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คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ : SE-ED 

1. ภาพรวม 

ในภาพรวม บริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ผนวกกับปจจัยอ่ืนๆ ในประเทศ ทั้ง
ปญหาทางการเมืองที่ไมมีเสถียรภาพ และปญหาการแพรกระจายของไขหวัด 2009  ซึ่งสรางความวิตกกังวลในวง
กวาง  สงผลใหการจับจายใชสอยของประชาชนลดลง  และสงผลใหปริมาณคนที่เขาไปใชบริการในศูนยการคา
ลดลง  ทําใหการเติบโตของยอดขายของบริษัทฯ ชะลอตัวลงเล็กนอย  แตก็ยังถือวานาพอใจเม่ือเทียบกับธุรกิจคา
ปลีกโดยรวมของประเทศ ที่ไดรับผลกระทบคอนขางมาก โดยมีผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 3 ป 2552 ที่
สําคัญ ดังนี ้

• บริษัทฯ มีรายไดรวมสําหรับไตรมาส 3 (เกาเดือน) ป 2552 เปนเงิน 3,449.19 ลานบาท  เพิ่มข้ึนกวา
งวดเดียวกันของปกอน 4.25% โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 3,418.47 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 
4.56% 

• บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ  สําหรับไตรมาส 3 (เกาเดือน) ป 2552 เปนเงิน 148.03 ลานบาท  ลดลงกวางวด
เดียวกันของปกอน 5.38%   

• ในไตรมาส 3 (เกาเดือน) ป 2552 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรเพิ่มข้ึนจํานวน 13 
สาขา รวมเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินการอยู ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ทั้งส้ิน 316 สาขา  และจุดขาย
ทั้งส้ินที่ยังเปดดําเนินการอยูจํานวน 33 จุดขาย 

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแต 1 
กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 ในอัตรา 0.10 บาทตอหุน จํานวนหุน 323,921,130 หุน จากกําไรสุทธิ
ของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย เนื่องจากบริษัทฯ มีความสามารถในการทํากําไรอยางตอเนื่อง และ
บริษัทฯ มีสภาพคลองสูง โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลระหวางกาลดังกลาว ในวันอังคารที่ 1 
ธันวาคม 2552 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2552 และมีกําหนดจายเงินปนผลระหวางกาลในวันศุกรที่ 11 
ธันวาคม 2552 

จากการที่บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดี และดําเนินธุรกิจดวยความ
โปรงใสมาโดยตลอด และยังคงมุงม่ันที่จะดําเนินงานธุรกิจที่สอดคลองกับการทําเพื่อประโยชนทางสังคมและ
ส่ิงแวดลอมไปพรอมกันดวย  จึงทําใหบริษัทไดรับรางวัลเกียรติยศ 2 รางวัล ในงาน SET Awards 2009  ซึ่ง
จัดการประกวดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมกับวารสารการเงินธนาคาร  และประกาศรางวัลในวันที่ 
13 พฤศจิกายน 2552 ดังนี้ 

• ไดรับรางวัล Top Corporate Governance Report Awards 2009 (รางวัลรายงานบรรษัทภิบาล
ดีเดน)  โดยบริษัทฯ เปนบริษัทจดทะเบียนนอก SET100 รายเดียวใน 10 บริษัทที่ไดรับรางวัลนี ้  

• ไดรับรางวัล Corporate Social Responsibility Awards 2009 (รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดนดาน 
CSR หรือการรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม)  โดยบริษัทฯ เปนบริษทัจดทะเบียนนอก 
SET100 รายเดียวใน 4 บริษัทที่ไดรับรางวัลนี ้
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นอกจากนั้น ยังไดรับการประเมินจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย 
(กลต.) รวมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน  และสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  ในเร่ืองการจัดการประชุมผูถือหุน
สามัญ (AGM)  ประจําป 2552, 2551 และ 2550 อยูในเกณฑ “ดีเย่ียม และสมควรเปนตัวอยาง” ติดตอกัน 3 ป
ซอน โดยอยูในกลุมบริษทัที่ไดคะแนนเต็ม 100 คะแนนข้ึนไป ซึ่งไดรับการยกยองใหเปนตัวอยางที่ดี จาก กลต. 
การประเมินการจัดการประชุมผูถือหุน  มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนไดตระหนักถึงสิทธิของผูถือหุนและ
หลักบรรษัทภิบาลทีด่ี    
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2.    ภาพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจรานหนังสือ  

บริษัทฯ ยังคงขยายสาขารานหนังสือซีเอ็ดบุคเซน็เตอรอยางตอเนื่อง เพื่ออํานวยความสะดวกใหคนไทย
เขาถึงหนังสือไดงายข้ึน และเพื่อเปนการรองรับการเติบโตในอนาคต  จึงยังคงรักษาความเปนรานหนังสือที่มี
ยอดขายมากที่สุดในประเทศไวได  โดยในไตรมาส  3 ป 2552 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  
เพิ่มข้ึนจํานวน 3 สาขา ไดแก โคลีเซี่ยม สุราษฎธานี, เมเจอร ซีนีเพล็กซ สุขุมวิท และคารฟูร ลพบุรี รวมเปน
สาขาที่เปดไปแลวรวม 340 สาขา โดยเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินงานอยูจํานวน 316 สาขา ซึ่งไดรวมรานเครือขายที่
ยังเปดดําเนินงาน 7 รานเครือขาย และยังมีจุดขายยอยที่ยังเปดดําเนินการอยูทั้งส้ิน 33 จุดขาย นอกจากนี้ยังไดมี
การปรับปรุงสาขาเดิม ใหทันสมัยย่ิงข้ึน และปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพื่อผลักดันยอดขาย และกําไรอยาง
ตอเนื่อง 

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, บริษัท เพชรประกาย จํากัด, สํานักพิมพ สีมวงออน 
และสํานักพิมพ Oxford University Press ซึ่งบริษัทฯ ไดเปนผูแทนจําหนายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ (ELT) ใน
ประเทศไทยในป 2550 เปนตน โดยจัดจําหนายหนังสือผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และ Book Variety รานหนังสือ
อ่ืน และสถาบันการศึกษา นอกจากนั้น บริษัทฯ อยูในชวงการพัฒนาระบบกระจายสินคาใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน 
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 2552  เทียบกับงวดเดียวกันของป 2551 

ตาราง 1 : ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 (9 เดือน) ของป 2552 เทียบกับงวดเดียวกันของป 2551 

     (หนวย:ลานบาท) 

  ไตรมาส 3 (9 เดือน) เปล่ียนแปลง 

  
2552 2551 เพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 
(%) 

รายไดจากการขาย 3,418.47  3,269.37  149.10  4.56  
ตนทุนขาย 2,335.29  2,257.51  77.78  3.45  
กําไรข้ันตน                 1,083.18  1,011.86  71.32  7.05  
รายไดอ่ืน                                         20.05  26.92  (6.87) (25.52) 
รายไดดอกเบี้ยรับและเงินปนผล 7.85  13.24  (5.39) (40.71) 
คาใชจายในการขาย                    577.29  519.28  58.01  11.17  
คาใชจายในการบริหาร      303.02  303.54  (0.52) (0.17) 
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ 25.63  27.28  (1.65) (6.05) 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม               2.82  (0.86) 3.68  (427.91) 
อัตรากําไรข้ันตน (%) 31.69  30.95  0.74  2.39 
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือมราคาและ 
     คาใชจายตัดจาย (EBITDA)      

291.54  277.97  13.57  4.88  

กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรมดําเนินงาน 
     จากงบกระแสเงินสด                  

312.24  295.63 16.61 5.62  

กําไรสุทธิ 148.03  156.44  (8.41) (5.38) 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.46  0.48  (0.02) (4.17) 

 

รายไดรวม สําหรับเกาเดือนแรก ป 2552 เปนเงิน 3,449.19 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึนกวางวดเดียวกัน
ของปกอน  4.25% โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 3,418.47 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึน 4.56%  โดยเปน
ผลมาจากการเปดสาขาใหมของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรเปนจํานวนถึง 49 สาขาในป 2551  และ อีก 13 สาขา ในป 2552 
ซึ่งทําใหรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และรานเครือขาย ยังสูงเพิ่มข้ึนไดถึง 5.49%  นอกจากนั้นรายไดจากธุรกิจ
รับจัดจําหนายหนังสือ และขายสงหนังสือใหรานหนังสืออ่ืน และสถาบันการศึกษา สูงเพิ่มข้ึนกวางวดเดียวกันของป
กอน 3.68%  ซึ่งเปนผลมาจากยอดขายหนังสือซีเอ็ดผลิตเองที่สูงเพิ่มข้ึนกวาเดิมถึงประมาณ 32.81%  ซึ่งสวนหนึ่ง
เปนผลมาจากนโยบาย “โครงการเรียนฟรี 15 ป” ของรัฐบาล  ประกอบกับยอดขายหนังสือที่บริษัทฯ รับจัดจําหนายให
สํานักพิมพอ่ืนก็สูงเพิ่มข้ึนอยางนาพอใจ  โดยเฉพาะหนังสือในกลุมศาสนา ปรัชญา ที่ใชเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจใน
ภาวการณเชนนี้  ประกอบกับการที่สํานักพิมพอ่ืนใหความไววางใจใหบริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายหนังสือที่อยูในกระแส
ความนิยม มากข้ึนอยางตอเนื่อง 
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กําไรจากการดําเนินงาน (Operation profit) สําหรับ 9 เดือนแรกป 2552  เปนเงิน 149.80 ลานบาท 
เพิ่มข้ึน 11.46 ลานบาท คิดเปน 8.29% มีสาเหตุหลักมาจาก อัตรากําไรข้ันตนของบริษัทฯ ที่ปรับตัวเพิ่มข้ึนเล็กนอย  
จากการเพิ่มข้ึนของยอดขาย  และมีสัดสวนสินคาที่มีกําไรข้ันตนสูงมากข้ึน โดยเฉพาะการจําหนายหนังสือที่ซีเอ็ด
ผลิตเอง และหนังสือรับจัดจําหนายในรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และการขายสงใหรานหนังสืออ่ืน และสถาบันการศึกษา   

กําไรสุทธิ สําหรับงวดเกาเดือนแรก ป 2552 เปนเงิน 148.03 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 
5.38% ที่เปนเชนนี้ เนื่องจากในงวดเดียวกันของปกอน ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี จากการบันทึกขาดทุนจากการ
ขายทรัพยสินรอจําหนายเปนรายจายทางภาษี  และรายจายเพื่อการลงทุน หรือตอเติมทรัพยสิน ตามพระราช
กฤษฎีกา ฉบับที่ 475  สวนในปนีบ้ริษัทฯ มิไดใชสิทธิประโยชนทางภาษีจากรายจายลงทุน แตใชสิทธิลดอัตราภาษี
เงินไดนิตบิุคคล จาก 30% เปน 25% สงผลใหภาษีเงินไดนิตบิุคคลของปกอนนอยกวาปกติ ประกอบกับรายไดอ่ืน
ลดลง 12.26 ลานบาท เนื่องจากในไตรมาส 3 ปกอน ไดรับเงินชดเชยจากการยายพื้นที่ของสาขาและรายไดจาก
ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลลดลง 
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3.2  ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 3 เดือนไตรมาส 3 ป 2552  เทียบกับไตรมาส 3 ป 2551 

ตาราง 2 : ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 3 เดือนไตรมาส 3 ป 2552  เทียบกับไตรมาส 3 ป 2551 

     (หนวย:ลานบาท) 

  ไตรมาส 3 (3 เดือน) เปล่ียนแปลง 

  
2552 2551 เพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 
(%) 

รายไดจากการขาย 1,128.94  1,130.12  (1.18) (0.10) 
ตนทุนขาย 770.62  792.86  (22.24) (2.81) 
กําไรข้ันตน                 358.32  337.26  21.06  6.24  
รายไดอ่ืน                                         4.83  14.64  (9.81) (67.01) 
รายไดดอกเบี้ยรับและเงินปนผล 2.69  5.06  (2.37) (46.84) 
คาใชจายในการขาย                    189.75  178.28  11.47  6.43  
คาใชจายในการบริหาร      111.24  110.09  1.15  1.04  
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ 6.46  6.25  0.21  3.36  
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม       (0.37) (0.99)  (0.62) (62.63) 
อัตรากําไรข้ันตน (%) 31.74  29.84  1.90  6.37  
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือมราคาและ    
     คาใชจายตัดจาย (EBITDA)      

86.00  88.07  (2.07) (2.35) 

กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรมดําเนินงาน 
     จากงบกระแสเงินสด                  

93.97 92.84  1.13 1.22 

กําไรสุทธิ 40.20  46.61  (6.41) (13.75) 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.12  0.14  (0.02) (14.29) 

 

รายไดรวมสําหรับไตรมาส 3 ป 2552 เปนเงิน 1,136.09 ลานบาท  หรือลดลงกวางวดเดียวกันของปกอน 
1.11%  โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 1,128.94 ลานบาท  หรือลดลง 0.10%  เกิดจากยอดขายของราน    
ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร และรานเครือขาย ไดรับผลกระทบจากจํานวนลูกคาที่เดินเขาศูนยการคาลดลงเนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย และอารมณซื้อที่ลดลง  และความวิตกเร่ืองไขหวัด 2009 ที่อาจจะรุนแรงเพิ่มข้ึนในไตรมาสนี้  ทําให
ยอดขายรวมแมจะมีการเปดสาขาใหมเพิ่มข้ึนในชวงที่ผานมา  แตก็มีอัตราเพิ่มข้ึนเหลือเพียง 1.76%  แมรายไดจาก
ธุรกิจรับจัดจําหนาย เพิ่มข้ึน 1.56%  แตรายไดโฆษณาในวารสารของบริษัทลดลงมากเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่
ถดถอย จนทําใหบริษัทฯ ตางๆ เลือกที่จะประหยัดงบโฆษณาลง และบริษัทฯ ไดยกเลิกการจัดงานไทยแลนด
อิเล็กทรอนิกส ทําใหรายไดจากการขายของบริษัทลดลงกวาเดิมเล็กนอย นอกจากนี้  รายไดอ่ืนลดลง 12.18 ลานบาท 
เปนผลมาจาก รายไดจากการลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวลดลง  

กําไรจากการดําเนินงาน (Operation profit) สําหรับไตรมาส 3 ป 2552 เปนเงิน 41.91 ลานบาท 
เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันปกอน 6.91% อันเปนผลมาจาก อัตรากําไรข้ันตนของบริษัทฯ ที่ปรับตัวเพิ่มข้ึนเล็กนอย  
จากการเพิ่มข้ึนของยอดขายสินคาที่มีกําไรข้ันตนสูงมากข้ึน  โดยเฉพาะหนังสือซีเอ็ดผลิต และหนังสือรับจัดจําหนาย 
ที่มีสัดสวนเพิ่มมากข้ึน 
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กําไรสุทธิ สําหรับไตรมาส 3 ป 2552  เปนเงิน 40.20 ลานบาท  ซึ่งลดลงกวางวดเดียวกันของปกอน 6.41 
ลานบาท คิดเปน 13.75% สาเหตุเกิดจากในปกอน บริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนรายจายเพื่อการลงทุน หรือตอเติม
ทรัพยสิน ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 475 สวนในปนี้บริษทัฯ มิไดใชสิทธิประโยชนทางภาษีจากรายจายลงทุนแต
ใชสิทธิลดอัตราภาษีเงินไดนิติบคุคล จาก 30% เปน 25% สงผลใหภาษีเงินไดนิติบคุคลของปกอนนอยกวาปกต ิ 
ประกอบกับรายไดอ่ืนลดลง 12.18 ลานบาท เนื่องจากในไตรมาส 3 ปกอน ไดรับเงินชดเชยจากการยายพื้นที่ของ
สาขาและรายไดจากดอกเบี้ยรับและเงินปนผลลดลง 
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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 
ไตรมาส 3 6/2552 12/11/2552 11/12/2552 0.10 32.39 

รวม 0.30 97.17 
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-ก.ย.-52 31-ธ.ค.-51 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
 จํานวนเงิน % ตอ จํานวนเงิน % ตอ จํานวนเงิน % 
รายการ (ลานบาท) สินทรัพย

รวม 
(ลานบาท) สินทรัพย

รวม 
(ลานบาท)  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 386.95 21.42 336.68 18.43 50.27  14.93  
เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ 189.10 10.47 167.93 9.19 21.17  12.61  
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 92.31 5.11 81.12 4.44 11.19  13.79  
เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม - - 11.00 0.60 (11.00) (100.00) 
สินคาคงเหลือ-สุทธิ 420.33 23.27 498.63 27.30 (78.30) (15.70) 
ลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหาย 12.71 0.70 - - 12.71  100  
     รวมสินทรัพยหมุนเวียน           1,139.15 63.06 1,133.49 62.06 5.66  0.50  
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัท
รวม-สุทธิ 

76.92 4.26   75.60  4.14 1.32  1.75  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ   321.82 17.82    345.22  18.90 (23.40) (6.78) 
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 119.73 6.63    129.13  7.07 (9.40) (7.28) 
เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา 67.37 3.73       63.68  3.49 3.69  5.79  
     สินทรัพยรวม                     1,806.42 100.00 1,826.49 100.00 (20.07) (1.10) 
 

ดานสินทรัพย  ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพยทั้งส้ิน 1,806.42 ลานบาท ลดลงจากส้ิน
ปกอน 20.07 ลานบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยดังนี ้

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3 ป 2552  เทากับ 386.95 ลานบาท 
เพิ่มข้ึน 50.27 ลานบาท จากการลงทุนเพิ่มในพันธบัตรรัฐบาล (อายุไมเกิน 3 เดือน) 

• เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ เทากับ 189.10  ลานบาท เพิ่มข้ึน 21.17 ลานบาท เนื่องจากนําเงินฝาก
ประจํา 7 เดือน และมูลคาราคาตลาดของหลักทรัพยเผื่อขายปรับเพิ่มข้ึนจากปกอน 

• ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ เทากับ 92.31 ลานบาท เพิ่มข้ึน 11.19 ลานบาท เกิดจากลูกหนี้รับ
จัดจําหนาย เนื่องจากมีการขายสงหนังสือใหกับลูกคาเพิ่มข้ึนในชวงเปดภาคเรียน 

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

• สินคาคงเหลือ-สุทธิ เทากับ 420.33 ลานบาท  ลดลง 78.30 ลานบาท เนื่องจากสามารถขายหนังสือ
ตางประเทศในกลุมแบบเรียนของสํานักพิมพ Oxford University Press ที่สํารองไวเพื่อขายเม่ือ
ปลายปกอน ไดเปนจํานวนมากในชวงเปดภาคเรียน 
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• ลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหาย เพิ่มข้ึน 12.71 ลานบาท  เกิดจากการรอรับชําระคาเคลมประกันความ
เสียหายจากอัคคีภัยของสาขาแหงหนึ่ง 

• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ  เทากับ 321.82 ลานบาท  ลดลง 23.40 ลานบาท โดยสวนใหญเกิด
จากคาเส่ือมราคาประจํางวด 

ดานหนี้สิน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ มีหนี้สินทั้งส้ิน 1,152.72  ลานบาท ลดลง 19.82 ลาน
บาท คิดเปน 1.69% โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สิน ดังนี ้

• ภาษีเงินไดนิตบิุคคลคางจาย ลดลง 5.33 ลานบาท เนื่องจากกําไรสําหรับ 9 เดือนแรกของป 2552 
ลดลง 

• เจาหนี้และตั๋วเงินจายอ่ืน ลดลง 19.79 ลานบาท โดยสวนใหญเปนการลดลงเนื่องจากเม่ือปลายป
กอนมีการออกเช็คจายลวงหนาคาเชาคลังสินคา (โกดังกิ่งแกว) และคาเชาสาขาคางจาย 

• หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน เพิ่มข้ึน 4.96 ลานบาท สวนใหญเปนเจาหนี้คปูองที่เพิ่มข้ึน 

สวนของผูถือหุน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 คงเหลือ  653.70 ลานบาท ลดลง 0.25 ลานบาท คิดเปน 
0.04% เนื่องจาก 

• กําไรสุทธิ สําหรับ 9 เดือนไตรมาส 3 ป  2552  จํานวน 148.03  ลานบาท 

• ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน ลดลง 11.18 ลานบาท เนื่องจากราคาตลาดของ
กองทุนเปดแอสเซทพลัสราคาสูงข้ึนจากปลายปที่ผานมา 

• กําไรสะสมลดลงเนื่องจากการจายเงินปนผลรวม 158.72 ลานบาท  
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5.2 กระแสเงินสด 

ตาราง 5  :  กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) สําหรับงวด 9 เดือนแรกของป 2552 เทียบกับงวดเดียวกันของ    
ปกอน                                                                           

 
      (หนวย : ลานบาท) 
  ม.ค.–ก.ย. เปล่ียนแปลง 
  2552 2551 เพ่ิมข้ึน  

(ลดลง) 
(%) 

กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 251.01 209.05 41.96 20.07 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (39.90) (80.28) 40.38 50.30 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (160.84) (151.02) (9.82) (6.50) 
กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) 50.27 (22.25) 72.52 325.93 

กระแสเงินสดไดมาจากการดําเนินงานของงวด 9 เดือนแรก ป 2552 จํานวน  251.01 ลานบาท  
เนื่องจาก 

• กําไรจากการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน จํานวน 312.24 ลานบาท  
• กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ 9 เดือนแรกของ ป 2552 จํานวน 207.80 ลานบาท 

• คาใชจายที่ไมเปนตัวเงิน จํานวน 104.44 ลานบาท ( เชน คาเส่ือมราคาและสิทธิการเชา 81.27
ลานบาท, ขาดทุนสินคาสูญหาย 16.61 ลานบาท, ขาดทุนจากสํารองสินคาสูญหาย 7.01 ลาน
บาท, ขาดทุนจากการบริจาคสินคา 8.36 ลานบาท, สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 
2.82 ลานบาท) 

• เงินสดลดจากลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับเพิ่มข้ึน 9.77 ลานบาท เนื่องจากมีการขายสงใหทางรานคา
เพื่อใชขายในชวงเปดเทอม 

• เงินสดเพิ่มจากสินคาคงเหลือลดลง 30.95 ลานบาท สวนใหญเกิดจากหนังสือตางประเทศลดลง  
จากการขายสินคาในชวงเปดภาคเรียน 

• เงินสดลดลงจากเจาหนี้และตั๋วเงินจายอ่ืนลดลง จํานวน 19.79 ลานบาท โดยสวนใหญเปนการลดลง
เนื่องจากเม่ือปลายปกอนมีการออกเช็คจายลวงหนาคาเชาคลังสินคา (โกดังกิ่งแกว) และคาเชาสาขา
คางจาย 

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมการลงทุนของงวด 9 เดือนแรก ป 2552 จํานวน (39.90) ลานบาท 
เนื่องจาก   

• เงินสดลดจากการซื้อทรัพยสิน จํานวน 48.05 ลานบาท เนื่องจากการลงทุนเพื่อขยายสาขา 
• เงินสดเพิ่มข้ึนจากการรับชําระเงินจากบริษัทรวม (บริษัท เพลินพัฒน จํากัด) 14.00 ลานบาท 
• เงินสดลดจากการนําเงินไปฝากประจํา 7 เดือน จํานวน 10.00 ลานบาท 

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินของงวด 9 เดือนแรก ป 2552 จํานวน  (160.84)  ลานบาท  
เนื่องจาก จายเงินปนผล จํานวน 158.72 ลานบาท  
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 5.3 อัตราสวนทางการเงิน 

ตาราง 6 : อัตราสวนทางการเงิน  ซึ่งคํานวณตามสูตรของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)  9M'52 9M'51 
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.00 0.97 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.58 0.50 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร ( PROFITABILITY RATIO )  9M'52 9M'51 
อัตรากําไรข้ันตน % 31.69 30.95 
อัตรากําไรสุทธิ % 4.29 4.73 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน* % 28.25 32.19 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย* % 14.56 16.87 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)  9M'52 9M'51 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.76 1.79 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เทา 1,980.47 1,851.64 
*คํานวณจากกําไรสุทธิปรับแบบเต็มป 
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