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ซีเอด็ มีกาํไร 
สาํหรบัปี 2561 เท่ากบั 
14.61 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใน ปี 2561 บรษิทัฯ สามารถปรบัตวัไดด้ยีิ�งขึ�นในทุกๆ ดา้น อาท ิ 

o การบรหิารจดัการสนิคา้ใหม้อีตัราการหมุนเวยีนที�มปีระสทิธภิาพมากขึ�น สง่ผลใหค่้าใชจ้่าย
จากสาํรองสนิคา้เคลื�อนไหวชา้ลดลง 

o การปรบัสว่นผสมสนิคา้ภายในรา้นใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบักลุ่มลกูคา้เป้าหมายของแต่ละ
สาขาไดด้ยีิ�งขึ�น ซึ�งทาํใหป้ระสทิธภิาพการทาํกาํไรของสาขาดขีึ�น 

o การจดัการทางการตลาดเพื�อสง่เสรมิการขายแบบสรา้งสรรคท์ี�สอดคลอ้งกบันโยบายชอ้ป
ช่วยชาตขิองรฐับาล กเ็ป็นอกีหนึ�งมาตรการที�ช่วยใหผ้ลประกอบการของบรษิทัฯ ดขีึ�น 

o การควบคุมค่าใชจ้่ายอย่างต่อเนื�องของบรษิทัฯ ในทุกมติริวมถงึการปิดสาขาที�ไม่สามารถ
ทาํกาํไรไดจ้าํนวน 37 สาขา สามารถทาํใหบ้รษิทัฯ ควบคุมค่าใชจ้่ายไดด้ขี ึ�นกว่าปี 2560 
โดยบรษิทัฯ มสีาขาที�ยงัเปิดดาํเนินการอยู่ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ทั �งสิ�น 355 สาขา 

o การบุกการขายในตลาดใหม่ๆ อาท ิตลาดสถาบนัไดร้บัการตอบรบัที�ดขี ึ�นอย่างเหน็ไดช้ดั
กว่าปี 2560 รวมถงึการเน้นการสง่เสรมิการขายผลติภณัฑท์ี�เกี�ยวขอ้งกบัการยกระดบั
ความสามารถของนกัเรยีนนกัศกึษาทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
สถาบนัการศกึษาไดต้รงจุดมากยิ�งขึ�น อาท ิแบบเรยีนภาษาองักฤษจากสาํนกัพมิพอ๊์อกซ์
ฟอรด์ หลกัสตูรในการพฒันาครภูาษาองักฤษและเครื�องมอืในการวดัประเมนิความสามารถ
ทางภาษาองักฤษ C ทกัษะ ตามกรอบ CEFR (Cambridge Assessment) รวมถงึสื�อดจิทิลั 
เพื�อการเรยีนรู ้และพฒันาภาษาองักฤษดว้ยตวัเองสามารถเรยีนไดทุ้กที� ทุกเวลา 

โดยสรุปสาระสาํคญัของผลการดาํเนินงาน ดงันี� 

o รายได้รวม ตามงบการเงนิรวม ลดลง 10.26% โดยเป็นรายไดต้ามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ลดลง 11.28% การลดลงสว่นใหญ่เกดิจากยอดขายของธุรกจิคา้ปลกีของรา้นซเีอด็บุ๊ค 
เซน็เตอรท์ี�ลดลง เนื�องจากไดร้บัผลกระทบจากจาํนวนคนเดนิในศนูยก์ารคา้น้อยลงและ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคที�ใชเ้วลากบัการรบัรูข้า่วสารผ่าน ระบบ Online มากขึ�น ทาํใหเ้กดิผล
กระทบเชงิลบต่อธุรกจิคา้ปลกีในภาพรวม รวมถงึยอดขายที�ลดลงจากการปิดสาขาที�ไม่ทาํ
กาํไร 

o ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 12.54% โดยเกดิจากการปรบัปรุงประสทิธภิาพการ
ทาํงาน การบรหิารจดัการสนิคา้ไดด้ขี ึ�นและควบคุมค่าใชจ้่ายในสว่นต่างๆ ดขีึ�น 

o ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ลดลง 4.59 ลา้นบาท ตามเงนิกูย้มืระยะยาวที�ลดลงจากการจ่ายคนื 
ตามงวดที�ถงึกาํหนดชาํระ 
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อตัรากาํไรขั 1นต้นลดลง 
0.01% 
 
 

ต้นทุนขายสินค้าและ
บริการ ลดลง 257.73 
ล้านบาท 
 
EBITDA เพิ�มขึ1น 27.53 
ล้านบาท คิดเป็น 
22.91% 
 
 
 
 

 

 

สาํหรบัปี 2561 เมด็เงนิกาํไรขั �นตน้ เท่ากบั 1,132.17 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 134.76 ลา้นบาท คดิ
เป็น 10.64% เนื�องจากยอดขายที�ลดลง โดยอตัรากาํไรขั �นตน้สาํหรบัปี 2561 เท่ากบั 34.26%  ลดลง  
0.01% จากปีก่อน เกดิจากการสง่เสรมิการขายทางการตลาด เพื�อดงึดดูลกูคา้ 
  

ตน้ทุนขายสนิคา้และบรกิารตามงบการเงนิรวม เท่ากบั 2,172.51 ลา้นบาท ลดลง 257.73 ลา้นบาท 
คดิเป็น 10.61% ซึ�งสมัพนัธก์บัยอดขายที�ลดลง  

 

 
EBITDA  เพิ�มขึ�น  27.53 ลา้นบาท เนื�องจากกาํไรสทุธ ิเพิ�มขึ�น  40.31 ลา้นบาท เกดิจากการบรหิาร
จดัการสนิคา้ไดด้ขี ึ�นและจากค่าใชจ้่ายเงนิผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานลดลง ซึ�งทยอยลดลงจาก
การปิดสาขาตลอด 3 ปีที�ผ่านมา รวมถงึบรษิทัฯ ไดร้บักาํไรจากการจาํหน่ายที�ดนิและอาคารสาํนกังาน
เดมิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง A : ผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2561 และ 2560  

 (หน่วย:ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

     2561 2560 เพิ�มขึ1น(ลดลง) %  
รายไดจ้ากการขาย 3,304.68  3,697.17  (392.49) (10.62%)  
ตน้ทุนขาย 2,172.51 2,430.24  (257.73) (10.61%)  
กาํไรขั �นตน้ 1,132.17  1,266.93  (134.76) (10.64%)  
อตัรากาํไรขั 1นต้น 34.26% 34.27%  (0.01%)  
EBITDA 147.71                 120.18 27.53 22.91%  
กาํไรสทุธสิว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 14.61 (25.70) 40.31 156.85%  
กาํไรสทุธต่ิอหุน้ (หน่วย:บาท) 0.04 (0.07) 0.11 157.14%  

 

หมายเหตุ: EBITDA  หมายถงึกาํไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงนิ และภาษเีงนิได ้บวกค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 
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สินทรพัยห์มุนเวียน
ลดลง 79.15 ลา้นบาท 
คิดเป็น 11.80% 

 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน
ลดลง 86.33 ลา้นบาท 
คิดเป็น 4.17% 
 
 

หนี/ สินหมุนเวียนลดลง 
320.91 ล้านบาท คิดเป็น 
24.68% 
 
 

หนี/ สินไม่หมุนเวียน
เพิ 0มขึ/น 133.58 ลา้นบาท 
คิดเป็น 68.30% 
 
 

ส่วนของผูถื้อหุ้น  
เพิ 0มขึ/น 21.85 
 ล้านบาท  คิดเป็น 
1.76% 

 

 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนลดลง 79.15 ลา้นบาท เกดิจาก 

- ทรพัยส์นิรอการจาํหน่ายลดลง 50.43 ลา้นบาท จากการขายที�ดนิและอาคารสาํนกังานเดมิ 
- เงนิลงทุนชั �วคราว ลดลง 18.88 ลา้นบาท คดิเป็น 100% เนื�องจากขายเพื�อนําไปชาํระเงนิ

กูย้มืระยะยาว 
 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนลดลง 86.33 ลา้นบาท เกดิจากที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ลดลงตามค่าเสื�อม
ราคาประจาํงวด 
 
 

 
หนี�สนิหมุนเวยีนลดลง 320.91 ลา้นบาท เกดิจากการจดัประเภทเงนิกูย้มืจากธนาคารกลบัไปเป็น
เงนิกูย้มืระยะยาว 
 
 
 

หนี�สนิไม่หมุนเวยีนเพิ�มขึ�น 133.58 ลา้นบาท เกดิจากการจดัประเภทเงนิกูย้มืระยะยาวกลบัมา
เนื�องจากไดร้บัหนงัสอืพจิารณาการผ่อนปรนการปฏบิตัติามเงื�อนไขในการดาํรงอตัราสว่นทาง
การเงนิจากธนาคารแลว้ในไตรมาส 1 ที�ผ่านมา 
 

 

สว่นของผูถ้อืหุน้เพิ�มขึ�น  21.85 ลา้นบาท  เกดิจากกาํไรสทุธทิี�เพิ�มขึ�น  
 
 

ตาราง E : สรปุฐานะทางการเงิน  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2560  

 (หน่วย:ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 เพิ�มขึ1น (ลดลง)     %  
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 591.84 670.99 (79.15) (11.80%)  
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 1,982.31 2,068.64 (86.33) (4.17%)  
รวมสินทรพัย ์ 2,574.15 2,739.63 (165.48) (6.04%)  
หนี�สนิหมุนเวยีน 979.36 1,300.27 (320.91) (24.68%)  
หนี�สนิไม่หมุนเวยีน 329.15 195.57          133.58 68.30%  
รวมหนี�สนิ 1,308.51 1,495.84 (187.33) (12.52%)  
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,265.64 1,243.79           21.85 1.76%  
รวมหนี1สินและส่วนของผูถื้อหุ้น 2,574.15 2,739.63 (165.48) (6.04%)  
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กระแสเงินสดได้มาจาก
กิจกรรมการดาํเนินงาน
สาํหรบัปี  2561 จาํนวน 
45.07  ล้านบาท 
 

 
 

กระแสเงินสดได้มาใน
กิจกรรมการลงทุน
สาํหรบัปี 2561 จาํนวน 
26.82 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระแสเงินสดใช้ไปจาก
กิจกรรมจดัหาเงิน
สาํหรบัปี 2561 จาํนวน 
(78.29) 
ล้านบาท 

 
 

- กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน 45.07 ลา้นบาท มาจาก 
o กาํไรจากการดาํเนินงานที�เป็นตวัเงนิ 137.29 ลา้นบาท 
o จากการเปลี�ยนแปลงในสนิทรพัยด์าํเนินงานลดลง 13.68 ลา้นบาท ซึ�งสว่นใหญ่

เป็นการรบัชาํระจากลกูหนี�การคา้กลุ่มสถาบนั  
o หนี�สนิดาํเนินงานเปลี�ยนแปลงลดลง 91.09 ลา้นบาท เนื�องจากเจา้หนี�การคา้

ลดลงซึ�งสมัพนัธก์บัยอดขายที�ลดลง 
o เงนิสดลดจากการจ่ายชาํระดอกเบี�ยเงนิกูย้มืระยะยาว 14.91 ลา้นบาท 

 

- เงนิสดรบัจากการขายที�ดนิและอาคารสาํนกังานเดมิเพิ�มเตมิ 44 ลา้นบาท 
- เงนิสดเพิ�มจากการขายเงนิลงทนุชั �วคราว 19.72 ลา้นบาท  
- เงนิสดลดจากการซื�ออุปกรณ์เพิ�มขึ�น 41.04 ลา้นบาท จากการซื�อชั �นวางหนงัสอื 

อุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละเครื�องใชไ้ฟฟ้า 

- เงนิปนัผลรบัจากบรษิทัร่วม M&E จาํนวน i ลา้นบาท 
 

- เงนิสดลดจากการจ่ายคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัทางการเงนิ จาํนวน 70.51 ลา้นบาท 
- เงนิสดลดจากการจ่ายเงนิปนัผลจาํนวน 7.78 ลา้นบาท จากผลการดาํเนินงานของบรษิทั

ย่อย – บรษิทัเพลนิพฒัน์ จาํกดั 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง K : งบกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) สาํหรบัปีสิ1นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  

 (หน่วย:ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

 
     2561 2560 เพิ�มขึ1น (ลดลง) %  

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมดาํเนินงาน        45.07               106.95 (61.88) (57.86%)  
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมการลงทุน        26.82 (36.92)                 63.74 (172.64%)  
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจดัหาเงนิ (78.29) (83.22)                   4.93     5.92%  
กระแสเงินสด(ลดลง) (6.40) (13.19) 6.79    51.48%  
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ROE เท่ากบั 1.25%
เพิ 0มขึ/น 3.77% และ 
ROA เท่ากบั 1.37% 
เพิ 0มขึ/น 1.48% 
 

อตัราส่วนหนี/ สินต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 1.03 
เท่าลดลง 0.26  เท่า 
 
อตัราส่วนความสามารถ
ชาํระดอกเบี/ย เท่ากบั 
10.67  เท่า ลดลง               
0.11 เท่า 
 

 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE)  เท่ากบั 1.25% เพิ�มขึ�น 3.77% และอตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัย ์(ROA) เท่ากบั 1.37% เพิ�มขึ�น 1.48% ตามผลการดาํเนินงานที�ดขี ึ�น 
 
 

 
อตัราสว่นหนี�สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ที�ลดลง 0.26 เท่า จากการชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวตามงวดที�ถงึ
กาํหนดชาํระ 
 
 
 

อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบี�ยลดลง  0.11 เท่า จากกาํไรจากการดาํเนินที�เป็นเงนิสดลดลงและ
ดอกเบี�ยจ่ายที�ลดลงตามภาระเงนิตน้ 

 

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

        (นายวบิลูยศ์กัดิ k  อุดมวนิช) 

          รองกรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการบรษิทัฯ 

INVESTOR RELATION 

http://www.se-ed.com 
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0-2826-8000 # 8 

ตาราง L : อตัราส่วนทางการเงินสาํหรบัปี 2561 และ 2560 
 งบการเงินรวม  

อตัราส่วนทางการเงิน   2561      2560   
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ROE %  1.25         (2.52)   
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ROA %  1.37     (0.11)   
อตัราสว่นหนี�สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า  1.03     1.29   
อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบี�ย เท่า  10.67         10.78   

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 
     


