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บริษทั ซีเอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

ผลการดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาสที� 1 ปี 2562 
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ซีเอด็ ขาดทุน 
สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 
2562 เท่ากบั 12.39 
ล้านบาท 
 
 
 
 
 

 

ในไตรมาสที� 1  ปี 2562 บรษิทัฯ ยงัคงพฒันาเดนิทางปรบัตวัในทุกๆ ดา้น อาท ิ 

o การควบคุมค่าใชจ้่ายอย่างต่อเนื�องของบรษิทัฯ ในทุกมติโิดยเฉพาะการทยอยปรบั
โครงสรา้งพนกังานใหไ้ดป้ระสทิธภิาพสงูสดุ รวมถงึการปิดสาขาที�ไม่สามารถทาํกาํไรได้
จาํนวน 9 สาขา สามารถทาํใหบ้รษิทัฯ ควบคุมค่าใชจ้่ายไดด้ขี ึ4น โดยบรษิทัฯ มสีาขาที�ยงั
เปิดดาํเนินการอยู่ ณ วนัที� 31 มนีาคม 2562 ทั 4งสิ4น 346 สาขา 

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

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

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

โดยสรุปสาระสาํคญัของผลการดาํเนินงาน ดงันี4 

o รายได้รวม ตามงบการเงนิรวม ลดลง 9.04% โดยเป็นรายไดต้ามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ลดลง 10.12% การลดลงสว่นใหญ่เกดิจากยอดขายของธุรกจิคา้ปลกีของรา้นซเีอด็บุ๊ค 

เซน็เตอรท์ี�ลดลง เนื�องจากไดร้บัผลกระทบจากจาํนวนคนเดนิในศนูยก์ารคา้น้อยลงและ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคที�ใชเ้วลากบัการรบัรูข้า่วสารผ่าน ระบบ Online มากขึ4น ทาํใหเ้กดิผล
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กระทบเชงิลบต่อธุรกจิคา้ปลกีในภาพรวม รวมถงึยอดขายที�ลดลงจากการปิดสาขาที�ไม่ทาํ
กาํไร 

o ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 6.87% โดยเกดิจากการปรบัปรุงประสทิธภิาพการ
ทาํงาน การบรหิารจดัการสนิคา้ไดด้ขี ึ4นและควบคุมค่าใชจ้่ายในสว่นต่างๆ ดขีึ4น 

o ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ลดลง 0.86 ลา้นบาท ตามเงนิกูย้มืระยะยาวที�ลดลงจากการจ่ายคนื 
ตามงวดที�ถงึกาํหนดชาํระ 

 
อตัรากาํไรขั 1นต้น
เพิ�มขึ1น 0.09% 
 
 
 

ต้นทุนขายสินค้าและ
บริการ ลดลง 47.12 
ล้านบาท 
 
EBITDA ลดลง 13.19
ล้านบาท คิดเป็น 
45.42% 
 
 

 

 

สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2562 เมด็เงนิกาํไรขั 4นตน้ เท่ากบั 259.89 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 22.64 ลา้น
บาท คดิเป็น 8.01% เนื�องจากยอดขายที�ลดลง โดยอตัรากาํไรขั 4นตน้สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2562 
เท่ากบั 33.59%  เพิ�มขึ4น  0.09% จากปีก่อน เกดิจากการควบคุมตน้ทุนสนิคา้นําเขา้ไดม้ปีระสทิธภิาพ
และสง่เสรมิการตลาดอย่างต่อเนื�อง 
  

ตน้ทุนขายสนิคา้และบรกิารตามงบการเงนิรวม เท่ากบั 513.78 ลา้นบาท ลดลง 47.12 ลา้นบาท คดิ
เป็น 8.40% ซึ�งสมัพนัธก์บัยอดขายที�ลดลง  

 

 
EBITDA  ลดลง  13.19 ลา้นบาท เนื�องจากกาํไรสทุธลิดลง   
 

 

 

ตาราง B : ผลการดาํเนินงานสาํหรบังวดสามเดือนสิ1นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2562 และ 2561  

 (หน่วย:ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

     ไตรมาส 1/2562 ไตรมาส 1/2561 เพิ�มขึ1น(ลดลง) %  
รายไดจ้ากการขาย 773.67 843.43 (69.76) (8.27%)  
ตน้ทุนขาย 513.78 560.90 (47.12) (8.40%)  
กาํไรขั 4นตน้ 259.89 282.53 (22.64) (8.01%)  
อตัรากาํไรขั 1นต้น 33.59% 33.50%  0.09%  
EBITDA 15.85 29.04 (13.19) (45.42%)  
กาํไรสทุธสิว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (12.39) (3.59) (8.80) (245.13%)  
กาํไรสทุธต่ิอหุน้ (หน่วย:บาท) (0.032) (0.009) (0.023) (255.56%)  

 

หมายเหตุ: EBITDA  หมายถงึกาํไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงนิ และภาษเีงนิได ้บวกค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 
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สินทรพัยห์มุนเวียน
เพิ *มขึ,น 66.71 ล้านบาท 
คิดเป็น 11.27% 

     
 
 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน
ลดลง 23.71 ลา้นบาท 
คิดเป็น 1.20% 
 
 

หนี, สินหมุนเวียนเพิ *มขึ,น 
81.60 ลา้นบาท คิดเป็น 
8.27% 
 
 
 

หนี, สินไม่หมุนเวียน
ลดลง 27.57 ลา้นบาท 
คิดเป็น 7.75% 
 
 

 

 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนเพิ�มขึ4น 66.71 ลา้นบาท เกดิจาก 

- ลกูหนี4การคา้และลกูหนี4อื�นเพิ�มขึ4น 59.53 ลา้นบาท คดิเป็น 94.56% สว่นใหญ่มาจากลกูหนี4
กลุ่มสถาบนัการศกึษา ตามการเปิดภาคเรยีนใหม ่

- สนิคา้เพิ�มขึ4น 24.22 ลา้นบาท จากหนงัสอืต่างประเทศที�ส ั �งไวเ้ตรยีมรองรบัการเปิดภาค
เรยีนใหม ่

 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนลดลง 23.71 ลา้นบาท เกดิจากการคดิค่าเสื�อมราคาประจาํงวดของอาคาร
และอุปกรณ์ 
 
 

 
หนี4สนิหมุนเวยีนเพิ�มขึ4น 81.60 ลา้นบาท เกดิจากการ 

- เงนิกูย้มืระยะสั 4นเพิ�มขึ4น 50 ลา้นบาท จากการกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ  
- เจา้หนี4การคา้และเจา้หนี4อื�นเพิ�มขึ4น 38.91 ลา้นบาท เนื�องจากมกีารซื4อเพื�อรองรบัการเปิด

ภาคเรยีนใหม ่
 
 

หนี4สนิไม่หมุนเวยีนลดลง 27.57 ลา้นบาท เกดิจากการจ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว 
 
 
  
 
 

 

ตาราง G : สรปุฐานะทางการเงิน  ณ วนัที� 31 มีนาคม 2562 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2561  

 (หน่วย:ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 เพิ�มขึ1น (ลดลง)     %  
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 658.55 591.84 66.71 11.27%  
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 1,958.60 1,982.31 (23.71) (1.20%)  
รวมสินทรพัย ์ 2,617.15 2,574.15 43.00 1.67%  
หนี4สนิหมุนเวยีน 1,067.71 986.11 81.60 8.27%  
หนี4สนิไม่หมุนเวยีน 327.95 355.52 (27.57) (7.75%)  
รวมหนี4สนิ 1,395.66 1,341.63 54.03 4.03%  
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,221.49 1,232.52 (11.03) (0.89%)  
รวมหนี1สินและส่วนของผูถื้อหุ้น 2,617.15 2,574.15 43.00 1.67%  
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ส่วนของผูถื้อหุ้น  ลดลง 
11.03 ลา้นบาท  คิดเป็น 
0.89% 

สว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง  11.03 ลา้นบาท  เกดิจากการปรบัปรุงลดกาํไรสะสมจากการรบัรูร้ายไดค่้าแรก
เขา้ของบรษิทัย่อยโรงเรยีนเพลนิพฒันา 
  
 

 
 
กระแสเงินสดใช้ไปจาก
กิจกรรมการดาํเนินงาน
สาํหรบัไตรมาส 1 ปี  
2562 จาํนวน (47.31)  
ล้านบาท 
 

 
 
 
 

กระแสเงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมการลงทุน
สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 
2562 จาํนวน (6.64) ล้าน
บาท 
 
 
 
 

กระแสเงินสดได้มาจาก
กิจกรรมจดัหาเงิน
สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 
2562 จาํนวน 34.90 
ล้านบาท 

 
 

- กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปจากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน (47.31) ลา้นบาท มาจาก 
o กาํไรจากการดาํเนินงานที�เป็นตวัเงนิ 33.31 ลา้นบาท 
o จากการเปลี�ยนแปลงในสนิทรพัยด์าํเนินงานเพิ�มขึ4น 97.92 ลา้นบาท สว่นใหญ่

เป็นสนิคา้และลกูหนี4การคา้ที�เพิ�มขึ4นในช่วงฤดเูปิดภาคการศกึษาของทุกปี 
o หนี4สนิดาํเนินงานเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ4น 26.80 ลา้นบาท จากเจา้หนี4ต่างประเทศที�

มกีารสั �งซื4อสนิคา้เพื�อรองรบัการเปิดภาคเรยีนใหม ่
o เงนิสดลดจากการจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวใหก้บัพนกังาน 5.60 ลา้นบาท จาก

การใหร้างวลัเกยีรตคุิณ 
o เงนิสดลดจากการจ่ายชาํระดอกเบี4ยเงนิกูย้มืระยะยาว 3.28 ลา้นบาท 

 
 

- เงนิสดลดจากการต่อเตมิอาคารของบรษิทัย่อย  3.93 ลา้นบาท 

- เงนิสดลดจากการซื4ออุปกรณ์เพิ�มขึ4น  3.36 ลา้นบาท จากการซื4ออุปกรณ์ในคลงัสนิคา้ 
  
 
 
 
 

- เงนิสดเพิ�มจากเงนิกูย้มืระยะสั 4นจากสถาบนัการเงนิ  50 ลา้นบาท เพื�อใชเ้ป็นทุน
หมุนเวยีน 

- เงนิสดลดจากการจ่ายคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัทางการเงนิ จาํนวน 15.10  ลา้นบาท 
 
 

ตาราง L : งบกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) สาํหรบังวดสามเดือนสิ1นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2562 และ 2561  

 (หน่วย:ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

 
     ไตรมาส 1/2562 ไตรมาส 1/2561 เพิ�มขึ1น (ลดลง) %  

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมดาํเนินงาน (47.31) (20.53) (26.78) (130.44%)  
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมการลงทุน (6.64) (7.45) 0.81 10.87%  
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจดัหาเงนิ 34.90                   4.90 30.00 612.24%  
กระแสเงินสดสุทธิ(ลดลง) (19.05) (23.08) 4.03 17.46%  
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ROE เท่ากบั 0.51%
เพิ *มขึ,น 3.23% และ 
ROA เท่ากบั 0.97% 
เพิ *มขึ,น 1.10% 
 
 

อตัราส่วนหนี, สินต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 1.14 
เท่าลดลง 0.12  เท่า 
 
อตัราส่วนความสามารถ
ชาํระดอกเบี,ย เท่ากบั 
11.34  เท่า ลดลง               
0.60 เท่า 
 

 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE)  เท่ากบั 0.51% เพิ�มขึ4น 3.23% และอตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัย ์(ROA) เท่ากบั 0.97% เพิ�มขึ4น 1.10% เนื�องจากปลายปีที�ผ่านมามกีารรบัรูก้าํไรจากการ
ขายที�ดนิ - อาคารสาํนกังานเดมิ 
 
 
 
อตัราสว่นหนี4สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ที�ลดลง 0.12 เท่า จากการชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวตามงวดที�ถงึ
กาํหนดชาํระ 
 
 
 

อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบี4ยลดลง  0.60 เท่า จากดอกเบี4ยที�ลดลงตามภาระเงนิตน้ 

 

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

        (นายวบิลูยศ์กัดิ t  อุดมวนิช) 

          รองกรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการบรษิทัฯ 

INVESTOR RELATION 

http://www.se-ed.com 

http://corporate.se-ed.com 
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ตาราง M : อตัราส่วนทางการเงินสาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2562 และ 2561 
 งบการเงินรวม  

อตัราส่วนทางการเงิน   Q1’2562      Q1’2561   
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ROE %  0.51 (2.72)   
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ROA %  0.97 (0.13)   
อตัราสว่นหนี4สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า  1.14             1.26   
อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบี4ย เท่า  11.34            11.94   

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 
     


