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ผลการดาํเนินงานสาํหรบังวดเก้าเดือนปี 2560 
 

ภาพรวมธรุกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ซีเอด็ขาดทุน 
สาํหรบังวดเก้าเดือน  
ปี 2560 เท่ากบั 6.30  
ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ในงวดเกา้เดอืน ปี 2560 บรษิทัฯ ยงัคงไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิที$ ชะลอตวัลงอย่างต่อเนื$อง
และเหตุการณ์นํ.าท่วมในหลายภมูภิาคของประเทศไทย สง่ผลใหก้าํลงัซื.อสทุธลิดลง ทาํใหย้อดขายของ
บรษิทัฯ ลดลงในทุกภมูภิาคอย่างต่อเนื$อง  

เพื$อแกไ้ขปญัหาสถานการณ์ดงักล่าวบรษิทัฯ จงึปรบัปรุงประสทิธภิาพการทาํกาํไรของสาขา โดยมกีาร
ปรบัสว่นผสมสนิคา้ในสาขาใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายเพิ$มขึ.น มกีารสง่เสรมิการขายมากขึ.น 
ขณะเดยีวกนับรษิทัฯ พยายามลดค่าใชจ้่ายลงอย่างต่อเนื$อง รวมถงึการปิดสาขาขนาดเลก็ที$ไม่สามารถ
ทาํกาํไรได ้ในงวดเกา้เดอืน ปี 2560 จาํนวน 20 สาขา และทบทวนการเปิดสาขาใหม่อย่างรอบคอบ 

สาํหรบังวดเกา้เดอืน ปี 2560 บรษิทัฯ มสีาขาที$ยงัเปิดดาํเนินการอยู่ ณ วนัที$ 30 กนัยายน 2560 ทั .งสิ.น 
393 สาขา และจุดขายย่อยทั .งสิ.นที$ยงัเปิดดาํเนินการอยู่จาํนวน 1 จุดขาย  

 

โดยสรุปสาระสาํคญัของผลการดาํเนินงาน สาํหรบังวดเกา้เดอืน ปี 2560 มผีลขาดทุนสทุธติามงบการเงนิ
รวมเท่ากบั 6.30 ลา้นบาท ลดลง 27.04 ลา้นบาท คดิเป็น 130.38% เกดิจากขาดทุนสทุธติามงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ เท่ากบั 8.80 ลา้นบาท กาํไรลดลง 23.74 ลา้นบาท คดิเป็น 158.87% เนื$องจาก 

o รายได้รวม ตามงบการเงนิรวม ลดลง 8.90% โดยเป็นรายไดต้ามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ลดลง 9.49% การลดลงสว่นใหญ่เกดิจากยอดขายของธุรกจิคา้ปลกีของรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรท์ี$
ลดลงเนื$องจากไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิและเหตุกาณ์นํ.าท่วมในหลายภูมภิาครวมถงึ
การปิดสาขาที$ไมท่าํกาํไร 
อย่างไรกต็ามอตัรากาํไรขั .นตน้เพิ$มขึ.น 0.63% เกดิจากการปรบัสว่นผสมสนิคา้ใหต้รงกบั
กลุ่มเป้าหมายเพิ$มขึ.น รวมถงึการปรบัเงื$อนไขทางการคา้ใหเ้หมาะสม  

o ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 3.78% โดยเกดิจากค่าเช่า ค่าบรกิาร ค่าสาธารณูปโภค, 
ค่าใชจ้่ายเกี$ยวกบัพนกังานและค่าขนสง่ ค่าวสัดุหบีห่อลดลงตามจาํนวนสาขาที$ดาํเนินการลดลง 
 

อย่างไรกต็ามในงวดเกา้เดอืน ปี 2560 บรษิทัฯ ไดส้าํรองค่าใชจ้า่ย ดงันี.  
- ค่าใชจ้่ายจากสาํรองสนิคา้เสื$อมสภาพเพิ$มขึ.นจาํนวนมากเนื$องจากเหตุการณ์นํ.าท่วมใน

หลายภมูภิาคและจากการปิดสาขาที$ไม่ทาํกาํไร  รวมถงึการรบัคนืสนิคา้เพื$อปรบัปรุง
ประสทิธภิาพการทาํกาํไร 

- ค่าใชจ้่ายจากการประมาณการผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานที$คาํนวณตามหลกั
คณิตศาสตรป์ระกนัภยัและจากการปรบัโครงสรา้งพนกังานบางสว่นสง่ผลใหค่้าใชจ้่าย
ดงักล่าวสงูกว่าปีก่อนมาก 
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o ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 2.84 ลา้นบาท ตามเงนิกูย้มืระยะยาวที$ลดลงจากการจ่ายคนืตาม
งวดที$ถงึกาํหนดชาํระ 

  

 

 
สาํหรบังวดเก้าเดือนปี 
2560 มีอตัรากาํไร
ขั )นต้นเพิ *มขึ)น 0.63% 
 
 
 
สาํหรบังวดเก้าเดือนปี  
2560 ต้นทุนขายสินค้า
และบริการ ลดลง 
216.78 ล้านบาท 
 
EBITDA ลดลง 42.67
ล้านบาท คิดเป็น 
28.35% 

 

สาํหรบังวดเกา้เดอืนปี 2560 เมด็เงนิกาํไรขั .นตน้ เท่ากบั 961.81 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 86.75 
ลา้นบาท คดิเป็น 8.27% เนื$องจากยอดขายที$ลดลง โดยอตัรากาํไรขั .นตน้สาํหรบังวดเกา้เดอืนปี 2560 
เท่ากบั 34.89% เพิ$มขึ.น 0.63% จากปีก่อน สว่นใหญ่เกดิจากการปรบัสว่นผสมสนิคา้ที$มอีตัรากาํไร
ขั .นตน้สงูขึ.น ใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย รวมถงึการปรบัเงื$อนไขทางการคา้ที$
เหมาะสม 

  
ตน้ทุนขายสนิคา้และบรกิารตามงบการเงนิรวม เท่ากบั 1,794.89 ลา้นบาท ลดลง 216.78 ลา้นบาท 
คดิเป็น 10.78% ซึ$งสมัพนัธก์บัยอดขายที$ลดลง  

 
 

 
EBITDA ลดลง 42.67 ลา้นบาท เนื$องจาก กาํไรสทุธลิดลง 130.38% จากการชะลอตวัลงของธุรกจิคา้
ปลกีทั $วไป สง่ผลใหส้ว่นงานธุรกจิคา้ปลกีขาดทุน 
 

ตาราง 2 : ผลการดาํเนินงานสาํหรบังวดเก้าเดือนสิ4นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2560 และ 2559  

 (หน่วย:ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

 
ไตรมาส 3/2560 ไตรมาส 3/2559 

เพิ�มขึ4น  
(ลดลง) %  

รายไดจ้ากการขาย 2,756.70 3,060.23 (303.53) (9.92%)  
ตน้ทุนขาย 1,794.89 2,011.67 (216.78) (10.78%)  
กาํไรขั .นตน้ 961.81 1,048.56 (86.75) (8.27%)  
อตัรากาํไรขั 4นต้น 34.89% 34.26%  0.63%  
EBITDA 107.85 150.52 (42.67) (28.35%)  
กาํไรสทุธสิว่นที$เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (6.30) 20.74 (27.04) (130.38%)  
กาํไรสทุธต่ิอหุน้ (หน่วย:บาท) (0.02) 0.05 (0.07) (140.00%)  

 

หมายเหตุ: EBITDA  หมายถงึกาํไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงนิ และภาษเีงนิได ้บวกค่าเสื$อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 
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สินทรพัยห์มุนเวียน
ลดลง 138.37 ล้านบาท 
คิดเป็น 16.59% 
 
 
 
 
 
 

 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน
ลดลง 34.87 ล้านบาท 
คิดเป็น 1.99% 
 
 

หนี) สินหมุนเวียนลดลง 
103.80 ล้านบาท คิดเป็น 
8.34% 

 
 
 
 

 

 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนลดลง 138.37 ลา้นบาท เกดิจาก 

- สนิคา้ลดลง 72.30 ลา้นบาท คดิเป็น  17.93% จากการขายผ่านสาขาและขายสง่หนงัสอื
ต่างประเทศใหส้ถาบนัการศกึษา นอกจากนี.บรษิทัฯไดต้ั .งสาํรองสนิคา้เสื$อมสภาพและ
เคลื$อนไหวชา้จากสนิคา้ที$ถูกนํ.าท่วมและจากการปิดสาขา  

- เงนิลงทุนชั $วคราวลดลง 71.44 ลา้นบาท คดิเป็น 73.04% เนื$องจากขายเพื$อจ่ายชาํระเงนิ
กูย้มืระยะยาว 

- สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนที$จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ี$ถอืไวเ้พื$อขายเพิ$มขึ.น 50.43 ลา้นบาท  
- สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื$นลดลง 37.95 ลา้นบาท เนื$องจากในปลายปี 2559 บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิ

ล่วงหน้าค่าหนงัสอืเกี$ยวกบัรชักาลที$ 9  
 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนลดลง 34.87 ลา้นบาท เกดิจากการจดัประเภทที$ดนิและอาคารเป็นสนิทรพัย์
รอการขาย 
 
 
หนี.สนิหมุนเวยีนลดลง 103.80 ลา้นบาท เกดิจาก 

- เจา้หนี.การคา้และเจา้หนี.อื$นลดลง 56.17 ลา้นบาท ซึ$งสมัพนัธก์บัยอดขายที$ลดลงและ
จากการชาํระค่าวารสารและหนงัสอืที$เกี$ยวกบัรชักาลที$ 9 

- หนี.สนิหมุนเวยีนอื$น ลดลง 41.53 ลา้นบาท สว่นใหญ่เกดิจากเงนิรบัล่วงหน้าค่าหนงัสอื
ที$ลดลงจากการสง่สนิคา้ที$เกี$ยวกบัพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัรชักาลที$ 9 ที$รบัจอง
ในช่วงปลายปี 2559 
 

 
 

ตาราง G : สรปุฐานะทางการเงิน  ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2559  

 (หน่วย:ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 เพิ�มขึ4น (ลดลง)     %  
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 695.69 834.06  (138.37) (16.59%)  
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 1,719.95 1,754.82  (34.88) (1.99%)  
รวมสินทรพัย ์ 2,415.64 2,588.88  (173.24) (6.69%)  
หนี.สนิหมุนเวยีน 1,140.27 1,244.07  (103.80) (8.34%)  
หนี.สนิไม่หมุนเวยีน 322.04 383.85  (61.81) (16.10%)  
รวมหนี.สนิ 1,462.31 1,627.91 (165.60) (10.17%)  
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 953.33 960.96  (7.63) (0.79%)  
รวมหนี4สินและส่วนของผูถื้อหุ้น 2,415.64 2,588.88  (173.23) (6.69%)  
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หนี) สินไม่หมุนเวียน
ลดลง 61.81 ล้านบาท 
คิดเป็น 16.10% 
 
 

 
ส่วนของผูถื้อหุ้น     
ลดลง 7.63 ล้านบาท  
คิดเป็น 0.79% 

 

หนี.สนิไม่หมุนเวยีนลดลง 61.81 ลา้นบาท เกดิจาก 
- เงนิกูย้มืระยะยาว ลดลง 84.00 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวที$ถงึ

กาํหนดชาํระ 

- รายไดร้บัล่วงหน้ารอตดับญัชเีพิ$มขึ.น 16.70 ลา้นบาท จากการรบัชาํระค่าธรรมเนียม 
การศกึษาประจาํปี 2560 
 

 

สว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง 7.63 ลา้นบาท  เกดิจากบรษิทัฯ มผีลการดาํเนินงานขาดทุน 

 
กระแสเงินสดได้มาจาก
กิจกรรมการดาํเนินงาน
สาํหรบังวดเก้าเดือน ปี  
2560 จาํนวน 62.82  
ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- กาํไรจากการดาํเนินงานที$เป็นตวัเงนิ จาํนวน 165.94 ลา้นบาท มาจาก 

o ขาดทุนสทุธก่ิอนภาษเีงนิไดส้าํหรบังวดเกา้เดอืน ปี 2560 จาํนวน  0.71 ลา้นบาท 
o รายการปรบักระทบยอดกาํไรก่อนภาษ ีจาํนวน 166.65 ลา้นบาท เช่น ค่าเสื$อม

ราคาและค่าตดัจาํหน่าย 84.67 ลา้นบาท, ค่าใชจ้่ายจากสาํรองสนิคา้สญูหาย
เสื$อมสภาพและเคลื$อนไหวชา้ 20.94 ลา้นบาท, ดอกเบี.ยจ่าย 15.10 ลา้นบาท,
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 12.61 ลา้นบาท, ขาดทุนจากการ
ทาํลายสนิคา้ 9.12 ลา้นบาท, สทิธกิารเช่าที$ดนิและอาคารตดัจ่าย 8.80 ลา้นบาท 
ค่าใชจ้่ายจากสนิคา้สญูหาย 7.90 ลา้นบาท, ค่าใชจ้่ายจากการบรจิาคสนิคา้และ
อุปกรณ์ 7.75 ลา้นบาท, ค่าเผื$อหนี.สงสยัจะสญูและประมาณการรบัคนืสนิคา้ 
5.32 ลา้นบาท, รายการปรบัปรุงบญัชเีจา้หนี.คปูองที$ไมใ่ชส้ทิธ ิ(6.39) ลา้นบาท 

- เงนิสดลดจากเจา้หนี.การคา้และเจา้หนี.อื$นลดลง 63.08 ลา้นบาท จากการจ่ายเงนิค่า
วารสารและหนงัสอืเกี$ยวกบัรชักาลที$ 9 

- เงนิสดลดจากหนี.สนิหมุนเวยีนอื$นลดลง 39.70 ลา้นบาท จากเงนิรบัจองหนงัสอืที$ลดลง
ตามที$ไดจ้ดัสง่มอบสนิคา้ใหล้กูคา้แลว้ 

- เงนิสดเพิ$มจากสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื$นลดลง 36.06 ลา้นบาท  เนื$องจากไดร้บัหนงัสอืที$
จ่ายเงนิจองล่วงหน้าจากหนงัสอืชุด เพยีงพ่อกพ็อเพยีงแลว้ 

ตาราง L : งบกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ4นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2560 และ 2559  

 (หน่วย:ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

 
ไตรมาส 3/2560 ไตรมาส 3/2559 

เพิ�มขึ4น  
(ลดลง) %  

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมดาํเนินงาน        62.82 (2.70)         65.52 (24.27%)  
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมการลงทุน (28.59) 51.88 (80.47) (1.55%)  
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจดัหาเงนิ (64.40) (57.07) (7.33) 0.13%  
กระแสเงินสด(ลดลง) (30.18) (7.89) (22.29) 2.83%  
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กระแสเงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมการลงทุน
สาํหรบังวดเก้าเดือน ปี
2560 จาํนวน (28.59 )
ล้านบาท 
 
 
 

กระแสเงินสดใช้ไปจาก
กิจกรรมจดัหาเงิน
สาํหรบังวดเก้าเดือน ปี
2560 จาํนวน (64.40) 
ล้านบาท 

- เงนิสดลดจากลกูหนี.การคา้และลกูหนี.อื$นเพิ$มขึ.น 28.34 ลา้นบาท สว่นใหญ่มาจากการขาย
หนงัสอืใหก้บักลุ่มสถาบนัการศกึษา 

- เงนิสดเพิ$มจากสนิคา้คงเหลอืลดลง 26.60 ลา้นบาท จากการขายและการบรหิารสนิคา้ที$มี
ประสทิธภิาพ 

- เงนิสดลดจากรายไดร้บัล่วงหน้ารอตดับญัชลีดลง 11.25 ลา้นบาท เนื$องจากในไตรมาส 2 
ของทุกปีจะไดร้บัเงนิค่าบาํรุงการศกึษาของนกัศกึษาใหม ่

- เงนิสดลดจากการจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวใหก้บัพนกังาน 9.93 ลา้นบาท  จากการให้
เงนิรางวลัเกยีรตคุิณและเงนิเกษยีณจากโครงการปรบัโครงสรา้งพนกังานบางสว่น 

 
- เงนิสดลดจากการซื.อที$ดนิ อาคารและอุปกรณ์เพิ$มขึ.น 106 ลา้นบาท จากการซื.อที$ดนิ 69 

ลา้นบาท และปรบัปรุงอาคารเรยีนของบรษิทัย่อย 1.35 ลา้นบาท ในไตรมาส 2, และค่า
ตกแต่งปรบัปรุงสาขาเดมิและเปิดสาขาใหม่ รวมถงึการจดัซื.อคอมพวิเตอรแ์ละ อุปกรณ์
ไฟฟ้าประหยดัพลงังานเพิ$มขึ.น  

- เงนิสดเพิ$มจากการขายเงนิลงทนุชั $วคราว 72.48 ลา้นบาท เพื$อนํามาจ่ายคนืเงนิกูย้มื                 
ระยะยาว 

 
- เงนิสดลดจากการจ่ายคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัทางการเงนิและบคุคลภายนอก จาํนวน  

71.03 ลา้นบาท ตามงวดที$ถงึกาํหนดชาํระ 
- เงนิสดเพิ$มจากเงนิกูย้มืจากบุคคลภายนอก 10.55 ลา้นบาท จากการกูย้มืของบรษิทัย่อย 

เพื$อซื.อที$ดนิในไตรมาส 2 

ตาราง M : อตัราส่วนทางการเงินสาํหรบังวดเก้าเดือน ไตรมาสที� 3/2560 และ 2559 

 งบการเงินรวม  

อตัราส่วนทางการเงิน   
ไตรมาส 
3/2560 

ไตรมาส 
3/2559 

  

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ROE %  (0.71) 0.40   
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ROA %  0.58 1.34   
อตัราสว่นหนี.สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า  1.53 1.62   
อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบี.ย เท่า  12.23      11.13   

     
 
หมายเหตุ :     
   -  ROE (Return on Equity) = กาํไรสุทธ ิ(เฉพาะส่วนของบรษิทัใหญ่) หาร ส่วนของผูถ้อืหุน้ (เฉลี$ย)เฉพาะส่วนของบรษิทัใหญ่ 
   -  ROA (Return on Assets) = กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงนิและค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้หารสนิทรพัยร์วม (เฉลี$ย) 
   -  อตัราส่วนหนี.สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ = หนี.สนิรวม หาร ส่วนของผูถ้อืหุน้ (รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย) 
   -  อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี.ย Debt service Coverage Ration = กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี$ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละ

หนี.สนิดาํเนินงาน+ดอกเบี.ยจ่าย+ค่าใชจ่้าย ภาษเีงนิได ้หารดอกเบี.ยจ่ายจากการดาํเนินงานและลงทุน 
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ROE เท่ากบั (0.71%) 
ลดลง 1.11% และ 
ROA เท่ากบั 0.58% 
ลดลง 0.76% 
 

อตัราส่วนหนี) สินต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 1.53 
เท่าลดลง 0.09  เท่า 
 
อตัราส่วนความสามารถ
ชาํระดอกเบี)ย เท่ากบั 
12.23  เท่าเพิ *มขึ)น                
1.10 เท่า 
 
 

 

 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE)  เท่ากบั (0.71%) ลดลง 1.11% และอตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัย ์(ROA) เท่ากบั 0.58% ลดลง 0.76% ตามผลการดาํเนินงานของธุรกจิคา้ปลกีที$ลดลง 
 
 
 

อตัราสว่นหนี.สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ที$ลดลง 0.09 เท่า จากการจ่ายชาํระเงนิกูต้ามงวดที$ถงึกาํหนด
ชาํระและชาํระเจา้หนี.การคา้ของกลุ่มหนงัสอืที$เกี$ยวกบัรชักาลที$ 9 
 
 
อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบี.ยเพิ$มขึ.น  1.10 เท่า จากดอกเบี.ยที$ลดลงตามภาระเงนิตน้ 
 
 
 
 
 

 
 

 

ลงลายมอืชื$อ.................................................. 

      (นายวบิลูยศ์กัดิ e  อุดมวนิช) 

          รองกรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการบรษิทัฯ 
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