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คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ : SE-ED 

1. ภาพรวม 

ในไตรมาสที่ 2 ป 2556 เปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เพ่ิมขึ้น 3 สาขา รวมเปนสาขาที่ยังเปด
ดําเนินการอยู ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ทั้งส้ิน 440 สาขา และจุดขายยอยทั้งส้ินที่ยังเปดดําเนินการอยูจํานวน 
19 จุดขาย โดยภาพรวมของธุรกิจคาปลีกของประเทศยังคงซบเซา  เนื่องจากกําลังซื้อสุทธิของประชาชนลดลง
อยางตอเนื่อง มีผลกระทบทําใหยอดขายและกําไรสุทธิของบริษัทลดลง ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลักดังตอไปนี้ 

ประการแรก พฤติกรรมผูบริโภคไดรับส่ิงเราจากนโยบายรถคันแรกของรัฐบาล และมีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมจากกระแสการเติบโตของ Smart Phone และ Tablet  ตลอดจนภาระคาใชจายรายเดือนที่เพ่ิมขึ้น     
ทําใหกําลังซื้อสุทธิของผูบริโภคสําหรับสินคาที่ไมใชอุปโภคบริโภคลดลง รวมท้ังเกิดจากการแขงขันทาง
ศูนยการคาสูงขึ้น สงผลทําใหยอดขายของสาขาเดิมของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ลดลงกวาปกอน นอกจากนั้น การ
เปดสาขาใหมๆ ในศูนยการคาที่เปดในปนี้ ลดลงจากปกอนจํานวน 9 สาขา และในไตรมาสนี้มีการปดสาขาที่ไม
สามารถทํากําไรอีก 3 สาขา และ 3 จุดขายยอย 

ประการที่สอง คาใชจายการดําเนินงานสูงขึ้นมากกวาปกอน  เนื่องจากไดรับผลกระทบจากนโยบายการ
ปรับแรงงานขั้นต่ําเปน 300 บาทในทุกจังหวัดของประเทศไทยตั้งแตเดือนมกราคม 2556  และนโยบายปรับ
เงินเดือนของขาราชการเปน 15,000 บาท  ซึ่งทําใหคาใชจายดานคาจางบุคลากรของบริษัทฯ สูงเพ่ิมขึ้น และ
คาใชจายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานอ่ืนที่เพ่ิมขึ้นจากคาเชา, คาสาธารณูปโภค และคาบริการสวนกลางสวนที่มี
เง่ือนไขการจายแบบคงที่เพ่ิมขึ้น 

ผลกระทบจาก 2 ประการขางตน ทําใหกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ ตามงบการเงินรวม 
สําหรับไตรมาส 2 ป 2556 ลดลงจํานวน 52.31 ลานบาท จากปกอน 

เนื่องจากแผนการดําเนินงาน ณ ปจจุบัน บริษัทฯ มีความตองการใชเงินทุนสูงขึ้น อันเนื่องมาจากการ
กอสรางศูนยกระจายสินคา ถนนบางนา-ตราด กม. 21 ประกอบกับสถานการณธุรกิจคาปลีกยังมีความไมแนนอน
สูง จากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรใหสํารองเงินสดไว เพ่ือใช
ในการดําเนินธุรกิจ จึงงดจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับไตรมาสที่ 2/2556 ใหแกผูถือหุน 
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2.    ภาพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจรานหนังสือ  

บริษัทฯ ยังคงขยายสาขารานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรอยางตอเนื่อง เพ่ืออํานวยความสะดวกใหคนไทย
เขาถึงหนังสือไดงายขึ้น และเพ่ือเปนการรองรับการเติบโตในอนาคต  จึงยังคงรักษาความเปนรานหนังสือเต็ม
รูปแบบ ที่มียอดขายสูงเปนอันดับตนของประเทศไวได  โดยในไตรมาส 2 ป 2556 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของราน  
ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  เพ่ิมขึ้นจํานวน 3 สาขา ไดแก เซ็นทรัล พลาซา อุบลราชธานี, บ๊ิกซี ลําลูกกา ปทุมธานี และ   
บ๊ิกซีอางทอง รวมเปนสาขาที่เปดไปแลวรวม 478 สาขา โดยเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินงานอยูจํานวน 440 สาขา ซึ่ง
ไดรวมรานเครือขายที่ยังเปดดําเนินงาน 4 รานเครือขาย และยังมีจุดขายยอยที่ยังเปดดําเนินการอยูทั้งส้ิน 19 จุด
ขาย นอกจากนี้ยังไดมีการปรับปรุงสาขาเดิม ใหทันสมัยยิ่งขึ้น และปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน  

ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ  

บริษัทฯ เพ่ิมบทบาทเปนผูจัดจําหนายรายใหญที่สุดของประเทศมากขึ้น โดยรับจัดจําหนายหนังสือใหกับ
สํานักพิมพทั้งในประเทศและตางประเทศ  เชน บริษัท สํานักพิมพ เอ็มไอเอส จํากัด, บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่น           
แนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน), บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด, บริษัท เพชรประกาย จํากัด,          
น.ส.เอื้อมพร วงศเวียง, บริษัท โปรวิชั่น จํากัด, บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ไมนด ไลน มัลติมีเดีย จํากัด, บริษัท โพสต พับลิช
ชิง จํากัด (มหาชน), สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, บริษัท แบร พับลิชชิ่ง จํากัด และสํานักพิมพ Oxford 
University Press ซึ่งบริษัทฯ ไดเปนผูแทนจําหนายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ (ELT) ในประเทศไทยตั้งแตป 2550 
เปนตนมา โดยจัดจําหนายหนังสือผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร รานหนังสืออ่ืน และสถาบันการศึกษา นอกจากนั้น 
บริษัทฯ อยูในชวงการขยาย และพัฒนาระบบกระจายสินคาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น และสามารถ
รองรับการขยายงานในอนาคต 

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 2 ป 2556 เทียบกับ ไตรมาส 2 ป 2555 

ตาราง 1 : ผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 3 เดือน ไตรมาส 2 ป 2556 เทียบกับ ไตรมาส 2 ป 2555 

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

ป 2556 ป 2555 
เพิ่มข้ึน
(ลดลง) 

(%) 

รายได     
รายไดจากการขาย 1,415.81 1,501.26 (85.45) (5.69) 
รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา 37.99 37.72 0.27 0.72 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 1.44 6.84 (5.40) (78.95) 
รายไดอ่ืน 10.38 5.31 5.07 95.48 
รวมรายได 1,465.62 1,551.13 (85.51) (5.51) 
คาใชจาย     
ตนทุนขาย 957.60 1,012.06 (54.46) (5.38) 
ตนทุนคาธรรมเนียมการศึกษา 24.44 23.58 0.86 3.65 
คาใชจายในการขาย 279.64 267.42 12.22 4.57 
คาใชจายในการบริหาร 166.13 151.78 14.35 9.45 
รวมคาใชจาย 1,427.81 1,454.84 (27.03) (1.86) 
กําไรขั้นตน 471.76 503.34 (31.58) (6.27) 
อัตรากําไรข้ันตน (%) 32.45 32.71  (0.26) 
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือม     
   ราคาและคาใชจายตัดจาย (EBITDA) 73.10 129.45 (56.35) (43.53) 
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง     
   ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 91.59 135.03 (43.44) (32.17) 
กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 23.18 75.49 (52.31) (69.29) 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.06 0.19 (0.13) (68.42) 
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บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดรวมตามงบการเงินรวม สําหรับ ไตรมาส 2 ป 2556  สิ้นสุดวันท่ี 
30 มิถุนายน 2556 เปนเงิน 1,465.62 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 5.51% โดยเปนรายไดรวม ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 1,428.38 ลานบาท ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 5.63% โดยในจํานวนนี้
เปนรายไดจากการขายจํานวน 1,415.60 ลานบาท หรือลดลง 5.62% การลดลงสวนใหญมาจากยอดขายธุรกิจคา
ปลีกของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  โดยยอดขายในสาขาเดิม (same store sales) ลดลงจากปกอน 13% และรายได
จากธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือเพ่ิมขึ้น 8.76% จากปกอนดวยเหตุผลดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน 

ตนทุนขายสินคาและบริการตามงบการเงินรวม สําหรับ ไตรมาส 2 ป 2556  สิ้นสุดวันท่ี 30 
มิถุนายน 2556 เปนเงิน 982.03 ลานบาท ลดลง 5.18% ตนทุนขายสินคาตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 
957.59 ลานบาท ลดลง 30.76 ลานบาท คิดเปน 5.29% เนื่องจากยอดขายลดลงโดยอัตรากําไรขั้นตน สําหรับไตร
มาส 2 ป 2556 เทากับ 32.35%   

คาใชจายขายและบริหาร ตามงบการเงินรวม สําหรับ ไตรมาส 2 ป 2556 สิ้นสุดวันท่ี  30 มิถุนายน
2556  เปนเงิน 445.78 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 6.34% คาใชจายขายและบริหารตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 
438.72 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 6.55% ดวยสาเหตุเกิดจาก  

o คาจางบุคลากรในป 2556 มีการปรับตัวมากที่สุดเปนประวัติการณ อันเนื่องมาจากการปรับโครงสราง
เงินเดือนของพนักงานใหสอดคลองกับการที่รัฐบาลปรับอัตราคาแรงงานขั้นต่ําเปน 300 บาทตอวัน             
และการปรับฐานเงินเดือน ใหสอดคลองกับที่รัฐบาลปรับอัตรารายไดของขาราชการระดับปริญญาตรี
เปน 15,000 บาทตอเดือน 

o คาใชจายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นจากคาเชา, คาสาธารณูปโภค และคาบริการสวนกลาง
สวนที่มีเง่ือนไขการจายแบบคงที่เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน คิดเปน 16.98% ซึ่งเปนการ
ปรับคาเชา คาบริการสาขาเพิ่มขึ้น ตามสัญญาเชาที่ครบกําหนดตามสัญญา 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ ตามงบการเงินรวม สําหรับ ไตรมาส 2 ป 
2556 เปนเงิน 23.18 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันปกอน 69.29% เนื่องจากกําไรขั้นตนลดลงตามยอดขาย 
ประกอบกับคาใชจายในการดําเนินธุรกิจ และคาใชจายเกี่ยวกับบุคคลเพ่ิมสูงขึ้นตามอัตราคาแรงขั้นต่ํา 300 บาท 
นอกจากนี้ในชวงหกเดือนแรก ป 2555 มีการรบัรูรายไดจากการชดเชยความเสียหายจากเหตุการณมหาอุทกภัยที่
เกิดขึ้นในชวงปลายป 2554  ถึงแมวารัฐบาลจะปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ลดลงจากอัตรารอยละ 23 เหลือ 
รอยละ 20 แตยังไมสามารถชดเชยภาระคาจางบุคลากรที่ปรับเพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูงมากกวาได 

กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 20.36 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 
72.04% ตามสาเหตุที่ไดกลาวขางตน 
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3.2  ผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2556 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 

ตาราง 2 : ผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2556 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 

   (หนวย:ลานบาท) 
 ไตรมาส 2 (6 เดือน) 
                งบการเงินรวม           เปลี่ยนแปลง 
 

ป 2556 ป 2555 
เพิ่มข้ึน
(ลดลง) 

(%) 

รายได     
รายไดจากการขาย 2,698.47 2,830.43 (131.96) (4.66) 
รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา 65.73 63.68 2.05 3.22 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 2.94 10.86 (7.92) (72.93) 
รายไดอ่ืน 24.13 21.99 2.14 9.73 
รวมรายได 2,791.27 2,926.96 (135.69) (4.64) 
คาใชจาย     
ตนทุนขาย 1,815.70 1,926.13 (110.43) (5.73) 
ตนทุนคาธรรมเนียมการศึกษา 49.09 45.74 3.35 7.32 
คาใชจายในการขาย 550.18 514.5 35.68 6.93 
คาใชจายในการบริหาร 308.59 278.13 30.46 10.95 
รวมคาใชจาย 2,723.56 2,764.50 (40.94) (1.48) 
กําไรขั้นตน 899.41 922.24 (22.83) (2.48) 
อัตรากําไรข้ันตน (%) 32.54 31.87  0.67 
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือม     
   ราคาและคาใชจายตัดจาย (EBITDA) 136.51 226.38 (89.87) (39.70) 
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง     
   ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 169.84 237.92 (68.08) (28.61) 
กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 53.05 127.26 (74.21) (58.31) 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.13 0.32 (0.19) (59.38) 
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บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดรวมตามงบการเงินรวม สําหรับ ไตรมาส 2 ป 2556  สิ้นสุดวันท่ี 
30 มิถุนายน 2556 เปนเงิน 2,791.27 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 4.64%  โดยเปนรายไดรวม 
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 2,724.50 ลานบาท ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 4.77% โดยใน
จํานวนนี้เปนรายไดจากการขายจํานวน 2,698.05 ลานบาท ลดลง 4.57%  

การลดลงสวนใหญมาจากยอดขายธุรกิจคาปลีกของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร โดยยอดขายในสาขาเดิม 
(same store sales) ลดลงจากปกอน 11.78% ซึ่งเปนการลดลง เนื่องจากกําลังซื้อสุทธิของประชาชนลดลงอยาง
ตอเนื่อง มีผลกระทบทําใหสภาพธุรกิจคาปลีกของประเทศซบเซาลงในภาพรวม อยางไรก็ตามรายไดจากธุรกิจรับ
จัดจําหนายหนังสือเติบโตสูงขึ้น 6.89% จากปกอน เนื่องจากสามารถขายหนังสือใหสถาบันการศึกษาไดมากขึ้น
อยางเปนนัยสําคัญ 

ตนทุนขายสินคาและบริการตามงบการเงินรวม สําหรับ ไตรมาส 2 ป 2556  สิ้นสุดวันท่ี 30 
มิถุนายน 2556 เปนเงิน 1,864.79 ลานบาท ลดลง 5.43% ตนทุนขายสินคาตามงบการเงินเฉพาะกิจการ                     
เปนเงิน 1,815.65 ลานบาท ลดลง 5.67% โดยอัตรากําไรขั้นตน สําหรับหกเดือนแรก ป 2556 เทากับ 32.71% 
เพ่ิมขึ้น 0.79% 

คาใชจายขายและบริหาร ตามงบการเงินรวม สําหรับ ไตรมาส 2 ป 2556 สิ้นสุดวันท่ี  30 มิถุนายน
2556  เปนเงิน 858.77 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 8.34% คาใชจายขายและบริหารตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 
844.71 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 8.59% สาเหตุเดียวกันกับงวดสามเดือน 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ ตามงบการเงินรวม สําหรับ ไตรมาส 2 ป 
2556 เปนเงิน 53.05 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันปกอน 58.31% สาเหตุเดียวกันกับงวดสามเดือน 

กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 51.92 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 
58.77% 
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4. นโยบายการจายเงินปนผล 

การจายเงินปนผล  บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิของกําไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเสนอใหมีการจายเงินปนผลประจําป ในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําปถัดจากปที่ดําเนินการ เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล คณะกรรมการบริษัทฯ มี
อํานาจอนุมัติการจายเงินปนผลได และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบในการประชุมผูถือหุนครั้งถัดไป 

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 ไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา เนื่องจากแผนการดําเนินงาน ณ ปจจุบัน บริษัทฯ มีความตองการใชเงินทุนสูงขึ้น อันเนื่องมาจากการ
กอสรางศูนยกระจายสินคา ถนนบางนา-ตราด กม. 21 ประกอบกับสถานการณธุรกิจคาปลีกยังมีความไมแนนอน
สูง จากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรใหสํารองเงินสดไว เพ่ือใช
ในการดําเนินธุรกิจ จึงมีมติอนุมัติงดจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับไตรมาสที่ 2/2556 ใหแก ผูถือหุน 
 
              ตาราง 3 : อัตราการจายเงินปนผลป 2556 และ2555 

 
ผลการดําเนินงาน ป 2556   

 มติที่ประชุม  วันที่จาย เงินปนผล รวมจาย 
 คณะกรรมการ/ผูถือหุน วันที่ประชุม เงินปนผล ตอหุน เงินปนผล 
 ครั้งที ่   (บาท) (ลานบาท) 

ไตรมาส 1 3/2556 09/05/2556 - - - 
ไตรมาส 2 4/2556 07/08/2556 - - - 

      
 

ผลการดําเนินงาน ป 2555   
1.   จายปนผลเปนเงินสด     

 มติที่ประชุม  วันที่จาย เงินปนผล รวมจาย 
 คณะกรรมการ/ผูถือหุน วันที่ประชุม เงินปนผล ตอหุน เงินปนผล 
 ครั้งที ่   (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 
 
2.   จายหุนปนผล  
               ที่ประชุมใหญสามัญ ผูถอืหุนประจําป 2556 พิจารณาอนุมัติการจายปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจาํป  

2555 โดยมีรายละเอยีด  จายปนผลเปนหุนสามญัของบริษทัฯ จาํนวนไมเกิน 35,631,320 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 
1 บาท  ใหแกผูถอืหุนของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคาทั้งสิ้นไมเกิน 35,631,320 บาท 
หรือ คิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 0.10 บาทตอหุน 
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5. ฐานะทางการเงิน 

5.1 สวนประกอบของสินทรัพย 

ตาราง 4  :  สวนประกอบของสินทรัพย 

   (หนวย : ลานบาท) 

รายการ 

งบการเงินรวม 
30 มิ.ย. 56 31 ธ.ค. 55 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

จํานวน
เงิน 

% ตอ
สินทรพัย
รวม 

จํานวนเงิน 
% ตอ

สินทรพัย
รวม 

จํานวน
เงิน    % 

สินทรพัย       
สินทรพัยหมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 284.38 10.88 346.95 13.20 (62.57) (18.03) 
เงินลงทนุชั่วคราว     -       -  168.39 6.40 (168.39) (100.00) 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 185.23 7.09 104.22 3.96 81.01 77.73 
สินคาคงเหลือ 334.64 12.80 401.34 15.27 (66.70) (16.62) 
สินทรัพยหมุนเวียนอืน่ 57.59 2.20 66.72 2.54 (9.13) (13.68) 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 861.84 32.97 1,087.62 41.37 (225.78) (20.76) 

สินทรพัยไมหมนุเวียน       
เงินฝากธนาคารและเงินลงทนุอื่นที่มีภาระ       
   ค้ําประกัน 12.84 0.49 12.58 0.48 0.26 2.07 
เงินลงทนุในบริษัทรวม 26.51 1.01 26.79 1.02 (0.28) (1.05) 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 1,460.38 55.86 1,251.68 47.61 208.70 16.67 
สิทธิการเชาที่ดิน 6.87 0.26 7.04 0.27 (0.17) (2.41) 
สิทธิการเชาอาคาร 93.17 3.56 98.84 3.76 (5.67) (5.74) 
สินทรัพยไมมีตัวตน 6.59 0.25 7.89 0.30 (1.30) (16.48) 
คาลิขสิทธิ์และคาแปลหนังสือจายลวงหนา 23.34 0.89 22.51 0.86 0.83 3.69 
เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจาํ 109.31 4.18 104.76 3.98 4.55 4.34 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบญัชี 8.77 0.34 3.09 0.12 5.68 183.82 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 4.73 0.18 6.27 0.24 (1.54) (24.56) 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,752.51 67.03 1,541.45 58.63 211.06 13.69 
รวมสินทรัพย 2,614.35 100.00 2,629.07 100.00 (14.72) (0.56) 
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   5.2  สวนประกอบของหนี้สิน และสวนของผูถือหุน  

ตาราง 5  :  สวนประกอบของหนี้สิน และสวนของผูถือหุน   
           

    (หนวย : ลานบาท) 

รายการ 

 งบการเงินรวม      
 30 มิ.ย. 56  31 ธ.ค. 55 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

จํานวนเงิน 
%ตอ

สินทรัพย
รวม 

จํานวนเงิน 
%ตอ

สินทรัพย
รวม 

จํานวน
เงิน 

% 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน       
หนี้สินหมุนเวียน       
เจาหนี้การคาและเจาหนีอ้ื่น 1,406.31 53.79 1,459.10 55.50 (52.79) (3.62) 
เงินกูยมืระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 48.40 1.85 - - 48.40 100.00 
รายไดรับลวงหนารอรับรูเปนรายไดภายในหนึ่งป 34.06 1.30 33.80 1.29 0.26 0.77 
ภาษีเงินไดคางจาย 16.75 0.64 16.61 0.63 0.14 0.84 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน       
   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป - - 8.77 0.33 (8.77) (100.00) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 54.09 2.07 46.91 1.78 7.18 15.31 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,559.61 59.66 1,565.19 59.53 (5.58) (0.36) 
หน้ีสินไมหมุนเวียน       
รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี 12.00 0.46 2.69 0.10 9.31 346.10 
เงินกูยมืระยะยาว 34.51 1.32 74.71 2.84 (40.20) (53.81) 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน – สุทธิ
จากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 44.98 1.72 39.70 1.51 5.28 13.30 
หนี้สินไมหมุนเวียนอืน่ 8.86 0.34 9.07 0.34 (0.21) (2.32) 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 100.35 3.84 126.17 4.80 (25.82) (20.46) 
รวมหนี้สิน 1,659.96 63.49 1,691.36 64.33 (31.40) (1.86) 
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     (หนวย : ลานบาท) 

รายการ 

 งบการเงินรวม      
 30 มิ.ย. 56  31 ธ.ค. 55  เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

จํานวนเงิน 

%ตอ
สินทรัพย
รวม 

จํานวน
เงิน 

%ตอ
สินทรัพย
รวม 

จํานวน
เงิน 

% 

สวนของผูถือหุน       
ทุนเรือนหุน       
   ทุนจดทะเบยีน       
      หุนสามัญ 391,944,529 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท       
      (31ธ.ค.54:หุนสามัญ 356,313,243 หุน มูลคา
หุนละ 1บาท) 391.94 14.99 356.31 13.55 35.64 10.00 
   ทุนที่ออกและชําระแลว       
      หุนสามัญ 391,944,418 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท       
      (31ธ.ค.54:หุนสามัญ 356,313,243 หุน มูลคา
หุนละ 1บาท) 391.94 14.99 356.31 13.55 35.63 10.00 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 149.42 5.72 149.42 5.68 - - 
กําไรสะสม       
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 39.20 1.50 35.63 1.36 3.57 10.02 
   ยังไมไดจัดสรร 180.29 6.90 205.71 7.82 (25.42) (12.36) 
องคประกอบอืน่ของสวนของผูถือหุน 130.60 5.00 129.32 4.92 1.28 0.99 
สวนของผูถือหุนของบริษทัฯ 891.45 34.10 876.39 33.33 15.06 1.72 
สวนของผูมีสวนไดเสียทีไ่มมอีํานาจควบคุมของ
บริษัทยอย 62.94 2.41 61.32 2.33 1.64 2.67 
รวมสวนของผูถือหุน  954.39 36.51 937.71 35.67 16.70 1.78 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,614.35 100.00 2,629.07 100.00 (14.72) (0.56) 

 

วิเคราะหฐานะทางการเงิน  

ดานสินทรัพย  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บรษิัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยทั้งส้ิน 2,614.35       
ลานบาท ลดลงจากสิ้นปกอน 14.71 ลานบาท คิดเปน 0.56% โดยมีการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยดังนี้ 

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เทากบั 284.38 ลานบาท 
ลดลง 62.57 ลานบาท คิดเปน 18.03% เนื่องจากนําเงินไปจายคากอสรางศูนยกระจายสินคา              
(คลังใหม ถ.บางนา-ตราด กม.21)  

• เงินลงทุนชั่วคราว ลดลง 168.39 ลานบาท เกิดจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวทั้งหมด เพ่ือนําไป   
จายคากอสรางคลังสินคา  
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• ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน เทากับ 185.23 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 81.01 ลานบาท คิดเปน 77.73%   
สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ขายสงใหสถาบันการศึกษาและรานคา ในชวงเปดภาคเรียน           
ของปการศึกษา 

• สินคาคงเหลือ เทากับ 334.64 ลานบาท ลดลง 66.70 ลานบาท คิดเปน 16.62% สวนใหญเปนการ
ลดของหนังสือตางประเทศจากการขายสินคาในชวงเปดภาคเรียนของการศึกษา 

• สินทรัพยหมุนเวียนอื่น เทากับ 57.59 ลานบาท ลดลง 9.13 ลานบาท คิดเปน 13.68% สวนใหญ      
เปนการตัดจายคาเชาของสํานักงานใหญ และคลังสินคาที่จายลวงหนาเมื่อปลายปกอน 

• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เทากับ 1,460.38 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 208.70 ลานบาท คิดเปน 16.67% 
สวนใหญเกิดจากการจายคากอสรางคลังสินคาแหงใหม ซึ่งมีความสําเร็จของงานแลว ประมาณ                  
รอยละ 60 ของโครงการ และจากการจายคาแตกแตงสาขา, ซื้อชั้นวางหนังสือ  และเครื่อง
คอมพิวเตอร ของสาขา และสํานักงานใหญ  

• สิทธิการเชาอาคาร เทากับ 93.17 ลานบาท ลดลง 5.67 ลานบาท คิดเปน 5.74% จากการตัด
จําหนายสิทธิการเชา 

• เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา เทากับ 109.31 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 4.55 ลานบาท คิดเปน 4.34%
จากการเปดสาขาใหม  

• สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เทากับ 8.77 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 5.68 ลานบาท คิดเปน 
183.82% เกิดจากการตั้งสํารองสินคาเคล่ือนไหวชาและสํารองผลประโยชนพนักงานระยะยาว                 
ซึ่งคาใชจายดังกลาวจะสามารถถือเปนรายจายทางภาษีไดในอนาคต 

ดานหนี้สิน  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษทัฯ และบริษัทยอย มีหนี้สินทั้งส้ิน 1,659.96 ลานบาท 
ลดลง 31.40 ลานบาท คิดเปน 1.86% โดยมีการเปล่ียนแปลงของหนี้สิน ดังนี้ 

• เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน เทากับ 1,406.31 ลานบาท ลดลง 52.79 ลานบาท คิดเปน 3.62%             
เกิดจากการลดลงของเจาหนี้การคาสายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร มีการสงคืนเพ่ิมขึ้น เนื่องจากตอง            
การระบายสินคา เพ่ือเตรียมขนยายสินคาไปคลังสินคาแหงใหม  

• หนี้สินหมุนเวียนอื่น เทากับ 54.09 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 7.18 ลานบาท คิดเปน 15.31% เนื่องจากหัก
เงินประกันผลงานสําหรับการกอสรางคลังสินคาแหงใหม 

สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุนคงเหลือ 
891.45 ลานบาท โดยเปนสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ จํานวน 954.39 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 16.70 ลานบาท การ
เปล่ียนแปลงของสวนของผูถือหุน ดังนี้  

• กําไรสุทธิของผูถือหุนของบริษัทใหญ สําหรับ ไตรมาส 2 ป 2556 จํานวน 53.05 ลานบาท  

• กําไรสะสมลดลงจากการจายเงินปนผลรวม 75.22 ลานบาท แบงเปนจากการจายปนผลจากผลการ
ดําเนินงานไตรมาส 4/2555 แบงเปน :- 
o เงินปนผล ของไตรมาสที่ 4/2555 หุนละ 0.11112 บาท รวม 39.59 ลานบาท 
o หุนปนผล ของไตรมาสที่ 4/2555 หุนละ 0.10 บาท รวม 35.63 ลานบาท 
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5.3 กระแสเงินสด 

ตาราง 6  :  กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) สําหรับงวดหกเดือน ป2556 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน                                     

         (หนวย : ลานบาท)                 

 ไตรมาส 2 (6 เดือน) 
 งบการเงินรวม เพิ่มข้ึน  
 2556 2555 (ลดลง)          % 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกจิกรรมดําเนินงาน 57.95 199.70 (141.75) (70.98) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกจิกรรมการลงทุน (89.22) (108.76) 19.54 (17.97) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกจิกรรมจัดหาเงิน (31.29) (68.62) 37.33 (54.40) 

กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) (62.56) 22.32 (84.88) (380.29) 
 

กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงาน สําหรับงวด หกเดือน ป 2556 จํานวน 57.95       
ลานบาท  เน่ืองจาก 

• กําไรจากการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน จํานวน 169.84 ลานบาท ประกอบดวย 
o กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดสําหรับ ไตรมาส 2 ป 2556 จํานวน 66.62 ลานบาท 
o รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษี จํานวน 103.22 ลานบาท เชน คาเสื่อมราคาและคาตัด

จําหนาย 61.25 ลานบาท, คาใชจายจากสํารองสินคาสูญหาย เส่ือมสภาพ และเคลื่อนไหวชา 
จํานวน 18.91 ลานบาท, คาใชจายจากสินคาสูญหาย 8.24 ลานบาท, คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
และประมาณการรับคืนสินคา จํานวน 7.56 ลานบาท, คาใชจายจากการบริจาคสินคา และ
อุปกรณ จํานวน 6.66 ลานบาท, สิทธิการเชาที่ดินและอาคารตัดจาย 5.83 ลานบาท, รายได
ดอกเบี้ย (2.54) ลานบาท, ขาดทุนจากการทําลายสินคา 4.00 ลานบาท และรายการปรับปรุง
บัญชีเจาหนี้คูปองที่ไมมีสิทธิ์ (4.00) ลานบาท 

• เงินสดลดจากลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนเพ่ิมขึ้น 87.05 ลานบาท เกิดจากการขายหนังสือในกลุม
สถาบันการศึกษาและรานคา ในชวงเปดภาคการศึกษา 

• เงินสดเพิ่มจากสินคาคงเหลือลดลง 28.88 ลานบาท สวนใหญเปนการลดของหนังสือตางประเทศจาก
การขายสินคาในชวงเปดภาคการศึกษา 

• เงินสดลดจากสินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพ่ิมขึ้น 9.19 ลานบาท เนื่องจากการจายลวงหนาคากอสราง
คลังสินคาใหม กม.21 

• เงินสดเพิ่มจากเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืนเพ่ิมขึ้น 2.29 ลานบาท เกิดจากการซื้อหนังสือ
ตางประเทศเพ่ิมขึ้นจาก สํานักพิมพ Oxford  

• เงินสดลดจากคาใชจายคางจายลดลง 57.04 ลานบาท จากการจายโบนัสในเดือนมีนาคมของทุกป 
และจายเงินผลประโยชนพนักงาน 



 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                      
 

 
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A)                     หนา 13/14 
 

 

• เงินสดเพิ่มจากรายไดรับลวงหนารอตัดบัญชีเพ่ิม 9.56 ลานบาท เกิดจากไดรับคาธรรมเนียมแรกเขา
จากนักเรียนใหม 

• เงินสดลดจากการจายผลประโยชนระยะยาวใหพนักงาน 4.06 ลานบาท เกิดจากการจายเงินรางวัล
เกียรติคุณใหแกพนักงานที่มีอายุงานครบทุกรอบ 10 ป 

• เงินสดเพิ่มจากหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพ่ิม 11.18 ลานบาท เนื่องจากหักเงินประกันผลงานสําหรับการ
กอสรางคลังสินคาแหงใหม  

• เงินสดลดจากการจายภาษีเงินได 17.98 ลานบาท ตามกําไรทางภาษีที่ลดลง 

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมการลงทุน สําหรับงวด หกเดือน ป 2556 จํานวน (89.22) ลานบาท 
เน่ืองจาก 

• เงินสดลดจากการซื้อทรัพยสิน จํานวน 267.92 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการจายคากอสราง
คลังสินคาแหงใหม ซึ่งมีความสําเร็จของงานแลว ประมาณรอยละ 60 ของโครงการ และจากการจาย
คาแตกแตงสาขา, ซื้อชั้นวางหนังสือ  และเครื่องคอมพิวเตอร ของสาขา และสํานักงานใหญ  

• เงินสดเพิ่มจากเงินลงทุนชั่วคราวลดลง 174.04 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการจายคากอสราง
คลังสินคาแหงใหม 

• เงินสดเพิ่มจากดอกเบี้ยรับ จํานวน 2.48 ลานบาท จากเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน 

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน สําหรับงวด หกเดือน ป 2556 จํานวน (31.29) ลานบาท    
สวนใหญเปนการจายเงินปนผลของกําไรไตรมาส 4 ป 2555 ซึ่งจายในเดือนพฤษภาคม ป 2556 ของผลการดําเนิน
ไตรมาส 4/2555 หุนละ 0.11112 บาท รวม 39.59 ลานบาท 
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5.4 อัตราสวนทางการเงิน 

ตาราง 7  : อัตราสวนทางการเงิน  ซึ่งคํานวณตามสูตรของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย  (คํานวณตามงบการเงินรวม) 

 
         ไตรมาส 2 (6 เดือน) 
อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)  2556 2555 
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 0.55 0.82 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.30 0.57 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร   
( PROFITABILITY RATIO ) 

 
 

 

อัตรากําไรขั้นตน % 32.54 31.87 
อัตรากําไรสุทธิ % 1.90 4.30 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 16.14 33.18 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % 6.41 12.27 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 
(FINANCIAL POLICY RATIO)  

 
 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.74 2.23 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เทา 25.90 102.57 
    

 

 

ลงลายมือชื่อ.................................................. 

       (นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช) 
        รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัทฯ 
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