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บริษทั ซีเอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

ผลการดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2564  
 

ภาพรวมธรุกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 ภาพรวมเศรษฐกจิในประเทศไทยยงัคงไดร้บัผลกระทบจากการกลบัมาระบาดอกี
ครั =งในรอบที� 3 ของโรค COVID-19 ถงึแมว้่าจะไมม่กีารประกาศลอ็กดาวน์จากภาครฐั แต่ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ยงั
มคีวามกงัวลต่อรายไดท้ี�จะเกดิขึ=นในอนาคต ผูบ้รโิภคจงึตระหนกัถงึการจบัจ่ายใชส้อยอย่างระมดัระวงัมากขึ=น 
แนวโน้มการฟื=นตวัของภาพรวมเศรษฐกจิไทยในช่วงตน้ปี 2564 จงึมคีวามไมแ่น่นอน อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ มี
การปรบัตวัเพื�อใหส้อดรบักบัสถานการณ์ในปจัจบุนัมากขึ=น ยงัคงควบคุมค่าใชจ้่ายทุกมติอิย่างต่อเนื�อง รวมถงึ
การปิดสาขาที�ไมท่าํกาํไร ตลอดจนการเลอืกผลติหนงัสอืและสั �งซื=อสนิคา้ที�มคุีณภาพและตรงตามความตอ้งการ
ของกลุ่มลกูคา้ อกีทั =งยงัคงไดร้บัผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ สง่ผลกระทบดงันี= 

o TFRS 9: เรื�องเครื�องมือทางการเงิน การบนัทกึผลขาดทุนอื�นเพิ�มขึ=น 1.98 ลา้นบาท จากการ
ป้องกนัความเสี�ยงในมลูค่ายุตธิรรม (Fair Value Hedge) ของอตัราดอกเบี=ยโดยปรบัปรุงมลูค่า
ยุตธิรรมของสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี=ยเงนิกูร้ะยะยาวถอืเป็นกาํไร(ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปลี�ยน (Fair value through profit or loss) มผีลจากค่าเงนิบาทที�อ่อนค่าลง ซึ�งปรบัคู่กบับญัชี
หนี=สนิทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอื�น 

o การปิดสาขา ที�ไม่สามารถทาํกาํไรไดจ้าํนวน 13 สาขา โดยบรษิทัฯ มสีาขาที�ยงัเปิดดาํเนินการอยู่ ณ 
วนัที� 31 มนีาคม 2564 ทั =งสิ=น 280 สาขา สามารถทาํใหบ้รษิทัฯ ควบคุมค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพมากขึ=น 

o การควบคมุค่าใช้จ่าย โดยการประเมนิสถานการณ์ล่วงหน้าและวางแผนเพื�อบรหิารจดัการกระแส
เงนิสดที�ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  บรษิทัฯ มกีารปรบัตวัตาม
สถานการณ์ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยคาํนึงถงึคู่คา้และพนัธมติรใหไ้ดร้บัผลกระทบน้อยที�สดุ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ กาํลงัพฒันาช่องทางออนไลน์ใหส้ะดวก รวดเรว็มากขึ=น เพื�อจาํหน่ายสนิคา้และบรกิาร
ใหแ้ก่ลกูคา้ที�ปรบัพฤตกิรรมการจบัจ่ายใชส้อยมาทางออนไลน์มากขึ=น  อกีทั =งบรษิทัฯ ยงัปรบัปรุงโครงสรา้งเพื�อ
เพิ�มประสทิธภิาพ ลดตน้ทุน และเพิ�มรายไดจ้ากธุรกจิใหม่ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั Digital กเ็ป็นอกีดา้นหนึ�ง ซึ�งบรษิทัฯ 
ใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างยิ�ง และกาํลงัอยู่ในชว่งการพฒันาผลติภณัฑ ์และบรกิารร่วมกบัพนัธมติรในเรื�องของ
การศกึษา ผูใ้หบ้รกิาร Content และผูนํ้าเทคโนโลยรีะดบัแนวหน้าของโลก เพื�อรกัษาไวซ้ึ�งความเป็นผูนํ้าธุรกจิ
หนงัสอืและเริ�มตน้ยุคใหมแ่หง่การเป็นศนูยก์ลางการเรยีนรู ้ทั =งบนแพลตฟอรม์ออนไลน์และออฟไลน์ 
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อตัรากาํไรขั :นต้น 
เพิ�มขึ:น 0.75 % 
 

 

 
 

 

สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 เมด็เงนิกาํไรขั =นตน้ เท่ากบั 175.96 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 30.26 ลา้น
บาท คดิเป็น 14.67% เนื�องจากยอดขายที�ลดลง โดยอตัรากาํไรขั =นตน้สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 
เท่ากบั 35.59% เพิ�มขึ=น 0.75% จากปีก่อน เกดิจากการผลกัดนัสนิคา้กลุ่มคู่มอืเรยีน - คู่มอืสอบ
ในช่วงเตรยีมการเปิดภาคเรยีนใหม่ รวมถงึการจดักจิกรรมทางการตลาดเพื�อสง่เสรมิการขายไดม้ี
ประสทิธภิาพเพิ�มขึ=น 

 

 

 

 

ซีเอด็ขาดทุน  
สาํหรบัไตรมาส 
1 ปี 2564 
เท่ากบั 12.74 
ล้านบาท 
 
 
 
 
 

สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 ขาดทุนสทุธติามงบการเงนิรวมเท่ากบั 12.74 ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 8.60 ลา้น
บาท คดิเป็น 40.30% เกดิจากขาดทุนสทุธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ เท่ากบั 13.85 ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 
9.07 ลา้นบาท จากยอดขายที�ลดลงและไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่เชื=อของโรค COVID-19 ภาวะ
เศรษฐกจิจงึชะลอตวัลงซึ�งตอ้งใชเ้วลานานในการฟื=นตวักลบัมา 

โดยสรุปสาระสาํคญัของผลการดาํเนินงานดงันี= 

o รายได้รวม ตามงบการเงนิรวม เท่ากบั 504.49 ลา้นบาท ลดลง 98.11 ลา้นบาท คดิเป็น 16.28% 
โดยเป็นรายไดต้ามงบการเงนิเฉพาะกจิการ ลดลง 17.81% เนื�องจากไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ 
COVID-19 ทาํใหร้ายไดห้ลกัของบรษิทัฯ ลดลงเป็นอย่างมาก  

o ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากบั 194.54 ลา้นบาท ลดลง 40.57 ลา้นบาท คดิเป็น 
17.26% เกดิจากการควบคุมค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ=นและการไดร้บัสว่นลดค่าเชา่
ในช่วง COVID-19  

o ค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากบั 5.27 ลา้นบาท เพิ�มขึ=น 1.69 ลา้นบาท จากเงนิกูย้มืที�เพิ�มขึ=น[ในช่วง
ปลายปี 2563 

o  

ตาราง A : ผลการดาํเนินงานสาํหรบังวดสามเดือนสิ:นสุดวนัที� 31 มีนาคม ปี 2564 และ 2563  

 งบการเงินรวม                          (หน่วย:ลา้นบาท)  

 ไตรมาส 1/2564 
 

ไตรมาส 1/2563 
(ปรบัปรงุใหม่) 

เพิ�มขึ:น
(ลดลง) 

% 
  

รายไดจ้ากการขาย 494.45 591.91 (97.46) (16.47%)  
ตน้ทุนขาย 318.49 385.69 (67.20) (17.42%)  
กาํไรขั =นตน้ 175.96 206.22 (30.26) (14.67%)  
อตัรากาํไรขั :นต้น 35.59% 34.84%  0.75%  
EBITDA 28.64 18.27 10.37 56.76%  
กาํไร(ขาดทุน)สทุธสิว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้
ของบรษิทั (12.74) (21.34) 

 
8.60 

 
40.30%  

กาํไร(ขาดทุน)สทุธต่ิอหุน้ (หน่วย:บาท) (0.032) (0.054) 0.02 37.04%  

หมายเหตุ: EBITDA  หมายถงึกาํไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงนิ และภาษเีงนิได ้บวกค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจาํหน่ายและค่าใชจ่้ายจากสาํรองสนิคา้
สญูหายเสื�อมสภาพและเคลื�อนไหวชา้ 
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ต้นทุนขายสินค้าและ
บริการ ลดลง 67.20 
ล้านบาท 
 

EBITDA เพิ�มขึ:น 10.37 
ล้านบาท คิดเป็น 
56.76% 

ตน้ทุนขายสนิคา้และบรกิารตามงบการเงนิรวม เท่ากบั 318.49 ลา้นบาท ลดลง 67.20 ลา้นบาท คดิ
เป็น 17.42% ซึ�งสมัพนัธก์บัยอดขายที�ลดลง  

 

 
EBITDA เพิ�มขึ=น 10.37 ลา้นบาท คดิเป็น 56.76% เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เกดิจากค่าใชจ้่าย
ในการขายและบรหิารลดลง 17.26% จงึทาํใหข้าดทุนจากการดาํเนินงานลดลง 9.67 ลา้นบาท 

 

 
สินทรพัยห์มุนเวียน
เพิ *มขึ,น 11.89 ล้านบาท 
คิดเป็น 1.86% 

 
 
 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน
ลดลง 31.46 ลา้นบาท 
คิดเป็น 1.45% 
 
หนี, สินหมุนเวียนเพิ *มขึ,น
22.10 ลา้นบาท คิดเป็น 
2.27% 
 
 
 

 

 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนเพิ�มขึ=น 11.89 ลา้นบาท เกดิจาก 

- ลกูหนี=การคา้และลกูหนี=อื�นเพิ�มขึ=น 36.38 ลา้นบาท คดิเป็น 65.27% สว่นใหญ่เป็นกลุ่ม
ลกูหนี=สถาบนัการศกึษา เพื�อรองรบัการเปิดภาคเรยีนใหม ่ซึ�งเป็นปกตทิุกปี  

- สนิคา้คงเหลอืลดลง 4.97 ลา้นบาท คดิเป็น 1.56%  
- สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื�นลดลง 2.04 ลา้นบาท คดิเป็น 1.72% 

 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนลดลง 31.46 ลา้นบาทเกดิจาก 

- สนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเช่าลดลง 25.70 ลา้นบาท จากการตดัจ่ายตามอายุ
สญัญาเช่า 

 
หนี=สนิหมุนเวยีนเพิ�มขึ=น 22.10 ลา้นบาท เกดิจาก 

- เจา้หนี=การคา้และเจา้หนี=อื�นเพิ�มขึ=น 41.53 ลา้นบาท เนื�องจากมกีารซื=อสนิคา้เพื�อรองรบั
การเปิดภาคเรยีนใหม ่

- รายไดร้บัล่วงหน้าค่าแรกเขา้ลดลง 16.40 ลา้นบาท จากบรษิทัยอ่ย 
 

ตาราง J : สรปุฐานะทางการเงิน ณ วนัที� 31 มีนาคม 2564 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2563  

 (หน่วย:ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

 31มีนาคม 2564 
 

31 ธนัวาคม 2563 
(ปรบัปรงุใหม่) 

เพิ�มขึ:น (ลดลง) 
 

          % 
  

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 652.75 640.86 11.89 1.86%  
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 2,139.00 2,170.46 (31.46) (1.45%)  
รวมสินทรพัย ์ 2,791.75 2,811.32 (19.57) (0.70%)  
หนี=สนิหมุนเวยีน 995.85 973.75 22.10 2.27%  
หนี=สนิไม่หมุนเวยีน 621.73 651.76 (30.03) (4.61%)  
รวมหนี=สนิ 1,617.58 1,625.51 (7.93) (0.49%)  
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,174.17 1,185.81 (11.64) (0.98%)  
รวมหนี:สินและส่วนของผูถื้อหุ้น 2,791.75 2,811.32 (19.57) (0.70%)  
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หนี, สินไม่หมุนเวียน
ลดลง 30.03 ลา้นบาท 
คิดเป็น 4.61% 
 

 
 

ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง
11.64 ลา้นบาท  คิดเป็น 
0.98% 

หนี=สนิไม่หมุนเวยีนลดลง 30.03 ลา้นบาทเกดิจาก 

- หนี=สนิตามสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีนลดลง 21.45 ลา้นบาท  

- เงนิกูย้มืระยะยาวลดลง 3.40 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระของบรษิทัย่อย 

 

สว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง 11.64 ลา้นบาท  จากผลการดาํเนินงานที�ลดลง 

 
กระแสเงินสดได้มาจาก
กิจกรรมการดาํเนินงาน
สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 
2564 จาํนวน 11.88 ลา้น
บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

กระแสเงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมการลงทุน
สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 
2564 จาํนวน (5.86) ล้าน
บาท 
 

 
- กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน 11.88 ลา้นบาท มาจาก 

o กาํไรจากการดาํเนินงานที�เป็นตวัเงนิ 47.31 ลา้นบาท 
o จากการเปลี�ยนแปลงในสนิทรพัยด์าํเนินงานเพิ�มขึ=น 51.16 ลา้นบาท ซึ�งสว่น

ใหญ่เป็นกลุ่มลกูหนี=การคา้และสนิคา้ที�เพิ�มขึ=นในช่วงฤดเูปิดภาคการศกึษาของ
ทุกปี 

o หนี=สนิดาํเนินงานเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ=น 28.01 ลา้นบาท จากเจา้หนี=การคา้ที�เกดิ
จากการซื=อสนิคา้เพื�อขายใหก้ลุ่มสถาบนัการศกึษาที�มกีารสั �งซื=อสนิคา้เพื�อรองรบั
การเปิดภาคเรยีนใหม ่

o เงนิสดลดจากการจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวใหก้บัพนกังาน 5.59 ลา้นบาท จาก
การจ่ายเงนิเกษยีณอายุและการใหร้างวลัเกยีรตคุิณ 

o เงนิสดลดจากการจ่ายชาํระดอกเบี=ยเงนิกูย้มืระยะยาว 5.26 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 

- เงนิสดเพิ�มจากการจาํหน่ายเงนิลงทุน 3.74 ลา้นบาท 

- เงนิสดลด 9.76 ลา้นบาท จากการต่อเตมิอาคารเรยีน และซื=ออุปกรณ์การเรยีนของ
บรษิทัย่อย 

 
 
 
 
 

ตาราง O : งบกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) สาํหรบังวดสามเดือนสิ:นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2564 และ 2563  

 (หน่วย:ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

            ไตรมาส1/2564 
 

ไตรมาส1/2563 
(ปรบัปรงุใหม่) 

เพิ�มขึ:น (ลดลง) 
 

% 
  

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมดาํเนินงาน 11.88  (39.30) 51.18  130.23%   
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมการลงทุน (5.86) (0.10) (5.76) (5760.00%)  
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจดัหาเงนิ (23.81) 39.78  (63.59) (159.85%)  
กระแสเงินสดสุทธิ(ลดลง) (17.79) 0.38  (18.17) (4781.58%)  
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กระแสเงินสดใช้ไปจาก
กิจกรรมจดัหาเงิน
สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 
2564 จาํนวน (23.81) 
ล้านบาท 

- เงนิสดลดจากการจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว จาํนวน 5 ลา้นบาท ของบรษิทัย่อย 
- เงนิสดลดจากการจ่ายชาํระหนี=สนิตามสญัญาเช่า 18.81 ลา้นบาท 

 

 
ROE เท่ากบั (2.21%) 
เพิ *มขึ,น 1.47% และ 
ROA เท่ากบั 0.26% 
เพิ *มขึ,น 0.64% 
 
อตัราส่วนหนี, สินต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 1.38 
เท่า ลดลง 0.01 เท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE)  เท่ากบั (2.21%) เพิ�มขึ=น 1.47% และอตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัย ์(ROA) เท่ากบั 0.26% เพิ�มขึ=น 0.64% ตามผลการดาํเนินงานที�ขาดทุนลดลง เมื�อเทยีบกบั
ไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 

 
 

อตัราสว่นหนี=สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง 0.01 เท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง P : อตัราส่วนทางการเงินสาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 และ2563 
 งบการเงินรวม  

อตัราส่วนทางการเงิน   
ไตรมาส 
1/2564 

 

ไตรมาส 
1/2563 

(ปรบัปรงุใหม่) 
  

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ROE %  (2.21%) (3.68%)   
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ROA %  0.26% (0.38%)   
อตัราสว่นหนี=สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า  1.38 1.39   
อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบี=ย เท่า  10.08 13.62   

หมายเหตุ :     
   -  ROE (Return on Equity) = กาํไรสุทธ ิ(เฉพาะส่วนของบรษิทัใหญ่) หาร ส่วนของผูถ้อืหุน้ (เฉลี�ย)เฉพาะส่วนของบรษิทัใหญ่ 
   -  ROA (Return on Assets) = กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงนิและค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้หารสนิทรพัยร์วม (เฉลี�ย) 
   -  อตัราส่วนหนี=สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ = หนี=สนิรวม หาร ส่วนของผูถ้อืหุน้ (รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย) 
   -  อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี=ย Debt service Coverage Ratio = กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี=สนิ

ดาํเนินงาน+ดอกเบี=ยจ่าย+ค่าใชจ่้าย ภาษเีงนิได ้หารดอกเบี=ยจ่ายจากการดาํเนินงานและลงทุน 
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อตัราส่วนความสามารถ
ชาํระดอกเบี,ย เท่ากบั 
10.08 เท่า ลดลง 3.54 
เท่า 
 

อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบี=ยลดลง 3.54 เท่า ตามภาระเงนิตน้ที�เพิ�มขึ=น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(นายรุ่งกาล ไพสฐิพานิชตระกลู) 

          กรรมการผูจ้ดัการ 


