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คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ : SE-ED 

1. ภาพรวม 

ในชวงคร่ึงปแรก บริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่งเปนผลมาจากภาวะเงินเฟอที่
ทยอยปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง สงผลใหราคาสินคาอุปโภคบริโภคพุงสูงข้ึนอยางรวดเร็ว  ซึ่งมีผลตอแรงกดดันใน
การจับจายใชสอยของผูบริโภค ผนวกกับความขัดแยงทางการเมืองที่มีแนวโนมทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกขณะ  
รวมถึงความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลกที่มีแนวโนมสูงข้ึน 

สําหรับบริษัทฯ เอง ยังคงเชื่อม่ันวาธุรกิจหนังสือยังสามารถขยายตัวไดอยู  จึงยังเปดสาขาใหมๆ เพิ่มข้ึน
อยางตอเนื่องในศูนยการคา และในรูปแบบตางๆ ของโมเดิรนเทรด ซึ่งอยูในชวงของการขยายสาขาเพิ่มข้ึนอยาง
รวดเร็ว  เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตเชนเดียวกัน  ดังนัน้  ในชวงคร่ึงปแรก บริษัทฯ จึงมียอดขายที่เติบโตเพิ่มข้ึน
จากยอดขายของสาขาเดิมที่เพิ่มข้ึน  และจากสาขาที่เปดเพิ่มข้ึนอยางมากในปกอน รวมทั้งมีรายไดเพิ่มข้ึนจากธุรกิจ
รับจัดจําหนาย ที่มีอัตราการเตบิโตอยางนาพึงพอใจ 

ไตรมาส 2 ป 2551 (6 เดือน) บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี ้

• บริษัทฯ มีรายไดรวมสําหรับหกเดือนแรก ป 2551 เปนเงิน 2,160.34 ลานบาท หรือเติบโตสูงข้ึนกวางวด
เดียวกันของปกอน 13.85% โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 2,139.25 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึน 
13.86%   

• บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ สําหรับหกเดือนแรกป 2551 เปนเงิน 109.83 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัของป
กอน 59.47% เนื่องจากการเติบโตของยอดขายที่สูงข้ึน 13.86% จากงวดเดียวกันของปกอน และจากการ
ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี  

• ในหกเดือนแรกป 2551 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรเพิ่มข้ึนจํานวน 28 สาขา ซึ่งเปนการ
เปดสาขาใหมมากที่สุดเม่ือเทียบกับระยะเวลา 6 เดือนแรกของทุกปที่ผานมา รวมเปนสาขาที่ยังเปด
ดําเนินการอยู ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ทั้งส้ิน 295 สาขา และจุดขายทั้งส้ินที่ยังเปดดาํเนินการอยูจํานวน 
74 จุดขาย  

ไตรมาส 2 ป 2551 (3 เดือน) บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี ้

• บริษัทฯ มีรายไดรวมสําหรับไตรมาส 2 ป 2551 เปนเงิน 1,102.69 ลานบาท หรือเติบโตสูงข้ึนกวากวางวด
เดียวกันของปกอน จํานวน 7.98% โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 1,094.55 ลานบาท หรือเติบโต
สูงข้ึน 8.27%  

• บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ สําหรับไตรมาส 2 ป 2551 เปนเงิน 56.84 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 
57.10% เนื่องมาจากการเติบโตของยอดขายที่สูงข้ึน 8.27% จากงวดเดียวกันของปกอน  และจากการไดรับสิทธิ
ประโยชนทางภาษี  
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ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแต 1 เมษายน 
2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ในอัตรา 0.10 บาทตอหุน จํานวนหุน 323,921,130 หุน จากกําไรสุทธิของ         
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย เนื่องจากบริษัทฯ มีความสามารถในการทํากําไรอยางตอเนื่อง และ
บริษัทฯ มีสภาพคลองสูง โดยกําหนด วันปดสมุดทะเบียนการพักโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลในวันอังคารที่ 
26 สิงหาคม 2551 เวลา 12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลในวันศกุรที่ 5 กันยายน 2551 

นอกจากนั้น  บริษทัฯ ยังไดรับการประเมินจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (กลต.) รวมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน และสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ในเร่ืองการจัดการประชุมผู
ถือหุนสามัญ (AGM)  ประจําป 2551  ใหอยูในเกณฑ “ดีเย่ียม” โดยอยูในกลุมบริษัทที่ไดคะแนนตั้งแต 100 
คะแนนข้ึนไป (คะแนนเต็มปกติ คือ 100 แตมีโอกาสไดโบนัสพิเศษอีกไมเกนิ 10 คะแนนสูงสุดรวมโบนัสจึงเปน 
110)  ซึ่งไดรับการยกยองใหเปนตัวอยางที่ดี จาก กลต. นับเปนเปนที่ 2 ติดตอกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ในป 2551  บริษัทฯ ไดคะแนน 107.50 เปน 1 ใน 74 บริษัทที่ไดรับการยกยองใหเปนตัวอยางที่ดีจาก 
กลต. จากบริษัทที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 486 บริษัท 

ในป 2550  บริษัทฯ ไดคะแนน 103.75  เปน 1 ใน 19 บริษัทที่ไดรับการยกยองใหเปนตัวอยางที่ดีจาก 
กลต. จากบริษัทที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 460 บริษัท  

การประเมินการจัดการประชุมผูถือหุนนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนไดตระหนักถึงสิทธิของ
ผูถือหุนและหลักบรรษัทภิบาลที่ดี    
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2.    ภาพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจรานหนังสือ  

บริษัทฯ ยังคงขยายสาขารานหนังสือซีเอ็ดบุคเซน็เตอรอยางตอเนื่อง เพื่ออํานวยความสะดวกใหคนไทย
เขาถึงหนังสือไดงายข้ึน และเพื่อเปนการรองรับการเติบโตในอนาคต  จึงยังคงรักษาความเปนรานหนังสือที่มี
ยอดขายมากที่สุดในประเทศไวได  โดยในไตรมาส 2 ป 2551 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  
เพิ่มข้ึนจํานวน 15 สาขา ไดแก โลตัส เสนา, โลตัส เพชรบูรณ, บิ๊กซี ราชบุรี, โลตัส หลังสวน, บิ๊กซี บานโปง, บิ๊กซี 
สุโขทัย, โลตัส สิงหบุรี, บิ๊กซี ชัยภูมิ, ท็อป ไอที พิษณุโลก, โลตัส ขุขันธ, โลตัส ระนอง, บิ๊กซี เพชรบูรณ, ศูนย
หนังสือ มหาวิทยาลัยหอการคา, คารฟูร อุดมสุข และบิ๊กซี กระบี่ รวมเปนสาขาที่เปดไปแลวรวม 306 สาขา โดย
เปนสาขาที่ยังเปดดําเนินงานอยูจํานวน 295 สาขา ซึ่งไดรวมรานเครือขายที่ยังเปดดําเนินงาน 9 รานเครือขาย 
และยังมีจุดขายที่ยังเปดดําเนินการอยูทั้งส้ิน 74 จุดขาย นอกจากนี้ยังไดมีการปรับปรุงสาขาเดิม ใหทันสมัยย่ิงข้ึน 
และปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพื่อผลักดันยอดขาย และกําไรอยางตอเนื่อง 

ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ  

บริษัทฯ เพิ่มบทบาทเปนผูจัดจําหนายรายใหญที่สุดของประเทศมากข้ึน โดยรับจัดจําหนายใหกับ
สํานักพิมพทั้งในประเทศและตางประเทศ  เชน บริษัท เนชัน่ บุคส จํากัด, บริษัท เอ็มไอเอส ซอฟทเทค จํากัด, 
บริษัท รักลูกแฟมิลี่ กรุป จํากัด, บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ไมนด ไลน มัลติมีเดีย จํากัด, สํานักพมิพ สีมวงออน และ
สํานักพิมพ  Oxford University Press ซึ่งบริษัทฯ ไดเปนผูแทนจําหนายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ (ELT) ใน
ประเทศไทยในป 2550 เปนตน  โดยจัดจําหนายหนังสือผานรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และ Book Variety ราน
หนังสืออ่ืน และสถาบันการศึกษา นอกจากนัน้ บริษัทฯ อยูในชวงการพัฒนาระบบกระจายสินคาใหมีประสิทธิภาพ
ดีย่ิงข้ึน เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต 

ธุรกิจสํานักพิมพ 

บริษัทฯ ใหความสําคัญในการกําหนดทิศทางการผลิตหนังสือใหตรงตามความตองการของตลาด  โดย
เนนการผลิตหนังสือที่มีอายุยาวนาน  และมีขนาดตลาดมากเพียงพอ  โดยไมเนนการเพิ่มจํานวนชื่อเร่ืองที่ผลิตใน
แตละป  และเนนกลุมหนังสืออางอิง  และหนังสือที่จําเปนตอการพัฒนาคน และพัฒนาประเทศ  ในปลายป 2550 
บริษัทฯ ไดเร่ิมโครงการผลิตหนังสือภาษาอังกฤษอานนอกเวลา (Outside Reading) ซึ่งใหทั้งสาระและความ
บันเทิง เพื่อใหสงเสริมใหเยาวชน และคนทั่วไป มีทักษะในการอานภาษาอังกฤษมากย่ิงข้ึน   

นอกจากนี้ยังใหความสําคัญในการพัฒนา  และติดตั้งเคร่ืองมือส่ือสาร  เพื่อเพิ่มชองทางการ
ประชาสัมพันธ  เพื่อใหสามารถกระจายสินคาใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดเหมาะสมข้ึน  ซึ่งจะสงผลใหสินคาที่
บริษัทฯ ผลิตมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงข้ึน 
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3. ผลการดําเนินงาน 

3.1 ผลการดําเนินงานหกเดือนแรกของป 2551  เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน (ตามงบการเงิน
ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย) 

ตาราง 1 : ผลการดําเนินงานหกเดือนแรกของป 2551  เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 
   (หนวย:ลานบาท) 
 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 เปล่ียนแปลง 
 2551 2550 เพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 
(%) 

รายไดจากการขาย 2,139.25  1,878.81  260.44  13.86  
ตนทุนขาย 1,464.65  1,317.85  146.80  11.14  
กําไรข้ันตน                 674.60  560.96  113.64  20.26  
รายไดอ่ืน                                    21.09  18.68  2.41  12.90  
รวมรายได                                          2,160.34  1,897.49  262.85  13.85  
คาใชจายขายและบริหาร                         549.51  467.03  82.48  17.66  
คาตอบแทนกรรมการ 6.59  3.79  2.80  73.88  
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) ในบริษัทรวม 0.13  (1.07) 1.20  112.15 
อัตรากําไรข้ันตน (%) 31.53  29.86  -  1.67  
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือมราคาและ
คาใชจายตัดจาย (EBITDA)      189.90 153.51  36.39 23.71 

กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรมดําเนินงานจาก 
งบกระแสเงินสด                  202.79 171.79 31.00 18.05 

กําไรสุทธิ 109.83  68.87  40.96  59.47  
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.34  0.21  0.13  61.90  

รายไดรวมสําหรับหกเดือนแรก ป 2551 เปนเงิน 2,160.34 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึนกวางวดเดียวกัน
ของปกอน 13.85% โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 2,139.25 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึน 13.86%  ทั้งที่
ในชวงคร่ึงปแรก บริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยางมีนัยสําคัญ แตสาเหตุที่ทําใหมีรายได
เพิ่มข้ึนมากอยางนาพึงพอใจนั้น  มาจากผลของการที่บริษัทฯ เปดสาขาใหมในปนี้เพิ่มข้ึนอีก 28 สาขา  ทําให
ยอดขายสูงเพิ่มข้ึนกวางวดเดียวกันของปกอน 

รวมทั้งมาจากการที่สาขาเดิมมียอดขายที่สูงเพิ่มข้ึน อันสืบเนื่องมาจากยอดขายของหนังสือพิมพ และ
นิตยสาร,  หนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง  และหนังสือที่บริษัทรับจัดจําหนาย  มียอดขายสูงเพิ่มข้ึนกวางวดเดียวกันของป
กอนเปนอยางมาก  จึงทําใหรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และรานในเครือขาย เพิ่มข้ึนถึง 14.15%  
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นอกจากนั้น รายไดจากธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ และขายสงหนังสือใหรานหนังสืออ่ืน และ
สถาบันการศึกษา สูงเพิ่มข้ึนกวางวดเดียวกันของปกอนถึง 13.07% ซึ่งเปนผลมาจากยอดขายหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษ (ELT) ของสํานักพิมพ Oxford University Press ที่สูงเพิ่มข้ึนกวาเดิมถึงประมาณ 47.10% และ
ยอดขายหนังสือที่บริษัทฯ รับจัดจําหนายใหสํานักพิมพอ่ืนก็สูงเพิ่มข้ึนอยางนาพอใจ เนื่องจากมีสํานักพิมพอ่ืนให
ความไววางใจใหบริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายหนังสือที่อยูในกระแสความนิยม มากข้ึนอยางตอเนื่อง 

กําไรสุทธิ สําหรับหกเดือนแรกป 2551 เปนเงิน 109.83 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 
59.47% เนื่องจากการเติบโตของยอดขายที่สูงข้ึน 13.86% จากงวดเดียวกันของปกอน และอัตรากําไรข้ันตนที่เพิ่มข้ึน
จาก 29.86% เปน 31.53% จากสัดสวนการขายสินคาที่มีกําไรข้ันตนเพิ่มมากข้ึน รวมถึงบริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชน
ทางภาษีมากข้ึนกวางวดเดียวกันของปกอนถึง 16.50 ลานบาท  ซึ่งมาจากสิทธิประโยชนทางภาษีจากผลขาดทุนจาก
การขายทรัพยสินรอจําหนาย  ซึ่งบริษัทฯ ไดบนัทึกขาดทุนจากการดอยคาไปแลวในป 2542 รวมถึงรายไดที่ไดรับ
การยกเวนจากเงินปนผลจากเงินลงทุนในกองทนุรวม และรายจายลงทุนเพื่อการขยายงานและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทํางาน  รวมถึงการบริหารสินคาเส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชาใหเกิดประโยชนสูงสุด 

คาใชจายในการขายและบริหาร  เพิ่มข้ึนมากกวางวดเดียวกันของปกอน 82.48 ลานบาท หรือ 17.66%   
ซึ่งมีอัตราการเพิ่มข้ึนที่สูงกวายอดขายที่เติบโตจากการขยายสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  โดยที่ยอดขายบางสวน
ยังเพิ่มข้ึนไมทัน 
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3.2  ผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนไตรมาส 2 ป 2551  เทียบกับไตรมาส 2 ป 2550 (ตาม
งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย) 

ตาราง 2 : ผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนไตรมาส 2 ป 2551 เทียบกับไตรมาส 2 ป 2550   
   (หนวย:ลานบาท) 
 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 เปล่ียนแปลง 
 2551 2550 เพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 
(%) 

รายไดจากการขาย 1,094.55  1,010.91  83.64  8.27  
ตนทุนขาย 751.86  723.03  28.83  3.99  
กําไรข้ันตน                 342.69  287.88  54.81  19.04  
รายไดอ่ืน                                    8.14  10.29  (2.15) (20.89) 
รวมรายได                                          1,102.69  1,021.20  81.49  7.98  
คาใชจายขายและบริหาร                         285.83  241.78  44.05  18.22  
คาตอบแทนกรรมการ 1.55  3.23  (1.68) (52.01) 
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)ในบริษัทรวม 3.25  2.41  0.84  34.85  
อัตรากําไรข้ันตน (%) 31.31  28.48  - 2.83 
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือมราคาและ
คาใชจายตัดจาย (EBITDA)      92.04  78.82  13.22  16.77  

กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรมดําเนินงานจาก 
งบกระแสเงินสด                  

110.15  84.30  25.85  30.66  

กําไรสุทธิ 56.84  36.18  20.66  57.10  
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.18  0.11  0.07  63.64  

 
รายไดรวมสําหรับไตรมาส 2  ป 2551 เปนเงิน 1,102.69 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึนกวากวางวดเดียวกัน

ของปกอน จํานวน 7.98%  โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 1,094.55 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึน 8.27% ซึ่ง
สวนใหญมาจากยอดขายที่เติบโตข้ึนจากการเพิ่มสาขาใหมของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และมาจากธุรกิจรับจัดจําหนาย
หนังสือ ซึ่งสูงเพิ่มข้ึนมากจากการที่มีหนังสือที่อยูในกระแสความนิยมหลายเลม  และมาจากการจําหนายหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษ (ELT) ของสํานักพิมพ Oxford University Press  

กําไรสุทธิ สําหรับไตรมาส 2 ป 2551  เปนเงิน 56.84 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 
57.10%  เนื่องมาจากการเติบโตของยอดขายที่สูงข้ึน 8.27% จากงวดเดียวกันของปกอน และกําไรข้ันตนที่เพิ่มข้ึน
จาก 28.48% เปน 31.31%  จากสัดสวนการขายสินคาที่มีกําไรข้ันตนเพิ่มมากข้ึน  รวมถึงบริษัทฯ ไดรับสิทธิ
ประโยชนทางภาษีมากข้ึนกวางวดเดียวกันของปกอนถึง 10.84 ลานบาท  ซึ่งมีสาเหตุเดียวกันกับงวดหกเดือน 

คาใชจายในการขายและบริหาร เพิ่มข้ึนมากกวางวดเดียวกันของปกอน 44.05 ลานบาท ซึ่งเพิ่มข้ึนกวา
งวดเดียวกันของปกอนที่เปน 18.22% ซึ่งเกิดจากสาเหตุเดียวกันกับงวดหกเดือน 
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4. นโยบายการจายเงินปนผล 

การจายเงินปนผล  บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50  ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินไดนิตบิุคคลของงบการเงินที่แสดงเงนิลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย โดยเสนอใหมีการจายเงินปนผลประจําป ในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปถัดจากปที่ดําเนินการ  

ตาราง 3 : อัตราการจายเงินปนผลป 2551, 2550  และ 2549 

 

ผลการดําเนินงาน ป 2551 
 มติที่ประชุม 

คณะกรรมการ  
คร้ังที่ 

วันที่ประชุม วันที่จาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

ไตรมาส 1 2/2551 09/05/2551 06/06/2551 0.10 32.39 
ไตรมาส 2  3/2551 08/08/2551 05/09/2551 0.10 32.39 

      
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 
ไตรมาส 3 5/2550 13/11/2550 11/12/2550 0.10 32.38 
ไตรมาส 4 1/2551 29/04/2551 28/05/2551 0.26 84.22 

รวม 0.56 181.33 
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 
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5. ฐานะทางการเงิน 

5.1 สวนประกอบของสินทรัพย (ตามงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทนุตามวิธีสวนไดเสีย) 

ตาราง 4: สวนประกอบของสินทรัพย (บางสวน)                                         

   (หนวย : ลานบาท) 
 30-มิ.ย.-51 31-ธ.ค.-50 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
 จํานวนเงิน % ตอ จํานวนเงิน % ตอ จํานวนเงิน % 
 (ลานบาท) สินทรัพย

รวม 
(ลานบาท) สินทรัพย

รวม 
(ลานบาท)  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  305.16        17.20   298.78        17.17  6.38  2.14  
เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ  184.06       10.37   207.30      11.91  (23.24) (11.21) 
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ  123.44         6.96     92.21         5.30  31.23  33.87  
เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม 5.00 0.28 - - 5.00 100 
สินคาคงเหลือ-สุทธิ   466.71       26.30    446.50       25.66  20.21  4.53  
คาใชจายจายลวงหนา    29.57          1.67     26.45         1.52  3.12  11.80  
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน    13.37          0.75     21.38         1.23  (8.01) (37.46) 
     รวมสินทรัพยหมุนเวียน                  1,127.30        63.52  1,092.62        62.78  34.68  3.17  
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม     83.92         4.73      85.28          4.90  (1.36) (1.59) 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ     292.90       16.50    271.55        15.60  21.35  7.86  
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ   135.46          7.63    141.73         8.14  (6.27) (4.42) 
สินทรัพยรอจําหนาย-สุทธิ - - 19.20 1.10 (19.20) (100) 
เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา    61.52          3.47     55.63         3.20  5.89  10.59  
     สินทรัพยรวม                     1,774.66     100.00  1,740.31      100.00  34.35  1.97  

 
ดานสินทรัพย  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทฯ มีสินทรัพยทั้งส้ิน 1,774.66 ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก

ส้ินปกอน 34.35 ลานบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยดังนี ้
• เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ เทากับ 184.06 ลานบาท ลดลง 23.24 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจากมีการ

ลงทุนในพนัธบัตรรัฐบาล (อายุไมเกิน 3 เดือน) 
• ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ เพิ่มข้ึน 31.23 ลานบาท เกิดจากการรับจัดจําหนายหนังสือภาษาอังกฤษ 

(ELT) ของสํานักพิมพ Oxford University press 
• สินคาคงเหลือ-สุทธิ เทากับ 466.71 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 20.21 ลานบาท เนื่องจากในชวงปลาย

ไตรมาส 2/2551 มีการผลิตหนังสือกลุมพจนานุกรม (Dictionary) และหนังสือแผนที ่เปนจํานวนมาก
เพื่อรองรับการขาย 
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• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ เทากับ 292.90 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 21.35 ลานบาท เนื่องจากในคร่ึงป
แรก มีการเปดสาขาใหมเพิ่มข้ึนจํานวน 28 สาขา ซึ่งเปนการเปดสาขาใหมมากที่สุดเม่ือเทียบกับ
งวดเดียวกันของปกอน  

• สินทรัพยรอจําหนาย-สุทธิ  ลดลง 19.20 ลานบาท เกิดจากการจําหนายอาคารพาณิชย 4 ชั้น 
จํานวน 5 หอง ที่ดินแดง 

ดานหนี้สิน  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทฯ มีหนี้สินทั้งส้ิน 1,116.79 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินป
กอน 43.59 ลานบาท คิดเปน 4.06% โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สิน ดังนี ้

• เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย เทากับ 931.23 ลานบาท เพิ่มข้ึน 72.45 ลานบาท โดยสวนใหญเปน
การเพิ่มข้ึนของเจาหนี้การคาของสายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และเจาหนี้รับจัดจําหนาย 

• ภาษีเงินไดนิตบิุคคลคางจายลดลง 23.07 ลานบาท เนื่องจากจายภาษีของป 2550 ในเดือน
พฤษภาคม 

• คาใชจายคางจาย เทากับ 81.35 ลานบาท ลดลง 13.76 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการจายโบนัส  

• หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนๆ เทากับ 68.21 ลานบาท เพิ่มข้ึน 7.64 ลานบาท สวนใหญเกิด จากการรับเงิน
ลวงหนาคาบูธงานไทยแลนดที่จะมีในเดือน 7 ของทุกป 

สวนของผูถือหุน  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 คงเหลือ 657.87 ลานบาท ลดลง 9.25 ลานบาท คิดเปน 
1.39% เนื่องจาก  

• ทุนเรียกชําระแลวเพิ่มข้ึน 0.16 ลานบาท จากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญของ
กรรมการและพนักงาน (ESOP) ในไตรมาส 1/2551 (ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดสิทธิแปลง
สภาพแลวเม่ือวันที่ 14 มกราคม 2551) 

• กําไรสะสมลดลงเนื่องจากการจายเงินปนผล 116.61 ลานบาท 

• กําไรสุทธิ จากผลการดําเนินงานสําหรับคร่ึงปแรก ป 2551 เทากับ 109.83 ลานบาท 

5.2  กระแสเงินสด 

ตาราง 5: กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) สําหรับไตรมาส 2 ป 2551 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน                 
                                                    
   (หนวย : ลานบาท) 
 ม.ค.–มิ.ย. ม.ค.–มิ.ย. เปล่ียนแปลง 
 

2551 2550 เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) (%) 

กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 143.91 91.24 52.67 57.73 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (21.09) (53.46) 32.37 60.55 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (116.46) (113.29) (3.17) (2.80) 
กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) 6.37 (75.51) 81.87 108.42 
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กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงานของไตรมาส 2/2551 จํานวน  143.91 ลานบาท  
เนื่องจาก 

• กําไรจากการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน จํานวน 202.79 ลานบาท  
- กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับคร่ึงปแรกของ ป 2551 จํานวน 139.61 ลานบาท 
- คาใชจายที่ไมเปนตัวเงิน จํานวน 63.18 ลานบาท ( เชน คาเส่ือมราคาและสิทธิการเชา 48.25 

ลานบาท, ขาดทุนจากสินคาสูญหาย 16.51 ลานบาท, คาเผื่อสินคาสูญหาย (โอนกลับบัญชี) 
8.04 ลานบาท) 

• เงินสดลดจากลูกหนี้เพิ่มข้ึน จํานวน 24.92 ลานบาท  
• เงินสดลดจากสินคาคงเหลือเพิ่มข้ึน จํานวน 44.67 ลานบาท 
• เงินสดเพิ่มจากเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายเพิ่มข้ึน  จํานวน 69.89 ลานบาท 
• เงินสดเพิ่มจากสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนลดลง จํานวน 8.90 ลานบาท 
• เงินสดลดจากการจายภาษีเงินไดนิติบคุคล 52.86 ลานบาท  

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมการลงทุนในไตรมาส 2/2551 จํานวน (21.09)  ลานบาท เนื่องจาก  
• การซื้อทรัพยสิน จํานวน 65.99 ลานบาท  
• จําหนายเงินลงทุนชั่วคราว - พันธบัตรรัฐบาล (อายุเกิน 3 เดือน) มูลคา 21.09 ลานบาท 
• จําหนายทรัพยสินรอการขาย (อาคารพาณิชย 4 ชั้น จํานวน 5 หอง) จํานวน 20 ลานบาท  

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินในไตรมาส 2/2551 จํานวน  (116.46 ) ลานบาท เนื่องจาก 
จายเงินปนผล จํานวน 116.61 ลานบาท  

5.3 อัตราสวนทางการเงิน 

ตาราง 6: อัตราสวนทางการเงิน  ซึ่งคํานวณตามสูตรของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)  1H'51 1H'50 
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.02 1.03 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.55 0.56 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร ( PROFITABILITY RATIO )  1H'51 1H'50 
อัตรากําไรข้ันตน % 31.53 29.86 
อัตรากําไรสุทธิ % 5.08 3.63 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 35.16 32.46 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % 18.49 19.31 
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อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)  1H'51 1H'50 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.70 1.61 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เทา 1,413.16 726.94 

 
 
 

ลงลายมือชื่อ.......................................... 
     (นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช) 
       รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัทฯ 
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