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คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ : SE-ED 

1. ภาพรวม 

จากการที่รัฐบาลประกาศปรับขึ้นอัตราคาแรงขั้นต่ําเปน 300 บาทตอวัน ใน 7 จังหวัดนํารอง และปรับ
เพิ่มในอัตรา 39.5% ในจังหวัดที่เหลือ  ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตเดือนเมษายน 2555 รวมถึงขาวการปรับอัตรารายได
ของขาราชการระดับปริญญาตรีเปน 15,000 บาทตอเดือน สงผลกระทบตอคาใชจายดําเนินงานของบริษัทฯ ให
เพิ่มสูงขึ้น โดยบริษัทฯ มีโครงสรางสัดสวนพนักงานระดับปฏิบัติการสูงมาก ทําใหบริษัทฯ ตองทบทวนและปรับ
เงินเดือนใหกับพนักงานในทุกสวนงานทั้งองคกร เพื่อใหบริษัทฯ ยังคงรักษาโครงสรางคาตอบแทนพนักงาน และ
สามารถแขงขันในตลาดแรงงานได  ประกอบกับกิจการมีอัตรากําไรขั้นตนที่ไมสูงมากนัก และสินคาสวนใหญ 
กิจการไมมีอํานาจในการกําหนดราคาขาย จึงสงผลใหคาใชจายดําเนินงานของบริษัทฯ เติบโตสูงกวาอัตราการ
เติบโตของรายได ถึงแมรัฐบาล จะลดอัตราภาษีลงจาก 30% เปน 23% ก็ตาม แตยังไมสามารถชดเชยคาใชจายที่
เพิ่มขึ้นได 

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตัวลง  และมีการแขงขันสูงขึ้น ทําใหโครงการเปดสาขาใหม ๆ ของ
ศูนยการคาในรูปแบบตาง ๆ ที่เปดในปนี้ ลดลงจากประมาณการที่คาดวาไว โดยใน ป 2555 มีการเปดสาขาของ
รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํานวน 47 สาขา รวมเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินการอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทั้งสิ้น 
438 สาขา และจุดขายยอยทั้งสิ้นที่ยังเปดดําเนินการอยูจํานวน 24 จุดขาย จึงยังสงผลใหรายไดรวมของกิจการ 
สําหรับป 2555 เพิ่มขึ้นจากปกอน 2.99% และกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ ตามงบการเงินรวม 
สําหรับป 2555 เปน 203.45 ลานบาท 

คณะกรรมการมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลและเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
พิจารณาจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯ  จํานวนไมเกิน 35,631,320 หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแก
ผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล  รวมมูลคาทั้งสิ้นไมเกิน 35,631,320 บาท หรือคิดเปน
อัตราการจายเงินปนผล 0.10 บาทตอหุน  ในกรณีที่ผูถือหุนรายใดมีเศษของหุนเดิมหลังการจัดสรรหุนปนผลแลว 
ใหจายปนผลเปนเงินสดแทนการจายเปนหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.10 บาท  ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคลองในหุนของ
บริษัทฯ และเพื่อรักษาสภาพคลองของทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ  รองรับการลงทุนและขยายงานตางๆ ในอนาคต  
อีกทั้งเปนการใหผลตอบแทนการลงทุนแกผูถือหุนเดิมโดยออกเปนหุนปนผลแทนการจายเงินปนผลเปนเงินสด 

จายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.41112 บาท หรือคิดเปนจํานวนเงินไมเกิน 146.50 ลานบาท  ซึ่ง
บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 0.10 บาท คิดเปนเงินประมาณ 106.90 ลาน
บาท  ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะจายปนผลเปนเงินสดในงวดนี้ในอัตราหุนละ 0.11112 บาท หรือคิดเปนจํานวนเงินไม
เกิน 39.60 ลานบาท 

รวมเปนการจายปนผลทั้งในรูปแบบของหุนปนผล และเงินสด ทั้งปเทากับอัตราหุนละ 0.51112 บาท   
คิดเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน 182.12 ลานบาท โดยการจายปนผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จาย ตามอัตรา
ที่กฎหมายกําหนด 

โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับหุนปนผลและเงินปนผลดังกลาว ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556  
และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุนในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556  และมีกําหนดจายหุนปนผลและเงินปนผลดังกลาวในวันพุธที่ 22 
พฤษภาคม 2556 
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สิ่งที่นายินดีอีกประการหนึ่ง คือ  จากการที่บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
และดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใสมาโดยตลอด และยังคงมุงมั่นที่จะดําเนินงานธุรกิจที่สอดคลองกับการทําเพื่อ
ประโยชนทางสังคมและสิ่งแวดลอมไปพรอมกันดวย ไดสงผลสะทอนใหบริษัทฯ ไดรับรางวัล และการยกยองหลาย
รางวัลในป 2555 ดังนี้ 

 ไดรับรางวัล SET Award of Honor (รางวัลเกียรติยศแหงความสําเร็จ) ดานการรายงาน       
บรรษัทภิบาล (SET Awards 2012) เปนครั้งที่ 2 ซึ่งเปนรางวัลที่ยกยองเชิดชูเกียรติคุณจาก      
การไดรับรางวัลดีเยี่ยมในดานการรายงานบรรษัทภิบาล ติดตอกัน เปนปที่ 4 จากการจัดการ
ประกวดโดยการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมกับวารสารการเงินธนาคาร 

 ไดรับการประกาศผลรายงานการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ประจําป 2555, 2554, 2553, 2552 และ 2551 (Corporate Governance Report of 
Thai Listed Companies 2012, 2011, 2010, 2009 and 2008) วาอยูในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) 
ติดตอกัน 5 ปซอน ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ไดรับรางวัล Investors’ Choice Award  จัดโดย สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย จากการประเมินผลการ
ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป (AGM) ชวง2552-2555 ซึ่งคะแนน 100% เต็ม ตอเนื่องกัน 4 ป
ซอน  โดยรางวัลนี้เปนรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบใหกับบริษัทจดทะเบียนที่ตระหนักถึงความสําคัญ
ในการดําเนินการจัดประชุมผูถือหุน ทั้งนี้คํานึงถึงสิทธิและความเทาเทียมของผูถือหุนโดยซีเอ็ดเปน
รายเดียวในธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพที่ไดรับรางวัลนี้ 

นอกจากนั้น ยังไดรับการประเมินจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(กลต.) รวมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน  และสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  ในเรื่องการจัดการประชุมผูถือหุนสามัญ 
(AGM)  ประจําป 2555 อยูในเกณฑ “ดีเยี่ยม และสมควรเปนตัวอยาง” ติดตอกัน 6 ปซอน (2550 – 2555) โดยอยู
ในกลุมบริษัทที่ไดคะแนนเต็ม 100 คะแนนขึ้นไป ซึ่งไดรับการยกยองใหเปนตัวอยางที่ดี จาก กลต. การประเมิน
การจัดการประชุมผูถือหุน  มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนไดตระหนักถึงสิทธิของ ผูถือหุนและหลัก
บรรษัทภิบาลที่ดี  
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2.    ภาพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจรานหนังสือ  

บริษัทฯ ยังคงขยายสาขารานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรอยางตอเนื่อง เพื่ออํานวยความสะดวกใหคนไทย
เขาถึงหนังสือไดงายขึ้น และเพื่อเปนการรองรับการเติบโตในอนาคต  จึงยังคงรักษาความเปนรานหนังสือเต็ม
รูปแบบ ที่มียอดขายสูงเปนอันดับตนของประเทศไวได  โดยในไตรมาส 4 ป 2555 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของราน  
ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  เพิ่มขึ้นจํานวน 13 สาขา ไดแก โลตัส หนองเรือ ขอนแกน, เซ็นทรัล พลาซา สุราษฎรธานี, 
โลตัส เขาพนม กระบ่ี, โลตัส สะเดา สงขลา, สุนีย ทาวเวอร อุบลราชธานี ช้ัน 3, โลตัส อินทรบุรี สิงหบุรี, เซ็นทรัล 
พลาซา ลําปาง, โลตัส กุมภวาป อุดรธานี, โลตัส กรุงเทพ กรีฑา, เสริมไทย คอมเพล็กซ มหาสารคาม, บ๊ิกซี 
นครสวรรค 2, โลตัส หนองบัวลําภู และโลตัส ทาทอง พิษณุโลก รวมเปดสาขาใหมในป 2555 จํานวน 47 สาขา 
และเปนสาขาที่เปดไปแลว 470 สาขา โดยเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินงานอยูจํานวน 438 สาขา ซึ่งไดรวมราน
เครือขายที่ยังเปดดําเนินงาน 4 รานเครือขาย และยังมีจุดขายยอยที่ยังเปดดําเนินการอยูทั้งสิ้น 24 จุดขาย 
นอกจากนี้ยังไดมีการปรับปรุงสาขาเดิม ใหทันสมัยยิ่งขึ้น และปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพื่อผลักดัน
ยอดขาย และกําไรอยางตอเนื่อง 

ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ  

บริษัทฯ เพิ่มบทบาทเปนผูจัดจําหนายรายใหญที่สุดของประเทศมากขึ้น โดยรับจัดจําหนายหนังสือใหกับ
สํานักพิมพทั้งในประเทศและตางประเทศ  เชน บริษัท สํานักพิมพ เอ็มไอเอส จํากัด, บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ัน
แนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน), บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด, น.ส.เอื้อมพร วงศเวียง, 
บริษัท เพชรประกาย จํากัด, บริษัท โปรวิช่ัน จํากัด, บริษัท เอ็ดดูเคช่ัน ไมนด ไลน มัลติมีเดีย จํากัด, บริษัท โพสต     
พับลิชชิง จํากัด (มหาชน), สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, บริษัท แบร พับลิชช่ิง จํากัด และสํานักพิมพ 
Oxford University Press ซึ่งบริษัทฯ ไดเปนผูแทนจําหนายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ (ELT) ในประเทศไทยตั้งแต
ป 2550 เปนตนมา โดยจัดจําหนายหนังสือผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร รานหนังสืออื่น และสถาบันการศึกษา  

ธุรกิจสํานักพิมพ 

บริษัทฯ ใหความสําคัญในการกําหนดทิศทางการผลิตหนังสือใหตรงตามความตองการของตลาด  โดย
เนนการผลิตหนังสือที่มีอายุการขายยาวนาน และมีขนาดตลาดมากเพียงพอ  โดยไมเนนการเพิ่มจํานวนช่ือเรื่องที่
ผลิตในแตละป  และเนนกลุมหนังสืออางอิง  และหนังสือที่จําเปนตอการพัฒนาคน  และพัฒนาประเทศ  ในปลายป 
2550 บริษัทฯ ไดเริ่มโครงการผลิตหนังสืออานนอกเวลาภาษาอังกฤษ (Outside Reading) ซึ่งมุงเนนผลิตหนังสือ
ภาษาอังกฤษที่ทั้งอานงาย สนุก และออกแบบระดับภาษาใหเหมาะกับพื้นฐานความรูของผูอานอยางเหมาะสม   
ทําใหผูเรียนภาษาอังกฤษ เกงภาษาอังกฤษยิ่งขึ้น โดยไดดําเนินการผลิตอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน เปนจํานวน
กวา 100 เลม เพื่อสนับสนุนใหผูอานตั้งแตระดับประถมศึกษาตอนตนไปจนถึงมหาวิทยาลัยไดมีหนังสือ
ภาษาอังกฤษทางเลือกที่หลากหลาย สําหรับพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียน 

นอกจากนี้ยังใหความสําคัญในการพัฒนา  และติดตั้งเครื่องมือสื่อสารในรูปแบบตางๆ  เพื่อเพิ่มชอง
ทางการประชาสัมพันธ  เพื่อใหสามารถกระจายสินคาใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดเหมาะสมขึ้น  ซึ่งจะสงผล  
ใหสินคาที่บริษัทฯ ผลิตมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงขึ้น 
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3. ผลการดําเนินงาน 

3.1  ผลการดําเนินงาน สําหรับ ป 2555 เทียบกับ ป 2554 

ตาราง 1 : ผลการดําเนินงาน สําหรับ ป 2555 เทียบกับ ป 2554 

   (หนวย:ลานบาท) 
 สําหรับป 2555 
                งบการเงินรวม           เปลี่ยนแปลง 
 

ป 2555 ป 2554 
เพ่ิมขึ้น
(ลดลง) 

(%) 

รายได     
รายไดจากการขาย 5,522.18 5,370.06 152.12 2.83 
รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา 119.71 111.34 8.37 7.52 
รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล 22.06 23.95 (1.89) (7.89) 
รายไดอื่น 62.26 54.41 7.85 14.43 
รวมรายได 5,726.21 5,559.76 166.45 2.99 
คาใชจาย     
ตนทุนขาย 3,750.89 3,676.14 74.75 2.03 
ตนทุนบริการ 94.52 82.00 12.52 15.27 
คาใชจายในการขาย 1,042.07 924.72 117.35 12.69 
คาใชจายในการบริหาร 579.66 558.89 20.77 3.72 
รวมคาใชจาย 5,467.14 5,241.75 225.39 4.30 
กําไรขั้นตน 1,796.48 1,723.26 73.22 4.25 
อัตรากําไรขั้นตน (%) 31.84 31.44  0.40 
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเสื่อม     
   ราคาและคาใชจายตัดจาย (EBITDA) 389.30 443.61 (54.31) (12.24) 
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง     
   ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 389.33 484.53 (95.20) (19.65) 
กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 203.45 225.22 (21.77) (9.67) 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.57 0.63 (0.06) (9.52) 
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บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดรวม ตามงบการเงินรวม สําหรับ ป 2555  สิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2555  เปนเงิน 5,726.21 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 2.99%  โดยเปนรายไดรวม  
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 5,600.61 ลานบาท ซึ่งเติบโตสูงขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 2.93% โดย
ในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขายจํานวน 5,518.65 ลานบาท หรือเติบโตสูงขึ้น 2.89%  

การเติบโตสวนใหญมาจากยอดขายในสาขาใหมของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ที่เปดเพิ่มขึ้นระหวางป 2554  
มากถึง 50 สาขา และยอดขายในสาขาใหมของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ที่เปดเพิ่มขึ้นในป 2555 จํานวน 47 สาขา ที่ทํา
ใหรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และรานเครือขาย ยังมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องประมาณ 
2.75% 

ตนทุนขายสินคาและบริการ ตามงบการเงินรวม สําหรับ ป 2555  สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555  
เปนเงิน 3,845.41 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2.32% ตนทุนขายสินคาตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 3,749.49 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 2.04%  โดยอัตรากําไรขั้นตน สําหรับ ป 2555 เทากับ 32.06% เพิ่มขึ้น 0.57% เนื่องจากการไดรับ
สวนลด (Rebate) เพิ่มขึ้นจากการซื้อสินคาปริมาณมาก และยอดขายจากสินคาที่มีอัตราสวนกําไรขั้นตนสูงเพิ่มขึ้น
จากปกอน เชน สัดสวนยอดขายหนังสือซีเอ็ดผลิต และสัดสวนยอดขายหนังสือจัดจําหนายเพิ่มขึ้น 

คาใชจายขายและบริหาร ตามงบการเงินรวม สําหรับ ป 2555 สิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2555   
เปนเงิน 1,621.73 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9.31% คาใชจายขายและบริหารตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 
1,593.36 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9.45% เกิดจาก 

o คาใชจายที่เก่ียวกับการดําเนินงาน โดยมีคาใชจายที่เพิ่มขึ้น ไดแก คาเชา คาบริการของสาขา    
ตามจํานวนสาขาใหมที่เปดเพิ่มขึ้น และคาขนสงที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากน้ําทวมเมื่อปลายป 2554       
ทําใหทางสาขาไมสามารถสงคืนสินคา คืนกลับมาที่คลังสินคาได 

o คาจางบุคลากรในป 2555 มีการปรับตัวมากที่สุดเปนประวัติการณ อันเนื่องมาจากการปรับ
โครงสรางเงินเดือนของพนักงานใหสอดคลองกับการที่รัฐบาลปรับอัตราคาแรงงานขั้นต่ําเปน  300 
บาทตอวัน ใน 7 จังหวัดนํารอง และปรับเพิ่มในอัตรา 39.5% ในจังหวัดที่เหลือ ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต
เดือน เมษายน 2555 รวมถึงการปรับฐานเงินเดือน ใหสอดคลองกับที่รัฐบาลปรับอัตรารายไดของ
ขาราชการระดับปริญญาตรีเปน 15,000 บาทตอเดือน   

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ ตามงบการเงินรวม สําหรับ ป 2555 เปนเงิน 
203.45 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันปกอน 9.66% เกิดจากคาใชจายในการขายและบริหารสูงขึ้น โดยเฉพาะ
คาใชจายเก่ียวกับดําเนินงาน และคาจางบุคลากรเพิ่มขึ้นตามการปรับฐานเงินเดือนใหเปนไปตามประกาศของ
รัฐบาล และเกิดการแขงขันทางศูนยการคามากขึ้น สงผลใหยอดขายของสาขาเดิมลดลงในปนี้ ถึงแมจะมีรายไดอื่น
จากการเคลมประกันสินคา และทรัพยสินที่ถูกน้ําทวมในป 2554 และรายไดอื่น จากการกลับรายการดอยคาของ
ที่ดิน ที่ยังไมใชดําเนินงาน   

สวนกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 205.15 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 
7.94%  
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3.2  ผลการดําเนินงาน สําหรับ 3 เดือน ไตรมาส 4 ป 2555 เทียบกับ ไตรมาส 4 ป 2554 

ตาราง 2 : ผลการดําเนินงาน สําหรับ 3 เดือนไตรมาส 4 ป 2555 เทียบกับไตรมาส 4 ป 2554 

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

ป 2555 ป 2554 
เพ่ิมขึ้น
(ลดลง) 

(%) 

รายได     
รายไดจากการขาย 1,317.38 1,295.04 22.34 1.73 
รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา 27.91 26.21 1.70 6.49 
รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล 6.10 6.58 (0.48) (7.29) 
รายไดอื่น 32.71 27.50 5.21 18.95 
รวมรายได 1,384.10 1,355.33 28.77 2.12 
คาใชจาย     
ตนทุนขาย 883.73 889.85 (6.12) (0.69) 
ตนทุนบริการ 24.27 18.46 5.81 31.47 
คาใชจายในการขาย 264.28 229.58 34.70 15.11 
คาใชจายในการบริหาร 161.55 156.18 5.37 3.44 
รวมคาใชจาย 1,333.83 1,294.07 39.76 3.07 
กําไรขั้นตน 437.29 412.94 24.35 5.90 
อัตรากําไรขั้นตน (%) 32.51 31.25  1.26 
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเสื่อม     
   ราคาและคาใชจายตัดจาย (EBITDA) 84.21 93.12 (8.91) (9.57) 
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง     
   ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 88.47 125.09 (36.62) (29.27) 
กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 37.18 42.03 (4.85) (11.54) 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.10 0.12 (0.02) (16.67) 
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บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดรวม ตามงบการเงินรวม สําหรับ ไตรมาส 4 ป 2555 เปนเงิน 
1,384.10 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 2.12% โดยเปนรายไดรวม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จํานวน 1,353.40 ลานบาท ซึ่งเติบโตสูงขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 1.87% โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการ
ขายจํานวน 1,317.09 ลานบาท หรือเติบโตสูงขึ้น 1.75%  

การเติบโตสวนใหญมาจากยอดขายของสาขาเดิม และยอดขายของสาขาที่เปดในชวง เดือน มกราคม-
ธันวาคม 2554 ประกอบกับสาขาใหมของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ที่เปดเพิ่มขึ้นในไตรมาส 4 ป 2555 จํานวน 13 สาขา  

ตนทุนขายสินคาและบริการ ตามงบการเงินรวม สําหรับ ไตรมาส 4 ป 2555 เปนเงิน 908.01 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 0.03% ตนทุนขายสินคาตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 883.60 ลานบาท ลดลง 0.69% โดย
อัตรากําไรขั้นตน สําหรับไตรมาส 4 ป 2555 เทากับ 32.91% เพิ่มขึ้น 1.65% เนื่องจากการไดรับสวนลด (Rebate) 
เพิ่มขึ้นจากการซื้อสินคาปริมาณมาก และยอดขายจากสินคาที่มีอัตราสวนกําไรขั้นตนสูงเพิ่มขึ้นจากปกอน เชน 
สัดสวนยอดขายหนังสือซีเอ็ดผลิต และสัดสวนยอดขายหนังสือตางประเทศเพิ่มขึ้น 

คาใชจายขายและบริหาร ตามงบการเงินรวม สําหรับไตรมาส 4 ป 2555 เปนเงิน 425.83 ลานบาท 
เพิ่มขึ้น 10.39% คาใชจายขายและบริหารตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 418.36 ลานบาท เพิ่มขึ้น 10.47% 
สาเหตุเดียวกันกับงวดป 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ ตามงบการเงินรวม สําหรับ ไตรมาส 4 ป 
2555 เปนเงิน 37.18 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันปกอน 11.53% เนื่องจากอัตราการเติบโตของคาใชจายขาย
และบริหาร เติบโตสูงกวาการเติบโตของรายได โดยเฉพาะคาใชจายเก่ียวกับพนักงานของสายงาน  คาปลีก  และ
ศูนยกระจายสินคา  ซึ่งสงผลใหบริษัทฯ ตองทบทวนและปรับเงินเดือนใหกับพนักงานในสวนงานตาง ๆ ทั้งองคกร 
เพื่อใหบริษัทฯ ยังคงรักษาโครงสรางคาตอบแทน ที่สามารถแขงขันในตลาดแรงงานได ทั้งนี้เปนผลมาจากการปรับ
เพิ่มอัตราคาจางแรงงานขั้นต่ําทั้งประเทศที่รัฐบาลประกาศใชตั้งแตเดือนเมษายน 2555 เปนตนมา และเกิดการ
แขงขันทางศูนยการคามากขึ้น สงผลใหยอดขายของสาขาเดิมลดลงในปนี้ ถึงแมจะมีรายไดอื่นจากการกลับ
รายการดอยคาที่ดิน ที่ยังไมใชดําเนินงาน   

กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 38.45 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน     
8.80%  
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4. นโยบายการจายเงินปนผล 

การจายเงินปนผล  บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิของ         
งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเสนอใหมีการจายเงินปนผลประจําป ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปถัดจาก    
ปที่ดําเนินการ  

 ตาราง 3 : อัตราการจายเงินปนผลป 2555, 2554 และ 2553 
ผลการดําเนินงาน ป 2555  (จายเงินปนผลเปนเงินสด) 

 มติที่ประชุม  วันที่จาย เงินปนผล รวมจาย 
 คณะกรรมการ วันที่ประชุม เงินปนผล ตอหุน เงินปนผล 
 ครั้งที่   (บาท) (ลานบาท) 

ไตรมาส 1 3/2555 10/05/2555 08/06/2555 0.10 35.63 
ไตรมาส 2 4/2555 07/08/2555 06/09/2555 0.10 35.63 
ไตรมาส 3 5/2555 07/11/2555 06/12/2555 0.10 35.63 
ไตรมาส 4 1/2556 20/02/2556 22/05/2556 0.11112 39.59 

    0.41112 146.48 
ผลการดําเนินงาน ป 2554 

1.   จายปนผลเปนเงินสด 
 มติที่ประชุม  

วันที่ประชุม 
 

วันที่จาย เงินปนผล รวมจาย 
คณะกรรมการ/ผูถือหุน เงินปนผล ตอหุน เงินปนผล 

ครั้งที่  (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  ที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 1/2556 ไดมีมติอนุมัติและเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมใหญสามัญ   ผูถือหุน
ประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติการจายปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2555 โดยมีรายละเอียด   จายปนผลเปนหุน
สามัญของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 35,631,320 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุน
เดิมตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคาทั้งสิ้นไมเกิน 35,631,320 บาท หรือ คิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 0.10 บาทตอหุน 

 
ผลการดําเนินงาน ป 2553  (จายเงินปนผลเปนเงินสด) 

 มติที่ประชุม
คณะกรรมการ/ผูถือหุน 

 
วันที่ประชุม 

วันที่จาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 

รวมจาย 
เงินปนผล 

 ครั้งที่   (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 4  :  สวนประกอบของสินทรัพย 

   (หนวย : ลานบาท) 

รายการ 

งบการเงินรวม 
ป 2555 ป 2554 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

จํานวน 
เงิน 

% ตอ
สินทรัพย

รวม 

จํานวน 
เงิน 

% ตอ
สินทรัพย

รวม 

จํานวน 
เงิน    % 

สินทรัพย       

สินทรัพยหมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 346.95 13.21 570.31 23.19 (223.36) (39.16) 

เงินลงทุนชั่วคราว 168.39 6.41 178.86 7.27 (10.47) (5.85) 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 104.22 3.97 132.41 5.38 (28.19) (21.29) 

สินคาคงเหลือ 401.34 15.28 396.08 16.11 5.26 1.33 

สินทรัพยหมุนเวียนอืน่ 66.72 2.54 39.93 1.62 26.79 67.09 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,087.62 41.42 1,317.59 53.58 (229.97) (17.45) 

สินทรัพยไมหมุนเวียน       

เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระ       

   ค้ําประกัน 12.58 0.48 12.39 0.50 0.19 1.53 

เงินลงทุนในบริษัทรวม 26.79 1.02 27.05 1.10 (0.26) (0.96) 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 1,251.68 47.67 844.50 34.34 407.18 48.22 

สิทธิการเชาที่ดิน 7.04 0.27 7.37 0.30 (0.33) (4.48) 

สิทธิการเชาอาคาร 98.84 3.76 110.30 4.49 (11.46) (10.39) 

สินทรัพยไมมีตัวตน 7.89 0.30 5.34 0.22 2.55 47.75 

คาลิขสิทธิ์และคาแปลหนังสือจายลวงหนา 22.51 0.86 27.18 1.11 (4.67) (17.18) 

เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา 104.76 3.99 92.24 3.75 12.52 13.57 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 6.26 0.24 15.03 0.61 (8.77) (58.35) 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,538.35 58.58 1,141.40 46.42 396.95 34.78 

รวมสินทรัพย 2,625.97 100.00 2,458.99 100.00 166.98 6.79 
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5.2  สวนประกอบของหนี้สิน และสวนของผูถือหุน  
ตาราง 5  :  สวนประกอบของหนี้สิน และสวนของผูถือหุน   
           

    (หนวย : ลานบาท) 

รายการ 

 งบการเงินรวม      
 ป 2555  ป 2554  เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

จํานวน 
เงิน 

%ตอ
สินทรัพย

รวม 

จํานวน 
เงิน 

%ตอ
สินทรัพย

รวม 
จํานวนเงิน   % 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน       
หนี้สินหมุนเวียน       
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 1,459.10 86.27 1,500.21 86.78 (41.11) (2.74) 
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น - - 3.40 0.20 (3.40) (100.00) 
รายไดรับลวงหนารอรับรูเปนรายไดภายในหน่ึงป 33.80 2.00 28.95 1.67 4.85 16.75 
ภาษีเงินไดคางจาย 16.61 0.98 34.18 1.98 (17.57) (51.40) 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน       
   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 8.77 0.33 6.12 0.25 2.65 43.30 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 46.91 1.79 37.95 1.54 8.96 23.61 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,565.19 59.60 1,610.81 65.51 (45.62) (2.83) 
หนี้สินไมหมุนเวียน       
รายไดรับลวงหนารอตัดบัญช ี 2.70 0.10 5.31 0.22 (2.61) (49.15) 
เงินกูยืมระยะยาว 74.71 2.85 64.60 2.63 10.11 15.65 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  39.70 1.51 39.62 1.61 0.08 0.20 
หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 9.06 0.35 8.51 0.35 0.55 6.46 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 126.17 4.80 118.04 4.80 8.13 6.89 
รวมหนี้สิน 1,691.36 64.41 1,728.85 70.31 (37.49) (2.17) 
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(หนวย : ลานบาท) 

รายการ 
 

 งบการเงินรวม      
 ป 2555  ป 2554  เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

จํานวน 
เงิน 

%ตอ
สินทรัพย

รวม 

จํานวน
เงิน 

%ตอ
สินทรัพย

รวม 

จํานวน
เงิน 

  % 

สวนของผูถือหุน       
ทุนเรือนหุน       
   ทุนจดทะเบียน       
      หุนสามัญ 356,313,243 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท       
      (2554:หุนสามัญ 323,921,130 หุน มูลคาหุนละ1บาท)        356.31 13.57 323.92 13.17 32.39 10.00 
   ทุนที่ออกและชําระแลว       
      หุนสามัญ 356,313,209 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท       
      (2554:หุนสามัญ 323,921,130 หุน มูลคาหุนละ1บาท)  356.31 13.57 323.92 13.17 32.39 10.00 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 149.42 5.69 149.42 6.08 - - 
กําไรสะสม       
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 35.63 1.36 35.63 1.45 - - 
   ยังไมไดจัดสรร 171.97 6.55 143.79 5.85 28.18 19.60 
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 159.97 6.09 15.47 0.63 144.50 934.07 
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 873.30 33.26 668.23 27.17 205.07 30.69 
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 61.31 2.33 61.91 2.52 (0.60) (0.97) 
รวมสวนของผูถือหุน  934.60 35.59 730.14 29.69 204.47 28.00 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,625.97 100.00 2,458.99 100.00 166.98 6.79 

 

วิเคราะหฐานะทางการเงิน  

ดานสินทรัพย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสินทรัพยทั้งสิ้น 2,625.97       
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอน 166.98 ลานบาท คิดเปน 6.79% โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยดังนี้ 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เทากับ 1,251.68 ลานบาท เพิ่มขึ้น 407.18 ลานบาท คิดเปน 48.22%   
เนื่องจากมกีารกอสรางคลังใหม ที่ ถ.บางนา-ตราด (กม.21) และนําเงินไปซื้อช้ันวางหนังสือ,        
คาตกแตงอาคาร, คอมพิวเตอร จากการเปดสาขาใหม   

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น เทากับ 66.72 ลานบาท เพิ่มขึ้น 26.79 ลานบาท คิดเปน 67.09% สวนใหญ
เปนคาเชาจายลวงหนา เพื่อชําระคาเชาคลังสินคาของป 2556 และเงินจายลวงหนางานกอสราง
อาคารคลังสินคาใหม กม.21 

 เงินคํ้าประกันการเชาและเงินมัดจํา เทากับ 104.76 ลานบาท เพิ่มขึ้น 12.52 ลานบาท จากการเปด
สาขาใหม จํานวน 47 สาขา 
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 สินคาคงเหลือ เทากับ 401.34 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5.26 ลานบาท คิดเปน 1.33% สวนใหญเปนการ
เพิ่มของการสั่งซื้อสินคา ของกลุมหนังสือแบบเรียน, กลุมเครื่องเขียน และกลุมกระเปาเดินทาง   
เปนตน 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทากับ 346.95 ลานบาท 
ลดลง 223.37 ลานบาท คิดเปน -39.16% เนื่องจากนําเงินไปจายคากอสรางศูนยกระจายสินคา  
(คลังใหม กม.21) 

 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เทากับ 104.22 ลานบาท ลดลง 28.19 ลานบาท คิดเปน -21.29%   
เนื่องจากไดรับคืนเงินคาเคลมประกันสินคาน้ําทวม ปลายป 2554 และไดรับชําระจากลูกหนี้ขายสง 

 สิทธิการเชาอาคาร เทากับ 98.84 ลานบาท ลดลง 11.46 ลานบาท คิดเปน -10.39% จากการตัด
จําหนายสิทธิการเชาตามอายุสัญญา 

 เงินลงทุนช่ัวคราว เทากับ 168.39 ลานบาท ลดลง 10.47 ลานบาท คิดเปน -5.85% เนื่องจากมี   
การขายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยบางกอกทั้งจํานวน เพื่อนําไปจายคากอสรางอาคารคลังสินคา
แหงใหม ถ.บางนา-ตราด (กม.21)  

 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น เทากับ 6.26 ลานบาท ลดลง 8.77 ลานบาท เนื่องจากป 2554 มีการจาย
ลวงหนาคาบริการดูแลระบบ Software EA, SA, CAL และคาเชาสาขากลุมตึกคอมลวงหนา 3 ป (สวนที่
ใหประโยชนเกินกวา 1 ป) โดยทยอยตัดจายตามอายุสัญญาเชา 

ดานหนี้สิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,691.36 ลานบาท  
ลดลง 37.49 ลานบาท คิดเปน -2.17% โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สิน ดังนี้ 

 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น เทากับ 1,459.10 ลานบาท ลดลง 41.11 ลานบาท คิดเปน -2.74%   
เกิดจากการลดลงของเจาหนี้รายใหญ และตามยอดขายสินคาที่ลดลง 

 ภาษีเงินไดคางจาย เทากับ 16.61 ลานบาท ลดลง 17.57 ลานบาท คิดเปน -51.40% เนื่องจากอัตรา
ภาษีลดลงจาก 30% เหลือ 23% และมีการจายภาษีสําหรับป 2554 และภาษีครึ่งปแรกของป 2555 
ตามกําหนดชําระของกรมสรรพากร 

 เงินกูระยะยาว เทากับ 74.71 ลานบาท เพิ่มขึ้น 10.11 ลานบาท โดยเปนเงินกูของ บริษัท        
เพลินพัฒน เพื่อกอสรางอาคารเรียนมัธยมศึกษา 

 รายไดรับลวงหนารอรับรูเปนรายไดภายในหนึ่งป เทากับ 33.80 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4.85 ลานบาท   
คิดเปน 16.75% เนื่องจากไดรับคาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนา ตามโครงการของโรงเรียนที่มี
นโยบายการใหสวนลดแกผูปกครองที่ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนา 
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สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุนคงเหลือ 
934.60 ลานบาท โดยเปนสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ จํานวน 873.30 ลานบาท เพิ่มขึ้น 205.07 ลานบาท     
การเปลี่ยนแปลงของสวนของผูถือหุน ดังนี้  

 กําไรสุทธิของผูถือหุนของบริษัทใหญ สําหรับป 2555 จํานวน 203.45 ลานบาท  

 สวนเกินทุนจากการตีราคา เพิ่มขึ้น 136.61 ลานบาท เกิดจากการตีราคาที่ดิน เปนเงิน 124.59   
ลานบาท และจากการตีราคาอาคาร เปนเงิน 12.02 ลานบาท 

 ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุนลดลง สงผลใหสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 8.63  
ลานบาท เนื่องจากขายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยบางกอกทั้งจํานวน เปนเงิน 1.34 ลานบาท, 
กองทุนเปดเอกเอเชียพูนผล (ONE-FAS) เพิ่มขึ้น 5.56 ลานบาท และการปรับราคาตลาดของ
กองทุนรวมวายุภักด์ิ1 เพิ่มขึ้น 1.08 ลานบาท จากปลายปที่ผานมา  

 กําไรสะสมลดลงจากการจายเงินปนผลรวม 175.28 ลานบาท แบงเปนการจายจาก :- 
o ผลการดําเนินไตรมาส 4/2554 หุนละ 0.11112 บาท รวม 35.99 ลานบาท 
o ผลการดําเนินไตรมาส 1/2555 หุนละ 0.10 บาท รวม 35.63 ลานบาท 
o เพิ่มทุนจากการจายหุนปนผล ไตรมาส 4/2554 ตามอัตรา 10 หุนเดิม : 1 หุนใหม รวม 32.39 

ลานบาท 
o ผลการดําเนินไตรมาส 2/2555 หุนละ 0.10 บาท รวม 35.63 ลานบาท 
o ผลการดําเนินไตรมาส 3/2555 หุนละ 0.10 บาท รวม 35.63 ลานบาท 

 ปรับกําไรสะสมลดลงจากการตั้งสํารองเงินเกษียณ และเงินรางวัล 36.79 ลานบาท ตามมาตรฐาน  
การบัญชีใหม 
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5.3 กระแสเงินสด 

ตาราง 6  :  กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) สําหรับ ป 2555 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน                                     

         (หนวย : ลานบาท)                 

 งบการเงินรวม เพ่ิมขึ้น  
 2555 2554 (ลดลง) % 

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน 242.94 480.26 (237.32) (49.41) 
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมการลงทุน (329.94) (401.06) 71.12 (17.73) 
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน (136.37) (228.93) 92.56 (40.43) 

กระแสเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง) (223.37) (149.73) (73.64) 49.18 
 

กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงาน สําหรับป 2555 จํานวน 242.94 ลานบาท  
เนื่องจาก 

 กําไรจากการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน จํานวน 389.33 ลานบาท ประกอบดวย 
o กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดสําหรับป 2555 จํานวน 256.10 ลานบาท 
o รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษี จํานวน 133.23 ลานบาท เชน คาเสื่อมราคาและคา 

ตัดจําหนาย 116.69 ลานบาท, คาใชจายจากการบริจาคสินคา 17.15 ลานบาท, คาใชจายจาก
สินคาสูญหาย 15.78 ลานบาท, คาใชจายจากสํารองสินคาสูญหาย เสื่อมสภาพ และ
เคลื่อนไหวชา 14.95 ลานบาท, สิทธิการเชาที่ดินและอาคารตัดจาย 11.79 ลานบาท, 
คาใชจายจากการทําลายสินคา 11.50 ลานบาท, คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและประมาณการรับคืน
สินคา (18.80) ลานบาท, โอนกลับคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (17.72) ลานบาท, รายได
ดอกเบ้ีย (13.39) ลานบาท และ รายไดเงินปนผล (8.67) ลานบาท 

 เงินสดเพิ่มจากลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นลดลง 27.59 ลานบาท เนื่องจากไดรับคืนเงินคาเคลม
ประกันสินคาน้ําทวม ปลายป 2554 และไดรับชําระจากลูกหนี้ขายสง  

 เงินสดลดจากสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 64.64 ลานบาท สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของสินคาที่สั่งซื้อโดย 
SBC ของกลุมหนังสือแบบเรียนของ บริษัท สํานักพิมพ พ.ศ.พัฒนา จํากัด, กลุมเครื่องเขียน ของ
บริษัท เบอรลี่ยุคเกอร จํากัด, กลุมกระเปาซีเอ็ดผลิต ของหางหุนสวนจํากัดอัครรัตน และกลุม
กระเปาเดินทาง บริษัท ฮัสก้ีส อินเตอรเนช่ันแนล คอรปอเรช่ัน จํากัด 

 เงินสดลดจากคาใชจายจายลวงหนาเพิ่มขึ้น 21.77 ลานบาท โดยสวนใหญเปนคาเชาสํานักงานจาย
ลวงหนา, คาเบ้ียประกันจายลวงหนา ซึ่งเปนการตอสัญญาการประกันภัยของสาขา, สํานักงานใหญ, 
คลังสินคา และจายลวงหนาคากอสรางอาคารคลังสินคาใหม กม.21 

 เงินสดเพิ่มจากลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหายจากการเคลมประกันลดลง 19.82 ลานบาท เนื่องจาก
ไดรับเงินชดเชยจากการเคลมประกันน้ําทวม ในชวงปลายป 2554 จากบริษัทประกันในไตรมาสแรก
ของป 2555 
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 เงินสดลดจากเงินคํ้าประกันการเชาและเงินมัดจําเพิ่มขึ้น 12.52 ลานบาท จากการเปดสาขาใหม 
จํานวน 47 สาขา 

 เงินสดเพิ่มจากสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นลดลง 8.77 ลานบาท เนื่องจากป 2554 มีการจายลวงหนา
คาบริการดูแลระบบ Software EA, SA, CAL และคาเชาสาขากลุมตึกคอมลวงหนา 3 ป (สวนที่ให
ประโยชนเกินกวา 1 ป) โดยทยอยตัดจายตามอายุสัญญาเชา 

 เงินสดลดจากเจาหนี้การคาลดลง 39.06 ลานบาท เกิดจากการลดลงของเจาหนี้ SBC รายใหญ และ
ตามยอดขายสินคาที่ลดลง เชน บริษัท ดีพลัส อินเตอรเทรด จํากัด, บริษัท อมรินทร บุคเซ็นเตอร 
จํากัด, บริษัท ไซเบอรดิก เทคโนโลยี จํากัด, บริษัท สต็อคทูมอรโรว จํากัด และบริษัท เคล็ดไทย 
จํากัด เปนตน 

 เงินสดลดจากคาใชจายคางจายลดลง 23.76 ลานบาท เนื่องจากมีการกลับรายการของคาลิขสิทธิ์คาง
จาย ของหนังสือที่นําไปบริจาคและทําลาย และจากการจายภาษีโรงเรือน ของกลุมโลตัสทั้งหมด ที่มี
การเปลี่ยนสัญญาการจายรายป เปนจายรายเดือนแทน 

 เงินสดเพิ่มจากตั๋วเงินจายเพิ่มขึ้น 21.44 ลานบาท เนื่องจากการจายชําระคาเชาคลังสินคาลวงหนา  
1 ป 

 เงินสดเพิ่มจากหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 12.13 ลานบาท เกิดจากเจาหนี้คากอสรางอาคาร
คลังสินคาใหม กม.21 และเจาหนี้คูปองเพิ่ม ตามยอดขายคูปองที่เพิ่มขึ้น 

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมการลงทุน สําหรับป 2555 จํานวน (329.94) ลานบาท เนื่องจาก 
 เงินสดลดจากการซื้อทรัพยสิน จํานวน 368.87 ลานบาท เกิดจากมีการกอสรางคลังใหม ที่ กม.21 

เพื่อลงเสาเข็มและถมที่ดิน และจายลวงหนาคา Rack, คารื้อ, คายาย เปนเงิน 63.18 ลานบาท และ  
มีการนําเงินไปซื้อช้ันวางหนังสือ,  คาตกแตงอาคาร, คอมพิวเตอร จากการเปดสาขาใหม  

 เงินสดเพิ่มจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราวลดลง 19.09 ลานบาท โดยขายเงินลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยบางกอก เพื่อนํามาจายคากอสรางคลังสินคา 

 เงินสดเพิ่มจากดอกเบ้ียรับ จํานวน 13.67 ลานบาท จากเงินลงทุนช่ัวคราว 

 เงินสดเพิ่มจากเงินปนผลรับ จํานวน 10.67 ลานบาท 

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน สําหรับป 2555 จํานวน (136.37) ลานบาท สวนใหญเปน
การจายเงินปนผลของกําไรไตรมาส 4/2554 ซึ่งจายในเดือนพฤษภาคม ป 2555 และการจายเงินปนผลระหวาง
กาล จากผลประกอบการไตรมาส 1, 2 และ 3 ป 2555 
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5.4 อัตราสวนทางการเงิน 

ตาราง 7  : อัตราสวนทางการเงิน  ซึ่งคํานวณตามสูตรของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย  (คํานวณตามงบการเงินรวม) 

 
  2555 2554 
อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)    
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 0.69 0.82 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.40 0.55 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด รอบ 0.15 0.32 
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การคา รอบ 8.96 8.02 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 40 45 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 10.20 10.32 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย วัน 35 35 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ เทา 2.98 3.10 
ระยะเวลาชําระหนี้ วัน 121 116 
Cash Cycle วัน (46) (36) 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร  ( PROFITABILITY RATIO )    
อัตรากําไรขั้นตน % 31.84 31.44 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน % 4.62 5.84 
อัตรากําไรอื่น % 1.47 1.41 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร % 93.14 150.07 
อัตรากําไรสุทธิ % 3.55 4.05 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 26.40 32.32 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)     
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % 10.26 13.61 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % 28.62 42.96 
อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 2.25 2.36 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)    
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.81 2.37 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย เทา 63.63 127.49 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน เทา 0.42 0.72 
อัตราการจายเงินปนผล** % 72.00 59.13 
    
**   อัตราการจายเงินปนผลป 2555  เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ  โดยยังรอพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําป  พ.ศ. 2556  ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556   
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