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คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ : SE-ED 

1. ภาพรวม 

ในชวงไตรมาสแรกของป 2555 เปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เพิ่มข้ึน 7 สาขา รวมเปนสาขาที่ยัง
เปดดําเนินการอยู ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ทั้งส้ิน 403 สาขา และจุดขายยอยทั้งสิ้นที่ยังเปดดําเนินการอยูจํานวน 
30 จุดขาย  

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล  สําหรับผลการดําเนินงาน
ต้ังแต 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 ในอัตรา 0.10 บาทตอหุน จํานวนหุน 356,313,243 หุน จาก
กําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ  เนื่องจากบริษัทฯ มีความสามารถในการทํากําไรอยางตอเนื่อง และบริษัทฯ 
มีสภาพคลองสูง โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลระหวางกาลดังกลาว  ในวันอังคารที ่ 29 
พฤษภาคม 2555  และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 และมีกําหนดจายเงินปนผลระหวางกาล  
ในวันศุกรที่ 8 มิถุนายน 2555 

2.    ภาพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจรานหนังสือ  

บริษัทฯ ยังคงขยายสาขารานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรอยางตอเนื่อง เพื่ออํานวยความสะดวกใหคนไทย
เขาถึงหนังสือไดงายข้ึน และเพื่อเปนการรองรับการเติบโตในอนาคต  จึงยังคงรักษาความเปนรานหนังสือเต็ม
รูปแบบ ที่มียอดขายสูงเปนอันดับตนของประเทศไวได  โดยในไตรมาส 1 ป 2555 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของราน  
ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  เพิ่มข้ึนจํานวน 7 สาขา ไดแก บิ๊กซี พระราม 2, โลตัส พุนพิน สุราษฎรธาน,ี โฮมโปร ตรัง,    
ต้ังฮ่ัวเส็ง ธนบุร,ี โลตัส เกาะโพธิ์ ชลบุรี, โลตัส คลองดาน สมุทรปราการ และโลตัส หวยยอด ตรัง รวมเปนสาขาที่
เปดไปแลวรวม 430 สาขา โดยเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินงานอยูจํานวน 403 สาขา ซึ่งไดรวมรานเครือขายที่ยังเปด
ดําเนินงาน 4 รานเครือขาย และยังมีจุดขายยอยที่ยังเปดดําเนินการอยูทั้งสิ้น 30 จุดขาย นอกจากนี้ยังไดมีการ
ปรับปรุงสาขาเดิม ใหทันสมัยย่ิงข้ึน และปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพื่อผลักดันยอดขาย และกําไรอยาง
ตอเนื่อง 

ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ  

บริษัทฯ เพิ่มบทบาทเปนผูจัดจําหนายรายใหญที่สุดของประเทศมากข้ึน โดยรับจัดจําหนายหนังสอืใหกับ
สํานักพิมพทั้งในประเทศและตางประเทศ  เชน บริษัท เนชั่น อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน), 
บริษัท สํานักพิมพ เอ็มไอเอส จํากัด, บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด, น.ส.เอ้ือมพร  วงศเวียง, 
บริษัท เพชรประกาย จํากัด, บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ไมนด ไลน มัลติมีเดีย จํากัด, บริษัท โปรวิชั่น จํากัด, บริษัท โพสต     
พับลิชชิง จํากัด (มหาชน), สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, บริษัท แบร พับลิชช่ิง จํากัด และสํานักพิมพ 
Oxford University Press ซึ่งบริษัทฯ ไดเปนผูแทนจําหนายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ (ELT) ในประเทศไทยต้ังแต
ป 2550 เปนตนมา โดยจัดจําหนายหนังสือผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร รานหนังสืออื่น และสถาบันการศึกษา 
นอกจากนั้น บริษัทฯ อยูในชวงการขยาย และพัฒนาระบบกระจายสินคาอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีประสิทธิภาพดี
ย่ิงข้ึน และสามารถรองรับการขยายงานในอนาคต 
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ธุรกิจสํานักพิมพ 

บริษัทฯ ใหความสําคัญในการกําหนดทิศทางการผลิตหนังสือใหตรงตามความตองการของตลาด  โดย
เนนการผลิตหนังสือที่มีอายุยาวนาน  และมีขนาดตลาดมากเพียงพอ  โดยไมเนนการเพิ่มจํานวนชื่อเร่ืองที่ผลิตใน
แตละป  และเนนกลุมหนังสืออางอิง  และหนงัสือที่จําเปนตอการพัฒนาคน  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 สําหรับ ไตรมาส 1 ป 2555 เทียบกับ ไตรมาส 1 ป 2554 

ตาราง 1 : ผลการดําเนินงาน สําหรับ ไตรมาส 1 ป 2555 เทียบกับ ไตรมาส 1 ป 2554 

   (หนวย:ลานบาท) 
 ไตรมาส 1 
                งบการเงินรวม           เปล่ียนแปลง 
 

ป 2555 ป 2554 
เพิ่มขึ้น
(ลดลง) (%) 

รายได     
รายไดจากการขาย 1,329.18  1,270.75  58.43  4.60  
รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา 25.96  23.87  2.09  8.76  
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 4.01  5.95  (1.94) (32.61) 
รายไดอื่น 16.68  8.69  7.99  91.94  
รวมรายได 1,375.83  1,309.26  66.57  5.08  
คาใชจาย     
ตนทุนขาย 914.07  880.02  34.05  3.87  
ตนทุนคาธรรมเนียมการศึกษา 22.16  19.88  2.28  11.47  
คาใชจายในการขาย 247.08  217.10  29.98  13.81  
คาใชจายในการบริหาร 126.23  132.60  (6.37) (4.80) 
รวมคาใชจาย 1,309.54  1,249.60  59.94  4.80  
กําไรขั้นตน 418.91  394.72  24.19  6.13  
อัตรากําไรข้ันตน (%) 30.91  30.49   0.42  
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือม     
   ราคาและคาใชจายตัดจาย (EBITDA) 97.18  89.65  7.53  8.40  
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง     
   ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 103.13  93.59  9.54  10.19  
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 52.85  40.62  12.23  30.11  
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.16  0.13  0.03  23.08  
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บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดรวมตามงบการเงินรวม สําหรับ ไตรมาส 1 ป 2555 สิ้นสุดวันที ่ 
31 มีนาคม 2555  เปนเงิน 1,375.83 ลานบาท เพิ่มข้ึนกวางวดเดียวกันของปกอน 5.08% โดยเปนรายไดรวม 
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 1,347.21 ลานบาท ซึ่งเติบโตสูงข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 5.04% โดย
ในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขายจํานวน 1,327.43 ลานบาท หรือเติบโตสูงข้ึน 4.61% 

การเติบโตสวนใหญมาจากยอดขายในสาขาใหมของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ที่เปดเพิ่มข้ึนในชวงไตรมาส 2 ป 
2554 ถึงไตรมาส 1 ป 2555 จํานวน 44 สาขา สําหรับยอดขาย ของสาขาเดิมมีอัตราการเติบโตเพียงเล็กนอย  

ตนทุนขายสินคาและบริการตามงบการเงินรวม สําหรับ ไตรมาส 1 ป 2555  สิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2555  เปนเงิน 936.23 ลานบาท เพิ่มข้ึน 4.04% ตนทุนขายสินคาตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 
913.78 ลานบาท เพิ่มข้ึน 3.9% โดยอัตรากําไรข้ันตน สําหรับ ไตรมาส 1 ป 2555 เทากับ 31.16% ซึ่งใกลเคียงกับ
ปกอน จากการไดรับสวนลด (Rebate) เพิ่มข้ึน และการเพิ่มข้ึนของยอดขายสินคารับจัดจําหนาย 

คาใชจายขายและบริหาร ตามงบการเงินรวม สําหรับ ไตรมาส 1 ป 2555 สิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม 
2555  เปนเงิน 373.31 ลานบาท เพิ่มข้ึน 6.75% คาใชจายขายและบริหารตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 
365.91 ลานบาท เพิ่มข้ึน 6.73% เกิดจาก 

o คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรในป 2555 ที่เพิ่มข้ึนกวาปกติ  อันเนื่องมาจากการปรับโครงสราง
เงินเดือนในหลายๆ สวนงาน  เพื่อใหสอดคลองกับการปรับอัตราคาแรงข้ันตํ่าของรัฐบาล และอัตรา
คาครองชีพที่สูงข้ึน  

o คาใชจายที่เก่ียวกับการดําเนินงาน เพิ่มข้ึนตามจํานวนสาขาใหมที่เปดเพิ่มข้ึนถึง 44 สาขา เมื่อเทียบ
กับปกอนเปดสาขาเพียง 32 สาขา ไดแก คาขนสงสินคา, คาเชา คาบริการ, คาลวงเวลา และคาถุง
และปกของสาขา 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธสิวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ ตามงบการเงินรวม สําหรับ ไตรมาส 1 ป 
2555 เปนเงิน 52.85 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันปกอน 30.11% เกิดจากอัตราภาษีเงินได นิติบุคคลที่ลดลง
จากอัตรารอยละ 30 เหลือ รอยละ 23 และบริษัทฯ ไดรับรูรายไดจากการชดเชยความเสียหายจากอุทกภัยที่    
บริษัทฯ ไดทําประกันไวครอบคลุมความเสียหาย 

กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 54.22 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 
31.54%  
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4. นโยบายการจายเงินปนผล 

การจายเงินปนผล  บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิของ         
งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเสนอใหมีการจายเงินปนผลประจําป ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปถัดจาก    
ปที่ดําเนินการ  

 ตาราง 2 : อัตราการจายเงินปนผลป 2555, 2554 และ 2553 
 

ผลการดําเนินงาน ป 2555  (จายเงินปนผลเปนเงินสด) 
 มติท่ีประชุม  วันท่ีจาย เงินปนผล รวมจาย 
 คณะกรรมการ วันท่ีประชุม เงินปนผล ตอหุน เงินปนผล 
 ครั้งท่ี   (บาท) (ลานบาท) 

ไตรมาส 1 3/2555 10/05/2555 08/06/2555 0.10 35.63 
    0.10 35.63 

 
ผลการดําเนินงาน ป 2554 

1.   จายปนผลเปนเงินสด 
มติท่ีประชุม วันท่ีจาย เงินปนผล รวมจาย 

คณะกรรมการ/ผูถือหุน เงินปนผล ตอหุน เงินปนผล 
 

ครั้งท่ี 

 
วันท่ีประชุม 

  (บาท) (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  ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 1/2555 ไดมีมติอนุมัติและเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมใหญสามัญ   ผูถือหุน
ประจําป เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจายปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2554 โดยมีรายละเอียด   จายปนผลเปนหุน
สามัญของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 32,392,113 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุน
เดิมตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคาทั้งสิ้นไมเกิน 32,392,113 บาท หรือ คิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 0.10 บาทตอหุน 

 
ผลการดําเนินงาน ป 2553  (จายเงินปนผลเปนเงินสด) 

 มติท่ีประชุม
คณะกรรมการ/ผูถือหุน 

 
วันท่ีประชุม 

วันท่ีจาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 

รวมจาย 
เงินปนผล 

 ครั้งท่ี   (บาท) (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 
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5. ฐานะทางการเงิน 

5.1 สวนประกอบของสินทรัพย 

ตาราง 3  :  สวนประกอบของสินทรัพย 

   (หนวย : ลานบาท) 
งบการเงินรวม 

31 มี.ค. 55 31 ธ.ค. 54 เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
รายการ 

จํานวน
เงิน 

% ตอ
สินทรัพย

รวม 
จํานวน

เงิน 

% ตอ
สินทรัพย

รวม 
จํานวน

เงิน 
% 

สินทรัพย       
สินทรัพยหมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 581.40  23.36  570.31  23.19  11.09  1.94  
เงินลงทุนชั่วคราว 183.24  7.36  178.86  7.27  4.38  2.45  

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 109.96  4.42  132.41  5.39  (22.45) (16.95) 
สินคาคงเหลือ 390.60  15.69  396.08  16.11  (5.48) (1.38) 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 68.17  2.74  39.93  1.62  28.24  70.72  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,333.37  53.57  1,317.59  53.58  15.78  1.20  
สินทรัพยไมหมุนเวียน       

เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นท่ีมีภาระ       
   คํ้าประกัน 12.39  0.50  12.39  0.50      -    - 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 27.05  1.09  27.05  1.10      -    - 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 869.47  34.93  844.50  34.34  24.97  2.96  
สิทธิการเชาท่ีดิน 7.29  0.29  7.37  0.30  (0.08) (1.09) 
สิทธิการเชาอาคาร 107.45  4.32  110.30  4.49  (2.85) (2.58) 
สินทรัพยไมมีตัวตน 4.79  0.19  5.34  0.22  (0.55) (10.30) 
คาลิขสิทธิ์และคาแปลหนังสือจายลวงหนา 21.02  0.84  27.18  1.11  (6.16) (22.66) 

เงินคํ้าประกันการเชาและเงินมัดจํา 93.95  3.77  92.24  3.75  1.71  1.85  
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 12.42  0.50  15.03  0.61  (2.61) (17.37) 

รวมสินทรพัยไมหมุนเวียน 1,155.83  46.43  1,141.40  46.42  14.43 1.26 
รวมสินทรัพย 2,489.20  100.00  2,458.99  100.00  30.21 1.23 
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5.2  สวนประกอบของหนี้สิน และสวนของผูถือหุน  
ตาราง 4  :  สวนประกอบของหนี้สิน และสวนของผูถือหุน      

          (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม      

 31 มี.ค. 55   31 ธ.ค. 54  เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
รายการ 

จํานวน
เงิน 

%ตอ
สินทรัพย

รวม 
จํานวน

เงิน 

%ตอ
สินทรัพย

รวม 
จํานวน

เงิน 
% 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน       
หน้ีสินหมุนเวียน       
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 1,462.80 58.77 1,500.21 61.01 (37.41) (2.49) 
เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน           -          - 3.40 0.14 (3.40) (100.00) 
รายไดรับลวงหนารอรับรูเปนรายไดภายในหน่ึงป 24.66 0.99 28.95 1.18 (4.29) (14.82) 
ภาษีเงินไดคางจาย 46.57 1.87 34.18 1.39 12.39 36.25 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน       
   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 6.55 0.26 6.12 0.25 0.43 7.03 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 40.99 1.65 37.96 1.54 3.03 7.98 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,581.57 63.54 1,610.82 65.51 (29.25) (1.82) 
หน้ีสินไมหมุนเวียน       
รายไดรับลวงหนารอตัดบัญช ี 4.37 0.18 5.30 0.21 (0.93) (17.55) 
เงินกูยืมระยะยาว 70.86 2.84 64.60 2.63 6.26 9.69 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน - สุทธิจากสวนท่ี       
   ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 37.63 1.51 39.62 1.61 (1.99) (5.02) 
หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 8.65 0.35 8.51 0.35 0.14 1.65 
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 121.51 4.88 118.03 4.80 3.48 2.95 
รวมหน้ีสิน 1,703.08 68.42 1,728.85 70.31 (25.77) (1.49) 
สวนของผูถือหุน       
ทุนเรือนหุน       
   ทุนจดทะเบียน       
      หุนสามัญ 323,921,130 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 323.92 13.01 323.92 13.17         -          - 
   ทุนที่ออกและชําระแลว       
      หุนสามัญ 323,921,130 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 323.92 13.01 323.92 13.17         -          - 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 149.42 6.00 149.42 6.07         -          - 
กําไรสะสม       
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 35.63 1.43 35.63 1.45        -         - 
   ยังไมไดจัดสรร 196.65 7.90 143.79 5.85 52.86 36.76 
องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน 19.60 0.79 15.47 0.63 4.13 26.70 
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 725.22 29.13 668.23 27.17 56.99 8.53 
สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 60.90 2.45 61.91 2.52 (1.01) (1.63) 
รวมสวนของผูถือหุน  786.12 31.58 730.14 29.69 55.98 7.67 
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 2,489.20 100.00 2,458.99 100.00 30.21 1.23 
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วิเคราะหฐานะทางการเงิน  

ดานสินทรัพย  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยทั้งสิ้น 2,489.20 ลานบาท 
เพิ่มข้ึนจากส้ินปกอน 30.21 ลานบาท คิดเปน 1.23% โดยมีการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยดังนี้ 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีาคม 2555 เทากับ 581.40 ลานบาท 
เพิ่มข้ึน 11.09 ลานบาท คิดเปน 1.94% สวนใหญเปนการรับเงินสดคาขายสินคา 

 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน เทากับ 109.96 ลานบาท ลดลง 22.45 ลานบาท คิดเปน -16.95% 
เนื่องจากไตรมาส 4/2554 มีบันทึกรายไดคางรับจากการเคลมประกันสินคาและทรัพยสินที่ถูกน้ํา
ทวม ซึ่งไดรับเงินแลวในไตรมาส 1/2555 

 สินคาคงเหลือ เทากับ 390.60 ลานบาท ลดลง 5.48 ลานบาท คิดเปน -1.38% สวนใหญเปนการขาย
สงหนังสือตางประเทศที่เพิ่มข้ึน จากกลุมหนังสือแบบเรียน ในชวงเปดภาคเรียนเปนจํานวนมาก 
ประกอบกับการคืน Sup. ไดบางสวน 

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น เทากับ 68.17 ลานบาท เพิ่มข้ึน 28.25 ลานบาท คิดเปน 70.76% สวนใหญ
เปนการตอสัญญาเชาของสํานักงานใหญ และคลังสินคา 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เทากับ 869.47 ลานบาท เพิ่มข้ึน 24.97 ลานบาท คิดเปน 2.96% 
เนื่องจากซื้อชั้นวางหนังสือ, คาตกแตงสาขา และเครื่องคอมพิวเตอร ของสํานักงานใหญ และสาขา
ใหม 

 สิทธิการเชาอาคาร เทากับ 107.45 ลานบาท ลดลง 2.85 ลานบาท คิดเปน -2.58% จากการตัด
จําหนายสิทธิการเชา 

 คาลิขสิทธ์ิและคาแปลหนังสือจายลวงหนา เทากับ 21.02 ลานบาท ลดลง 6.16 ลานบาท คิดเปน     
-22.66% เนื่องจากโอนคาลิขสิทธ์ิจายลวงหนา เปนตนทุนของสินคาคงเหลือที่ผลิตเสร็จ 

 เงินคํ้าประกันการเชาและเงินมัดจํา เทากับ 93.95 ลานบาท เพิ่มข้ึน 1.71 ลานบาท จากการเปด
สาขาใหมในไตรมาส 1/2555 จํานวน 7 สาขา 

 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน เทากับ 12.42 ลานบาท ลดลง 2.61 ลานบาท เกิดจากการตัดจาย
คาใชจายจายลวงหนา 

ดานหน้ีสิน  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีหนี้สินทั้งส้ิน 1,703.08 ลานบาท  
ลดลง 25.77 ลานบาท คิดเปน -1.49% โดยมีการเปล่ียนแปลงของหนี้สิน ดังนี ้

 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น เทากับ 1,462.80 ลานบาท ลดลง 37.41 ลานบาท คิดเปน -2.49%  
สวนใหญเกิดจากการจายโบนัสใหกับพนักงานประจําป 2554 ซึ่งจะจายในเดือนมีนาคมของทุกป 

 รายไดรับลวงหนารอรับรูเปนรายไดภายในหนึ่งป เทากับ 24.66 ลานบาท ลดลง 4.29 ลานบาท   
คิดเปน -14.82% โดยลดลงจากการทยอยรับรูรายไดรับลวงหนา เปนรายได 

 ภาษีเงินไดคางจาย เทากับ 46.57 ลานบาท เพิ่มข้ึน 12.39 ลานบาท เนื่องจากภาษีเงินไดนิติบุคคล
ของกําไรไตรมาส 1/2555 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น เทากับ 40.99 ลานบาท เพิ่มข้ึน 3.03 ลานบาท สวนใหญเปนเจาหนี้คูปอง   
จากการขายคูปองเพิ่มข้ึน และการจัด Promotion รวมกันกับพันธมิตรทางการคา 
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 เงินกูระยะยาว เทากับ 70.86 ลานบาท เพิ่มข้ึน 6.26 ลานบาท โดยเปนเงินกูของ บริษัท        
เพลินพัฒน เพื่อกอสรางอาคารเรียนเพิ่มเติม 

 สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป เทากับ 
37.63 ลานบาท ลดลง 1.99 ลานบาท เกิดจากมีผูบริหารบางทานเกษียณอายุในชวงตนป 2555 

สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุนคงเหลือ 786.12 
ลานบาท โดยเปนสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ จํานวน 725.22 ลานบาท ลดลง 56.99 ลานบาท การ
เปล่ียนแปลงของสวนของผูถือหุน ดังนี ้ 

 กําไรสุทธิของผูถือหุนของบริษัทใหญ สําหรับ ไตรมาส 1 ป 2555 จํานวน 52.85 ลานบาท  

 ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน ลดลง 4.38 ลานบาท เนื่องจากราคาตลาดของ
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มข้ึน 

 
5.3 กระแสเงินสด 

ตาราง 5  :  กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) สําหรับ ไตรมาส 1 ป 2555 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน                                     

         (หนวย : ลานบาท)                 

 ไตรมาส 1   
 งบการเงินรวม เพิ่มข้ึน  
 2555 2554 (ลดลง)       (%) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 56.97 114.86 (57.89) (50.40) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (48.74) (21.51) (27.23) 126.59 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน 2.86 (0.83) 3.69 (444.58) 

กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) 11.09 92.52 (81.43) (88.01) 
 

กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงาน สําหรับ ไตรมาส 1 ป 2555 จํานวน 56.97        
ลานบาท  เน่ืองจาก 

 กําไรจากการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน จํานวน 103.13 ลานบาท ประกอบดวย 
o กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดสําหรับ ไตรมาส 1 ป 2555 จํานวน 65.14 ลานบาท 
o รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษี จํานวน 37.99 ลานบาท เชน คาเสื่อมราคาและคาตัด

จําหนาย 27.96 ลานบาท, คาใชจายจากสินคาสูญหาย 6.24 ลานบาท, คาใชจายจากการ
บริจาคสินคาและอุปกรณ 4.37 ลานบาท, สิทธิการเชาที่ดินและอาคารตัดจาย 2.93 ลานบาท, 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 2.43 ลานบาท, โอนกลับบัญชีคาใชจายจากสํารอง
สินคาสูญหาย เสื่อมสภาพและเคล่ือนไหวชา (5.24) ลานบาท และรายไดดอกเบี้ย (3.10)   
ลานบาท 
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 เงินสดเพิ่มจากลูกหนี้การคาลดลง 2.82 ลานบาท สวนใหญเปนการลดลงของลูกหนี้คาธรรมเนียม
การศึกษาของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด เนื่องผูปกครองไดมาชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแลวใน
ไตรมาส 1 ป 2555 

 เงินสดลดจากสินคาคงเหลือ เพิ่มข้ึน 1.97 ลานบาท สวนหนึ่งเปนการเพิ่มข้ึนจากการโอนคาลิขสิทธ์ิ
จายลวงหนา เปนตนทุนของสินคาคงเหลือที่ผลิตแลวเสร็จ สวนที่เหลือลดลงจากการขายหนังสือ
ตางประเทศไดมากข้ึน 

 เงินสดลดจากคาใชจายลวงหนา เพิ่มข้ึน 28.24 ลานบาท สวนใหญเปนการตอสัญญาเชาของ
สํานักงานใหญ และคลังสินคา 

 เงินสดเพิ่มจากลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหาย ลดลง 19.81 ลานบาท เนื่องจากมีการรับเงินคาเคลม
ประกันน้ําทวมในเดือน 3/2555 

 เงินสดเพิ่มจากคาลิขสิทธิ์และคาแปลจายลวงหนา ลดลง 6.16 ลานบาท เนื่องจากการโอนคาลิขสิทธิ์
จายลวงหนา เปนตนทุนของสินคาคงเหลือที่ผลิตแลวเสร็จ 

 เงินสดเพิ่มจากสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน ลดลง 2.61 ลานบาท เกิดจากการตัดจายคาใชจายจาย
ลวงหนา 

 เงินสดลดจากเจาหนี้การคา ลดลง 23.23 ลานบาท เนื่องจากจายชําระหนี้เจาหนี้รายใหญที่ประสบ
ภัยน้ําทวม และไมสามารถมาวางบิลที่ถึงกําหนดชําระแลวไดในชวงปลายป 

 เงินสดลดจากคาใชจายคางจาย ลดลง 37.18 ลานบาท เนื่องจากมีการจายโบนัสและเงินพิเศษใหแก
พนักงาน 

 เงินสดเพิ่มจากเจาหนี้อื่น เพิ่มข้ึน 22.83 ลานบาท สวนใหญเปนคาเชา คาบริการคางจาย และภาษี
โรงเรือนของกลุมโลตัสของสาขา ทีเ่จาหนี้มารับเช็คในเดือน 4 ป 2555 

 เงินสดเพิ่มจากหนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มข้ึน 3.03 ลานบาท สวนใหญเปนเจาหนี้คูปอง จากการขาย
คูปองเพิ่มข้ึน และการจัด Promotion รวมกันกับพันธมิตรทางการคา 

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมการลงทุน สําหรับ ไตรมาส 1 ป 2555 จํานวน (48.74) ลานบาท 
เน่ืองจาก 

 เงินสดลดจากการซื้อทรัพยสิน จํานวน 52.76 ลานบาท เกิดจากการนําเงินไปซื้อชัน้วางหนังสือ,     
คาตกแตงอาคาร จากการเปดสาขาใหม และคอมพิวเตอร สวนของสํานักงานใหญและสาขา 

 เงินสดเพิ่มจากดอกเบี้ยรับ 3.07 ลานบาท 

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน สําหรับ ไตรมาส 1 ป 2555 จํานวน 2.86 ลานบาท    
เน่ืองจาก 

 เงินสดเพิ่มข้ึนจาก บริษัทยอยรับเงินกูยืมระยะยาว 6.26 ลานบาท เพื่อกอสรางอาคารเรียนเพิ่มเติม 
 เงินสดลดลงจากการจายชําระกูยืมระยะส้ันจากบุคคลอื่น 3.40 ลานบาท ของบริษัทยอย 
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5.4 อัตราสวนทางการเงิน 

ตาราง 6  : อัตราสวนทางการเงิน  ซึ่งคํานวณตามสูตรของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย  (คํานวณตามงบการเงินรวม) 

 
         ไตรมาส 1 
อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)  2555 2554 
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 0.84 1.05 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.55 0.74 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร  ( PROFITABILITY RATIO )    
อัตรากําไรข้ันตน % 30.91 30.49 
อัตรากําไรสุทธิ % 3.84 3.10 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 32.72 32.30 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % 13.40 14.64 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)    
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 2.17 2.04 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เทา 62.04 119.47 
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