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ซีเอด็ มีกาํไร 
สาํหรบัปี 2562 เท่ากบั 
11.99 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 

 

สาํหรบัปี 2562 บรษิทัฯ ยงัคงพฒันาเดนิทางปรบัตวัในทุกๆ ดา้น อาท ิ 

o การควบคุมค่าใชจ้่ายอย่างต่อเนื'องของบรษิทัฯ ในทุกมติโิดยเฉพาะการทยอยปรบั
โครงสรา้งพนกังานใหไ้ดป้ระสทิธภิาพสงูสดุ รวมถงึการปิดสาขาที'ไม่สามารถทาํกาํไรได้
จาํนวน 41 สาขา สามารถทาํใหบ้รษิทัฯ ควบคุมค่าใชจ้่ายไดด้ขี ึ4น โดยบรษิทัฯ มสีาขาที'ยงั
เปิดดาํเนินการอยู่ ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2562 ทั 4งสิ4น 314 สาขา 

o การบุกการขายในตลาดใหม่ๆ อาท ิตลาดสถาบนัไดร้บัการตอบรบัที'ดขี ึ4นอย่างเหน็ไดช้ดั 
รวมถงึการเน้นการสง่เสรมิการขายผลติภณัฑท์ี'เกี'ยวขอ้งกบัการยกระดบัความสามารถทาง
ภาษาองักฤษของนกัเรยีนนกัศกึษาและบุคลากรทางการศกึษา ทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของสถาบนัการศกึษาไดต้รงจุดและสอดคลอ้งกบันโยบายทางการ
ศกึษาของประเทศ อาท ิแบบเรยีนภาษาองักฤษจากสาํนกัพมิพอ๊์อกซฟ์อรด์ หลกัสตูรใน
การพฒันาครภูาษาองักฤษและเครื'องมอืในการวดัประเมนิความสามารถทางภาษาองักฤษ 
4 ทกัษะ (Cambridge Assessment) ตามกรอบ CEFR (Common European Framework 
of Reference for Languages) รวมถงึสื'อดจิทิลั เพื'อการเรยีนรู ้และพฒันาภาษาองักฤษ
ดว้ยตวัเองสามารถเรยีนไดทุ้กที' ทุกเวลา 

o การปรบัสว่นผสมสนิคา้ภายในรา้นใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบักลุ่มลกูคา้เป้าหมายของแต่ละ
สาขาไดด้ยีิ'งขึ4น รวมถงึการเปิดตวัสาํนกัพมิพน้์องใหมใ่นเครอืไดแ้ก่ 1. Change+ จติวทิยา
พฒันาตนเอง 2. Fukurou คูม่อืเรยีน-สอบ มธัยมลงมา 3. Wisdom World คูม่อืเรยีน-สอบ 
อุดมศกึษาขึ4นไป 4. Life+ สขุภาพ ไลฟ์สไตล ์อาหาร 5. Unicorn วรรณกรรม ซึ'งทาํให้
ประสทิธภิาพการทาํกาํไรของบรษิทัดขีึ4น 

o การจดัการทางการตลาดเพื'อสง่เสรมิการขายแบบสรา้งสรรคท์ี'สอดคลอ้งกบันโยบายชอ้ป
ช่วยชาตขิองรฐับาล กเ็ป็นอกีหนึ'งมาตรการที'ช่วยกระตุน้ใหธุ้รกจิหนงัสอืคกึคกัขึ4น 

สาํหรบัปี 2562 มกีาํไรสทุธติามงบการเงนิรวมเท่ากบั 11.99 ลา้นบาท กาํไรลดลง 1.22 ลา้นบาท 
คดิเป็น 9.24% เกดิจากกาํไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ เท่ากบั 2.92 ลา้นบาท กาํไรลดลง 
10.97 ลา้นบาท คดิเป็น 78.98% จากยอดขายที'ลดลงตามภาพรวมธุรกจิคา้ปลกีที'หดตวั ตามกาํลงั
ซื4อของกลุ่มผูบ้รโิภคที'มรีายไดร้ะดบักลางลงล่าง ที'ตอ้งอาศยัรายไดจ้ากผลผลติภาคเกษตร ซึ'งรอ
การกระตุน้จากภาครฐั รวมถงึปญัหาหนี4ครวัเรอืนที'ยงัไมม่แีนวโน้มลดลง ซึ'งสง่ผลต่อกาํลงัซื4อเป็น
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สาํคญั ทาํใหก้ารชะลอตวัของเศรษฐกจิในรอบนี4มผีลกระทบเป็นวงกวา้งและตอ้งใชเ้วลานานในการ
ฟื4นฟูกลบัมา  

ถงึแมว้่าบรษิทัฯ จะไดร้บัเงนิเคลมประกนัที'จ่ายชดเชยค่าเสยีหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ทางการเมอืงเมื'อปี 2553 จาํนวน 18.6 ลา้นบาท 

โดยสรุปสาระสาํคญัของผลการดาํเนินงาน ดงันี4 

o รายได้รวม ตามงบการเงนิรวม ลดลง 10.40% โดยเป็นรายไดต้ามงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ ลดลง 11.58% การลดลงสว่นใหญ่เกดิจากยอดขายของธุรกจิคา้ปลกีของรา้น       
ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรท์ี'ลดลง เนื'องจากไดร้บัผลกระทบจากจาํนวนคนเดนิในศนูยก์ารคา้
น้อยลงและพฤตกิรรมผูบ้รโิภคที'ใชเ้วลากบัการรบัรูข้า่วสารผ่าน ระบบ Online มากขึ4น ทาํ
ใหเ้กดิผลกระทบเชงิลบต่อธุรกจิคา้ปลกีในภาพรวม รวมถงึยอดขายที'ลดลงจากการปิด
สาขาที'ไมท่าํกาํไร 

o ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 7.93% โดยเกดิจากการปรบัปรุงประสทิธภิาพการ
ทาํงาน การบรหิารจดัการสนิคา้ไดด้ขี ึ4นและควบคุมค่าใชจ้่ายในสว่นต่างๆ ดขีึ4น 

o ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ลดลง 2.70 ลา้นบาท ตามเงนิกูย้มืระยะยาวที'ลดลงจากการจ่ายคนื 
  ตามงวดที'ถงึกาํหนดชาํระ 

 
 

อตัรากาํไรขั 0นต้น 
เพิ�มขึ0น 0.94% 
 
 

 

 

 

สาํหรบัปี 2562 เมด็เงนิกาํไรขั 4นตน้ เท่ากบั 1,035.53 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 93.76 ลา้นบาท คดิ
เป็น 8.30% เนื'องจากยอดขายที'ลดลง โดยอตัรากาํไรขั 4นตน้สาํหรบัปี 2562 เท่ากบั 35.14%  เพิ'มขึ4น  
0.94% จากปีก่อน เกดิจากการจดักจิกรรมทางการตลาดเพื'อสง่เสรมิการขายไดม้ปีระสทิธภิาพเพิ'มขึ4น  

  

ตาราง 8 : ผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2562 และ 2561  

 (หน่วย:ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

     2562 2561 เพิ�มขึ0น(ลดลง) %  
รายไดจ้ากการขาย 2,946.54 3,301.80 (355.26) (10.76%)  
ตน้ทุนขาย 1,911.01 2,172.51 (261.50) (12.04%)  
กาํไรขั 4นตน้ 1,035.53 1,129.29 (93.76) (8.30%)  
อตัรากาํไรขั 0นต้น 35.14% 34.20%  0.94%  
EBITDA 156.62 133.99 22.63 16.89%  
กาํไรสทุธสิว่นที'เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 11.99 13.21 (1.22) (9.24%)  
กาํไรสทุธต่ิอหุน้ (หน่วย:บาท) 0.03 0.03    

 

หมายเหตุ: EBITDA  หมายถงึกาํไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงนิ และภาษเีงนิได ้บวกค่าเสื'อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 
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ต้นทุนขายสินค้าและ
บริการ ลดลง 261.50 
ล้านบาท 
 
EBITDA เพิ�มขึ0น 22.63 
ล้านบาท คิดเป็น 
16.89% 
 
 

ตน้ทุนขายสนิคา้และบรกิารตามงบการเงนิรวม เท่ากบั 1,911.01 ลา้นบาท ลดลง 261.50 ลา้นบาท 
คดิเป็น 12.04% ซึ'งสมัพนัธก์บัยอดขายที'ลดลง  

 

 
EBITDA  เพิ'มขึ4น  22.63 ลา้นบาท เนื'องจากปี 2562 มค่ีาใชจ้่ายที'ไม่เป็นตวัเงนิจาํนวนมาก เชน่ การ
ตั 4งสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน – เงนิเกษยีณ เพิ'มขึ4นตามกฎหมายแรงงานฉบบัใหม่ 
14.48 ลา้นบาท และขาดทุนจากการทาํลายสนิคา้เพิ'มขึ4น 16.47 ลา้นบาท 
 

 

 
สินทรพัยห์มุนเวียน
ลดลง 28.68 ลา้นบาท 
คิดเป็น 4.85% 

     
 
 
 
 
 

 

 

 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนลดลง 28.68 ลา้นบาท เกดิจาก 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลง 27.98 ลา้นบาท คดิเป็น 20.06% จากการชาํระหนี4
เงนิกูแ้ละจ่ายชาํระเจา้หนี4ธุรกจิคา้ปลกีที'เปลี'ยนแปลงเงื'อนไขทางการคา้ เพื'อใหบ้รษิทัฯ 
ไดร้บัประโยชน์สงูสดุ 

- ลกูหนี4การคา้และลกูหนี4อื'นลดลง 5.16 ลา้นบาท คดิเป็น 8.20% สว่นใหญ่เป็นลกูหนี4กลุ่ม
สถาบนัการศกึษา  

- สนิคา้ลดลง 7.50 ลา้นบาท คดิเป็น 2.24% จากการขายผ่านสาขา รวมถงึการปิดสาขาในปี 
2562 จาํนวน 41 สาขา จงึทาํใหก้ารสั 'งซื4อน้อยลง 

- เงนิลงทุนชั 'วคราวเพิ'มขึ4น 6.10 ลา้นบาท จากการลงทุนในเงนิฝากประจาํ 7 เดอืนของบรษิทั
ย่อย 

 
 

ตาราง D : สรปุฐานะทางการเงิน  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2561  

 (หน่วย:ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 เพิ�มขึ0น (ลดลง)     %  
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 563.16 591.84 (28.68) (4.85%)  
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 1,909.62 1,982.31 (72.69) (3.67%)  
รวมสินทรพัย ์ 2,472.78 2,574.15 (101.37) (3.94%)  
หนี4สนิหมุนเวยีน 917.70 986.11 (68.41) (6.94%)  
หนี4สนิไม่หมุนเวยีน 311.11 355.52 (44.41) (12.49%)  
รวมหนี4สนิ 1,228.81 1,341.63 (112.82) (8.41%)  
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,243.97 1,232.52 11.45 0.93%  
รวมหนี0สินและส่วนของผูถื้อหุ้น 2,472.78 2,574.15 (101.37) (3.94%)  
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สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน
ลดลง 72.69 ลา้นบาท 
คิดเป็น 3.67% 
 
 

หนี. สินหมุนเวียนลดลง 
68.41 ลา้นบาท คิดเป็น 
6.94% 
 
 
 

หนี. สินไม่หมุนเวียน
ลดลง 44.41 ลา้นบาท 
คิดเป็น 12.49% 
 
 

ส่วนของผูถื้อหุ้น เพิ 4มขึ.น 
11.45 ลา้นบาท  คิดเป็น 
0.93% 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนลดลง 72.69 ลา้นบาท เกดิจากการคดิค่าเสื'อมราคาประจาํงวดของอาคาร
และอุปกรณ์ 
 
 

 
หนี4สนิหมุนเวยีนลดลง 68.41 ลา้นบาท เกดิจากการ 

- เจา้หนี4การคา้และเจา้หนี4อื'นลดลง 143.82 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระเจา้หนี4จากธุรกจิคา้
ปลกี 

- เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูร้ะยะสั 4นจากสถาบนัการเงนิเพิ'มขึ4น 63.03 ลา้นบาท 
 
 

- เงนิกูย้มืระยะยาวลดลง 70.86 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระคนืตามงวดปกต ิ

- สาํรองเงนิเกษยีณของพนกังานเพิ'มขึ4น 21.46 ลา้นบาท จากการปรบัตั 4งสาํรองตาม
กฎหมายแรงงานฉบบัใหม ่

 
 

สว่นของผูถ้อืหุน้เพิ'มขึ4น  11.45 ลา้นบาท  เกดิจากกาํไรสทุธทิี'เพิ'มขึ4น 22.26 ลา้นบาท และลดลงจาก
การตั 4งสาํรองตามกฎหมายแรงงานฉบบัใหม ่10.81 ลา้นบาท 
 

 
 
กระแสเงินสดได้มาจาก
กิจกรรมการดาํเนินงาน
สาํหรบัปี  2562 จาํนวน 
12.62  ล้านบาท 
 

 
 
 

 
 

- กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน 12.62 ลา้นบาท มาจาก 
o กาํไรจากการดาํเนินงานที'เป็นตวัเงนิ 168.71 ลา้นบาท 
o จากการเปลี'ยนแปลงในสนิทรพัยด์าํเนินงานลดลง 3.04 ลา้นบาท ซึ'งสว่นใหญ่

เป็นลกูหนี4การคา้จากการขายใหก้ลุ่มสถาบนัและโรงเรยีนลดลง 
o หนี4สนิดาํเนินงานเปลี'ยนแปลงลดลง 131.78 ลา้นบาท สว่นใหญ่เกดิจากการจ่าย

ชาํระเจา้หนี4จากธุรกจิคา้ปลกีและมกีารเจรจาเปลี'ยนแปลงเงื'อนไขทางการคา้
เพื'อใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัประโยชน์สงูสดุ 

ตาราง K : งบกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) สาํหรบัปีสิ0นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  

 (หน่วย:ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

 
     2562 2561 เพิ�มขึ0น (ลดลง) %  

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมดาํเนินงาน 12.62 45.07 (32.45) (72.00%)  
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมการลงทุน (43.02) 26.82 (69.84) (260.40%)  
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจดัหาเงนิ 2.42 (78.29) 80.71 103.09%  
กระแสเงินสดสุทธิ(ลดลง) (27.98) (6.40) (21.58) (337.19%)  
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กระแสเงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมการลงทุน
สาํหรบัปี 2562 จาํนวน 
(43.02) ล้านบาท 
 

 

กระแสเงินสดได้มาจาก
กิจกรรมจดัหาเงิน
สาํหรบัปี 2562 จาํนวน 
2.42 ล้านบาท 

o  เงนิสดลดจากการจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวใหก้บัพนกังาน 7.09 ลา้นบาท จาก
การใหร้างวลัเกยีรตคุิณและจ่ายชดเชยเงนิเกษยีณใหก้บัพนกังาน 

o เงนิสดลดจากการจ่ายชาํระดอกเบี4ยเงนิกูย้มืระยะยาว 12.21 ลา้นบาท 
 

 

- เงนิสดลดจากการซื4ออุปกรณ์เพิ'มขึ4น  42.11 ลา้นบาท จากการปรบัปรุงสนามกฬีาและ
ครวัโรงเรยีนของบรษิทัย่อย รวมถงึการ Renovate สาขา และซื4อคอมพวิเตอร ์ 

 
 
 
 

- เงนิสดเพิ'มจากเงนิกูย้มืระยะสั 4นจากสถาบนัการเงนิ 40 ลา้นบาท 
- เงนิสดเพิ'มจากเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 23.03 ลา้นบาท 
- เงนิสดลดจากการจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัทางการเงนิ จาํนวน 60.61   

ลา้นบาท 

 
ROE เท่ากบั 1.03% 
ลดลง 0.11% และ 
ROA เท่ากบั 1.42% 
เพิ 4มขึ.น 0.16% 
 
อตัราส่วนหนี. สินต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 0.99 
เท่าลดลง 0.10  เท่า 

 

 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE)  เท่ากบั 1.03% ลดลง 0.11% เนื'องจากกาํไรสทุธทิี'ลดลง 
และอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(ROA) เท่ากบั 1.42% เพิ'มขึ4น 0.16% เนื'องจากมกีารปรบัปรุง
กาํไรของปี 2561 ใหม่ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ที'เปลี'ยนนโยบายการรบัรูร้ายได้
ค่าธรรมเนียมการศกึษาแรกเขา้ของบรษิทัย่อย สง่ผลใหก้าํไรปี 2561 ลดลง 2.88 ลา้นบาท  
 
อตัราสว่นหนี4สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ที'ลดลง 0.10 เท่า จากการชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวตามงวดที'ถงึ
กาํหนดชาํระ 
 
 
 

ตาราง L : อตัราส่วนทางการเงินสาํหรบัปี 2562 และ 2561 
              งบการเงินรวม  

อตัราส่วนทางการเงิน   2562 2561   
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ROE %  1.03 1.14   
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ROA %  1.42 1.26   
อตัราสว่นหนี4สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า  0.99 1.09   
อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบี4ย เท่า  15.48 9.56   

หมายเหตุ :     
   -  ROE (Return on Equity) = กาํไรสุทธ ิ(เฉพาะส่วนของบรษิทัใหญ่) หาร ส่วนของผูถ้อืหุน้ (เฉลี'ย)เฉพาะส่วนของบรษิทัใหญ่ 
   -  ROA (Return on Assets) = กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงนิและค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้หารสนิทรพัยร์วม (เฉลี'ย) 
   -  อตัราส่วนหนี4สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ = หนี4สนิรวม หาร ส่วนของผูถ้อืหุน้ (รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย) 
   -  อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี4ย Debt service Coverage Ration = กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี'ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี4สนิ

ดาํเนินงาน+ดอกเบี4ยจ่าย+ค่าใชจ่้าย ภาษเีงนิได ้หารดอกเบี4ยจ่ายจากการดาํเนินงานและลงทุน 
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อตัราส่วนความสามารถ
ชาํระดอกเบี.ย เท่ากบั 
15.48  เท่า เพิ 4มขึ.น            
5.92 เท่า 
 

อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบี4ยเพิ'มขึ4น  5.92 เท่า เนื'องจากกาํไรจากการดาํเนินงานที'เพิ'มขึ4น
และดอกเบี4ยจ่ายที'ลดลงตามภาระเงนิตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    ลงลายมอืชื'อ.................................................. 

        (นายวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริ)ิ 

                       รองกรรมการผูจ้ดัการ 
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