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คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ  (Management Discussion and Analysis) : SE-ED 
1. ภาพรวม 

จากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในป 2549 ที่ผานมา ยังคงเปนชวงเวลาที่ภาวะเศรษฐกิจ มีการ
ขยายตัวที่ชะลอตัวลงอีก  เนื่องจากปจจัยหลายๆ ประการ ที่สงผลกระทบในเชิงลบตอความเชื่อมั่นของผูบริโภค
ภายในประเทศ และการลงทุนของนักลงทุน ไมวาจะเปนผลจากการภาวะความผันผวนของราคาน้ํามันใน
ตลาดโลก ภาวะเงินเฟอที่เพ่ิมสูงขึ้น และอัตราดอกเบี้ยที่ทยอยปรับตัวสูงขึ้น  ภาวะน้ําทวมในหลายจังหวัด
ประกอบกับปญหาความไมสงบในภาคใตที่ทวีความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้น  รวมถึงภาวะการเมืองที่ขาดเสถียรภาพ   
โดยปจจัยดังกลาวสงผลกระทบทําใหอุปสงคในประเทศเกิดการชะลอตัวลง ประชาชนลดการใชจาย นับไดวาเปนป
ที่เหนื่อยที่สุดปหนึ่งของผูประกอบการธุรกิจคาปลีก  แมจะมีเหตุการณการเฉลิมฉลองการครองราชย 60 ป มา
ชวยกระตุนในบางสวนก็ตาม 

ถึงแมวาภาวะความซบเซาในอุตสาหกรรมคาปลีกจะสงผลกระทบตอหลายบริษัทฯ  แตภาวะของตลาด
หนังสือในภาพรวมก็ยังคงรักษาระดับการเติบโตไดในระดับที่คอนขางนาพอใจ  จากหนังสือที่เกี่ยวของกับงาน
เฉลิมฉลองการครองราชย 60 ป   สวนซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร มีการเพิ่มอีกอยางหน่ึงจากการจําหนายเสื้อยืดนาโนใน
วาระเฉลิมฉลองการครองราชย 60 ป  ที่ขายไดเปนจํานวนเกือบสองแสนตัว  ทําใหยอดขายในไตรมาส 2/2549 ดี
ขึ้นมาก  ประกอบกับบริษัทฯ ไดเริ่มใชงานระบบสารสนเทศในสวนของสายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ในปลายเดือน
ตุลาคม  ทําใหประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ดีขึ้นในระดับหนึ่ง  

ป 2549  ถือไดวา เปนปที่บริษัทฯ ยังคงสามารถขยายตัวไดในระดับที่นาพอใจเมื่อเทียบกับภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม  โดยบริษัทฯ  มีกําไรสุทธิสําหรับ ป 2549 เปนเงิน 209.19 ลานบาท   เติบโตสูงขึ้นกวางวด
เดียวกันของปกอน 11.32%  ขณะที่กําไรสุทธิสําหรับไตรมาส 4 ป 2549 เปนเงิน 67.43 ลานบาท  เติบโตสูงขึ้น
กวาไตรมาส 3 ป 2549 ถึง 14.82 %  และเติบโตสูงขึ้นกวางวดเดียวกันของปกอน 2.57% ซึ่งมีหนังสือแฮรรี่ พอต
เตอร เลมที่ 6 ออกวางจําหนายในปลายป 

 บริษัทฯ มีรายไดรวมสําหรับป 2549 เปนเงิน 3,725.75  ลานบาท  หรือเติบโตสูงขึ้นกวางวดเดียวกันของป
กอน 9.87% โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 3,680.70 ลานบาท  หรือเติบโตสูงขึ้น 9.38%  ซึ่งสวนใหญมา
จากการเพิ่มขึ้นของรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book Variety ซึ่งเพ่ิมขึ้น 10.42% จากสาขาและจุดขายที่
เปดเพ่ิมขึ้น จากยอดขายสาขาเดิมที่เพ่ิมขึ้นและจากการปรับปรุงสาขา  นอกจากนี้รายไดจากการขายสงหนังสือให
รานหนังสืออ่ืน และสถาบันการศึกษา เพ่ิมขึ้น 5.89%    

ในป 2549 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรเพ่ิมขึ้นจํานวน 26 สาขา รวมเปนสาขาที่ยัง
เปดดําเนินการอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ทั้งส้ิน 216 สาขา  และจุดขายทั้งส้ินที่ยังเปดดําเนินการอยูจํานวน 
170 จุดขาย 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติและเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
พิจารณาจายเงินปนผลประจําป สําหรับผลการดําเนินงานป 2549 ในอัตราหุนละ 0.60 บาท  แตเนื่องจากบริษัทฯ 
ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว  3 ไตรมาส ไตรมาสละ 0.10  บาท รวมเปน 0.30 บาท ดังนั้นบริษัทฯ จะจาย
เพ่ิมเติมอีกในอัตราหุนละ 0.30 บาท โดยกําหนดวันปดสมุดทะเบียนเพ่ือสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันพุธที่ 9 
พฤษภาคม 2550 เวลา 12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2550  

จากการที่บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ทําใหในไตรมาส 3 
ป 2549  บริษัทฯ  ไดรับการประเมินจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ใหเปนบริษัทที่มี
บรรษัทภิบาล ของป 2549 ในเกณฑ “ดีมาก”  โดยเฉพาะหมวดสิทธิของผูถือหุนและ การเปดเผยขอมูลและความ
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โปรงใส ไดรับการประเมินในเกณฑที่ “ดีเลิศ”  โดยเปนบริษัทส่ิงพิมพแหงเดียวในตลาดหลักทรัพยที่ไดรับคะแนน
รวม บรรษัทภิบาล ในระดับ ดีมาก – ดีเลิศ 

 
2.     ภาพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจรานหนังสือ  

บริษัทฯ ยังคงขยายสาขารานหนังสือของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง และรักษาความเปนรานหนังสือเต็ม
รูปแบบที่มีจํานวนสาขามากที่สุด  และมียอดขายรวมสูงสุดในประเทศ ไดอยู  โดยในไตรมาส 4 ป 2549 บริษัทฯ 
ไดเปดสาขาของราน ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  เพ่ิมขึ้นจํานวน 8 สาขา ไดแก โลตัส สวางแดนดิน, โลตัส ปากเกร็ด, 
โลตัส สมุยหนาทอน, โลตัส แมแตง, แฟชั่น ไอสแลนด, โลตัส แมสอด, โลตัส จอมทอง และ โฮมโปร อุดรธานี   
รวมเปนสาขาที่เปดไปแลวรวม 226 สาขา โดยเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินงานอยูจํานวน 216 สาขา ซึ่งไดรวมราน
เครือขายที่ยังเปดดําเนินงาน 7 รานเครือขาย  นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีจุดขายยอยในโลตัส และโลตัสเอ็กซเพรส 
ที่ยังเปดดําเนินการอยูทั้งส้ิน 170 จุดขาย  บริษัทฯ ยังไดมีการปรับปรุงสาขาเดิม 7 สาขา ใหมีขนาดพื้นที่ที่
เหมาะสมขึ้น  และใหทันสมัยยิ่งขึ้น  รวมท้ังปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน  และขยายพื้นที่ ของศูนยกระจาย
สินคา ใหรองรับการขยายตัวไดมากขึ้น  เพ่ือผลักดันยอดขายและกําไรอยางตอเนื่อง 

ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ  

บริษัทฯ มีบทบาทเปนผูจัดจําหนายรายใหญที่สุดของประเทศ โดยรับจัดจําหนายใหกับสํานักพิมพทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ  เชน  เนชั่นบุคส, บริษัท เอ็มไอเอส ซอฟทเทค จํากัด, สํานักพิมพ สีมวงออน, สมาคม
สงเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุน, บริษัท เวิรคพอยท พับลิชชิ่ง จํากัด, สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ, สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ บริษัท รักลูกแฟมิล่ี กรุป 
จํากัด เปนตน  โดยจัดจําหนายหนังสือผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book Variety รานหนังสืออ่ืน และ
สถาบันการศึกษา นอกจากนั้น บริษัทฯ อยูในชวงการพัฒนาระบบกระจายสินคาใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น เพ่ือ
รองรับการขยายงานในอนาคต 

ธุรกิจสํานักพิมพ 

บริษัทฯ ใหความสําคัญในการกําหนดทศิทาง การวางแผนผลิตสินคาใหตรงตามความตองการของตลาด  
มีอายุสินคายาวนาน  และมีขนาดตลาดมากเพียงพอ  โดยไมเนนการเพิ่มจํานวนชื่อเรื่องที่ผลิต   และเนนการ
พัฒนาเครื่องมือ  และเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธ เพ่ือใหสามารถกระจายสินคาใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย
ไดเหมาะสมขึ้น ซึ่งจะสงผลใหสินคาที่บริษัทฯ ผลิตมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงขึ้น 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน    

ธุรกิจหนังสือถือวาเปนอุตสาหกรรมหนึ่ง ที่ยังคงมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง  คาดวามีอัตราการ
เติบโตประมาณ 10 -15% ในระหวางป 2543 ถึง 2549  เพราะขนาดตลาดยังเล็ก  และยังมีชองวางทางการตลาด
อยูมาก  จึงทําใหมีผูสนใจเขามามากในธุรกิจสํานักพิมพ  ธุรกิจรานหนังสือ  และธุรกิจวารสาร  การแขงขันจึงเริ่ม
มีมากขึ้น  แตกถื็อวามีสวนชวยกระตุนใหขนาดของตลาดใหญขึ้นไดอยางรวดเร็ว 

อยางไรก็ตาม  บริษัทฯ ยังคงมีอัตราการเติบโตที่ดีในธุรกิจรานหนังสือ  ธุรกิจสํานักพิมพ  และธุรกิจรับ
จัดจําหนาย  เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีจุดแข็งที่ชัดเจน  และเปนการเติบโตที่เกื้อหนุนกัน  สวนรายไดคาโฆษณา
ของธุรกิจวารสารในภาพรวม ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และมีการแขงขันรุนแรง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งวารสารดานคอมพิวเตอร  ซึ่งมีการตัดราคาคาโฆษณากันมาก  แตในกลุมวารสารดานอิเล็กทรอนิกสและ
อุตสาหกรรม  ยังคงมีการเตบิโตที่นาพอใจอยู 
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3. ผลการดําเนินงาน 

3.1 ผลการดําเนินงานของป 2548  เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 
ตาราง 1 : ผลการดําเนินงานของป 2549  เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 

   (หนวย:ลานบาท) 

 ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค. เปล่ียนแปลง 

 2549 2548 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) (%) 

รายไดจากการขาย 3,680.70 3,365.00 315.70 9.38 

รายไดอ่ืน                                    45.04 24.62  20.42  82.94 

สวนแบงกําไรจากบริษัทรวม - 1.51 (1.51) (100.00) 

รวมรายได                                          3,725.75  3,391.13  334.62  9.87 

ตนทุนขาย 2,520.72  2,332.84 187.88  8.05 

คาใชจายขายและบริหาร                         901.60  790.28      111.32  14.09 

คาตอบแทนกรรมการ 4.52 3.59 0.93 25.91 

สวนแบงขาดทุนในบริษัทรวม 5.32 - 5.32 100.00 

กําไรขั้นตน                            1,159.98 1,032.16  127.82  12.38 

อัตรากําไรขั้นตน (%) 31.52 30.67  -   0.85 
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือมราคา   
     และคาใชจายตัดจาย (EBITDA)      383.78 264.41 30.96 8.78 
กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรมดําเนินงานจาก 
     งบกระแสเงินสด                  372.23 326.44 45.79 14.03 
กําไรสุทธิ 209.19 187.91 21.28 11.32 

 รายไดรวม  สําหรับ ป 2549 เปนเงิน 3,725.75 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 334.62 ลานบาท  หรือเติบโตสูงขึ้น 
9.87% โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 3,680.70 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 315.70 ลานบาท  หรือเติบโตสูงขึ้น 
9.38%  ซึ่งสวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book Variety ซึ่งเพ่ิมขึ้น 
10.42% จากสาขาและจุดขายที่เปดเพ่ิมขึ้น  จากยอดขายสาขาเดิมที่เพ่ิมขึ้น  และจากการปรับปรุงสาขา  
นอกจากนี้รายไดจากการขายสงหนังสือใหรานหนังสืออ่ืน และสถาบันการศึกษา เพ่ิมขึ้น 5.89%   

กําไรจากการดําเนินงานหลัก (Profit from operation) สุทธิจากภาษี   สําหรับป 2549 ส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2549 เปนเงิน 205.49 ลานบาท  คิดเปน 5.52% ตอรายไดรวม เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 
20.97 ลานบาท คิดเปน 11.36% (กําไรจากการดําเนินงานหลักป 2548 เปนเงิน 184.52 ลานบาท) สาเหตุเกิด
จาก  กําไรขั้นตนของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้น 127.83 ลานบาท  คิดเปน 12.38% จากยอดขายที่เติบโตขึ้น 9.38% จาก
งวดเดียวกันของปกอน  ซึ่งมีอัตราการเติบโตมากกวาการเติบโตของคาใชจายขายและบริหาร ที่ไมรวมรายการที่
ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานหลัก ซึ่งเพ่ิมขึ้น 97.07 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 12.24% 
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รายไดและคาใชจายอื่น ๆ ท่ีไมเกี่ยวกับการดําเนินงานหลัก (Non-operation items) สุทธิจาก
ภาษี สําหรับป 2549 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจํานวน 3.70 ลานบาท โดยรายไดและคาใชจายอื่น ๆ ที่
สําคัญไดแก 

 รายไดเงินปนผลและดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนชั่วคราว จํานวน 13.17  ลานบาท  
 คาตอบแทนกรรมการ จํานวน (3.39) ลานบาท (สุทธิจากภาษี)  ซึ่งสวนใหญเปนคา

บําเหน็จกรรมการประจําป 2548 
 สวนแบงขาดทุนจากบริษัทรวม จํานวน (5.32) ลานบาท 

กําไรสุทธิ  สําหรับป 2549 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปนเงิน 209.19 ลานบาท คิดเปน 5.61% 
ของรายไดรวม  หรือคิดเปนกําไรตอหุน 0.67 บาท (ป 2548  กําไรสุทธิสําหรับป 2548  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2548  เปนเงิน 187.91  ลานบาท  หรือคิดเปน 5.54% ของรายไดรวม หรอืมีกําไรตอหุน 0.63 บาท)  โดยกําไร
สําหรับงวดนี้ เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 21.28 ลานบาท คิดเปน  11.32% 

3.2 ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 3 เดือนไตรมาส 4 ป 2549  เทียบกับไตรมาส 4 ป 2548 
ตาราง 2 : ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 3 เดือนไตรมาส 4 ป 2549  เทียบกับไตรมาส 4 ป 2548 

   (หนวย:ลานบาท) 

 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 เปล่ียนแปลง 

 2549 2548 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) (%) 

รายไดจากการขาย 910.32 919.02 (8.70) (0.95) 

รายไดอ่ืน                                    13.06 6.52  6.54  100.31 

รวมรายได                                          923.38  925.54  (2.16)  (0.23) 

ตนทุนขาย 596.92  622.52 (25.60)  (4.11) 

คาใชจายขายและบริหาร                         235.17  211.51      23.66  11.19 

คาตอบแทนกรรมการ 0.68 0.16 0.52 325 

สวนแบงขาดทุนในบริษัทรวม 1.99 0.37 1.62 437.84 

กําไรขั้นตน                         313.40 296.50  16.9   

อัตรากําไรขั้นตน (%) 34.43 32.26  -  5.70 
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือมราคาและ
คาใชจายตัดจาย (EBITDA)      

111.37  113.32 (1.97) (1.74) 

กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรมดําเนินงานจากงบ
กระแสเงินสด                  

90.52 129.70  (39.18)  (30.21) 

กําไรสุทธิ 67.43 65.74 1.69 2.57 
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รายไดรวม สําหรับไตรมาสที่ 4 ป 2549 เปนเงิน 923.38 ลานบาท  ลดลงกวางวดเดียวกันของปกอน 
2.16 ลานบาท  คิดเปน 0.23%  โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 910.32 ลานบาท ลดลง 8.70 ลานบาท  
คิดเปน 0.95%  เกิดจากสภาวะการคาปลีกในศูนยการคาและซูเปอรเซ็นเตอรลดลง และยอดขายนิตยสารลดลง
กวาปกติ  ขณะที่รายไดจากการขายสงหนังสือใหรานหนังสืออ่ืน และสถาบันการศึกษา เพ่ิมขึ้น 14.33%  แต
อยางไรก็ตามกําไรขั้นตนสําหรับงวด 3 เดือน เพ่ิมขึ้นกวางวดเดียวกันของปกอน16.90 ลานบาท  หรือเติบโต
สูงขึ้น 5.70%   

กําไรจากการดําเนินงานหลัก (Profit from operation) สุทธิจากภาษี สําหรับไตรมาส 4  ส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2549 เปนเงิน 66.69 ลานบาท  คิดเปน 7.22% ของรายไดรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 7.28 
ลานบาท คิดเปน 9.84% (กําไรจากการดําเนินงานหลัก สําหรับไตรมาส 4 ป 2548 เปนเงิน 73.97 ลานบาท) 
สาเหตุหลักเกิดจากรายไดจากการขายลดลง อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนสูงขึ้น เพราะสัดสวนสินคาที่มี
กําไรขั้นตนสูงมีมากกวา สงผลใหกําไรขั้นตนของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้น 16.90 ลานบาท  แตเมื่อรวมคาใชจายขายและ
บริหารที่เติบโต 11.19%  ในขณะที่ยอดขายลดลง 0.95%  จึงสงผลทําใหกําไรจากการดําเนินงานหลักลดลง 
นอกจากนี้ในไตรมาส 4 ป 2549 ทางบริษัทฯ ไดใชประโยชนทางภาษีจากการสงเสริมการลงทุนสําหรับบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของกรมสรรพากร ทําใหบริษัทฯ ลดภาษีได ถึง 17.06% ในขณะที่รายไดรวมลดลง
เพียง 0.23% 

รายไดและคาใชจายอื่น ๆ ท่ีไมเกี่ยวกับการดําเนินงานหลัก (Non-operation items) สุทธิจาก
ภาษี สําหรับไตรมาส 4/2549 มจีํานวน 0.74 ลานบาท สวนใหญเกิดจากรายไดเงินปนผลและดอกเบี้ยรับจากเงิน
ลงทุนชั่วคราว 

กําไรสุทธิ เมื่อรวมรายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานหลัก สําหรับงวด 3 เดือนไตรมาสที่ 4 ป 2549 
เปนเงิน 67.43 ลานบาท  คิดเปน 7.30% ของรายไดรวม หรือคิดเปนกําไรตอหุน 0.22 บาท (ป 2548 กําไรสุทธิ
สําหรับไตรมาสที่ 4 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 เปน 65.74 ลานบาท หรือคิดเปน  7.10% ของรายไดรวม หรือมี
กําไรตอหุน 0.22 บาท) โดยกําไรเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 1.69 ลานบาท คิดเปน 2.57%  และเพ่ิมขึ้น
กวา ไตรมาส 3 ป 2549  ถึง 14.82% 
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3.3  นโยบายการจายเงินปนผล 

การจายเงินปนผล   บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินไดนิติบุคคลของบริษัทฯ  ต้ังแตรอบปบัญชี ป 2534 เปนตนไป  โดยเสนอใหมีการจายเงินปนผลประจําป ใน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําปถัดจากปที่ดําเนินการ  ในป 2549  บริษัทมีอัตราการจายเงินปนผลที่ประมาณ
รอยละ 93.81   

ตาราง 3 : อัตราการจายเงินปนผลป 2549 และ 2548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน ป 2549 
 มติที่ประชุม 

คณะกรรมการ 
ครั้งที่ 

วันที่ประชุม 
วันที่จาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

ไตรมาส 1 2/2549 10/05/2549 09/06/2549 0.10 31.13 
ไตรมาส 2 3/2549 11/08/2549 11/09/2549 0.10 31.16 
ไตรมาส 3 4/2549 10/11/2549 08/12/2549 0.10 31.19 

ผลการดําเนินงาน ป 2548 
 มติที่ประชุม 

คณะกรรมการ/ ผูถือหุน 
ครั้งที่ 

วันที่ประชุม 
วันที่จาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

ไตรมาส 1 2/2548 12/05/2548 10/06/2548 0.10 30.02 
ไตรมาส 2 4/2548 11/08/2548 09/09/2548 0.10 30.14 
ไตรมาส 3 5/2548 14/11/2548 09/12/2548 0.10 30.16 
ไตรมาส 4 1/2549 26/04/2549 23/05/2549 0.29 90.29 

รวม 0.59    180.61 
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4. ฐานะทางการเงิน 
4.1 สวนประกอบของสินทรัพย 

ตาราง 4 : สวนประกอบของสินทรัพย (บางสวน) 

 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

 จํานวนเงิน % ตอ จํานวนเงิน % ตอ จํานวนเงิน % 

 (ลานบาท) สินทรัพยรวม (ลานบาท) สินทรัพยรวม (ลานบาท)  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 290.69 19.67 269.77 19.32 20.92 7.75 

เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ 194.79 13.18 182.72 13.09 12.07 6.61 

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 89.20 6.04 83.94 6.01 5.26 6.27 

เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม - - 9.00 0.64 (9.0) (100) 

สินคาคงเหลือ-สุทธิ 231.01 15.64 226.03 16.19 4.98 2.20 

คาลิขสิทธิ์และคาแปลจายลวงหนา 17.73 1.20 16.74 1.20 0.99 5.91 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 22.46 1.52 18.93 1.36 3.53 18.65 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน                845.88 57.25 807.13 57.82 38.75 4.80 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัท
รวม 

89.33 6.05 50.65 3.63 38.68 76.37 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ   264.07 17.87 255.28 18.29 8.79 3.44 

สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 154.29 10.44 166.86 11.95 (12.57) 7.53 

ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ 19.20 1.30 21.00 1.50 (1.80) (8.57) 

ที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ 33.78 2.29 32.37 2.32 1.41 4.36 

เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา 49.67 3.36 47.14 3.38 2.53 5.37 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 21.28 1.44 15.53 1.11 5.75 37.03 

สินทรัพยรวม                     1,477.50 100.00 1,395.97  100.00 81.53 5.84 
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ดานสินทรัพย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  บริษัทฯ มีสินทรัพยทั้งส้ิน 1,477.50 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นปกอน 
81.53 ลานบาท โดยมีการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยที่สําคัญดังนี้ 

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ  ส้ินไตรมาส 4 ป 2549 เทากับ 290.69 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 
20.91 ลานบาท เนื่องจากในไตรมาส 4/2549 มเีงินฝากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้นจากยอดขายที่เพ่ิมขึ้น  ซึ่ง
จะถูกเรยีกเก็บจากเจาหนี้ในอนาคตตามรอบการครบกําหนดชําระ   

• เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ เทากับ 194.79 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 12.07 ลานบาท เนื่องจากมีการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาล  (อายุเกิน 3 เดือน) เพ่ิมขึ้น 15 ลานบาท  สวนอีก 2.93 ลานบาท ที่ลดลงเกิดจากราคา
ตลาดของหุนลดลง  

• ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ เทากับ 89.20 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 5.26 ลานบาท  เกิดจากในชวงปลายป 2549 
มียอดลูกหนี้การคาในกลุมสถาบันการศึกษารายใหญๆ หลายราย 

• สินคาคงเหลือ-สุทธิ เทากับ 231.01 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 4.98  ลานบาท  เนื่องจากในชวงปลายไตรมาส 
4/2549 มีการผลิต CD และ DVD สอนภาษาอังกฤษ, พจนานุกรม และ แผนที่ทางหลวง จํานวนมาก  

• สินทรัพยหมุนเวียนอื่น เพ่ิมขึ้น 3.53 ลานบาท  สวนใหญเกิดจากคาเชาจายลวงหนาของสาขาแหงหนึ่ง
และคลังสินคา  

• เงินลงทุนในบริษัทรวมเพ่ิมขึ้น 38.68 ลานบาท จากการลงทุนเพ่ิมในบริษัท เพลินพัฒน จํากัด 
 
ดานหนี้สิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีหนี้สินทั้งส้ิน 812.49 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นปกอน 29.82 
ลานบาท โดยมีการเปล่ียนแปลงของหนี้สิน ดังนี้ 

• เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายเทากับ 649.80  ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1.23  ลานบาท โดยสวนใหญ
เปนการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้รับจัดจําหนาย 

• คาใชจายคางจาย เทากับ 72.02 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 28.92 ลานบาท  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการจายโบนัสจากปกติที่จายในเดือนธันวาคมของทุกป เปนแบงจายในเดือนธันวาคม
และเดือนมีนาคมของปถัดไป 

 
สวนของผูถือหุน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คงเหลือ 665.01 ลานบาท เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นจากสิ้นป 51.71 
ลานบาท คิดเปน 8.43% เนื่องจาก  

• ทุนเรียกชําระแลวเพ่ิมขึ้น 10.76 ลานบาท จากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญ โดย 
o ผูถือหุนรายเดิม จํานวน 2.62 ลานบาท และ 
o กรรมการและพนักงาน จํานวน 8.14 ลานบาท  

• สวนเกินมูลคาหุนเพ่ิมขึ้น 1.64 ลานบาท จากการใชสิทธิของผูถือหุนรายเดิม 

• กําไรสําหรับ ป 2549 จํานวน  209.19 ลานบาท  
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4.2 กระแสเงินสด 

ตาราง 5: กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) สําหรับงวดป 2549 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 
                                                                          (หนวย : ลานบาท) 
 ม.ค.–ธ.ค. ม.ค.–ธ.ค. เปล่ียนแปลง 
 2549 2548 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) (%) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกจิกรรมดําเนินงาน 327.01 409.67 (82.66) (20.18) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกจิกรรมการลงทุน (124.70) (146.82) 22.12  (15.06) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกจิกรรมจัดหาเงิน (181.39) (135.90) (45.49) 33.47 
กระแสเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 20.91 126.95 (106.04) (83.53) 

 

กระแสเงินสดไดมาจากการดําเนินงานสําหรับ ป 2549  จํานวน  327.01  ลานบาท  เน่ืองจาก 
1. กําไรจากการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน จํานวน  372.23  ลานบาท  

- กําไรสุทธิสําหรับป 2549 จํานวน 209.19 ลานบาท 
- คาใชจายที่ไมเปนตัวเงิน จํานวน 163.99 ลานบาท ( เชน คาเสื่อมราคาและสิทธิการเชา 90.19 

ลานบาท, สินคาสูญหาย 49.38 ลานบาท, ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 5.32 ลานบาท) 
2. เงินสดเพิ่มจากคาใชจายคางจายจํานวน  29.46 ลานบาท  สวนใหญเกิดจากการตั้งโบนัส 
3. เงินสดเพิ่มจากภาษีนิติบุคคลคางจายเพิ่มขึ้น 5.95 ลานบาท  
4. เงินสดลดจากสินคาคงเหลือเพ่ิมขึ้น จํานวน 63.19 ลานบาท  
5. เงินสดลดจากลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับเพ่ิมขึ้น จํานวน 8.48 ลานบาท 

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมการลงทุนในป 2549 จํานวน (124.70)  ลานบาท เน่ืองจาก  
1. จากการลงทุนในบริษัทรวม (บจก. เพลินพัฒน) มูลคา 45 ลานบาท 
2. จากการซื้อทรัพยสิน จํานวน 74.70 ลานบาท     
3. จากการลงทุนในบัตรรัฐบาล (อายุเกิน 3 เดือน) มูลคา 35 ลานบาท  

4. รับชําระเงินใหกูยืมจากบริษัท เพลินพัฒน จํากัด จํานวน 9 ลานบาท 

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินใน ป 2549  จํานวน  (181.39) ลานบาท  เน่ืองจาก 
1. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารใชไป จํานวน 10.02 ลานบาท 
2. จายเงินปนผล จํานวน 183.77 ลานบาท 
3. เงินสดรับจากการใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิของผูถือหุน และพนักงาน จํานวน 12.40 

ลานบาท  
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4.3 อัตราสวนทางการเงิน 

ตาราง 6: อัตราสวนทางการเงิน  ซึ่งคํานวณตามสูตรของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)  2549 2548 

อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.05 1.04 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.71 0.71 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด รอบ 0.41 0.58 

อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการคา รอบ 4.53 4.50 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย วัน 79 80 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 9.16 10.05 

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย วัน 39 36 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี เทา 3.88 4.31 

ระยะเวลาชําระหนี ้ วัน 93 84 

Cash Cycle วัน 25 32 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร  
( PROFITABILITY RATIO ) 

 
2549 2548 

อัตรากําไรข้ันตน % 31.52 30.67 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน % 7.98 7.86 

อัตรากําไรอื่น % 1.21 0.77 

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร % 111.38 154.94 

อัตรากําไรสุทธิ % 5.61 5.54 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 32.73 33.31 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)   2549 2548 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % 20.43 20.74 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % 71.22 68.97 

อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 0.65 0.66 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)  2549 2548 

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.22 1.35 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เทา 2,091.06 3,100.98 

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน เทา 1.27 2.15 

อัตราการจายเงินปนผล** % 93.81 99.11 

** เปนอัตราการจายเงินปนผลที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ  โดยยังรอพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป ใน
วันที่ 25 เมษายน 2550 และคํานวณจากจํานวนหุนสามัญ ณ วันที่ 26 มกราคม 2550  
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