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บริษทั ซีเอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

ผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2565  
 

ภาพรวมธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สาํหรบัปี 2565 เศรษฐกจิไทยปรบัตวัดขีึ8นอยา่งต่อเนื�องจากการฟื8นตวัของนกัท่องเที�ยวที�หนุนการท่องเที�ยวได้
ระดบัหนึ�ง ทั 8งการบรโิภค การลงทุนภาคเอกชน และการสง่ออกขยายตวัอยา่งต่อเนื�อง สง่ผลใหภ้าคการคา้และ
ภาคบรกิารปรบัตวัดขีึ8นตามการฟื8นตวัของเศรษฐกจิ สาํหรบัอตุสาหกรรมสิ�งพมิพต์ลาดเริ�มกลบัมาฟื8นตวั 
สาํนกัพมิพต์่างๆ เพิ�มกาํลงัการผลติหนังสอืใหม่เขา้ตลาดมากขึ8น ทั 8งหนงัสอืกลุม่ที�เน้นสาระและบนัเทงิ ทาํให้
บรรยากาศการผลติ การอา่น และการตอบรบักระแสจากผูบ้รโิภคดขีึ8น นอกจากหนงัสอืที�มยีอดเตบิโตแลว้ กลุม่
สนิคา้อื�นที�สง่เสรมิการเรยีนรู ้เสรมิทกัษะสาํหรบัเดก็ และกลุม่ไลฟ์สไตลว์ยัรุน่ นักเรยีน นักศกึษา และวยั
ทาํงาน กเ็ริ�มมสีญัญาณที�ดขี ึ8นเชน่กนั แต่กย็งัไม่สามารถกลบัเขา้สูร่ะดบัเดยีวกบัช่วงก่อนเกดิ 
โควดิ-19 ได ้แมเ้ศรษฐกจิไทยไดข้ยายตวัขึ8น แต่ยงัคงไดร้บัแรงกดดนัจากภาวะอตัราเงนิเฟ้อที�มผีลกระทบต่อ
ภาคครวัเรอืน จงึมขีอ้จาํกดัการจบัจ่ายใชส้อยของผูบ้รโิภค อกีทั 8งธรุกจิบรกิารยงัไดร้บัผลกระทบจากอตัรา
คา่จา้งแรงงานขั 8นตํ�าที�ปรบัตวัสงูขึ8นกวา่ 5.02% และตน้ทนุทางการเงนิที�ขยบัขึ8นอยา่งต่อเนื�อง จากอตัรา
ดอกเบี8ยที�ทยอยปรบัสงูขึ8นเรื�อยๆ อยา่งไรกต็ามบรษิทัฯ ไดป้รบัตวัเพื�อใหส้อดรบักบัสถานการณ์ในปัจจบุนัมาก
ขึ8นและยงัคงควบคมุคา่ใชจ้า่ยทุกมติอิยา่งต่อเนื�อง รวมถงึการปิดสาขาที�ไม่ทาํกาํไร ถงึแมว้า่บรษิทัฯ จะไดร้บั
การลดหยอ่นคา่เชา่ จากผูใ้หเ้ช่าพื8นที�ในหา้งสรรพสนิคา้ซึ�งชว่ยใหบ้รษิทัฯ ประหยดัคา่ใชจ้่ายจากคา่เชา่พื8นที�ได้
บางสว่น  

o การปิดสาขา บรษิทัฯ ปิดสาขาที�ไม่สามารถทาํกาํไรไดจ้าํนวน 22 สาขา ทาํใหบ้รษิทัฯ ควบคุม
คา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึ8น โดยบรษิทัฯ มสีาขาที�ยงัเปิดดาํเนินการอยู ่ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2565 ทั 8งสิ8น 240 สาขา 

o เปิดสาขาใหม่ บรษิทัฯ เปิดสาขาใหม่ในเดอืนตุลาคม จาํนวน 1 สาขา  (ซคีอน บางแค) 

อยา่งไรกต็ามรายไดจ้ากกลุม่ธุรกจิคา้ปลกีเตบิโต 14.3% และธรุกจิคา้สง่เตบิโต 9% จากปีก่อน ตามนโยบาย
ภาครฐัที�ใหเ้ปิดเรยีนในรปูแบบ On-site (การจดัการเรยีนการสอนที�โรงเรยีน) นอกจากนี8บรษิทัฯ ยงัมกีาร
ปรบัตวัในการควบคมุคา่ใชจ้า่ยแลว้ยงัไดป้รบัปรุงในการเลอืกผลติหนงัสอืและสั �งซื8อสนิคา้ที�มคีณุภาพและตรง
ตามความตอ้งการของกลุม่ลกูคา้ 

นอกจากนี8 บรษิทัฯ กาํลงัพฒันาช่องทางออนไลน์ใหส้ะดวก รวดเรว็มากขึ8น เพื�อจาํหน่ายสนิคา้และบรกิารใหแ้ก่
ลกูคา้ที�ปรบัพฤตกิรรมการจบัจ่ายใชส้อยมาทางออนไลน์มากขึ8น  อกีทั 8งบรษิทัฯ ยงัปรบัปรงุโครงสรา้งเพื�อเพิ�ม
ประสทิธภิาพ ลดตน้ทุน และเพิ�มรายไดจ้ากธุรกจิใหม่ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั Digital กเ็ป็นอกีดา้นหนึ�ง ซึ�งบรษิทัฯ ให้
ความสาํคญัเป็นอยา่งยิ�ง และกาํลงัอยูใ่นช่วงการพฒันาผลติภณัฑ ์และบรกิารร่วมกบัพนัธมติรในเรื�องของ
การศกึษา ผูใ้หบ้รกิาร Content และผูนํ้าเทคโนโลยรีะดบัแนวหน้าของโลก เพื�อรกัษาไวซ้ึ�งความเป็นผูนํ้าธุรกจิ
หนงัสอืและเริ�มตน้ยคุใหม่แห่งการเป็นศนูยก์ลางการเรยีนรู ้ทั 8งบนแพลตฟอรม์ออนไลน์และออฟไลน์ 
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อตัรากาํไรข ั /นต้นลดลง 
0.53% 

 
 

 

 
 

 
 

 

สาํหรบัปี 2565 เมด็เงนิกาํไรขั 8นตน้ เท่ากบั 698.45 ลา้นบาท เพิ�มขึ8นจากปีก่อน 66.01 ลา้นบาท  
คดิเป็น 10.44% โดยอตัรากาํไรขั 8นตน้ เทา่กบั 35.15% ลดลง 0.53% เทยีบกบัปีก่อน เนื�องจากตน้ทุน
กลุม่สนิคา้นําเขา้จากต่างประเทศเพิ�มสงูขึ8นจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนสกุลเงนิปอนด์
องักฤษ อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ สามารถรกัษาสภาพการทาํกาํไรขั 8นตน้ไดด้จีากกลุม่หนงัสอืที�บรษิทั
ผลติเอง ซึ�งมหีนงัสอืที�ตดิกระแส ทาํใหม้กีารพมิพซ์ํ8าจาํนวนมาก จงึทาํใหอ้ตัรากาํไรขั 8นตน้ลดลงเพยีง
เลก็น้อย 
 
 

 

ซีเอด็ขาดทนุ
สุทธิ สาํหรบั ปี 
2565 เท่ากบั 
2.95 ล้านบาท 
 
 
 
 
 

สาํหรบัปี 2565 บรษิทัฯ ขาดทุนสทุธติามงบการเงนิรวมเทา่กบั 2.95 ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 54.13  
ลา้นบาท คดิเป็น 94.83% เกดิจากกาํไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการเทา่กบั 2.36 ลา้นบาท กาํไรเพิ�มขึ8น 
62.91 ลา้นบาท เนื�องจากรายไดห้ลกัจากงบการเงนิเฉพาะกจิการเพิ�มขึ8น 168.98 ลา้นบาท โดยเพิ�มขึ8นจาก
กลุม่ธุรกจิคา้ปลกี 14.3% และธุรกจิคา้สง่ 9% เป็นผลมาจากปีก่อนมกีารลอ็คดาวน์จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ทาํใหภ้าพรวมผลการดาํเนินงานดขีึ8น รวมถงึการไดร้บัเงนิปันผลจากบรษิทัยอ่ย
จาํนวน 3.92 ลา้นบาท และจากการปรบัเจา้หนี8การคา้ใหเ้ป็นปัจจบุนั 

โดยสรปุสาระสาํคญัของผลการดาํเนินงานดงันี8 

o รายได้รวม ตามงบการเงนิรวม เท่ากบั 2,056.70 ลา้นบาท เพิ�มขึ8น 240.04 ลา้นบาท คดิเป็น 
13.21% โดยเป็นรายไดต้ามงบการเงนิเฉพาะกจิการ เพิ�มขึ8น 11.77%  

o ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากบั 734.31 ลา้นบาท เพิ�มขึ8น 30.31 ลา้นบาท คดิเป็น 
4.31% เนื�องจากปีก่อนมกีารลอ็คดาวน์ในช่วงไตรมาส 3/2565 

o ค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากบั 22.25 ลา้นบาท ลดลง 0.12 ลา้นบาท ตามภาระเงนิตน้ที�ลดลง 
o  

ตาราง 5 : ผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2565 และ 2564  

 งบการเงินรวม                          (หน่วย:ลา้นบาท)  

 2565 
 

2564 
 

เพิ�มขึ/น
(ลดลง) 

       % 
  

รายไดจ้ากการขาย 1,986.94 1,772.66 214.28 12.09%  
ตน้ทุนขาย 1,288.49 1,140.22 148.27 13.00%  
กาํไรขั 8นตน้ 698.45 632.44 66.01 10.44%  
อตัรากาํไรข ั /นต้น 35.15% 35.68%  (0.53%)  
EBITDA 78.47 69.66 8.81 12.65%  
กาํไร(ขาดทุน)สทุธสิว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้
ของบรษิทั (2.95) (57.08) 

 
54.13 

 
94.83%  

กาํไร(ขาดทุน)สทุธติ่อหุน้ (หน่วย:บาท) (0.008) (0.146) 0.138 94.83%  

หมายเหตุ: EBITDA  หมายถงึกําไรกอ่นหกัต้นทนุทางการเงนิ และภาษเีงนิได้ บวกค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจําหน่ายและค่าใชจ้่ายจากสาํรองสนิคา้
สูญหายเสื�อมสภาพและเคลื�อนไหวชา้ 
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ต้นทนุขายสินค้าและ
บริการ เพิ�มขึ/น 148.27 
ล้านบาท 
 

EBITDA เพิ�มขึ/น 8.81 
ล้านบาท คิดเป็น 
12.65% 

ตน้ทนุขายสนิคา้และบรกิารตามงบการเงนิรวม เท่ากบั 1,288.49 ลา้นบาท เพิ�มขึ8น 148.27 ลา้นบาท 
คดิเป็น 13% ซึ�งสมัพนัธก์บัยอดขายที�เพิ�มขึ8น 

 

 

EBITDA เท่ากบั 78.47 ลา้นบาท เพิ�มขึ8น 8.81 ลา้นบาท คดิเป็น 12.65% จากปีก่อน ตามผลการ
ดาํเนินงานที�ดขี ึ8น  

 

 
สินทรพัยห์มุนเวียน
ลดลง 85.29 ล้านบาท 
คิดเป็น 17.45% 

 
 
 

 
 
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน
ลดลง 30.68 ล้านบาท 
คิดเป็น 1.49% 
 
 
 

 

 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนลดลง 85.29 ลา้นบาท เกดิจาก 

- ลกูหนี8การคา้และลกูหนี8อื�นลดลง 2.96 ลา้นบาท คดิเป็น 5.89% สว่นใหญ่เป็นกลุม่ลูกหนี8
สถาบนัการศกึษา จากการรบัชาํระหนี8 

- สนิคา้คงเหลอืลดลง 3.47 ลา้นบาท คดิเป็น 1.55% จากการขายในช่วงเตรยีมเปิดภาคเรยีน
ใหม่ 

- สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื�นลดลง 43.97 ลา้นบาท คดิเป็น 77.60% จากการขายเงนิ
ลงทุนชั �วคราวเพื�อนํามาใชห้มุนเวยีนและจา่ยชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว 

 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนลดลง 30.68 ลา้นบาท เกดิจาก 

- สนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่ลดลง 68.86 ลา้นบาท จากการตดัจา่ยตามอายุ
สญัญาเชา่ และจากการลดพื8นที�สาํนกังานใหญ่ลง 33% ในช่วงปลายไตรมาส 1/2565 

- ที�ดนิอาคารและอปุกรณ์ เพิ�มขึ8น 50.3 ลา้นบาท จากการประเมนิราคาที�ดนิของ 
บรษิทัยอ่ย 33.16 ลา้นบาท และอาคารเรยีนของชว่งชั 8นประถมที�ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ 

 
 

ตาราง E : สรปุฐานะทางการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564  

 (หน่วย:ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

 31 ธนัวาคม 2565 
 

31 ธนัวาคม 2564 
 

เพิ�มขึ/น (ลดลง) 
 

          % 
  

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 403.54 488.83 (85.29) (17.45%)  
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 2,027.71 2,058.39 (30.68) (1.49%)  
รวมสินทรพัย ์ 2,431.25 2,547.22 (115.97) (4.55%)  
หนี8สนิหมุนเวยีน 803.91 849.13 (45.22) (5.33%)  
หนี8สนิไม่หมุนเวยีน 466.74 571.05 (104.31) (18.27%)  
รวมหนี8สนิ 1,270.65 1,420.18 (149.53) (10.53%)  
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,160.60 1,127.04 33.56 2.98%  
รวมหนี/สินและส่วนของผ ู้ถือหุ้น 2,431.25 2,547.22 (115.97) (4.55%)  
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หนี0 สินหมนุเวียนลดลง 
45.22 ล้านบาท คิดเป็น 
5.33% 
 
 
หนี0 สินไม่หมนุเวียน
ลดลง 104.31 ล้านบาท 
คิดเป็น 18.27% 
 

 
 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ 5มขึ0น 
33.56 ล้านบาท  คิดเป็น 
2.98% 

หนี8สนิหมุนเวยีนลดลง 45.22 ลา้นบาท เกดิจาก 
- เจา้หนี8การคา้และเจา้หนี8อื�นลดลง 68.50 ลา้นบาท จากการจา่ยชาํระตามงวดปกตแิละลด

ปรมิาณการสั �งซื8อเพื�อใหเ้หมาะสมกบัยอดขาย 
 

 
หนี8สนิไม่หมุนเวยีนลดลง 104.31 ลา้นบาท เกดิจาก 

- หนี8สนิตามสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีนลดลง 38.92 ลา้นบาท จากการจา่ยชาํระคา่เช่าของรา้น
หนงัสอืตามสญัญาเชา่ 

- เงนิกูย้มืระยะยาวลดลง 80.18 ลา้นบาท จากการจา่ยชาํระคนืเงนิกูต้ามสญัญา  

 

สว่นของผูถ้อืหุน้เพิ�มขึ8น 33.56 ลา้นบาท  ตามผลการดาํเนินงานที�เพิ�มขึ8น 

 
 

 

 
กระแสเงินสดได้มาจาก
กิจกรรมการดาํเนินงาน
สาํหรบัปี 2565 จาํนวน 
108.85 ล้านบาท 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
- กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน 108.85 ลา้นบาท มาจาก 
- กาํไรจากการดาํเนินงานที�เป็นตวัเงนิ 156.84 ลา้นบาท 
- จากการเปลี�ยนแปลงในสนิทรพัยด์าํเนินงานลดลง 8.07 ลา้นบาท จากเงนิคํ8า

ประกนัการเชา่และเงนิมดัจํา 8.82 ลา้นบาท และลกูหนี8การคา้ 1.44 ลา้นบาท 
- หนี8สนิดาํเนินงานเปลี�ยนแปลงลดลง 24.14 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระเจา้หนี8

การคา้ตามกาํหนด  

- เงนิสดลดจากการปรบัสภาพพื8นที�ของสาขาที�ปิดและRenovate สาขา  
4 ลา้นบาท 

- เงนิสดลดจากการจ่ายชาํระดอกเบี8ยเงนิกูย้มืระยะยาว 22.15 ลา้นบาท 
 
 

ตาราง K : งบกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) สาํหรบัปี สิ/นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564  

 (หน่วย:ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

 
           2565 2564 เพิ�มขึ/น (ลดลง) %  

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมดาํเนินงาน 108.85 85.07 23.78 27.95%  
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมการลงทนุ (37.70) 20.58 (58.28) (283.19%)  
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจดัหาเงนิ (104.76) (90.06) (14.70) (16.32%)  
กระแสเงินสดสทุธิ(ลดลง) (33.61) 15.59 (49.20) (315.59%)  
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กระแสเงินสดใช้ไปจาก
กิจกรรมการลงทุน
สาํหรบัปี 2565 จาํนวน 
(37.70) ล้านบาท 
 

 
กระแสเงินสดใช้ไปจาก
กิจกรรมจดัหาเงิน
สาํหรบัปี 2565 จาํนวน 
(104.76) ล้านบาท 

- เงนิสดลด 76.87 ลา้นบาท จากการต่อเตมิอาคารเรยีนและซื8ออปุกรณ์การเรยีน
ของบรษิทัยอ่ย  

- เงนิสดเพิ�มจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนชั �วคราว 48.61 ลา้นบาท เพื�อนํามาใช้

หมุนเวยีนภายในกจิการและชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว 

 

- เงนิสดลดจากการจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว 62.30 ลา้นบาท  
- เงนิสดลดจากการจ่ายชาํระหนี8สนิตามสญัญาเชา่ 61.84 ลา้นบาท 
- เงนิสดลดจากการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัยอ่ย 3.46 ลา้นบาท 

 

 
 
ROE เท่ากบั (0.28%) 
เพิ 5มขึ0น 5.10% และ 
ROA เท่ากบั 1.36% 
เพิ 5มขึ0น 2.39% 
 

อตัราส่วนหนี0 สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น เท่ากบั 1.09 
เท่า ลดลง 0.17 เท่า 
 
 
 
 

 
 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE)  เท่ากบั (0.28%) เพิ�มขึ8น 5.10% และอตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัย ์(ROA) เท่ากบั 1.36% เพิ�มขึ8น 2.39% ตามผลการดาํเนินงานที�ดขีึ8นจากงวดเดยีวกนัของปี
ก่อน 
 

 
อตัราสว่นหนี8สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง 0.17 เท่า จากการจา่ยคนืเงนิกูท้ี�ถงึกําหนดชาํระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตาราง L : อตัราส่วนทางการเงินสาํหรบัปี 2565 และ 2564 
 งบการเงินรวม  

อตัราส่วนทางการเงิน   2565 2564   
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ROE %  (0.28) (5.38)   
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ROA %  1.36 (1.03)   
อตัราสว่นหนี8สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า  1.09 1.26   
อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบี8ย เท่า  8.15 7.89   

หมายเหตุ :     
   -  ROE (Return on Equity) = กาํไรสทุธ ิ(เฉพาะส่วนของบรษิทัใหญ่) หาร สว่นของผูถ้อืหุน้ (เฉลี�ย)เฉพาะส่วนของบรษิทัใหญ่ 
   -  ROA (Return on Assets) = กาํไรกอ่นค่าใชจ้่ายทางการเงนิและค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้หารสนิทรพัยร์วม (เฉลี�ย) 
   -  อตัราส่วนหนี8สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ = หนี8สนิรวม หาร สว่นของผูถ้อืหุน้ (รวมส่วนของผูถ้อืหุน้สว่นน้อย) 
   -  อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบี8ย Debt service Coverage Ratio = กําไรจากการดําเนินงานกอ่นการเปลี�ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี8สนิ

ดาํเนินงาน+ดอกเบี8ยจ่าย+คา่ใชจ่้าย ภาษเีงนิได้ หารดอกเบี8ยจ่ายจากการดาํเนินงานและลงทนุ 
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อตัราส่วนความสามารถ
ชาํระดอกเบี0ย เท่ากบั 
8.15 เท่า เพิ 5มขึ0น 0.27 
เท่า 
 

อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบี8ยเพิ�มขึ8น 0.27 เท่า ตามภาระเงนิตน้ที�ลดลง 

 

 

 

 

 

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

(นายรุง่กาล ไพสฐิพานิชตระกลู) 

          กรรมการผูจ้ดัการ 

 


