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บริษทั ซีเอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

ผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2563  
 

ภาพรวมธรุกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สาํหรบัปี 2563 ภาพรวมเศรษฐกจิในประเทศไทยและทั �วโลกชะลอตวัลงมาก จากการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ระลอกใหมใ่นช่วงปลายปี บรษิทัฯ ไดร้บัผลกระทบอย่างรุนแรงจากภาวะกาํลงัการใชจ้่ายของ
ผูบ้รโิภคที�อ่อนตวัลง รวมถงึการปรบัเปลี�ยนการใชช้วีติประจาํวนั การทาํงานจากที�บา้น (Work from home) 
และการเรยีนออนไลน์อยู่บา้นถงึแมภ้าครฐัไดม้กีารผ่อนปรนในเรื�องมาตรการต่างๆ แต่ผูบ้รโิภคยงัคงมคีวาม
กงัวลและเดนิศนูยก์ารคา้น้อยลง จงึทาํใหร้ายไดห้ลกัของบรษิทัฯ ลดลงอย่างมาก นอกจากนีQบรษิทัฯ ยงัไดร้บั
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่มาใชเ้ป็นครั Qงแรกในวนัที� 1 มกราคม 2563 อกี
ดว้ย สง่ผลกระทบดงันีQ  

o ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ในชว่งไตรมาส 1/2563 ถงึ ไตรมาส 2/2563 
รา้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรเ์กอืบทั Qงหมดตอ้งปิดทาํการตั Qงแต่วนัที� 22 มนีาคม จนถงึ วนัที� 16 
พฤษภาคม จาํนวน 289 สาขา เหลอืสาขาที�เปิดไดเ้พยีง 23 สาขา ในชว่งเวลาดงักล่าว อย่างไรกต็าม
บรษิทัฯ ยงัคงควบคุมค่าใชจ้่ายทุกมติอิย่างต่อเนื�อง รวมถงึการปิดสาขาที�ไมท่าํกาํไร ตลอดจนการ
เลอืกผลติหนงัสอืและสั �งซืQอสนิคา้ที�มคุีณภาพและตรงตามความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ และในสว่น
กลุ่มลกูคา้สถาบนัการศกึษาทางบรษิทัฯ ไดม้โีอกาสนําเสนอสนิคา้สื�อการเรยีนรูแ้ละการบรกิารใน
รปูแบบออนไลน์ ซึ�งมทีั Qงสื�อเสรมิความรูเ้พื�อพฒันาผูเ้รยีน สามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองและสื�อที�ชว่ยครู
ในการจดัการเรยีนการสอนเพื�อใหส้อดรบักบัการเรยีนการสอนที�ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรค COVID-19 

o  TFRS 16: เรื�องสญัญาเช่า การบนัทกึสนิทรพัยส์ทิธกิารใชเ้พิ�มขึQน 379.01 ลา้นบาท รวมสทิธกิาร
เช่าที�ดนิและอาคาร 28.22 ลา้นบาท และหนีQสนิตามสญัญาเช่าเพิ�มขึQน 313.84 ลา้นบาท โดยสว่นหนึ�ง
เป็นประมาณการหนีQสนิตน้ทุนการรืQอถอน 45.63 ลา้นบาท ตามสญัญาเช่าพืQนที�รา้นสาขา อาคารและ
สาํนกังาน ซึ�งถอืเป็นการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทางการบญัชโีดยปรบัลดกาํไรสะสม 34.37 ลา้นบาท และ
ปรบัลดหนีQสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี9 ลา้นบาท ถอืเป็นรายการที�เกดิขึQนครั Qงเดยีว (One-time item)  

o TFRS 9: เรื�องเครื�องมือทางการเงิน การบนัทกึผลขาดทุนอื�นเพิ�มขึQน 5.01 ลา้นบาท จากการ
ป้องกนัความเสี�ยงในมลูค่ายุตธิรรม (Fair Value Hedge) ของอตัราดอกเบีQยโดยปรบัปรุงมลูค่า
ยุตธิรรมของสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบีQยเงนิกูร้ะยะยาวถอืเป็นกาํไร(ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปลี�ยน (Fair value through profit or loss) มผีลจากค่าเงนิบาทที�อ่อนค่าลง ซึ�งปรบัคู่กบับญัชี
หนีQสนิทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอื�น 

o การปิดสาขา ที�ไม่สามารถทาํกาํไรไดจ้าํนวน 21 สาขา โดยบรษิทัฯ มสีาขาที�ยงัเปิดดาํเนินการอยู่ ณ 
วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ทั QงสิQน 293 สาขา สามารถทาํใหบ้รษิทัฯ ควบคุมค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ จงึทาํใหผ้ลการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกจิคา้ปลกีลดลงเพยีง 15% ถงึแมว้่าบรษิทัฯ จะ
ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สง่ผลกระทบต่อยอดขายของกลุ่มธุรกจิคา้
ปลกีลดลงถงึ 39% จากปีก่อน 

o การควบคมุค่าใช้จ่าย โดยการประเมนิสถานการณ์ล่วงหน้าและวางแผนเพื�อบรหิารจดัการกระแส
เงนิสดที�ไดร้บัผลกระทบจากมาตรการปิดเมอืงตามประกาศของภาครฐั บรษิทัฯ มกีารปรบัตวัตาม
สถานการณ์ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยคาํนึงถงึคู่คา้และพนัธมติรใหไ้ดร้บัผลกระทบน้อยที�สดุ 
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อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ กาํลงัพฒันาช่องทางออนไลน์ใหส้ะดวก รวดเรว็มากขึQน เพื�อจาํหน่ายสนิคา้และบรกิาร
ใหแ้ก่ลกูคา้ที�ปรบัพฤตกิรรมการจบัจ่ายใชส้อยมาทางออนไลน์มากขึQน  อกีทั Qงบรษิทัฯ ยงัปรบัปรุงโครงสรา้งเพื�อ
เพิ�มประสทิธภิาพ ลดตน้ทุน และเพิ�มรายไดธุ้รกจิใหม่ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั Digital กเ็ป็นอกีดา้นหนึ�ง ซึ�งบรษิทัฯ 
ใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างยิ�ง และกาํลงัอยู่ในชว่งการพฒันาผลติภณัฑ ์และบรกิารร่วมกบัพนัธมติรในเรื�องของ
การศกึษา ผูใ้หบ้รกิาร Content และผูนํ้าเทคโนโลยรีะดบัแนวหน้าของโลก เพื�อรกัษาไวซ้ึ�งความเป็นผูนํ้าธุรกจิ
หนงัสอืและเริ�มตน้ยุคใหมแ่หง่การเป็นศนูยก์ลางการเรยีนรู ้ทั Qงบนแพลตฟอรม์ออนไลน์และออฟไลน์ 

ซีเอด็ขาดทุน  
สาํหรบัปี 2563 
เท่ากบั 33.13 
ล้านบาท 
 
 
 
 
 

สาํหรบัปี 2563 ขาดทุนสทุธติามงบการเงนิรวมเท่ากบั 33.13 ลา้นบาท ขาดทุนเพิ�มขึQน 46.06 ลา้นบาท คดิ
เป็น 356.23% เกดิจากขาดทุนสทุธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ เท่ากบั 43.47 ลา้นบาท ขาดทุนเพิ�มขึQน 
47.32 ลา้นบาท จากยอดขายที�ลดลงและไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่เชืQอของโรค COVID-19 
ภาวะเศรษฐกจิจงึชะลอตวัลงซึ�งตอ้งใชเ้วลานานในการฟืQนตวักลบัมา 

โดยสรุปสาระสาํคญัของผลการดาํเนินงานดงันีQ 

o รายได้รวม ตามงบการเงนิรวม ลดลง 29.94% โดยเป็นรายไดต้ามงบการเงนิเฉพาะกจิการ ลดลง 
32.32% เนื�องจากไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทาํใหร้ายหลกัของบรษิทัฯ ลดลงเป็น
อย่างมาก และรายไดอ้ื�นลดลง 29.59 ลา้นบาท เนื�องจากในปี 2562 บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิเคลมประกนัที�
จ่ายชดเชยค่าเสยีหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืงเมื�อปี 2553 จาํนวน 18.60 ลา้นบาท 

o ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 26.44% เกดิจากการควบคุมค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
มากขึQนและการไดร้บัสว่นลดค่าเช่าในช่วง COVID-19  

o ค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพิ�มขึQน 4.28 ลา้นบาท จากเงนิกูย้มืที�เพิ�มขึQน[ 
o  

ตาราง C : ผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2563 และ 2562  

 งบการเงินรวม                          (หน่วย:ลา้นบาท)  

                  2563 
 

        2562 
(ปรบัปรงุใหม่) 

เพิ�มขึEน
(ลดลง) 

% 
  

รายไดจ้ากการขาย 2,069.47 2,946.54 (877.07) (29.77%)  
ตน้ทุนขาย 1,329.05 1,911.01 (581.96) (30.45%)  
กาํไรขั Qนตน้ 740.42 1,035.53 (295.11) (28.50%)  
อตัรากาํไรขั Eนต้น 35.78% 35.14%  0.64%  
EBITDA 101.88 162.76 (60.88) (37.40%)  
กาํไร(ขาดทุน)สทุธสิว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้
ของบรษิทั (33.13) 12.93 

 
(46.06) 

 
(356.23%)  

กาํไร(ขาดทุน)สทุธต่ิอหุน้ (หน่วย:บาท) (0.08) 0.03 (0.11) (366.67%)  

หมายเหตุ: EBITDA  หมายถงึกาํไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงนิ และภาษเีงนิได ้บวกค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจาํหน่ายและค่าใชจ่้ายจากสาํรองสนิคา้
สญูหายเสื�อมสภาพและเคลื�อนไหวชา้ 
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อตัรากาํไรขั Eนต้น 
เพิ�มขึEน 0.64 % 
 

 
 

ต้นทุนขายสินค้าและ
บริการ ลดลง 581.96 
ล้านบาท 
 

EBITDA ลดลง 60.88 
ล้านบาท คิดเป็น 
37.40% 

 

สาํหรบัปี 2563 เมด็เงนิกาํไรขั Qนตน้ เท่ากบั 740.42 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 295.11 ลา้นบาท คดิ
เป็น 28.50% เนื�องจากยอดขายที�ลดลง โดยอตัรากาํไรขั Qนตน้สาํหรบัปี 2563 เท่ากบั 35.78% เพิ�มขึQน 
0.64% จากปีก่อน เกดิจากการผลกัดนัสนิคา้กลุ่มสื�อเพื�อการศกึษาในรปูแบบ Digital มากขึQน รวมถงึ
การจดักจิกรรมทางการตลาดเพื�อสง่เสรมิการขายไดม้ปีระสทิธภิาพเพิ�มขึQน 

 

ตน้ทุนขายสนิคา้และบรกิารตามงบการเงนิรวม เท่ากบั 1,329.05 ลา้นบาท ลดลง 581.96 ลา้นบาท 
คดิเป็น 30.45% ซึ�งสมัพนัธก์บัยอดขายที�ลดลง  

 

 
EBITDA ลดลง 60.88 ลา้นบาท คดิเป็น 37.40% เทยีบกบัปีก่อน เนื�องจากรายไดห้ลกัจากการขาย
ลดลง 29.77% และกาํไร(ขาดทนุ) สทุธ ิลดลง 46.06 ลา้นบาท  

 

 

 
สินทรพัยห์มุนเวียน
เพิ 'มขึ)น 77.70 ล้านบาท 
คิดเป็น 13.80% 

 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน
เพิ 'มขึ)น 259.84 ลา้นบาท 
คิดเป็น 13.60% 
 

 

 

 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนเพิ�มขึQน 77.70 ลา้นบาท เกดิจาก 

- สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื�นเพิ�มขึQน 112.23 ลา้นบาท จากการลงทุนในกองทุนเปิด 
 
 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนเพิ�มขึQน 259.84 ลา้นบาทเกดิจาก 

- สนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเช่าเพิ�มขึQน 379.01 ลา้นบาท ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบัที� 16 เรื�องสญัญาเช่า 
 

 

ตาราง O : สรปุฐานะทางการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2562  

 (หน่วย:ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

 31ธนัวาคม 2563 
 

31 ธนัวาคม 2562 
(ปรบัปรงุใหม่) 

เพิ�มขึEน (ลดลง) 
 

          % 
  

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 640.86 563.16 77.70 13.80%  
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 2,170.46 1,910.62 259.84 13.60%  
รวมสินทรพัย ์ 2,811.32 2,473.78 337.54 13.64%  
หนีQสนิหมุนเวยีน 973.75 916.18 57.57 6.28%  
หนีQสนิไม่หมุนเวยีน 651.76 347.72 304.04 87.44%  
รวมหนีQสนิ 1,625.51 1,263.90 361.61 28.61%  
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,185.81 1,209.88 (24.07) (1.99%)  
รวมหนีEสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 2,811.32 2,473.78 337.54 13.64%  
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หนี) สินหมุนเวียนเพิ 'มขึ)น
57.57 ลา้นบาท คิดเป็น 
6.28% 
 
 
 

หนี) สินไม่หมุนเวียน
เพิ 'มขึ)น 304.04 ลา้นบาท 
คิดเป็น 87.44% 
 
 
 
 

 
 

ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง
24.07 ลา้นบาท  คิดเป็น 
1.99% 

หนีQสนิหมุนเวยีนเพิ�มขึQน 57.57 ลา้นบาท เกดิจาก 
- เงนิกูย้มืระยะสั Qนเพิ�มขึQน 76.97 ลา้นบาท จากการกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 

- เจา้หนีQการคา้และเจา้หนีQอื�นลดลง 107.60 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระเจา้หนีQตาม

กาํหนดจ่ายชาํระ 

หนีQสนิไม่หมุนเวยีนเพิ�มขึQน 304.04 ลา้นบาทเกดิจาก 

- หนีQสนิตามสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีนเพิ�มขึQน 183.17 ลา้นบาท ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ ฉบบัที� 16 เรื�องสญัญาเช่า ที�มผีลบงัคบัใชค้รั Qงแรกในปี 2563 

- เงนิกูย้มืระยะยาวเพิ�มขึQน 112.14 ลา้นบาท จากการกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ เพื�อใชเ้ป็น
ทุนหมุนเวยีนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

 

สว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง 24.07 ลา้นบาท  จากผลการดาํเนินงานที�ลดลง 

 
กระแสเงินสดได้มาจาก
กิจกรรมการดาํเนินงาน
สาํหรบัปี 2563 จาํนวน
60.09 ลา้นบาท 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
- กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน 60.09 ลา้นบาท มาจาก 

o กาํไรจากการดาํเนินงานที�เป็นตวัเงนิ 195.04 ลา้นบาท 
o จากการเปลี�ยนแปลงในสนิทรพัยด์าํเนินงานเพิ�มขึQน 18.27 ลา้นบาท ซึ�งสว่น

ใหญ่เป็นสนิคา้ที�เพิ�มขึQนในช่วงฤดเูปิดภาคการศกึษาของทุกปี 
o หนีQสนิดาํเนินงานเปลี�ยนแปลงลดลง 85.64 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระเจา้หนีQ

การคา้ 
o เงนิสดลดจากการจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวใหก้บัพนกังาน 8.89 ลา้นบาท จาก

การจ่ายเงนิเกษยีณอายุและการใหร้างวลัเกยีรตคุิณ 
o เงนิสดลดจากการจ่ายชาํระดอกเบีQยเงนิกูย้มืระยะยาว 16.48 ลา้นบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง T : งบกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) สาํหรบัปีสิEนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  

 (หน่วย:ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

            2563 
 

2562 
(ปรบัปรงุใหม่) เพิ�มขึEน (ลดลง) %  

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมดาํเนินงาน        60.09                 12.62                 47.47 376.15%  
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมการลงทุน (168.62) (43.02) (125.60) (291.96%)  
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจดัหาเงนิ      117.15                  2.42               114.73 7779.75%  
กระแสเงินสดสุทธิ(ลดลง)         8.62 (27.98)                 36.60 130.81%  
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กระแสเงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมการลงทุน
สาํหรบัปี 2563 จาํนวน
(168.62)  ล้านบาท 
 
กระแสเงินสดได้มาจาก
กิจกรรมจดัหาเงิน
สาํหรบัปี 2563 จาํนวน 
117.15 ล้านบาท 

- เงนิสดลดจากการลงทุนในกองทนุเปิด 111.62 ลา้นบาท 

- เงนิสดลด 54.96 ลา้นบาท จากการซืQอที�ดนิ ต่อเตมิอาคารเรยีน และซืQออุปกรณ์การ
เรยีนของบรษิทัย่อย 

- เงนิสดลด 4.20 ลา้นบาท จากการจ่ายค่าพฒันาระบบโปรแกรม SE-ED DIgital 
 

- เงนิสดเพิ�มจากเงนิกูย้มืระยะสั Qนจากสถาบนัการเงนิ 76.97 ลา้นบาท 
- เงนิสดเพิ�มจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 118.05 ลา้นบาท 
- เงนิสดลดจากการจ่ายชาํระหนีQสนิตามสญัญาเช่า 73.54 ลา้นบาท 

- เงนิสดลดจากการจ่ายเงนิปนัผล 4.32 ลา้นบาท ของบรษิทัย่อย 

 
ROE เท่ากบั (2.99%) 
ลดลง 4.12% และ 
ROA เท่ากบั (0.09%) 
ลดลง 1.55% 
 
อตัราส่วนหนี) สินต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 1.37 
เท่าเพิ 'มขึ)น 0.33 เท่า 
 
 
 
 

 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE)  เท่ากบั (2.99%) ลดลง 4.12% และอตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัย ์(ROA) เท่ากบั (0.09%) ลดลง 1.55% ตามผลการดาํเนินงานที�ลดลง 
 
 
 
อตัราสว่นหนีQสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ที�เพิ�มขึQน 0.33 เท่า จากการบนัทกึหนีQสนิตามสญัญาเช่า ที�ถอื
ปฏบิตัติาม TFRS#16 เรื�องสญัญาเช่าที�มผีลบงัคบัใชค้รั Qงแรกในปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง U : อตัราส่วนทางการเงินสาํหรบัปี 2563 และ2562 
 งบการเงินรวม  

อตัราส่วนทางการเงิน   
2563 

 
2562 

(ปรบัปรงุใหม่) 
  

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ROE %  (2.99) 1.13   
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ROA %  (0.09) 1.46   
อตัราสว่นหนีQสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า  1.37 1.04   
อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบีQย เท่า  13.04 15.48   

หมายเหตุ :     
   -  ROE (Return on Equity) = กาํไรสุทธ ิ(เฉพาะส่วนของบรษิทัใหญ่) หาร ส่วนของผูถ้อืหุน้ (เฉลี�ย)เฉพาะส่วนของบรษิทัใหญ่ 
   -  ROA (Return on Assets) = กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงนิและค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้หารสนิทรพัยร์วม (เฉลี�ย) 
   -  อตัราส่วนหนีQสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ = หนีQสนิรวม หาร ส่วนของผูถ้อืหุน้ (รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย) 
   -  อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีQย Debt service Coverage Ration = กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีQสนิ

ดาํเนินงาน+ดอกเบีQยจ่าย+ค่าใชจ่้าย ภาษเีงนิได ้หารดอกเบีQยจ่ายจากการดาํเนินงานและลงทุน 
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อตัราส่วนความสามารถ
ชาํระดอกเบี)ย เท่ากบั 
13.04 เท่า ลดลง 2.44 
เท่า 
 

อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบีQยลดลง 2.44 เท่า ตามผลการดาํเนินงานที�ลดลงและดอกเบีQยจ่าย
ที�เพิ�มขึQนตามภาระเงนิตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(นายรุ่งกาล ไพสฐิพานิชตระกลู) 

                                                              รองกรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการบรษิทัฯ 


