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คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ : SE-ED 

1. ภาพรวม 

ในไตรมาส 1/2553 ที่ผานมา แมวาสภาวะเศรษฐกิจโลกและไทยโดยรวม จะมีแนวโนมการปรับตัวในทิศทาง
ที่ดีข้ึน  แตอยางไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยก็ยังคงตองเผชิญกับปญหาทางการเมืองอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะปลาย
ไตรมาส 1/2553 ที่ปญหาการชุมนุมเร่ิมขยายวงกวางและทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน จนสงผลกระทบตอความเชื่อม่ัน
ของผูบริโภค ตลอดจนสรางความตึงเครียดและความกังวลของผูบริโภคจากสถานการณที่เกิดข้ึน  จนทําใหเกิดการลด
ระดับการใชจาย  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดรับผลกระทบจากสภาพการแขงขันในกลุมธุรกิจคาปลีกดวยกันเองที่เพิ่ม
การแขงขันสูงข้ึนมาก  

ในไตรมาส 1 ป 2553 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี ้

• รายไดรวมสําหรับไตรมาส 1 ป 2553 ประกอบดวย 

- รายไดรวมตามงบการเงินรวม : บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดรวมสําหรับไตรมาส 1 ป 2553  
เปนเงิน 1,195.55 ลานบาท  โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย และรายไดจาก
คาธรรมเนียมการศึกษาและบริการ จํานวน 1,178.69 ลานบาท  

- รายไดรวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ : บริษัทฯ มีรายไดรวมสําหรับไตรมาส 1 ป 2553  เปน
เงิน 1,169.06 ลานบาท หรือเติบโตสูงข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 7.41%  โดยในจํานวนนี้
เปนรายไดจากการขายจํานวน 1,152.51 ลานบาท หรือเติบโตสูงข้ึน 7.15%  

• กําไรสุทธิสําหรับไตรมาส 1 ป 2553 ประกอบดวย 

- กําไรสุทธิตามงบการเงินรวม : บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน
บริษัทใหญสําหรับไตรมาส 1 ป 2553  เปนเงิน 47.13 ลานบาท   

- กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ : บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับไตรมาส 1 ป 2553  เปน
เงิน 46.25 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 11.48%  

• การเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  ในไตรมาส 1 ป 2553 บริษัทฯ ไดขยายสาขาของราน
ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร เพิ่มข้ึน 4 สาขา รวมเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินการอยู ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 
ทั้งส้ิน 328 สาขา และจุดขายยอยทั้งส้ินที่ยังเปดดําเนินการอยูจํานวน 33 จุดขาย 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล  สําหรับผลการดําเนินงาน
ตั้งแต 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ในอัตรา 0.10 บาทตอหุน จํานวนหุน 323,921,130 หุน จาก
กําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ  เนื่องจากบริษัทฯ มีความสามารถในการทํากําไรอยางตอเนื่อง และบริษัทฯ 
มีสภาพคลองสูง โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลระหวางกาลดังกลาว  ในวันจันทรที่ 31 
พฤษภาคม 2553  และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2553 และมีกําหนดจายเงินปนผลระหวางกาลใน
วันศุกรที่ 11 มิถุนายน 2553 
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2.    ภาพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจรานหนังสือ  

บริษัทฯ ยังคงขยายสาขารานหนังสือซีเอ็ดบุคเซน็เตอรอยางตอเนื่อง เพื่ออํานวยความสะดวกใหคนไทย
เขาถึงหนังสือไดงายข้ึน และเพื่อเปนการรองรับการเติบโตในอนาคต  จึงยังคงรักษาความเปนรานหนังสือที่มี
ยอดขายมากที่สุดในประเทศไวได  โดยในไตรมาส 1 ป 2553 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  
เพิ่มข้ึนจํานวน 4 สาขา ไดแก สุขอนันต ปารค สระบุรี, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, โฮมโปร นครปฐม และ 
คารฟูร หทัยราษฎร  รวมเปนสาขาที่เปดไปแลวรวม 352 สาขา โดยเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินงานอยูจํานวน 328 
สาขา ซึ่งไดรวมรานเครือขายที่ยังเปดดําเนินงาน 7 รานเครือขาย และยังมีจุดขายยอยที่ยังเปดดําเนินการอยูทั้งส้ิน 
33 จุดขาย นอกจากนี้ยังไดมีการปรับปรุงสาขาเดิม ใหทันสมัยย่ิงข้ึน และปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพื่อ
ผลักดันยอดขาย และกําไรอยางตอเนื่อง 

ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ  
บริษัทฯ เพิ่มบทบาทเปนผูจัดจําหนายรายใหญที่สุดของประเทศมากข้ึน โดยรับจัดจําหนายใหกับ

สํานักพิมพทั้งในประเทศและตางประเทศ  เชน บริษัท สํานักพิมพ เอ็มไอเอส จํากัด, บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่น
แนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน), บริษัท โปรวิชั่น จํากัด, บริษัท เฮลโล วันฟาใส จํากัด, บริษัท อักษรศาสตร 
พับลิเคชัน่ จํากัด, บริษัท รักลูก กรุป จํากัด, บริษัท เอ็มไอเอส ซอฟทเทค จํากัด, บริษัท ซัคเซส  มีเดีย จํากัด, 
บริษัท โพสต พับลชิชิง จํากัด (มหาชน), สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) 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) ซึ่งใหทั้งสาระ  และความ
บันเทิง  เพื่อสงเสริมใหเยาวชน  และคนทั่วไป มีทักษะในการอานภาษาอังกฤษมากย่ิงข้ึน   

นอกจากนี้ยังใหความสําคัญในการพัฒนา  และติดตั้งเคร่ืองมือส่ือสาร  เพื่อเพิ่มชองทางการ
ประชาสัมพันธ  เพื่อใหสามารถกระจายสินคาใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดเหมาะสมข้ึน  ซึ่งจะสงผลใหสินคาที่
บริษัทฯ ผลิตมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงข้ึน 
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3. ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานของไตรมาส 1 ป 2553  เทียบกับไตรมาส 1 ป 2552 (ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ) 

ตาราง 1 : ผลการดําเนินงานของไตรมาส 1 ป 2553 เทียบกับไตรมาส 1 ป 2552  

    (หนวย:ลานบาท) 
 ไตรมาส 1 เปล่ียนแปลง 

 งบการเงิน
รวม 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

  

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

เพ่ิมข้ึน  
 2553 2553 2552 (ลดลง) (%) 
รายไดจากการขาย 1,152.60  1,152.51  1,075.61  76.90  7.15  
รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา 26.08  - - - - 
   และบริการ      
ตนทุนขาย 801.73  801.70  731.53  70.17  9.59  
ตนทุนบริการ 17.87  - - - - 
รวมตนทุนขายและบริการ 819.60  801.70  731.53  70.17  9.59  
กําไรข้ันตน                 359.08  350.81  344.08  6.73  1.96  
รายไดอ่ืน                                    11.70  11.39  9.43  1.96  20.78  
รายไดดอกเบี้ยรับและเงินปนผล 5.16  5.16  3.39  1.77  52.21  
คาใชจายในการขาย 203.07  203.07  186.02  17.05  9.17  
คาใชจายในการบริหาร 104.79  99.81  92.28  7.53  8.16  
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ 9.20  8.43  7.96  0.47  5.90  
อัตรากําไรข้ันตน (%) 30.46  30.44  31.99  (1.55) (4.85) 
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือม 89.16  82.70  98.15  (15.45) (15.74) 
   ราคาและคาใชจายตัดจาย (EBITDA)        
กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรม  82.22  75.75  100.76  (25.01) (24.82) 
    ดําเนินงานจากงบกระแสเงินสด      
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน 
    บริษัทใหญ 

47.13  46.25  52.25  (6.00) (11.48) 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.15  0.14  0.16  (0.02) (12.50) 
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บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดรวมสําหรับไตรมาส 1 ป 2553 เปนเงิน 1,195.55 ลานบาท  ซึ่งสวน
ใหญเปนรายไดจากการขายและคาธรรมเนียมการศึกษา  ทั้งนี้รายไดรวมดังกลาวเปนรายไดตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการจํานวน 1,169.06 ลานบาท  ซึ่งเติบโตสูงข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 7.41%  โดยในจํานวนนี้เปนรายได
จากการขายจํานวน 1,152.51 ลานบาท หรือเติบโตสูงข้ึน 7.15%   

สําหรับสาเหตุที่ทําใหรายไดของบริษัทฯ มีการเติบโตเพิ่มข้ึน สวนใหญเปนผลมาจากยอดขายของราน        
ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร และรานเครือขาย ที่เติบโตเพิ่มสูงข้ึน 7.37%  โดยสวนหนึ่งมาจากการเติบโตของยอดขายสาขา
เดิมที่เพิ่มสูงข้ึนประมาณ 3%  อันสืบเนื่องมาจากยอดขายของสินคา Non Book, หนังสือพิมพ และนิตยสาร และ
หนังสืออ่ืนที่บริษัทฯ รับฝากขาย  มียอดขายสูงเพิ่มข้ึนกวางวดเดียวกันของปกอนเปนอยางมาก   

นอกจากนั้นรายไดจากธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ ซึ่งขายสงหนังสือใหรานหนังสืออ่ืน และ
สถาบันการศึกษา สูงเพิ่มข้ึนกวางวดเดียวกันของปกอนประมาณ 9%  ซึ่งเปนผลมาจากยอดขายหนังสือที่บริษัทฯ 
ผลิตเองที่เพิ่มสูงข้ึน  และรวมถึงการเพิ่มข้ึนของการรับจัดจําหนายหนังสือที่ยังคงมีอัตราการเติบโตที่สูงเพิ่มข้ึน
อยางตอเนื่อง  ประกอบกับการที่สํานักพิมพอ่ืนใหความไววางใจใหบริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายหนังสือที่อยูในกระแส
ความนิยม มากข้ึนอยางตอเนื่อง 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญสําหรับไตรมาส 1 ป 2553  
เปนเงิน 47.13 ลานบาท  โดยในจํานวนนี้เปนกําไรสุทธิของบริษัทฯ จํานวน 46.25 ลานบาท หรือลดลงจากงวด
เดียวกันของปกอน 11.48%  โดยสาเหตุที่บริษัทฯ มีสภาพการทํากําไรที่ลดลงกวาปกอน  มีสาเหตุมาจาก 

• คาใชจายในการขายและบริหาร  เพิ่มข้ึนมากกวาปกอน 25.05 ลานบาท  หรือ 8.75%  ซึ่งมีอัตรา
การเพิ่มข้ึนที่สูงกวายอดขาย  โดยสวนใหญเปนเหตุมาจากการเพิ่มข้ึนของคาเชาและคาบริการสาขา 
และคาตอบแทนพนักงาน ที่เพิ่มข้ึนตามจํานวนสาขาที่เพิ่มข้ึน  และจากการเพิ่มข้ึนของคาขนสงและ
คาใชจายในการเดินทางที่เพิ่มสูงมากตามราคาน้ํามัน  รวมถึงคาสงเสริมการขายที่เพิ่มสูงข้ึนจาก
ภาวะการแขงขันในธุรกิจคาปลีก  จึงทําใหคาใชจายในการขายและบริหาร มีสัดสวนการเติบโตสูง
กวายอดขายที่เพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอย   
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4. นโยบายการจายเงินปนผล 

การจายเงินปนผล  บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ โดยเสนอใหมีการจายเงินปนผลประจําป ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปถัดจากปที่
ดําเนินการ 

ตาราง 2 :อัตราการจายเงินปนผลป 2553, 2552 และ 2551  

ผลการดําเนินงาน ป 2553 
 มติที่ประชุม 

คณะกรรมการ วันที่ประชุม 
วันที่จาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

ไตรมาส 1 2/2553 12/5/2553 11/6/2553 0.10 32.39 
รวม 0.10 32.39 

ผลการดําเนินงาน ป 2552 
 มติที่ประชุม 

คณะกรรมการ/ ผูถือหุน 
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/ 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 
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5. ฐานะทางการเงิน 

5.1 สวนประกอบของสินทรัพย  

ตาราง 3 : สวนประกอบของสินทรัพย (บางสวน)                         

    (หนวย : ลานบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

31-มี.ค.-53 31-มี.ค.-53 31-ธ.ค.-52 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) รายการ 
จํานวน 
เงิน  

 % ตอ
สินทรัพย
รวม  

จํานวน 
เงิน  

  

 % ตอ
สินทรัพย
รวม  

จํานวน 
เงิน 

  

 % ตอ
สินทรัพย
รวม  

จํานวน
เงิน 

 (%)  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 588.84  27.46  558.33  28.33  506.61  26.03  51.72  10.21  

เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ 201.18  9.38  201.18  10.21  188.95  9.71  12.23  6.47  

ลูกหนี้การคา-สุทธิ 99.96  4.66  98.76  5.01  96.80  4.97  1.96  2.02  

สินคาคงเหลือ-สุทธิ 428.35  19.98  425.84  21.61  438.84  22.55  (13.00) (2.96) 

ลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหาย - - - - 17.79  0.91  (17.79) (100.00) 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,363.71 63.60 1,324.86 67.23 1,292.40 66.41 32.46 2.51 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัท 26.18  1.22  69.53  3.53  69.53  3.57  0.00  0.00  

    รวม-สุทธิ         

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ   483.65  22.56  314.03  15.94  318.87  16.38  (4.84) (1.52) 

สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 113.46  5.29  113.46  5.76  116.56  5.99  (3.10) (2.66) 

เงินคํ้าประกันการเชาและเงินมัดจํา 70.61  3.29  70.61  3.58  69.32  3.56  1.29  1.86  

     สินทรัพยรวม                     2,144.20  100.00  1,970.65  100.00  1,946.13  100.00  24.52  1.26  

วิเคราะหฐานะทางการเงิน 

ดานสินทรัพย  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยทั้งส้ิน 2,144.20 ลานบาท 
สินทรัพยดังกลาวเปนสวนของบริษัทฯ จํานวน 1,970.65 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปกอน 24.52 ลานบาท โดยมี
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยดังนี ้

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ  ส้ินไตรมาส 1 ป 2553 เทากับ 558.33 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 
51.72 ลานบาท สวนใหญเกิดจากรับเงินจากการขายสินคาที่สาขา 

• เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ เทากับ 201.18 ลานบาท เพิ่มข้ึน 12.23 ลานบาท เนื่องจากลงทุนเพิ่มใน
พันธบัตรรัฐบาล  

• ลูกหนี้การคาสุทธิ เพิ่มข้ึน 1.96 ลานบาท  โดยสวนใหญเกิดจากลูกหนี้ขายสง 
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• สินคาคงเหลือ-สุทธิ เทากับ 425.84 ลานบาท ลดลง 13.00 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจากวารสาร    
(ซื้อมาขายไป) ซึ่งสํารองไวขายชวงปลายป 2552 โดยจําหนายไดเปนจํานวนมาก ในไตรมาสนี้ และ
สินคาตางประเทศที่ลดลงจากการคืนสินคา 

• ลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหาย ลดลง 17.79 ลานบาท เกิดจากการไดรับการชําระเงินคาเคลมประกันความ
เสียหายจากบริษัทประกัน 

• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ เทากับ 314.03 ลานบาท ลดลง 4.84 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจากคา
เส่ือมราคาประจํางวด 

• สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ เทากับ 113.46 ลานบาท  ลดลง 3.10 ลานบาท  จากการตัดจําหนายสิทธิการ
เชา  

• เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา เทากับ 70.61 ลานบาท เพิ่มข้ึน 1.29 ลานบาท โดยสวนใหญเปนเงิน
ประกันการเชา-บริการ และเงินประกันการใชไฟฟาของสาขาเปดใหม 

ดานหนี้สิน  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินทั้งส้ิน 1,350.67 ลานบาท โดยเปนสวน
ของบริษัทฯ จํานวน 1,241.58 ลานบาท ลดลงจากสิ้นปกอน จํานวน 23.39 ลานบาท คิดเปน 1.85% โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงของหนี้สิน ดังนี ้

• เจาหนี้การคาเทากับ 1,047.84 ลานบาท เพิ่มข้ึน 16.49 ลานบาท โดยสวนใหญเปนการเพิ่มข้ึนของ
เจาหนี้การคาของสายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร   

• คาใชจายคางจาย เทากับ 83.13 ลานบาท ลดลง 23.16 ลานบาท สวนใหญเกิดจากโบนัสคางจายลดลง 
จากการจายโบนัสในเดือนมีนาคมของทุกป 

• ภาษีเงินไดนิตบิุคคลคางจาย เทากับ 40.43 ลานบาท เพิ่มข้ึน 8.84 ลานบาท เนื่องจากการตั้งคางจาย
จากกําไรในไตรมาส 1 ป 2553 เพิ่มเติม  

• เจาหนี้อ่ืน เทากับ 24.93 ลานบาท ลดลง 21.54 ลานบาท โดยสวนใหญเปนการลดลงของเช็คคางจายคา
เชาคลังสินคา และคาเชา คาบริการของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  

สวนของผูถือหุน  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนคงเหลือ 793.53 ลานบาท 
โดยเปนสวนของบริษัทฯ จํานวน 729.07 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปกอน 47.91 ลานบาท คิดเปน 7.03% 
เนื่องจาก  

• กําไรสุทธิ สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ จากผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2553 เทากับ 47.13 
ลานบาท 

• ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน ลดลง 1.90 ลานบาท เนื่องจากราคาตลาดของกองทุน
เปดเอกเอเซียพูนผล ราคาสูงข้ึนจากปลายปที่ผานมา 
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5.2   กระแสเงินสด 
ตาราง 4 : กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) สําหรับไตรมาส 1 ป 2553 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน    
  

    (หนวย : ลานบาท) 
 ไตรมาส 1 เปล่ียนแปลง 
 งบการเงิน

รวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
   เพ่ิมข้ึน  
 2553 2553 2552 (ลดลง) (%) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 74.12 75.54 70.65 4.89 6.92 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (28.89) (22.56) (5.59) (16.97) (303.58) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (1.20) (1.26) (2.12) 0.86 40.57 
กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) 44.03 51.72 62.94 (11.22) (17.83) 

                                                                  

กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงานของไตรมาส 1/2553 จํานวน 74.12 ลานบาท โดย
เปนสวนของบริษัทฯ จํานวน 75.54 ลานบาท  เนื่องจาก 

• กําไรจากการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน จํานวน 75.75 ลานบาท ประกอบดวย 
• กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับไตรมาส 1/2553 จํานวน 55.97 ลานบาท 
• รายไดและคาใชจายที่ไมเปนตัวเงินหรือไมเกี่ยวของกับการดําเนินงานหลัก จํานวน 19.78 ลาน

บาท (เชน คาเส่ือมราคาและสิทธิการเชา 25.99 ลานบาท, คาใชจายสินคาสูญหายและสินคา
เคลื่อนไหวชา (7.64) ลานบาท, บริจาคสินคา 6.32 ลานบาท) 

• เงินสดเพิ่มข้ึน จากสินคาลดลง 14.31 ลานบาท เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มข้ึน 
• เงินสดเพิ่มข้ึน จากลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหาย ลดลง 17.79 ลานบาท เนื่องจากไดรับเงินเคลม

ประกันเรียบรอยแลวใน ไตรมาส 1 ป 2553 
• เงินสดเพิ่มข้ึนจากเจาหนี้การคาเพิ่มข้ึน 16.49 ลานบาท สวนใหญเปนการเพิ่มของเจาหนี้ SBC  
• เงินสดลดลงจากคาใชจายคางจาย ลดลง 23.16 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการจายโบนัสคางจาย

ของป 2552 ในเดือนมีนาคม 
• เงินสดลดลงจากเจาหนี้อ่ืน ลดลง  จํานวน 21.54 ลานบาท เนื่องจากเจาหนี้ไดนําเช็คที่จายในชวง

ปลายไตรมาส 4 ป 2552 มาข้ึนเงินแลวในไตรมาส 1 ป 2553 

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมการลงทุนในไตรมาส 1/2553 จํานวน  (28.89)  ลานบาท โดยเปน
สวนของบริษัทฯ จํานวน (22.56) ลานบาท เนื่องจาก  

1. เงินสดลดจากการซื้อสินทรัพย จํานวน 16.13 ลานบาท  เนื่องจากการลงทุนเพื่อขยายสาขา 
2. เงินสดลดจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว 10.34 ลานบาท 
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A)                                                                                           หนา 9/9                         

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงินในไตรมาส 1/2553 จํานวน  (1.20)  ลานบาท โดยเปน
สวนของบริษัทฯ จํานวน (1.26)  เนื่องจากจายชําระเจาหนี้คาสินทรัพย  

5.3   อัตราสวนทางการเงิน 

ตาราง 5: อัตราสวนทางการเงิน  ซึ่งคํานวณตามสูตรของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 

  
งบ

การเงิน
รวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)  Q1'53 Q1'53 Q1'52 
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.07 1.07 1.02 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.70 0.70 0.57 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร ( PROFITABILITY RATIO )  Q1'53 Q1'53 Q1'52 
อัตรากําไรข้ันตน % 30.46 30.44 31.99 
อัตรากําไรสุทธิ % 3.94 3.96 4.80 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน* % 28.43 29.15 27.47 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย* % 14.17 14.38 13.67 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)  Q1'53 Q1'53 Q1'52 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.70 1.70 1.66 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เทา 77.57 1,292.92 645.25 
*คํานวณจากกําไรสุทธิปรับแบบเต็มป     
     

 

 

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

       รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัทฯ 
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