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คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ : SE-ED 

1. ภาพรวม 

ในภาพรวม บริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ผนวกกับปจจัยอ่ืนๆ ในประเทศ ทั้ง
ปญหาทางการเมืองที่ไมมีเสถียรภาพ และปญหาการแพรกระจายของไขหวัด 2009 ซึ่งสรางความวิตกกังวลโดย
พยายามหลีกเลี่ยงการเดินเขาหางสรรพสินคาและแหลงชุมชน ซึ่งสงผลกระทบตอการจับจายใชสอยของประชาชน 
ทําใหการเติบโตของยอดขายของบริษัทฯ ชะลอตัวลง   

อยางไรก็ตาม ในไตรมาสที่สองนี้ บริษัทฯ สามารถสรางยอดขายและกําไรสุทธิดีข้ึนกวาไตรมาสหนึ่งของปนี้
ได  ซึ่งถือวาเปนที่นาพอใจสําหรับสถานการณเชนนี้ และแสดงใหเห็นวาบริษัทฯ สามารถรักษาระดับการทํากําไรไดดี  
โดยมีผลการดําเนินงานสําหรับ ไตรมาส 2 ป 2552 ที่สําคัญดังนี ้

• บริษัทฯ มีรายไดรวมสําหรับไตรมาส 2 (สามเดือน) ป 2552 เปนเงิน 1,227.45 ลานบาท  เติบโตสูงข้ึน
กวางวดเดียวกันของปกอน 10.80% โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 1,213.83 ลานบาท เติบโต
สูงข้ึน 10.90% 

• บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ  สําหรับไตรมาส 2 (สามเดือน) ป 2552 เปนเงิน 57.16 ลานบาท  สูงข้ึนกวางวด
เดียวกันของปกอน 0.56% และกําไรสุทธิสูงข้ึนกวาไตรมาส 1 ป 2552 คิดเปน 12.83% 

• ในไตรมาส 2 (สามเดือน) ป 2552 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอรเพิ่มข้ึนจํานวน 7 สาขา 
รวมเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินการอยู ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ทั้งส้ิน 313 สาขา  และจุดขายทั้งส้ินที่ยัง
เปดดําเนินการอยูจํานวน 35 จุดขาย 

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลการดําเนินงาน
ตั้งแต 1 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ในอัตรา 0.10 บาทตอหุน จํานวนหุน 323,921,130 หุน จาก
กําไรสุทธิของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย เนื่องจากบริษัทฯ มีความสามารถในการทํากําไรอยาง
ตอเนื่อง และบริษัทฯ มีสภาพคลองสูง โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลระหวางกาลดังกลาว ใน
วันอังคารที่ 1 กันยายน 2552 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันพุธที่ 2 กันยายน 2552 และมีกําหนดจายเงินปนผล
ระหวางกาลในวันศุกรที่ 11 กันยายน 2552 
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2.    ภาพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจรานหนังสือ  

บริษัทฯ ยังคงขยายสาขารานหนังสือซีเอ็ดบุคเซน็เตอรอยางตอเนื่อง เพื่ออํานวยความสะดวกใหคนไทย
เขาถึงหนังสือไดงายข้ึน และเพื่อเปนการรองรับการเติบโตในอนาคต  จึงยังคงรักษาความเปนรานหนังสือที่มี
ยอดขายมากที่สุดในประเทศไวได  โดยในไตรมาส  2 ป 2552 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  
เพิ่มข้ึนจํานวน 7 สาขา ไดแก คารฟูร อุดรธานี, บิ๊กซี ศรีสะเกษ, คารฟูร รมเกลา, เซ็นทรัล พลาซา ชลบุรี, บิ๊กซี 
อุดรธานี, คารฟูร ประชาอุทิศ และโฮมเวิรค ราชพฤกษ รวมเปนสาขาที่เปดไปแลวรวม 337 สาขา โดยเปนสาขาที่
ยังเปดดําเนินงานอยูจํานวน 313 สาขา ซึ่งไดรวมรานเครือขายที่ยังเปดดําเนินงาน 7 รานเครือขาย และยังมีจุด
ขายยอยที่ยังเปดดําเนินการอยูทั้งส้ิน 35 จุดขาย นอกจากนี้ยังไดมีการปรับปรุงสาขาเดิม ใหทันสมัยย่ิงข้ึน และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพื่อผลักดันยอดขาย และกําไรอยางตอเนื่อง 

ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ  

บริษัทฯ เพิ่มบทบาทเปนผูจัดจําหนายรายใหญที่สุดของประเทศมากข้ึน โดยรับจัดจําหนายใหกับ
สํานักพิมพทั้งในประเทศและตางประเทศ  เชน บริษัท เนชัน่ อินเตอรเนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน), 
บริษัท สํานักพิมพ เอ็มไอเอส จํากัด, บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด, บริษัท เอ็มไอเอส ซอฟท
เทค จํากัด, บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ไมนด ไลน มัลติมีเดีย จํากัด, สํานักพิมพ สีมวงออน และสํานักพิมพ Oxford 
University Press ซึ่งบริษัทฯ ไดเปนผูแทนจําหนายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ (ELT) ในประเทศไทยในป 2550 
เปนตน โดยจัดจําหนายหนังสือผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และ Book Variety รานหนังสืออ่ืน และ
สถาบันการศึกษา นอกจากนัน้ บริษัทฯ อยูในชวงการพัฒนาระบบกระจายสินคาใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน เพื่อ
รองรับการขยายงานในอนาคต 

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 

 



บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                      

 
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A)                                                                                     หนา 3/10 

 

3. ผลการดําเนินงาน 

3.1  ผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนไตรมาส 2 ป 2552  เทียบกับไตรมาส 2 ป 2551 (ตาม
งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย) 

ตาราง 1 : ผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนไตรมาส 2 ป 2552 เทียบกับไตรมาส 2 ป 2551   
 

     (หนวย:ลานบาท) 

  ไตรมาส 2 (3 เดือน) เปล่ียนแปลง 

  
2552 2551 เพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 
(%) 

รายไดจากการขาย 1,213.83  1,094.54  119.29  10.90 
ตนทุนขาย 833.13  751.86  81.27  10.81  
กําไรข้ันตน                 380.70  342.68  38.02  11.09  
รายไดอ่ืน                                         7.08  5.95  1.13  18.99  
รายไดดอกเบี้ยรับและเงินปนผล 1.77  4.08  (2.31) (56.62) 
คาใชจายในการขาย                    111.89  94.40  17.49  18.53  
คาใชจายในการบริหาร      195.02  188.64  6.38  3.38  
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ 6.51  6.22  0.29  4.66  
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม               4.77  3.25 1.52 46.77 
อัตรากําไรข้ันตน (%) 31.36 31.31 0.05 0.16  
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือมราคาและ 
     คาใชจายตัดจาย (EBITDA)      108.98  92.04  16.94 18.41 
กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรมดําเนินงาน 
     จากงบกระแสเงินสด                  117.51  107.42  10.09  9.39  
กําไรสุทธิ 57.16  56.84  0.32  0.56  
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.18  0.18  - - 

รายไดรวม  สําหรับไตรมาส 2 (สามเดือน) ป 2552 เปนเงิน 1,227.45 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึน
กวางวดเดียวกันของปกอน จํานวน 10.80%  โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 1,213.83 ลานบาท  หรือ
เติบโตสูงข้ึน 10.90%   

รายไดของบริษัทฯ มีการเติบโตสูงข้ึน สวนใหญเปนผลมาจากยอดขายของรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร และ
รานเครือขาย ที่เติบโตเพิ่มสูงข้ึนถึง 10.33% โดยสวนหนึ่งมาจากการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมที่เพิ่มสูงข้ึน 
3.86%  อันสืบเนื่องมาจากยอดขายของหนังสือพิมพ และนิตยสาร,  หนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง  และหนังสืออ่ืนที่
บริษัทฯ รับฝากขาย  มียอดขายสูงเพิ่มข้ึนกวางวดเดียวกันของปกอนเปนอยางมาก  และอีกสวนหนึ่งมาจาก
ยอดขายของสาขาใหมที่เปดในป 2551 ถึง 49  สาขา และจากการเปดสาขาใหมในตนป 2552 
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รวมทั้งรายไดจากธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ และขายสงหนังสือใหรานหนังสืออ่ืน และสถาบันการศึกษา 
สูงเพิ่มข้ึนกวางวดเดียวกันของปกอนถึง 15.08%  ซึ่งเปนผลมาจากยอดขายหนังสือซีเอ็ดผลิตเองที่สูงเพิ่มข้ึน
กวาเดิมถึงประมาณ 52.24%  ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากนโยบาย “โครงการเรียนฟรี 15 ป” ของรัฐบาล  และจาก
การเพิ่มข้ึนของยอดขายหนังสือในกลุมพจนานุกรมในชวงเปดภาคเรียน  ประกอบกับยอดขายหนังสือที่บริษัทฯ 
รับจัดจําหนายใหสํานักพิมพอ่ืนก็สูงเพิ่มข้ึนอยางนาพอใจ  โดยเฉพาะหนังสือในกลุมศาสนา ปรัชญา ที่ใชเปน
เคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจในภาวการณเชนนี้  ประกอบกับการที่สํานักพิมพอ่ืนใหความไววางใจใหบริษัทฯ เปนผูจัด
จําหนายหนังสือที่อยูในกระแสความนิยม มากข้ึนอยางตอเนื่อง 

นอกจากนี้สาเหตุที่บริษัทฯ มีรายไดรวมเพิ่มสูงข้ึน  มีผลมาจากการรับรูสวนแบงกําไรในบริษัทรวม 
จํานวน 4.77  ลานบาท ซึ่งเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 1.52 ลานบาท  โดยเปนผลหลกัจากการที่บริษัท 
เพลินพัฒน จํากัด ซึ่งเปนผูบริหารโรงเรียนเพลินพัฒนา มีสภาพการทํากําไรที่ดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับไตรมาส 2 (สามเดือน) ป 2552 เปนเงิน 80.89 ลานบาท 
เพิ่มข้ึน 21.30% จากงวดเดียวกันของปกอน  ซึ่งเปนผลมาจากการเติบโตของยอดขายที่สูงข้ึน 10.90% จากงวด
เดียวกันของปกอน  และจากอัตรากําไรข้ันตนของบริษัทฯ ที่ปรับตัวเพิ่มข้ึนเล็กนอย  จากการเพิ่มข้ึนของยอดขาย
สินคาที่มีกําไรข้ันตนสูงมากข้ึน  โดยเฉพาะการจําหนายหนังสือที่ซีเอ็ดผลิตเองในรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร และจาก
ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ และขายสงหนังสือใหรานหนังสืออ่ืน และสถาบันการศึกษา ที่มีสัดสวนเพิ่มมากข้ึนจาก
สัดสวนการขายสินคาที่มีกําไรข้ันตนเพิ่มมากข้ึน    

อยางไรก็ตาม  กําไรสุทธิหลังภาษีเงินไดนิตบิุคคลมีจํานวน 57.16 ลานบาท  ซึ่งเพิ่มข้ึนกวางวดเดียวกัน
ของปกอนไมมากนัก คือ เพียง  0.56% เหตุที่เปนเชนนี้เนื่องจากในงวดเดียวกันของปกอน ไดรับสิทธิประโยชน
ทางภาษีเนื่องจากการขายทรัพยสินรอจําหนาย และการบริหารสินคาเส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา โดยการบริจาค
และทําลาย สงผลใหภาษีเงินไดนิตบิุคคลของปกอนนอยกวาปกติ  จึงสงผลใหกําไรสุทธิของปนี้ดูเพิ่มข้ึนเพียง
เล็กนอย  

 



บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                      

 
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A)                                                                                     หนา 5/10 

 

3.2 ผลการดําเนินงานหกเดือนแรกของป 2552  เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน (ตามงบการเงิน
ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย) 

ตาราง 2 : ผลการดําเนินงานหกเดือนแรกของป 2552  เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 

     (หนวย:ลานบาท) 

  ไตรมาส 2 (6 เดือน) เปล่ียนแปลง 

  
2552 2551 เพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 
(%) 

รายไดจากการขาย 2,289.53  2,139.25  150.28  7.02  
ตนทุนขาย 1,564.67  1,464.64  100.03  6.83  
กําไรข้ันตน                 724.86  674.61  50.25  7.45  
รายไดอ่ืน                                         15.39  12.91  2.48  19.21  
รายไดดอกเบี้ยรับและเงินปนผล 5.16  8.19  (3.03) (37.00) 
คาใชจายในการขาย                    216.36  186.49  29.87  16.02  
คาใชจายในการบริหาร      363.12  348.58  14.54  4.17  
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ 19.17  21.03  (1.86) (8.84) 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม               3.19  0.13  3.06  2,353.85  
อัตรากําไรข้ันตน (%) 31.66  31.53  0.13  0.41  
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือมราคาและ    
     คาใชจายตัดจาย (EBITDA)      205.54  189.90  15.64 8.24 
กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรมดําเนินงาน 
     จากงบกระแสเงินสด                  218.27  202.79  15.48  7.63  
กําไรสุทธิ 107.83  109.83  (2.00) (1.82) 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.33  0.34  (0.01) (2.94) 

รายไดรวม  สําหรับหกเดือนแรก ป 2552 เปนเงิน 2,313.27 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึนกวางวดเดียวกัน
ของปกอน 7.07% โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 2,289.53 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึน 7.02%  โดยเปนผล
มาจากการเปดสาขาใหมของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร มากถึง 49 สาขาในป 2551  และจากการเปดสาขาใหมป 2552  อีก 
10 สาขา  ซึ่งทําใหรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และรานเครือขาย ยังสูงเพิ่มข้ึนไดถึง 7.45%  โดยบริษัทฯ ยัง
สามารถประคับประคองอัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมไมใหติดลบได ภายใตสภาวการณที่ยากลําบากใน
ขณะนี้   รวมถึงการเพิ่มข้ึนของรายไดจากธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ และขายสงหนังสือใหรานหนังสืออ่ืน และ
สถาบันการศึกษา สูงเพิ่มข้ึนกวางวดเดียวกันของปกอนถึง 4.69%  ซึ่งเกิดจากสาเหตุเดียวกันกับงวดสามเดือน 

กําไรสุทธิ  สําหรับหกเดือนแรก ป 2552 เปนเงิน 107.83 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 
1.82%  โดยสาเหตุที่บริษัทฯ มีสภาพการทํากําไรที่ลดลงเล็กนอยกวาปกอน  มีสาเหตุมาจาก 

• คาใชจายในการขายและบริหาร  เพิ่มข้ึนมากกวาปกอน 44.41 ลานบาท  หรือ 8.30%  ซึ่งมีอัตรา
การเพิ่มข้ึนที่สูงกวายอดขาย  โดยสวนใหญเปนเหตุมาจาก 
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- ยอดขายของสาขาเดิม มีการเติบโตนอยกวาการเติบโตของคาใชจาย  ซึ่งสืบเนื่องมาจาก
ผลกระทบจากปญหาตางๆ ทางเศรษฐกิจ การเมือง และไขหวัด 2009 

- การเพิ่มข้ึนของคาเชาและคาบริการสาขา และคาตอบแทนพนักงาน ที่เพิ่มข้ึนตามจํานวนสาขา
ที่เพิ่มข้ึน  และคาขนสงและคาใชจายในการเดินทางที่เพิ่มสูงมากตามราคาน้ํามัน  รวมถึงคา
สงเสริมการขายที่เพิ่มสูงข้ึนจากภาวะการแขงขันในธุรกิจคาปลีก  จึงทําใหคาใชจายในการขาย
และบริหาร มีสัดสวนการเติบโตสูงกวายอดขายที่เพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอย 

อยางไรก็ตาม หากพิจารณากําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับงวดหกเดือนแรก ป 2552 เพิ่มข้ึนจาก
งวดเดียวกันของปกอน 7.30%  แตสาเหตุหลักที่ทําใหกําไรสุทธิหลังภาษีเงินไดนิตบิุคคลสําหรับงวดหกเดือนแรก 
ป 2552 ลดต่ําลงกวางวดเดียวกันของปกอน 1.82%  เกิดจากในปกอน บริษทัฯ ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี
ตามที่ไดกลาวในหัวขอผลการดําเนินงานไตรมาส 2 (สามเดือน) 
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4. นโยบายการจายเงินปนผล 

การจายเงินปนผล  บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินไดนิตบิุคคลของงบการเงินที่แสดงเงนิลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย โดยเสนอใหมีการจายเงินปนผลประจําป ในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปถัดจากปที่ดําเนินการ  

 ตาราง 3 : อัตราการจายเงินปนผลป 2552, 2551 และ 2550   

ผลการดําเนินงาน ป 2552 
 มติที่ประชุม 

คณะกรรมการ  
คร้ังที่ 

วันที่ประชุม วันที่จาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

ไตรมาส 1 3/2552 11/05/2552 09/06/2552 0.10 32.39 
ไตรมาส 2 4/2552 14/08/2552 11/09/2552 0.10 32.39 

รวม 0.20 64.78 
ผลการดําเนินงาน ป 2551 

 มติที่ประชุม 
คณะกรรมการ/ ผูถือหุน 

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 
ไตรมาส 4 1/2552 29/04/2552 28/05/2552 0.29 93.94 

รวม 0.59 191.11 
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 
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5. ฐานะทางการเงิน 

5.1 สวนประกอบของสินทรัพย (ตามงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทนุตามวิธีสวนไดเสีย) 

ตาราง 4 : สวนประกอบของสินทรัพย (บางสวน)                                         

   หนวย : ลานบาท 
 30-มิ.ย.-52 31-ธ.ค.-51 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
 จํานวนเงิน % ตอ จํานวนเงิน % ตอ จํานวนเงิน % 
 (ลานบาท) สินทรัพย

รวม 
(ลานบาท) สินทรัพย

รวม 
(ลานบาท)  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 393.01  21.57  336.68  18.43  56.33  16.73  
เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ 175.57  9.64  167.93  9.19  7.64  4.55  
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 119.14  6.54  81.12  4.44  38.02  46.87  
เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม -  -  11.00  0.60  (11.00) (100) 
สินคาคงเหลือ-สุทธิ 409.25  22.46  498.62  27.30  (89.37) (17.92) 
คาใชจายจายลวงหนา 29.50  1.62  23.71  1.30  5.79  24.42  
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 14.02  0.77  14.43  0.79  (0.41) (2.84) 
     รวมสินทรัพยหมุนเวียน                   1,140.49  62.60  1,133.49  62.06  7.00  0.62  
เงินลงทุนในบริษัทยอยและ 
      บริษัทรวม-สุทธิ 77.29  4.24  75.60  4.14  1.69  2.24  
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ   335.80  18.43  345.22  18.90  (9.42) (2.73) 
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 122.89  6.75  129.13  7.07  (6.24) (4.83) 
เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา 65.52  3.60  63.68  3.49  1.84  2.89  
     สินทรัพยรวม                     1,821.90  100 1,826.49  100  (4.59) (0.25) 

 
ดานสินทรัพย  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพยทั้งส้ิน 1,821.90 ลานบาท ลดลงจากส้ิน

ปกอน 4.59 ลานบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยดังนี ้

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ  ส้ินไตรมาส 2 ป 2552 เทากับ 393.01 ลานบาท  
เพิ่มข้ึน 56.33 ลานบาท จากการลงทุนเพิ่มในพันธบัตรรัฐบาล (อายุไมเกิน 3 เดือน) 

• ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ เพิ่มข้ึน 38.02 ลานบาท  เกิดจากลูกหนี้รับจัดจําหนาย เนื่องจากมี
การขายสงหนังสือใหกับลูกคาเพิ่มข้ึนในชวงเปดภาคเรียน 

• เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม ลดลง 11 ลานบาท  เนื่องจากบริษัท เพลินพัฒน จํากัด สามารถหาแหลง
เงินกูที่มีตนทนุทางการเงินที่ต่ํากวาได  จึงจายคืนเงินกูในไตรมาส 1/2552  

• สินคาคงเหลือ-สุทธิ เทากับ 409.25 ลานบาท  ลดลง 89.37 ลานบาท เนื่องจากสามารถขายหนังสือ
ตางประเทศในกลุมแบบเรียนของสํานักพิมพ Oxford University Press ที่สํารองไวเพื่อขายเม่ือ
ปลายปกอน ไดเปนจํานวนมากในชวงเปดภาคเรียน 
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ดานหนี้สิน  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีหนี้สินทั้งส้ิน 1,179.31 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินป
กอน 6.77 ลานบาท คิดเปน 0.58% โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สิน ดังนี ้

• เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย เทากับ 979.17 ลานบาท เพิ่มข้ึน 7.06 ลานบาท โดยสวนใหญเปนการ
เพิ่มข้ึนของเจาหนี้รับจัดจําหนายตามยอดขายของหนังสือที่ติดกระแส 

• คาใชจายคางจาย เทากับ 89.67 ลานบาท ลดลง 7.77 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการจายโบนัส  

• ภาษีเงินไดนิตบิุคคลคางจาย เทากับ 37.99 ลานบาท เพิ่มข้ึน 15.90 ลานบาท เนื่องจากการตั้งคาง
จายจากกําไรสําหรับคร่ึงปแรกของป 2552  

• เจาหนี้และตั๋วเงินจายอ่ืน เทากับ 24.84 ลานบาท ลดลง 11.83 ลานบาท โดยสวนใหญเปนการลดลง
เนื่องจากเม่ือปลายปกอนมีการออกเช็คจายลวงหนาคาเชาคลังสินคา (โกดังกิ่งแกว)  

สวนของผูถือหุน  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 คงเหลือ 642.60 ลานบาท ลดลง 11.35 ลานบาท คิด
เปน 1.74% เนื่องจาก  

• กําไรสุทธิ จากผลการดําเนินงานคร่ึงปแรก ป 2552 เทากับ 107.83 ลานบาท 

• ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน ลดลง 7.64 ลานบาท เนื่องจากราคาตลาดของ
เงินลงทุนในกองทนุเปดแอสเซทพลัสราคาสูงข้ึนจากปลายปที่ผานมา 

• กําไรสะสมลดลงเนื่องจากการจายเงินปนผล 126.33 ลานบาท 
 
5.2  กระแสเงินสด 

ตาราง 5 : กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) สําหรับไตรมาส 2 ป 2552 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน                 
                                                    
   (หนวย : ลานบาท) 
 ม.ค.–มิ.ย. ม.ค.–มิ.ย. เปล่ียนแปลง 
 

2552 2551 เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) (%) 

กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 207.40 143.91 63.49 44.12 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (22.63) (21.09) (1.54) (7.30) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (128.44) (116.45) (11.99) (10.30) 
กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) 56.33 6.37 49.96 784.30 

กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงานของไตรมาส 2/2552 จํานวน 207.40 ลานบาท  
เนื่องจาก 

• กําไรจากการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน จํานวน 218.27 ลานบาท  

• กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับคร่ึงปแรกของ ป 2552 จํานวน 149.81ลานบาท 

• คาใชจายที่ไมเปนตัวเงิน จํานวน 68.46 ลานบาท ( เชน คาเส่ือมราคาและสิทธิการเชา 53.96 
ลานบาท, สินคาสูญหาย 11.14 ลานบาท, สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 3.19 ลาน
บาท) 



บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                      
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• เงินสดลดจากลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับเพิ่มข้ึน 38.98 ลานบาท เนื่องจากมีการขายสงใหทาง
รานคาเพื่อใชขายในชวงเปดเทอม 

• เงินสดเพิ่มจากสินคาคงเหลือลดลง 67.78 ลานบาท สวนใหญเกิดจากหนังสือตางประเทศลดลง  
จากการขายสินคาในชวงเปดภาคเรียน 

• เงินสดลดลงจากเจาหนี้และตั๋วเงินจายอ่ืนลดลง จํานวน 11.83 ลานบาท 

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมการลงทุนในไตรมาส 2/2552 จํานวน  22.63 ลานบาท เนื่องจาก  
• เงินสดเพิ่มข้ึนจากการรับชําระเงินจากบริษัทรวม (บริษัท เพลินพัฒน จํากัด) 11 ลานบาท 

• เงินสดลดจากการซื้อทรัพยสิน จํานวน 37.32 ลานบาท 

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินในไตรมาส 2/2552 จํานวน 128.44 ลานบาท เนื่องจาก 
จายเงินปนผล จํานวน 126.33 ลานบาท  

 
5.3 อัตราสวนทางการเงิน 

ตาราง 6 : อัตราสวนทางการเงิน  ซึ่งคํานวณตามสูตรของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)  1H'52 1H'51 
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 0.97 1.02 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.59 0.55 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร ( PROFITABILITY RATIO )  1H'52 1H'51 
อัตรากําไรข้ันตน % 31.66 31.53 
อัตรากําไรสุทธิ % 4.66 5.08 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 29.63 35.16 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % 14.63 18.49 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)  1H'52 1H'51 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.84 1.70 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เทา 1,709.05 1,413.16 

 

ลงลายมือชื่อ.......................................... 
         (นางสาวอารี  แซอ้ึง) 
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