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คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ : SE-ED 

1. ภาพรวม 

ในไตรมาส 2 ป 2553 ที่ผานมา  ภายใตสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา  และการชุมนุมทางการเมืองที่เกิด
เหตุการณบานปลายไปสูการกอความไมสงบ  จนเกิดเหตุการณวางเพลิง และมีการประกาศภาวะฉุกเฉินในหลาย
จังหวัด  สงผลใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบเชิงลบ เนื่องจากมี 2 สาขาของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ที่ไดรับผลกระทบจาก
เหตุเพลิงไหมโดยตรง  และไดรับผลกระทบจากการที่หลายสาขาตองปดทําการเปนระยะเวลานานในบริเวณ
ใกลเคียงพื้นที่การชุมนุม  และมีหลายสาขาที่ตองปดทําการเร็วกวากําหนดในพื้นที่ที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน     

 แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ยังสามารถรักษาระดับการเติบโตของรายได และกําไรไดอยางตอเนื่อง อยาง
นาพึงพอใจ โดยสรุปประเด็นที่นาสนใจไดดังนี ้

• ในไตรมาส 2 (สามเดือน) ป 2553 บริษัทฯ ไดขยายสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เพิ่มข้ึน 5 สาขา 
รวมเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินการอยู ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ทั้งส้ิน 333 สาขา และจุดขายยอย
ทั้งส้ินที่ยังเปดดําเนินการอยูจํานวน 33 จุดขาย 

• รายไดรวมสําหรับไตรมาส 2 (สามเดือน) ป 2553 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เติบโตสูงกวางวด
เดียวกันของปกอน 7.25%  โดยเปนการเติบโตของรายไดจากการขาย 7.21% จากปกอน 

• กําไรสุทธิสําหรับไตรมาส 2 (สามเดือน) ป 2553 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกัน
ของปกอน 26.25%  

 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล  สําหรับผลการดําเนินงาน
ตั้งแต 1 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ในอัตรา 0.10 บาทตอหุน จํานวนหุน 323,921,130 หุน จาก
กําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ  เนื่องจากบริษัทฯ มีความสามารถในการทํากําไรอยางตอเนื่อง และบริษัทฯ 
มีสภาพคลองสูง โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลระหวางกาลดังกลาว  ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 
2553  และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2553 และมีกําหนดจายเงินปนผลระหวางกาลในวันพุธที่ 8 
กันยายน 2553 

 นอกจากนี ้จากการที่บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
บริหารธุรกิจ โดยเนนการลงทุนในส่ิงที่บริษัทมีความรู  มีความชํานาญ  มีจุดเดน  มีชองวางทางการตลาด และมี
ขนาดใหญเพียงพออยางเหมาะสม  ดวยเงินหมุนเวียนจากสภาพคลองที่มีเพียงพอของตนเอง  โดยไมไดกูหนี้ยืม
สิน หรือระดมทุนจากผูถือหุนเพิ่มเติมโดยไมจําเปน  จึงทําใหในป 2553 บริษัทฯ ไดรับรางวัล ถวยพระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในฐานะบริษัทธุรกิจขนาดใหญ ที่นอมนําเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการบริหารธุรกิจ จากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคร้ังที่ 2  
ซึ่งจัดข้ึนโดยมูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย กองทัพไทย สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ  
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)  และ สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.    ภาพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจรานหนังสือ  

บริษัทฯ ยังคงขยายสาขารานหนังสือซีเอ็ดบุคเซน็เตอรอยางตอเนื่อง เพื่ออํานวยความสะดวกใหคนไทย
เขาถึงหนังสือไดงายข้ึน และเพื่อเปนการรองรับการเติบโตในอนาคต  จึงยังคงรักษาความเปนรานหนังสือที่มี
ยอดขายมากที่สุดในประเทศไวได  โดยในไตรมาส 2 ป 2553 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  
เพิ่มข้ึนจํานวน 5 สาขา ไดแก บิ๊กซี มหาชัย, บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา, คารฟูร เคหะรมเกลา, UD TOWN อุดรธานี และ 
คารฟูร สายไหม รวมเปนสาขาที่เปดไปแลวรวม 357 สาขา โดยเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินงานอยูจํานวน 333 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 อักษรศาสตร พับลิเคชัน่ จํากัด, น.ส.เอ้ือมพร วงศเวียง, สมาคม
สงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), บริษัท โปรวิชั่น จํากัด, บริษัท ซคัเซส  มีเดีย จํากัด, บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ไมนด 
ไลน มัลติมีเดีย จํากัด, บริษัท รักลูก กรุป จํากัด, บริษัท โพสต พับลชิชิง จํากัด (มหาชน), และสํานักพิมพ Oxford 
University Press ซึ่งบริษัทฯ ไดเปนผูแทนจําหนายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ (ELT) ในประเทศไทยตั้งแตป 2550 
เปนตนมา โดยจัดจําหนายหนังสือผานรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร รานหนังสืออ่ืน และสถาบนัการศึกษา นอกจากนั้น 
บริษัทฯ อยูในชวงการพัฒนาระบบกระจายสินคาใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต 

ธุรกิจสํานักพิมพ 

บริษัทฯ ใหความสําคัญในการกําหนดทิศทางการผลิตหนังสือใหตรงตามความตองการของตลาด  โดย
เนนการผลิตหนังสือที่มีอายุยาวนาน  และมีขนาดตลาดมากเพียงพอ  โดยไมเนนการเพิ่มจํานวนชื่อเร่ืองที่ผลิตใน
แตละป  และเนนกลุมหนังสืออางอิง  และหนังสือที่จําเปนตอการพัฒนาคน  และพัฒนาประเทศ  ในปลายป 2550 
บริษัทฯ ไดเร่ิมโครงการผลิตหนังสืออานนอกเวลาภาษาอังกฤษ (Outside Reading) ซึ่งมุงเนนผลิตหนังสือ
ภาษาอังกฤษที่ทั้งอานงาย สนุก และออกแบบระดับภาษาใหเหมาะกับพื้นฐานความรูของผูอานอยางเหมาะสม ทํา
ใหผูเรียนภาษาอังกฤษ เกงภาษาอังกฤษย่ิงข้ึน โดยไดดําเนินการผลิตอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน เปนจํานวนกวา 
100 เลม เพื่อสนับสนุนใหผูอานตั้งแตระดับประถมศึกษาตอนตนไปจนถึงมหาวิทยาลัยไดมีหนังสือภาษาอังกฤษ
ทางเลือกที่หลากหลาย สําหรับพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียน 

นอกจากนี้ยังใหความสําคัญในการพัฒนา  และติดตั้งเคร่ืองมือส่ือสารในรูปแบบตางๆ  เพื่อเพิ่มชอง
ทางการประชาสัมพันธ  เพื่อใหสามารถกระจายสินคาใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดเหมาะสมข้ึน  ซึ่งจะสงผลให
สินคาที่บริษัทฯ ผลิตมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงข้ึน 
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3. ผลการดําเนินงาน 

3.1  ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 3 เดือน ไตรมาส 2 ป 2553  เทียบกับไตรมาส 2 ป 2552 (ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ตาราง 1 : ผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนไตรมาส 2 ป 2553 เทียบกับไตรมาส 2 ป 2552   

    (หนวย:ลานบาท) 
 ไตรมาส 2 (3 เดือน) เปล่ียนแปลง 

 งบการเงิน
รวม 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

  

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

เพ่ิมข้ึน  
 2553 2553 2552 (ลดลง) (%) 
รายไดจากการขาย 1,303.39 1,301.35 1,213.83 87.52 7.21 
รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา 26.50 - - - - 
   และบริการ      
รวมรายไดจากการขาย 1,329.89 1,301.35 1,213.83 87.52 7.21 
ตนทุนขาย 888.60 886.95 833.13 53.82 6.46 
ตนทุนบริการ 17.49 - - - - 
รวมตนทุนขายและบริการ 906.09 886.95 833.13 53.82 6.46 
กําไรข้ันตน                 423.80 414.40 380.70 33.70 8.85 
รายไดอ่ืน                                    6.94 6.83 7.08       (0.25)  (3.53) 
รายไดดอกเบี้ยรับและเงินปนผล 2.97 4.77 3.27 1.50 45.87 
คาใชจายในการขาย 207.75 207.75 196.93 10.82 5.49 
คาใชจายในการบริหาร 121.64 117.16 108.42 8.74 8.06 
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ 9.31 8.44 8.08 0.36 4.46 
อัตรากําไรข้ันตน (%) 31.87 31.84 31.36 0.48  
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือม 127.28  119.37  105.71  13.66 12.92 
   ราคาและคาใชจายตัดจาย (EBITDA)        
กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรม  144.69 137.39  117.51 19.88 16.92 
    ดําเนินงานจากงบกระแสเงินสด      
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน 
    บริษัทใหญ 

70.42 68.04 53.89 14.15 26.26 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.22 0.21 0.17 0.04 23.53 
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บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดรวมสําหรับไตรมาส 2 (สามเดือน) ป 2553 เปนเงิน 1,339.79 ลาน
บาท  ซึ่งสวนใหญเปนรายไดจากการขายและคาธรรมเนียมการศึกษา  ทั้งนี้รายไดรวมดังกลาวเปนรายไดตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการจํานวน 1,312.95 ลานบาท  ซึ่งเติบโตสูงข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 7.25%  โดยใน
จํานวนนี้เปนรายไดจากการขายจํานวน 1,301.35 ลานบาท หรือเติบโตสูงข้ึน 7.21%   

สาเหตุที่ทําใหรายไดของบริษัทฯ มีการเติบโตเพิ่มข้ึน สวนใหญเปนผลมาจากยอดขายของสาขาเดิมที่มี
ยอดขายที่สูงเพิ่มข้ึนประมาณ 3.6 %  อันสืบเนื่องจากการเพิ่มข้ึนของยอดขายของหนังสือที่บริษัทรับจัดจําหนาย
และยอดขายของหนังสือจากสํานักพิมพอ่ืนๆ รวมถึงยอดขายที่เพิ่มข้ึนของสินคากลุมเทคโนโลยี และหนังสือที่
บริษัทฯ ผลิตเอง  นอกจากนี้ยอดขายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ (ELT) ของสํานักพิมพ Oxford University Press  
ที่จําหนายใหกับกลุมโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในชวงเปดภาคเรียน  มียอดขายเพิ่มข้ึนกวางวดเดียวกันของป
กอน  จึงทําใหรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และรานในเครือขายเพิ่มสูงข้ึนถึง 10.11 % จากงวดเดียวกันของ
ปกอน 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญสําหรับไตรมาส 2 (สาม
เดือน) ป 2553  เปนเงิน 70.42 ลานบาท  โดยในจํานวนนี้เปนกําไรสุทธิของบริษัทฯ จํานวน 68.04 ลานบาท หรือ
เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 26.25 %  สาเหตุที่ทําใหบริษัทฯ มีกําไรเพิ่มข้ึนสวนทางกับสถานการณของ
เศรษฐกิจโดยรวม  เปนผลมาจาก 

• กําไรข้ันตนของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มข้ึนเล็กนอยจากการเพิ่มข้ึนของยอดขายสินคาที่มีกําไรข้ันตนสูง
มากข้ึน  โดยเฉพาะการจําหนายสินคากลุม Non Book ในรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และรานเครือขาย 
ที่มีสัดสวนเพิ่มมากข้ึน 

• การไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเนื่องจากการบริหารสินคาเส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา โดยการ
บริจาค และรายการบวกกลับของคาใชจายสํารองสินคาสูญหายลดลง จากการเปลี่ยนแปลงอัตราการ
ตั้งสํารองลดลง เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน  สงผลใหภาษีเงินไดนิติบคุคลลดลงจาก
งวดเดียวกันของปกอน 

• คาใชจายในการขายและบริหาร เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอนในสัดสวนที่ลดลงกวาการเพิ่มข้ึน
ของยอดขายโดยเพิ่มข้ึนเพียง 6.4 %  ซึ่งเปนผลมาจากมาตรการในการดําเนินการเพื่อลดสินคา  
สูญหาย  ที่มีมูลคาลดลงอยางมีนัยสําคัญ  คาใชจายที่เพิ่มข้ึนสวนใหญยังเปนผลมาจากการเพิ่มข้ึน
ของคาเชาและคาบริการสาขา และคาตอบแทนพนักงาน ที่เพิ่มข้ึนตามจํานวนสาขาที่เพิ่มข้ึน   
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3.2 ผลการดําเนินงานหกเดือนแรกของป 2553 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน (ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ) 

ตาราง 2 : ผลการดําเนินงานหกเดือนแรกของป 2553  เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 

    (หนวย:ลานบาท) 
 ไตรมาส 2 (6 เดือน) เปล่ียนแปลง 
 งบการเงิน

รวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
  

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

เพ่ิมข้ึน  
 2553 2553 2552 (ลดลง) (%) 
รายไดจากการขาย    2,455.99   2,453.87    2,289.53      164.34  7.18 
รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา        52.58   -   -   -  - 
   และบริการ      
รวมรายไดจากการขาย 2,508.57 2,453.87 2,289.53 164.34 7.18 
ตนทุนขาย    1,690.33   1,688.66    1,564.67      123.99  7.92 
ตนทุนบริการ        35.82   -   -   -  - 
รวมตนทุนขายและบริการ    1,726.15   1,688.66    1,564.67      123.99  7.92 
กําไรข้ันตน                      782.42      765.21      724.86        40.35  5.57 
รายไดอ่ืน                                           18.56       18.22        15.39         2.83  18.39 
รายไดดอกเบี้ยรับและเงินปนผล          8.21         9.93          6.66         3.27  49.10 
คาใชจายในการขาย      411.19      411.19      382.95        28.24  7.37 
คาใชจายในการบริหาร      225.62      216.61      199.67        16.94  8.48 
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ          18.51        16.87        16.04        0.83  5.17 
อัตรากําไรข้ันตน (%)        31.19        31.18        31.66        (0.48)  
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือม 216.44  202.06  203.85  (1.79) (0.88) 
   ราคาและคาใชจายตัดจาย (EBITDA)        
กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรม     226.91 213.14 218.27       (5.13) (2.35) 
    ดําเนินงานจากงบกระแสเงินสด      
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน 
    บริษัทใหญ 

     117.55      114.29      106.14         8.15  7.68 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท)          0.37         0.35          0.33         0.02  6.06 
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บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดรวมสําหรับ หกเดือน ป 2553 เปนเงิน 2,535.34 ลานบาท  ซึ่งสวน
ใหญเปนรายไดจากการขายและคาธรรมเนียมการศึกษา  ทั้งนี้รายไดรวมดังกลาวเปนรายไดตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการจํานวน 2,482.01 ลานบาท  ซึ่งเติบโตสูงข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 7.37 %  โดยในจํานวนนี้เปน
รายไดจากการขายจํานวน 2,453.87 ลานบาท หรือเติบโตสูงข้ึน 7.18 %   

โดยสวนใหญเปนผลมาจากยอดขายของสาขาเดิมที่เติบโตสูงข้ึนมากกวางวดเดียวกันของปกอนประมาณ 
3.65 %  ประกอบกับการเพิ่มข้ึนของยอดขายสาขาใหมของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  ที่ทําใหรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซ็น
เตอร และรานเครือขาย  ยังมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง  8.80 %  นอกจากนี้ยังเปนผลมาจากการ
รักษาสวนแบงทางการตลาดของธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือใหไมนอยกวางวดเดียวกันของปกอน 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญสําหรับหกเดือนแรก ป 
2553  เปนเงิน 117.55 ลานบาท โดยในจํานวนนี้เปนกําไรสุทธิของบริษัทฯ จํานวน 114.29 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน
จากงวดเดียวกันของปกอน 7.68 %  โดยเปนผลมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันสินคาสูญหายที่สาขา  
และจากการที่บริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีตามที่ไดกลาวในหัวขอผลการดําเนินงานไตรมาส 2 (สาม
เดือน) 
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4. นโยบายการจายเงินปนผล 

การจายเงินปนผล  บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ โดยเสนอใหมีการจายเงินปนผลประจําป ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปถัดจากปที่
ดําเนินการ 

ตาราง 3 :อัตราการจายเงินปนผลป 2553, 2552 และ 2551  

ผลการดําเนินงาน ป 2553 
 มติที่ประชุม 

คณะกรรมการ วันที่ประชุม 
วันที่จาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

ไตรมาส 1 2/2553 12/05/2553 11/06/2553 0.10 32.39 
ไตรมาส 2 3/2553 09/08/2553 08/09/2553 0.10 32.39 

รวม 0.20 64.78 
ผลการดําเนินงาน ป 2552 

 มติที่ประชุม 
คณะกรรมการ/ ผูถือหุน 

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 
ไตรมาส 4 1/2553 29/04/2553 27/05/2553  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 4 : สวนประกอบของสินทรัพย (บางสวน)                         

    (หนวย : ลานบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

30-มิ.ย.-53 30-มิ.ย.-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 

 (%)  

เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด 

608.19 28.21 568.62 28.81 506.61  26.03     62.01  12.24 

เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ 183.10 8.49 183.10 9.28 188.95  9.71     (5.85) (3.09) 

ลูกหนี้การคา-สุทธิ 142.21 6.60 140.66 7.13 96.80  4.97     43.86  45.31 

สินคาคงเหลือ-สุทธิ 384.05 17.81 381.84 19.35 438.84  22.55   (57.00) (12.99) 

ลูกหนี้เงินชดเชย
คาเสียหาย 

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

รวมสินทรัพย
หมุนเวยีน 

1,370.81 63.58 1,324.58 67.11 1,292.40 66.41    32.19  2.49 

เงินลงทุนในบริษัทยอย
และบริษัท รวม-สุทธิ 

27.14 1.26 69.53        3.52  69.53  3.57           -  - 

ท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ-สุทธิ   

482.43 22.38 312.26 15.82 318.87  16.38    (6.61) (2.07) 

สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 110.33 5.12 110.33 5.59 116.56  5.99     (6.23) (5.35) 

เงินคํ้าประกันการเชา
และเงินมัดจํา 

79.16 3.67 79.16 4.01 69.32  3.56       9.84  14.19 

     สินทรัพยรวม            2,155.89 100.00 1,973.69 100.00 1,946.13  100.00      27.56  1.42 

วิเคราะหฐานะทางการเงิน 

ดานสินทรัพย  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยทั้งส้ิน 2,155.89 ลานบาท 
สินทรัพยดังกลาวเปนสวนของบริษัทฯ จํานวน 1,973.69 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปกอน 27.56 ลานบาท โดยมี
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยดังนี ้

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ  ไตรมาส 2 ป 2553 เทากับ 568.62 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 
62.01 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการลงทุนเพิ่มในพันธบัตรรัฐบาล (อายุไมเกิน 3 เดือน)  

• เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ เทากับ 183.10 ลานบาท ลดลง 5.85 ลานบาท เนื่องจากการครบกําหนดของเงิน
ฝากประจําดอกเบี้ยอัตราพิเศษ ในไตรมาส 2/2553  
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• ลูกหนี้การคาสุทธิ เพิ่มข้ึน 43.86 ลานบาท  โดยสวนใหญเกิดจากการขายสงหนังสือใหกับลูกคาเพิ่มข้ึน
ในชวงเปดภาคเรียน 

• สินคาคงเหลือ-สุทธิ เทากับ 381.84 ลานบาท ลดลง 57.00 ลานบาท เนื่องจากการจําหนายหนังสือ
ตางประเทศในกลุมแบบเรียนของสํานักพิมพ Oxford University Press ใหกับโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาตางประเทศ ประกอบกับการบริหารสินคาคงเหลือใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

• ลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหาย ลดลง 17.79 ลานบาท เกิดจากการไดรับการชําระเงินคาเคลมประกันความ
เสียหายจากบริษัทประกัน 

• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ เทากับ 312.26 ลานบาท ลดลง 6.61 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจากคา
เส่ือมราคาประจํางวด 

• สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ เทากับ 110.33 ลานบาท  ลดลง 6.23 ลานบาท  จากการตัดจําหนายสิทธิการ
เชา  

• เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา เทากับ 79.16 ลานบาท เพิ่มข้ึน 9.84 ลานบาท โดยสวนใหญเปน
การจายเงินมัดจําเพื่อซื้อสิทธิจากการเชาสาขาแหงหนึ่ง และเงินประกันการเชาสาขาที่เปดใหม  

ดานหนี้สิน  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีหนี้สินทั้งส้ิน 1,437.24 ลานบาท โดยเปนสวน
ของบริษัทฯ จํานวน 1,323.58 ลานบาท ลดลงจากสิ้นปกอน จํานวน 58.61 ลานบาท คิดเปน 4.63% โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงของหนี้สิน ดังนี ้

• เจาหนี้การคาเทากับ 1,108.59 ลานบาท เพิ่มข้ึน 77.24 ลานบาท โดยสวนใหญเปนการเพิ่มข้ึนของ
เจาหนี้การคาของสายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร   

• ภาษีเงินไดนิตบิุคคลคางจาย เทากับ 32.24 ลานบาท เพิ่มข้ึน 0.64 ลานบาท เนื่องจากการตั้งคางจาย
จากกําไรในไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 ป 2553  

• คาใชจายคางจาย เทากับ 96.48 ลานบาท ลดลง 9.82 ลานบาท สวนใหญเกิดจากโบนัสคางจายลดลง 
จากการจายโบนัสในเดือนมีนาคมของทุกป 

• เจาหนี้อ่ืน เทากับ 34.89 ลานบาท ลดลง 11.58 ลานบาท โดยสวนใหญเปนการลดลงของเช็คคางจายคา
เชาคลังสินคา และคาเชา คาบริการของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ในชวงปลายป 2552  

สวนของผูถือหุน  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุนคงเหลือ 718.65 ลาน
บาท โดยเปนสวนของบริษัทฯ จํานวน 650.11 ลานบาท ลดลงจากส้ินปกอน 31.05 ลานบาท คิดเปน 4.56% 
เนื่องจาก  

• กําไรสุทธิ สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ จากผลการดําเนินงานไตรมาส 2 ป 2553 เทากับ 117.55 
ลานบาท 

• ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน ลดลง 4.15 ลานบาท เนื่องจากราคาตลาดของกองทุน
เปดแอสเซทพลัส ราคาสูงข้ึนจากปลายปที่ผานมา 

• กําไรสะสมลดลงเนื่องจากการจายเงินปนผล 149 ลานบาท 
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5.2   กระแสเงินสด 
ตาราง 5 : กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) สําหรับไตรมาส 2 ป 2553 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน    
  

    (หนวย : ลานบาท) 
 ไตรมาส 2  (6 เดือน) เปล่ียนแปลง 
 งบการเงิน

รวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
  ม.ค.-มิ.ย. เพ่ิมข้ึน  
 2553 2553 2552 (ลดลง) (%) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 242.47 231.78 207.40 24.38 11.76 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (28.61) (19.50) (22.63) 3.13 13.83 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (150.48) (150.27) (128.45) (21.82) (16.99) 
กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) 63.38 62.01 56.32 5.69 (10.10) 
                                                      

กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงานของไตรมาส 2/2553 จํานวน 242.47 ลานบาท 
โดยเปนสวนของบริษัทฯ จํานวน  231.78  ลานบาท  เนื่องจาก 

• กําไรจากการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน จํานวน 213.14 ลานบาท ประกอบดวย 
• กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับไตรมาส 2/2553 จํานวน 148.62 ลานบาท 
• รายไดและคาใชจายที่ไมเปนตัวเงินหรือไมเกี่ยวของกับการดําเนินงานหลัก จํานวน 64.53 ลาน

บาท (เชน คาเส่ือมราคาและสิทธิการเชา 52.04 ลานบาท, บริจาคสินคา 11.61 ลานบาท,
คาใชจายสินคาสูญหายและสินคาเคลื่อนไหวชา 5.92 ลานบาท, และขาดทุนจากสินคาไฟไหม 
2.92 ลานบาท) 

• เงินสดลดลง จากลูกหนี้การคาเพิ่มข้ึน 43.94 ลานบาท  เนื่องจากมีการขายสงใหกับรานคา และ
สถาบันการศึกษา 

• เงินสดเพิ่มข้ึน จากสินคาลดลง 36.57 ลานบาท สวนใหญเกิดจากหนังสือตางประเทศลดลง จากการ
จําหนายสินคาในชวงเปดภาคเรียน 

• เงินสดเพิ่มข้ึน จากลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหาย ลดลง 17.79 ลานบาท เนื่องจากไดรับชําระจาก
บริษัทประกนัภัยทั้งจํานวนในเดือนกุมพาพันธ 2553  

• เงินสดเพิ่มข้ึน จากเจาหนี้การคา เพิ่มข้ึน 77.24 ลานบาท โดยสวนใหญเปนการเพิ่มข้ึนจากเจาหนี้
การคาของสายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 

• เงินสดลดลงจากเจาหนี้อ่ืน ลดลง จํานวน 11.58 ลานบาท  

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมการลงทุนในไตรมาส 2/2553 จํานวน  (28.61)  ลานบาท โดยเปน
สวนของบริษัทฯ จํานวน (19.50) ลานบาท เนื่องจาก  

1. เงินสดลดจากการซื้อสินทรัพย จํานวน 40.01 ลานบาท  เนื่องจากการลงทุนเพื่อขยายสาขา 
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2. เงินสดเพิ่มจากเงินฝากประจําดอกเบี้ยพิเศษครบกําหนด จํานวน 10 ลานบาท 

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงินในไตรมาส 2/2553 จํานวน  (150.48)  ลานบาท โดยเปน
สวนของบริษัทฯ จํานวน (150.27)  เนื่องจากการจายเงินปนผล 

5.3   อัตราสวนทางการเงิน 

ตาราง 6: อัตราสวนทางการเงิน  ซึ่งคํานวณตามสูตรของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 

  
งบ

การเงิน
รวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)  1H'53 1H'53 1H'52 
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.01 1.01 1.03 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.69 0.68 0.63 
     
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร ( PROFITABILITY RATIO )  1H'53 1H'53 1H'52 
อัตรากําไรข้ันตน % 31.19 31.18 31.66 
อัตรากําไรสุทธิ % 4.73 4.60 4.59 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน* % 33.25 34.63 28.97 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย* % 15.14 15.35 13.96 
     
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)  1H'53 1H'53 1H'52 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 2.00 2.04 1.86 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เทา 130.65 3,972.76 1,709.05 
*คํานวณจากกําไรสุทธิปรับแบบเต็มป     
     

      

       

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

       รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัทฯ 
 
INVESTOR RELATION 
IR@SE-ED.COM 
http:www.se-ed.com/ir 
02-739-8000 # 8 


