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ซีเอด็ ขาดทุน 
สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 
2561 เท่ากบั 3.59  
ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ในไตรมาสที� 1 ปี 2561 บรษิทัฯ ยงัประสบปญัหาการขาดทุนอยา่งต่อเนื�อง แมว้่าบรษิทัฯ ไดท้าํการ
พฒันารปูแบบ พรอ้มทั +งเร่งปรบัตวัเพื�อสนองความตอ้งการของลกูคา้ อกีทั +งแขง่ขนักบัคู่แขง่ทางการ
ตลาดและเทคโนโลยทีี�มกีารเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเรว็และซบัซอ้นขึ+น  

เพื�อแกไ้ขปญัหาสถานการณ์ดงักล่าวบรษิทัฯ จงึปรบัปรุงประสทิธภิาพการทาํกาํไรของสาขา โดยมกีาร
ปรบัสว่นผสมสนิคา้ในสาขาใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายเพิ�มขึ+น มกีจิกรรมสง่เสรมิการขายมากขึ+น 
ขณะเดยีวกนับรษิทัฯ พยายามลดค่าใชจ้่ายลงอย่างต่อเนื�อง รวมถงึการปิดสาขาขนาดเลก็ที�ไม่สามารถ
ทาํกาํไรได ้ในไตรมาสที� 1 ปี 2561 จาํนวน 13 สาขา และทบทวนการเปิดสาขาใหม่อย่างรอบคอบ 

สาํหรบัไตรมาสที� 1 ปี 2561 บรษิทัฯ มสีาขาที�ยงัเปิดดาํเนินการอยู่ ณ วนัที� 31 มนีาคม 2561 ทั +งสิ+น  
379 สาขา และจุดขายย่อยทั +งสิ+นที�ยงัเปิดดาํเนินการอยู่จาํนวน 1 จุดขาย  

 

โดยสรุปสาระสาํคญัของผลการดาํเนินงาน สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2561 มผีลขาดทุนสทุธติามงบการเงนิ
รวมเท่ากบั 3.59 ลา้นบาท ขาดทุนเพิ�มขึ+น 1.99 ลา้นบาท คดิเป็น 124.38% เกดิจากขาดทุนสทุธติามงบ
การเงนิเฉพาะกจิการ เท่ากบั 4.40 ลา้นบาท ขาดทุนเพิ�มขึ+น 2.77 ลา้นบาท คดิเป็น 170.29% เนื�องจาก 

o รายได้รวม ตามงบการเงนิรวม ลดลง 12.68% โดยเป็นรายไดต้ามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ลดลง 13.46% การลดลงสว่นใหญ่เกดิจากยอดขายของธุรกจิคา้ปลกีของรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์
ที�ลดลงเนื�องจากไดร้บัผลกระทบจากจาํนวนคนเดนิในศนูยก์ารคา้น้อยลงและพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคที�ใหค้วามสนใจกบัสื�อ Social Media มากขึ+น การรบัรูข้า่วสารและหาความรูผ้่านระบบ 
Online มากขึ+น ทาํใหเ้กดิผลกระทบเชงิลบต่อธุรกจิคา้ปลกีในภาพรวม รวมถงึการปิดสาขาที�ไม่
ทาํกาํไร 
อย่างไรกต็ามอตัรากาํไรขั +นตน้ลดลง 0.38% เกดิจากการทาํกจิกรรมทางการตลาดเพื�อสง่เสรมิ
การขาย  

o ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 12.78% โดยเกดิจากค่าเช่า ค่าบรกิาร ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัพนกังานและค่าขนสง่ ค่าวสัดุหบีห่อลดลงตามจาํนวนสาขาที�ดาํเนินการลดลง 
และค่าไฟลดลงจากการใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าประหยดัพลงังาน 

o ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 1.02 ลา้นบาท ตามเงนิกูย้มืระยะยาวที�ลดลงจากการจ่ายคนืตาม
งวดที�ถงึกาํหนดชาํระ 
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สาํหรบังวดไตรมาส 1 ปี 
2561 มีอตัรากาํไร
ขั )นต้นลดลง 0.38% 
 

 
สาํหรบัไตรมาส 1 ปี  
2561 ต้นทุนขายสินค้า
และบริการ ลดลง 77.80 
ล้านบาท 
 
EBITDA ลดลง 3.35 
ล้านบาท คิดเป็น 
10.34% 

 

สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2561 เมด็เงนิกาํไรขั +นตน้ เท่ากบั 282.53 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 44.68 ลา้น
บาท คดิเป็น 13.65% เนื�องจากยอดขายที�ลดลง โดยอตัรากาํไรขั +นตน้สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2561 
เท่ากบั 33.50% ลดลง 0.38% จากปีก่อน เกดิจากการจดักจิกรรมทางการตลาดเพื�อเป็นการสง่เสรมิ
การขายใหล้กูคา้ในธุรกจิคา้ปลกี 

  
ตน้ทุนขายสนิคา้และบรกิารตามงบการเงนิรวม เท่ากบั 560.90 ลา้นบาท ลดลง 77.80 ลา้นบาท คดิ
เป็น 12.18% ซึ�งสมัพนัธก์บัยอดขายที�ลดลง  

 
 
 
EBITDA ลดลง 3.35 ลา้นบาท เนื�องจาก กาํไรสทุธลิดลง 1.99 ลา้นบาท จากการชะลอตวัลงของธุรกจิ
คา้ปลกีทั �วไป สง่ผลใหส้ว่นงานธรุกจิคา้ปลกีขาดทุน 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 1 : ผลการดาํเนินงานสาํหรบังวดสามเดือนสิ4นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2561 และ 2560  

 (หน่วย:ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

     ไตรมาส  1/2561  ไตรมาส  1/2560 เพิ�มขึ4น(ลดลง) %  
รายไดจ้ากการขาย 843.43  965.91  (122.48) (12.68%)  
ตน้ทุนขาย 560.90  638.70  (77.80) (12.18%)  
กาํไรขั +นตน้ 282.53  327.21  (44.68) (13.65%)  
อตัรากาํไรขั 4นต้น 33.50% 33.88%  (0.38%)  
EBITDA 29.04 32.39 (3.35) (10.34%)  
กาํไรสทุธสิว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (3.59) (1.60) (1.99) 124.38%  
กาํไรสทุธต่ิอหุน้ (หน่วย:บาท) (0.009) (0.004) (0.01) 125.00%  

 

หมายเหตุ: EBITDA  หมายถงึกาํไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงนิ และภาษเีงนิได ้บวกค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 
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สินทรพัยห์มุนเวียน
เพิ :มขึ)น 85.49 ล้านบาท 
คิดเป็น 12.74% 

 
 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน
ลดลง 24.27 ลา้นบาท 
คิดเป็น 1.17% 
 
 

หนี) สินหมุนเวียนลดลง 
129.75 ล้านบาท คิดเป็น 
9.98% 
 

หนี) สินไม่หมุนเวียน
เพิ :มขึ)น 193.76 ลา้นบาท 
คิดเป็น 99.07% 
 

 

ส่วนของผูถื้อหุ้น     
ลดลง 2.79 ล้านบาท  
คิดเป็น 0.22% 

 

 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนเพิ�มขึ+น 85.49 ลา้นบาท เกดิจาก 

- ลกูหนี+การคา้และลกูหนี+อื�นเพิ�มขึ+น 54.28 ลา้นบาท คดิเป็น 68.69% สว่นใหญ่มาจากลกูหนี+
กลุ่มสถาบนัการศกึษา ตามการเปิดภาคเรยีนใหม ่

- สนิคา้เพิ�มขึ+น 31.52 ลา้นบาท คดิเป็น 9.70% จากหนงัสอืต่างประเทศที�ส ั �งไวเ้ตรยีมรองรบั
การเปิดภาคเรยีนใหม ่

 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนลดลง 24.27 ลา้นบาท เกดิจากการตดัจาํหน่ายค่าตกแต่งของสาขาที�ปิด
ดาํเนินการในไตรมาส 1 ปี 2018 จาํนวน 13 สาขา  
 
 

 
หนี+สนิหมุนเวยีนลดลง 129.75 ลา้นบาท เกดิจากการจดัประเภทเงนิกูย้มืระยะยาว 
 
 
 

 

หนี+สนิไม่หมุนเวยีนเพิ�มขึ+น 193.76 ลา้นบาท เกดิจากการจดัประเภทเงนิกูย้มืระยะยาวกลบัมา
เนื�องจากไดร้บัหนงัสอืพจิารณาการผ่อนปรนการปฏบิตัติามเงื�อนไขในการดาํรงอตัราสว่นทาง
การเงนิจากธนาคารแลว้ในไตรมาสนี+ 
 

 

สว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง 2.79 ลา้นบาท  เกดิจากบรษิทัฯ มผีลการดาํเนินงานขาดทุน  
 
 
 

ตาราง F : สรปุฐานะทางการเงิน  ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2560  

 (หน่วย:ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 เพิ�มขึ4น (ลดลง)     %  
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 756.48 670.99 85.49 12.74%  
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 2,044.37 2,068.64 (24.27) (1.17%)  
รวมสินทรพัย ์ 2,800.85 2,739.63 61.22 2.23%  
หนี+สนิหมุนเวยีน 1,170.52 1,300.27 (129.75) (9.98%)  
หนี+สนิไม่หมุนเวยีน 389.33 195.57 193.76 99.07%  
รวมหนี+สนิ 1,559.85 1,495.84 64.01 4.28%  
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,241.00 1,243.79 (2.79) (0.22%)  
รวมหนี4สินและส่วนของผูถื้อหุ้น 2,800.85 2,739.63 61.22 2.23%  
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กระแสเงินสดใช้ไปจาก
กิจกรรมการดาํเนินงาน
สาํหรบัไตรมาส 1 ปี  
2561 จาํนวน (20.53)  
ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

- กาํไรจากการดาํเนินงานที�เป็นตวัเงนิ จาํนวน 44.87 ลา้นบาท มาจาก 
o ขาดทุนสทุธก่ิอนภาษเีงนิไดส้าํหรบัไตรมาส 1 ปี 2561 จาํนวน  3.77 ลา้นบาท 
o รายการปรบักระทบยอดกาํไรก่อนภาษ ีจาํนวน 48.64 ลา้นบาท เช่น ค่าเสื�อม

ราคาและค่าตดัจาํหน่าย 25.96 ลา้นบาท, ค่าเผื�อหนี+สงสยัจะสญูและประมาณการ
รบัคนืสนิคา้ 4.84 ลา้นบาท,  สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4.69 ลา้น
บาท,  ดอกเบี+ยจา่ย 4.13 ลา้นบาท, ค่าใชจ้่ายจากสนิคา้สญูหาย 3.10 ลา้นบาท, 
สทิธกิารเช่าที�ดนิและอาคารตดัจา่ย 2.72 ลา้นบาท, ขาดทุนจากการจาํหน่ายและ
ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 2.15 ลา้นบาท  

- เงนิสดลดจากลกูหนี+การคา้และลกูหนี+อื�นเพิ�มขึ+น 59.12 ลา้นบาท จากการขายใหก้ลุ่ม
สถาบนัและโรงเรยีนเนื�องจากเป็นช่วงเปิดภาคการศกึษา 

- เงนิสดเพิ�มจากเจา้หนี+การคา้และเจา้หนี+อื�นเพิ�ม 47.60 ลา้นบาท เนื�องจากมกีารซื+อเพื�อ
รองรบัการเปิดภาคการศกึษา  

- เงนิสดลดจากสนิคา้คงเหลอืเพิ�มขึ+น 37.42 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นหนงัสอืต่างประเทศที�
เตรยีมไวร้องรบัการเปิดภาคการศกึษา 

- เงนิสดลดจากรายไดร้บัล่วงหน้ารอตดับญัชลีดลง 12.18 ลา้นบาท จากการรบัรูร้ายไดค่้า
บาํรุงการศกึษาของนกัเรยีนประจาํงวด 

- เงนิสดลดจากสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�นเพิ�มขึ+น 5.34 ลา้นบาท จากค่าเบี+ยประกนัจ่าย
ล่วงหน้าของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  

- เงนิสดลดจากการจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวใหก้บัพนกังาน 3.79 ลา้นบาท  จากการให้
เงนิรางวลัเกยีรตคุิณ  

 
 
 
 
 

ตาราง L : งบกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) สาํหรบังวดสามเดือนสิ4นสุดวนัที� 31 มีนาคม ปี 2561 และ 2560  

 (หน่วย:ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

 
     ไตรมาส  1/2561      ไตรมาส1/2560 เพิ�มขึ4น (ลดลง) %  

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมดาํเนินงาน       (20.53) (89.02)                68.49 (76.94%)  
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมการลงทุน (7.45) (22.41)                14.96 (66.76%)  
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจดัหาเงนิ          4.90                 41.37 (36.47) (88.16%)  
กระแสเงินสด(ลดลง) (23.08) (70.06)                   46.98 (67.06%)  
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กระแสเงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมการลงทุน
สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 
2561 จาํนวน (7.45) ล้าน
บาท 
 

 
 

กระแสเงินสดได้มาจาก
กิจกรรมจดัหาเงิน
สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 
2561 จาํนวน 4.90  
ล้านบาท 

- เงนิสดรบัจากเงนิมดัจาํการขายที�ดนิและอาคารสาํนกังานเดมิ 20.00 ลา้นบาท 
- เงนิสดลดจากการซื+อเงนิลงทุนชั �วคราว 16.32 ลา้นบาท  
- เงนิสดลดจากการซื+ออุปกรณ์เพิ�มขึ+น 11.36 ลา้นบาท จากการซื+อชั +นวางหนงัสอืและ

อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์ 
 
 

- เงนิสดเพิ�มจากเงนิกูย้มืระยะสั +นจากสถาบนัการเงนิ 30 ลา้นบาท เพื�อใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีน  
- เงนิสดลดจากการจ่ายคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัทางการเงนิ จาํนวน 25.10 ลา้นบาท  

 
 
 

 
ROE เท่ากบั (2.82%) 
ลดลง 5.32% และ 
ROA เท่ากบั (0.13%) 
ลดลง 2.19% 
 

อตัราส่วนหนี) สินต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 1.26 
เท่าลดลง 0.42  เท่า 
 
 
 
 

 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE)  เท่ากบั (2.82%) ลดลง 5.32% และอตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัย ์(ROA) เท่ากบั (0.13%) ลดลง 2.19% ตามผลการดาํเนินงานของธุรกจิคา้ปลกีที�ลดลง 
 
 
 

อตัราสว่นหนี+สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ที�ลดลง 0.42 เท่า จากสว่นของผูถ้อืหุน้ที�เพิ�มขึ+นจากการตรีาคา
สนิทรพัยใ์หม ่
 
 
 
 
 
 

ตาราง M : อตัราส่วนทางการเงินสาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2561 และ 2560 
 งบการเงินรวม  

อตัราส่วนทางการเงิน   Q1’2561 Q1’2560   
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ROE %  (2.82) 2.50   
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ROA %  (0.13) 2.06   
อตัราสว่นหนี+สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า  1.26 1.68   
อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบี+ย เท่า       11.94       13.56   

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�ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี+สนิ

ดาํเนินงาน+ดอกเบี+ยจ่าย+ค่าใชจ่้าย ภาษเีงนิได ้หารดอกเบี+ยจ่ายจากการดาํเนินงานและลงทุน 
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อตัราส่วนความสามารถ
ชาํระดอกเบี)ย เท่ากบั 
11.94  เท่า ลดลง               
1.62 เท่า 
 

อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบี+ยลดลง  1.62 เท่า จากดอกเบี+ยที�ลดลงตามภาระเงนิตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    ลงลายมอืชื�อ.................................................. 

        (นายวบิลูยศ์กัดิ k  อุดมวนิช) 

          รองกรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการบรษิทัฯ 
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http://www.se-ed.com 
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