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สาํหรบังวด 9 เดอืน ปี 2563 บรษิทัฯ ไดร้บัผลกระทบอย่างรุนแรง จากการแพร่ระบาดของโรคตดิ
เชื,อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ9งสง่ผลใหภ้าพรวมเศรษฐกจิในประเทศไทยและทั 9วโลก
ชะลอตวัลง จากมาตรการปิดเมอืง โดยรา้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรเ์กอืบทั ,งหมดตอ้งปิดทาํการ
ตั ,งแต่วนัที9 22 มนีาคม จนถงึ วนัที9 16 พฤษภาคม จงึทาํใหร้ายไดห้ลกัของบรษิทัฯลดลงเป็นอยา่ง
มาก ถงึแมภ้าครฐัไดม้กีารผ่อนปรนใหเ้ปิดศนูยก์ารคา้และสถานศกึษา แต่ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ไดร้บั
ผลกระทบจากภาคธุรกจิ สง่ผลใหก้าํลงัซื,อภายในประเทศลดลงอย่างมาก นอกจากนี,บรษิทัฯ ยงั
ไดร้บัผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมม่าใชเ้ป็นครั ,งแรก สง่ผล
กระทบดงันี,  

o ดว้ยมาตรการการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทอ้งที9ทั 9วราชอาณาจกัร เรื9องการ
สั 9งปิดสถานที9เป็นการชั 9วคราว ซึ9งรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรส์ว่นใหญ่อยู่ในกลุ่มพื,นที9ดงักล่าว 
จงึสง่ผลใหไ้ม่สามารถเปิดทาํการไดต้ามปกต ิตั ,งแต่ช่วงกลางเดอืนมนีาคม บรษิทัฯ ถูก
ปิดสาขาจาํนวน 289 สาขา และจาํนวนสาขาที9เปิดไดม้เีพยีง 23 สาขา  และยงัสง่ผล
กระทบต่อการเปิดภาคเรยีนของสถาบนัการศกึษาทั 9วประเทศ ซึ9งถอืเป็นรายไดส้าํคญัอกี
ช่องทางหนึ9งของบรษิทัฯ  ที9เลื9อนการขายออกไปและบางแห่งเปลี9ยนรปูแบบการเรยีน
การสอนเป็นแบบออนไลน์โดยเฉพาะกลุ่มมหาลยั อุตสาหกรรมหนงัสอืโดยรวมไดร้บั
ผลกระทบจากเหตุการณ์ดงักล่าว  สาํนกัพมิพต่์างๆ เฝ้าตดิตามสถานการณ์อย่างใกลช้ดิ 
ลดปรมิาณการผลติหนงัสอื และชะลอการผลติหนงัสอืใหม่ ที9ปกตหินงัสอืใหมจ่ะออก
ในช่วงงานสปัดาหห์นงัสอืแห่งชาต ิซึ9งงานดงักล่าวไดเ้ปลี9ยนรปูแบบการขายเป็นแบบ
ออนไลน์บนเวบ็ไซต ์“ไทยบุ๊คแฟร”์ ทางบรษิทัฯ ไดจ้ดักจิกรรมเพื9อสง่เสรมิการขาย
ออนไลน์ในรปูแบบเดยีวกนักบังานสปัดาหห์นงัสอื เช่น กจิกรรมพบปะนกัเขยีนและการ
ไลฟ์สดแนะนําสนิคา้ เป็นตน้ 

o การบนัทกึสนิทรพัยส์ทิธกิารใชเ้พิ9มขึ,น 338 ลา้นบาท รวมสทิธกิารเช่าที9ดนิและอาคาร 
30 ลา้นบาท และหนี,สนิตามสญัญาเช่าเพิ9มขึ,น 307.7 ลา้นบาท ซึ9งเป็นรายการที9เกดิขึ,น
ครั ,งเดยีว (One-time item) จากการถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
TFRS#16 เรื9องสญัญาเช่า ซึ9งถอืปฏบิตัคิรั ,งแรกตั ,งแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป 

o การบนัทกึผลขาดทุนอื9นเพิ9มขึ,น 5.22 ลา้นบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
TFRS#9 เรื9องเครื9องมอืทางการเงนิ จากการป้องกนัความเสี9ยงในมลูค่ายุตธิรรม (Fair 
Value Hedge) ของอตัราดอกเบี,ย โดยปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมของสญัญาแลกเปลี9ยน
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อตัราดอกเบี,ยเงนิกูร้ะยะยาว ถอืเป็นกาํไร(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี9ยน (Fair value 
through profit or loss) 

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ กาํลงัพฒันาช่องทางออนไลน์ใหส้ะดวก รวดเรว็มากขึ,น เพื9อจาํหน่ายสนิคา้
และบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ที9ปรบัพฤตกิรรมการจบัจ่ายใชส้อยมาทางออนไลน์มากขึ,น  อกีทั ,งบรษิทัฯ 
ยงัปรบัปรุงโครงสรา้งเพื9อเพิ9มประสทิธภิาพ ลดตน้ทุน และเพิ9มรายได ้ ธุรกจิใหม่ๆ ที9เกี9ยวขอ้งกบั 
Digital กเ็ป็นอกีดา้นหนึ9ง ซึ9งบรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างยิ9ง และกาํลงัอยู่ในช่วงการพฒันา
ผลติภณัฑ ์และบรกิารร่วมกบัพนัธมติรในเรื9องของการศกึษา ผูใ้หบ้รกิาร Content และผูนํ้า
เทคโนโลยรีะดบัแนวหน้าของโลก เพื9อรกัษาไวซ้ึ9งความเป็นผูนํ้าธุรกจิหนงัสอื และเริ9มตน้ยุคใหม่
แห่งการเป็นศนูยก์ลางการเรยีนรู ้ทั ,งบนแพลตฟอรม์ออนไลน์ และออฟไลน์ 

ซีเอด็ ขาดทุน  
สาํหรบังวด 9 เดือน ปี 
2563 เท่ากบั 4.19 
ล้านบาท 
 
 
 
 
 

สาํหรบังวด 9 เดอืน ปี 2563 ขาดทุนสทุธติามงบการเงนิรวมเท่ากบั 4.19 ลา้นบาท ขาดทุน
เพิ9มขึ,น 19.74 ลา้นบาท คดิเป็น 126.95% เกดิจากขาดทุนสทุธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
เท่ากบั 14.81 ลา้นบาท ขาดทุนเพิ9มขึ,น 21.66 ลา้นบาท คดิเป็น 316.20% จากยอดขายที9ลดลง
ตามมาตรการลอ็คดาวน์และภาพรวมธุรกจิคา้ปลกีที9หดตวัลง ตามกาํลงัซื,อของกลุ่มผูบ้รโิภคที9มี
รายไดร้ะดบักลางลงล่าง ที9ตอ้งอาศยัรายไดจ้ากผลผลติภาคเกษตร ซึ9งรอการกระตุน้จากภาครฐั 
รวมถงึปญัหาหนี,ครวัเรอืนที9ยงัไม่มแีนวโน้มลดลง ซึ9งสง่ผลต่อกาํลงัซื,อเป็นสาํคญั ทาํใหก้ารชะลอ
ตวัของเศรษฐกจิในรอบนี,มผีลกระทบเป็นวงกวา้งและตอ้งใชเ้วลานานในการฟื,นฟูกลบัมา  

โดยสรุปสาระสาํคญัของผลการดาํเนินงานดงันี, 

o รายได้รวม ตามงบการเงนิรวม ลดลง 30.81% โดยเป็นรายไดต้ามงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ ลดลง 33.20% เนื9องจากไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19  

o ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 27.48% เกดิจากการไดร้บัสว่นลดค่าเช่าในชว่ง
COVID-19 และการควบคุมค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ,น 

o ค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพิ9มขึ,น 2.16 ลา้นบาท จากเงนิกูย้มืที9เพิ9มขึ,น[ 
o  

ตาราง 2 : ผลการดาํเนินงานสาํหรบังวด 9 เดือนสิ5นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2563 และ 2562  

 งบการเงินรวม                                    (หน่วย:ลา้นบาท)  

 ไตรมาส 3/2563 ไตรมาส 3/2562 เพิ�มขึ5น(ลดลง) %  
รายไดจ้ากการขาย 1,598.96 2,319.76 (720.80) (31.07%)  
ตน้ทุนขาย 1,017.76 1,501.80 (484.04) (32.23%)  
กาํไรขั ,นตน้ 581.20 817.96 (236.76) (28.95%)  
อตัรากาํไรขั 5นต้น 36.35% 35.26%  1.09%  
EBITDA 118.98 137.54 (18.56) (13.49%)  
กาํไร(ขาดทุน)สทุธสิว่นที9เป็นของผูถ้อืหุน้
ของบรษิทั (4.19) 15.55 

 
(19.74) 

 
(126.95%)  

กาํไร(ขาดทุน)สทุธต่ิอหุน้ (หน่วย:บาท) (0.01) 0.04 (0.05) (125.00%)  

หมายเหตุ: EBITDA  หมายถงึกาํไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงนิ และภาษเีงนิได ้บวกค่าเสื9อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  
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อตัรากาํไรขั 5นต้น 
เพิ�มขึ5น 1.09 % 
 

 
 
 

ต้นทุนขายสินค้าและ
บริการ ลดลง 484.04 
ล้านบาท 
 
EBITDA ลดลง 18.56 
ล้านบาท คิดเป็น 
13.49% 

 

สาํหรบังวด 9 เดอืน ปี 2563 เมด็เงนิกาํไรขั ,นตน้ เท่ากบั 581.20 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 236.76 
ลา้นบาท คดิเป็น 28.95% เนื9องจากยอดขายที9ลดลง โดยอตัรากาํไรขั ,นตน้สาํหรบังวด 9 เดอืน ปี 
2563 เท่ากบั 36.35% เพิ9มขึ,น 1.09% จากปีก่อนเกดิจากการผลกัดนัสนิคา้กลุ่มสื9อเพื9อการศกึษาใน
รปูแบบ Digital มากขึ,น รวมถงึการจดักจิกรรมทางการตลาดเพื9อสง่เสรมิการขายไดม้ปีระสทิธภิาพ
เพิ9มขึ,น 

 

ตน้ทุนขายสนิคา้และบรกิารตามงบการเงนิรวม เท่ากบั 1,017.76 ลา้นบาท ลดลง 484.04 ลา้นบาท 
คดิเป็น 32.23% ซึ9งสมัพนัธก์บัยอดขายที9ลดลง  

 

 
EBITDA ลดลง 18.56 ลา้นบาท  ตามผลการดาํเนินงานที9ลดลง 

 

 

 
สินทรพัยห์มุนเวียน
เพิ +มขึ-น 164.49 ลา้นบาท 
คิดเป็น 29.21% 

 
 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน
เพิ +มขึ-น 266.41 ลา้นบาท 
คิดเป็น 13.95% 
 

 

 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนเพิ9มขึ,น 164.49 ลา้นบาท เกดิจาก 

- ลกูหนี,การคา้และลกูหนี,อื9นเพิ9มขึ,น 62.31 ลา้นบาท คดิเป็น 107.82% สว่นใหญ่เป็นลกูหนี,
กลุ่มสถาบนัการศกึษา ตามการเปิดภาคเรยีนใหม ่

- สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื9นเพิ9มขึ,น 135.46 ลา้นบาท จากการลงทุนในกองทุนเปิด 
 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนเพิ9มขึ,น 266.41 ลา้นบาท เกดิจาก 

- สนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเช่าเพิ9มขึ,น 338.10 ลา้นบาท ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบัที9 16 เรื9องสญัญาเช่า 

ตาราง G : สรปุฐานะทางการเงิน ณ วนัที� 30 กนัยายน 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2562  

 (หน่วย:ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 เพิ�มขึ5น (ลดลง)     %  
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 727.65 563.16 164.49 29.21%  
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 2,176.03 1,909.62 266.41 13.95%  
รวมสินทรพัย ์ 2,903.68 2,472.78 430.90 17.43%  
หนี,สนิหมุนเวยีน 1,047.00 917.70 129.30 14.09%  
หนี,สนิไม่หมุนเวยีน 607.90 311.11 296.79 95.40%  
รวมหนี,สนิ 1,654.90 1,228.81 426.09 34.68%  
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,248.78 1,243.97 4.81 0.39%  
รวมหนี5สินและส่วนของผูถื้อหุ้น 2,903.68 2,472.78 430.90 17.43%  
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หนี- สินหมุนเวียนเพิ +มขึ-น
129.30 ล้านบาท คิดเป็น 
14.09% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หนี- สินไม่หมุนเวียน
เพิ +มขึ-น 296.79 ลา้นบาท 
คิดเป็น 95.40% 
 
 

 
 

 
 

ส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ +มขึ-น 
4.81 ล้านบาท  คิดเป็น 
0.39% 

 

หนี,สนิหมุนเวยีนเพิ9มขึ,น 129.30 ลา้นบาท เกดิจาก 
- เงนิกูย้มืระยะสั ,นเพิ9มขึ,น 126.97 ลา้นบาท จากการกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 

- เจา้หนี,การคา้และเจา้หนี,อื9นลดลง 50.77 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระเจา้หนี,ตาม

กาํหนดจ่ายชาํระ 

- รายไดร้บัล่วงหน้าค่าแรกเขา้ลดลง 48.57 ลา้นบาท จากการทยอยรบัรูร้ายไดต้ามปกตขิอง
ทุกปี  

- หนี,สนิตามสญัญาเช่าหมุนเวยีนเพิ9มขึ,น 95.31 ลา้นบาท ตามสญัญาเช่าตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิฉบบัที9 16 เรื9องสญัญาเช่า 
 

หนี,สนิไม่หมุนเวยีนเพิ9มขึ,น 296.79 ลา้นบาท เกดิจาก 

- หนี,สนิตามสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีนเพิ9มขึ,น 212.35 ลา้นบาท ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ ฉบบัที9 16 เรื9องสญัญาเช่า ที9มผีลบงัคบัใชค้รั ,งแรกในปี 2563 

- เงนิกูย้มืระยะยาวเพิ9มขึ,น 82.14 ลา้นบาท จากการกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ เพื9อใชเ้ป็น
ทุนหมุนเวยีนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

 
 

สว่นของผูถ้อืหุน้เพิ9มขึ,น 4.81 ลา้นบาท  จากผลการดาํเนินงานของบรษิทัย่อย 

 
กระแสเงินสดได้มาจาก
กิจกรรมการดาํเนินงาน
สาํหรบังวด 9 เดือน ปี 
2563 จาํนวน 7.30 ล้าน
บาท 
 

 
- กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน 7.30 ลา้นบาท มาจาก 

o กาํไรจากการดาํเนินงานที9เป็นตวัเงนิ 186.52 ลา้นบาท 
o จากการเปลี9ยนแปลงในสนิทรพัยด์าํเนินงานเพิ9มขึ,น 74.02 ลา้นบาท ซึ9งสว่น

ใหญ่เป็นสนิคา้และลกูหนี,การคา้ที9เพิ9มขึ,นในชว่งฤดเูปิดภาคการศกึษาของทุกปี 
o หนี,สนิดาํเนินงานเปลี9ยนแปลงลดลง 82.94 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระเจา้หนี,

การคา้และรบัรูร้ายไดร้บัล่วงหน้าค่าเทอมจากบรษิทัย่อย 

ตาราง L : งบกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) สาํหรบังวด 9 เดือนสิ5นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2563 และ 2562  

 (หน่วย:ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

 
ไตรมาส 3/2563 ไตรมาส 3/2562 เพิ�มขึ5น (ลดลง) %  

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมดาํเนินงาน          7.30 (14.01)                21.31 152.11%  
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมการลงทุน (159.97) (35.60) (124.37) (349.35%)  
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจดัหาเงนิ       148.03 (30.03)                178.06 592.94%  
กระแสเงินสดสุทธิ(ลดลง) (4.64) (79.64)                 75.00  94.17%  
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กระแสเงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมการลงทุน
สาํหรบังวด 9 เดือน ปี 
2563 จาํนวน (159.97) 
ล้านบาท 
 
กระแสเงินสดได้มาจาก
กิจกรรมจดัหาเงิน
สาํหรบังวด 9 เดือน ปี 
2563 จาํนวน 148.03 
ล้านบาท 

o  เงนิสดลดจากการจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวใหก้บัพนกังาน 8.03 ลา้นบาท จาก
การจ่ายเงนิเกษยีณอายุและการใหร้างวลัเกยีรตคุิณ 

o เงนิสดลดจากการจ่ายชาํระดอกเบี,ยเงนิกูย้มืระยะยาว 11.65 ลา้นบาท 
 
 

- เงนิสดลดจากการลงทุนในกองทนุเปิด 135.16 ลา้นบาท 

- เงนิสดลดจากการซื,ออุปกรณ์เพิ9มขึ,น 26.12 ลา้นบาท จากการปรบัปรุงสนามกฬีาและ
ครวัโรงเรยีนของบรษิทัย่อย รวมถงึการซื,ออุปกรณ์สาํหรบันกัเรยีน 

 

 
 
- เงนิสดเพิ9มจากเงนิกูย้มืระยะสั ,นจากสถาบนัการเงนิ 126.97 ลา้นบาท 
- เงนิสดเพิ9มจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 88.55 ลา้นบาท 
- เงนิสดลดจากการจ่ายชาํระหนี,สนิตามสญัญาเช่า 63.25 ลา้นบาท 

- เงนิสดลดจากการจ่ายเงนิปนัผล 4.32 ลา้นบาท ของบรษิทัย่อย 
 

 
ROE เท่ากบั (0.66%) 
ลดลง 0.13% และ 
ROA เท่ากบั 0.66% 
ลดลง 0.80% 
 
อตัราส่วนหนี- สินต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 1.33 
เท่าเพิ +มขึ-น 0.37 เท่า 

 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE)  เท่ากบั (0.66%) ลดลง 0.13% และอตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัย ์(ROA) เท่ากบั 0.66% ลดลง 0.80% ตามผลการดาํเนินงานที9ลดลง 
 
 
 
อตัราสว่นหนี,สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ที9เพิ9มขึ,น 0.37 เท่า จากการบนัทกึหนี,สนิตามสญัญาเช่า ที9ถอื
ปฏบิตัติาม TFRS#16 เรื9องสญัญาเช่า ที9มผีลบงัคบัใชค้รั ,งแรกในปี 2563 
 

ตาราง M : อตัราส่วนทางการเงินสาํหรบัไตรมาส 3 ปี 2563 และ2562 
 งบการเงินรวม  

อตัราส่วนทางการเงิน   
ไตรมาส
3/2563 

ไตรมาส
3/2562 

  

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ROE %  (0.66) (0.53)   
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ROA %  0.66 1.46   
อตัราสว่นหนี,สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า  1.33 0.96   
อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบี,ย เท่า  17.24 15.83   

หมายเหตุ :     
   -  ROE (Return on Equity) = กาํไรสุทธ ิ(เฉพาะส่วนของบรษิทัใหญ่) หาร ส่วนของผูถ้อืหุน้ (เฉลี9ย)เฉพาะส่วนของบรษิทัใหญ่ 
   -  ROA (Return on Assets) = กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงนิและค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้หารสนิทรพัยร์วม (เฉลี9ย) 
   -  อตัราส่วนหนี,สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ = หนี,สนิรวม หาร ส่วนของผูถ้อืหุน้ (รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย) 
   -  อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี,ย Debt service Coverage Ration = กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี9ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี,สนิ

ดาํเนินงาน+ดอกเบี,ยจ่าย+ค่าใชจ่้าย ภาษเีงนิได ้หารดอกเบี,ยจ่ายจากการดาํเนินงานและลงทุน 
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อตัราส่วนความสามารถ
ชาํระดอกเบี-ย เท่ากบั 
17.24 เท่า เพิ +มขึ-น 1.41 
เท่า 
 

อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบี,ยเพิ9มขึ,น 1.41 เท่า จากการจดัประเภทตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิที9บงัคบัใชใ้นปีแรก TFRS#16 (เรื9องสญัญาเช่า) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลงลายมอืชื9อ.................................................. 

     (นายรุ่งกาล ไพสฐิพานิชตระกลู) 

         รองกรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการบรษิทัฯ 
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