
                                                                                                                                                             บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

INVESTOR RELATION                                                                                                                                                                                                                คาํอธบิายและการวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการ (MD&A)  
http://www.se-ed.com       http://corporate.se-ed.com 

IR@SE_ED.COM            T.0-2826-8000#8                                                                                                                                     หน้า 1 
 

บริษทั ซีเอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

ผลการดาํเนินงานสาํหรบังวด 9 เดือน ปี 2564  
 

ภาพรวมธรุกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สาํหรบังวด 9 เดอืน ปี 2564 ภาพรวมเศรษฐกจิยงัคงอ่อนตวัลงอย่างต่อเนื�องจากการไดร้บัผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ- 19 ตั @งแต่ช่วงไตรมาสที�สองจนถงึปจัจุบนั โดยมปีระกาศลอ็กดาวน์จากภาครฐัในช่วง
เดอืนกรกฎาคมถงึสงิหาคม และไดม้กีารผ่อนปรนในช่วงตน้เดอืนกนัยายน รวมถงึการเปิดศนูยก์ารคา้ แต่
อาํนาจการใชจ้่ายของผูบ้รโิภคยงัคงลดลง อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ ไดป้รบัตวัเพื�อใหส้อดรบักบัสถานการณ์ใน
ปจัจบุนัมากขึ@นและยงัคงควบคุมค่าใชจ้่ายทุกมติอิย่างต่อเนื�อง รวมถงึการปิดสาขาที�ไม่ทาํกาํไร ตลอดจนการ
เลอืกผลติหนงัสอืและสั �งซื@อสนิคา้ที�มคุีณภาพและตรงตามความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ อกีทั @งยงัคงไดร้บั
ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ สง่ผลกระทบดงันี@ 

o TFRS 9: เรื�องเครื�องมือทางการเงิน การบนัทกึผลขาดทุนอื�นเพิ�มขึ@น 3.1 ลา้นบาท จากการป้องกนั
ความเสี�ยงในมลูค่ายุตธิรรม (Fair Value Hedge) ของอตัราดอกเบี@ยโดยปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมของ
สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี@ยเงนิกูร้ะยะยาว ถอืเป็นกาํไร(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี�ยน (Fair 
value through profit or loss) มผีลจากค่าเงนิบาทที�อ่อนค่าลง ซึ�งปรบัคู่กบับญัชหีนี@สนิทางการเงนิไม่
หมุนเวยีนอื�น 

o การปิดสาขา ที�ไม่สามารถทาํกาํไรไดจ้าํนวน 24 สาขา โดยบรษิทัฯ มสีาขาที�ยงัเปิดดาํเนินการอยู่ ณ 
วนัที� 30 กนัยายน 2564 ทั @งสิ@น 269 สาขา สามารถทาํใหบ้รษิทัฯ ควบคุมค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งมี
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 9นต้นลดลง 
0.36% 

 
 

 
 
 

 

สาํหรบังวด 9 เดอืน ปี 2564 เมด็เงนิกาํไรขั @นตน้ เท่ากบั 489.08 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 92.13 
ลา้นบาท คดิเป็น 15.85% โดยอตัรากาํไรขั @นตน้ เทา่กบั 35.99% ลดลง 0.36% เทยีบกบัปีก่อน 
เนื�องจากไตรมาส 3/2564 บรษิทัย่อยมกีารใหส้ว่นลดค่าธรรมเนียมการศกึษาและค่าใชจ้่ายอื�นแก่
ผูป้กครองซึ�งไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 สง่ผลใหอ้ตัรากาํไรขั @นตน้ของบรษิทัย่อยลดลง 
6% 

 

 

ซีเอด็ขาดทุน  
สาํหรบังวด 9 
เดือน ปี 2564
เท่ากบั 28 ลา้น
บาท 
 
 
 
 
 

สาํหรบังวด 9 เดอืน ปี 2564 บรษิทัฯ ขาดทุนสทุธติามงบการเงนิรวมเท่ากบั 28 ลา้นบาท ขาดทุนเพิ�มขึ@น 
22.62 ลา้นบาท คดิเป็น 420.20% เกดิจากขาดทุนสทุธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ เท่ากบั 29.93 ลา้นบาท 
ขาดทุนเพิ�มขึ@น 14.23 ลา้นบาท มผีลจากยอดขายในชว่ง 9 เดอืน ปี 2564 ลดลง 240.04 ลา้นบาท หรอื
15.01% เทยีบกบัปีก่อน เนื�องจากไดร้บัผลกระทบอย่างต่อเนื�องจากสถานการณ์โควดิ-19 และดอกเบี@ยจ่ายที�
เพิ�มขึ@นจากเงนิกูย้มืที�ใชห้มุนเวยีนในชว่งโควดิ 

 

โดยสรุปสาระสาํคญัของผลการดาํเนินงานดงันี@ 

o รายได้รวม ตามงบการเงนิรวม เท่ากบั 1,391.33 ลา้นบาท ลดลง 249.46 ลา้นบาท คดิเป็น 15.20% 
เนื�องจากไดร้บัผลกระทบจากการปิดสาขาตามมาตรการเกี�ยวกบัโควดิ-19 ในช่วงเดอืนกรกฎาคมถงึ
สงิหาคม 2564 

o ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากบั 530.03 ลา้นบาท ลดลง 73.66 ลา้นบาท คดิเป็น 
12.20% เกดิจากการควบคุมค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ@นและการไดร้บัสว่นลดค่าเชา่
ในช่วง COVID-19  

o ค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากบั 16.58 ลา้นบาท เพิ�มขึ@น 4.87 ลา้นบาท จากเงนิกูย้มืที�เพิ�มขึ@น[ในช่วง
ปลายปี 2563 

o  

ตาราง > : ผลการดาํเนินงานสาํหรบังวด 9 เดือน สิ9นสุดวนัที� 30 กนัยายน ปี 2564 และ 2563  

 งบการเงินรวม                          (หน่วย:ลา้นบาท)  

 9 เดือน/2564 
 

9 เดือน/2563 
(ปรบัปรงุใหม่) 

เพิ�มขึ9น
(ลดลง) 

% 
  

รายไดจ้ากการขาย        1,358.92  1,598.96 (240.04) (15.01%)  
ตน้ทุนขาย           869.84  1,017.75 (147.91) (14.53%)  
กาํไรขั @นตน้           489.08  581.21 (92.13) (15.85%)  
อตัรากาํไรขั 9นต้น 35.99% 36.35%  (0.36%)  
EBITDA 70.43             112.45 (42.02) (37.37%)  
กาํไร(ขาดทุน)สทุธสิว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้
ของบรษิทั (28.00) (5.38) 

 
(22.62) 

 
(420.20%)  

กาํไร(ขาดทุน)สทุธต่ิอหุน้ (หน่วย:บาท) (0.071) (0.014) (0.057) (407.14%)  

หมายเหตุ: EBITDA  หมายถงึกาํไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงนิ และภาษเีงนิได ้บวกค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจาํหน่ายและค่าใชจ่้ายจากสาํรองสนิคา้
สญูหายเสื�อมสภาพและเคลื�อนไหวชา้ 
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ต้นทุนขายสินค้าและ
บริการ ลดลง 147.91 
ล้านบาท 
 

EBITDA ลดลง 42.02 
ล้านบาท คิดเป็น 
37.37% 

ตน้ทุนขายสนิคา้และบรกิารตามงบการเงนิรวม เท่ากบั 869.84 ลา้นบาท ลดลง 147.91 ลา้นบาท คดิ
เป็น 14.53% ซึ�งสมัพนัธก์บัยอดขายที�ลดลง 

 

 

EBITDA ลดลง 42.02 ลา้นบาท คดิเป็น 37.37% จากปีก่อน ตามผลการดาํเนินงานที�ลดลง แมว้า่จะ
ควบคุมค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารได ้12.20% แต่ผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 สง่ผลให้
รายไดห้ลกัลดลง 15%  

 

 
สินทรพัยห์มุนเวียน
ลดลง 171.19 ล้านบาท 
คิดเป็น 26.71% 

 
 
 
 
 

 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน
ลดลง 96.76 ลา้นบาท 
คิดเป็น 4.47% 
 

 

 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนลดลง 171.19 ลา้นบาท เกดิจาก 

- ลกูหนี@การคา้และลกูหนี@อื�นเพิ�มขึ@น 38.37 ลา้นบาท คดิเป็น 68.84% สว่นใหญ่เป็นกลุ่ม
ลกูหนี@สถาบนัการศกึษา เพื�อรองรบัการเปิดภาคเรยีนใหม ่ซึ�งเป็นปกตทิุกปี  

- สนิคา้คงเหลอืลดลง 97.17 ลา้นบาท คดิเป็น 30.57% จากการผลกัดนัยอดขายหนงัสอืกลุ่ม
แบบเรยีน 

- สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื�นลดลง 90.07 ลา้นบาท คดิเป็น 76.11% จากการขายเงนิ
ลงทุนชั �วคราวเพื�อนํามาใชห้มุนเวยีน 
 

 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนลดลง 96.76 ลา้นบาท เกดิจาก 

- สนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเช่าลดลง 76.25 ลา้นบาท จากการตดัจ่ายตามอายุ
สญัญาเช่า 

 
 

ตาราง I : สรปุฐานะทางการเงิน ณ วนัที� 30 กนัยายน 2564 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2563  

 (หน่วย:ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

 30 กนัยายน 2564 
 

31 ธนัวาคม 2563 
(ปรบัปรงุใหม่) 

เพิ�มขึ9น (ลดลง) 
 

          % 
  

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 469.67 640.86 (171.19) (26.71%)  
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 2,070.28 2,167.04 (96.76) (4.47%)  
รวมสินทรพัย ์ 2,539.95 2,807.90 (267.95) (9.54%)  
หนี@สนิหมุนเวยีน 797.07 973.75 (176.68) (18.14%)  
หนี@สนิไม่หมุนเวยีน 592.12 651.76 (59.64) (9.15%)  
รวมหนี@สนิ 1,389.19 1,625.51 (236.32) (14.54%)  
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,150.76 1,182.39 (31.63) (2.68%)  
รวมหนี9สินและส่วนของผูถื้อหุ้น 2,539.95 2,807.90 (267.95) (9.54%)  
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หนี/ สินหมุนเวียนลดลง 
176.68 ล้านบาท คิดเป็น 
18.14% 
 
 

หนี/ สินไม่หมุนเวียน
ลดลง 59.64 ลา้นบาท 
คิดเป็น 9.15% 
 

 
 

 
 
ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง 
31.63 ลา้นบาท  คิดเป็น 
2.68% 

หนี@สนิหมุนเวยีนลดลง 176.68 ลา้นบาท เกดิจาก 
- เจา้หนี@การคา้และเจา้หนี@อื�นลดลง 131.06 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระตามปกตแิละลด

ปรมิาณการสั �งซื@อเพื�อใหเ้หมาะสมกบัยอดขาย 
 
 

หนี@สนิไม่หมุนเวยีนลดลง 59.64 ลา้นบาทเกดิจาก 

- หนี@สนิตามสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีนลดลง 64.03 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระค่าเช่าของ
รา้นหนงัสอืตามสญัญาเช่า 

- เงนิกูย้มืระยะยาวเพิ�มขึ@น 12.32 ลา้นบาท จากการกูย้มืจากบุคคลภายนอกของบรษิทั
ย่อย 

 

สว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง 31.63 ลา้นบาท  ตามผลการดาํเนินงานที�ลดลง 

 
กระแสเงินสดใช้ไปจาก
กิจกรรมการดาํเนินงาน
สาํหรบังวด 9 เดือน ปี 
2564 จาํนวน (26.53) 
ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปจากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน 26.53 ลา้นบาท มาจาก 

- กาํไรจากการดาํเนินงานที�เป็นตวัเงนิ 130.33 ลา้นบาท 
- จากการเปลี�ยนแปลงในสนิทรพัยด์าํเนินงานลดลง 32.63 ลา้นบาท ซึ�งสว่นใหญ่

เป็นสนิคา้ที�ขายใหก้บัลกูหนี@กลุ่มสถาบนัและโรงเรยีน ในช่วงเปิดภาคการศกึษา
ของทุกปี 

- หนี@สนิดาํเนินงานเปลี�ยนแปลงลดลง 161.68 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระเจา้หนี@
การคา้ตามกาํหนด 

- เงนิสดลดจากการจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวใหก้บัพนกังาน 6.83 ลา้นบาท จาก
การจ่ายเงนิเกษยีณอายุและการใหร้างวลัเกยีรตคุิณแก่พนกังานประจาํปี 

- เงนิสดลดจากการปรบัสภาพพื@นที�ของสาขาที�ปิดและคนืคลงัสนิคา้เดมิที�สญัญา
เช่าหมดอายุ 3.24 ลา้นบาท 

- เงนิสดลดจากการจ่ายชาํระดอกเบี@ยเงนิกูย้มืระยะยาว 16.52 ลา้นบาท 

ตาราง O : งบกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) สาํหรบังวด 9 เดือน สิ9นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2564 และ 2563  

 (หน่วย:ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

            9 เดือน/2564 
 

9 เดือน/2563 
(ปรบัปรงุใหม่) 

เพิ�มขึ9น (ลดลง) 
 

% 
  

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมดาํเนินงาน (26.53) 7.30 (33.83) (463.42%)  
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมการลงทุน 62.15 (159.88) 222.03 138.87%  
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจดัหาเงนิ (54.99) 147.94 (202.93) (137.17%)  
กระแสเงินสดสุทธิ(ลดลง) (19.37) (4.64) (14.73) (317.46%)  
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กระแสเงินสดได้มาจาก
กิจกรรมการลงทุน
สาํหรบังวด 9 เดือน ปี 
2564 จาํนวน 62.15 ลา้น
บาท 
 

กระแสเงินสดใช้ไปจาก
กิจกรรมจดัหาเงิน
สาํหรบังวด 9 เดือน ปี 
2564 จาํนวน (54.99) 
ล้านบาท 

 
- เงนิสดเพิ�มจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนชั �วคราว 90.18 ลา้นบาท เพื�อนํามาใช้

หมุนเวยีนภายในกจิการ 
- เงนิสดลด 29.85 ลา้นบาท จากการต่อเตมิอาคารเรยีนและซื@ออุปกรณ์การเรยีน

ของบรษิทัย่อย 
 
 

- เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอก 36.30 ลา้นบาท 
- เงนิสดลดจากการจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว 38.54 ลา้นบาท  
- เงนิสดลดจากการจ่ายชาํระหนี@สนิตามสญัญาเช่า 48.88 ลา้นบาท 
- เงนิสดลดจากการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัย่อย 4.32 ลา้นบาท 

 

 
 
ROE เท่ากบั (5.04%) 
ลดลง 4.35% และ 
ROA เท่ากบั (1.15%) 
ลดลง 1.85% 
 
 

อตัราส่วนหนี/ สินต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 1.21 
เท่า ลดลง 0.12 เท่า 
 

 
 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE)  เท่ากบั (5.04%) ลดลง 4.35% และอตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัย ์(ROA) เท่ากบั (1.15%) ลดลง 1.85% ตามผลการดาํเนินงานที�ลดลง 
 

 
 
 
อตัราสว่นหนี@สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง 0.12 เท่า จากการจ่ายคนืเงนิกู ้
 
 
 
 
 

ตาราง P : อตัราส่วนทางการเงินสาํหรบังวด 9 เดือน ปี 2564 และ2563 
 งบการเงินรวม  

อตัราส่วนทางการเงิน   
9 เดือน/2564 

 
9 เดือน/2563 

(ปรบัปรงุใหม่) 
  

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ROE %  (5.04) (0.69)   
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ROA %  (1.15) 0.70   
อตัราสว่นหนี@สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า  1.21 1.33   
อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบี@ย เท่า  9.00 17.25   

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 9 
เท่า ลดลง 8.25 เท่า 
 

อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบี@ยลดลง 8.25 เท่า ตามผลประกอบการที�ลดลงและภาระเงนิตน้ที�
เพิ�มขึ@น จากขอ้ผ่อนปรนของธนาคารที�ยดืระยะเวลาการชาํระหนี@ในช่วงโควดิสิ@นสดุลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(นายรุ่งกาล ไพสฐิพานิชตระกลู) 

          กรรมการผูจ้ดัการ 


