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บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

ผลการดาํเนินงานสาํหรบังวด 6 เดอืนแรก ปี 2564  
 

ภาพรวมธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ในครงึปีแรกของปี 2564 ภาพรวมเศรษฐกจิในประเทศไทยยงัคงไดร้บัผลกระทบจากการกลบัมาระบาดอกีครงั

ในรอบท ี3 ของโรค COVID-19 ถงึแมว้่าจะไมม่กีารประกาศลอ็กดาวน์จากภาครฐั แต่ผูบ้รโิภคส่วนใหญย่งัมี

ความกงัวลต่อรายไดท้จีะเกดิขนึในอนาคต ผูบ้รโิภคจงึตระหนักถงึการจบัจ่ายใชส้อยอย่างระมดัระวงัมากขนึ 

แนวโน้มการฟืนตวัของภาพรวมเศรษฐกจิไทยในช่วงต้นปี 2564 จงึมคีวามไมแ่น่นอน อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ มี

การปรบัตวัเพอืใหส้อดรบักบัสถานการณ์ในปัจจบุนัมากขนึ ยงัคงควบคมุค่าใชจ่้ายทุกมติอิย่างต่อเนือง รวมถงึ

การปิดสาขาทไีมท่าํกาํไร ตลอดจนการเลอืกผลติหนังสอืและสงัซอืสนิคา้ทมีคีุณภาพและตรงตามความต้องการ

ของกลุ่มลูกคา้ อกีทงัยงัคงไดร้บัผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ส่งผลกระทบดงันี 

o TFRS 9: เรอืงเครอืงมือทางการเงิน การบนัทกึผลขาดทุนอนืเพมิขนึ 3.1 ลา้นบาท จากการป้องกนั

ความเสยีงในมลูค่ายุตธิรรม (Fair Value Hedge) ของอตัราดอกเบยีโดยปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมของ

สญัญาแลกเปลยีนอตัราดอกเบยีเงนิกูร้ะยะยาวถอืเป็นกําไร(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลยีน (Fair 

value through profit or loss) มผีลจากค่าเงนิบาททอ่ีอนค่าลง ซงึปรบัคู่กบับญัชหีนีสนิทางการเงนิไม่

หมุนเวยีนอนื 

o การปิดสาขา ทไีม่สามารถทาํกาํไรไดจ้าํนวน 18 สาขา โดยบรษิทัฯ มสีาขาทยีงัเปิดดาํเนินการอยู่ ณ 

วนัท ี30 มถุินายน 2564 ทงัสนิ 275 สาขา สามารถทาํใหบ้รษิทัฯ ควบคมุค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพมากขนึ 

o การควบคมุค่าใช้จ่าย โดยการประเมนิสถานการณ์ล่วงหน้าและวางแผนเพอืบรหิารจดัการกระแส

เงนิสดทไีดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  บรษิทัฯ มกีารปรบัตวัตาม

สถานการณ์ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยคาํนึงถงึคู่คา้และพนัธมติรใหไ้ดร้บัผลกระทบน้อยทสุีด 

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ กําลงัพฒันาช่องทางออนไลน์ใหส้ะดวก รวดเรว็มากขนึ เพอืจาํหน่ายสนิคา้และบรกิาร

ใหแ้ก่ลูกคา้ทปีรบัพฤตกิรรมการจบัจ่ายใชส้อยมาทางออนไลน์มากขนึ  อกีทงับรษิทัฯ ยงัปรบัปรงุโครงสรา้งเพอื

เพมิประสทิธภิาพ ลดตน้ทุน และเพมิรายไดจ้ากธุรกจิใหม่ๆ ทเีกยีวขอ้งกบั Digital กเ็ป็นอกีดา้นหนึง ซงึบรษิทัฯ 

ใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างยงิ และกําลงัอยู่ในช่วงการพฒันาผลติภณัฑ ์และบรกิารร่วมกบัพนัธมติรในเรอืงของ

การศกึษา ผูใ้หบ้รกิาร Content และผูนํ้าเทคโนโลยรีะดบัแนวหน้าของโลก เพอืรกัษาไวซ้งึความเป็นผูนํ้าธุรกจิ

หนังสอืและเรมิต้นยุคใหมแ่หง่การเป็นศูนยก์ลางการเรยีนรู ้ทงับนแพลตฟอรม์ออนไลน์และออฟไลน์ 
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ซีเอด็มีกาํไร  

สาํหรบังวด 6 

เดือน ปี 2564

เท่ากบั 11.74 

ล้านบาท 

 

 

 

 
 

สาํหรบังวด 6 เดอืน ปี 2564 บรษิทัฯ มกีําไรสุทธติามงบการเงนิรวมเท่ากบั 11.74 ลา้นบาท กําไรเพมิขนึ 

29.74 ลา้นบาท คดิเป็น 165.22% เกดิจากกําไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ เท่ากบั 4.20 ลา้นบาท กําไร

เพมิขนึ 33.15 ลา้นบาท จากผลการดาํเนินงานของโรงเรยีนเพลนิพฒันาทดีขีนึและจากยอดขายกลุ่มธุรกจิคา้

ส่งทขีายใหก้บัสถาบนัการศกึษาเพมิขนึและปีก่อนยอดขายจากสาขาทหีายไปในช่วงมาตรการลอ็กดาวน์รวมถงึ

ไดร้บัเงนิปันผลจากบรษิทัย่อย 

โดยสรุปสาระสาํคญัของผลการดาํเนินงานดงันี 

o รายได้รวม ตามงบการเงนิรวม เท่ากบั 1,079.45 ลา้นบาท เพมิขนึ 22.01 ลา้นบาท คดิเป็น 2.08% 

โดยเป็นรายไดต้ามงบการเงนิเฉพาะกจิการ เพมิขนึ 1.82%  

o ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร เท่ากบั 382.24 ล้านบาท ลดลง 26.72 ลา้นบาท คดิเป็น 6.53% 

เกดิจากการควบคมุค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขนึและการไดร้บัส่วนลดค่าเช่าในช่วง 

COVID-19  

o ค่าใชจ้่ายทางการเงิน เท่ากบั 10.91 ล้านบาท เพมิขนึ 3.46 ลา้นบาท จากเงนิกูย้มืทเีพมิขนึ[ในช่วง

ปลายปี 2563 
o  

ตาราง  : ผลการดาํเนินงานสาํหรบังวด 6 เดอืน สินสุดวนัที 30 มิถนุายน ปี 2564 และ 2563  

 งบการเงินรวม                          (หน่วย:ลา้นบาท)  

 6 เดือน/2564 

 

6 เดือน/2563 

(ปรบัปรงุใหม่) 

เพิมขนึ

(ลดลง) 

% 

  

รายไดจ้ากการขาย        1,057.77         1,035.39         22.38  2.16%  

ตน้ทุนขาย           665.65            654.06         11.59  1.77%  

กําไรขนัตน้           392.12            381.33         10.79  2.83%  

อตัรากาํไรขนัต้น 37.07% 36.83%  0.24%  

EBITDA 95.83             80.37 15.46 19.24%  

กําไร(ขาดทุน)สุทธส่ิวนทเีป็นของผูถ้อืหุน้

ของบรษิทั 11.74 (18.00) 

 

29.74 

 

165.22%  

กําไร(ขาดทุน)สุทธต่ิอหุน้ (หน่วย:บาท) 0.030 (0.046) 0.076 165.22%  

หมายเหตุ: EBITDA  หมายถงึกาํไรก่อนหกัตน้ทนุทางการเงนิ และภาษีเงนิได ้บวกค่าเสอืมราคา ค่าตดัจําหน่ายและค่าใชจ่้ายจากสาํรองสนิคา้

สญูหายเสอืมสภาพและเคลอืนไหวชา้ 
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อตัรากาํไรขนัต้น 

เพิมขึน 0.24 % 

 

 
 

ต้นทุนขายสินค้าและ

บริการ เพิมขนึ 11.59 

ล้านบาท 
 

EBITDA เพิมขนึ 15.46 

ล้านบาท คิดเป็น 

19.24% 

 
สาํหรบังวด 6 เดอืน ปี 2564 เมด็เงนิกําไรขนัตน้ เท่ากบั 392.12 ลา้นบาท เพมิขนึจากปีก่อน 10.79 

ลา้นบาท คดิเป็น 2.83% โดยอตัรากําไรขนัตน้ เท่ากบั 37.07% เพมิขนึ 0.24% จากปีก่อน เกดิจาก

การผลกัดนัสนิคา้กลุ่มคู่มอืเรยีน - คู่มอืสอบในช่วงเตรยีมการเปิดภาคเรยีนใหม่ รวมถงึการจดักจิกรรม

ทางการตลาดเพอืส่งเสรมิการขายไดม้ปีระสทิธภิาพเพมิขนึ 
 

ตน้ทุนขายสนิคา้และบรกิารตามงบการเงนิรวม เท่ากบั 665.65 ล้านบาท เพมิขนึ 11.59 ลา้นบาท คดิ

เป็น 1.77% ซงึสมัพนัธก์บัยอดขายทเีพมิขนึ 

 
 

EBITDA เพมิขนึ 15.46 ล้านบาท คดิเป็น 19.24% ตามผลการดาํเนินงานทเีพมิขนึ 

 

 

 

สินทรพัยห์มุนเวียน

ลดลง 29.42 ล้านบาท 

คิดเป็น 4.59% 

 

 
 

 

 

 

 

 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนลดลง 29.42 ล้านบาท เกดิจาก 

- ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนืเพมิขนึ 109.28 ล้านบาท คดิเป็น 196.05% ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม

ลูกหนีสถาบนัการศกึษา เพอืรองรบัการเปิดภาคเรยีนใหม ่ซงึเป็นปกตทิุกปี  

- สนิคา้คงเหลอืลดลง 79.60 ลา้นบาท คดิเป็น 25.05% จากการผลกัดนัยอดขายหนังสอืกลุ่ม

แบบเรยีน 

- สนิทรพัย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอนืลดลง 25.41 ล้านบาท คดิเป็น 21.47% จากการขายเงนิ

ลงทุนชวัคราวเพอืนํามาใชห้มุนเวยีน 

 

 

ตาราง  : สรปุฐานะทางการเงิน ณ วนัที 30 มิถนุายน 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563  

 (หน่วย:ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

 30 มิถนุายน 2564 

 

31 ธนัวาคม 2563 

(ปรบัปรงุใหม่) 

เพิมขนึ (ลดลง) 

 

          % 

  

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 611.44 640.86 (29.42) (4.59%)  

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 2,107.13 2,167.04 (59.91) (2.76%)  

รวมสินทรพัย ์ 2,718.57 2,807.90 (89.33) (3.18%)  

หนีสนิหมุนเวยีน 949.47 973.75 (24.28) (2.49%)  

หนีสนิไม่หมุนเวยีน 572.75 651.76 (79.01) (12.12%)  

รวมหนีสนิ 1,522.22 1,625.51 (103.29) (6.35%)  

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,196.35 1,182.39 13.96 1.18%   

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,718.57 2,807.90 (89.33) (3.18%)  
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สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

ลดลง 59.91 ล้านบาท 

คิดเป็น 2.76% 

 

หนีสินหมุนเวียนลดลง 

24.28 ลา้นบาท คิดเป็น 

2.49% 

 
 

หนีสินไม่หมุนเวียน

ลดลง 79.01 ล้านบาท 

คิดเป็น 12.12% 
 

 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิมขนึ 

13.96 ลา้นบาท  คิดเป็น 

1.18% 

สนิทรพัย์ไมห่มุนเวยีนลดลง 59.91 ลา้นบาท เกดิจาก 

- สนิทรพัย์สทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเช่าลดลง 51.80 ลา้นบาท จากการตดัจ่ายตามอายุ

สญัญาเช่า 

 

หนีสนิหมุนเวยีนลดลง 24.28 ลา้นบาท เกดิจาก 

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนืลดลง 24.80 ล้านบาท จากการจ่ายชาํระตามปกตแิละลด

ปรมิาณการสงัซอืเพอืใหเ้หมาะสมกบัยอดขาย 

 

 
 

หนีสนิไม่หมุนเวยีนลดลง 79.01 ลา้นบาทเกดิจาก 

- หนีสนิตามสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีนลดลง 42 ลา้นบาท  

- เงนิกูย้มืระยะยาวลดลง 26.42 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระคนืเงนิกูต้ามสญัญา 

 

ส่วนของผูถ้อืหุน้เพมิขนึ 13.96 ลา้นบาท  จากผลการดาํเนินงานทเีพมิขนึ 

 

กระแสเงินสดได้มาจาก

กิจกรรมการดาํเนินงาน

สาํหรบังวด 6 เดือน ปี 

2564 จาํนวน 27.35 ล้าน

บาท 

 
 

 

 

 

 
 

 

- กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดําเนินงานจาํนวน 27.35 ลา้นบาท มาจาก 

- กําไรจากการดาํเนินงานทเีป็นตวัเงนิ 136.48 ลา้นบาท 

- จากการเปลยีนแปลงในสนิทรพัยด์าํเนินงานเพมิขนึ 57.13 ลา้นบาท ซงึส่วน

ใหญ่เป็นกลุ่มลูกหนีการคา้และสนิคา้จากการขายใหก้บัลูกหนีกลุม่สถาบนัและ

โรงเรยีน ในช่วงเปิดภาคการศกึษาของทุกปี 

- หนีสนิดาํเนินงานเปลยีนแปลงลดลง 32.75 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระเจา้หนี

การคา้ตามกําหนด 

 

 

 

ตาราง  : งบกระแสเงินสดไดม้า (ใช้ไป) สาํหรบังวด 6 เดอืน สินสุดวนัที 30 มิถนุายน 2564 และ 2563  

 (หน่วย:ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

            6 เดือน/2564 

 

6 เดือน/2563 

(ปรบัปรงุใหม่) 

เพิมขึน (ลดลง) 

 

% 

  

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมดาํเนินงาน 27.35  (50.29) 77.64  154.38%   

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมการลงทุน 0.84  (8.60) 9.44  109.77%   

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจดัหาเงนิ (62.12) 101.97  (164.09) (160.92%)  

กระแสเงินสดสทุธิ(ลดลง) (33.93) 43.08  (77.01) (178.76%)  
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กระแสเงินสดได้มาจาก

กิจกรรมการลงทุน

สาํหรบังวด 6 เดือน ปี 

2564 จาํนวน 0.84 ล้าน

บาท 
 

กระแสเงินสดใช้ไปจาก

กิจกรรมจดัหาเงิน

สาํหรบังวด 6 เดือน ปี 

2564 จาํนวน 62.12 ล้าน

บาท 

- เงนิสดลดจากการจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวใหก้บัพนักงาน 6.11 ลา้นบาท จาก

การจ่ายเงนิเกษยีณอายุและการใหร้างวลัเกยีรตคิุณ 

- เงนิสดลดจากการจ่ายชาํระดอกเบยีเงนิกูย้มืระยะยาว 10.87 ลา้นบาท 
 

- เงนิสดเพมิจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนชวัคราว 25.90 ล้านบาท เพอืนํามาใช้

หมุนเวยีนภายในกจิการ 

- เงนิสดลด 26.43 ล้านบาท จากการต่อเตมิอาคารเรยีน และซอือุปกรณ์การเรยีน

ของบรษิทัย่อย 

 
 

- เงนิสดลดจากการจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว จาํนวน 22.10 ล้านบาท  

- เงนิสดลดจากการจ่ายชาํระหนีสนิตามสญัญาเช่า 35.70 ล้านบาท 

- เงนิสดลดจากการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อย 4.32 ลา้นบาท 

 

 

ROE เท่ากบั (0.30%) 

เพิมขึน 5.94% และ 

ROA เท่ากบั 1.24% 

เพิมขึน 2.93% 

 

 

 

 

 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE)  เทา่กบั (0.30%) เพมิขนึ 5.94% และอตัราผลตอบแทนจาก

สนิทรพัย ์(ROA) เท่ากบั 1.24% เพมิขนึ 2.93% ตามผลการดาํเนินงานทดีขีนึ 

 

 

 

 

 

ตาราง  : อตัราส่วนทางการเงินสาํหรบังวด 6 เดือน ปี 2564 และ2563 

 งบการเงินรวม  

อตัราส่วนทางการเงิน   
6 เดือน/2564 

 

6 เดือน/2563 

(ปรบัปรงุใหม่) 
  

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ROE %  (0.30) (6.24)   

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ROA %  1.24 (1.69)   

อตัราส่วนหนีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า  1.27 1.35   

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบยี เท่า  13.63 18.94   

หมายเหตุ :     

   -  ROE (Return on Equity) = กําไรสุทธ ิ(เฉพาะส่วนของบรษิทัใหญ)่ หาร ส่วนของผูถ้อืหุน้ (เฉลยี)เฉพาะส่วนของบรษิทัใหญ ่

   -  ROA (Return on Assets) = กําไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงนิและค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้หารสนิทรพัยร์วม (เฉลยี) 

   -  อตัราส่วนหนีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ = หนีสนิรวม หาร ส่วนของผูถ้อืหุน้ (รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย) 

   -  อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบยี Debt service Coverage Ratio = กาํไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลยีนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีสนิ

ดาํเนินงาน+ดอกเบยีจ่าย+ค่าใชจ่้าย ภาษีเงนิได ้หารดอกเบยีจ่ายจากการดําเนินงานและลงทุน 
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อตัราส่วนหนีสินต่อส่วน

ของผู้ถือหุ้น เท่ากบั 1.27 

เท่า ลดลง 0.08 เท่า 

 

อตัราส่วนความสามารถ

ชาํระดอกเบยี เท่ากบั 

13.63 เท่า ลดลง 5.31 

เท่า 

 

อตัราส่วนหนีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลง 0.08 เท่า จากการจ่ายคนืเงนิกู้ 
 
 

 
 

 

 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบยีลดลง 5.31 เท่า ตามภาระเงนิตน้ทเีพมิขนึ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงลายมอืชอื.................................................. 

(นายรุ่งกาล ไพสฐิพานิชตระกูล) 

          กรรมการผูจ้ดัการ 


