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คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ : SE-ED 
1. ภาพรวม 

จากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวตอเนื่องมาจากป 2548 ที่ผานมา ไตรมาสที่ 1 ป 2549 ยังคงเปนชวงเวลา
ที่ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังคงมีการขยายตัวที่ชะลอตัวลงอีก  เนื่องจากปจจัยหลายๆ ประการ อันเปน
ผลมาจากการปรับราคาน้ํามันในประเทศอยางตอเนื่อง ภาวะเงินเฟอที่เพิ่มสูงข้ึน และอัตราดอกเบี้ยที่ทยอยปรับตัว
สูงข้ึน ประกอบกับปญหาความไมสงบในภาคใต  รวมถึงภาวะการเมืองที่ขาดเสถียรภาพ   โดยผลกระทบที่สําคัญ
ที่สุดในไตรมาสนี้คาดวามาจากภาวะสังคมที่ขาดความเชื่อม่ันทางการเมือง  ซึ่งกอใหเกิดความเครียดในวงกวาง 
โดยปจจัยดังกลาวสงผลกระทบตอการใชจายของประชาชน  ซึ่งจะเห็นผลนี้จากยอดขายในเดือนกุมภาพันธ และ
เดือนมีนาคม ของธุรกิจรานหนังสือ     ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรของสาขาเดิม ที่ตกลงอยางชัดเจน  จนแทบไมมีการ
เติบโตเลยเม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน  รวมทั้งภาวะของตลาดหนังสือในภาพรวมก็ไดรับผลกระทบ
ลักษณะเดียวกัน  คาดวาหลังจากที่ภาวะการเมืองเร่ิมคลี่คลาย สังคมเร่ิมเห็นทางออกที่ชัดเจนมากข้ึน  
สถานการณธุรกิจหนังสือในภาพรวมนาจะดีข้ึนในชวงเดือนเมษายนเปนตนไป 

ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 1  ป 2549  บริษัทฯ มีรายไดรวม เปนเงิน 832.58 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 
จากงวดเดียวกันของปกอน 66.82 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึน 8.73% และมีกําไรจากการดําเนินงานหลัก (Profit 
from operation) หลังหักภาษีแลว เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอนประมาณ 7.79%  ซึ่งถือวาสภาพการทํา
กําไรชะลอตัวลงเนื่องจากผลกระทบในภาพรวมดังที่ไดกลาวขางตน และเม่ือรับรูผลขาดทุนจากบริษัทรวม (บริษัท 
เพลินพัฒน จํากัด) ซึ่งอยูในระยะแรกของการเปดดําเนินการ จึงทําใหกําไรสุทธิของบริษัทฯ สําหรับไตรมาสที่ 1 ป 
2549 มีจํานวน 33.36 ลานบาท  โดยลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนเล็กนอยประมาณ  2.37%  

บริษัทฯ ประกาศจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแต 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2549 ในอัตรา 0.10 บาทตอหุน จากกําไรสวนที่บริษัทฯ มิไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบคุคล  

 
2.     ภาพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจรานหนังสือ  
บริษัทฯ ยังคงขยายสาขารานหนังสือของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง และรักษาความเปนรานหนังสือที่มี

จํานวนสาขามากที่สุด  และมียอดขายรวมสูงสุดในประเทศ ไดอยู  โดยในไตรมาส 1/2549 บริษัทฯ ไดเปดสาขา
ของราน     ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  เพิ่มข้ึนจํานวน 4 สาขา ไดแก โลตัส สัตหีบ, โลตัส พะเยา, หัวหิน มารเก็ตวิลเล็จ 
และ โลตัส  หัวหิน รวมเปนสาขาที่เปดไปแลวรวม 204 สาขา โดยเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินงานอยูจํานวน 194 
สาขา ซึ่งไดรวมรานเครือขายที่ยังเปดดําเนินงาน 7 รานเครือขาย นอกจากนี้ยังมีจุดขายยอยในโลตัส และ
โลตัสเอ็กซเพรส เพิ่มข้ึนในไตรมาส 1 ป 2549 อีก จํานวน 17 จุด และอ่ืนๆ รวมเปนจุดขายที่ยังเปดดําเนินการอยู
ทั้งส้ิน 425 จุดขาย  นอกจากนี้ ยังไดมีการปรับปรุงสาขาเดิม ใหทันสมัยย่ิงข้ึน และปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทํางานเพื่อผลักดันยอดขายและกําไรอยางตอเนื่อง 

ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ  
บริษัทฯ มีบทบาทเปนผูจัดจําหนายรายใหญที่สุดของประเทศ โดยรับจัดจําหนายใหกับสํานักพิมพทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ เชน เนชัน่บุคส, บริษทั เอ็มไอเอส ซอฟทเทค จํากัด, บริษัท รักลูกแฟมิลี่ กรุป จํากัด, 
บริษัท เนชัน่ เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด, บริษัท รีดเดอรไดเจสท (ประเทศไทย) จํากัด, และ มีเดียออฟ     
มีเดียส เปนตน โดยจัดจําหนายหนังสือผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book Variety รานหนังสืออ่ืน และ
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สถาบันการศึกษา นอกจากนัน้ บริษัทฯ อยูในชวงการพัฒนาระบบกระจายสินคาใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน เพื่อ
รองรับการขยายงานในอนาคต 

ธุรกิจสํานักพิมพ 
บริษัทฯ ใหความสําคัญในการกําหนดทิศทาง การวางแผนผลิตสินคาใหตรงตามความตองการของตลาด  

มีอายุสินคายาวนาน  และมีขนาดตลาดมากเพียงพอ  โดยไมเนนการเพิ่มจํานวนชื่อเร่ืองที่ผลิต   และเนนการ
พัฒนาเคร่ืองมือ  และเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ เพื่อใหสามารถกระจายสินคาใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย
ไดเหมาะสมข้ึน ซึ่งจะสงผลใหสินคาที่บริษัทฯ ผลิตมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงข้ึน 

 
3. ผลการดําเนินงาน 

3.1 ผลการดําเนินงานของไตรมาส 1 ป 2549  เทียบกับไตรมาส 1 ป 2548 

ตาราง 1 : ผลการดําเนินงานของไตรมาส 1 ป 2549  เทียบกับไตรมาส 1 ป 2548 

   (หนวย:ลานบาท) 

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 เปล่ียนแปลง 

 2549 2548 เพิ่มขึ้น (ลดลง) (%) 

รายไดจากการขาย 822.69 757.39 65.30 8.62 

รายไดอ่ืน                                    9.89 8.37  1.52  18.16 

รวมรายได                                          832.58  765.76  66.82  8.73 

ตนทุนขาย 578.81  523.09 55.72  10.65 

สวนแบงขาดทนุจากบริษัทรวม                      3.10  0.62  2.48  400.00 

คาใชจายขายและบริหาร                         201.91  192.07      9.84  5.12 

กําไรขั้นตน                 243.88  234.90  8.98   

อัตรากําไรขั้นตน (%) 29.64 30.99  -   (1.35) 
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือมราคาและ
คาใชจายตัดจาย (EBITDA)      

70.83  70.01  0.82  1.17 

กําไรที่เปนตัวเงินจากกจิกรรมดําเนินงานจากงบ
กระแสเงินสด                  

60.58  66.05  1.53 2.32 

กําไรสุทธิ 33.36 34.18 0.82 2.40 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.11 0.12 (0.01) (8.33) 
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รายไดรวมสําหรับไตรมาส 1 ป 2549 บริษัทฯ มีรายไดรวม เปนเงิน 832.58 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 66.82 
ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึน 8.73%  โดยมีรายไดจากการขาย จํานวน 822.69 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 65.30 ลานบาท  
หรือเติบโตสูงข้ึน 8.62%  รายไดสวนใหญที่เพิ่มข้ึน  มาจากรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และเครือขาย ซึ่ง
เพิ่มข้ึน 12.21%   โดยสวนหนึ่งเปนการเพิ่มของรายไดของสาขาใหม  และรายไดที่เพิ่มข้ึนของสาขาเดิม  โดยใน
ไตรมาสนี้  มีสาขาใหม ที่เปดเพิ่มข้ึนจํานวน 4 สาขา  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549  บริษัทฯ มีจํานวนสาขาที่
ดําเนินงานอยู 194 สาขา 

กําไรจากการดําเนินงานหลัก (Profit from operation) หลังหักภาษีแลว สําหรับไตรมาส 1 ป 
2549  มีจํานวน  31.05 ลานบาท  คิดเปน 3.73% ตอรายไดรวม เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 2.24 ลาน
บาท คิดเปนเพิ่มข้ึน 7.79% (กําไรจากการดําเนินงานหลัก สําหรับไตรมาส 1 ป 2548 เปนเงิน 28.81 ลานบาท)  
อยางไรก็ตาม  กําไรจากการดําเนินงานหลักยังมีอัตราเติบโตนอยกวายอดขายที่เติบโต ซึ่งสาเหตุเกิดจาก 

• รายไดจากการขายสงหนังสือใหรานหนังสืออ่ืน และสถาบันการศึกษา ลดลง 14.91% ซึ่งไดรับ
ผลกระทบจากภาวะการเมืองที่ขาดเสถียรภาพ  นอกจากนั้น  งวดกอนมีหนังสือรับจัดจําหนายที่อยู
ในกระแสความนิยมของผูอานหลายเลม  

• คาใชจายขายและบริหาร ไมรวมรายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานหลัก (Non-operation items) 
เพิ่มข้ึน 9.76 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 5.07%  สวนใหญเกิดจากการเพิ่มข้ึนของคาเชาและคาบริการ
สาขา และคาตอบแทนพนักงานที่เพิ่มข้ึนตามจํานวนสาขาที่เพิ่มข้ึน ในขณะที่ยอดขายของสาขาเดิม
มีการเติบโตที่ชะลอตัวลง  ประกอบกับสาขาใหมตองใชระยะเวลาหนึ่งกวาจะทํากําไรได  และมีการ
ลงทุนเพิ่มในการปรับปรุงระบบโลจิสติกสเพื่อรองรับการขยายสาขาไดมากข้ึน 

กําไรสุทธิตามงบการเงิน  สําหรับไตรมาส 1 ป 2549  มีจํานวน 33.36 ลานบาท  คิดเปน 4.01% ตอ
รายไดรวม  หรือคิดเปนกําไรตอหุน 0.11 บาท  (กําไรสุทธิสําหรับไตรมาส 1 ป 2548  ส้ินสุดวันที่ 31  มีนาคม 
2548  เปนเงิน 34.17  ลานบาท  หรือคิดเปน 4.46% ตอรายไดรวม หรือมีกําไรตอหุน 0.12 บาท)  โดยกําไร
สําหรับงวดนี้ ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 0.81 ลานบาท คิดเปน 2.37% สาเหตุหลักเกิดจากการรับรูผล
ขาดทุนจากบริษัทรวม คือ บริษัท เพลินพัฒน จํากัด ซึ่งเปนผูดําเนนิการโรงเรียนเพลินพัฒนา จํานวน 3.10 ลาน
บาท เนื่องจากโรงเรียนดังกลาวเพิ่งเปดดําเนินงานเปนปที่ 2 ยังมีนักเรียนไมเต็มโครงการ 
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4. ฐานะทางการเงิน 
4.1 สวนประกอบของสินทรัพย 
ตาราง 2: สวนประกอบของสินทรัพย (บางสวน) 

 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 จํานวนเงิน % ตอ จํานวนเงิน % ตอ จํานวนเงิน % 

 (ลานบาท) สินทรัพยรวม (ลานบาท) สินทรัพยรวม (ลานบาท)  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 280.17 19.91 316.08 21.92 (35.91) 11.36 

เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ 163.90 11.64 182.72 12.67 (18.82) 10.30 

ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ-สุทธิ 70.31 4.50 83.94 5.82 (13.63) 16.24 

สินคาคงเหลือ-สุทธิ 223.06 15.85 226.03 15.67 2.97 1.31 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 60.91 4.33 35.67 2.47 25.24 70.76 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน                     798.35 56.72 853.43 59.17 (55.08) 6.45 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 80.55 5.72 50.65 3.51 29.90 59.03 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ   257.95 18.33 255.28 17.70 2.67 1.05 

สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 163.76 11.63 166.86 11.57 (3.10) 1.86 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 53.54 3.80 62.68 4.35 (9.14) 14.58 

สินทรัพยรวม                     1,407.51 100.00 1,442.27  100.00 34.76 2.41 

                                          
ดานสินทรัพย  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549  บริษัทฯ มีสินทรัพยทั้งส้ิน 1,407.51 ลานบาท ลดลงจากส้ินปกอน 
34.76 ลานบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยดังนี้ 

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ  ส้ินไตรมาส 1 ป 2549 เทากับ 280.17 ลานบาท  ลดลง 
35.91 ลานบาท เนื่องจากในไตรมาส 4/2548 มีเงินฝากธนาคารเพิ่มข้ึนจากยอดรายไดการจําหนาย
หนังสือที่อยูในกระแสนิยมของผูอานหลายเลม 

• เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ เทากับ 163.90 ลานบาท ลดลง 18.82 ลานบาท จากการจัดประเภทพันธบัตร
รัฐบาล (อายุเกิน 3 เดือน) ไปอยูบัญชีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

• ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ ลดลง 13.63 ลานบาท  เกิดจากในชวงไตรมาส 1/2549 มียอดขายจากการรับ
จัดจําหนายลดลง 

• สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน เพิ่มข้ึน 25.24 ลานบาท  สวนใหญเกิดจากจัดประเภทคาเชาจายลวงหนาของ
สาขาแหงหนึ่งและคลังสินคา มาจากกลุมสินทรัพยไมหมุนเวียน 

• เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม เพิ่มข้ึน 29.90 ลานบาท  จากการลงทุนเพิ่มใน บริษัทเพลินพัฒน 
จํากัด จํานวน 33 ลานบาท และรับรูขาดทุน 3.10 ลานบาท ในไตรมาส 1/2549 

• สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน ลดลง 9.14 ลานบาท เนื่องจากในไตรมาส 1/2549 มีการจัดประเภทคาเชาจาย
ลวงหนาของสาขาแหงหนึ่ง  ไปเปนสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 
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ดานหนี้สิน  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัทฯ มีหนี้สินทั้งส้ิน 752.66 ลานบาท ลดลงจากส้ินปกอน 76.30 ลาน
บาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สิน ดังนี ้

• เงินเบิกเกินบญัชี ลดลงจากปกอน 48.68 ลานบาท เนื่องจากในชวงปลายปมีการจายเช็คชําระ
หนี้ใหเจาหนี้ ซึ่งเจาหนี้นําเช็คไปข้ึนเงินไมทนั เพราะเปนชวงวันหยุดยาว  ซึ่งเจาหนี้ไดนําเช็ค
ดังกลาวมาข้ึนเงินในชวงตนไตรมาส 1 ป 2549  

• เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายเทากับ 603.19  ลานบาท ลดลง 45.38  ลานบาท โดยสวนใหญ
เปนการลดลงของเจาหนี้การคาของสายงาน ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  เนื่องจากในไตรมาส 4 ป 2548 
มีหนังสือที่นาสนใจตามกระแสนิยมของกลุมผูอานหลายเลม เชน หนังสือกลุมธรรมะ, 
วรรณกรรมแปล และกลุมนวนิยายเกาหลี 

• ภาษีเงินไดนิตบิุคคลคางจาย เทากับ 54.12 ลานบาท เพิ่มข้ึน 13.98 ลานบาท จากการบันทึก
ภาษีเงินไดนิตบิุคคลจากผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2549  ซึ่งยังไมถึงกําหนดชําระเงิน 

 
สวนของผูถือหุน  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 คงเหลือ 654.85 ลานบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนจากส้ินป 41.54 
ลานบาท คิดเปน 6.77% เนื่องจาก  

• ทุนเรียกชําระแลวเพิ่มข้ึน 8.66 ลานบาท จากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญ โดย 
o ผูถือหุนรายเดิม จํานวน 0.93 ลานบาท และ 
o กรรมการและพนักงาน จํานวน 7.73 ลานบาท  

• สวนเกินมูลคาหุนเพิ่มข้ึน 0.61 ลานบาท จากการใชสิทธิของผูถือหุนรายเดิม 
• กําไรสุทธิ จากผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2549 เทากับ 33.36 ลานบาท 

 
4.2  กระแสเงินสด 

ตาราง 3: กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) สําหรับไตรมาส 1 ป 2549 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน                 
                                                                          (หนวย : ลานบาท) 
 ม.ค.–มี.ค. ม.ค.–มี.ค. เปลี่ยนแปลง 
 2549 2548 เพิ่มข้ึน (ลดลง) (%) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 30.91 72.22 (41.31) 57.20 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (27.41) (20.72) (6.69) -32.29 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (39.41) (31.13) (8.28) -26.60 
กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) (35.91) 20.37 (56.28) -276.27 
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กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงานของไตรมาส 1/2549 จํานวน 30.91 ลานบาท  
เนื่องจาก 

1. กําไรจากการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน จํานวน  67.58  ลานบาท  
- กําไรสุทธิสําหรับไตรมาส 1/2549 จํานวน 33.36 ลานบาท 
- คาใชจายที่ไมเปนตัวเงิน จํานวน 33.34 ลานบาท ( เชน คาเส่ือมราคาและสิทธิการเชาตัดจาย 

22.48 ลานบาท, ขาดทุนสินคาสูญหาย 10.25 ลานบาท, การรับรูขาดทุนจากบริษัทเพลินพัฒน 
3.10 ลานบาท) 

2. เงินสดลดจากเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย ลดลง  จํานวน 45.38 ลานบาท 
3. เงินสดลดจากสินคาคงเหลือ จํานวน 6.61 ลานบาท  
4. เงินสดเพิ่มจากภาษีนิติบุคคลคางจายเพิ่มข้ึน 13.98 ลานบาท  
5. เงินสดเพิ่มจากลูกหนี้การคาลดลง 13.68 ลานบาท 

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมการลงทุนในไตรมาส 1/2549 จํานวน 27.41  ลานบาท เนื่องจาก  
1. จากการลงทุนเพิ่มในบริษัทรวม (เพลินพัฒน) มูลคา 33 ลานบาท 
2. จากการซื้อทรัพยสิน จํานวน 23.41 ลานบาท   
3. จัดประเภทพันธบัตรรัฐบาล (อายุเกิน 3 เดือน) มูลคา 20 ลานบาท เปนรายการเทียบเทาเงินสด 
4. จากการรับชําระเงินกูยืมจากบริษัท เพลินพัฒน จํากัด จํานวน 9 ลานบาท 

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินในไตรมาส 1/2549 จํานวน  39.41  ลานบาท  เนื่องจาก 
1. เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารใชไป จํานวน 48.68 ลานบาท 
2. มีกระแสเงินสดรับจากการใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิของผูถือหุน จํานวน 9.27 ลานบาท   
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