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คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ : SE-ED 

1. ภาพรวม 

ในป 2552 ที่ผานมา ประเทศไทย ยังคงไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย  ภาวะความผันผวน
ของราคาน้ํามันในตลาดโลก ปญหาการวางงาน ปญหาความไมแนนอนทางการเมืองและปญหาการแพรกระจายของ
ไขหวัด 2009 ทําใหกําลังซื้อลดลง และมีผูเขาศูนยการคาลดลง ซึ่งกระทบตออุตสาหกรรมคาปลีกในภาพรวมของ
ประเทศ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ยังสามารถรักษาระดับการเติบโตของรายไดและกําไรไดอยางตอเนื่อง  และเปนที่นา
พอใจ  โดยมีผลการดําเนินงานสําหรับป 2552 ที่สําคัญ ดังนี้ 

• การจัดทํางบการเงินรวม   ในไตรมาส 4/2552 บริษัทฯ มีการจัดทํางบการเงินรวมระหวางบริษัทฯ กับ 
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด ซึ่งเปนผูดําเนินกิจการ โรงเรียนเพลินพัฒนา  โดยมีผลสืบเนื่องมาจากการที่
คุณทนง โชติสรยุทธ กรรมการผูจัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ไดเขาไปดํารงตําแหนง
รักษาการผูอํานวยการของโรงเรียนเพลินพัฒนา ในไตรมาส 4 ป 2552 ที่ผานมา  ทําใหบริษัทฯ มีอํานาจ
ในการควบคุมการกําหนดนโยบายทางการเงิน  และการดําเนินงานของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด  ซึ่งถือ
ไดวาบริษัทดังกลาว เปนบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 เร่ือง “งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุง 2550)”  ดังนั้น บริษัทฯ จึงนํางบการเงินของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด 
มาจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป  

• รายไดรวมสําหรับป 2552 ประกอบดวย  
- รายไดรวมตามงบการเงินรวม : บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดรวมสําหรับป 2552  เปนเงิน 

4,673.69 ลานบาท  โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย และรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา
และบริการ จํานวน 4,621.07 ลานบาท  

- รายไดรวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ : บริษัทฯ มีรายไดรวมสําหรับป 2552  เปนเงิน 4,646.84
ลานบาท หรือเติบโตสูงข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 5.03%  โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการ
ขายจํานวน 4,595.76 ลานบาท หรือเติบโตสูงข้ึน 5.17%  

• กําไรสุทธิสําหรับป 2552 ประกอบดวย 
- กําไรสุทธิตามงบการเงินรวม : บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิสําหรับป 2552  เปนเงิน 217.51 

ลานบาท   
- กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ : บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับป 2552  เปนเงิน 214.36 ลาน

บาท หรือเติบโตสูงข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 8.50%  

• การเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  ในป 2552 บริษัทฯ ไดขยายสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็น
เตอร เพิ่มข้ึนอีก 21 สาขา รวมเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินการอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ทั้งส้ิน 324
สาขา และจุดขายยอยทั้งส้ินที่ยังเปดดําเนินการอยูจํานวน 33 จุดขาย 
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ อนุมัติและเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
พิจารณาจายเงินปนผลประจําป สําหรับผลการดําเนินงานป 2552 ในอัตราหุนละ 0.66 บาท จํานวนหุน 
323,921,130 หุน จากกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบคุคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ไดจายเงิน
ปนผลระหวางกาลไปแลว 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 0.10 บาท  รวมเปน 0.30 บาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงจะจายเงินปน
ผลเพิ่มเติมในงวดนี้ในอัตราหุนละ 0.36 บาท จํานวนหุน 323,921,130 หุน เนื่องจากบริษัทฯ มีความสามารถใน
การทํากําไรอยางตอเนื่อง และบริษัทฯ มีสภาพคลองสูง โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล
ดังกลาว ในวันจันทรที่ 17 พฤษภาคม 2553 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2553 และมี
กําหนดจายเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553  

จากการที่บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดี และดําเนินธุรกิจดวยความ
โปรงใสมาโดยตลอด และยังคงมุงม่ันที่จะดําเนินงานธุรกิจที่สอดคลองกับการทําเพื่อประโยชนทางสังคมและ
ส่ิงแวดลอมไปพรอมกันดวย ไดสงผลสะทอนในป 2552 ดังนี ้

• 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 ้

• ไดรับการประกาศผลรายงานการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ประจําป 2552 และ 2551 (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies 2009 and 2008) วาอยูในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว)  ติดตอกัน 2 ปซอน ซึ่งจัดโดย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

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  4 ป 2552 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  
เพิ่มข้ึนจํานวน 7 สาขา ไดแก คารฟูร ลําลูกกา, City Mall อุบลราชธานี, โลตัส อมตะนคร, โลตัส บัวใหญ 
นครราชสีมา, เซ็นทรัล พลาซา ขอนแกน, คารฟูร ชุมพร และโลตัส หนองแค สระบุรี  รวมเปนสาขาที่เปดไปแลว
รวม 348 สาขา โดยเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินงานอยูจํานวน 324 สาขา ซึ่งไดรวมรานเครือขายที่ยังเปดดําเนินงาน 
7 รานเครือขาย และยังมีจุดขายยอยที่ยังเปดดําเนินการอยูทั้งส้ิน 33 จุดขาย นอกจากนี้ยังไดมีการปรับปรุงสาขา
เดิม ใหทันสมัยย่ิงข้ึน และปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพื่อผลักดันยอดขาย และกําไรอยางตอเนื่อง 

ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ  
บริษัทฯ เพิ่มบทบาทเปนผูจัดจําหนายรายใหญที่สุดของประเทศมากข้ึน โดยรับจัดจําหนายใหกับ

สํานักพิมพทั้งในประเทศและตางประเทศ  เชน บริษัท สํานักพิมพ เอ็มไอเอส จํากัด, บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่น
แนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน), บริษัท โปรวิชั่น จํากัด, สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), บริษัท เอ็ด
ดูเคชั่น ไมนด ไลน มัลติมีเดีย จํากัด, บริษัท เอ็มไอเอส ซอฟทเทค จํากัด, บริษัท รักลูก กรุป จํากัด, บริษัท เดย 
โพเอทส จํากัด, บริษัท อักษรศาสตร พับลิเคชั่น จํากัด, บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จํากัด และสํานักพิมพ Oxford 
University Press ซึ่งบริษัทฯ ไดเปนผูแทนจําหนายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ (ELT) ในประเทศไทยในป 2550 
เปนตน โดยจัดจําหนายหนังสือผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 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  เพื่อสงเสริมใหเยาวชน  และคนทั่วไป มีทักษะในการอานภาษาอังกฤษมากย่ิงข้ึน   

นอกจากนี้ยังใหความสําคัญในการพัฒนา  และติดตั้งเคร่ืองมือส่ือสาร  เพื่อเพิ่มชองทางการ
ประชาสัมพันธ  เพื่อใหสามารถกระจายสินคาใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดเหมาะสมข้ึน  ซึ่งจะสงผลใหสินคาที่
บริษัทฯ ผลิตมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงข้ึน 
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3. ผลการดําเนินงาน 

3.1 ผลการดําเนินงานของป 2552  เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน (ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ) 

ตาราง 1 : ผลการดําเนินงานของป 2552  เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 

    (หนวย:ลานบาท) 
 ม.ค.-ธ.ค. เปล่ียนแปลง 
 งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
 

งบการเงิน 
รวม 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

เพ่ิมข้ึน  
 2552 2552 2551 (ลดลง) (%) 
รายไดจากการขาย 4,596.00  4,595.76 4,370.00  225.76  5.17  
รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา 25.07  -              -  - - 
   และบริการ      
ตนทุนขาย 3,138.73  3,138.55 3,030.31  108.24  3.57  
ตนทุนบริการ 17.41  - - - - 
รวมตนทุนขายและบริการ 3,156.14  3,138.55 3,030.31  108.24  3.57  
กําไรข้ันตน                 1,464.93  1,457.21 1,339.69  117.52  8.77  
รายไดอ่ืน                                    37.00        36.83  34.80  2.03  5.83  
รายไดดอกเบี้ยรับและเงินปนผล 12.80  14.25 19.69  (5.44) (27.63) 
คาใชจายในการขาย 773.36  773.36 706.98  66.38  9.39  
คาใชจายในการบริหาร 417.64  412.58 397.86  14.72  3.70  
คาตอบแทนกรรมการ 32.04  32.04 33.53  (1.49) (4.44) 
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) ในบริษัทรวม 2.82  - - - - 
อัตรากําไรข้ันตน (%) 31.70        31.71  30.66  -  1.05 
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือม 409.26  401.44 360.43  41.01 11.38 
   ราคาและคาใชจายตัดจาย (EBITDA)       
กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรม  423.34  416.86 386.56  30.30  7.84  
    ดําเนินงานจากงบกระแสเงินสด      
กําไรสุทธิ 217.51  214.36 197.56  16.80  8.50  
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.67  0.66  0.61  0.05  8.20  
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บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดรวมสําหรับป 2552  เปนเงิน 4,673.69 ลานบาท  ซึ่งสวนใหญเปน
รายไดจากการขายและคาธรรมเนียมการศึกษาและบริการ  ทั้งนี้รายไดรวมดังกลาวเปนรายไดของบริษัทฯ จํานวน 
4,646.84 ลานบาท ซึ่งเติบโตสูงข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 5.03%  โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย
จํานวน 4,595.76 ลานบาท หรือเติบโตสูงข้ึน 5.17%   

สําหรับสาเหตุใหญที่ทําใหมีรายไดรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย  เพิ่มข้ึนมาจากรายไดรวมตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ  ที่เติบโตสูงข้ึนจากการเปดสาขาใหมของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรเปนจํานวนมากในป 2551 และป 
2552  ทําใหรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร และรานเครือขาย เพิ่มสูงข้ึน 5.62%   

นอกจากนั้นรายไดจากธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ และขายสงหนังสือใหรานหนังสืออ่ืน และ
สถาบันการศึกษา สูงเพิ่มข้ึนกวางวดเดียวกันของปกอน 7.35%  ซึ่งเปนผลมาจากยอดขายหนังสือที่บริษัทฯ ผลิต
เองและรับจัดจําหนายที่สูงเพิ่มข้ึน  ประกอบกับการที่สํานักพิมพอ่ืนใหความไววางใจใหบริษัทฯ เปนผูจัดจําหนาย
หนังสือที่อยูในกระแสความนิยม มากข้ึนอยางตอเนื่อง 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิสําหรับป 2552  เปนเงิน 217.51 ลานบาท  โดยกําไรสุทธิที่
เพิ่มข้ึน สวนใหญเปนผลมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ดังตอไปนี้  

• อัตรากําไรข้ันตนปรับตัวสูงข้ึน  จากการจําหนายหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง และหนังสือที่รับจัด
จําหนาย ในรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และรานเครือขาย ที่มีสัดสวนเพิ่มมากข้ึน 

• มีการเปลี่ยนแปลงระบบการบนัทึกสินคาประเภทวารสารและหนังสือพิมพ ในรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ที่
ในอดีตมีการบันทึกเปนตนทุนขายทั้งจํานวน ตั้งแตรับมาจําหนายเนื่องจากระบบบารโคดของวารสาร
และหนังสือพิมพของประเทศไทยยังไมสมบูรณ 
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3.2 ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 3 เดือน ไตรมาส 4 ป 2552  เทียบกับไตรมาส 4 ป 2551 

ตาราง 2 : ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 3 เดือนไตรมาส 4 ป 2552 เทียบกับไตรมาส 4 ป 2551 

    (หนวย:ลานบาท) 
 ไตรมาส 4 (3 เดือน) เปล่ียนแปลง 
 
 

งบการเงิน 
รวม 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

   เพ่ิมข้ึน  
 2552 2552 2551 (ลดลง) (%) 
รายไดจากการขาย 1,177.53  1,177.28  1,100.63  76.65 6.96  
รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา 25.07  -           - - - 
   และบริการ      
ตนทุนขาย 805.14  804.95  772.80  32.15  4.16  
ตนทุนบริการ 17.41  -          - - - 
รวมตนทุนขายและบริการ 822.55  804.95  772.80  32.15  4.16  
กําไรข้ันตน                 380.05  372.33  327.83  44.50  13.57  
รายไดอ่ืน                                    16.94  16.79  7.88  8.91  113.07  
รายไดดอกเบี้ยรับและเงินปนผล 4.95  4.90  4.95  0.05 1.01 
คาใชจายในการขาย 196.07  196.07  187.70  8.37 4.46 

คาใชจายในการบริหาร 112.92  107.86  94.32 13.54 14.36 
คาตอบแทนกรรมการ 6.41  6.41  6.25  0.16  2.56  
อัตรากําไรข้ันตน (%) 31.60  31.63  29.79  -  1.84 
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือม- 114.08 111.21  80.10  31.11 38.84  
   ราคาและคาใชจายตัดจาย (EBITDA)      
กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรม  118.91 104.62  90.93  13.69  15.06  
   ดําเนินงานจากงบกระแสเงินสด      
กําไรสุทธิ 69.48 67.65 38.76 28.89 74.54 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.21  0.21  0.12  0.09  75.00  
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บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดรวมสําหรับไตรมาส 4  ป 2552 เปนเงิน 1,224.49 ลานบาท  ซึ่ง
สวนใหญเปนรายไดจากการขายและคาธรรมเนียมการศึกษา  ทั้งนี้รายไดรวมดังกลาวเปนรายไดตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการจํานวน 1,198.97 ลานบาท  ซึ่งเติบโตสูงข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 7.68% โดยในจํานวนนี้เปน
รายไดจากการขายจํานวน 1,177.28 ลานบาท หรือเติบโตสูงข้ึน 6.96% ซึ่งถือวามีอัตราการเติบโตมากกวา 9 
เดือนแรกที่ผานมา 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิสําหรับไตรมาส 4 ป 2552  เปนเงิน 69.48 ลานบาท  โดยใน
จํานวนนี้เปนกําไรสุทธิของบริษัทฯ จํานวน 67.65 ลานบาท หรือเติบโตสูงข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 74.54%  
โดยสาเหตุที่ในไตรมาส 4/2552 มีกําไรสูงข้ึนผิดปกตินั้น  เนื่องมาจากสาเหตุที่กลาวมาแลวในการอธิบายผลการ
ดําเนินงานของป 2552 ซึ่งเกิดจากกําไรข้ันตนที่เพิ่มสูงข้ึน 1.84%  ที่สืบเนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มข้ึนเปนสินคา
กลุมที่มีอัตรากําไรข้ันตนสูง  และการเปลี่ยนแปลงระบบการบันทึกสินคาประเภทวารสาร และหนังสือพิมพ รวมถึง
การรับรูผลตางจากเงินชดเชยจากการเคลมประกันและรายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีเจาหนี้ 
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4.   นโยบายการจายเงินปนผล 

การจายเงินปนผล  บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินไดนิตบิุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเสนอใหมีการจายเงินปนผลประจําป ในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปถัดจากปที่ดําเนินการ  

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 11/5/2552 9/6/2552 0.10 32.39 
ไตรมาส 2 4/2552 14/8/2552 11/9/2552 0.10 32.39 
ไตรมาส 3 6/2552 12/11/2552 11/12/2552 0.10 32.39 
ไตรมาส 4 1/2553 24/2/2553 27/5/2553 0.36* 116.61 

รวม 0.66 213.78 

ผลการดําเนินงาน ป 2551 
 มติที่ประชุม 

คณะกรรมการ/ ผูถือ
หุน คร้ังที ่

วันที่ประชุม วันที่จาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

ไตรมาส 1 2/2551 9/5/2551 6/6/2551 0.10 32.39 
ไตรมาส 2  3/2551 8/8/2551 5/9/2551 0.10 32.39 
ไตรมาส 3 4/2551 12/11/2551 11/12/2551 0.10 32.39 
ไตรมาส 4 1/2552 29/4/2552 28/5/2552 0.29 93.94 

รวม 0.59 191.11 
ผลการดําเนินงาน ป 2550 

 มติที่ประชุม 
คณะกรรมการ/ ผูถือ

หุน คร้ังที ่
วันที่ประชุม 

วันที่จาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

ไตรมาส 1 2/2550 10/5/2550 8/6/2550 0.10 32.36 
ไตรมาส 2 3/2550 9/8/2550 6/9/2550 0.10 32.37 
ไตรมาส 3 5/2550 13/11/2550 11/12/2550 0.10 32.38 
ไตรมาส 4 1/2551 29/4/2551 28/5/2551 0.26 84.22 

รวม 0.56 181.33 
หมายเหตุ *  เปนอัตราเงินปนผลที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยยังรอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป  

     พ.ศ. 2553  ในวันท่ี 29 เมษายน  พ.ศ. 2553 และคํานวณจากจํานวนหุนสามัญ ณ วันท่ี 2 ธันวาคม  พ.ศ. 2552 
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5.   ฐานะทางการเงิน 

5.1 สวนประกอบของสินทรัพย (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ตาราง 4 : สวนประกอบของสินทรัพย (บางสวน)                               

    (หนวย : ลานบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

31-ธ.ค.-52 31-ธ.ค.-52 31-ธ.ค.-51 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) รายการ 
จํานวน 
เงิน  

 

% ตอ
สินทรัพย
รวม 

จํานวน 
เงิน  

 

% ตอ
สินทรัพย
รวม 

จํานวน 
เงิน 

 

% ตอ
สินทรัพย
รวม 

จํานวน
เงิน 

(%) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 544.81 25.63 506.61 26.03  336.68  18.49  169.93  50.47  
เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ 188.94 8.89 188.94 9.71  167.93  9.22  21.01  12.51  
ลูกหนี้การคา-สุทธิ 98.69 4.64 96.80 4.97  81.12  4.46  15.68  19.33  
เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม - - - - 11.00  0.60  (11.00) (100.00) 
สินคาคงเหลือ-สุทธ ิ 441.35 20.77 438.84 22.55  498.62  27.39  (59.78) (11.99) 
ลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหาย 17.79 0.84 17.79 0.91  - - 17.79 100.00 
     รวมสินทรัพยหมุนเวียน           1,339.74 63.04 1,292.39  66.41  1,133.49  62.26  158.90  14.02  
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัท 
    รวม-สุทธิ 

26.18 1.23 69.53 3.57  69.53  3.82  - - 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ   485.68 22.85 318.87 16.38  345.22  18.96  (26.35) (7.63) 
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 116.56 5.48 116.56 5.99  129.12  7.09  (12.56) (9.73) 
เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา 69.32 3.26 69.32 3.56  63.68  3.50  5.64  8.86  
     สินทรัพยรวม                     2,125.39 100.00 1,946.13 100.00 1,820.43  100.00  125.70  6.90  

ดานสินทรัพย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยทั้งส้ิน 2,125.39 ลานบาท 
สินทรัพยดังกลาวเปนสวนของบริษัทฯ จํานวน 1,946.13 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปกอน 125.70 ลานบาท โดยมี
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยดังนี ้

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เทากับ 506.61 ลานบาท 
เพิ่มข้ึน 169.93 ลานบาท จากรับเงินจากการขายสินคาที่สาขาชวงปลายป  

• เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ เทากับ 188.94 ลานบาท เพิ่มข้ึน 21.01 ลานบาท เนื่องจากนําเงินฝาก
ประจํา 7 เดือน และมูลคาราคาตลาดของหลักทรัพยเผื่อขายปรับเพิ่มข้ึนจากปกอน 

• ลูกหนี้การคา-สุทธิ เทากับ 96.80 ลานบาท เพิ่มข้ึน 15.68 ลานบาท เกิดจากลูกหนี้รับจัดจําหนาย 
เนื่องจากมีการรับรูรายไดจากการฝากขายจากลูกหนี้รายใหญในชวงส้ินป 

• เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม ลดลง 11 ลานบาท เนื่องจากบริษัท เพลินพัฒน จํากัด สามารถหาแหลง
เงินกูที่มีตนทนุทางการเงินที่ต่ํากวาได  จึงจายคืนเงินกูในไตรมาส 1/2552 
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• สินคาคงเหลือ-สุทธิ เทากับ 438.84 ลานบาท ลดลง 59.78 ลานบาท  เนื่องจากสามารถขายหนังสือ
ตางประเทศในกลุมแบบเรียนของสํานักพิมพ Oxford University Press ที่สํารองไวเพื่อขายเม่ือ
ปลายปกอน ไดเปนจํานวนมากประกอบกบัการบริหารสินคาคงเหลือใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

• ลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหาย เพิ่มข้ึน 17.79 ลานบาท  เกิดจากการรอรับชําระคาเคลมประกันความ
เสียหายจากบริษัทประกัน 

• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ  เทากับ 318.87 ลานบาท  ลดลง 26.35 ลานบาท  โดยสวนใหญเกิด
จากคาเส่ือมราคาประจํางวด 

• สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ เทากับ 116.56  ลานบาท  ลดลง 12.56 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจาก
การตัดจายประจําป 2552 

ดานหนี้สิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินทั้งส้ิน 1,381.58 ลานบาท โดยเปนสวน
ของบริษัทฯ จํานวน 1,264.97 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปกอนจํานวน 92.43 ลานบาท คิดเปน 7.88%  โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงของหนี้สิน ดังนี ้

• เจาหนี้การคา เทากับ 1,031.36 ลานบาท เพิ่มข้ึน 58.22 ลานบาท โดยสวนใหญเปนการเพิ่มข้ึน
ของเจาหนี้หนังสือรับจัดจําหนาย ในปลายไตรมาส 4/2552 

• เจาหนี้อ่ืน เทากับ 46.47 ลานบาท เพิ่มข้ึน 9.80 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจากคาเชา และ
คาบริการสาขาคางจายในชวงปลายป 

• คาใชจายคางจาย เทากับ 106.29 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 8.85 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจากการตั้ง
โบนัสคางจาย 

• ภาษีเงินไดนิตบิุคคลคางจายเพิ่มข้ึน 9.50 ลานบาท  เนื่องจากในป 2551 ไดรับสิทธิประโยชนทาง
ภาษีจากการขายอาคารพาณิชยที่ดินแดง  

สวนของผูถือหุน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนคงเหลือ 743.81 ลาน
บาท  โดยเปนสวนของบริษัทฯ จํานวน 681.16 ลานบาท เพิ่มข้ึน 33.27 ลานบาท คิดเปน 5.14% เนื่องจาก 

• กําไรสุทธิสําหรับป  2552 จํานวน 214.36 ลานบาท 

• กําไรสะสมลดลงจากการจายเงินปนผลรวม 191.11 ลานบาท  

• ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน ลดลง 11.02 ลานบาท เนื่องจากราคาตลาดของ
หลักทรัพยเผื่อขายราคาสูงข้ึนจากปลายปที่ผานมา 
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5.2 กระแสเงินสด 
ตาราง 5 : กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) สําหรับงวดป 2552 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน                                                

    (หนวย : ลานบาท) 
 ม.ค.–ธ.ค. เปล่ียนแปลง 
 งบการเงิน

รวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
   เพ่ิมข้ึน  
 2552 2552 2551 (ลดลง) (%) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 434.10 419.42 334.97 84.45 25.21 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (32.80) (56.26) (113.66) 57.40 50.50 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (193.17) (193.23) (183.41) (9.82) (5.35) 
กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) 208.13 169.93 37.90 132.03 348.36 

กระแสเงินสดไดมาจากการดําเนินงาน  สําหรับ ป 2552  จํานวน  434.10 ลานบาท โดยเปนสวน
ของบริษัทฯ จํานวน 419.42 ลานบาท เนื่องจาก 

• กําไรจากการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน จํานวน 416.86 ลานบาท  
• กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ ป 2552 จํานวน 290.15 ลานบาท 
• รายไดและคาใชจายที่ไมเปนตัวเงินหรือไมเกี่ยวของกับการดําเนินงานหลัก จํานวน 

126.71 ลานบาท (เชน คาเส่ือมราคาและสิทธิการเชา 108.13 ลานบาท, คาใชจายจาก
สินคาสูญหาย 21.11 ลานบาท, คาใชจายจากการบริจาคสินคา 19.90 ลานบาท) 

• เงินสดเพิ่มจากเจาหนี้การคาเพิ่มข้ึน จํานวน 65.31 ลานบาท 

• เงินสดลดจากลูกหนี้การคาเพิ่มข้ึน 16.25 ลานบาท เนื่องจากในปลายไตรมาส 4/2552 มีการ
บันทึกลกูหนี้เพิ่มจากการเคลียรยอดสินคาฝากขายกับลูกหนี้รายใหญ 

• เงินสดลดจากการจายภาษีเงินไดนิติบคุคล 66.29 ลานบาท  

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมการลงทุน สําหรับ ป 2552  จํานวน (32.80) ลานบาท โดยเปน
สวนของบริษัทฯ จํานวน (56.26) ลานบาท เนื่องจาก   

• เงินสดลดจากการซื้อทรัพยสิน จํานวน 69.39 ลานบาท เนื่องจากการลงทุนเพื่อขยายสาขา 

• เงินสดเพิ่มข้ึนจากการรับชําระเงินจากบริษัทรวม (บริษัท เพลินพัฒน จํากัด) 11.00 ลานบาท 

• เงินสดลดจากการนําเงินไปฝากประจํา 7 เดือน จํานวน 10.00 ลานบาท 

• เงินสดเพิ่มข้ึนจากการรับเงินปนผลจากเงินลงทุน จํานวน 10.14 ลานบาท 

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับ ป 2552  จํานวน  (193.17) ลานบาท  ซ่ึงเปนสวน
ของบริษัทฯ จํานวน  (193.23) เนื่องจากการจายเงินปนผล 
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5.3  อัตราสวนทางการเงิน* 

ตาราง 6: อัตราสวนทางการเงิน  ซึ่งคํานวณตามสูตรของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)  2552 2551 
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.03 0.97 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.63 0.50 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด รอบ 0.35 0.30 
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การคา รอบ 8.28 8.24 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 43 44 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 6.03 5.86 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย วัน 60 61 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ เทา 3.13 3.31 
ระยะเวลาชําระหนี้ วัน 115 109 
Cash Cycle วัน (12) (4) 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร  ( PROFITABILITY RATIO )  2552 2551 
อัตรากําไรข้ันตน % 31.71 30.66 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน % 6.32 5.85 
อัตรากําไรอ่ืน % 1.10 1.23 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร % 144.47 130.94 
อัตรากําไรสุทธิ % 4.61 4.47 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 32.26 30.41 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)   2552 2551 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % 15.42 14.42 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % 70.89 67.30 
อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 0.62 2.50 
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อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)  2552 2551 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.86 1.81 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เทา 3,023.42 2,295.08 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน เทา 1.60 0.97 
อัตราการจายเงินปนผล** % 99.73 96.74 
    
*     การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน ไดนําขอมูลจากงบการเงินเฉพาะกิจการมาจัดทํา เนื่องจากสามารถชวยใหการนําขอมูลไปใชได

สะทอนถึงผลการดําเนินงานที่แทจริงของบริษัทฯ 
**   อัตราการจายเงินปนผลป 2552 เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ  โดยยังรอพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป  
      ในวันท่ี 29 เมษายน 2553 และคํานวณจากจํานวนหุนสามัญ ณ วันท่ี 2 ธันวาคม 2552 
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