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คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ  (Management Discussion and Analysis) : SE-ED 

1. ภาพรวม 

ภาวะเศรษฐกิจปจจุบันยังคงชะลอตัวอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะอยางย่ิงจากปญหาราคาน้ํามันที่สูงข้ึนโดย
ตลอด  ประกอบกับความไมแนนอนทางการเมืองในประเทศ   และปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต  สงผลใหกําลังซื้อของประชาชนลดนอยลง  และอารมณจับจายใชสอยลดลง  สงผลใหธุรกิจในภาพรวม
ไดรับผลกระทบเชิงลบมากข้ึน  รวมถึงธุรกิจหนังสือ ซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ก็ไดรับผลกระทบเชนกนั  

อยางไรก็ตาม  บริษัทฯ ยังคงมีปจจัยพื้นฐานในการดําเนินธุรกิจที่แข็งแรงจากการเปนรานหนังสือที่มี
จํานวนสาขากระจายอยูทั่วประเทศ  ที่มียอดขายสูงที่สุด  จึงลอยตัวไปตามการเติบโตของธุรกิจหนังสือในภาพรวม  
และยังคงเปดสาขาใหมๆ เพิ่มข้ึนอยางมากในศูนยการคา และในรูปแบบตางๆ ของโมเดิรนเทรด  เพื่อรองรับการ
เติบโตในอนาคต  จึงไดรับผลกระทบไมรุนแรงนัก  และยังคงขยายธุรกิจอยางตอเนื่องในทิศทางที่มีความเส่ียงต่ํา  
สงผลใหบริษัทฯ มีฐานะทางการเงนิที่แข็งแกรง  และรักษาสภาพคลองที่เพียงพอ  เพื่อสรางมูลคาและผลตอบแทน
ที่เหมาะสมใหกับผูถือหุนของบริษัทฯ ไดอยางนาพึงพอใจอยู 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3  (สามเดือน) ป 2550 เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ป 2550  บริษัทฯ มี
รายไดรวมสําหรับไตรมาส 3  ป 2550 เปนเงิน 1,008.69 ลานบาท  หรือลดลงจากไตรมาส 2 ป 2550 จํานวน 
1.46%  โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 988.12 ลานบาท  หรือลดลง 2.26% มีกําไรสุทธิ สําหรับไตรมาส 
3 ป 2550 เปนเงิน 60.39 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากไตรมาส 2 ป 2550 ประมาณ 24.21 คิดเปน 66.92%  

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3  (สามเดือน) ป 2550 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ป 2549 บริษัทฯ มี
รายไดรวมสําหรับไตรมาส 3  ป 2550 เปนเงิน1,008.69 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 12.88 ลาน
บาท หรือ 1.26% โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขายลดลง 2.45% มีกําไรสุทธิ สําหรับไตรมาส 3 ป 2550 
เปนเงิน 60.39 ลานบาท หรือเติบโตสูงข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน  คิดเปน 2.83%   

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 (เกาเดือน) ป 2550 เปรียบเทียบงวดเดียวกันของป 2549 บริษัทฯ มี
รายไดรวมสําหรับเกาเดือนแรก ป 2550 เปนเงิน 2,906.18 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึนกวางวดเดียวกันของปกอน 
3.70% โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 2,866.93 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึน 3.48%  มีกําไรสุทธิ สําหรับ
งวดเกาเดือนแรกป 2550 เปนเงิน 129.26 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 8.82%   

ในเกาเดือนแรกป 2550  บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรเพิ่มข้ึนจํานวน 32 สาขา ซึ่งเปน
การเปดสาขาใหมมากที่สุดเม่ือเทียบกับระยะเวลา 9 เดือนแรกของทุกปที่ผานมา  รวมเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินการ
อยู ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 ทั้งส้ิน 248 สาขา  และจุดขายทั้งส้ินที่ยังเปดดําเนินการอยูจํานวน 90 จุดขาย 

บริษัทฯ ประกาศจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแต 1 กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2550 ในอัตรา 0.10 บาทตอหุน จากกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบคุคลของงบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  
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2.     ภาพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจรานหนังสือ  

บริษัทฯ ยังคงขยายสาขารานหนังสือซีเอ็ดบุคเซน็เตอร อยางตอเนื่อง  เพื่ออํานวยความสะดวกใหคน
ไทยเขาถึงหนังสือไดงายข้ึน  และเปนการรองรับการเติบโตในอนาคต  จึงยังรักษาความเปนรานหนังสือที่มี
ยอดขายมากที่สุดในประเทศไวได  โดยในงวดสามเดือนสําหรับไตรมาส 3/2550 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซี
เอ็ดบุคเซ็นเตอร  เพิ่มข้ึน 8 สาขา ไดแก โลตัส ทาบอ, โลตัส ฝาง, STC รามอินทรา, โลตัส นครชัยศรี, เดอะมอลล 
ซิตี้วอลค งามวงศวาน, โลตัส กระบี่, บิ๊กซี สมุย และโลตัส เดชอุดม รวมเปนสาขาที่เปดไปแลวรวม 258 สาขา 
โดยเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินงานอยูจํานวน 248 สาขา ซึ่งไดรวมรานเครือขายที่ยังเปดดําเนินงาน 7 รานเครือขาย  
และยังมีจุดขายที่ยังเปดดําเนินการอยูทั้งส้ิน 90 จุดขาย  นอกจากนี้ยังไดมีการปรับปรุงสาขาเดิม ใหทันสมัยย่ิงข้ึน 
และปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพื่อผลักดันยอดขายและกําไรอยางตอเนื่อง 

ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ  
บริษัทฯ มีบทบาทเปนผูจัดจําหนายรายใหญที่สุดของประเทศ โดยรับจัดจําหนายใหกับสํานักพิมพทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ  เชน บริษัท อัจฉริยะสรางได จํากัด, บริษัท เอ็ม ไอ เอส ซอฟทเทค จํากัด, สมาคม
สงเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุน, บริษัท เวิรคพอยท พับลิชชิ่ง จํากัด  และสํานักพิมพ Oxford University Press ซึ่ง
บริษัทฯ เพิ่งไดเปนผูแทนจําหนายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ (ELT) ในประเทศไทยในปนี้  เปนตน  โดยจัด
จําหนายหนังสือผานรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และ Book Variety รานหนังสืออ่ืน และสถาบันการศึกษา นอกจากนั้น 
บริษัทฯ อยูในชวงการพัฒนาระบบกระจายสินคาใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต 

ธุรกิจสํานักพิมพ 
บริษัทฯ ใหความสําคัญในการกําหนดทิศทางการผลิตหนังสือใหตรงตามความตองการของตลาด  โดย

เนนการผลิตหนังสือที่มีอายุยาวนาน  และมีขนาดตลาดมากเพียงพอ  โดยไมเนนการเพิ่มจํานวนชื่อเร่ืองที่ผลิตใน
แตละป  และเนนกลุมหนังสืออางอิง  และหนังสือที่จําเปนตอการพัฒนาคน และพัฒนาประเทศ   ในปลายป 2550 
บริษัทฯ ไดเร่ิมโครงการผลิตหนังสือภาษาอังกฤษอานนอกเวลา (Outside Reading)  ซึ่งใหทั้งสาระและความ
บันเทิง  เพื่อใหสงเสริมใหเยาวชน และคนทั่วไป มีทักษะในการอานภาษอังกฤษมากย่ิงข้ึน  นอกจากนี้ยังให
ความสําคัญในการพัฒนา  และติดตั้งเคร่ืองมือส่ือสาร  เพื่อเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ  เพื่อใหสามารถ
กระจายสินคาใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดเหมาะสมข้ึน  ซึ่งจะสงผลใหสินคาที่บริษัทฯ ผลิตมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จไดสูงข้ึน 
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3. ผลการดําเนินงาน 

3.1 ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 3 เดือนไตรมาส 3 ป 2550  เทียบกับไตรมาส 3 ป 2549 

ตาราง 1 : ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 3 เดือนไตรมาส 3 ป 2550  เทียบกับไตรมาส 3 ป 2549 

   (หนวย:ลานบาท) 

 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 เปลี่ยนแปลง 

 2550 2549 เพิ่มข้ึน (ลดลง) (%) 
รายไดจากการขาย 988.12 1,012.89 (24.77) (2.45) 

รายไดอ่ืน                                    20.57 8.68 11.89 136.98  
รวมรายได                                      1,008.69 1,021.57 (12.88) (1.26) 

ตนทุนขาย 666.79 691.63 (24.84) (3.59) 
คาใชจายขายและบริหาร                     251.09 239.90 11.19 4.66  

คาตอบแทนกรรมการ 0.69 0.56 0.13 23.21  
สวนแบงขาดทุนในบริษทัรวม 1.25 2.25 (1.00) (44.44) 

กําไรข้ันตน                 321.33 321.26 0.07 0.02  
อัตรากําไรข้ันตน (%) 32.52 31.72 - 0.80  

กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือม
ราคาและคาใชจายตัดจาย (EBITDA)     

112.81 109.80 3.01 2.74 

กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรม
ดําเนินงานจากงบกระแสเงินสด            

91.00 104.01 (13.01) 
 

(12.51) 

กําไรสุทธิ 60.39 58.73 1.66 2.83  

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.19 0.19 - - 

 
รายไดรวม สําหรับไตรมาส 3 ป 2550 เปนเงิน 1,008.69 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 

12.88 ลานบาท หรือ 1.26% โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขายลดลง 2.45% เนื่องจาก 

• ยอดขายของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรในสาขาเดิม  ลดลงกวาปกอนเล็กนอย  ซึ่งเปนผลกระทบจากสภาวะ
เศรษฐกิจ และสภาวะทางการเมือง โดยรวม ซึ่งมีผลตอกําลังซื้อ และอารมณจับจายใชสอยของ
ประชาชนทั่วไป 

• สาขาเดิมบางสวน ไดรับผลกระทบจากการที่ในปนี้ บริษัทฯ เปดสาขาใหมของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร
ใกลเคียงกับสาขาเดิมมากข้ึนเปนจํานวนมาก  เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต  ทําใหสาขาเดิม
บางสวนดังกลาวนั้น มียอดขายที่ลดลง  ซึ่งตองใชระยะเวลาหนึ่งกวาจะเพิ่มข้ึนมาจนเทาเดิมได 

• ในปกอน มียอดขายเพิ่มข้ึนกวาปกติจาก หนังสือ และเส้ือยืดสีเหลือง ที่เกี่ยวของกับงานเฉลิมฉลองการ
ครองราชย 60 ป 
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กําไรสุทธิ สําหรับไตรมาส 3 ป 2550 เปนเงิน 60.39 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน  คิดเปน 
2.83% ทั้งที่มีรายไดจากการขายลดลงเล็กนอย และทั้งที่ไดรับผลกระทบจากอัตราภาษีเงินไดนิตบิุคคล ที่เปลี่ยน
เพิ่มข้ึนจาก 25% ในปกอน เปน 30% ในปนี ้สาเหตุหลักเปนเพราะ 

• ในปนี้  ยอดขายรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรในสินคาที่มีกําไรข้ันตนสูง มีสัดสวนสูงข้ึน  ประกอบกบัยอดขาย
ของสินคาที่ทํากําไรข้ันตนต่ํา มีสัดสวนลดลง  นอกจากนัน้ บริษัทฯ ไดมีการพัฒนาระบบการสั่งซื้อใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน   

• รายไดอ่ืนเพิ่มข้ึน จํานวน 11.89 ลานบาท  สวนใหญเปนรายไดเงินปนผล ดอกเบี้ยรับ  และกําไรจาก
การขายเงินลงทุนชั่วคราว  

• ในปนี้  บริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีจากการสงเสริมการลงทุน  และจากการบริจาคสินคาที่
เคลื่อนไหวชาใหสถานศึกษา 

3.2 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 (เกาเดือน) ของป 2550  เทียบกับงวดเดียวกันของป 2549 

ตาราง 2 : ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 (เกาเดือน) ของป 2550  เทียบกับงวดเดียวกันของป 2549 

      (หนวย:ลานบาท) 
  ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ก.ย. เปลี่ยนแปลง 
  2550 2549 เพิ่มข้ึน (ลดลง) (%) 
รายไดจากการขาย 2,866.92 2,770.38 96.54  3.48  
รายไดอ่ืน                                    39.26 31.98 7.28  22.76  
รวมรายได                                          2,906.18 2,802.36 103.82 3.70  
ตนทุนขาย 1,984.65 1,923.80 60.85  3.16  
คาใชจายขายและบริหาร                         718.13 666.43 51.70  7.76  
คาตอบแทนกรรมการ 4.48 3.84 0.64 16.67 
สวนแบงขาดทุนในบริษทัรวม 2.32 3.33 (1.01) (30.33) 
กําไรข้ันตน                 882.28 846.58 35.70  4.22  
อัตรากําไรข้ันตน (%) 30.77 30.56 -  0.21  
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือมราคา
และคาใชจายตัดจาย (EBITDA)      

266.31 272.41 (6.10) (2.24) 

กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรมดําเนินงาน
จากงบกระแสเงินสด                  

233.67 260.16 (26.49) (10.18) 

กําไรสุทธิ 129.26 141.76 (12.50) (8.82) 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.40 0.46 (0.06) (13.04) 

รายไดรวม สําหรับเกาเดือนแรก ป 2550 เปนเงิน 2,906.18 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 103.81 ลานบาท  หรือ
เติบโตสูงข้ึน 3.70% โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 2,866.93 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 96.55 ลานบาท  หรือ
เติบโตสูงข้ึน 3.49%  ซึ่งสวนใหญมาจากธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ ซึ่งสูงเพิ่มข้ึน 34.97% จากการที่มีหนังสือที่
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อยูในกระแสความนิยมหลายเลม  และมาจากการจําหนายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ (ELT) ของสํานักพิมพ 
Oxford University Press ที่บริษัทฯ เร่ิมเปนผูแทนจําหนายในประเทศไทยเมื่อตนปนี้   

กําไรสุทธิ สําหรับงวดเกาเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 เปนเงิน 129.26 ลานบาท คิดเปน 4.45% 
ตอรายไดรวม หรือคิดเปนกําไรตอหุน 0.40 บาท โดยกําไรสําหรับงวดนี้ ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 8.82% มี
สาเหตุหลักมาจาก  

• กาํไรข้ันตนเพิ่มข้ึน 35.70 ลานบาท ในขณะที่คาใชจายขายและบริหารเพิ่มข้ึน 51.70 ลานบาท หรือ 
7.76%  ซึ่งมีอัตราการเพิ่มข้ึนที่สูงกวายอดขายที่เติบโตจากการขยายสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  
โดยที่ยอดขายบางสวนยังเพิ่มข้ึนไมทัน ขณะเดียวกันยอดขายของสาขาเดิมลดลงกวาปกอนเล็กนอย
ทําใหสภาพการทํากําไรสุทธิลดลง 

• อัตราภาษีไดรับผลกระทบจากอัตราภาษีเงินไดนิตบิุคคล ที่เปลี่ยนเพิ่มข้ึนจาก 25% ในปกอน เปน 
30% ในปนี้  ซึ่งหากคํานวณในอัตราเดียวกันกับงวดกอนจะสงผลให ภาษีลดลงประมาณ 10.90 ลาน
บาท 
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4.  นโยบายการจายเงินปนผล 

การจายเงินปนผล  บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินไดนิตบิุคคลของงบการเงินที่แสดงเงนิลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย โดยเสนอใหมีการจายเงินปนผลประจําป ในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปถัดจากปที่ดําเนินการ ในเกาเดือนแรกของป 2550 บริษัทมีอัตราการจายเงินปนผลที่
รอยละ 75.14 ของกําไรสุทธิ 

ตาราง 3 : อัตราการจายเงินปนผลป 2550, 2549  และ 2548 

ผลการดําเนินงาน ป 2550 
 มติที่ประชุม 

คณะกรรมการ/ ผูถือหุน 
คร้ังที่ 

วันที่ประชุม 
วันที่จาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

ไตรมาส 1 2/2550 10/05/2550 08/06/2550 0.10 32.36 
ไตรมาส 2 3/2550 09/08/2550 06/09/2550 0.10 32.37 

ผลการดําเนินงาน ป 2549 
 มติที่ประชุม 

คณะกรรมการ/ ผูถือหุน 
คร้ังที่ 

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 
ไตรมาส 4 1/2550 25/04/2550 23/05/2550 0.30 97.07 

รวม 0.60 190.55 
ผลการดําเนินงาน ป 2548 

 มติที่ประชุม 
คณะกรรมการ/ ผูถือหุน 

คร้ังที่ 
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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5.  ฐานะทางการเงิน 

5.1 สวนประกอบของสินทรัพย 
ตาราง 4 : สวนประกอบของสินทรัพย (บางสวน) 

 
  30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549 เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
  จํานวนเงิน % ตอ จํานวนเงิน % ตอ จํานวนเงิน % 
  (ลานบาท) สินทรัพยรวม (ลานบาท) สินทรัพยรวม (ลานบาท)   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 263.53 16.87 290.69 19.67 (27.16) (9.34) 
เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ 217.50 13.92 194.79 13.18 22.71  11.66  
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 100.95 6.46 89.20 6.04 11.75  13.17  
สินคาคงเหลือ-สุทธิ 301.31 19.29 231.01 15.64 70.30  30.43  
คาลิขสิทธ์ิและคาแปลจายลวงหนา 19.25 1.23 17.74 1.20 1.51  8.51  
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 29.39 1.88 22.46 1.52 6.93  30.85  
รวมสินทรัพยหมุนเวียน                     931.91 59.66 845.88 57.25 86.03  10.17  
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 86.01 5.51 89.33 6.05 (3.32) (3.72) 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ   274.80 17.59 264.07 17.87 10.73  4.06  
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 144.89 9.28 154.29 10.44 (9.40) (6.09) 
เงินค้ําประกันการเชาและเงนิมัดจํา 53.74 3.44 49.67 3.36 4.07  8.19  
สินทรัพยรวม                     1,562.00 100.00 1,477.50 100.00 84.50  5.72  

 
ดานสินทรัพย  ณ วันที่ 30 กันยายน 2550  บริษัทฯ มีสินทรัพยทั้งส้ิน 1,562.00 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปกอน 
84.50 ลานบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยดังนี ้

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3 ป 2550  เทากับ  263.53 ลานบาท ลดลง 
27.16 ลานบาท จากการลงทุนเพิ่มในพันธบัตรรัฐบาล (อายุไมเกิน 3 เดือน) 

• เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ เทากับ 217.50 ลานบาท เพิ่มข้ึน 22.71 ลานบาท เนื่องจากลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาล (อายุไมเกิน 3 เดือน) 

• ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ เทากับ 100.95 ลานบาท เพิ่มข้ึน 11.75 ลานบาท เกิดจากการขายหนังสือ
ตางประเทศที่รับมาจัดจําหนายจากสํานักพิมพ Oxford University Press 

• สินคาคงเหลือ-สุทธิ ณ เทากับ 301.31 ลานบาท  เพิ่มข้ึนจากป 2549 จํานวน  70.30 ลานบาท  คิดเปน 
30.43% เนื่องจากในป 2550 มีการซื้อหนังสือตางประเทศเพิ่มข้ึนเพื่อรอรับการขยายตลาดของหนังสือ
ตางประเทศที่บริษัทฯ เปนตัวแทนรับจัดจําหนาย และกลุมสินคาที่ไมใชหนังสือ (Non Book) 

• สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  เพิ่มข้ึน  6.93  ลานบาท  สวนใหญเกิดคาเชาสํานักงานใหญจายลวงหนาเพิ่มข้ึน 
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ดานหนี้สิน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯ มีหนี้สินทั้งส้ิน 915.83 ลานบาท เพิ่มข้ึน 103.35 ลานบาท  คิด
เปน 12.72% 

• เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย เทากับ 750.96  ลานบาท เพิ่มข้ึน 101.16 ลานบาท คิดเปน 15.57% ซึ่ง
สัมพันธกับสินคาคงเหลือที่เพิ่มข้ึน 

• ภาษีเงินไดนิตบิุคคลคางจายลดลง 18.70 ลานบาท  เนื่องจากจายภาษีของป 2549 แลวในเดือน
พฤษภาคม  

• เจาหนี้คูปองเพิ่มข้ึน 3.87 ลานบาท ซึ่งผันแปรไปตามยอดขายสาขาที่เพิ่มข้ึน 
• ภาษีโรงเรือนคางจายเพิ่มข้ึน 2.72 ลานบาท จากการเปดสาขาเพิ่มข้ึน 

สวนของผูถือหุน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 คงเหลือ 646.17 ลานบาท ลดลง 18.84 ลานบาท คิดเปน 2.83% 
เนื่องจาก 

• ทุนลดลง 9.19 ลานบาท เนื่องจาก 
• ทุนลดลงจากการลดทุนทีช่ําระแลวจํานวน 19.78 ลานบาท  โดยวิธีการตัดหุนที่ซื้อคนื  
• ทุนเรียกชําระแลว เพิ่มข้ึน 10.59 ลานบาท เนื่องจาก ในไตรมาส 1 ป 2550 เพิ่มข้ึน 9.64 ลานบาท, 

ไตรมาส 2/2550 เพิ่ม 0.82  ลานบาท และในไตรมาส 3/2550 เพิ่ม 0.13  ลานบาท จากการแปลง
สภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญของพนักงาน (ESOP)  

• กําไรสะสมลดลงจากการจายเงินปนผลรวม 161.80 ลานบาท  
• กําไรสําหรับ 9 เดือนไตรมาส 3 ป 2550 จํานวน 129.26  ลานบาท  

5.2 กระแสเงินสด 
ตาราง 5: กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) สําหรับงวดเกาเดือนแรกของป 2550 เทียบกับงวดเดียวกันของป

กอน 
                                                                          (หนวย : ลานบาท) 
 ม.ค.–ก.ย. ม.ค.–ก.ย. เปลี่ยนแปลง 
 2550 2549 เพิ่มข้ึน (ลดลง) (%) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 203.24 236.48 (33.24) (14.06) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (82.84) (69.34) 13.50 19.47 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (147.56) (149.37) 1.81 1.21 
กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) (27.16) 17.77 (44.93) (252.84) 

 

กระแสเงินสดไดมาจากการดําเนินงานของงวดเกาเดือนแรก ป 2550  จํานวน  203.24  ลานบาท  
เนื่องจาก 

1. กําไรจากการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน จํานวน  233.67  ลานบาท  
- กําไรสุทธิสําหรับ 9 เดือนแรกของ ป 2550 จํานวน 129.26 ลานบาท 
- คาใชจายที่ไมเปนตัวเงิน จํานวน 104.42 ลานบาท ( เชน คาเส่ือมราคาและสิทธิการเชา 69.70 

ลานบาท, สินคาสูญหาย 20.49 ลานบาท, ขาดทุนจากสินคาเส่ือมสภาพและสินคาเคลื่อนไหว
ชา 15.10 ลานบาท) 

2. เงินสดลดจากลูกหนี้เพิ่มข้ึน จํานวน 12.09 ลานบาท  
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3. เงินสดเพิ่มจากเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายเพิ่มข้ึน  จํานวน 103.26 ลานบาท 
4. เงินสดลดจากสินคาคงเหลือเพิ่มข้ึน จํานวน 111.19 ลานบาท  
5. เงินสดลดจากสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน จํานวน 6.93 ลานบาท 
6. เงินสดลดจากภาษีนิติบุคคลคางจายลดลง 18.70 ลานบาท  
7. เงินสดเพิ่มจากหนี้สินหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน จํานวน 7.87 ลานบาท 

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมการลงทุนของงวดเกาเดือนแรก ป 2550  จํานวน (82.84)  ลาน
บาท เนื่องจาก การซื้อทรัพยสิน จํานวน 71.80 ลานบาท และการลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ 12.05 
ลานบาท  

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินของงวดเกาเดือนแรก ป 2550  จํานวน  (147.56 ) ลาน
บาท  เนื่องจาก การจายเงินปนผล จํานวน 161.80 ลานบาท และเงินสดรับจากการใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญ
แสดงสิทธิของพนักงาน จํานวน 10.59 ลานบาท  

 5.3 อัตราสวนทางการเงิน 

ตาราง 6: อัตราสวนทางการเงิน  ซึ่งคํานวณตามสูตรของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 
อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)  9M'50 9M'49 
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.03 0.99  
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.64 0.66 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร ( PROFITABILITY RATIO )  9M'50 9M'49 
อัตรากําไรข้ันตน % 30.77 30.56  
อัตรากําไรสุทธิ % 4.45 5.06 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน** % 31.33 34.98 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย** % 19.08 21.84 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)  9M'50 9M'49 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.42 1.34 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เทา 1,538.86 1,754.53 
อัตราการจายเงินปนผล* % 75.14 67.34 
* คํานวณจากกําไรสุทธิของงวดเกาเดือนเทานั้น 
** คํานวณจากกําไรสุทธิปรับแบบเต็มป 
 

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีเงินลงทนุในบริษัทรวมใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ จากวิธีสวนไดเสีย เปนวิธีราคาทุน เพื่อใหเปนไปตามประกาศสภาวิชาชีพฉบับที่ 32/2549 
เร่ือง คําอธิบายมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เร่ือง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย (ยอ
หนา 27) และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 เร่ืองการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม (ยอหนา 11) ลงวันที่ 11 
ตุลาคม 2549 โดยบริษัทฯ ไดปรับปรุงยอนหลังงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบดวย   

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวทําใหกําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งแสดงเงินลงทุนตาม
วิธีราคาทุน ไมเทากับกําไรสุทธิในงบการเงินซึ่งแสดงเงนิลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 



บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                      

 
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A)                                                                                         หนา 10  

30 กันยายน 2550 และ 2549  สงผลใหเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง 16.48 ลานบาท และ 12.98 ลานบาท และ
กําไรสะสมลดลง 19.80 ลานบาท และ 17.31 ลานบาท ตามลําดับดังนี้ 

                        (หนวย: ลานบาท) 

  ไตรมาส 3 

กําไรสุทธิ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 2550 2549 

 วิธีราคาทุนเดิม                     132,578 146,087 

 วิธีสวนไดเสีย                       129,256 141,759 

 ลดลง (ลานบาท) (3,322) (4,328) 

 บาท/หุน (0.40) (0.46) 

อยางไรก็ตาม  ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนเพียงการเปลี่ยนนโยบายบัญชีเทานั้น มิไดทําให
ปจจัยพื้นฐานในการดําเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป 

 
 
 

ลงลายมือชื่อ.......................................... 
       (นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช) 
         รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัท 
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