปตามฤดูกาลและยอดขายบางสวนยัง
เพิ่มข้ึนไมทัน  จึงสงผลทําใหคาใชจายในการขายและบริหารมีสัดสวนสูงข้ึนเมื่อเทียบกับยอดขาย   

2) เงินเดือน โบนัส คาลวงเวลา และคาใชจายเก่ียวกับพนักงานเพิ่มข้ึน สวนหน่ึงเพิ่มตามอัตราเงินเดือน
พนักงานที่ปรับข้ึนประจําป และเงินพิเศษที่จายใหกับพนักงานสาขาที่มียอดขายเขาตามเง่ือนไข 

3) ขาดทุนจากสินคาเสื่อมสภาพเพิม่ข้ึน   เน่ืองจากมีการตั้งสํารองสินคาตางประเทศที่ไมสามารถสงคืน
ซัพพลายเออรไดเพิ่มข้ึน  และมีการตั้งสํารองของสินคา 

 
4. ฐานะทางการเงิน 

ตาราง 2: สวนประกอบของสินทรัพย 
                         31 มีนาคม 2547                  31 ธันวาคม 2546 
                                        จํานวน       รอยละของ                  จํานวน       รอยละของ 

                                      (ลานบาท)    สินทรัพยรวม               (ลานบาท)    สินทรัพยรวม 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด       207.20        17.40       146.38       13.24 
เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธ ิ                 156.48         13.24           257.05            23.26 
สินคาคงเหลือ-สุทธ ิ                         149.31         12.54                     137.21            12.42 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน                     717.22         60.25                     642.66            58.15 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ            219.28          18.42                     221.89            20.08 
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ                    132.91          11.16                     118.84            10.75 
สินทรัพยไมหมุนเวียน                      473.28          39.75                     462.52            41.85 
สินทรัพยรวม                              1,190.50         100.00                  1,105.18      100.00 
สาเหตุการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของสินทรัพยรวมดังกลาวเปนผลมาจาก 

• เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มข้ึน 60.87 ลานบาท สวนใหญเปนเงินฝากออมทรัพยที่รับจากการขายปลีก
เปนเงินสดที่สาขา และรับจากการใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญของผูถือหุน 
รายเดิม และกรรมการและพนักงานที่มาใชสิทธิในไตรมาส 1/2547   
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• เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ ลดลง 100.57 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทฯ ขายเงินลงทุนไปในวันที่ 30 มีนาคม 
2547 เพื่อนําเงินไปลงทุนในกองทุนสวนบุคคล “บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด(มหาชน) โดยบริษัท 
หลักทรัพยบัวหลวง จํากัด” ซ่ึงบริษัทไดตั้งไวเปนรายไดคางรับจากการจําหนายเงินลงทุน เน่ืองจากบริษัท
ฯ ไดรับเงินในวันที่1 เมษายน 2547 

• สินคาคงเหลือ-สุทธิ เพิ่มข้ึน 12.10 ลานบาท เน่ืองจากมีการซ้ือขาดสินคาเพื่อรับจัดจําหนาย  โดยเลือกซ้ือ
เฉพาะสินคาที่คาดวาจะมีโอกาสทางการขายสูง จากผูจัดจําหนายมากขึ้น 

• สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ เพิ่มข้ึน 14.08 ลานบาท เน่ืองจากมีการเปล่ียนสัญญาการเชาสาขาแหงหน่ึง  
     เปนสิทธิการเชา เพื่อการบริหารทางการเงิน โดยอายุการสัญญาสิทธิการเชามีอายุ 23 ป 

 
ดานหนี้สิน  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 บริษัทฯ มีหน้ีสิ้นทั้งสิ้น 537.76 ลานบาท ลดลง จํานวน 1.37 ลานบาท 
สวนใหญเกิดจาก เจาหน้ีและตั๋วเงินจายการคา ลดลง15.68 ลานบาท เน่ืองจากถึงรอบการเคลียรสินคารับฝากขาย
ของซัพพลายเออรรายใหญหลายรายในไตรมาสน้ี  และเพิ่มข้ึนจากภาษีนิติบุคคลคางจายจํานวน 12.14 ลานบาท  
ซ่ึงคํานวณจากกําไรของ ไตรมาส 1/2547  
 
สวนของผูถือหุน  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 เปนจํานวนเงิน 652.74 ลานบาท เพิ่มข้ึน 86.70 ลานบาท 
เน่ืองจากทุนเรียกชําระแลวเพิ่มข้ึนจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนของผูถือหุนรายเดิม 
จํานวน 36.69 ลานบาท ของกรรมการและพนักงาน 2.76 ลานบาท และสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มข้ึน 23.19 ลานบาท 

 


