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บริษัท ซีเอด็ยูเคชั่น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอย 
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

ผลการดาํเนินงานสําหรับงวดหกเดือนแรกป 2560 
 

ภาพรวมธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซีเอด็ มกีําไร 
สําหรับไตรมาส 2 ป 
2560 งวด 6 เดือน
เทากบั 25.24 ลานบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สําหรับงวด 6 เดือน ป 2560 บริษัทฯ ยังคงไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทีช่ะลอตัวลงอยาง
ตอเนื่องจากกําลังซื้อสุทธิที่ลดลง ประชาชนมีหนีภ้าคครัวเรือนที่เพิ่มข้ึนทําใหยอดขายของบริษัทฯ 
ลดลงในทุกภูมภิาคอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนไปตามสภาพการลดลงของธุรกิจคาปลีกทั่วไป 

เพื่อแกไขปญหาสถานการณดังกลาวบริษัทฯ จึงปรบัปรุงประสิทธิภาพการทํากําไรของสาขา โดยมี
การปรับสวนผสมสินคาในสาขาใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายเพิ่มข้ึน มีการสงเสริมการขายมากข้ึน 
ขณะเดียวกันบรษิัทฯ พยายามลดคาใชจายลงอยางตอเนื่อง รวมถึงการปดสาขาขนาดเล็กที่ไม
สามารถทํากําไรไดในครึ่งปแรกป 2560 จํานวน 6 สาขา และทบทวนการเปดสาขาใหมอยางรอบคอบ 

สําหรับงวด 6 เดือน ป 2560 บริษัทฯ มีสาขาที่ยังเปดดําเนินการอยู ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ทั้งสิ้น 
408 สาขา และจุดขายยอยทั้งสิ้นที่ยังเปดดําเนินการอยูจํานวน 2 จุดขาย  

 

โดยสรุปสาระสําคัญของผลการดําเนินงานสําหรับครึ่งปแรกของป 2560 มีผลกําไรสุทธิตามงบการเงิน
รวมเทากับ 25.24 ลานบาท กําไรลดลง 13.40 ลานบาท คิดเปน 34.68% เกิดจากกําไรสุทธิตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ เทากับ 12.19 ลานบาท กําไรลดลง 14.88 ลานบาท คิดเปน 54.97% เนื่องจาก 

o รายไดรวม ตามงบการเงินรวม ลดลง 8.09% โดยเปนรายไดตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ลดลง 8.80% การลดลงสวนใหญเกิดจากยอดขายของธุรกิจคาปลีกของรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร
ลดลง 
อยางไรก็ตามอัตรากําไรข้ันตนเพิ่มข้ึน 1.28% เกิดจากการปรับสวนผสมสินคาใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพิ่มข้ึน รวมถึงการปรับเงื่อนไขทางการคาใหเหมาะสม  

o คาใชจายในการขายและบริหารลดลง 1.77% โดยเกิดจากคาเชา คาบริการ คาสาธารณูปโภค
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและคาขนสง คาวัสดุหีบหอลดลงตามจํานวนสาขาที่ดําเนินการลดลง 
 

อยางไรก็ตามในครึ่งปแรกของป 2560 บริษัทฯ ไดสํารองคาใชจาย ดังนี้  
- คาใชจายจากสํารองสินคาเคล่ือนไหวชาที่เพิ่มข้ึน และสินคาที่คืนจากสาขาเพื่อเพิ่มพื้นที่

ใหสินคาที่มีโอกาสขายไดมากกวา 
- คาใชจายจากการประมาณการผลประโยชนระยะยาวของพนักงานที่คํานวณตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัยและจากการปรับโครงสรางพนักงานบางสวนสงผลใหคาใชจาย
ดังกลาวสูงกวาปกอนมาก 

o คาใชจายทางการเงินลดลง 1.70 ลานบาท ตามเงินกูยืมระยะยาวที่ลดลงจากการจายคืนตาม
งวดที่ถึงกําหนดชําระ 
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สําหรับคร่ึงปแรกของป 
2560 มีอัตรากําไร
ข้ันตนเพิม่ข้ึน 1.28% 
 
 
 
สําหรับคร่ึงปแรกของป  
2560 ตนทุนขายสินคา
และบริการ ลดลง 
143.32 ลานบาท 
 
EBITDA ลดลง 28.35
ลานบาท คดิเปน 
22.22% 
 

 

สําหรับครึ่งปแรกของป 2560 เม็ดเงินกําไรข้ันตน เทากับ 703.93 ลานบาท ลดลงจากปกอน 34.41 
ลานบาท คิดเปน 4.66% เนื่องจากยอดขายที่ลดลง โดยอัตรากําไรข้ันตนสําหรับงวด 6 เดือนป 2560 
เทากับ 35.02% เพิม่ข้ึน1.28% จากปกอน สวนใหญเกิดจากการปรับสวนผสมสินคาที่มีอัตรากําไร
ข้ันตนสูงข้ึน ใหตรงกับความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย รวมถึงการปรับเงื่อนไขทางการคาที่
เหมาะสม 

  
ตนทุนขายสินคาและบริการตามงบการเงินรวม เทากับ 1,306.40 ลานบาท ลดลง 143.32 ลานบาท 
คิดเปน 9.89% ซึ่งสัมพนัธกับยอดขายที่ลดลง  

 
 

 
EBITDA ลดลง 28.35 ลานบาท กําไรสุทธิลดลง 34.68 % จากการชะลอตัวลงของธุรกิจคาปลีกทั่วไป 
สงผลใหสวนงานธุรกิจคาปลีกมีกําไรลดลง 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 1 : ผลการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุดวันที่ 30 มถิุนายน 2560 และ 2559  

 (หนวย:ลานบาท)  

 งบการเงินรวม  

 
ไตรมาส 2/2560 ไตรมาส 2/2559 

เพิ่มข้ึน  
(ลดลง) %  

รายไดจากการขาย  2,010.33  2,188.06 (177.73) (8.12%)  
ตนทุนขาย  1,306.40  1,449.72 (143.32) (9.89%)  
กําไรข้ันตน  703.93  738.34 (34.41) (4.66%)  
อตัรากําไรข้ันตน 35.02% 33.74%  1.28%  
EBITDA 99.25 127.60 (28.35) (22.22%)  
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท 18.51 32.97 (14.46) (43.86%)  
กําไรสุทธิตอหุน (หนวย:บาท) 0.05 0.08 (0.03) (37.50%)  
 

หมายเหตุ: EBITDA  หมายถึงกําไรกอนหักตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินได บวกคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 
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สินทรัพยหมุนเวียน
ลดลง 53.71 ลานบาท 
คิดเปน 6.44% 
 
 
 
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เพิ่มข้ึน 25.26 ลานบาท 
คิดเปน 1.44% 
 
หนี้สินหมุนเวียนลดลง
1.11 ลานบาท คิดเปน 
0.09% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สินทรัพยหมนุเวียนลดลง 53.71 ลานบาท เกิดจาก 
- เงินสดและเงินลงทุนลดลง 78.68 ลานบาท คิดเปน  30.63% เนือ่งจากนําไปจายคืนเงินกูยืม

ระยะยาวจากสถาบันทางการเงินและซื้อที่ดินของบริษัทยอย 
- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เพิม่ข้ึน 115.05 ลานบาท คิดเปน 135.15% สวนใหญเปนลูกหนี้

จากธุรกิจคาสงที่เพิม่ข้ึนซึ่งสัมพนัธกับยอดขายที่เพิ่มข้ึน ตามการเปดภาคเรียนการศึกษา 
 

สินทรัพยไมหมนุเวียนเพิม่ข้ึน 25.26 ลานบาท เกิดจากที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ เพิ่มข้ึน 30.99 
ลานบาท จากบริษัทยอยซื้อที่ดินซึ่งเปนที่ต้ังของอาคารเรียนจากผูถือหุนรายหนึ่งของบริษัทยอย 
เปนจํานวน 69 ลานบาท 
 
หนี้สนิหมนุเวียนลดลง 1.11 ลานบาท เกิดจาก 

- หนี้สนิหมนุเวียนอืน่ ลดลง 45.74 ลานบาท สวนใหญเกิดจากเงินรับลวงหนาคาหนังสือ
ที่ลดลงจากการสงสินคาที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ ที่รับจอง
ในชวงปลายป 2559 

- เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป เพิ่มข้ึน 29.59 ลานบาท จากเงินกูยืม 
ของบริษัทยอย ที่ถึงกําหนดชําระ 

- เจาหนี้การคาและเจาหนี้อืน่เพิม่ข้ึน 9.85 ลานบาท สวนใหญเกิดจากเจาหนี้หนังสือ
ตางประเทศที่นําเขามาเพื่อจําหนายในชวงเปดภาคเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 2 : สรุปฐานะทางการเงิน  ณ วันที ่30 มถิุนายน 2560 และวันที ่31 ธันวาคม 2559  

 (หนวย:ลานบาท)  

 งบการเงินรวม  

 30 มถิุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มข้ึน (ลดลง)     %  
สินทรัพยหมนุเวียน 780.35 834.06  (53.71) (6.44%)  
สินทรัพยไมหมนุเวียน 1,780.08 1,754.82  25.26  1.44%  
รวมสินทรัพย 2,560.43 2,588.88  (28.45) (1.10%)  
หนี้สินหมนุเวียน 1,242.96 1,244.07  (1.11)  (0.09%)  
หนี้สินไมหมนุเวียน 335.21 383.85  (48.64) (12.67%)  
รวมหนี้สิน 1,578.17 1,627.92  (49.75) (3.15%)  
รวมสวนของผูถือหุน 982.26 960.96  21.30 2.22%  
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 2,560.43 2,588.88  (28.45) (1.10%)  
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หนี้สินไมหมุนเวียน
ลดลง 48.64 ลานบาท 
คิดเปน 12.67% 
 
 
สวนของผูถอืหุนเพิม่ขึ้น
21.30 ลานบาท  คิดเปน 
2.22% 

หนี้สนิไมหมนุเวียนลดลง 48.64 ลานบาท เกิดจาก 
- เงินกูยืมระยะยาว ลดลง 68.90 ลานบาท จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว 

- รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชีเพิ่มข้ึน 18.31 ลานบาท จากการรับชําระคาธรรมเนียม 
การศึกษาประจําป 2560 
 

 

สวนของผูถือหุนเพิ่มข้ึน 21.30 ลานบาท  เกิดจากผลการดําเนินงานของคร่ึงปแรก 

 
กระแสเงินสดไดมาจาก
กิจกรรมการดําเนินงาน
สําหรับคร่ึงปแรกป  
2560 จํานวน 54.36 ลาน
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- กําไรจากการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน จํานวน 149.43 ลานบาท มาจาก 

o กําไรสุทธิกอนภาษีเงนิไดสําหรับครึ่งปแรกของ ป 2560 จํานวน 25.96 ลานบาท 
o รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษี จํานวน 123.47 ลานบาท เชน คาเส่ือม

ราคาและคาตัดจําหนาย 56.90 ลานบาท, คาใชจายจากสํารองสินคาสูญหาย
เสื่อมสภาพและเคล่ือนไหวชา 16.04 ลานบาท, คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและ
ประมาณการรับคืนสินคา 11.67 ลานบาท, ดอกเบี้ยจาย 10.52 ลานบาท,
ขาดทุนจากการทําลายสินคา 9.12 ลานบาท, สํารองผลประโยชนระยะยาวของ
พนักงาน 9.07 ลานบาท, คาใชจายจากสินคาสูญหาย 5.98 ลานบาท, สิทธิการ
เชาที่ดินและอาคารตัดจาย 5.87 ลานบาท, คาใชจายจากการบริจาคสินคาและ
อุปกรณ 3.59 ลานบาท, รายการปรับปรุงบัญชีเจาหนี้คูปองที่ไมใชสิทธิ (5.51) 
ลานบาท 

- เงินสดลดจากลูกหนีก้ารคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มข้ึน 126.67 ลานบาท สวนใหญมาจากลูกหนี้
ธุรกิจคาสงที่เพิ่มข้ึนจากยอดขายเพิ่มข้ึน จากการเปดภาคเรียนการศึกษาของทุกป 

- เงินสดลดจากหนี้สนิหมนุเวียนอื่นลดลง 38.39 ลานบาท จากเงินรับจองหนังสือที่ลดลง
ตามที่ไดจัดสงมอบสินคาใหลูกคาแลว 

- เงินสดเพิ่มจากสินทรัพยหมนุเวียนอืน่ลดลง 36.76 ลานบาท  เนือ่งจากไดรับหนังสือที่
จายเงินจองลวงหนาจากหนังสือชุด เพียงพอก็พอเพียงแลว 

- เงินสดเพิ่มจากสินคาคงเหลือลดลง 18.66 ลานบาท สวนใหญเปนหนังสือตางประเทศที่

ตาราง 3 : งบกระแสเงินสดไดมา (ใชไป) สําหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุดวันที่ 30 มถิุนายน 2560 และ2559  

 (หนวย:ลานบาท)  

 งบการเงินรวม  

 
ไตรมาส 2/2560 ไตรมาส 2/2559 

เพิ่มข้ึน  
(ลดลง) %  

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน 54.36 16.08 38.28 238.06%  
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมการลงทุน (54.56) 22.88 (77.44) (338.46%)  
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน (43.23) (89.19) 45.97 51.54%  
กระแสเงินสด(ลดลง) (43.43) (50.23) 6.81 13.56%  
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กระแสเงินสดใชไปใน
กิจกรรมการลงทุน
สําหรับไตรมาส 2 ป
2560 จํานวน (54.56 )
ลานบาท 
 
 
กระแสเงินสดใชไปจาก
กิจกรรมจัดหาเงินไตร
มาส 2 ป 2560 จํานวน
(43.23) ลานบาท 

ขายในชวงเปดภาคการศึกษา 
- เงินสดเพิ่มจากรายไดรับลวงหนารอตัดบัญชีเพิ่มข้ึน 18.02 ลานบาท จากการรับเงิน

ลวงหนาคาบํารุงการศึกษาของนักเรียนใหมประจําป 
- เงินสดเพิ่มจากเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นเพิม่ข้ึน 13.51 ลานบาท จากเจาหนี้หนังสือ

ตางประเทศเพิ่มข้ึน 
- เงินสดลดจากการจายผลประโยชนระยะยาวใหกับพนักงาน 8.24 ลานบาท  จากการให

เงินรางวัลเกียรติคุณและเงินเกษียณจากโครงการปรับโครงสรางพนักงานบางสวน 
 

- เงินสดลดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มข้ึน 92.23 ลานบาท จากการซื้อที่ดิน 69 
ลานบาท ของบริษัทยอย, อุปกรณไฟฟาประหยัดพลังงานเพิ่มข้ึน 4.71 ลานบาท, และคา
ตกแตงปรับปรุงสาขาเดิม เพิ่มข้ึน 4.52 ลานบาท, อุปกรณคอมพิวเตอรเพิ่มข้ึน 2.34 ลาน
บาท และปรับปรุง อาคารเรียนของบริษัทยอย 1.35 ลานบาท  

- เงินสดเพิ่มจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 35.86 ลานบาท เพื่อนาํมาจายคืนเงินกูยืม                 
ระยะยาว 

 
- เงินสดลดจากการจายคืนเงินกูยืมจากสถาบันทางการเงินและบุคคลภายนอก จํานวน  

49.86 ลานบาท ตามงวดที่ถึงกําหนดชําระ 
- เงินสดเพิ่มจากเงินกูยืมจากบุคคลภายนอก 10.55 ลานบาท จากการกูยืมของบริษัทยอย 

เพื่อซื้อที่ดิน 

  

ตาราง 4 : อตัราสวนทางการเงินสําหรับไตรมาส 2 ป 2560 และป 2559 

 งบการเงินรวม  

อตัราสวนทางการเงิน   ไตรมาส 
2/2560 

ไตรมาส 
2/2559 

  

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน ROE %  2.08 3.62   
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ROA %  1.42 2.80   
อัตราสวนหนี้สนิตอสวนของผูถือหุน เทา  1.61 1.59   
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เทา  15.80 12.39   

     
 
หมายเหตุ :     
   -  ROE (Return on Equity) = กําไรสุทธิ (เฉพาะสวนของบริษัทใหญ) หาร สวนของผูถือหุน (เฉล่ีย)เฉพาะสวนของบริษัทใหญ 
   -  ROA (Return on Assets) = กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได หารสินทรัพยรวม (เฉล่ีย) 
   -  อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน = หนี้สินรวม หาร สวนของผูถือหุน (รวมสวนของผูถือหุนสวนนอย) 
   -  อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย Debt service Coverage Ration = กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและ

หนี้สินดําเนินงาน+ดอกเบ้ียจาย+คาใชจาย ภาษีเงินได หารดอกเบ้ียจายจากการดําเนินงานและลงทุน 
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ROE เทากบั 2.08% 
ลดลง 1.54% และ 
ROA เทากบั 1.42% 
ลดลง 1.38% 
 
 

อตัราสวนหน้ีสินตอสวน
ของผูถอืหุน เทากบั 1.61 
เทาเพิม่ข้ึน 0.02 เทา 
 
 
อตัราสวนความสามารถ
ชําระดอกเบี้ย เทากับ
15.80 เทาเพิ่มขึ้น                
3.41 เทา 
 
 
 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE)  เทากับ 2.08% ลดลง 1.54% และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 
(ROA) เทากับ 1.42% ลดลง 1.38% ตามผลการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกที่ลดลง 
 
 
 
 
อัตราสวนหนี้สนิตอสวนของผูถือหุนทีเ่พิม่ข้ึน 0.02 เทา จากเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอกที่
เพิ่มข้ึน 
 
 
 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ยเพิ่มข้ึน 3.41 เทา จากดอกเบี้ยที่ลดลงตามภาระเงินตน 
 
 
 
 
 

 
 

 

ลงลายมือช่ือ.................................................. 

      (นายวิบูลยศักด์ิ  อุดมวนิช) 

          รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัทฯ 
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