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คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ : SE-ED 

1. ภาพรวม 

ในชวงครึ่งปหลังของป 2553  สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศมีสัญญาณการฟนตัวในทิศทางท่ีดีขึ้น  
แมว าในชวงกลางป จะเกิดการชุมนุมทางการเมืองท่ีเกิดเหตุการณบานปลายไปสูการกอความไมสงบ  จนเกิด
เหตุการณวางเพลิง และมีการประกาศภาวะฉุกเฉินในหลายจังหวัด และมีสถานการณน้ําทวมในหลายจังหวัด
ในชวงปลายป  อยางไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาระดับการเติบโตของรายได และกําไรไดอยางตอเนื่อง 
อยางนาพึงพอใจ โดยสรุปประเด็นที่นาสนใจไดดังนี ้

 รายไดรวม ตามงบการเงินรวม ป 2553 เปนเงิน 5,171.79 ลานบาท เพิ่มข ึ้น 10.66% โดยเปนรายได
รวม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 5,054.98 ลานบาท เพิ่มข ึ้น 8.78% จากปกอน 

 กําไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม สวนที่เปนของบริษัทใหญ ป 2553 เปนเงิน 243.06 ลานบาท เพิ่มข ึ้น  
12.23% โดยเปนกําไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 236.98 ลานบาท เพิ่มขึ้น 10.56% 
จากปกอน 

 การขยายสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ในป 2553 เพิ่มขึ้น 25 สาขา รวมเปนสาขาท่ียังเปด
ดําเนินการอยู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ท้ังสิ้น 346 สาขา และจุดขายยอยท้ังสิ้นท่ียังเปดดําเนินการ
อยูจ ํานวน 33 จุดขาย 

 อัตราการเติบโตของยอดขายของกลุมสาขาเดิม ในป 2553 เติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 4.8% จากปกอน 

ท้ังนีท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติและเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
พิจารณาจายเงินปนผลประจําป สําหรับผลการดําเนินงานป 2553 ในอัตราหุนละ 0.73 บาท จํานวนหุน 
323,921,130 หุน จากกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว 3 
ไตรมาส ไตรมาสละ 0.10 บาท  รวมเปน 0.30 บาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงจะจายเงินปนผลเพิ่มเติมในงวดนี้ในอัตรา
หุนละ 0.43 บาท จํานวนหุน 323,921,130 หุน เนื่องจากบริษัทฯ มีความสามารถในการทํากําไรอยางตอเนื่อง และ
บริษัทฯ มีสภาพคลองสูง โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผลดังกลาว ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 
2554 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2554 และมีกําหนดจายเงินปนผลระหวางกาลในวันศุกรที่ 
27 พฤษภาคม 2554 

จากการที่บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และดําเนินธุรกิจดวยความ
โปรงใสมาโดยตลอด และยังคงมุงม่ันท่ีจะดําเนินงานธุรกิจที่สอดคลองกับการทําเพื่อประโยชนทางสังคมและ
ส่ิงแวดลอมไปพรอมกันดวย ไดสงผลสะทอนในป 2553 ดังนี ้

 ไดรับรางวัลถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในประเภทธุรกิจ
ขนาดใหญ จากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2553 โดยเปน
บริษัทนอก  SET50 บริษัทเดียวใน 5 บริษัทท้ังหมดท่ีไดรับรางวัลในประเภทธุรกิจขนาดใหญ 

 ไดรับรางวัล Corporate Social Responsibility Awards 2010 (รางว ัลบริษัทจดทะเบียนดีเดนดาน 
CSR หรือการรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม)  โดยบริษัทฯ เปนบริษัทจดทะเบียนนอก 
SET100 รายเดียวท่ีไดรับรางวัลนีติ้ดตอกัน 2 ปซอน 
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  Top Corporate Governance Report Awards 2010 (รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเดน)  โดย
บริษัทฯ เปนบริษัทจดทะเบียน ในกลุมอุตสาหกรรมบริการ หมวดส่ือและส่ิงพิมพรายเดียวใน  10 
บริษัทท่ีไดรับรางวัลนี ้  

 ไดรับการประกาศผลรายงานการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ประจําป 2553, 2552 และ 2551 (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies 2010, 2009 and 2008) วาอยูในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว)  ติดตอกัน 3 ปซอน ซึ่งจ ัดโดย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

นอกจากนั้น ยังไดรับการประเมินจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(กลต.) รวมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน  และสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  ในเร่ืองการจัดการประชุมผูถือหุน
สามัญ (AGM)  ประจําป 2553, 2552, 2551 และ 2550 อยูในเกณฑ “ดีเยี่ยม และสมควรเปนตัวอยาง” ติดตอกัน 
4 ปซอน โดยอยูในกลุมบริษัทท่ีไดคะแนนเตม็ 100 คะแนนขึ้นไป ซึ่งไดรับการยกยองใหเปนตัวอยางท่ีดี จาก 
กลต. การประเมินการจัดการประชุมผูถือหุน  มีว ัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนไดตระหนักถึงสิทธิของ      
ผูถือหุนและหลักบรรษัทภิบาลที่ดี    
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2.    ภาพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจรานหนังสือ  

บริษัทฯ ยังคงขยายสาขารานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรอยางตอเนื่อง เพื่ออํานวยความสะดวกใหคนไทย
เขาถึงหนังสือไดงายขึ้น และเพื่อเปนการรองรับการเติบโตในอนาคต  จึงย ังคงรักษาความเปนรานหนังสือท่ีมี
ยอดขายมากที่สุดในประเทศไวได  โดยในไตรมาส  4 ป 2553 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  
เพิ่มขึ้นจํานวน 9 สาขา ไดแก NK พังงา, โฮมโปร นครศรีธรรมราช, บิ๊กซี อํานาจเจริญ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ, โลตัส เลย 2, โลตัส จุน พะเยา, บิ๊กซี กําแพงเพชร, คารฟูร สุขาภิบาล 3 และโลตัส นาทวี สงขลา รวมเปน
สาขาท่ีเปดไปแลวรวม 373 สาขา โดยเปนสาขาท่ียังเปดดําเนินงานอยูจ ํานวน 346 สาขา ซึ่งไดรวมรานเครือขายที่
ยังเปดดําเนินงาน 6 รานเครือขาย และยังมีจ ุดขายยอยท่ียังเปดดําเนินการอยู ท้ังส้ิน 33 จุดขาย นอกจากนี้ยังไดมี
การปรับปรุงสาขาเดิม ใหทันสมัยยิ่งขึ้น และปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพื่อผลักดันยอดขาย และกําไรอยาง
ตอเนื่อง 

ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ  

บริษัทฯ เพิ่มบทบาทเปนผูจัดจําหนายรายใหญท่ีสุดของประเทศมากขึ้น โดยรับจัดจําหนายใหกับ
สํานักพิมพทั้งในประเทศและตางประเทศ  เชน บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากดั (มหาชน), 
บริษัท สํานักพิมพ เอ็มไอเอส จํากัด, บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด, น.ส.เอ้ือมพร วงศเว ียง, 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ไมนด ไลน มัลติมีเดีย จํากัด, บริษัท โปรว ิชั่น จํากัด, บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จํากัด, บริษัท 
เพชรประกาย จํากัด, บริษัท เอ็มไอเอส ซอฟทเทค จํากัด, สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสํานักพิมพ 
Oxford University Press ซึ่งบริษัทฯ ไดเปนผูแทนจําหนายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ (ELT) ในประเทศไทยในป 
2550 เปนตน โดยจัดจําหนายหนังสือผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร รานหนังสืออ่ืน และสถาบันการศึกษา 
นอกจากนั้น บริษัทฯ อยูในชวงการพัฒนาระบบกระจายสินคาใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายงาน
ในอนาคต 

ธุรกิจสํานักพิมพ 

บริษัทฯ ใหความสําคัญในการกําหนดทิศทางการผลิตหนังสือใหตรงตามความตองการของตลาด  โดย
เนนการผลิตหนังสือท่ีมีอายุยาวนาน  และมีขนาดตลาดมากเพียงพอ  โดยไมเนนการเพิ่มจํานวนชื่อเรื่องที่ผลิตใน
แตละป  และเนนกลุมหนังสืออางอิง  และหนังสือท่ีจําเปนตอการพัฒนาคน  และพัฒนาประเทศ  ในปลายป 2550 
บริษัทฯ ไดเร่ิมโครงการผลิตหนังสืออานนอกเวลาภาษาอังกฤษ (Outside Reading) ซึ่งมุงเนนผลิตหนงัสือ
ภาษาอังกฤษท่ีทั้งอานงาย สนุก และออกแบบระดับภาษาใหเหมาะกับพื้นฐานความรูของผูอานอยางเหมาะสม   
ทําใหผูเรียนภาษาอังกฤษ เกงภาษาอังกฤษยิ่งขึ้น โดยไดดําเนินการผลิตอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน เปนจํานวน
กวา 100 เลม เพื่อสนับสนุนใหผูอานตั้งแตระดับประถมศึกษาตอนตนไปจนถึงมหาวิทยาลัยไดมีหนังสือ
ภาษาอังกฤษทางเลือกท่ีหลากหลาย สําหรับพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียน 

นอกจากนี้ย ังใหความสําคัญในการพัฒนา  และติดต้ังเครื่องมือส่ือสารในรูปแบบตางๆ  เพื่อเพิ่มชอง
ทางการประชาสัมพันธ  เพื่อใหสามารถกระจายสินคาใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดเหมาะสมขึ้น  ซึ่งจะสงผลให
สินคาท่ีบริษัทฯ ผลิตมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงข ึ้น 
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3. ผลการดําเนินงาน 

3.1  ผลการดําเนินงาน สําหรับ ป 2553 เทียบกับ ป 2552 

ตาราง 1 : ผลการดําเนินงาน ของป 2553 เทียบกับ ป 2552 

   (หนวย:ลานบาท) 
 สําหรับป 2553 
 งบการเงินรวม เปลี่ยนแปลง 
 

ป 2553 ป 2552 
เพิ่มขึ้น
(ลดลง) (%) 

รายไดจากการขาย 4,999.90 4,596.00 403.90 8.79 
รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาและบริการ 108.99 25.07 83.92 334.74 
รวมรายไดจากการขาย 5,108.89 4,621.07 487.82 10.56 
ตนทุนขาย 3,425.21 3,138.73 286.48 9.13 
ตนทุนบริการ 75.66 17.40 58.26 334.83 
รวมตนทุนขายและบริการ 3,500.87 3,156.13 344.74 10.92 
กําไรขั้นตน 1,608.02 1,464.93 143.09 9.77 
รายไดดอกเบี้ยรับและเงินปนผล 20.79 12.80 7.99 62.42 
รายไดอ่ืน 39.36 37.00 2.36 6.38 
คาใชจายในการขาย 831.98 773.36 58.62 7.58 
คาใชจายในการบริหาร 474.55 417.76 56.79 13.59 
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ 33.65 31.92 1.74 5.44 
อัตรากําไรขั้นตน (%) 31.47 31.70  (0.23) 
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือม 450.57 409.26 41.31 10.09 
   ราคาและคาใชจายตัดจาย (EBITDA)     
กําไรท่ีเปนตัวเงินจากกิจกรรม 475.09 423.34 51.75 12.22 
   ดําเนินงานจากงบกระแสเงินสด     
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 243.06 216.57 26.49 12.23 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.77 0.67 0.10 14.93 
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บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดรวมสําหรับ ป 2553 เปนเงิน 5,171.79 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปน
รายไดจากการขายและคาธรรมเนียมการศึกษาจากโรงเรียนเพลินพัฒนา  ท้ังนี้รายไดรวมดังกลาวเปนรายไดตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 5,054.98 ลานบาท  ซึ่งเติบโตสูงขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 8.78%  โดยใน
จํานวนนี้เปนรายไดจากการขายจํานวน 4,994.33 ลานบาท หรือเติบโตสูงขึ้น 8.67% 

โดยสวนใหญเปนผลมาจากยอดขายของสาขาเดิมท่ีเติบโตสูงขึ้นมากกวางวดเดียวกันของปกอนประมาณ 
4.8% อันเนื่องจากยอดขายจากกลุมสินคา nonbook  หนังสือท่ีบริษัทรับจัดจําหนาย และหนังสือท่ีบริษัทฯ ผลิต
เอง  ที่มียอดขายสูงเพิ่มข ึ้นกวางวดเดียวกันของปกอน ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของยอดขายสาขาใหมของซีเอ็ดบุค
เซ็นเตอร ท่ีเปดเพิ่มข ึ้นในป 2553 จํานวน 25 สาขา ท่ีทําใหรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และรานเครือขาย  
ยังมีอัตราการเติบโตท่ีเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องประมาณ 10%  รวมถึงการรักษาระดับการเติบโตของธุรกิจรับจัด
จําหนายหนังสือใหเติบโตไดอยางตอเนื่อง   

ตนทุนขายสินคาและบริการตามงบการเงินรวม ป 2553 เปนเงิน 3,500.86 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
10.92% โดยตนทุนขายสินคาตามงบการเงินเฉพาะกจิการ เปนเงิน 3,421.07 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9.0%  ซึ่งเพิ่มขึ้น
มากกวาการเพิ่มขึ้นของยอดขายเล็กนอย อันเปนผลมาจากรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรมียอดขายสินคาท่ีมีอัตรากําไร
ขั้นตนตํ่าในสัดสวนท่ีสูงขึ้น ไดแก หนังสือพิมพ วารสาร กลุมสินคาอิเล็กทรอนิกส และบัตรเติมเงิน  โดยอัตรากําไร
ขั้นตนของป 2553 เทากับ 31.50%  ลดลงจากปกอน 0.21% 

คาใชจายขายและบริหาร ตามงบการเงินรวม ป 2553 เปนเงิน 1,306.53 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9.69% 
โดยคาใชจ ายขายและบริหารตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 1,288.61 ลานบาท เพิ่มขึ้น 8.40% ซึ่งเพิ่มขึ้น
ในอัตราท่ีนอยกวาการเพิ่มขึ้นของยอดขาย  อันเปนผลมาจากความสามารถในการควบคุมคาใชจายขายและ
บริหาร โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันสินคาสูญหายที่สาขา  ในขณะท่ีคาใชจ ายที่เพิ่มขึ้นเปน
คาใชจ ายท่ีเพิ่มข ึ้นตามจํานวนสาขา และยอดขายของสาขาท่ีเพิ่มขึ้น ไดแก คาใชจายพนักงาน, คาเชา คาบริการ 
และคาสาธารณูปโภค, คาขนสง และคาวัสดุหีบหอ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีคาใชจ ายสินคาและทรัพยสินของราน
ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรท่ีโดนเพลิงไหมเสียหายจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง จํานวน 2 สาขา ไดแก 
สาขาบิ๊กซี ราชดําริ และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิสวนที่เป นของผูถือหุนบริษัทใหญสําหรับ ป 2553 เปนเงิน 
243.06 ลานบาท โดยในจํานวนนี้เปนกําไรสุทธิของบริษัทฯ จํานวน 236.98 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปกอน 10.56% โดยเปนผลมาจาก 

 กําไรขั้นตนท่ีเพิ่มสูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของยอดขาย  และความสามารถในการควบคุมคาใชจายขาย
และบริหาร โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันสินคาสูญหายท่ีสาขา  

 การไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเนื่องจากการบริหารสินคาเส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา โดยการ
บริจาค และรายการบวกกลับของคาใชจายสํารองสินคาสูญหายลดลงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการ
ต้ังสํารองลดลง เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน  สงผลใหภาษีเงินไดน ิติบุคคลลดลงกวา
งวดเดียวกันของปกอน 
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3.2  ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 3 เดือน ไตรมาส 4 ป 2553  เทยีบกับไตรมาส 4 ป 2552 

ตาราง 2 : ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 3 เดือน ไตรมาส 4 ป 2553 เทียบกับไตรมาส 4 ป 2552 

   (หนวย:ลานบาท) 
 ไตรมาส 4 (3 เดือน) 
 งบการเงินรวม เปลี่ยนแปลง 
 

ป 2553 ป 2552 
เพ่ิมขึ้น/
(ลดลง) (%) 

รายไดจากการขาย   1,285.43    1,177.53        107.90  9.16 
รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาและบริการ         29.61          25.07            4.54  18.11 
รวมรายไดจากการขาย   1,315.04    1,202.60        112.44  9.35 
ตนทุนขาย       868.11        803.44          64.67  8.05 
ตนทุนบริการ         19.75          17.41            2.34  13.44 
รวมตนทุนขายและบริการ       887.86        820.85          67.01  8.16 
กําไรขั้นตน       427.18        381.75          45.43  11.90 
รายไดดอกเบี้ยรับและเงินปนผล           8.18            4.95            3.23  65.25 
รายไดอ่ืน         13.29          16.94           (3.65) (21.55) 
คาใชจายในการขาย       211.18        196.07          15.11  7.71 
คาใชจายในการบริหาร       127.74        114.74          13.00  11.33 
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ           8.36            6.28            2.08  33.12 
อัตรากําไรขั้นตน (%) 32.48 31.74  0.74 
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือม 131.53 117.72         13.81  11.73 
   ราคาและคาใชจายตัดจาย (EBITDA)     
กําไรท่ีเปนตัวเงินจากกิจกรรม 146.86 111.10         35.76  32.19 
   ดําเนินงานจากงบกระแสเงินสด     
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 73.66 68.54           5.12  7.47 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.23 0.21           0.02  9.52 
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บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดรวมสําหรับไตรมาส 4 (สามเดือน) ป 2553 เปนเงิน 1,336.52 ลาน
บาท ซึ่งสวนใหญเปนรายไดจากการขาย และคาธรรมเนียมการศึกษาจากโรงเรียนเพลินพัฒนา ท้ังนี้รายไดรวม
ดังกลาวเปนรายไดตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 1,304.62 ลานบาท ซึ่งเติบโตสูงขึ้นจากงวดเดียวกันของป
กอน 8.68% โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขายจํานวน 1,283.87 ลานบาท หรือเติบโตสูงขึ้น 9.05% 

 สาเหตุท่ีทําใหรายไดของบริษัทฯ มีการเติบโตเพิ่มขึ้น สวนใหญเปนผลมาจากยอดขายของสาขาเดิมท่ีมี
ยอดขายท่ีสูงเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 4.7% และการเปดสาขาเพิ่มขึ้นไตรมาส 4 ป 2553 จํานวน 9 สาขา จึงทําให
รายไดของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และรานในเครือขายเพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ 11% 

ตนทุนขายสินคาและบริการตามงบการเงินรวม สําหรับไตรมาส 4 ป 2553 เปนเงิน 887.86     
ลานบาท เพิ่มขึ้น 8.16% โดยตนทุนขายสินคาตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 867.12 ลานบาท เพิ่มข ึ้น 
7.95% ซึ่งเพิ่มขึ้นนอยกวาการเพิ่มขึ้นของยอดขาย อันเปนผลมาจากในชวงไตรมาส 4 ป 2553 รานซีเอ็ดบุคเซ็น
เตอรมียอดขายสินคาท่ีมีอัตรากําไรขั้นตนสูงไดเพิ่มขึ้น ไดแก สินคาท่ีบริษัทฯ ผลิตเอง และหนังสือท่ีบริษัทฯ รับ
จัดจําหนายท้ังหนังสือภาษาไทยและหนังสือตางประเทศ โดยอัตรากําไรขั้นตน สําหรับไตรมาส 4 ป 2553 เทากับ 
32.46% เพิ่มขึ้นจากปกอน 0.69% 

คาใชจายขายและบริหาร ตามงบการเงินรวม สําหรับไตรมาส 4 ป 2553 เปนเงิน 338.92 ลานบาท 
เพิ่มขึ้น 9.04% โดยคาใชจายขายและบริหารตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 336.89 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
9.77% ซึ่งเปนผลมาจากมาตรการในการดําเนินการเพื่อลดสินคาสูญหาย ท่ีมีมูลคาลดลงอยางมีนัยสําคัญ 
คาใชจ ายท่ีเพิ่มข ึ้นสวนใหญยังเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของคาเชาและคาบริการสาขา และคาตอบแทนพนักงาน 
ท่ีเพิ่มขึ้นตามจํานวนสาขาที่เพิ่มขึ้น 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิสวนที่เป นของผูถือหุนบริษัทใหญสําหรับไตรมาส 4 (สาม
เดือน) ป 2553  เปนเงิน 73.66 ลานบาท โดยในจํานวนนี้เปนกําไรสุทธิของบริษัทฯ จํานวน 71.32 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 3.14% สาเหตุท่ีทําใหบริษัทฯ มีกําไรเพิ่มข ึ้นนั้นเปนผลการเพิม่ขึ้นของอัตรา
กําไรขั้นตนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันสินคาสูญหายท่ีสาขา   
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4. นโยบายการจายเงินปนผล 

การจายเงินปนผล  บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธขิอง         
งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเสนอใหมีการจายเงินปนผลประจําป ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปถัดจากปท่ี
ดําเนินการ  

ตาราง 3 : อัตราการจายเงินปนผลป 2553, 2552 และ 2551 

ผลการดําเนินงาน ป 2553 
 มติท่ีประชุม 

คณะกรรมการ 
ครั้งท่ี 

ว ันท่ีประชุม วันท่ีจ าย 
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 
ไตรมาส 4 1/2554 24/02/2554 27/05/2554 0.43* 139.29 

รวม 0.73 236.46 
ผลการดําเนินงาน ป 2552 

 มติท่ีประชุม 
คณะกรรมการ/ ผูถือหุน 

ครั้งท่ี 
ว ันท่ีประชุม 

วันท่ีจ าย 
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 

 มติท่ีประชุม 
คณะกรรมการ/ ผูถือหุน 

ครั้งท่ี 
ว ันท่ีประชุม วันท่ีจ าย 

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 
หมายเหตุ *  เปนอัตราเงินปนผลท ี่เสนอโดยคณะกรรมการบร ิษัทฯ โดยยังรอการพิจารณาอนุมัต ิจากที่ประชุมใหญสาม ัญประจ ําป  

                       พ.ศ. 2554  ในวันท ี่ 28 เมษายน  พ.ศ. 2554 
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5. ฐานะทางการเงิน 

5.1 สวนประกอบของสินทรัพย  

ตาราง 4: สวนประกอบของสินทรัพย           
   (หนวย : ลานบาท) 

งบการเงินรวม 

 ป 2553 ป 2552 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
รายการ 

จํานวนเงิน 
% ตอ

สินทรัพย
รวม 

จํานวนเงิน 
% ตอ

สินทร ัพย
รวม 

จ ํานวนเงิน       (%) 

เงินสดและรายการเท ียบเทาเงินสด 720.04 31.52 544.81 25.63 175.23 32.16 

เงินลงทุนช ั่วคราว-สุทธ ิ 186.48 8.16 188.94 8.89 (2.46) (1.30) 

ล ูกหนี้การคา-สุทธ ิ 111.59 4.88 98.69 4.64 12.90 13.07 

สินคาคงเหลือ-สุทธ ิ 417.26 18.26 441.35 20.77 (24.09) (5.46) 

ค าใชจ ายจายลวงหนา 16.27 0.71 25.36 1.19 (9.09) (35.84) 

ล ูกหนี้เงินชดเชยค าเสียหาย - - 17.79 0.84 (17.79) (100.00) 

สินทร ัพยหมุนเวียนอื่น 20.40 0.89 22.80 1.07 (2.40) (10.53) 

รวมสินทร ัพยหมุนเวียน 1,472.04 64.43 1,339.74 63.04 132.30 9.88 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม-สุทธ ิ 27.14 1.19 26.18 1.23 0.96 3.67 

ท ี่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธ ิ 497.20 21.76 485.68 22.85 11.52 2.37 

สิทธิการเชาท ี่ดิน-สุทธ ิ 7.71 0.34 8.05 0.38 (0.34) (4.22) 

สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 123.39 5.40 116.56 5.48 6.83 5.86 

ท ี่ดินและสวนปร ับปร ุงท ี่ดินไมใชด ําเนินงาน-สุทธ ิ 33.52 1.47 33.59 1.58 (0.07) (0.21) 

ค าล ิขสิทธิ์การใชซอฟตแวร-สุทธ ิ 6.75 0.30 7.42 0.35 (0.67) (9.03) 

ค าล ิขสิทธิ์และคาแปลจายลวงหนา 22.38 0.98 24.05 1.13 (1.67) (6.94) 

เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจ ํา 79.57 3.48 69.32 3.26 10.25 14.79 

สินทร ัพยไมหมุนเวียนอื่น 14.85 0.65 14.80 0.70 0.05 0.34 

สินทร ัพยรวม 2,284.55 100.00 2,125.39 100.00 159.16 16.49 
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วิเคราะหฐานะทางการเงิน 

ดานสินทรัพย  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยท้ังสิ้น 2,284.55 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปกอน 159.16 ลานบาท คิดเปน 7.49% โดยมีการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยดังนี ้

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เทากับ 720.04 ลานบาท 
เพิ่มขึ้น 175.24 ลานบาท คิดเปน 32.17% จากการลงทุนเพิ่มในพันธบัตรรัฐบาล (อายุไมเกิน        
3 เดือน) 

 ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ-สุทธิ เทากับ 111.59 ลานบาท เพิ่มข ึ้น 12.90 ลานบาท คิดเปน 13.07%
เนื่องจากมีการขายสงหนังสือภาษาไทย และหนังสือตางประเทศใหกับลูกคาเพิ่มขึ้น 

 สินคาคงเหลือ-สุทธ ิเทากับ 417.26 ลานบาท  ลดลง 24.09 ลานบาท คิดเปน 5.46% เนื่องจาก
สามารถขายหนังสือตางประเทศในกลุมแบบเรียนของสํานักพิมพ Oxford University Press ท่ีสํารอง
ไว เพื่อขายเมื่อปลายปกอน ไดเปนจํานวนมากในชวงเปดภาคเรียน 

 ลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหาย ลดลง 17.79 ลานบาท เกิดจากการไดรับการชําระเงินคาเคลมประกัน
ความเสียหายจากบริษัทประกัน 

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ  เทากับ 497.20 ลานบาท เพิ่มข ึน้ 11.52 ลานบาท คิดเปน 2.37% 
โดยสวนใหญเปนการลงทุนเพื่อขยายสาขา และบริษัทยอยไดมีการสรางอาคารหองสมุด และอาคาร
สําหรับฝายวิชาการ เพื่อรองรับการขยายงานและจํานวนนักเรียนท่ีเพิ่มข ึ้น ซึ่งแลวเสร็จในป 2553 

 สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ เทากับ 123.39 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6.83 ลานบาท คิดเปน 5.86% จากการ
ทําสัญญาสิทธิการเชาของสาขาแหงหนึ่งในไตรมาส 3 ป 2553 

 เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา เทากับ 79.57 ลานบาท เพิ่มขึ้น 10.25 ลานบาท โดยสวนใหญ
เปนการจายเงินประกันการเชาสาขาใหมและสํานักงานใหญ เนื่องจากสัญญาเชาเดิมหมดอาย ุ

ดานหน้ีสิน  ณ ว ันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีหนี้สินท้ังส้ิน 1,499.54 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 117.96 ลานบาท คิดเปน 8.54% โดยมีการเปล่ียนแปลงของหนี้สิน ดังนี ้

 เจาหนี้การคาเทากับ 1,153.14 ลานบาท เพิ่มข ึ้น 121.37 ลานบาท คิดเปน 11.76% โดยสวนใหญ
เปนการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาของสายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย เทากับ 41.23 ลานบาท เพิ่มข ึ้น 9.63 ลานบาท คิดเปน 30.48% จาก
กําไรกอนภาษีเงินไดเพิ่มขึ้นจากปกอน และ ไดประโยชนทางภาษีมากขึ้นจากเงินลงทุน และการ
บวกกลับคาใชจายสํารองสินคาสูญหายสาขา 

 เจาหนี้อ่ืน เทากับ 21.40 ลานบาท ลดลง 25.07 ลานบาท คิดเปน 53.95% โดยสวนใหญเปนการ
ลดลงของเช็คคางจายคาเชา คาบริการของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และเช็คจายลวงหนาคาเชาโกดัง
สินคา ในชวงปลายป 2552 

 คาใชจายคางจาย เทากับ 133.04 ลานบาท เพิ่มขึ้น 26.74 ลานบาท คิดเปน 25.16% สวนใหญเกิด
จากต้ังคาเชา คาบริการและภาษีโรงเรือนคางจายของสาขาและโบนัสคางจาย 
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สวนของผูถือหุน  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุนคงเหลือ 
785.01 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปกอน 41.20 ลานบาท คิดเปน 5.54% โดยมีการเปล่ียนแปลงของสวนของ       
ผูถือหุน ดังนี ้ 

 กําไรสะสมเพิ่มขึ้น 29.27 ลานบาท  เปนผลมาจาก 
o กําไรสะสมเพิ่มขึ้นจาก  กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ สําหรับป 2553 เทากับ 

243.06 ลานบาท คิดเปน 12.23% 
o กําไรสะสมลดลงจากการจายเงินปนผลในระหวางป 2553 เปนเงิน 213.79 ลานบาท 

 ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผ่ือขาย ลดลง 7.55 ลานบาท เนื่องจากราคาตลาดของกองทุน
เปดเอกเอเซียพูนผล (ONE-FAS) ราคาสูงขึ้นจากปลายปท่ีผานมา 

5.2 กระแสเงินสด 

ตาราง 5  :  กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) สําหรับ ป 2553 เทียบกับปกอน                                     
                          

   (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม เพ่ิมขึ้น  
 2553 2552 (ลดลง) (%) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 494.90 434.10 60.80 14.01 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (104.40) (32.80) (71.60) 218.29 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (215.26) (193.17) (22.09) 11.44 

กระแสเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 175.24 208.13 (32.89) 15.80 

กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงานสําหรับ ป 2553 จํานวน  494.90 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 
60.80 ลานบาท คิดเปน 14.01% เน่ืองจาก 

 กําไรจากการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน จํานวน 475.09 ลานบาท ประกอบดวย 

 กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดสําหรับ ป 2553 จํานวน 326.51 ลานบาท 
 คาใชจ ายท่ีไมเปนตัวเงิน จํานวน 148.57 ลานบาท ( เชน คาเส่ือมราคาและสิทธิการเชา 

119.82 ลานบาท, คาใชจ ายบริจาคสินคาและสินทรัพยถาวร 24.64 ลานบาท, คาใชจ ายสินคา
สูญหาย 15.69 ลานบาท, คาใชจายจากสํารองสินคาสูญหาย เส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา 
(โอนกลับบัญช)ี 8.21 ลานบาท, รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีคาลิขสิทธิ์ คาแปลจาย
ลวงหนาและคางจาย 3.58 ลานบาท) 

 เงินสดลดจากลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ เพิ่มข ึ้น 15.14 ลานบาท จากการเพิ่มขึ้นของยอดขายสง 

 เงินสดลดจากสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 28.52 ลานบาท สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของสินคาท่ีสาขา 

 เงินสดเพิ่มจากไดรับเงินเคลมประกันชดเชยความเสียหาย 17.79 ลานบาท 

 เงินสดลดจาก การจายเงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา 10.25 ลานบาท 



 
บร ิษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                      
 

 
คําอธิบายและการวิเคราะห ของฝายจ ัดการ (MD&A)                                                                                      หนา 12/13 
                                                   

 

 เงินสดเพิ่มจากเจาหนี้และต๋ัวเงินจายการคา เพิ่มขึ้น จํานวน 128.30 ลานบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้น
ของเจาหนี้การคาสายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ตามยอดขายสินคาและจํานวนสาขาท่ีเพิ่มขึ้น   

 เงินสดลดจากเจาหนี้และตั๋วเงินจายอื่น ลดลง จํานวน 25.07 ลานบาท 

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมการลงทุน สําหรับ ป 2553 จํานวน (104.40) เพ่ิมขึ้น (71.60)    
ลานบาท คิดเปน 218.29% เน่ืองจาก 

 เงินสดลดจากการซื้อทรัพยสิน จํานวน 115.74 ลานบาท สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของคาตกแตง
และชั้นวางของสาขา และจากการสรางอาคารของบริษัทยอยเพิ่มในป 2553    

 เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปนผล จํานวน 22.23 ลานบาท 
 เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุน จํานวน 10.01 ลานบาท 
 เงินสดจายสิทธิการเชาพี้นที่สาขา จํานวน 19.86 ลานบาท 

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน สําหรับ ป 2553 จํานวน (215.26) เพ่ิมขึ้น (22.09)       
ลานบาท คิดเปน 11.44% เน่ืองจาก จ ายเงินปนผล จํานวน (213.79) ลานบาท  

5.3 อัตราสวนทางการเงิน 

ตาราง 6 : อัตราสวนทางการเงิน  ซ ึ่งคํานวณตามสูตรของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย  (คํานวณตามงบการเงินรวม) 

 

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)  2553 2552 
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.03 1.03 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.72 0.64 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด รอบ 0.36 0.33 
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การคา รอบ 8.16 7.72 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย ว ัน 44 47 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 6.87 6.20 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย ว ัน 52 58 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี ้ เทา 3.14 3.04 
ระยะเวลาชําระหนี ้ ว ัน 115 118 
Cash Cycle ว ัน (18) (14) 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร  ( PROFITABILITY RATIO )    
อัตรากําไรขั้นตน % 31.48 31.70 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน % 6.47 6.37 
อัตรากําไรอ่ืน % 1.16 1.07 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร % 149.63 147.40 
อัตรากําไรสุทธ ิ % 4.70 4.63 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 34.36 31.41 
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คําอธิบายและการวิเคราะห ของฝายจ ัดการ (MD&A)                                                                                      หนา 13/13 
                                                   

 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)   2553 2552 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % 15.00 13.86 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % 58.60 54.29 
อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 2.35 2.20 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)    
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 2.07 2.00 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เทา 136.22 420.79 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน เทา 1.49 1.65 
อัตราการจายเงินปนผล** % 97.28 98.71 
    
**   อัตราการจายเงินปนผลป 2553 เสนอโดยคณะกรรมการบร ิษัทฯ  โดยยังรอพิจารณาอนุม ัติจากท ี่ประชุมใหญสามัญประจําป  
     พ.ศ. 2554  ในวันที่ 28 เมษายน 2554 

 

 

ลงลายมือชื่อ.................................................. 

      (นายวิบูลยศักด์ิ  อุดมวนิช) 
    รองกรรมการผูจัดการ และเลขานุการบริษัทฯ 
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