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คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ : SE-ED 

1. ภาพรวม 

 ในไตรมาสที่ 2 ป 2554 บริษัทฯ เปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เพิ่มข้ึน 7 สาขา รวมเปนสาขาที่ยัง
เปดดําเนินการอยู ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ทั้งสิ้น 366 สาขา และจุดขายยอยทั้งส้ินที่ยังเปดดําเนินการอยู
จํานวน 31 จุดขาย 

จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ยังมีการขยายตัวในทางที่ดี  และจากการปรับสวนผสมของสินคาที่มี
ขายในสาขาของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรอยางตอเนื่อง ทําใหอัตราการเติบโตของยอดขายของสาขาเดิม สําหรับไตรมาส 
2 ป 2554 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เติบโตเพิ่มข้ึนประมาณ 3.8% สงผลใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิกอนภาษี
เงินไดนิติบุคคล สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับไตรมาส 2 ป 2554 เปนเงิน 111.83 ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก
งวดเดียวกันของปกอน 20.71% 

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล  สําหรับผลการดําเนินงาน
ต้ังแต 1 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ในอัตรา 0.10 บาทตอหุน จํานวนหุน 323,921,130 หุน จาก
กําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ  เนื่องจากบริษัทฯ มีความสามารถในการทํากําไรอยางตอเนื่อง และบริษัทฯ 
มีสภาพคลองสูง โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลระหวางกาลดังกลาว  ในวันพฤหัสบดีที่  25 
สิงหาคม 2554  และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธี
ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันศุกรที่ 26 สิงหาคม 2554 และมีกําหนดจายเงินปนผลระหวางกาลในวัน
พฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554 
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2.    ภาพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจรานหนังสือ  

บริษัทฯ ยังคงขยายสาขารานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรอยางตอเนื่อง เพื่ออํานวยความสะดวกใหคนไทย
เขาถึงหนังสือไดงายข้ึน และเพื่อเปนการรองรับการเติบโตในอนาคต  จึงยังคงรักษาความเปนรานหนังสือเต็ม
รูปแบบ ที่มียอดขายมากที่สุดในประเทศไวได  โดยในไตรมาส 2 ป 2554 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุค
เซน็เตอร  เพิ่มข้ึนจํานวน 7 สาขา ไดแก แหลมทอง ระยอง ช้ัน 3, โลตัส บานหมอ สระบุร,ี โฮมโปร รอยเอ็ด, 
โลตัส ตลาดเขต กาญจนบุรี, โลตัส เข่ืองใน อุบลราชธานี, โลตัส ปาต้ิว ยโสธร และ โลตัส กุดชุม ยโสธร รวมเปน
สาขาที่เปดไปแลวรวม 392 สาขา โดยเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินงานอยูจํานวน 366 สาขา ซึ่งไดรวมรานเครือขายที่
ยังเปดดําเนินงาน 6 รานเครือขาย และยังมีจุดขายยอยที่ยังเปดดําเนินการอยูทั้งส้ิน 31 จุดขาย นอกจากนี้ยังไดมี
การปรับปรุงสาขาเดิม ใหทันสมัยย่ิงข้ึน และปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพื่อผลักดันยอดขาย และกําไรอยาง
ตอเนื่อง 

ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ  

บริษัทฯ เพิ่มบทบาทเปนผูจัดจําหนายรายใหญที่สุดของประเทศมากข้ึน โดยรับจัดจําหนายหนังสือใหกับ
สํานักพิมพทั้งในประเทศและตางประเทศ  เชน บริษัท เนชั่น อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน), 
บริษัท สํานักพมิพ เอ็มไอเอส จํากัด, น.ส.เอื้อมพร วงศเวียง, บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด, 
บริษัท เพชรประกาย จํากัด, บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ไมนด ไลน มัลติมีเดีย จํากัด, บริษัท อักษรศาสตร พับลิเคชั่น 
จํากัด, บริษัท โปรวิช่ัน จํากัด, สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, บริษัท โพสต พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และ
สํานักพิมพ Oxford University Press ซึ่งบริษัทฯ ไดเปนผูแทนจําหนายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ (ELT) ใน
ประเทศไทยในป 2550 เปนตน โดยจัดจําหนายหนังสือผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร รานหนังสืออ่ืน และ
สถาบันการศึกษา นอกจากนั้น บริษัทฯ อยูในชวงการขยาย และพัฒนาระบบกระจายสินคาอยางตอเนื่อง เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน และสามารถรองรับการขยายงานในอนาคต 

ธุรกิจสํานักพิมพ 

บริษัทฯ ใหความสําคัญในการกําหนดทิศทางการผลิตหนังสือใหตรงตามความตองการของตลาด  โดย
เนนการผลิตหนังสือทีม่ีอายุยาวนาน  และมีขนาดตลาดมากเพียงพอ  โดยไมเนนการเพิ่มจํานวนชื่อเร่ืองที่ผลิตใน
แตละป  และเนนกลุมหนังสืออางอิง  และหนังสือที่จําเปนตอการพัฒนาคน  และพัฒนาประเทศ  ในปลายป 2550 
บริษัทฯ ไดเริ่มโครงการผลิตหนังสืออานนอกเวลาภาษาอังกฤษ (Outside Reading) ซึ่งมุงเนนผลิตหนังสือ
ภาษาอังกฤษที่ทั้งอานงาย สนุก และออกแบบระดับภาษาใหเหมาะกับพื้นฐานความรูของผูอานอยางเหมาะสม   
ทําใหผูเรียนภาษาอังกฤษ เกงภาษาอังกฤษย่ิงข้ึน โดยไดดําเนินการผลิตอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน เปนจํานวน
กวา 100 เลม เพื่อสนับสนุนใหผูอานต้ังแตระดับประถมศึกษาตอนตนไปจนถึงมหาวิทยาลัยไดมีหนังสือ
ภาษาอังกฤษทางเลือกที่หลากหลาย สําหรับพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียน 

นอกจากนี้ยังใหความสําคัญในการพัฒนา  และติดต้ังเครื่องมือส่ือสารในรูปแบบตางๆ  เพื่อเพิ่มชอง
ทางการประชาสัมพันธ  เพื่อใหสามารถกระจายสินคาใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดเหมาะสมข้ึน  ซึ่งจะสงผล  
ใหสินคาที่บริษัทฯ ผลิตมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงข้ึน 
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3. ผลการดําเนินงาน 

3.1  ผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 3 เดือน ไตรมาส 2 ป 2554 เทียบกับ ไตรมาส 2 ป 2553 

ตาราง 1 : ผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 3 เดือน ไตรมาส 2 ป 2554 เทียบกับไตรมาส 2 ป 2553 

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

2554 2553 
เพิ่มข้ึน
(ลดลง) (%) 

รายได     
รายไดจากการขาย 1,432.15 1,303.39 128.76 9.88 
รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา 34.58 26.50 8.08 30.49 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 5.92 2.97 2.95 99.33 
รายไดอื่น 10.05 6.93 3.12 45.02 
รวมรายได 1,482.70 1,339.79 142.91 10.67 
คาใชจาย     
ตนทุนขาย 960.58 888.60 71.98 8.10 
ตนทุนบริการ 19.98 17.49 2.49 14.24 
คาใชจายในการขาย 238.48 207.75 30.73 14.79 
คาใชจายในการบริหาร 143.69 130.95 12.74 9.73 
รวมคาใชจาย 1,362.73 1,244.79 117.94 9.47 
กําไรขั้นตน 486.17 423.80 62.37 14.72 
อัตรากําไรข้ันตน (%) 33.15 31.87  1.28 
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือม     
   ราคาและคาใชจายตัดจาย (EBITDA) 155.85 127.28 28.57 22.45 
กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรม     
   ดําเนินงานจากงบกระแสเงินสด 161.49 144.69 16.80 11.61 
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 84.39 70.42 13.97 19.85 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.26 0.22 0.04 18.18 

 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดรวมตามงบการเงินรวม สําหรับไตรมาส 2 ป 2554 สิ้นสุดวันที ่ 
30 มิถุนายน 2554  เปนเงิน 1,482.70 ลานบาท เพิ่มข้ึนกวางวดเดียวกันของปกอน 10.67% โดยเปนรายไดรวม 
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 1,447.16 ลานบาท ซึ่งเติบโตสูงข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 10.22% โดย
ในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขายจํานวน 1,430.12 ลานบาท หรือเติบโตสูงข้ึน 9.90% 
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การเติบโตสวนใหญมาจากยอดขายของสาขาเดิมที่เติบโตสูงข้ึนมากกวางวดเดียวกันของปกอนประมาณ 
3.8% อันเนื่องจากการปรับปรุงสวนผสมของสินคา (Product Mix) ในรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรอยางตอเนื่อง ประกอบ
กับการเพิ่มข้ึนของยอดขายในสาขาใหมของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ที่เปดเพิ่มข้ึนในไตรมาส 2 ป 2554 จํานวน 7 สาขา 
ที่ทําใหรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และรานเครือขาย ยังมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่องประมาณ 
9.21% รวมถึงการรักษาระดับการเติบโตของธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือใหเติบโตไดอยางตอเนื่อง 

ตนทุนขายสินคาและบริการตามงบการเงินรวม สําหรับไตรมาส 2 ป 2554 สิ้นสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2554 เปนเงิน 980.55 ลานบาท เพิ่มข้ึน 8.22%  ตนทุนขายสินคาตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 
959.61 ลานบาท เพิ่มข้ึน 8.19% โดยอัตรากําไรข้ันตน สําหรับไตรมาส 2 ป 2554 เทากับ 32.90% เพิ่มข้ึน 1.06% 
อันเปนผลมาจาก 

 การไดรับสวนลดเพิ่มจากคูคา จากการขายสินคาไดตามเปาหมายและยอดขายสินคาที่เพิ่มข้ึนตาม
จํานวนสาขาที่เพิ่มข้ึน 

 สัดสวนการขายสินคาที่มีอัตรากําไรข้ันตนสูง ไดแก สินคาที่ซีเอ็ดผลิตเอง สินคารับจัดจําหนาย และ
สินคาประเภท nonbook มียอดขายเพิ่มสูงข้ึนกวาไตรมาสเดียวกันปกอน 

คาใชจายขายและบริหาร ตามงบการเงินรวม สําหรับไตรมาส 2 ป 2554 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2554 เปนเงิน 382.18 ลานบาท เพิ่มข้ึน 12.84% คาใชจายขายและบริหารตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 
375.71 ลานบาท เพิ่มข้ึน 12.71% เกิดจาก 

 คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรในป 2554 เพิ่มข้ึนกวาปกติ  อันเนื่องมาจากการปรับโครงสรางเงินเดือน
ในหลายๆ สวนงาน  เพื่อใหสอดคลองกับการปรับอัตราคาแรงข้ันตํ่า และอัตราคาครองชีพที่สูงข้ึน  
นอกจากนั้นบริษัทฯ มีการรับรูคาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงานที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
ตามมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชในป 2554 

 การเรงขยายสาขารานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และการเพิ่มข้ึนของรายจายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศและศูนยกระจายสินคาเพื่อรองรับการขยายงาน  ทําใหรายไดจากการขายบางสวน
ยังเพิ่มข้ึนไมทันกับคาใชจายที่สูงข้ึน  จึงทําใหคาใชจายในการขายและบริหาร มีสัดสวนตอรายได
จากการขายสูงข้ึน 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธกิอนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับไตรมาส 2 
ป 2554 เปนเงิน 111.83 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 20.71% 

อยางไรก็ตาม  เมื่อคิดภาษีเงินไดนิติบุคคลที่มีการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีจาก 25% ในป 2553 มาเปน 
30% ในป 2554 จากการใชสิทธิการลดอัตราภาษีเงินไดครบ 3 รอบระยะเวลาบัญชีตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 
475 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2551 แลว  กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 79.94 ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก
งวดเดียวกันของปกอน 17.49% 

สวนกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ ตามงบการเงนิรวม สําหรับไตรมาส 2 ป 2554 เปนเงิน 
84.39 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันปกอน 19.85% ในป 2554   
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3.2 ผลการดําเนินงาน สําหรับ 6 เดือนแรกของป 2554 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 

ตาราง 2 :  ผลการดําเนินงาน สําหรับ 6 เดือนแรกของป 2554 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 

 
    (หนวย:ลานบาท) 

 ไตรมาส 2 (6 เดือน) 
                งบการเงินรวม เปล่ียนแปลง 
 2554 2553 เพิ่มข้ึน

(ลดลง) 
(%) 

รายได     
รายไดจากการขาย 2,702.90 2,455.99 246.91 10.05 
รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา 58.46 52.58 5.88 11.18 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 11.87 8.21 3.66 44.58 
รายไดอื่น 18.73 18.56 0.17 0.92 
รวมรายได 2,791.96 2,535.34 256.62 10.12 
คาใชจาย     
ตนทุนขาย 1,840.60 1,690.33 150.27 8.89 
ตนทุนบริการ 39.86 35.82 4.04 11.28 
คาใชจายในการขาย 455.58 411.19 44.39 10.80 
คาใชจายในการบริหาร 276.28 244.13 32.15 13.17 
รวมคาใชจาย 2,612.32 2,381.47 230.85 9.69 
กําไรขั้นตน 880.90 782.42 98.48 12.59 
อัตรากําไรข้ันตน (%) 31.90 31.19  0.71 
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือม     
   ราคาและคาใชจายตัดจาย (EBITDA) 245.54 216.44 29.10 13.44 
กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรม     
   ดําเนินงานจากงบกระแสเงินสด 255.09 226.91 28.18 12.42 
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 125.02 117.55 7.47 6.35 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.39 0.36 0.03 8.33 
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บริษัทฯ และบริษัทยอย มรีายไดรวม ตามงบการเงินรวม สําหรับหกเดือนแรกป 2554 เปนเงิน 
2,791.96 ลานบาท เพิ่มข้ึนกวางวดเดียวกันของปกอน 10.12% โดยเปนรายไดรวม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จํานวน 2,729.72 ลานบาท ซึ่งเติบโตสูงข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 9.98% โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการ
ขายจํานวน 2,699.11 ลานบาท หรือเติบโตสูงข้ึน 9.99% การเติบโตสวนใหญมาจากยอดขายของสาขาเดิมที่
เติบโตสูงข้ึนมากกวางวดเดียวกันของปกอนประมาณ 4.5% และรายไดจากธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือที่เติบโตได
อยางตอเนื่อง 

ตนทุนขายสินคาและบริการตามงบการเงินรวม สําหรับหกเดือนแรกป 2554 เปนเงิน 1,880.46 
ลานบาท เพิ่มข้ึน 8.94% ตนทุนขายสินคาตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 1,839.47 ลานบาท เพิ่มข้ึน 
8.93%  โดยอัตรากําไรข้ันตน สําหรับหกเดือนแรก ป 2554 เทากับ 31.85% เพิ่มข้ึน 0.67% 

คาใชจายขายและบริหาร ตามงบการเงินรวม สําหรับงวดหกเดือน ป 2554 เปนเงิน 731.87 ลาน
บาท เพิ่มข้ึน 11.68% คาใชจายขายและบริหารตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 718.55 ลานบาท เพิ่มข้ึน 
11.46% เกิดจากสาเหตุเดียวกันกับงวดสามเดือน 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ เปน
เงิน 171.59 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 15.46% โดยเมื่อคิดภาษีเงินไดนิติบุคคล ในอัตรา 30% 
ซึ่งปรับเพิ่มข้ึนจากอัตรา 25% ในปกอน สงผลใหกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเปน 121.16 ลานบาท 
เพิ่มข้ึน 6.01% 
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4. นโยบายการจายเงินปนผล 

การจายเงินปนผล  บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิของ         
งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเสนอใหมีการจายเงินปนผลประจําป ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปถัดจากปที่
ดําเนินการ  

ตาราง 3 : อัตราการจายเงินปนผลป 2554, 2553 และ 2552 

ผลการดําเนินงาน ป 2554 
 มติที่ประชุม 

คณะกรรมการ 
ครั้งที่ 

วันที่ประชุม 
วันที่จาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

ไตรมาส 1 2/2554 13/05/2554 10/06/2554 0.10 32.39 
ไตรมาส 2 3/2554 09/08/2554 08/09/2554 0.10 32.39 

รวม 0.20 64.78 
ผลการดําเนินงาน ป 2553 

 มติที่ประชุม 
คณะกรรมการ/ ผูถือหุน 

ครั้งที่ 
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 
ไตรมาส 4 1/2554 28/04/2554 27/05/2554 0.43 139.29 

รวม 0.73 236.46 
ผลการดําเนินงาน ป 2552 

 มติที่ประชุม 
คณะกรรมการ/ ผูถือหุน 

ครั้งที่ 
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 
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5. ฐานะทางการเงิน 

5.1 สวนประกอบของสินทรัพย  

ตาราง 4  :  สวนประกอบของสินทรัพย           
   (หนวย : ลานบาท) 

รายการ 

งบการเงินรวม 
30-มิ.ย.-54 30-ธ.ค.-53 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

จํานวนเงิน 
% ตอ

สินทรัพย
รวม 

จํานวนเงิน 
% ตอ

สินทรัพย
รวม 

จํานวน
เงิน 

      (%) 

สินทรัพย       

สินทรัพยหมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 508.27 21.36 720.05 31.52 (211.78) (29.41) 
เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธ ิ 183.02 7.69 186.48 8.16 (3.46) (1.86) 
ลูกหนี้การคา-สุทธิ 143.89 6.05 111.59 4.88 32.30 28.95 
สินคาคงเหลือ-สุทธ ิ 379.63 15.95 417.26 18.26 (37.63) (9.02) 
คาใชจายจายลวงหนา 39.71 1.67 16.27 0.71 23.44 144.07 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 19.41 0.82 20.39 0.89 (0.98) (4.81) 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,273.93 53.53 1,472.04 64.43 (198.11) (13.46) 
สินทรัพยไมหมุนเวียน       
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค้ําประกัน 15.33 0.64 10.87 0.48 4.46 41.03 
เงินลงทุนในบริษัทรวม-สุทธ ิ 27.04 1.14 27.04 1.18 - - 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 775.67 32.60 497.20 21.76 278.47 56.01 
สิทธิการเชาท่ีดิน-สุทธิ 7.54 0.32 7.71 0.34 (0.17) (2.20) 
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 116.66 4.90 123.39 5.40 (6.73) (5.45) 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 33.49 1.41 33.52 1.47 (0.03) (0.09) 
คาลิขสิทธ์ิการใชซอฟตแวร-สุทธ ิ 5.94 0.25 6.76 0.30 (0.82) (12.13) 
คาลิขสิทธ์ิและคาแปลหนังสือจายลวงหนา 22.69 0.95 22.38 0.98 0.31 1.39 
เงินคํ้าประกันการเชาและเงินมัดจํา 82.92 3.48 79.57 3.48 3.35 4.21 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 18.50 0.78 4.07 0.18 14.43 354.55 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,105.78 46.47 812.51 35.57 293.27 36.09 
รวมสินทรัพย 2,379.71 100.00 2,284.55 100.00 95.16 4.17 
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วิเคราะหฐานะทางการเงิน  

ดานสินทรัพย  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยทั้งส้ิน 2,379.71 ลาน
บาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปกอน 95.16 ลานบาท คิดเปน 4.17% โดยมีการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยดังนี ้

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เทากับ 508.27 ลานบาท 
ลดลง 211.78 ลานบาท คิดเปน -29.41% จากการนําเงินไปซื้อที่ดินเปลา เพื่อกอสรางศูนยกระจาย
สินคาในอนาคต จํานวน 267 ลานบาท 

 ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ-สุทธิ เทากับ 143.89 ลานบาท เพิ่มข้ึน 32.30 ลานบาท คิดเปน 28.95% 
เนื่องจากการขายสงสินคา ในชวงเปดเทอมการศึกษา 

 สินคาคงเหลือ-สุทธิ เทากับ 379.63 ลานบาท  ลดลง 37.63 ลานบาท คิดเปน -9.02% เนื่องจากมี
การขายสินคาตางประเทศ ไดเปนจํานวนมาก ในชวงเปดเทอมการศึกษา และงานระหวางทําลดลง 
เนื่องจากไดผลิตแลวเสร็จในตนป 2554 

 คาใชจายจายลวงหนา เทากับ 39.71 ลานบาท เพิ่มข้ึน 23.44 ลานบาท คิดเปน 144.07% 
เนื่องจากการจายคาเชาลวงหนาของสํานักงานใหญ และคาบริการดูแลระบบ Software  

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ  เทากับ 775.67 ลานบาท เพิ่มข้ึน 278.47 ลานบาท คิดเปน 
56.01% เนื่องจากมีการซื้อที่ดินเปลาติดถนนบางนา-ตราด กม. 21 เพื่อสรางเปนศูนยกระจายสินคา 

 เงินคํ้าประกันการเชาและเงินมัดจํา เทากับ 82.92 ลานบาท เพิ่มข้ึน 3.35 ลานบาท สวนใหญเปน
เงินประกันการเชาสาขาใหม 

 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน เทากับ 18.50 ลานบาท เพิ่มข้ึน 14.43 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการ
จายคาบริการดูแลระบบ Software และคาเชาสาขากลุมตึกคอมลวงหนา (สวนที่ใหประโยชนเกินกวา 
1 ป) 

ดานหน้ีสิน  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,679.49 ลานบาท
เพิ่มข้ึน 179.95 ลานบาท คิดเปน 12% โดยมีการเปล่ียนแปลงของหนี้สิน ดังนี ้

 เจาหนี้การคาเทากับ 1,290.83 ลานบาท เพิ่มข้ึน 137.69 ลานบาท คิดเปน 11.94% โดยสวนใหญ
เปนการเพิ่มข้ึนของเจาหนี้การคาของสายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 

 คาใชจายคางจาย เทากับ 115.07 ลานบาท ลดลง 16.50 ลานบาท จากการจายเงินโบนัสใหกับ
พนักงานประจําป 2553 ไปแลว ในเดือนมีนาคม ป 2554 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย เปนเงิน 48.30 ลานบาท เพิ่มข้ึน 7.07 ลานบาท จากอัตราภาษีที่
เพิ่มข้ึนจาก 25% เปน 30% และไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีนอยกวาปกอน 

 เจาหนี้และต๋ัวเงินจายอ่ืน เทากับ 27.63 ลานบาท เพิ่มข้ึน 6.23 ลานบาท จากการต้ังคางจายคาเชา 
คาบริการของสาขา  

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น เทากับ 49.22 บานบาท เพิ่มข้ึน 9.51 ลานบาท จากการตอสัญญาคาบริการ
ดูแลระบบ Software  
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 สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน เทากับ 39.58 ลานบาท เพิ่มข้ึน 38.10 ลานบาท ตาม
มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชในป 2554 

สวนของผูถือหุน  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุนคงเหลือ 
700.22 ลานบาท โดยเปนสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ จํานวน 637.08 ลานบาท ลดลง 88.31 ลานบาท การ
เปล่ียนแปลงของสวนของผูถือหุน ดังนี ้ 

 กําไรสุทธิของผูถือหุนของบริษัทใหญ สําหรับงวด 6 เดือน ไตรมาส 2/2554 จํานวน 125.02       
ลานบาท  

 ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน เพิ่มข้ึน 3.88 ลานบาท เนื่องจากราคาตลาดของ
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 

 กําไรสะสมลดลงจากการจายเงินปนผลรวม 171.68 ลานบาท แบงเปนการจายจาก :- 
o ผลการดําเนินไตรมาส 4/2553 หุนละ 0.43 บาท รวม 139.29 ลานบาท 
o ผลการดําเนินไตรมาส 1/2554 หุนละ 0.10 บาท รวม 32.39 ลานบาท 

 ปรับกําไรสะสมลดลงจากการต้ังสํารองเงินเกษียณ และเงินรางวัล 37.28 ลานบาท ตามมาตรฐาน  
การบัญชีใหม 

 มีการบันทึกสวนตํ่ากวาทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยโอนไปกําไรสะสม 
จํานวน 6.64 ลานบาท 

 

5.2 กระแสเงินสด 

ตาราง 5  :  กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) สําหรับ ไตรมาส 2 ป 2554 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน                                     

         (หนวย : ลานบาท)                 

 ไตรมาส 2 (6 เดือน) 
 งบการเงินรวม เพิ่มข้ึน  
 2554 2553 (ลดลง)       (%) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 271.94 242.47 29.47 12.15 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (306.48) (29.88) (276.60) (925.70) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (177.23) (149.21) (28.02) (18.78) 

กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) (211.77) 63.38 (275.15) (434.13) 
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กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงานในงวดหกเดือน 2554 จํานวน 271.94  ลานบาท  
เน่ืองจาก 

 กําไรจากการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน จํานวน 255.09 ลานบาท ประกอบดวย 
o กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดสําหรับ ไตรมาส 2 ป 2554 จํานวน 179.49 ลานบาท 
o รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษี จํานวน 75.60 ลานบาท เชน คาเสื่อมราคาและคาตัด

จําหนาย 54 ลานบาท, คาใชจายจากสินคาสูญหาย 6.80 ลานบาท, คาใชจายจากการบริจาค
สินคา 13.36 ลานบาท, สิทธิการเชาที่ดินและอาคารตัดจาย 6.90 ลานบาท, รายไดดอกเบี้ย 
(6.30) ลานบาท และรายไดเงินปนผล (5.56) ลานบาท 

 เงินสดลดจากลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับเพิ่มข้ึน 31.17 ลานบาท เนื่องจากการขายสงสินคา ในชวง
เปดเทอมการศึกษา 

 เงินสดเพิ่มจากสินคาคงเหลือลดลง 12.26 ลานบาท เนื่องจากมีการขายสินคาตางประเทศ ไดเปน
จํานวนมาก ในชวงเปดเทอมการศึกษา และงานระหวางทําลดลง เนื่องจากไดผลิตแลวเสร็จในตนป 
2554 

 เงินสดลดจากคาใชจายจายลวงหนาเพิ่มข้ึน 23.44 ลานบาท โดยสวนใหญเปนคาเชาลวงหนาของ
สํานักงานใหญ และคาบริการดูแลระบบ Software  

 เงินสดลดจากสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 14.43 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการจายคาบริการ
ดูแลระบบ Software และคาเชาสาขากลุมตึกคอมลวงหนา (สวนที่ใหประโยชนเกินกวา 1 ป) 

 เงินสดเพิ่มจากเจาหนี้และต๋ัวเงินจายการคา เพิ่มข้ึน จํานวน 137.69 ลานบาท เกิดจากการเพิ่มข้ึน
ของเจาหนี้การคาของสายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 

 เงินสดลดจากคาใชจายคางจายลดลง 16.50 ลานบาท จากการจายเงินโบนัสใหกับพนักงานประจําป 
2553 ไปแลว ในเดือนมีนาคม ป 2554 

 เงินสดเพิ่มจากเจาหนี้และต๋ัวเงินจายอื่น เพิ่มข้ึน จํานวน 6.23 ลานบาท จากการต้ังคางจายคาเชา 
คาบริการของสาขา 

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมการลงทุนในงวดหกเดือน ป 2554 จํานวน (306.48) ลานบาท 
เน่ืองจาก 

 เงินสดลดจากการซื้อทรัพยสิน จํานวน 321.13 ลานบาท เกิดจากการนําเงินไปซื้อที่ดินเปลา เพื่อทํา
เปนศูนยกระจายสินคา และคาตกแตงอาคาร ชั้นวางหนังสือและคอมพิวเตอรของสาขาใหม 

 เงินสดเพิ่มเงินปนผลรับ จํานวน 7.56 ลานบาท 

 เงินสดเพิ่มจากจากดอกเบี้ยรับ 6.38 ลานบาท  

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงินในงวดหกเดือน  ป 2554 จํานวน (177.23) ลานบาท    
สวนใหญเปนการจายเงินปนผลของกําไรไตรมาส 4 ป 2553 ซึ่งจายในเดือนพฤษภาคม ป 2554 
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5.3 อัตราสวนทางการเงิน 

ตาราง 6  : อัตราสวนทางการเงิน  ซึ่งคํานวณตามสูตรของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย  (คํานวณตามงบการเงินรวม) 

 

  ไตรมาส 2 (6 เดือน) 
  2554 2553 
อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)    
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 0.81 1.01 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.53 0.69 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร  ( PROFITABILITY RATIO )    
อัตรากําไรข้ันตน % 33.15 31.19 
อัตรากําไรสุทธิ % 5.69 4.64 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน* % 32.32 33.25 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย* % 15.69 15.14 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)    
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 2.40 2.00 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เทา 150.45 130.65 

* คํานวณจากกําไรสุทธิปรับแบบเต็มป 
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