
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             จัดพิมพวันที่ : 12  พฤศจิกายน 2551 



 
บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                      
 

 
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A)                                                                              

 

 
สารบัญ 

 
1.  ภาพรวม  1 
2.  ภาพรวมธุรกิจ 3 
 ธุรกิจรานหนังสือ 3 
 ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ 3 
 ธุรกิจสํานักพิมพ 3 
3.  ผลการดําเนินงาน 4 
4.  นโยบายการจายเงินปนผล 7 
5.  ฐานะทางการเงิน 8 
 5.1  สวนประกอบของสินทรัพย 8 
  ดานสินทรัพย 8 
  ดานหนี้สิน 9 
  สวนของผูถือหุน 9 
 5.2  กระแสเงินสด 10 
  กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 10 
  กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทุน 10 
  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 10 
 5.3  อัตราสวนทางการเงิน 11 

 

 

 

 

 



 
บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                      
 

 
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A)                        หนา 1/11                                                      

 

คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ : SE-ED 

1. ภาพรวม 

ในชวง 9 เดือนแรก บริษัทฯ เผชิญหนากับสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากน้ํามันที่สูงเพิ่มข้ึนมากในชวงคร่ึงป
แรก และจากสภาวะวิกฤติทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาที่สงผลตอสภาพเศรษฐกิจทั่วโลก  ประกอบกับประเทศ
ไทยยังคงมีปจจัยลบทางดานการเมืองที่ทวีความรุนแรงอยางตอเนื่องและยังไมมีทีทาจะยุติลงงายๆ  โดยปจจัย
ดังกลาวไดสรางความตึงเครียดในวงกวางตอการจับจายใชสอยของประชาชน  และสงสัญญาณเตือนในการเปลี่ยน
พฤติกรรมของผูบริโภคในการเพิ่มความระมัดระวังในการบริโภคมากย่ิงข้ึน  รวมถึงหันมาออมเงินในกระเปากันมาก
ข้ึน  ทําใหยอดขายของสาขาเดิมของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร มีการเพิ่มข้ึนไดเพียงเล็กนอย        

สําหรับบริษัทฯ เอง ยังคงเชื่อม่ันวาธุรกิจหนังสือยังสามารถขยายตัวไดอยู  จึงยังเปดสาขาใหมๆ เพิ่มข้ึน
อยางตอเนื่องในศูนยการคา และในรูปแบบตางๆ ของโมเดิรนเทรด ซึ่งอยูในชวงของการขยายสาขาเพิ่มข้ึนอยาง
รวดเร็ว เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตเชนเดียวกัน  ดังนั้น  ในชวง 9 เดือนแรก บริษทัฯ จึงมียอดขายที่เติบโต
เพิ่มข้ึนเปนหลักมาจากการเพิ่มข้ึนของสาขาเปดใหมที่เพิ่มข้ึนอยางมากถึง 20 สาขาในไตรมาส 4 ปกอน และการเปด
สาขาใหมในปนี้อีก 39 สาขา รวมทั้งมีรายไดเพิ่มข้ึนจากธุรกิจรับจัดจําหนาย ที่มีอัตราการเติบโตอยางนาพึงพอใจ 

ไตรมาส 3 ป 2551 (9 เดือน) บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี ้

• บริษัทฯ มีรายไดรวมสําหรับ 9 เดือนแรก ป 2551 เปนเงิน 3,309.53 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึนงวด
เดียวกันของปกอน 13.89% โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 3,269.37 ลานบาท  หรือเติบโต
สูงข้ึน 14.04%   

• บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ สําหรับ 9 เดือนแรกป 2551 เปนเงิน 156.44 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกัน
ของปกอน 21.03%  เนื่องจากการเติบโตของยอดขายที่สูงข้ึน 14.04% จากงวดเดียวกันของปกอน   

• ใน 9 เดือนแรกของป 2551  บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรเพิ่มข้ึนจํานวน 39 สาขา  
ซึ่งเปนการเปดสาขาใหมมากที่สุดเม่ือเทียบกับระยะเวลา 9 เดือนแรกของทุกปที่ผานมา  รวมเปนสาขา
ที่ยังเปดดําเนินการอยู ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ทั้งส้ิน 305  สาขา  และจุดขายทั้งส้ินที่ยังเปด
ดําเนินการอยูจํานวน 39 จุดขาย 

ไตรมาส 3 ป 2551 (3 เดือน) บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี ้

• บริษัทฯ มีรายไดรวมสําหรับไตรมาส 3  ป 2551 เปนเงิน 1,149.19 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึนกวา
งวดเดียวกันของปกอน จํานวน 13.95%  โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 1,130.12 ลานบาท  
หรือเติบโตสูงข้ึน 14.37%   

• บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ สําหรับไตรมาส 3 ป 2551  เปนเงิน 46.61 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของป
กอน 22.82% เนื่องมาจากกําไรข้ันตนเพิ่มข้ึน 15.93 ลานบาท ในขณะที่คาใชจายขายและบริหาร
เพิ่มข้ึน 41.52 ลานบาท หรือ 16.55%   
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ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 
กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 ในอัตรา 0.10 บาทตอหุน จํานวนหุน 323,921,130 หุน จากกําไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินไดนิติบคุคลของงบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสวนไดเสีย เนื่องจากบริษัทฯ มีความสามารถใน
การทํากําไรอยางตอเนื่อง และบริษัทฯ มีสภาพคลองสูง โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลระหวาง
กาลดังกลาว ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2551 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันศุกรที่ 28 พฤศจิกายน 2551 และมี
กําหนดจายเงินปนผลระหวางกาลในวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2551 
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2.    ภาพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจรานหนังสือ  

บริษัทฯ ยังคงขยายสาขารานหนังสือซีเอ็ดบุคเซน็เตอรอยางตอเนื่อง เพื่ออํานวยความสะดวกใหคนไทย
เขาถึงหนังสือไดงายข้ึน และเพื่อเปนการรองรับการเติบโตในอนาคต  จึงยังคงรักษาความเปนรานหนังสือที่มี
ยอดขายมากที่สุดในประเทศไวได  โดยในไตรมาส 3 ป 2551 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  
เพิ่มข้ึนจํานวน 11 สาขา ไดแก โลตัส มาบตาพุด, จัตุรัส จามจุรี, โลตัส ศรีสะเกษ, โลตัส อุทุมพรพิสัย, บิ๊กซี 
นวนคร, บิ๊กซี รังสิตคลอง 6, โลตัส ปราณบุรี, โคลีเซี่ยม ซีนีเพลก็ซ พัทลุง, ทรัพยสินพลาซา สงขลา, บิ๊กซี ยโสธร 
และ Pure Place สัมมากร คลอง 2 รวมเปนสาขาที่เปดไปแลวรวม 317 สาขา โดยเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินงาน
อยูจํานวน 305 สาขา ซึ่งไดรวมรานเครือขายที่ยังเปดดําเนินงาน 9 รานเครือขาย และยังมีจุดขายที่ยังเปด
ดําเนินการอยูทั้งส้ิน 39 จุดขาย นอกจากนี้ยังไดมีการปรับปรุงสาขาเดิม ใหทันสมัยย่ิงข้ึน และปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางานเพื่อผลักดันยอดขาย และกําไรอยางตอเนื่อง 

ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ  

บริษัทฯ เพิ่มบทบาทเปนผูจัดจําหนายรายใหญที่สุดของประเทศมากข้ึน โดยรับจัดจําหนายใหกับ
สํานักพิมพทั้งในประเทศและตางประเทศ  เชน บริษัท เอ็ดดูเคชัน่ ไมนด ไลน มัลติมีเดีย จํากัด, บริษัท วาดศิลป 
จํากัด, บริษัท เนชั่น บุคส จํากัด, บริษัท เอ็มไอเอส ซอฟทเทค จํากัด, บริษัท รักลูกแฟมิลี่ กรุป จํากัด, สํานักพิมพ 
สีมวงออน และสํานักพมิพ  Oxford University Press ซึ่งบริษัทฯ ไดเปนผูแทนจําหนายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ 
(ELT) ในประเทศไทยในป 2550 เปนตน โดยจัดจําหนายหนังสือผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book Variety 
รานหนังสืออ่ืน และสถาบันการศึกษา นอกจากนัน้ บริษัทฯ อยูในชวงการพัฒนาระบบกระจายสินคาใหมี
ประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต 

ธุรกิจสํานักพิมพ 

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

นอกจากนี้ยังใหความสําคัญในการพัฒนา  และติดตั้งเคร่ืองมือส่ือสาร  เพื่อเพิ่มชองทางการ
ประชาสัมพันธ  เพื่อใหสามารถกระจายสินคาใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดเหมาะสมข้ึน  ซึ่งจะสงผลใหสินคาที่
บริษัทฯ ผลิตมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงข้ึน 
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3. ผลการดําเนินงาน 

3.1 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ( 9 เดือน) ของป 2551  เทียบกับงวดเดียวกันของป 2550 

ตาราง 1 : ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 (9 เดือน) ของป 2551 เทียบกับงวดเดียวกันของป 2550 

   (หนวย:ลานบาท) 
 ม.ค.-ก.ย. เปล่ียนแปลง 
 2551 2550 เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (%) 
รายไดจากการขาย 3,269.37 2,866.93  402.44     14.04  
ตนทุนขาย 2,257.51 1,984.65  272.86     13.75  
กําไรข้ันตน                 1,011.86 882.28  129.58     14.69  
รายไดอ่ืน                                    26.92 25.98      0.94       3.62  
รายไดดอกเบี้ยรับและเงินปนผล 13.24 13.10      0.14       1.07  
รวมรายได                                      3,309.53 2,906.01 403.52 13.89 
คาใชจายในการขายและบริหาร 841.95 717.95 124.00  17.27 
คาตอบแทนกรรมการ 8.16 4.48      3.68     82.14  
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) ในบริษัทรวม       (0.86)       (2.32)     (1.46)  62.93  
อัตรากําไรข้ันตน (%)      30.95       30.77  -  0.18  
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือม
ราคาและคาใชจายตัดจาย (EBITDA)      

277.97     266.31  11.66 4.38 

กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรม
ดําเนินงานจากงบกระแสเงินสด 

295.63 287.94 7.69 2.67 

กําไรสุทธิ 156.44 129.26    27.18     21.03  
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.48 0.40      0.08     20.00  

 
รายไดรวมสําหรับ 9 เดือนแรก ป 2551 เปนเงิน 3,309.53 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึนกวางวดเดียวกัน

ของปกอน 13.89% โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 3,269.37 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึน 14.04%  สําหรับ
สาเหตุที่ทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึนสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงนัน้  เปนผลมาจากการเปดสาขาใหมของ  
ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร มากถึง 20 สาขาในไตรมาสที่ 4 ของปกอน  และจากการเปดสาขาใหมปนี้อีก 39 สาขา  ทําให
ยอดขายสูงเพิ่มข้ึนกวางวดเดียวกันของปกอน   

รวมทั้งมาจากการที่สาขาเดิมมียอดขายที่สูงเพิ่มข้ึนเล็กนอย อันสืบเนื่องมาจากยอดขายของหนังสือพิมพ 
และนิตยสาร,  หนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง  และหนังสือที่บริษัทรับจัดจําหนาย  มียอดขายสูงเพิ่มข้ึนกวางวดเดียวกัน
ของปกอนเปนอยางมาก  ประกอบกับยอดขายของสาขาใหม  สงผลทําใหรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และราน
ในเครือขายเพิ่มข้ึนถึง 14.22%  
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นอกจากนั้น รายไดจากธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ และขายสงหนังสือใหรานหนังสืออ่ืน และ
สถาบันการศึกษา สูงเพิ่มข้ึนกวางวดเดียวกันของปกอนถึง 12.16% ซึ่งเปนผลมาจากยอดขายหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษ (ELT) ของสํานักพิมพ Oxford University Press ที่สูงเพิ่มข้ึนกวาเดิมถึงประมาณ 46.38% และ
ยอดขายหนังสือที่บริษัทฯ รับจัดจําหนายใหสํานักพิมพอ่ืนก็สูงเพิ่มข้ึนอยางนาพอใจ  เนื่องจากมีสํานักพิมพอ่ืนให
ความไววางใจใหบริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายหนังสือที่อยูในกระแสความนิยม มากข้ึนอยางตอเนื่อง 

กําไรสุทธิ สําหรับ 9 เดือนแรกป 2551 เปนเงิน 156.44 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 
21.03%  เนื่องจากการเติบโตของยอดขายที่สูงข้ึน 14.04% จากงวดเดียวกันของปกอน  ในการคํานวณกําไรสุทธินี้  
บริษัทฯ ยังคงคํานวณภาษีเงินไดนิตบิุคคลในอัตราเดิม คือ รอยละ 30  ซึ่งเปนการคํานวณอัตราภาษีที่สูงกวาบริษัท
จดทะเบียนอ่ืนเกือบทั้งหมดในขณะนี้ ที่คํานวณภาษีเงินไดนติิบุคคลในอัตรารอยละ 25  ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากการ
ประกาศพระราชกฤษฏีกาฉบบัที่ 460 และ 475 มีลักษณะและเงื่อนไขการไดรับสิทธิลดอัตราภาษีที่ไมชัดเจนในทาง
ปฎิบัติบางประการ  บริษัทฯ จึงไดทําหนังสือหารือไปยังกรมสรรพากรตั้งแตกลางป 2551 เพื่อขอทราบแนวปฎิบัติที่
ชัดเจน  อยางไรก็ตาม ปจจุบัน บริษัทฯ ยังไมไดรับการตอบขอหารือ และแนวปฎิบัติที่ชดัเจนเปนลายลักษณอักษร
จากกรมสรรพากร  บริษัทฯ จึงยังคํานวณภาษีเงินไดนิตบิุคคลในอัตรารอยละ 30 ไปกอน   

คาใชจายในการขายและบริหาร  เพิ่มข้ึนมากกวางวดเดียวกันของปกอน 124 ลานบาท หรือ 17.27%   
ซึ่งมีอัตราการเพิ่มข้ึนที่สูงกวายอดขาย  เปนเหตุมาจากการขยายสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  ซึ่งยอดขาย
บางสวนยังเพิ่มข้ึนไมทัน  โดยสวนใหญเกิดจากการเพิ่มข้ึนของคาเชาและคาบริการสาขา และคาตอบแทนพนักงานที่
เพิ่มข้ึนตามจํานวนสาขาที่เพิ่มข้ึน  รวมถึงการเพิ่มข้ึนของอัตราคาแรงข้ันต่ําและคาครองชีพที่เพิ่มสูงข้ึน  นอกจากนั้น  
การที่สัดสวนของคาใชจายเม่ือเทียบกับยอดขายสูงเพิ่มข้ึน ยังมีสาเหตุมาจากการที่ยอดขายของสาขาเดิมในรอบ 9 
เดือน มีการเติบโตกวาระยะเวลาเดียวกันของปกอนนอยกวาการเติบโตของคาใชจาย  อันสืบเนื่องมาจากสภาวะ
เศรษฐกิจที่ชลอตัวลง  และสถานการณทางการเมืองในประเทศที่ตึงเครียดมากข้ึน 
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3.2 ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 3 เดือนไตรมาส 3 ป 2551  เทียบกับไตรมาส 3 ป 2550 

ตาราง 2 : ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 3 เดือนไตรมาส 3 ป 2551  เทียบกับไตรมาส 3 ป 2550 

   (หนวย:ลานบาท) 
 ไตรมาส 3 เปล่ียนแปลง 
 2551 2550 เพ่ิมข้ึน ลดลง) (%) 
รายไดจากการขาย 1,130.12 988.12  142.00     14.37  
ตนทุนขาย 792.86 666.79  126.07     18.91  
กําไรข้ันตน                 337.26 321.33    15.93       4.96  
รายไดอ่ืน                                    14.01 17.07     (3.06)   (17.93) 
รายไดดอกเบี้ยรับและเงินปนผล 5.06 3.33      1.73     51.95  
รวมรายได                                      1,149.19 1,008.52 140.67 13.95 
คาใชจายในการขายและบริหาร             292.43 250.91 41.52 16.55 
คาตอบแทนกรรมการ 1.57 0.69      0.88   127.54  
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) ในบริษัทรวม        0.99  1.25     (0.26)   (20.80) 
อัตรากําไรข้ันตน (%)      29.84       32.52  -     (2.68) 
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือม
ราคาและคาใชจายตัดจาย (EBITDA)     

88.07     112.80  (24.73) (21.92) 

กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรม
ดําเนินงานจากงบกระแสเงินสด 

92.84      116.15  23.31 20.07 

กําไรสุทธิ 46.61 60.39   (13.78)   (22.82) 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.14 0.19     (0.05)   (26.32) 

 
รายไดรวมสําหรับไตรมาส 3  ป 2551 เปนเงิน 1,149.19 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึนกวากวางวดเดียวกัน

ของปกอน จํานวน 13.95%  โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 1,130.12 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึน 14.37%  
ซึ่งสวนใหญมาจากยอดขายที่เติบโตข้ึนจากการเพิ่มสาขาใหมของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  ซึ่งสูงเพิ่มข้ึนมาจากการเติบโต
ของกลุมหนังสือพิมพ และนิตยสาร รวมถึงมีกลุมหนังสือที่รับจัดจําหนายที่อยูในกระแสความนิยมหลายเลม  และ
รายไดจากการรับจางพิมพหนังสือเพิ่มสูงข้ึน   

กําไรสุทธิ สําหรับไตรมาส 3 ป 2551  เปนเงิน 46.61 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 22.82% 
เนื่องมาจากกําไรข้ันตนเพิ่มข้ึน 15.93 ลานบาท ในขณะที่คาใชจายขายและบริหารเพิ่มข้ึน 41.52 ลานบาท หรือ 
16.55% ซึ่งเพิ่มข้ึนในอัตราที่สูงกวารายไดที่เพิ่มข้ึน สาเหตุที่กําไรข้ันตนเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอย เกิดจากสัดสวน
ยอดขายของสินคาที่มีอัตรากําไรข้ันตนต่ําเพิ่มสูงข้ึนโดยเฉพาะกลุมหนังสือพิมพ และนิตยสาร 

คาใชจายในการขายและบริหาร  เพิ่มข้ึนมากกวางวดเดียวกันของปกอน 41.52 ลานบาท  ซึ่งเพิ่มข้ึนกวา
งวดเดียวกันของปกอนที่เปน 16.55%  ซึ่งเกิดจากสาเหตุเดียวกันกับงวด 9 เดือน 
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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 
ไตรมาส 3 4/2551 12/11/2551 11/12/2551 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-ก.ย.-51 31-ธ.ค.-50 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
 จํานวนเงิน % ตอ จํานวนเงิน % ตอ จํานวนเงิน % 
รายการ (ลานบาท) สินทรัพย

รวม 
(ลานบาท) สินทรัพย

รวม 
(ลานบาท)  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 276.54      15.70  298.78 17.17    (22.24)    (7.44) 
เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ 177.38       10.07  207.30 11.91    (29.92) (14.43) 
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 101.65    5.77  92.21 5.30        9.44    10.24  
เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม       16.00         0.91  - -       16.00  100.00  
สินคาคงเหลือ-สุทธิ 470.79 26.73  446.50 25.66       24.29      5.44  
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 19.49 1.11 21.38 1.23 (1.89) 8.84 
     รวมสินทรัพยหมุนเวียน             1,079.19          61.28  1,092.62 62.78     (13.43) (1.23) 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ       327.19  18.58  271.55 15.60       55.64  20.49  
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ     132.29  7.51  141.73 8.14       (9.44) (6.66) 
ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ           -        -  19.20 1.10    (19.20) (100.00) 
เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา 65.19 3.70 55.63 3.20 9.56 17.18 
     สินทรัพยรวม                       1,761.20  100.00  1,740.31 100.00         20.89  1.20  
 
ดานสินทรัพย  ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทฯ มีสินทรัพยทั้งส้ิน 1,761.20 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปกอน 
20.89 ลานบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยดังนี้ 

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3 ป 2551  เทากับ 276.54 ลานบาท ลดลง 
22.24 ลานบาท  

• เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ เทากับ 177.38 ลานบาท ลดลง 29.92 ลานบาท เนื่องจากจําหนายเงินลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาล (อายุเกิน 3 เดือน)  

• ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ เทากับ 101.65 ลานบาท เพิ่มข้ึน 9.44 ลานบาท เกิดจากการรับจางพิมพ
หนังสือประเภทพจนานุกรม ในชวงไตรมาส 3/2551 

• เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม เพิ่มข้ึน 16 ลานบาท จากการใหเงินกูยืมแกบริษัท เพลินพัฒน จํากัด   
• สินคาคงเหลือ-สุทธิ ณ เทากบั 470.79 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 24.29 ลานบาท  เนื่องจากในชวงปลาย

ไตรมาส 3/2551 มีการผลิตหนังสือกลุมพจนานุกรม (Dictionary) และหนังสือกลุมหนังสือภาษาอังกฤษ 
(หนังสืออานนอกเวลา) ซึ่งเร่ิมผลิตเปนปแรก  
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• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ  เทากับ 327.19 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 55.64 ลานบาท เนื่องจากใน 9 เดือน
แรกมีการเปดสาขาใหมเพิ่มข้ึนจํานวน 39 สาขา 

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

ดานหนี้สิน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทฯ มีหนี้สินทั้งส้ิน 1,096.60 ลานบาท เพิ่มข้ึน 23.40 ลานบาท คิด
เปน 2.18% โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สิน ดังนี ้

• ภาษีเงินไดนิตบิุคคลคางจายลดลง 41.49 ลานบาท  เนื่องจากจายภาษีของป 2550 แลวในเดือน
พฤษภาคม 2551 

• เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย เทากับ 911.99 ลานบาท เพิ่มข้ึน 53.21 ลานบาท โดยสวนใหญเปนการ
เพิ่มข้ึนของเจาหนี้การคาของสายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และเจาหนี้รับจัดจําหนาย 

• คาใชจายคางจาย เทากับ 98.87 ลานบาท เพิ่มข้ึน 3.75 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการตั้งโบนัสคางจาย
และภาษีโรงเรือน 

• เจาหนี้และตั๋วเงินจายอ่ืน เทากับ 31.35 ลานบาท เพิ่มข้ึน 3.68 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจากคาเชา
สาขาคางจาย 

สวนของผูถือหุน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 คงเหลือ  664.59 ลานบาท ลดลง 2.52 ลานบาท คิดเปน 0.38% 
เนื่องจาก 

• ทุนเพิ่มข้ึน 0.16 ลานบาท เนื่องจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญของพนักงาน 
(ESOP) (ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดสิทธิแปลงสภาพแลวเม่ือวันที่ 14 มกราคม 2551) 

• กําไรสะสมลดลงจากการจายเงินปนผลรวม 149 ลานบาท  
• กําไรสําหรับ 9 เดือนไตรมาส 3 ป  2551 จํานวน 156.44  ลานบาท 
• ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุนเผื่อขาย เพิ่มข้ึนจํานวน 9.36 ลานบาท อันเกิดจากผลกระทบจาก

วิกฤตการณทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสงผลตอตลาดทุน และตลาดเงินของไทย ประกอบ
กับปญหาทางการเมืองที่ยืดเย้ือ สงผลใหดัชนีตลาดหุนไทยปรับลดลง 
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5.2 กระแสเงินสด 
ตาราง 5 : กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) สําหรับงวด 9 เดือนแรกของป 2551 เทียบกับงวดเดียวกันของป

กอน                                                                           
 

      (หนวย : ลานบาท) 
  ม.ค.–ก.ย. ม.ค.–ก.ย. เปล่ียนแปลง 
  2551 2550 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (%) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 209.05 190.10 18.95 9.97 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (80.28) (66.36) (13.92) (20.98) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (151.02) (150.90) (0.12) (0.08) 
กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) (22.25) (27.16) 4.91 18.08 

 

กระแสเงินสดไดมาจากการดําเนินงานของงวด 9 เดือนแรก ป 2551  จํานวน  209.05 ลานบาท  
เนื่องจาก 

• กําไรจากการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน จํานวน  295.63 ลานบาท  
• กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบคุคลสําหรับ 9 เดือนแรกของ ป 2551 จํานวน 200.93 ลานบาท 
• คาใชจายที่ไมเปนตัวเงิน จํานวน 94.70 ลานบาท (เชน คาเส่ือมราคาและสิทธิการเชา 74.22 

ลานบาท, ขาดทุนจากสินคาสูญหาย 11.75 ลานบาท, ขาดทุนจากสินคาเส่ือมสภาพและ
เคลื่อนไหวชา 11.68 ลานบาท) 

• เงินสดเพิ่มจากเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายเพิ่มข้ึน จํานวน 53.21 ลานบาท 
• เงินสดลดจากสินคาคงเหลือเพิ่มข้ึน จํานวน 67.46 ลานบาท  
• เงินสดเพิ่มจากสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนลดลง จํานวน 8.42 ลานบาท   
• เงินสดลดจากการจายภาษีเงินไดนิติบคุคล 85.98 ลานบาท  

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมการลงทุนของงวด 9 เดือนแรก ป 2551 จํานวน (80.28) ลานบาท 
เนื่องจาก   

• การซื้อทรัพยสิน จํานวน 118.97 ลานบาท เกิดจากการจายลงทุนเพื่อขยายสาขา 
• จําหนายเงินลงทุนชั่วคราว - พันธบัตรรัฐบาล (อายุเกิน 3 เดอืน) มูลคา 21.60 ลานบาท 
• จําหนายทรัพยสินรอการขาย (อาคารพาณิชย 4 ชั้น 5 หอง) 20 ลานบาท 
• ใหบริษัทรวมกูยืม 16 ลานบาท 

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินของงวด 9 เดือนแรก ป 2551 จํานวน  (151.02)          
ลานบาท  เนื่องจาก จายเงินปนผล จํานวน 149 ลานบาท  
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 5.3 อัตราสวนทางการเงิน 

ตาราง 6 : อัตราสวนทางการเงิน  ซึ่งคํานวณตามสูตรของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 
อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)  9M'51 9M'50 
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 0.99 1.03 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.51 0.56 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร ( PROFITABILITY RATIO )  9M'51 9M'50 
อัตรากําไรข้ันตน % 30.95 30.77 
อัตรากําไรสุทธิ % 4.73 4.45 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน* % 32.19 30.82 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย* % 16.87 19.08 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO)  9M'51 9M'50 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.65 1.42 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เทา 1,851.64 1,439.37 
*คํานวณจากกําไรสุทธิปรับแบบเต็มป 
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