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คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ : SE-ED 

1. ภาพรวม 

 ในไตรมาสที่ 3 ป 2554 บริษัทฯ เปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เพ่ิมขึ้น 17 สาขา รวมเปนสาขาที่
ยังเปดดําเนินการอยู ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ทั้งส้ิน 383 สาขา และจุดขายยอยทั้งส้ินที่ยังเปดดําเนินการอยู
จํานวน 30 จุดขาย 

จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํากําไรโดยการปรับสวนผสมของสินคาที่มีขายในสาขาของซีเอ็ดบุค
เซ็นเตอรอยางตอเนื่อง ทําใหอัตราการเติบโตของยอดขายของสาขาเดิม สําหรับไตรมาส 3 ป 2554 เทียบกับงวด
เดียวกันของปกอน เติบโตเพ่ิมขึ้นประมาณ 5.7% โดยในชวงไตรมาส 3 บริษัทยังไมไดรับผลกระทบจากภาวะน้ํา
ทวมครั้งใหญมากนัก สงผลใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับไตรมาส 3 ป 2554 เปนเงิน 78.83 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 11.49%     โดยในชวง
ไตรมาส 3 บริษัทยังไมไดรับผลกระทบจากภาวะน้ําทวมครั้งใหญมากนัก   

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล  สําหรับผลการดําเนินงาน
ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 ในอัตรา 0.10 บาทตอหุน จํานวนหุน 323,921,130 หุน จาก
กําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ  เนื่องจากบริษัทฯ มีความสามารถในการทํากําไรอยางตอเนื่อง และบริษัทฯ 
มีสภาพคลองสูง โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลระหวางกาลดังกลาว  ในวันศุกรที่  25 
พฤศจิกายน 2554  และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันจันทรที่ 28 พฤศจิกายน 2554 และมีกําหนดจายเงินปนผลระหวางกาล
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554 
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2.    ภาพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจรานหนังสือ  

บริษัทฯ ยังคงขยายสาขารานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรอยางตอเนื่อง เพ่ืออํานวยความสะดวกใหคนไทย
เขาถึงหนังสือไดงายขึ้น และเพ่ือเปนการรองรับการเติบโตในอนาคต  จึงยังคงรักษาความเปนรานหนังสือเต็ม
รูปแบบ ที่มียอดขายมากที่สุดในประเทศไวได  โดยในไตรมาส 3 ป 2554 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุค
เซ็นเตอร  เพ่ิมขึ้นจํานวน 17 สาขา ไดแก โลตัส คําตากลา สกลนคร, โลตัส ยานตาขาว ตรัง, โฮมโปร สุพรรณบุรี, 
โลตัส พานทอง ชลบุรี, โลตัส บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ, โลตัส รัตภูมิ สงขลา เปนตน รวมเปนสาขาที่เปดไป
แลวรวม 409 สาขา โดยเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินงานอยูจํานวน 383 สาขา ซึง่ไดรวมรานเครือขายที่ยังเปด
ดําเนินงาน 6 รานเครือขาย และยังมีจุดขายยอยที่ยังเปดดําเนินการอยูทั้งส้ิน 30 จุดขาย นอกจากนี้ยังไดมีการ
ปรับปรุงสาขาเดิม ใหทันสมัยย่ิงขึ้น และปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพื่อผลักดันยอดขาย และกําไรอยาง
ตอเนื่อง 

ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ  

บริษัทฯ เพ่ิมบทบาทเปนผูจัดจําหนายรายใหญที่สุดของประเทศมากขึ้น โดยรับจัดจําหนายหนังสือใหกับ
สํานักพิมพทั้งในประเทศและตางประเทศ  เชน บริษัท สํานักพิมพ เอ็มไอเอส จํากัด, บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่น
แนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน), น.ส.เอ้ือมพร วงศเวียง, บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด, 
บริษัท เพชรประกาย จํากัด, บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ไมนด ไลน มลัติมีเดีย จํากัด, บริษัท โปรวิชั่น จํากัด, สํานักพิมพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, บริษัท อักษรศาสตร พับลิเคชั่น จํากัด, บริษัท โพสต พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และ
สํานักพิมพ Oxford University Press ซึ่งบริษัทฯ ไดเปนผูแทนจําหนายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ (ELT) ใน
ประเทศไทยตั้งแตป 2550 เปนตนมา โดยจัดจําหนายหนังสือผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร รานหนังสืออ่ืน และ
สถาบันการศึกษา นอกจากนั้น บริษัทฯ อยูในชวงการขยาย และพัฒนาระบบกระจายสินคาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหมี
ประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น และสามารถรองรับการขยายงานในอนาคต 

ธุรกิจสํานักพิมพ 

บริษัทฯ ใหความสําคัญในการกําหนดทิศทางการผลิตหนังสือใหตรงตามความตองการของตลาด  โดย
เนนการผลิตหนังสือที่มีอายุยาวนาน  และมีขนาดตลาดมากเพียงพอ  โดยไมเนนการเพิ่มจํานวนชื่อเรื่องที่ผลิตใน
แตละป  และเนนกลุมหนังสืออางอิง  และหนังสือที่จําเปนตอการพัฒนาคน  และพัฒนาประเทศ  ในปลายป 2550 
บริษัทฯ ไดเริ่มโครงการผลิตหนังสืออานนอกเวลาภาษาอังกฤษ (Outside Reading) ซึ่งมุงเนนผลิตหนังสือ
ภาษาอังกฤษที่ทั้งอานงาย สนุก และออกแบบระดับภาษาใหเหมาะกับพ้ืนฐานความรูของผูอานอยางเหมาะสม   
ทําใหผูเรียนภาษาอังกฤษ เกงภาษาอังกฤษยิ่งขึ้น โดยไดดําเนินการผลิตอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน เปนจํานวน
กวา 100 เลม เพ่ือสนับสนุนใหผูอานตั้งแตระดับประถมศึกษาตอนตนไปจนถึงมหาวิทยาลัยไดมีหนังสือ
ภาษาอังกฤษทางเลือกที่หลากหลาย สําหรับพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียน 

นอกจากนี้ยังใหความสําคัญในการพัฒนา  และติดตั้งเคร่ืองมือส่ือสารในรูปแบบตางๆ  เพ่ือเพ่ิมชอง
ทางการประชาสัมพันธ  เพ่ือใหสามารถกระจายสินคาใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดเหมาะสมขึ้น  ซึ่งจะสงผล  
ใหสินคาที่บริษัทฯ ผลิตมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงขึ้น 
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3. ผลการดําเนินงาน 

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

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

   (หนวย:ลานบาท) 
 ไตรมาส 3 (3 เดือน) 
                งบการเงินรวม           เปลี่ยนแปลง 
 2554 2553 เพิ่มข้ึน

(ลดลง) 
(%) 

รายได     
รายไดจากการขาย 1,372.11 1,258.47 113.64 9.03 
รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา 26.67 26.79 (0.12) (0.45) 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 5.51 4.40 1.11 25.23 
รายไดอ่ืน 8.18 8.16 0.02 0.25 
รวมรายได 1,412.47 1,297.82 114.65 8.83 
คาใชจาย     
ตนทุนขาย 945.70 866.71 78.99 9.11 
ตนทุนบริการ 23.68 20.10 3.58 17.81 
คาใชจายในการขาย 239.56 209.61 29.95 14.29 
คาใชจายในการบริหาร 126.42 128.66 (2.24) (1.74) 
รวมคาใชจาย 1,335.36 1,225.08 110.28 9.00 
กําไรขั้นตน 429.40 398.45 30.95 7.77 
อัตรากําไรข้ันตน (%) 30.70 31.00  (0.30) 
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือม     
   ราคาและคาใชจายตัดจาย (EBITDA) 107.94 102.61 5.33 5.19 
กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรม     
   ดําเนินงานจากงบกระแสเงินสด 104.35 107.36 (3.01)  (2.80) 
กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 58.18 51.85 6.33 12.21 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.18 0.16 0.02 12.50 

 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดรวมตามงบการเงินรวม สําหรับไตรมาส 3 ป 2554 สิ้นสุดวันท่ี  
30 กันยายน 2554  เปนเงิน 1,412.47 ลานบาท เพ่ิมขึ้นกวางวดเดียวกันของปกอน 8.83% โดยเปนรายไดรวม 
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 1,382.96 ลานบาท ซึ่งเติบโตสูงขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 8.99% โดย
ในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขายจํานวน 1,370.34 ลานบาท หรือเติบโตสูงขึ้น 9.05% 
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การเติบโตสวนใหญมาจากยอดขายของสาขาเดิมที่เติบโตสูงขึ้นมากกวางวดเดียวกันของปกอนประมาณ 
5.7% อันเนื่องจากการปรับปรุงสวนผสมของสินคา (Product Mix) ในรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรอยางตอเนื่อง ประกอบ
กับการเพิ่มขึ้นของยอดขายในสาขาใหมของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ที่เปดเพ่ิมขึ้นในไตรมาส 3 ป 2554 จํานวน 17 
สาขา ที่ทําใหรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และรานเครือขาย ยังมีอัตราการเติบโตที่เพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ประมาณ 11.11% รวมถึงการรักษาระดับการเติบโตของธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือใหเติบโตไดอยางตอเนื่อง 

ตนทุนขายสินคาและบริการตามงบการเงินรวม สําหรับไตรมาส 3 ป 2554 สิ้นสุดวันท่ี 30 
กันยายน 2554 เปนเงิน 969.38 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 9.31% ตนทุนขายสินคาตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 
945.51 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 9.28%โดยอัตรากําไรขั้นตน สําหรับไตรมาส 3 ป 2554 เทากับ 31% ลดลง 0.14%    
อันเปนผลมาจากจากสัดสวนยอดขายสินคาที่มีอัตรากําไรขั้นตนสูงในไตรมาส 3 ป 2554 มีสัดสวนลดลงเล็กนอย 

คาใชจายขายและบริหาร ตามงบการเงินรวม สําหรับไตรมาส 3 ป 2554 สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
2554 เปนเงิน 365.98 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 8.19% คาใชจายขายและบริหารตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 
358.61 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 7.72% เกิดจาก 

o คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรในป 2554 เพ่ิมขึ้นกวาปกติ  อันเนื่องมาจากการปรับโครงสรางเงินเดือน
ในหลายๆ สวนงาน  เพ่ือใหสอดคลองกับการปรับอัตราคาแรงขั้นต่ํา และอัตราคาครองชีพที่สูงขึ้น  
นอกจากนั้นบริษัทฯ มีการรับรูคาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ตามมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชในป 2554 

o คาใชจายที่เพ่ิมขึ้นตามยอดขายของสาขาที่เพ่ิมขึ้น เชน คาเชา คาบริการ และคาขนสงสินคา 
o การเรงขยายสาขารานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และการเพิ่มขึ้นของรายจายจากการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ

คอมพิวเตอร ของสาขา และศูนยกระจายสินคาเพ่ือรองรับการขยายงาน   

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับไตรมาส 3 
ป 2554 เปนเงิน 78.83 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 11.49% 

อยางไรก็ตาม  เมื่อคิดภาษีเงินไดนิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีจาก 25% ในป 2553 มาเปน 
30% ในป 2554 กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 59.52 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของป
กอน 15.83%  อันเปนผลมาจากในไตรมาส 3 ป 2554  บริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีจากการบริจาคสินคา
มากกวาในงวดเดียวกันปกอน และจากการทําลายสินคาเสื่อมสภาพและลาสมัย 

สวนกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ ตามงบการเงินรวม สําหรับไตรมาส 3 ป 2554 เปนเงิน 
58.18 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันปกอน 12.19% ในป 2554 
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3.2 ผลการดําเนินงาน สําหรับ 9 เดือนแรกของป 2554 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 

ตาราง 2 :  ผลการดําเนินงาน สําหรับ 9 เดือนแรกของป 2554 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 

 
    (หนวย:ลานบาท) 

 ไตรมาส 3 (9 เดือน) 
                งบการเงินรวม เปลี่ยนแปลง 
 

2554 2553 
เพิ่มข้ึน
(ลดลง) 

(%) 

รายได     
รายไดจากการขาย 4,075.02 3,714.46 360.56 9.71 
รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา 85.13 79.38 5.75 7.24 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 17.37 12.61 4.76 37.75 
รายไดอ่ืน 26.91 26.06 0.85 3.26 
รวมรายได 4,204.43 3,832.51 371.92 9.70 
คาใชจาย     
ตนทุนขาย 2,786.29 2,557.10 229.19 8.96 
ตนทุนบริการ 63.54 55.91 7.63 13.65 
คาใชจายในการขาย 695.14 620.80 74.34 11.97 
คาใชจายในการบริหาร 402.71 372.10 30.61 8.23 
รวมคาใชจาย 3,947.68 3,605.91 341.77 9.48 
กําไรขั้นตน 1,310.32 1,180.83 129.49 10.97 
อัตรากําไรข้ันตน (%) 31.50 31.12  0.38 
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือม     
   ราคาและคาใชจายตัดจาย (EBITDA) 350.49 319.04 31.45 9.86 
กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรม     
   ดําเนินงานจากงบกระแสเงินสด 359.44 334.27 25.17 7.53 
กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 183.19 169.40 13.79 8.14 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.57 0.52 0.05 9.62 
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บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดรวม ตามงบการเงินรวม สําหรับเกาเดือนแรกป 2554 เปนเงิน 
4,204.43 ลานบาท เพ่ิมขึ้นกวางวดเดียวกันของปกอน 9.70% โดยเปนรายไดรวม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จํานวน 4,112.67 ลานบาท ซึ่งเติบโตสูงขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 9.66% โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการ
ขายจํานวน 4,069.45 ลานบาท หรือเติบโตสูงขึ้น 9.68% การเติบโตสวนใหญมาจากยอดขายของสาขาเดิมที่
เติบโตสูงขึ้นมากกวางวดเดียวกันของปกอนประมาณ 4.8% และรายไดจากธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือที่เติบโตได
อยางตอเนื่อง 

ตนทุนขายสินคาและบริการตามงบการเงินรวม สําหรับเกาเดือนแรกป 2554 เปนเงิน 2,849.83 
ลานบาท เพ่ิมขึ้น 9.06% ตนทุนขายสินคาตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 2,784.99 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 
9.05%  โดยอัตรากําไรขั้นตน สําหรับเกาเดือนแรก ป 2554 เทากับ 31.56% เพ่ิมขึ้น 0.39% สวนใหญเกิดจาก 

o การไดรับสวนลดเพิ่มจากคูคา จากการขายสินคาไดตามเปาหมายและยอดขายสินคาที่เพ่ิมขึ้นตาม
จํานวนสาขาที่เพ่ิมขึ้น 

o สัดสวนการขายสินคาที่มีอัตรากําไรขั้นตนสูง ไดแก สินคาที่ซีเอ็ดผลิตเอง สินคารับจัดจําหนาย 
สินคาตางประเทศ และสินคาประเภท nonbook มียอดขายเพิ่มสูงขึ้นกวาไตรมาสเดียวกันปกอน 

คาใชจายขายและบริหาร ตามงบการเงินรวม สําหรับงวดเกาเดือน ป 2554 เปนเงิน 1,097.85  
ลานบาท เพ่ิมขึ้น 10.57% คาใชจายขายและบริหารตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 1,077.16 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้น 10.25% เกิดจากสาเหตุเดียวกันกับงวดสามเดือน 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ    
250.42 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 14.18% โดยเมื่อคิดภาษีเงินไดนิติบุคคล ในอัตรา 30%     
ซึ่งปรับเพ่ิมขึ้นจากอัตรา 25% ในปกอน สงผลใหกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเปน 180.67 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้น 9.06% 

สวนกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ ตามงบการเงินรวม สําหรับงวดเกาเดือน ป 2554     
เปนเงิน 183.19 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันปกอน 8.14% ในป 2554   
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4. นโยบายการจายเงินปนผล 

การจายเงินปนผล  บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิของ         
งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเสนอใหมีการจายเงินปนผลประจําป ในการประชมุสามัญผูถือหุนประจําปถัดจากปที่
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 
ไตรมาส 3 4/2554 09/11/2554 08/12/2554 0.10 32.39 

รวม 0.30 97.17 
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-ก.ย.-54 31-ธ.ค.-53 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

จํานวนเงิน 
% ตอ

สินทรัพย
รวม 

จํานวนเงิน 
% ตอ

สินทรัพย
รวม 

จํานวน
เงิน 

      (%) 

สินทรัพย       

สินทรัพยหมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 499.17 21.46 720.05 31.52 (220.88) (30.68) 

เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ 176.82 7.60 186.48 8.16 (9.66) (5.18) 

ลูกหน้ีการคา-สุทธิ 94.28 4.05 111.59 4.88 (17.31) (15.51) 

สินคาคงเหลือ-สุทธิ 380.05 16.34 417.26 18.26 (37.21) (8.92) 

คาใชจายจายลวงหนา 33.54 1.44 16.27 0.71 17.27 106.15 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 20.45 0.88 20.39 0.89 0.06 0.29 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,204.31 51.77 1,472.04 64.43 (267.73) (18.19) 

สินทรัพยไมหมุนเวียน       

เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค้ําประกัน 6.72 0.29 6.93 0.30 (0.21) (3.03) 

เงินลงทุนในบริษัทรวม-สุทธิ 27.04 1.16 27.04 1.18 0.00 0.00 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 789.81 33.95 497.20 21.76 292.61 58.85 

สิทธิการเชาที่ดิน-สุทธิ 7.54 0.32 7.71 0.34 (0.17) (2.20) 

สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 113.34 4.87 123.39 5.40 (10.05) (8.14) 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 33.48 1.44 33.52 1.47 (0.04) (0.12) 

คาลิขสิทธิ์การใชซอฟตแวร-สุทธิ 5.81 0.25 6.75 0.30 (0.94) (13.93) 

คาลิขสิทธิ์และคาแปลหนังสือจายลวงหนา 26.16 1.12 22.38 0.98 3.78 16.89 

เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา 88.46 3.80 79.57 3.48 8.89 11.17 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 23.44 1.01 8.02 0.35 15.42 192.27 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,121.80 48.23 812.51 35.57 309.29 38.07 

รวมสินทรัพย 2,326.11 100.00 2,284.55 100.00 41.56 1.82 
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วิเคราะหฐานะทางการเงิน  

ดานสินทรัพย  ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บรษิัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยทั้งส้ิน 2,326.11       
ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นปกอน 41.56 ลานบาท คิดเปน 1.82% โดยมีการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยดังนี้ 

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 เทากบั 499.17 ลานบาท 
ลดลง 220.88 ลานบาท คิดเปน -30.68% จากการนําเงินไปซื้อที่ดินเปลา เพ่ือกอสรางศูนยกระจาย
สินคาในอนาคต  

• ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ เทากับ 94.28 ลานบาท ลดลง 17.31 ลานบาท คิดเปน -15.51% 
เนื่องจากการไดประกอบการรับชําระหนี้จากลูกหนี้รายใหญ ซึ่งเปนลูกหนี้คงคางในปลายป 2553 
จากการเคลียรยอดตรวจนับสินคาฝากขาย  

• สินคาคงเหลือ-สุทธิ เทากับ 380.05 ลานบาท  ลดลง 37.21 ลานบาท คิดเปน -8.92% เนื่องจากมี
การขายสินคาตางประเทศ ไดเปนจํานวนมาก ในชวงเปดเทอมการศึกษา  

• คาใชจายจายลวงหนา เทากับ 33.54 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 17.27 ลานบาท คิดเปน 106.15% 
เนื่องจากการจายคาเชาลวงหนาของคลังสินคาสํานักงานใหญ และคาบริการดูแลระบบ Software  

• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ  เทากับ 789.81 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 292.61 ลานบาท คิดเปน 
58.85% เนื่องจากมีการซื้อที่ดินเปลาติดถนนบางนา-ตราด กม. 21 เพ่ือสรางเปนศูนยกระจายสินคา 

• เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา เทากับ 88.46 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 8.89 ลานบาท สวนใหญเปน
เงินประกันการเชาสาขาใหม 

• สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น เทากับ 23.44 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 15.42 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการ
จายคาบริการดูแลระบบ Software และคาเชาสาขากลุมตึกคอมลวงหนา (สวนที่ใหประโยชนเกิน 
กวา 1 ป) 

ดานหนี้สิน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริษทัฯ และบริษัทยอย มีหนี้สินทั้งส้ิน 1,607.55 ลานบาท
เพ่ิมขึ้น 108 ลานบาท คิดเปน 7.20% โดยมีการเปล่ียนแปลงของหนี้สิน ดังนี้ 

• เจาหนี้การคาเทากับ 1,247.35 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 94.21 ลานบาท คิดเปน 8.17% โดยสวนใหญเปน
การเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาของสายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรจากยอดขายและจํานวนสาขาที่เพ่ิมขึ้น 

• รายไดรับลวงหนารอรับรูรายไดภายในหนึ่งป เทากับ 9.42 ลานบาท ลดลง 23.52 ลานบาท เปนผล
มาจากบริษัท เพลินพัฒน มีการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีรับรูเงินแรกเขา จากเดิมทยอยรับรูทั้งป 
เปนการรับรูทันทีในงวดที่มีการรับเงิน 

• คาใชจายคางจาย เทากับ 145.56 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 14 ลานบาท เนื่องจากการตั้งคาลิขสิทธิ์คางจาย 
และคาภาษีโรงเรือนของสาขาคางจาย 

• ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย เปนเงิน 17.29 ลานบาท ลดลง 23.94 ลานบาท สวนใหญจากการจาย
ชําระภาษีนิติบุคคลของป 2553  

• เจาหนี้และต๋ัวเงินจายอื่น เทากับ 30.25 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 8.85 ลานบาท จากการตั้งคางจายคา
ขนสง และคาเชา คาบริการของสาขา  
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• สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน เทากับ 40.79 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 39.31 ลานบาท ตาม
มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชในป 2554 

สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุนคงเหลือ 
718.57 ลานบาท โดยเปนสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ จํานวน 656.83 ลานบาท ลดลง 68.56 ลานบาท     
การเปล่ียนแปลงของสวนของผูถือหุน ดังนี้  

• กําไรสุทธิของผูถือหุนของบริษัทใหญ สําหรับงวด 9 เดือน ไตรมาส 3/2554 จํานวน 183.19       
ลานบาท  

• ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุน เพ่ิมขึ้น 9.65 ลานบาท เนื่องจากราคาตลาดของ
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 

• กําไรสะสมลดลงจากการจายเงินปนผลรวม 204.07 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 
o ผลการดําเนินไตรมาส 2/2554 หุนละ 0.10 บาท รวม 32.39 ลานบาท 

• ปรับกําไรสะสมลดลงจากการตั้งสํารองเงินเกษียณ และเงินรางวัล 37.28 ลานบาท ตามมาตรฐาน  
การบัญชีใหม 

• มีการบันทึกสวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยโอนไปกําไรสะสม 
จํานวน 6.64 ลานบาท 

 



 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                      
 

 
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A)                     หนา 11/13 

 

5.2 กระแสเงินสด 

ตาราง 5  :  กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) สําหรับ ไตรมาส 3 ป 2554 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน                                     

         (หนวย : ลานบาท)                 

 ไตรมาส 3 (9 เดือน) 
 งบการเงินรวม เพิ่มข้ึน  
 2554 2553 (ลดลง)       (%) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกจิกรรมดําเนินงาน 337.97 370.73 (32.76) (8.84) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกจิกรรมการลงทุน (352.59) (72.62) (279.97) 385.53 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกจิกรรมจัดหาเงิน (206.26) (181.61) (24.65) 13.57 

กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) (220.88) 116.50 (337.38) (289.60) 
 

กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงานในงวดเกาเดือน 2554 จํานวน 337.97 ลานบาท  
เน่ืองจาก 

• กําไรจากการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน จํานวน 359.44 ลานบาท ประกอบดวย 
o กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดสําหรับ ไตรมาส 3 ป 2554 จํานวน 255.57 ลานบาท 
o รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษี จํานวน 103.87 ลานบาท เชน คาเสื่อมราคาและคาตัด

จําหนาย 81.42 ลานบาท, คาใชจายจากการบริจาคสินคา 18.43 ลานบาท, คาใชจายจาก
สินคาสูญหาย 11.09 ลานบาท, สิทธิการเชาที่ดินและอาคารตัดจาย 10.31 ลานบาท, รายได
เงินปนผล (8.12) ลานบาท, คาเผื่อการลดลงมูลคาของสินคาคงเหลือ (9.83) ลานบาท และ
รายไดดอกเบี้ย (9.26) ลานบาท 

• เงินสดเพิ่มจากเจาหนี้และต๋ัวเงินจายการคา เพ่ิมขึ้น จํานวน 94.21 ลานบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้น
ของเจาหนี้การคาของสายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  

• เงินสดเพิ่มจากลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับลดลง 17.79 ลานบาท เนื่องจากการรับชําระหนี้จากลูกหนี้
รายใหญ ซึ่งเปนลูกหนี้คงคางในปลายป 2553 จากการเคลียรยอดตรวจนับสินคาฝากขาย 

• เงินสดเพิ่มจากคาใชจายคางจายเพ่ิมขึ้น 14 ลานบาท เนื่องจากการตั้งคาลิขสิทธิ์คางจาย และคา
ภาษีโรงเรือนของสาขาคางจาย 

• เงินสดเพิ่มจากเจาหนี้และต๋ัวเงินจายอื่น เพ่ิมขึ้น จํานวน 8.85 ลานบาท สวนใหญเปนการตั้งคางจาย
คาขนสง และคาเชา คาบริการของสาขา 

• เงินสดเพิ่มจากสินคาคงเหลือลดลง 11.72 ลานบาท สวนใหญเปนการขายสินคาตางประเทศ ไดเปน
จํานวนมาก ในชวงเปดเทอมการศึกษา 

• เงินสดลดลงจากรายไดรับลวงหนารอตัดบัญชีลดลง 26.85 ลานบาท จากการรับรูเงินแรกเขาเปน
รายไดของบริษัท เพลินพัฒน 
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• เงินสดลดจากคาใชจายจายลวงหนาเพ่ิมขึ้น 17.27 ลานบาท โดยสวนใหญเปนคาเชาลวงหนาของ
สํานักงานใหญ และคาบริการดูแลระบบ Software 

• เงินสดลดจากสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเพ่ิมขึ้น 15.42 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการจายลวงหนา
คาบริการดูแลระบบ Software และคาเชาสาขากลุมตึกคอมลวงหนา (สวนที่ใหประโยชนเกินกวา    
1 ป) 

• เงินสดลดลงจากเงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจําเพ่ิมขึ้น 8.89 ลานบาท 
 

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมการลงทุนในงวดเกาเดือน ป 2554 จํานวน (352.59) ลานบาท 
เน่ืองจาก 

• เงินสดลดจากการซื้อทรัพยสิน จํานวน 372.68 ลานบาท เกิดจากการนําเงินไปซื้อที่ดินเปลา เพ่ือทํา
เปนศูนยกระจายสินคา และคาตกแตงอาคาร ชั้นวางหนังสือและคอมพิวเตอรของสาขาใหม 

• เงินสดเพิ่มเงินปนผลรับ จํานวน 10.12 ลานบาท 

• เงินสดเพิ่มจากจากดอกเบี้ยรับ 9.28 ลานบาท  
 

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงินในงวดเกาเดือน  ป 2554 จํานวน (206.27) ลานบาท    
สวนใหญเปนการจายเงินปนผลของกําไรไตรมาส 4 ป 2553 ซึ่งจายในเดือนพฤษภาคม ป 2554 และการจาย   
เงินปนผลระหวางกาลจากผลประกอบการไตรมาส 1 และ 2 ป 2554 
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5.3 อัตราสวนทางการเงิน 

ตาราง 6  : อัตราสวนทางการเงิน  ซึ่งคํานวณตามสูตรของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย  (คํานวณตามงบการเงินรวม) 

 
  ไตรมาส 3 (9 เดือน) 
  2554 2553 
อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)    
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 0.81 1.01 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.52 0.69 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร  ( PROFITABILITY RATIO )    
อัตรากําไรขั้นตน % 31.50 31.13 
อัตรากําไรสุทธิ % 4.36 4.42 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน* % 38.25 35.52 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย* % 15.87 15.72 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)    
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 2.24 1.98 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เทา 128.93 134.12 

* คํานวณจากกําไรสุทธิปรับแบบเต็มป 
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