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คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ : SE-ED 

1. ภาพรวม 

ในไตรมาส 3 ป 2553 ที่ผานมา  สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศมีสัญญาณการฟนตัวในทิศทางที่ดีข้ึน  
ทําใหบริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาระดับการเติบโตของรายได และกําไรไดอยางตอเนื่อง อยางนาพึงพอใจ โดยสรุป
ประเด็นที่นาสนใจไดดังนี ้

• ในไตรมาส 3 (สามเดือน) ป 2553 บริษัทฯ ไดขยายสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เพิ่มข้ึน 7 สาขา 
รวมเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินการอยู ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ทั้งส้ิน 337 สาขา และจุดขายยอยทั้งส้ิน
ที่ยังเปดดําเนินการอยูจํานวน 33 จุดขาย 

• รายไดรวมสําหรับไตรมาส 3 (สามเดือน) ป 2553 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เติบโตสูงกวางวด
เดียวกันของปกอน 11.65%  โดยเปนการเติบโตของรายไดจากการขาย 11.31%  

• กําไรสุทธิสําหรับไตรมาส 3 (สามเดือน) ป 2553 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกัน
ของปกอน 26.64%  

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล  สําหรับผลการดําเนินงาน
ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 ในอัตรา 0.10 บาทตอหุน จํานวนหุน 323,921,130 หุน จาก
กําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ  เนื่องจากบริษัทฯ มีความสามารถในการทํากําไรอยางตอเนื่อง และบริษัทฯ 
มีสภาพคลองสูง โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลระหวางกาลดังกลาว  ในวันศุกรที่ 26 
พฤศจิกายน 2553  และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันจันทรที่ 29 พฤศจิกายน 2553 และมีกําหนดจายเงินปนผลระหวาง
กาลในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553 

จากการที่บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดี และดําเนินธุรกิจดวยความ
โปรงใสมาโดยตลอด   และยังคงมุงม่ันที่จะดําเนินงานธุรกิจที่สอดคลองกับการทําเพื่อประโยชนทางสังคมและ
ส่ิงแวดลอมไปพรอมกันดวย  จึงทําใหบริษัทฯ ไดรับรางวัลถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  ในประเภทธุรกิจขนาดใหญ จากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คร้ังที่ 2 
พ.ศ.2553  โดยเปนบริษทันอก SET50 บริษัทเดียวใน 5 บริษัททั้งหมดที่ไดรับรางวัลในประเภทธุรกิจขนาดใหญ 

นอกจากนั้น ยังไดรับการประเมินจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย 
(กลต.) รวมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน  และสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  ในเร่ืองการจัดการประชุมผูถือหุน
สามัญ (AGM)  ประจําป 2553, 2552, 2551 และ 2550 อยูในเกณฑ “ดีเย่ียม และสมควรเปนตัวอยาง” ติดตอกัน 
4 ปซอน โดยอยูในกลุมบริษัทที่ไดคะแนนเต็ม 100 คะแนนข้ึนไป ซึ่งไดรับการยกยองใหเปนตัวอยางที่ดี จาก 
กลต. การประเมินการจัดการประชุมผูถือหุน  มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนไดตระหนักถึงสิทธิของผูถือ
หุนและหลักบรรษัทภิบาลที่ดี    
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2.    ภาพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจรานหนังสือ  

บริษัทฯ ยังคงขยายสาขารานหนังสือซีเอ็ดบุคเซน็เตอรอยางตอเนื่อง เพื่ออํานวยความสะดวกใหคนไทย
เขาถึงหนังสือไดงายข้ึน และเพื่อเปนการรองรับการเติบโตในอนาคต  จึงยังคงรักษาความเปนรานหนังสือที่มี
ยอดขายมากที่สุดในประเทศไวได  โดยในไตรมาส  3 ป 2553 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  
เพิ่มข้ึนจํานวน 7 สาขา ไดแก โลตัส แกลง ระยอง,พาราไดซ พารค ชั้น 3,โฮมโปร นครราชสีมา,บิ๊กซี พษิณุโลก, 
ฟวเจอรพารค รังสิต ชั้น 1, โฮมโปร ลําลูกกา และสุพรีม สามเสน รวมเปนสาขาที่เปดไปแลวรวม 364 สาขา โดย
เปนสาขาที่ยังเปดดําเนินงานอยูจํานวน 337 สาขา ซึ่งไดรวมรานเครือขายที่ยังเปดดําเนินงาน 6 รานเครือขาย 
และยังมีจุดขายยอยที่ยังเปดดําเนินการอยูทั้งส้ิน 33 จุดขาย นอกจากนี้ยังไดมีการปรับปรุงสาขาเดิม ใหทันสมัย
ย่ิงข้ึน และปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพื่อผลักดันยอดขาย และกําไรอยางตอเนื่อง 

ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ  

บริษัทฯ เพิ่มบทบาทเปนผูจัดจําหนายรายใหญที่สุดของประเทศมากข้ึน โดยรับจัดจําหนายใหกับ
สํานักพิมพทั้งในประเทศและตางประเทศ  เชน บริษัท เนชัน่ อินเตอรเนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน), 
บริษัท สํานักพิมพ เอ็มไอเอส จํากัด, บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด, บริษัท เอ็ดดูเคชัน่ ไมนด 
ไลน มัลติมีเดีย จํากัด, น.ส.เอ้ือมพร วงศเวียง, บริษัท เอ็มไอเอส ซอฟทเทค จํากัด, บริษัท โปรวิชั่น จํากัด, บริษัท 
อักษรศาสตร พับลิเคชัน่ จํากัด, บริษัท เพชรประกาย จํากัด, บริษัท รักลูก กรุป 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 ไดเร่ิมโครงการผลิตหนังสืออานนอกเวลาภาษาอังกฤษ (Outside Reading) ซึ่งมุงเนนผลิตหนังสือ
ภาษาอังกฤษที่ทั้งอานงาย สนุก และออกแบบระดับภาษาใหเหมาะกับพื้นฐานความรูของผูอานอยางเหมาะสม   
ทําใหผูเรียนภาษาอังกฤษ เกงภาษาอังกฤษย่ิงข้ึน โดยไดดําเนินการผลิตอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน เปนจํานวน
กวา 100 เลม เพื่อสนับสนนุใหผูอานตั้งแตระดับประถมศึกษาตอนตนไปจนถึงมหาวิทยาลัยไดมีหนังสือ
ภาษาอังกฤษทางเลือกที่หลากหลาย สําหรับพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียน 

นอกจากนี้ยังใหความสําคัญในการพัฒนา  และติดตั้งเคร่ืองมือส่ือสารในรูปแบบตางๆ  เพื่อเพิ่มชอง
ทางการประชาสัมพันธ  เพื่อใหสามารถกระจายสินคาใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดเหมาะสมข้ึน  ซึ่งจะสงผลให
สินคาที่บริษัทฯ ผลิตมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงข้ึน 
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3. ผลการดําเนินงาน 

3.1  ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ( 9 เดือน) ของป 2553  เทียบกับงวดเดียวกันของป 2552 

ตาราง 1 : ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 (9 เดือน) ของป 2553 เทียบกับงวดเดียวกันของป 2552 

   (หนวย:ลานบาท) 

 ไตรมาส 3 (9 เดือน) เปล่ียนแปลง 
 งบการเงิน

รวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
  

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

เพ่ิมข้ึน  
 2553 2553 2552 (ลดลง) (%) 
รายไดจากการขาย    3,714.46   3,710.46    3,418.47  291.99 8.54 
รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา        79.38   -   -   -  - 
   และบริการ      
รวมรายไดจากการขาย 3,793.84 3,710.46 3,418.47 291.99 8.54 
ตนทุนขาย    2,557.09   2,553.95    2,335.29      218.66  9.36 
ตนทุนบริการ        55.91  -   -   -  - 
รวมตนทุนขายและบริการ    2,613.00   2,553.95    2,335.29      218.66  9.36 
กําไรข้ันตน                      1,180.84    1,156.51  1,083.18       73.33  6.77 
รายไดดอกเบี้ยรับและเงินปนผล          12.61        14.33        9.35        4.98 53.26 
รายไดอ่ืน                                           26.06 25.57 20.05        5.52  27.53 
คาใชจายในการขาย      620.80      620.80      577.71        43.09  7.46 
คาใชจายในการบริหาร      346.81      330.92      304.17        26.75  8.79 
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ          25.29        25.29        24.06        1.23  5.11 
อัตรากําไรข้ันตน (%)        31.13        31.17        31.69    (0.52) 
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือม 319.04  299.84  290.22 9.62 3.31 
   ราคาและคาใชจายตัดจาย (EBITDA)        
กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรม     328.23 309.77 312.24       (2.47) -0.79 
    ดําเนินงานจากงบกระแสเงินสด      
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน 
    บริษัทใหญ 

     169.40      165.67      146.71        18.96 12.92 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท)          0.53         0.51         0.45         0.06  13.33 
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บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดรวมสําหรับ เกาเดือน ป 2553 เปนเงิน 3,832.51 ลานบาท ซึ่งสวน
ใหญเปนรายไดจากการขายและคาธรรมเนียมการศึกษา ทั้งนี้รายไดรวมดังกลาวเปนรายไดตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการจํานวน 3,750.36 ลานบาท ซึ่งเติบโตสูงข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 8.77% โดยในจํานวนนี้เปนรายได
จากการขายจํานวน 3,710.46 ลานบาท หรือเติบโตสูงข้ึน 8.54%   

โดยสวนใหญเปนผลมาจากยอดขายของสาขาเดิมที่เติบโตสูงข้ึนมากกวางวดเดียวกันของปกอนประมาณ 
4.93% ประกอบกับการเพิ่มข้ึนของยอดขายสาขาใหมของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ที่ทําใหรายไดของรานซีเอ็ดบุค    
เซ็นเตอร และรานเครือขาย ยังมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 9.90% รวมถึงการรักษาระดับการ
เติบโตของธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือใหเติบโตไดอยางตอเนื่อง   

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญสําหรับเกาเดือนแรก ป 2553   
เปนเงิน 169.40 ลานบาท โดยในจํานวนนี้เปนกําไรสุทธิของบริษัทฯ จํานวน 165.67 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนจากงวด
เดียวกันของปกอน 12.92% โดยเปนผลมาจากการกําไรข้ันตนที่เพิ่มสูงข้ึนตามการเพิ่มข้ึนของยอดขาย และจากการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันสินคาสูญหายที่สาขา และจากการที่บริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีตามที่ได
กลาวในหัวขอผลการดําเนินงานไตรมาส 3 (สามเดือน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                      
 

 
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A)                                                                                      หนา 5/12                            

 

 3.2  ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 3 เดือนไตรมาส 3 ป 2553  เทียบกับไตรมาส 3 ป 2552 

ตาราง 2 : ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 3 เดือนไตรมาส 3 ป 2553 เทียบกับไตรมาส 3 ป 2552 

   (หนวย:ลานบาท) 

 ไตรมาส 3 (3 เดือน) เปล่ียนแปลง 

 งบการเงิน
รวม 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

  

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

เพ่ิมข้ึน  
 2553 2553 2552 (ลดลง) (%) 
รายไดจากการขาย 1,258.48 1,256.59 1,128.94 127.65 11.31 
รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา 26.79 - -   
   และบริการ      
รวมรายไดจากการขาย 1,285.27 1,256.59 1,128.94 127.65 11.31 
ตนทุนขาย 866.71 865.24 770.62 94.62 12.28 
ตนทุนบริการ 20.09 - -   
รวมตนทุนขายและบริการ 886.80 865.24 770.62 94.62 12.28 
กําไรข้ันตน                 398.47 391.35 358.32 33.03 9.22 
รายไดดอกเบี้ยรับและเงินปนผล 8.16 4.40 2.69 1.71 63.57 
รายไดอ่ืน                                    4.40 7.86 4.83 3.03 62.73 
คาใชจายในการขาย 209.61 209.61 189.75 19.86 10.47 
คาใชจายในการบริหาร 120.24 114.87 109.67 5.20 4.74 
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ 8.42 8.42 8.03 0.39 4.86 
อัตรากําไรข้ันตน (%) 31.00 31.14 31.74  (0.60) 
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือม 102.63 97.78 86.37 11.41 13.21 
   ราคาและคาใชจายตัดจาย (EBITDA)        
กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรม  101.32 96.63 93.97 2.66 2.83 
    ดําเนินงานจากงบกระแสเงินสด      
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน 
    บริษัทใหญ 

51.85 51.38 40.57 10.81 26.65 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.16 0.16 0.13 0.03 23.08 
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บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดรวมสําหรับไตรมาส 3 (สามเดือน) ป 2553  เปนเงิน 1,297.82 
ลานบาท  ซึ่งสวนใหญเปนรายไดจากการขายและคาธรรมเนียมการศึกษา ทั้งนี้รายไดรวมดังกลาวเปนรายไดตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 1,268.85 ลานบาท  ซึ่งเติบโตสูงข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 11.65%  โดยใน
จํานวนนี้เปนรายไดจากการขายจํานวน 1,256.59 ลานบาท หรือเติบโตสูงข้ึน 11.31%   

สาเหตุที่ทําใหรายไดของบริษัทฯ มีการเติบโตเพิ่มข้ึน สวนใหญเปนผลมาจากยอดขายของสาขาเดิมที่มี
ยอดขายที่สูงเพิ่มข้ึนถึง 7.01% อันเนื่องจากยอดขายที่เพิ่มข้ึนจากสินคาในกลุมที่ไมใชหนังสือ หนังสือที่บริษัทรับ
จัดจําหนาย และหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง ที่มียอดขายสูงเพิ่มข้ึนกวางวดเดียวกันของปกอน จึงทําใหรายไดของ
รานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร และรานในเครือขายเพิ่มสูงข้ึนถึง 12.12%  

นอกจากนี้ยังเปนผลมาจากรายไดจากธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ และขายสงหนังสือใหรานหนังสืออ่ืน 
และสถาบันการศึกษา สูงเพิ่มข้ึนกวางวดเดียวกันของปกอนถึง 11.82% ซึ่งเปนผลมาจากยอดขายหนังสือที่บริษัท
รับจัดจําหนายที่สูงเพิ่มข้ึนกวาเดิมประมาณ 17.39% 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญสําหรับไตรมาส 3 (สาม
เดือน) ป 2553 เปนเงิน 51.85 ลานบาท โดยในจํานวนนี้เปนกําไรสุทธิของบริษัทฯ จํานวน 51.38 ลานบาท หรือ
เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 26.64% สาเหตุที่ทําใหบริษัทฯ มีกําไรเพิ่มข้ึนนั้นเปนผลมาจาก 

• กําไรข้ันตนของบริษัทฯ ที่เพิ่มข้ึนตามการเพิ่มข้ึนของยอดขาย  

• บริษัทฯ มีรายไดอ่ืนเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 63.08% โดยเปนการเพิ่มข้ึนจากรายได
ดอกเบี้ยและเงินปนผล  และกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ผันไปตามการแข็งคาของคาเงินบาท 

• คาใชจายในการขายและบริหาร เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอนในสัดสวนที่นอยกวาการเพิ่มข้ึน
ของยอดขายโดยเพิ่มข้ึนเพียง 8.28%  ซึ่งเปนผลมาจากมาตรการในการดําเนินการเพื่อลดสินคา 
สูญหาย  ที่มีมูลคาลดลงอยางมีนัยสําคัญ  คาใชจายที่เพิ่มข้ึนสวนใหญยังเปนผลมาจากการเพิ่มข้ึน
ของคาเชาและคาบริการสาขา และคาตอบแทนพนักงาน ที่เพิ่มข้ึนตามจํานวนสาขาที่เพิ่มข้ึน   

• การไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเนื่องจากการบริหารสินคาเส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา โดยการ
บริจาค และรายการบวกกลับของคาใชจายสํารองสินคาสูญหายลดลงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการ
ตั้งสํารองลดลง เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน  สงผลใหภาษีเงินไดนิติบคุคลลดลงกวา
งวดเดียวกันของปกอน 
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4. นโยบายการจายเงินปนผล 

การจายเงินปนผล  บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิของ         
งบการเงินเฉพาะกิจการ 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 
ไตรมาส 3 4/2553 10/11/2553 09/12/2553 0.10 32.39 

รวม 0.30 97.17 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30-ก.ย.-53 30-ก.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 

661.31 29.89 638.88 31.21 506.61  26.03     132.27 26.11 

เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ 188.12 8.50 188.12 9.19 188.95  9.71     (0.83) (0.44) 

ลูกหนี้การคา-สุทธิ 109.31 4.94 108.00 5.28 96.80  4.97     11.20  11.57 

สินคาคงเหลือ-สุทธิ 403.83 18.25 401.66 19.62 438.84  22.55   (37.18) (8.47) 

คาใชจายจายลวงหนา 26.26 1.19 25.27 1.23 25.36 1.30 (0.09) (0.35) 

ลูกหนี้เงินชดเชย
คาเสียหาย 

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

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 16.96 0.77 15.07 0.74 18.05 0.93 (2.98) (16.51) 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,405.79 63.54 1,377.00 67.27 1,292.40 66.41    84.60  6.55 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 
   และบริษัทรวม-สุทธ ิ

27.14 1.23 69.53       3.40  69.53  3.57           -  - 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ- 
   สุทธิ   

488.18 22.07 317.24 15.50 318.86  16.38    (1.62) (0.51) 

สิทธิการเชาที่ดิน-สุทธ ิ 7.79 0.35 - - - - - - 

สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 126.56 5.72 126.56 6.18 116.56  5.99     10.00 8.58 

ท่ีดินและสวนปรับปรงุท่ีดิน 
   ไมใชดําเนินงาน-สุทธ ิ

33.54 1.52 
 

33.54 1.64 33.59 1.73   (0.05) (0.15) 

สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธ ิ 7.01 0.32 6.74 0.33 7.11 0.37   (0.37) (5.20) 

คาลิขสิทธิ์และคาแปลจาย 
   ลวงหนา 

22.87 1.03 22.87 1.12 24.05 1.24   (1.18) (4.91) 

เงินคํ้าประกันการเชาและ 
   เงินมัดจํา 

78.15 3.53 78.15 3.82 69.32 3.56       8.83  12.74 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 15.36 0.69 
 

15.32 0.75 14.71 0.76 0.61 4.15 

     สินทรัพยรวม                2,212.39 100.00 2,046.95 100.00 1,946.13  100.00      100.82 5.18 
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วิเคราะหฐานะทางการเงิน 

ดานสินทรัพย  ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยทั้งส้ิน 2,212.39 ลาน
บาท สินทรัพยดังกลาวเปนสวนของบริษัทฯ จํานวน 2,046.95 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปกอน 100.82 ลานบาท 
โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยดังนี ้

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3 ป 2553  เทากับ 638.88 ลานบาท 
เพิ่มข้ึน 132.27 ลานบาท จากการลงทุนเพิ่มในพันธบัตรรัฐบาล (อายุไมเกิน 3 เดือน) 

• ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ เทากับ 108 ลานบาท เพิ่มข้ึน 11.20 ลานบาท เนื่องจากมีการขาย
สงหนังสือภาษาไทย และหนังสือตางประเทศใหกับลูกคาเพิ่มข้ึน 

• สินคาคงเหลือ-สุทธิ เทากับ 401.66 ลานบาท  ลดลง 37.18 ลานบาท เนื่องจากสามารถขายหนังสือ
ตางประเทศในกลุมแบบเรียนของสํานักพิมพ Oxford University Press ที่สํารองไวเพื่อขายเม่ือ
ปลายปกอน ไดเปนจํานวนมากในชวงเปดภาคเรียน 

• ลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหาย ลดลง 17.79 ลานบาท เกิดจากการไดรับการชําระเงินคาเคลมประกัน
ความเสียหายจากบริษัทประกัน 

• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ  เทากับ 317.24 ลานบาท  ลดลง 1.63 ลานบาท โดยสวนใหญเกิด
จากคาเส่ือมราคาประจํางวด 

• สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ เทากับ 126.56 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 10.00 ลานบาท  จากการทําสัญญาสิทธิ
การเชาของสาขาแหงหนึ่งในไตรมาส 3 ป 2553 

• เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา เทากับ 78.15 ลานบาท เพิ่มข้ึน 8.83 ลานบาท โดยสวนใหญ
เปนการจายเงินประกันการเชาสาขาที่เปดใหมและสวนสํานักงาน 

ดานหนี้สิน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีหนี้สินทั้งส้ิน 1,469.01 ลานบาท 
โดยเปนสวนของบริษัท จํานวน 1,373.08 ลานบาท เพิ่มข้ึน 108.11 ลานบาท คิดเปน 8.55% โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงของหนี้สิน ดังนี ้

• เจาหนี้การคาเทากับ 1,164.95 ลานบาท เพิ่มข้ึน 133.59 ลานบาท โดยสวนใหญเปนการเพิ่มข้ึน
ของเจาหนี้การคาของสายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร   

• ภาษีเงินไดนิตบิุคคลคางจาย เทากับ 18.03 ลานบาท ลดลง 13.57 ลานบาท เนื่องจากมีการจาย
ภาษีเงินไดนิตบิุคคลของป 52 ซึ่งจายในเดือน พฤษภาคม ของทุกป 

• เจาหนี้อ่ืน เทากับ 25.73 ลานบาท ลดลง 20.74 ลานบาท โดยสวนใหญเปนการลดลงของเช็คคาง
จายคาเชาคลังสินคา และคาเชา คาบริการของรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร ในชวงปลายป 2552  

• คาใชจายคางจาย เทากับ 115.79 ลานบาท เพิ่มข้ึน 9.50 ลานบาท สวนใหญเกิดจากตั้งโบนัสคาง
จายและภาษีโรงเรือนคางจายของสาขาเพิ่มข้ึน 

สวนของผูถือหุน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุนคงเหลือ 
743.37 ลานบาท โดยเปนสวนของบริษัทฯ จํานวน 673.87 ลานบาท ลดลงจากส้ินปกอน 7.29 ลานบาท คิดเปน 
1.07% โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสวนของผูถือหุน ดังนี ้ 
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• กําไรสุทธิ สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ จากผลการดําเนินงาน 9 เดือน ป 2553 เทากับ 169.40
ลานบาท 

• ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผื่อขาย ลดลง 9.18 ลานบาท เนื่องจากราคาตลาดของกองทุน
เปดเอกเอเซียพูนผล (ONE-FAS) ราคาสูงข้ึนจากปลายปที่ผานมา 

• กําไรสะสมลดลงเนื่องจากการจายเงินปนผลรวม 181.40 ลานบาท  

5.2 กระแสเงินสด 

ตาราง 5  :  กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) สําหรับไตรมาส 3 ป 2553 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน                                    
                           

    (หนวย : ลานบาท) 
 ไตรมาส 3  (9 เดือน) เปล่ียนแปลง 
 งบการเงิน

รวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
  ม.ค.-ก.ย. เพ่ิมข้ึน  
 2553 2553 2552 (ลดลง) (%) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 370.73 373.94 251.01 122.93 48.97 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (71.36) (59.01) (39.90) (19.11) 47.89 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (182.87) (182.66) (160.84) (21.82) 13.57 
กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) 116.50 132.27 50.27 82.00 163.12 

กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงานของไตรมาส 3/2553 จํานวน 370.73 ลานบาท 
โดยเปนสวนของบริษัทฯ จํานวน 373.94 ลานบาท เนื่องจาก 

• กําไรจากการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน จํานวน 309.77 ลานบาท ประกอบดวย 
• กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับงวด 9 เดือน ป 2553 จํานวน 219.33 ลานบาท 
• คาใชจายที่ไมเปนตัวเงิน จํานวน 90.45 ลานบาท ( เชน คาเส่ือมราคาและสิทธิการเชา 80.45 

ลานบาท, คาใชจายบริจาคสินคาและสินทรัพยถาวร 21.74 ลานบาท, คาใชจายสินคาสูญหาย 
2.42 ลานบาท, ขาดทุนจากสินคาไฟไหมจากการชุมนุมทางการเมือง 2.92 ลานบาท) 

• เงินสดลดจากลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับเพิ่มข้ึน 11.38 ลานบาท จากการเพิ่มข้ึนของยอดขายสง 

• เงินสดเพิ่มจากสินคาคงเหลือลดลง 9.37 ลานบาท สวนใหญเกิดจากหนังสือตางประเทศลดลงจาก
การบริหารสินคาคงเหลือ และการส่ังซื้อสินคาที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

• เงินสดเพิ่มจากไดรับเงินเคลมประกันชดเชยความเสียหาย 17.79 ลานบาท 

• เงินสดลดจาก การจายเงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา เพิ่มข้ึน 8.83 ลานบาท 

• เงินสดเพิ่มจากเจาหนี้และตั๋วเงินจายการคา เพิ่มข้ึน จํานวน 133.59 ลานบาท ซึ่งสัมพันธกับ
ยอดขายที่เพิ่มข้ึน 

• เงินสดลดจากเจาหนี้และตั๋วเงินจายอ่ืน ลดลง  จํานวน 20.74 ลานบาท 
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กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมการลงทุนของไตรมาส 3/2553 จํานวน (71.36) ลานบาท โดยเปน
สวนของบริษัทฯ จํานวน (59.01) ลานบาท เนื่องจาก  

• เงินสดลดจากการซื้อทรัพยสิน จํานวน 62.69 ลานบาท สวนใหญเปนการเพิ่มข้ึนของคาตกแตงและ
ชั้นวางสินคาของสาขา 

• เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุน จํานวน 10.00 ลานบาท 

• เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปนผล จํานวน 14.02 ลานบาท 

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินของไตรมาส 3/2553 จํานวน (182.87) ลานบาท โดยเปน
สวนของบริษัทฯ จํานวน (182.66) ลานบาท เนื่องจาก จายเงินปนผล จํานวน (181.40) ลานบาท  

5.3 อัตราสวนทางการเงิน 

ตาราง 6 : อัตราสวนทางการเงิน  ซึ่งคํานวณตามสูตรของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 

  
งบ

การเงิน
รวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)  9M'53 9M'53 9M'52 
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.01 1.01 1.03 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.69 0.69 0.63 
     
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร ( PROFITABILITY RATIO )  9M'53 9M'53 9M'52 
อัตรากําไรข้ันตน % 31.13 31.17 31.69 
อัตรากําไรสุทธิ % 4.42 4.42 4.26 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน* % 34.06 35.35 27.91 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย* % 15.72 15.76 13.75 
     
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)  9M'53 9M'53 9M'52 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.98 2.04 1.86 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เทา 134.12 5,939.82 1,980.47 
*คํานวณจากกําไรสุทธิปรับแบบเต็มป     
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