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ซีเอด็ มีกาํไร 
สาํหรบัไตรมาส 2 ปี 
2561 งวด 6 เดือน 
เท่ากบั 53.34 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สาํหรบังวด 6 เดอืน ปี 2561 บรษิทัฯ ยงัคงปรบัตวัอย่างต่อเนื�องเพื�อสนองตอบความตอ้งการของ
ลกูคา้ และเพื�อใหแ้ขง่ขนักบัคูแ่ขง่ทางการตลาดและเทคโนโลยทีี�มกีารเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเรว็และ
ซบัซอ้นขึ-น เพื�อแกไ้ขปญัหาสถานการณ์ดงักล่าวบรษิทัฯ จงึปรบัปรุงประสทิธภิาพการทาํกาํไรของ
สาขา โดยมกีารปรบัสว่นผสมสนิคา้ในสาขาใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายเพิ�มขึ-น มกีจิกรรมสง่เสรมิ
การขายมากขึ-น ขณะเดยีวกนับรษิทัฯ พยายามลดค่าใชจ้่ายลงอย่างต่อเนื�อง รวมถงึการปิดสาขาที�
ไม่สามารถทาํกาํไรได ้ในงวดหกเดอืนแรกปี 2561 จาํนวน 20 สาขา และทบทวนการเปิดสาขาใหม่
อย่างรอบคอบ 

สาํหรบังวด 6 เดอืน ปี 2561 บรษิทัฯ มสีาขาที�ยงัเปิดดาํเนินการอยู่ ณ วนัที� 30 มถุินายน 2561 
ทั -งสิ-น  371 สาขา  

โดยสรุปสาระสาํคญัของผลการดาํเนินงาน สาํหรบัไตรมาส 2 ปี 2561 มกีาํไรสทุธติามงบการเงนิรวม
เท่ากบั 53.34 ลา้นบาท กาํไรเพิ�มขึ-น 28.10 ลา้นบาท คดิเป็น 111.31% เกดิจากกาํไรสทุธติามงบ
การเงนิเฉพาะกจิการ เท่ากบั 39.24 ลา้นบาท กาํไรเพิ�มขึ-น 27.05 ลา้นบาท คดิเป็น 221.82% 
เนื�องจาก 

o รายได้รวม ตามงบการเงนิรวม ลดลง 11.75% โดยเป็นรายไดต้ามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ลดลง 12.62% การลดลงสว่นใหญ่เกดิจากยอดขายของธุรกจิคา้ปลกีของรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็
เตอรท์ี�ลดลง เนื�องจากไดร้บัผลกระทบจากจาํนวนคนเดนิในศนูยก์ารคา้น้อยลงและ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคที�ใชเ้วลากบัการรบัรูข้า่วสารผ่าน ระบบ Online มากขึ-น ทาํใหเ้กดิผล
กระทบเชงิลบต่อธุรกจิคา้ปลกีในภาพรวม รวมถงึยอดขายที�ลดลงจากการปิดสาขาที�ไม่ทาํ
กาํไร 
อย่างไรกต็ามอตัรากาํไรขั -นตน้เพิ�มขึ-น 1% เกดิจากการปรบัสว่นผสมของสนิคา้ภายในรา้น
โดยเน้นสภาพการทาํกาํไรใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิ�งขึ-น อกีทั -งมกีารเจรจาขอปรบัเงื�อนไข
ทางการคา้ใหเ้หมาะสมมากขึ-น 

o ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 13.05% โดยเกดิจากการการปรบัปรุงประสทิธภิาพ
การทาํงาน การบรหิารจดัการสนิคา้ไดด้ขี ึ-นและควบคุมค่าใชจ้่ายในสว่นต่างๆ ดขีึ-น 

o  ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ลดลง 2.56 ลา้นบาท ตามเงนิกูย้มืระยะยาวที�ลดลงจากการจ่ายคนื 
 ตามงวดที�ถงึกาํหนดชาํระ 
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อตัรากาํไรขั 2นต้น  
เพิ�มขึ2น 1% 
 
 
 

ต้นทุนขายสินค้าและ
บริการ ลดลง 175.12 
ล้านบาท 
 
EBITDA เพิ�มขึ2น 20.61 
ล้านบาท คิดเป็น 
20.77% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สาํหรบัไตรมาส 2 ปี 2561 เมด็เงนิกาํไรขั -นตน้ เท่ากบั 636.67 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 67.27 ลา้น
บาท คดิเป็น 9.56% เนื�องจากยอดขายที�ลดลง โดยอตัรากาํไรขั -นตน้สาํหรบัไตรมาส 2 ปี 2561 
เท่ากบั 36.01%  เพิ�มขึ-น  1% จากปีก่อน เกดิจากการปรบัสว่นผสมของสนิคา้ใหม้สีภาพการทาํกาํไร
ใหด้ขี ึ-น  

 

ตน้ทุนขายสนิคา้และบรกิารตามงบการเงนิรวม เท่ากบั 1,131.28 ลา้นบาท ลดลง 175.12 ลา้นบาท 
คดิเป็น 13.40% ซึ�งสมัพนัธก์บัยอดขายที�ลดลง  

 

 
EBITDA  เพิ�มขึ-น  20.61 ลา้นบาท เนื�องจากกาํไรสทุธ ิเพิ�มขึ-น  27.71 ลา้นบาท เกดิจากการบรหิาร
จดัการสนิคา้ดขีึ-น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง @ : ผลการดาํเนินงานสาํหรบังวดหกเดือนสิ2นสุดวนัที� 30 มิถนุายน  2561 และ 2560  

 (หน่วย:ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

     ไตรมาส  2/2561  ไตรมาส  2/2560 เพิ�มขึ2น(ลดลง) %  
รายไดจ้ากการขาย 1,767.95  2,010.33  (242.39) (12.06%)  
ตน้ทุนขาย 1,131.28 1,306.40  (175.12) (13.40%)  
กาํไรขั -นตน้ 636.67  703.93  (67.27) (9.56%)  
อตัรากาํไรขั 2นต้น 36.01% 35.02%  1.00%  
EBITDA 119.86 99.25 20.61 20.77%  
กาํไรสทุธสิว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 46.22 18.51 27.71 149.70%  
กาํไรสทุธต่ิอหุน้ (หน่วย:บาท) 0.12 0.05 0.07 140.00%  

 

หมายเหตุ: EBITDA  หมายถงึกาํไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงนิ และภาษเีงนิได ้บวกค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 
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สินทรพัยห์มุนเวียน
เพิ +มขึ.น 121.31 ลา้นบาท 
คิดเป็น 18.08% 

 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน
ลดลง 45.13 ลา้นบาท 
คิดเป็น 2.18% 
 
 

หนี. สินหมุนเวียนลดลง 
157.99 ล้านบาท คิดเป็น 
12.15% 
 
 

หนี. สินไม่หมุนเวียน
เพิ +มขึ.น 180.83 ลา้นบาท 
คิดเป็น 92.46% 
 
 

ส่วนของผูถื้อหุ้น  
เพิ +มขึ.น 53.34 
 ล้านบาท  คิดเป็น 
4.29% 

 

 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนเพิ�มขึ-น 121.31 ลา้นบาท เกดิจาก 

- ลกูหนี-การคา้และลกูหนี-อื�นเพิ�มขึ-น 125.67 ลา้นบาท คดิเป็น 159.02% สว่นใหญ่มาจาก
ลกูหนี-กลุ่มสถาบนัการศกึษา ตามการเปิดภาคเรยีนใหม่ของทุกปี 

- เงนิลงทุนชั �วคราว เพิ�มขึ-น 16.94 ลา้นบาท คดิเป็น 89.70% 
 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนลดลง 45.13 ลา้นบาท เกดิจากที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ลดลงตามค่าเสื�อม
ราคาประจาํงวดในงวด 6 เดอืนแรก 
 
 

 
หนี-สนิหมุนเวยีนลดลง 157.99 ลา้นบาท เกดิจากการจดัประเภทเงนิกูย้มืจากธนาคารกลบัไปเป็น
เงนิกูย้มืระยะยาว 
 
 
 

หนี-สนิไม่หมุนเวยีนเพิ�มขึ-น 180.83 ลา้นบาท เกดิจากการจดัประเภทเงนิกูย้มืระยะยาวกลบัมา
เนื�องจากไดร้บัหนงัสอืพจิารณาการผ่อนปรนการปฏบิตัติามเงื�อนไขในการดาํรงอตัราสว่นทาง
การเงนิจากธนาคารแลว้ในไตรมาสที�ผ่านมา 
 

 

สว่นของผูถ้อืหุน้เพิ�มขึ-น  53.34 ลา้นบาท  เกดิจากผลกาํไรจากการดาํเนินงาน  
 
 

ตาราง G : สรปุฐานะทางการเงิน  ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2560  

 (หน่วย:ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

 30 มิถนุายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 เพิ�มขึ2น (ลดลง)     %  
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 792.30 670.99 121.31 18.08%  
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 2,023.51 2,068.64 (45.13) (2.18%)  
รวมสินทรพัย ์ 2,815.81 2,739.63 76.18 2.78%  
หนี-สนิหมุนเวยีน 1,142.28 1,300.27 (157.99) (12.15%)  
หนี-สนิไม่หมุนเวยีน 376.40 195.57 180.83 92.46%  
รวมหนี-สนิ 1,518.68 1,495.84 22.84 1.53%  
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,297.13 1,243.79 53.34 4.29%  
รวมหนี2สินและส่วนของผูถื้อหุ้น 2,815.81 2,739.63 76.18 2.78%  
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กระแสเงินสดได้มาจาก
กิจกรรมการดาํเนินงาน
สาํหรบัไตรมาส 2 ปี  
2561 จาํนวน 32.65  
ล้านบาท 
 

 
กระแสเงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมการลงทุน
สาํหรบัไตรมาส 2 ปี 
2561 จาํนวน (18.72) 
ล้านบาท 
 

 
 
 
 

กระแสเงินสดใช้ไปจาก
กิจกรรมจดัหาเงิน
สาํหรบัไตรมาส 2 ปี 
2561 จาํนวน (40.00) 
ล้านบาท 

 
 

- กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน 32.65 ลา้นบาท มาจาก 
o กาํไรจากการดาํเนินงานที�เป็นตวัเงนิ 144.15 ลา้นบาท 
o จากการเปลี�ยนแปลงในสนิทรพัยด์าํเนินงานเพิ�มขึ-น 144.78 ลา้นบาท ซึ�งสว่น

ใหญ่เป็นลกูหนี-การคา้จากการขายใหก้ลุ่มสถาบนัและโรงเรยีน ในช่วงเปิดภาค
การศกึษาของทุกปี 

o หนี-สนิดาํเนินงานเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ-น 35.63 ลา้นบาท เนื�องจากเจา้หนี-การคา้
เพิ�มขึ-นจากการซื-อสนิคา้เพื�อรองรบัการเปิดภาคการศกึษา 

 

- เงนิสดรบัจากเงนิมดัจาํการขายที�ดนิและอาคารสาํนกังานเดมิ 20 ลา้นบาท 
- เงนิสดลดจากการซื-อเงนิลงทุนชั �วคราว 16.50 ลา้นบาท  
- เงนิสดลดจากการซื-ออุปกรณ์เพิ�มขึ-น 22.91 ลา้นบาท จากการซื-อชั -นวางหนงัสอืและ

อุปกรณ์คอมพวิเตอร,์ ค่าตกแต่งสาขา, และค่าก่อสรา้งอาคารเรยีนของบรษิทัย่อย 6.19 
ลา้นบาท 

 
 

- เงนิสดลดจากการจ่ายคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัทางการเงนิ จาํนวน 40.30 ลา้นบาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง K : งบกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) สาํหรบังวดหกเดือนสิ2นสุดวนัที� 30 มิถนุายน  ปี 2561 และ 2560  

 (หน่วย:ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

 
     ไตรมาส 2/2561      ไตรมาส 2/2560 เพิ�มขึ2น (ลดลง) %  

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมดาํเนินงาน        32.65                 54.36                (21.71)   (39.94%)  
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมการลงทุน (18.72) (54.55)                35.83    65.68%  
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจดัหาเงนิ (40.00)                (43.23)                  3.23 7.47%  
กระแสเงินสด(ลดลง) (26.07) (43.42)                    17.35 39.96%  
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ROE เท่ากบั 0.19%
เพิ +มขึ.น 0.42% และ 
ROA เท่ากบั 0.88% 
เพิ +มขึ.น 0.07% 
 

อตัราส่วนหนี. สินต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 1.17 
เท่าลดลง 0.44  เท่า 
 
อตัราส่วนความสามารถ
ชาํระดอกเบี.ย เท่ากบั 
19.14  เท่า เพิ +มขึ.น             
3.83 เท่า 
 

 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE)  เท่ากบั 0.19% เพิ�มขึ-น 0.42% และอตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัย ์(ROA) เท่ากบั 0.88% เพิ�มขึ-น 0.07% ตามผลการดาํเนินงานสาํหรบัครึ�งปีแรกที�ดขี ึ-น  
 
 

 
อตัราสว่นหนี-สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ที�ลดลง 0.44 เท่า จากสว่นของผูถ้อืหุน้ที�เพิ�มขึ-นจากการตรีาคา
สนิทรพัยใ์หมใ่นชว่งปลายปี 2560 
 
 
 

อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบี-ยเพิ�มขึ-น  3.83 เท่า จากกาํไรจาการดาํเนินงานที�เพิ�มขึ-นและ
ดอกเบี-ยจ่ายที�ลดลงตามภาระเงนิตน้ 
 
 

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

        (นายวบิลูยศ์กัดิ X  อุดมวนิช) 

          รองกรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการบรษิทัฯ 
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ตาราง M : อตัราส่วนทางการเงินสาํหรบัไตรมาส 2 ปี 2561 และ 2560 
 งบการเงินรวม  

อตัราส่วนทางการเงิน   Q2’2561 Q2’2560   
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ROE %  0.19       (0.23)   
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ROA %  0.88 0.81   
อตัราสว่นหนี-สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า  1.17 1.61   
อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบี-ย เท่า       19.14       15.31   

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 
     


