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คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ : SE-ED 

1. ภาพรวม 

 ในป 2554  บริษัทฯ ยังคงเพิ่มสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรอยางตอเนื่อง เพื่อกระตุนการขยายตัวของ
ธุรกิจหนังสือ และรองรับการใหบริการอ่ืนๆ มากข้ึนในอนาคต  โดยไดเปดเพิ่มข้ึนอีก 50 สาขา  รวมเปนสาขาที่ยัง
เปดดําเนินการอยู  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทั้งสิ้น 397 สาขา และจุดขายยอยทั้งสิ้นที่ยังเปดดําเนินการอยู
จํานวน 30 จุดขาย  ซึ่งจะทําใหยอดขายในป 2555 มีโอกาสเพิ่มไดอีกจากการเปดสาขาเหลานี้ 

อยางไรก็ตาม  ในไตรมาสที่ 4 ผลกระทบจากมหาอุทกภัยคร้ังใหญของประเทศไทย ในหลายจังหวัดใน
ภาคเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพเขตช้ันนอก สงผลใหสาขาของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรจํานวน 26 สาขาไมสามารถเปด
การขายไดตามปกติ ในจํานวนดังกลาวมีสาขา จํานวน 12 สาขาไดรับความเสียหายตอสินคาและทรัพยสิน  
นอกจากนั้นยังมีปญหาเรื่องเสนทางการขนสงสินคา ทําใหยอดขายของสาขาในไตรมาสที่ 4 ลดลงกวาปกอน สงผล
ใหอัตราการเติบโตของยอดขายของสาขาเดิมตลอดป 2554 เติบโตเพียง 3.44% ทั้งที่ในชวงเกาเดือนแรกของป 
2554 ยอดขายของสาขาเดิมเติบโตเพิ่มข้ึนอยางนาพึงพอใจที่ประมาณ 4.8% 

ผลจากมหาอุทกภัยครั้งนี้ รวมกับผลกระทบจากการเปล่ียนอัตราภาษีจาก 25% เปน 30%  จึงทําใหกําไร
ในภาพรวมของป 2554 ลดตํ่าลงกวาป 2553 เล็กนอย 

ในป 2554 บริษัทฯ ยังไดลงทุนซื้อที่ดินประมาณ 30 ไร บนถนนบางนา-ตราด กม.21  เพื่อเตรียมการ
สรางศูนยกระจายสินคา เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต  และไดเตรียมการขยายบทบาทของบริษัทฯ ในการเขา
ไปชวยแกไขปญหาการศึกษาในระดับพื้นฐานของประเทศมากข้ึน  ซึ่งคงจะมีผลงานใหเห็นชัดเจนข้ึนในป 2555 
เปนตนไป 

จากผลประกอบการดังกลาว  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติและเห็นสมควรนําเสนอที่
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พิจารณาจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯ  จํานวนไมเกิน 32,392,113 หุน  มูล
คาที่ตราไวหุนละ  1 บาท  ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล  รวมมูลคาทั้งสิ้นไมเกิน 
32,392,113 บาท หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 0.10 บาทตอหุน  ในกรณีที่ผูถือหุนรายใดมีเศษของหุนเดิม
หลังการจัดสรรหุนปนผลแลว ใหจายปนผลเปนเงินสดแทนการจายเปนหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.10 บาท  ทั้งนี้ 
เพือ่เพิ่มสภาพคลองในหุนของบริษัทฯ และเพื่อรักษาสภาพคลองของทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ  รองรับการลงทุน
และขยายงานตางๆ ในอนาคต  อีกทั้งเปนการใหผลตอบแทนการลงทุนแกผูถือหุนเดิมโดยออกเปนหุนปนผลแทน
การจายเงินปนผลเปนเงินสด 

จายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.41112 บาท หรือคิดเปนจํานวนเงินไมเกิน 133.18 ลานบาท  ซึ่ง
บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 0.10 บาท คิดเปนเงินประมาณ 97.18 ลาน
บาท  ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะจายปนผลเปนเงินสดในงวดนี้ในอัตราหุนละ 0.11112 บาท หรือคิดเปนจํานวนเงินไม
เกิน 36.00 ลานบาท 

รวมเปนการจายปนผลทั้งในรูปแบบของหุนปนผล และเงินสด ทั้งปเทากับอัตราหุนละ 0.51112 บาท คิด
เปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ินไมเกิน 165.57 ลานบาท   โดยการจายปนผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จาย ตามอัตราที่
กฎหมายกําหนด 
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โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับหุนปนผลและเงินปนผลดังกลาว ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555  
และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุนในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2555  และมีกําหนดจายหุนปนผลและเงินปนผลดังกลาวในวันพฤหัสบดีที่ 
24 พฤษภาคม 2555 

ส่ิงที่นายินดีอีกประการหนึ่ง คือ  จากการที่บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
และดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใสมาโดยตลอด และยังคงมุงมั่นที่จะดําเนินงานธุรกิจที่สอดคลองกับการทําเพ่ือ
ประโยชนทางสังคมและสิ่งแวดลอมไปพรอมกันดวย ไดสงผลสะทอนใหบริษัทฯ ไดรับรางวัล และการยกยองหลาย
รางวัลในป 2554 ดังนี ้

 ไดรับรางวัลเกียรติยศแหงความสําเร็จ (SET Award of Honor) ดานการรายงานบรรษัทภิบาล ซึ่ง
เปนรางวัลที่มอบใหแกบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเดนดานรายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ติดตอกัน 3 ปซอน  ซึ่งบริษัทฯ เปนบริษัทจดทะเบียนนอก SET 100 รายเดียวที่
ไดรับรางวัลนี้ 

 ไดรับรางวัลดีเดนดาน Corporate Social Responsibility Awards 2011 (รางวัลบริษัทจดทะเบียน
ดีเดนดาน  CSR  หรือการรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม)  

 ไดรับการประกาศผลรายงานการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ประจําป 2554, 2553, 2552 และ 2551 (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies 2011, 2010, 2009 and 2008) วาอยูในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ติดตอกัน 4 ป
ซอน ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ไดรับประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแหงป (Board of the Year for Distinctive Practices) 
ประจําป พ.ศ. 2553/54 วาอยูในระดับ “ดีเดน”   

นอกจากนั้น ยังไดรับการประเมินจาก สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(กลต.) รวมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน  และสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  ในเรื่องการจัดการประชุมผูถือหุนสามัญ 
(AGM)  ประจําป 2554 อยูในเกณฑ “ดีเย่ียม และสมควรเปนตัวอยาง” ติดตอกัน 5 ปซอน (2550 – 2554) โดยอยู
ในกลุมบริษัทที่ไดคะแนนเต็ม 100 คะแนนข้ึนไป ซึ่งไดรับการยกยองใหเปนตัวอยางที่ดี จาก กลต. การประเมิน
การจัดการประชุมผูถือหุน  มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนไดตระหนักถึงสิทธิของ ผูถือหุนและหลัก
บรรษัทภิบาลที่ด ี 
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2.    ภาพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจรานหนังสือ  

บริษัทฯ ยังคงขยายสาขารานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรอยางตอเนื่อง เพื่ออํานวยความสะดวกใหคนไทย
เขาถึงหนังสือไดงายข้ึน และเพื่อเปนการรองรับการเติบโตในอนาคต  จึงยังคงรักษาความเปนรานหนังสือเต็ม
รูปแบบ ที่มียอดขายมากที่สุดในประเทศไวได  โดยในไตรมาส 4 ป 2554 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุค
เซ็นเตอร  เพิ่มข้ึนจํานวน 14 สาขา ไดแก โลตัส น้ําพอง ขอนแกน, เซ็นทรัล พิษณุโลก, โลตัส บางพระ ชลบุรี, 
โลตัส แพรกษา สมุทรปราการ, เซ็นทรัล พระราม 9, บิ๊กซี จันทบุร,ี  SE-ED Outlet อมรินทร พลาซา เปนตน รวม
เปนสาขาที่เปดไปแลวรวม 423 สาขา โดยเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินงานอยูจํานวน 397 สาขา ซึ่งไดรวมราน
เครือขายที่ยังเปดดําเนินงาน 6 รานเครือขาย และยังมีจุดขายยอยที่ยังเปดดําเนินการอยูทั้งสิ้น 30 จุดขาย 
นอกจากนี้ยังไดมีการปรับปรุงสาขาเดิม ใหทันสมัยย่ิงข้ึน และปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพื่อผลักดัน
ยอดขาย และกําไรอยางตอเนื่อง 

ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ  

บริษัทฯ เพิ่มบทบาทเปนผูจัดจําหนายรายใหญที่สุดของประเทศมากข้ึน โดยรับจัดจําหนายหนังสือใหกับ
สํานักพิมพทั้งในประเทศและตางประเทศ  เชน บริษัท เนชั่น อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด, บริษัท 
สํานักพิมพ เอ็มไอเอส จํากัด, น.ส.เอื้อมพร  วงศเวียง, บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด, บริษัท 
เพชรประกาย จํากัด, บริษัท เอ็ดดูเคช่ัน ไมนด ไลน มัลติมีเดีย จํากัด, บริษัท โปรวิช่ัน จํากัด, บริษัท โพสต     
พับลิชชิง จํากัด (มหาชน), สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, บริษัท เวิรคพอยท พับลิชชิ่ง จํากัด และ
สํานักพิมพ Oxford University Press ซึ่งบริษัทฯ ไดเปนผูแทนจําหนายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ (ELT) ใน
ประเทศไทยต้ังแตป 2550 เปนตนมา โดยจัดจําหนายหนังสือผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร รานหนังสืออื่น และ
สถาบันการศึกษา นอกจากนั้น บริษัทฯ อยูในชวงการขยาย และพัฒนาระบบกระจายสินคาอยางตอเนื่อง เพื่อให  
มีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน และสามารถรองรับการขยายงานในอนาคต 

ธุรกิจสํานักพิมพ 

บริษัทฯ ใหความสําคัญในการกําหนดทิศทางการผลิตหนังสือใหตรงตามความตองการของตลาด  โดย
เนนการผลิตหนังสือที่มีอายุยาวนาน  และมีขนาดตลาดมากเพียงพอ  โดยไมเนนการเพิ่มจํานวนชื่อเร่ืองที่ผลิตใน
แตละป  และเนนกลุมหนังสืออางอิง  และหนังสือที่จําเปนตอการพัฒนาคน  และพัฒนาประเทศ  ในปลายป 2550 
บริษัทฯ ไดเริม่โครงการผลิตหนังสืออานนอกเวลาภาษาอังกฤษ (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 สําหรับ ป 2554 เทียบกับ ป 2553 

ตาราง 1 : ผลการดําเนินงาน สําหรับ ป 2554 เทียบกับ ป 2553 

   (หนวย:ลานบาท) 
 สําหรับป 2554 
                งบการเงินรวม           เปล่ียนแปลง 
  ป 2554  ป 2553 เพิ่มขึ้น

(ลดลง) 
(%) 

รายได     
รายไดจากการขาย 5,370.06  4,999.89  370.17  7.40  
รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา 111.34  108.99  2.35  2.16  
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 23.95  20.79  3.16  15.20  
รายไดอื่น 54.41  39.36  15.05  38.24  
รวมรายได 5,559.76  5,169.03  390.73  7.56  
คาใชจาย     
ตนทุนขาย 3,676.14  3,425.20  250.94  7.33  
ตนทุนบริการ 82.00  75.66  6.34  8.38  
คาใชจายในการขาย 924.72  831.98  92.74  11.15  
คาใชจายในการบริหาร 558.89  508.20  50.69  9.97  
รวมคาใชจาย 5,241.75  4,841.04  400.71  8.28  
กําไรขั้นตน 1,723.26  1,608.02  115.24  7.17  
อัตรากําไรข้ันตน (%) 31.44  31.48   (0.04) 
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือม     
   ราคาและคาใชจายตัดจาย (EBITDA) 443.61  450.57  (6.96) (1.54) 
กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรม     
   ดําเนินงานจากงบกระแสเงินสด 484.53  475.09  (2.48) (0.52) 
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถอืหุนบริษัทใหญ 225.22  243.06  (17.84) (7.34) 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.70  0.75  (0.05) (6.67) 

 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดรวมตามงบการเงินรวม สําหรับป 2554 สิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 
2554  เปนเงิน 5,559.76 ลานบาท เพิ่มข้ึนกวางวดเดียวกันของปกอน 7.56% โดยเปนรายไดรวม ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ จํานวน 5,441.25 ลานบาท ซึ่งเติบโตสูงข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 7.64% โดยในจํานวนนี้เปน
รายไดจากการขายจํานวน 5,363.88 ลานบาท หรือเติบโตสูงข้ึน 7.40% 
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การเติบโตสวนใหญมาจากยอดขายของสาขาเดิมที่เติบโตสูงข้ึนมากกวางวดปกอนประมาณ 3.4% อัน
เนื่องจากการปรับปรุงสวนผสมของสินคา (Product Mix) ในรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรอยางตอเนื่อง ประกอบกับการ
เพิ่มข้ึนของยอดขายในสาขาใหมของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ที่เปดเพิ่มข้ึนใน ป 2554 จํานวน 50 สาขา ที่ทําใหรายได
ของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และรานเครือขาย ยังมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่องประมาณ 8.99%  

ตนทุนขายสินคาและบริการตามงบการเงินรวม สําหรับป 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
เปนเงิน 3,758.14 ลานบาท เพิ่มข้ึน 7.35% ตนทุนขายสินคาตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงนิ 3,674.69 ลาน
บาท เพิ่มข้ึน 7.41%    โดยอัตรากําไรข้ันตน สําหรับ 2554 เทากับ 31.49% ซึ่งใกลเคียงกับปกอน จากการไดรับ
สวนลด (Rebate) เพิ่มข้ึน แตไดรับผลกระทบจากยอดขายที่มีอัตรากําไรข้ันตนสูงลดลง เชน ยอดขายสงสินคาที่ซี
เอ็ดผลิตเอง ลดลงจากการที่สถาบันการศึกษาสวนใหญ ตองปดการเรียนการสอนตอเนื่องในชวงปลายป และ
รายไดรับโฆษณาในวารสารลดลง 

คาใชจายขายและบริหาร ตามงบการเงินรวม สําหรับป 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554     
เปนเงิน 1,483.61 ลานบาท เพิ่มข้ึน 10.70% คาใชจายขายและบริหารตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 
1,455.85 ลานบาท เพิ่มข้ึน 10.39% เกิดจาก 

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

o คาใชจายที่เพิ่มข้ึนตามจํานวนสาขาใหมที่เปดเพิ่มข้ึนถึง 50 สาขา เมื่อเทียบกับปกอนเปดสาขา
เพียง 25 สาขา ไดแก คาเชา คาบริการ คาขนสงสินคา และคาวัสดุในการหีบหอ 

o คาใชจายสินคาและทรัพยสินเสียหายจากน้ําทวม จํานวน 19.95 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ทําประกัน
ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดข้ึน และไดบันทึกรายไดจากเคลมประกันในงบการเงินป 2554 เทากับ
มูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึน เนื่องจากบริษัทฯ ไดรับหนังสือแจงสรุปเงินชดเชยคาเสียหายเบื้องตน
จากการเคลมประกันในชวงตนป 2555 

 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธกิอนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับป 2554  
เปนเงิน 310.38 ลานบาท ลดลงจากปกอน 1.41% ซึ่งสวนใหญลดลงเนื่องจากยอดขายที่ลดลง เนื่องจากผลกระทบ
จากการเกิดมหาอุทกภัยในไตรมาส 4 ปนี ้

อยางไรก็ตาม  เมื่อคิดภาษีเงินไดนิติบุคคลที่มีการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีจาก 25% ในป 2553 มาเปน 
30% ในป 2554 กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 222.83 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของป
กอน 5.97%  

สวนกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ ตามงบการเงินรวม สําหรับป 2554 เปนเงิน 225.22 
ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันปกอน 7.34% ในป 2554   
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3.2 ผลการดําเนินงาน สําหรับ 3 เดือน ไตรมาส 4 ป 2554 เทียบกับไตรมาส 4 ป 2553 

ตาราง 2 :  ผลการดําเนินงาน สําหรับ 3 เดือน ไตรมาส 4 ป 2554 เทียบกับไตรมาส 4 ป 2553 

 
    (หนวย:ลานบาท) 

 ไตรมาส 4 (3 เดือน) 
                งบการเงินรวม เปล่ียนแปลง 
 2554 2553 เพิ่มข้ึน

(ลดลง) 
(%) 

รายได     
รายไดจากการขาย 1,295.04 1,285.43 9.61 0.75 
รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา 26.21 29.61 (3.40) (11.48) 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 6.58 8.18 (1.60) (19.56) 
รายไดอื่น 27.50 13.29 14.21 106.92 
รวมรายได 1,355.33 1,336.51 18.82 1.41 
คาใชจาย     
ตนทุนขาย 889.85 868.11 21.74 2.50 
ตนทุนบริการ 18.46 19.75 (1.29) (6.53) 
คาใชจายในการขาย 229.58 211.18 18.40 8.71 
คาใชจายในการบริหาร 156.18 136.10 20.08 14.75 
รวมคาใชจาย 1,294.07 1,235.14 58.93 4.77 
กําไรข้ันตน 412.94 427.18 (14.24) (3.33) 
อัตรากําไรขั้นตน (%) 31.25 32.48  (1.23) 
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเสื่อม     
   ราคาและคาใชจายตัดจาย (EBITDA) 351.62 360.68 (9.06) (2.51) 
กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรม     
   ดําเนินงานจากงบกระแสเงินสด 113.17 141.30 (28.13) (19.91) 
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 42.03 73.66 (31.63) (42.95) 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.13 0.23 (0.10) (43.48) 
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บริษัทฯ และบริษัทยอย มรีายไดรวม ตามงบการเงินรวม สําหรับ ไตรมาส 4 ป 2554 สิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2554 เปนเงิน 1,355.33 ลานบาท เพิ่มข้ึน จากงวดเดียวกันของปกอน 1.41% โดยเปนรายไดรวม ตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 1,328.58 ลานบาท ซึ่งเติบโตสูงข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 1.84% โดยใน
จํานวนนี้เปนรายไดจากการขายจํานวน 1,294.42 ลานบาท หรือเติบโตสูงข้ึน 0.82% การเติบโตของยอดขายตํ่า
กวาที่คาดการณไวมาก อันเปนผลจากการเกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ ที่เกิดข้ึนในชวงไตรมาส 4 ป 2554 ซึ่งสงผล
ใหสาขารานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํานวน 26 สาขา ไมสามารถเปดทําการขายไดตามปกติ นอกจากนี้ ลูกคาขายสงที่
เปนรานคาอื่นๆ และสถาบันการศึกษาก็ไดรับผลกระทบจากภาวะน้ําทวมครั้งใหญเชนกัน  

ตนทุนขายสินคาและบริการตามงบการเงินรวม สําหรับไตรมาส 4 ป 2554  เปนเงิน 908.31     
ลานบาท เพิ่มข้ึน 2.30% ตนทุนขายสินคาตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 889.71 ลานบาท เพิ่มข้ึน 2.61%  
โดยอัตรากําไรข้ันตน สําหรับไตรมาส 4 ป 2554 เทากับ 31.27% ลดลง -1.19% เกิดจาก การไดรับสวนลดเพิ่ม
จากคูคา ลดลงจากไตรมาส 4 ป 2553 และ รายไดจากสินคา ที่มีอัตราสวนกําไรข้ันตนสูงลดลง เกิดจากยอดขาย
หนังสือซีเอ็ดผลิตลดลง 

คาใชจายขายและบริหาร ตามงบการเงินรวม สําหรับ ป 2554 เปนเงิน 385.76 ลานบาท เพิ่มข้ึน 
11.08% คาใชจายขายและบริหารตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 378.70 ลานบาท เพิ่มข้ึน 10.81% เกิด
จากสาเหตุเดียวกันกับงวดป 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ    
เปนเงิน 59.96 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 40.29% โดยเมื่อคิดภาษีเงินไดนิติบุคคล ในอัตรา 30%   
ซึ่งปรับเพิ่มข้ึนจากอัตรา 25% ในปกอน สงผลใหกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเปน 42.16 ลานบาท ลดลง 
40.88% 

สวนกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ ตามงบการเงินรวม สําหรับไตรมาส 4 ป 2554 เปนเงิน 
42.03 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันปกอน 42.95% ในป 2554 จากผลกระทบของอัตราภาษีและสถานการณ
มหาอุทกภัยครั้งประวัติศาสตรของไทย   
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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 

1.  จายปนผลเปนเงินสด 
 มติที่ประชุม 

คณะกรรมการ 
คร้ังที ่

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 
ไตรมาส 4 1/2555 23/02/2555 24/05/2555 0.11112 35.99 

รวม 0.41112 133.16 

2. จายหุนปนผล  ที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 1/2555 ไดมีมติอนุมัติและเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน
ประจําป เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจายปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2554 โดยมีรายละเอียด จายปนผลเปนหุน
สามัญของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 32,392,113 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตรา 10 
หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคาท้ังสิ้นไมเกิน 32,392,113 บาท หรือ คิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 0.10 บาทตอหุน 

ผลการดําเนินงาน ป 2553 (จายเงินปนผลเปนเงินสด) 
 มติท่ีประชุม 

คณะกรรมการ/ ผูถือหุน คร้ังที่ 
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 (จายเงินปนผลเปนเงินสด) 
 

มติท่ีประชุม 
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 
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5. ฐานะทางการเงิน 

5.1 สวนประกอบของสินทรัพย 

ตาราง 4  :  สวนประกอบของสินทรัพย 

   (หนวย : ลานบาท) 

รายการ 

งบการเงินรวม 
ป 2554 ป 2553 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

จํานวนเงิน 
% ตอ

สินทรัพย
รวม 

จํานวนเงิน 
% ตอ

สินทรัพย
รวม 

จํานวน
เงิน 

      (%) 

สินทรัพย       

สินทรัพยหมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 570.31 23.19 720.05 32.08 (149.74) (20.80) 

เงินลงทุนชั่วคราว 178.86 7.27 186.48 8.31 (7.62) (4.09) 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 132.41 5.38 118.51 5.28 13.90 11.73 

สินคาคงเหลือ 396.08 16.11 376.99 16.80 19.09 5.06 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 39.93 1.62 29.75 1.33 10.18 34.22 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,317.59 53.58 1,431.78 63.80 (114.19) (7.98) 

สินทรัพยไมหมุนเวียน       

เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค้ําประกัน 12.39 0.50 12.32 0.55 0.07 0.57 

เงินลงทุนในบริษัทรวม 27.05 1.10 27.04 1.20 0.01 0.04 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 844.50 34.34 497.20 22.15 347.30 69.85 

สิทธิการเชาท่ีดิน 7.37 0.30 7.71 0.34 (0.34) (4.41) 

สิทธิการเชาอาคาร 110.30 4.49 123.39 5.50 (13.09) (10.61) 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน - - 33.52 1.49 (33.52) (100.00) 

สินทรัพยไมมีตัวตน 5.34 0.22 6.76 0.30 (1.42) (21.01) 

คาลิขสิทธ์ิและคาแปลหนังสือจายลวงหนา 27.18 1.11 22.38 1.00 4.80 21.45 

เงินคํ้าประกันการเชาและเงินมัดจํา 92.24 3.75 79.57 3.55 12.67 15.92 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 15.03 0.61 2.62 0.12 12.41 473.66 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,141.40 46.42 812.51 36.20 328.89 40.48 

รวมสินทรัพย 2,458.99 100.00 2,244.29 100.00 214.70 9.57 
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5.2 สวนประกอบของหน้ีสิน และสวนของผูถือหุน  
ตาราง 5  :  สวนประกอบของหนี้สิน และสวนของผูถือหุน      

          (หนวย : ลานบาท) 
รายการ งบการเงินรวม   

 
ป 2554 ป 2553 เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

 จํานวนเงิน 
% ตอ

สินทรัพย
รวม 

จํานวน
เงิน 

% ตอ
สินทรัพย

รวม 
จํานวนเงิน (%) 

  หน้ีสินและสวนของผูถือหุน       
หน้ีสินหมุนเวียน 
เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอื่น 
เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวของกันที่ถึงกําหนด 

1,500.20 61.01 1,266.30 56.42 233.90 18.47 

   ชําระภายในหนึ่งป - - 1.40 0.06 (1.40) (100.00) 
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น 3.40 0.14 1.00 0.04 2.40 240.00 
รายไดรับลวงหนารอรับรูเปนรายไดภายในหนึ่งป 28.95 1.18 32.94 1.47 (3.99) (12.11) 
ภาษีเงินไดคางจาย 34.18 1.39 41.23 1.84 (7.05) (17.10) 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน       
   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 6.12 0.25 - - 6.12 100.00 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 37.96 1.54 39.24 1.75 (1.28) (3.26) 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,610.81 65.51 1,382.11 61.58 228.70 16.55 
หน้ีสินไมหมุนเวียน 

      
รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี 5.31 0.22 9.44 0.42 (4.13) (43.75) 
เงินกูยืมระยะยาว 64.60 2.63 58.00 2.58 6.60 11.38 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  39.62 1.61 1.48 0.07 38.14 2,577.03 
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 8.51 0.35 8.25 0.37 0.26 3.15 
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 118.04 4.80 77.17 3.44 40.87 52.96 
รวมหน้ีสิน 1,728.85 70.31 1,459.28 65.02 269.57 18.47 
สวนของผูถือหุน       
ทุนเรือนหุน       
   ทุนจดทะเบียน       
   หุนสามัญ 323,921,130 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท       
      (2553: หุนสามัญ 328,345,090 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 323.92 13.17 323.92 14.43 - - 
   ทุนท่ีออกและชําระแลว       
      หุนสามัญ 323,921,130 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 323.92 13.17 323.92 14.43 0.00 0.00 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 149.42 6.08 149.42 6.66 0.00 0.00 
กําไรสะสม       
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 35.63 1.45 35.63 1.59 0.00 0.00 
   ยังไมไดจัดสรร 143.79 5.85 198.97 8.87 (55.18) (27.73) 
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 15.47 0.63 17.45 0.78 (1.98) (11.35) 
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 668.23 27.17 725.39 32.32 (57.16) (7.88) 
สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 61.91 2.52 59.62 2.66 2.29 3.84 
รวมสวนของผูถือหุน  730.14 29.69 785.01 34.98 (54.87) (6.99) 
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 2,458.99 100.00 2,244.29 100.00 214.70 9.57 
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วิเคราะหฐานะทางการเงิน  

ดานสินทรัพย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยทั้งสิ้น 2,458.99       
ลานบาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นปกอน 214.70 ลานบาท คิดเปน 9.57% โดยมีการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยดังนี้ 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เทากับ 570.31 ลานบาท 
ลดลง 149.74 ลานบาท คิดเปน -20.80% จากการนําเงินไปซื้อที่ดินเปลา เพื่อกอสรางศูนยกระจาย
สินคาในอนาคต  

 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน เทากับ 132.41 ลานบาท เพิ่มข้ึน 13.90 ลานบาท คิดเปน 11.73% สวน
ใหญเปนลูกหนี้รอเรียกเก็บ จากเงินเคลมประกันสินคาน้ําทวม 

 สินคาคงเหลือ เทากับ 396.08 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 19.09 ลานบาท คิดเปน 5.06% สวนใหญเปนการ
เพิ่มข้ึนของสินคาที่สั่งซื้อโดย SBC, หนังสือรับจัดจําหนาย และวัตถุดิบกระดาษ 

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น เทากับ 39.93 ลานบาท เพิ่มข้ึน 10.18 ลานบาท คิดเปน 34.22% สวนใหญ
คาใชจายจายลวงหนาของสาขา 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เทากับ 844.50 ลานบาท เพิ่มข้ึน 347.30 ลานบาท คิดเปน 69.85% 
เนื่องจากมีการซื้อที่ดินเปลาติดถนนบางนา-ตราด กม. 21 เพื่อสรางเปนศูนยกระจายสินคา 

 สิทธิการเชาอาคาร เทากับ 110.30 ลานบาท ลดลง 13.09 ลานบาท คิดเปน -10.61% จากการตัด
จําหนายสิทธิการเชา 

 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ลดลง 33.52 ลานบาท เนื่องจากปนี ้มีการจัดประเภทที่ดิน ที่ยังไมได
ใชในการดําเนินงาน ไปไวในหมวดที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

 เงินคํ้าประกันการเชาและเงินมัดจํา เทากับ 92.24 ลานบาท เพิ่มข้ึน 12.67 ลานบาท จากการเปด
สาขาใหม จํานวน 50 สาขา 

 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน เทากับ 15.03 ลานบาท เพิ่มข้ึน 12.41 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการ
จายลวงหนาคาบริการดูแลระบบ Software EA, SA, CAL และคาเชาสาขากลุมตึกคอมลวงหนา 3 ป 
(สวนที่ใหประโยชนเกินกวา 1 ป) 

ดานหน้ีสิน  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีหนี้สินทั้งส้ิน 1,728.85 ลานบาท
เพิม่ข้ึน 269.57 ลานบาท คิดเปน 18.47% โดยมีการเปล่ียนแปลงของหนี้สิน ดังนี ้

 เจาหนี้การคาเทากับ 1,500.20 ลานบาท เพิ่มข้ึน 233.90 ลานบาท คิดเปน 18.47% โดยสวนใหญ
เปนการเพิ่มข้ึนของเจาหนีก้ารคาของสายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรจากยอดขายและจํานวนสาขาที่
เพิ่มข้ึน 

 สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป เพิ่มข้ึน 6.12 ลานบาท 
ตามมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชในป 2554 

 ภาษีเงินไดคางจาย เปนเงิน 34.18 ลานบาท ลดลง 7.05 เนื่องจากกําไรสุทธิของไตรมาส 4/2554 
ลดลง  
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 เงินกูระยะยาว เปนเงิน 64.60 ลานบาท เพิ่มข้ึน 6.60 ลานบาท โดยเปนเงินกูของ บริษัท เพลิน
พัฒน เพื่อกอสรางอาคารเรียนเพิ่มเติม 

 สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน เปนเงิน 39.62 ลานบาท เพิ่มข้ึน 38.14 ลานบาท ตาม
มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชในป 2554 

สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุนคงเหลือ 
730.14 ลานบาท โดยเปนสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ จํานวน 668.23 ลานบาท ลดลง 57.16 ลานบาท     
การเปล่ียนแปลงของสวนของผูถือหุน ดังนี ้ 

 กําไรสุทธิของผูถือหุนของบริษัทใหญ สําหรับป 2554 จํานวน 225.22 ลานบาท  

 ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน เพิ่มข้ึน 7.63 ลานบาท เนื่องจากราคาตลาดของ
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 

 กําไรสะสมลดลงจากการจายเงินปนผลรวม 236.46 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 
o ผลการดําเนินไตรมาส 3/2554 หุนละ 0.10 บาท รวม 32.39 ลานบาท 

 ปรับกําไรสะสมลดลงจากการต้ังสํารองเงินเกษียณ และเงินรางวัล 37.28 ลานบาท ตามมาตรฐาน  
การบัญชีใหม 

 มีการบันทึกสวนตํ่ากวาทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยโอนไปกําไรสะสม 
จํานวน 6.64 ลานบาท 
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5.2 กระแสเงินสด 

ตาราง 6  :  กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) สําหรับป 2554 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน                                     

         (หนวย : ลานบาท)                 

 งบการเงินรวม เพิ่มข้ึน  
 2554 2553 (ลดลง)       (%) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 480.26 494.90 (14.64) (2.96) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (401.06) (104.40) (296.66) 284.16 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (228.93) (215.26) (13.67) 6.35 

กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) (149.73) 175.24 (324.97) (185.44) 
 

กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงาน สําหรับป 2554 จํานวน 480.26 ลานบาท  
เน่ืองจาก 

 กําไรจากการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน จํานวน 484.53 ลานบาท ประกอบดวย 
o กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดสําหรับป 2554 จํานวน 315.56 ลานบาท 
o รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษี จํานวน 168.97 ลานบาท เชน คาเสื่อมราคาและคาตัด

จําหนาย 107.82 ลานบาท, คาใชจายจากการบริจาคสินคา 20.36 ลานบาท, ตัดจําหนาย
สินคาและอุปกรณที่เสียหายจากน้ําทวม 19.95 ลานบาท, สิทธิการเชาที่ดินและอาคารตัดจาย 
13.43 ลานบาท, คาใชจายจากสินคาสูญหาย 12.50 ลานบาท, สํารองผลประโยชนระยะยาว
ของพนักงาน 7.10 ลานบาท, รายไดเงินปนผล (10.72) ลานบาท และรายไดดอกเบี้ย (13.23) 
ลานบาท 

 เงินสดเพิ่มจากลูกหนี้การคาลดลง 5.70 ลานบาท สวนใหญเปนลูกหนี้รับจัดจําหนาย โดยลดลงตาม
รายไดขายสงของไตรมาส 4/2554 ที่ลดลง ประกอบการรับชําระหนี้จากลูกคาขายสงรายใหญ ซึ่ง
เปนลูกหนี้คงคางในปลายป 2553 จากการเคลียรยอดตรวจนับสินคาฝากขาย  

 เงินสดลดจากสินคาคงเหลือ เพิ่มข้ึน 76.83 ลานบาท สวนใหญเปนการเพิ่มข้ึนของสินคาที่ส่ังซื้อโดย 
SBC, หนังสือรับจัดจําหนาย และวัตถุดิบกระดาษ 

 เงินสดลดจากลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหายจากการเคลมประกันเพิ่มข้ึน 19.81 ลานบาท จาก
เหตุการณมหาอุกทกภัย ในปลายป 2554  

 เงินสดลดจากเงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา เพิ่มข้ึน 12.67 ลานบาท จากการเปดสาขาใหม 
จํานวน 50 สาขา  

 เงินสดลดจากสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน เพิ่มข้ึน 12.41 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการจายลวงหนา
คาบริการดูแลระบบ Software EA, SA, CAL และคาเชาสาขากลุมตึกคอมลวงหนา 3 ป (สวนที่ให
ประโยชนเกินกวา 1 ป) 
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 เงินสดเพิ่มจากเจาหนี้การคา เพิ่มข้ึน 201.26 ลานบาท สวนใหญเปนเจาหนี้การคาจากหนวยงาน 
SBC โดยเพิ่มข้ึนตามยอดขายสินคา SBC และจํานวนสาขาที่เพิ่มข้ึน 

 เงินสดเพิ่มจากคาใชจายคางจาย เพิ่มข้ึน 19.76 ลานบาท สวนใหญเปนการต้ังเงินเกษียณอายุคาง
จายและเงินรางวัลจากการทํางานครบกําหนด, คาเชา-บริการพื้นที่ และคาขนสงของสาขาคางจาย  

 เงินสดเพิ่มจากเจาหนี้อื่น เพิ่มข้ึน 9.07 ลานบาท สวนใหญเปนการเพิ่มข้ึนจากเจาหนี้ที่มาวางบิล
ในชวงปลายป และเพิ่มข้ึนจากเช็คจายลวงหนา 

กระแสเงินสดใชไปจากกจิกรรมการลงทุน สําหรับป 2554 จํานวน (401.06) ลานบาท เน่ืองจาก 

 เงินสดลดจากการซื้อทรัพยสิน จํานวน 427.80 ลานบาท เกิดจากการนําเงินไปซื้อที่ดินเพื่อทําเปน
คลังสินคา และคาตกแตงอาคาร ชั้นวางหนังสือและคอมพิวเตอรของสาขาใหม และสวนของ
สํานักงานใหญ 

 เงินสดเพิ่มจากจากดอกเบี้ยรับ 13.23 ลานบาท 
 เงินสดเพิ่มเงินปนผลรับ จํานวน 12.72 ลานบาท 

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน สําหรับป 2554 จํานวน (228.93) ลานบาท สวนใหญเปน
การจายเงินปนผลของกําไรไตรมาส 4 ป 2553 ซึ่งจายในเดือนพฤษภาคม ป 2554 และการจายเงิน ปนผลระหวาง
กาลจากผลประกอบการไตรมาส 1, 2 และ 3 ป 2554 
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5.3 อัตราสวนทางการเงิน 

ตาราง 7  : อัตราสวนทางการเงิน  ซึ่งคํานวณตามสูตรของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย  (คํานวณตามงบการเงินรวม) 

 
อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)  2554 2553 
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 0.82 1.04 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.55 0.74 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด รอบ 0.32 0.37 
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การคา รอบ 7.94 8.16 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย วัน 45 44 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 10.32 9.05 
ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย วัน 35 40 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี ้ เทา 2.98 3.14 
ระยะเวลาชําระหนี้ วัน 121 115 
Cash Cycle วัน (41) (31) 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร  ( PROFITABILITY RATIO )    
อัตรากําไรข้ันตน % 31.44 31.48 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน % 5.76 6.40 
อัตรากําไรอื่น % 1.41 1.16 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร % 150.07 199.21 
อัตรากําไรสุทธิ % 4.05 4.70 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 32.32 34.36 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)     
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % 13.61 15.14 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % 42.67 55.20 
อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 2.36 2.37 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)    
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 2.37 1.86 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เทา 128.49 136.22 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน เทา 0.72 1.32 
อัตราการจายเงินปนผล** % 59.13 97.28 
    
**   อัตราการจายเงินปนผลป 2554  เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ  โดยยังรอพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญ
ประจําป  พ.ศ. 2555  ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2555   
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