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บริษทั ซีเอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

ผลการดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาส 1/2565  
 

ภาพรวมธรุกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สาํหรบัไตรมาส 1/2565 ภาพรวมเศรษฐกจิไทยยงัคงไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 แมว้่าภาครฐัจะ
มมีาตรการสนบัสนุนกาํลงัการซืBอและการสง่ออกที�คาดว่าจะขยายตวัขึBนตามอุปสงคโ์ลกที�ฟืBนตวัอย่างต่อเนื�อง 
อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ ไดป้รบัตวัเพื�อใหส้อดรบักบัสถานการณ์ในปจัจุบนัมากขึBนและยงัคงควบคุมค่าใชจ้่ายทุก
มติอิย่างต่อเนื�อง รวมถงึการปิดสาขาที�ไมท่าํกาํไร ถงึแมว้่าบรษิทัฯ จะไดร้บัการลดหย่อนค่าเช่า จากผูใ้หเ้ช่า
พืBนที�ในหา้งสรรพสนิคา้ซึ�งชว่ยใหบ้รษิทัฯ ประหยดัค่าใชจ้่ายจากค่าเช่าพืBนที�ไดบ้างสว่น แต่ในภาพรวมของ
รายไดจ้ากธุรกจิคา้ปลกียงัคงไดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19 ที�มกีารหดตวัของกาํลงัการซืBอ ซึ�งตลาดแรงงาน
ยงัคงฟืBนตวัไม่เตม็ที� จงึมขีอ้จาํกดัการจบัจ่ายใชส้อยของผูบ้รโิภคอย่างชดัเจน อย่างไรกต็ามรายไดจ้ากธุรกจิคา้
สง่ มอีตัราเตบิโตจากปีก่อนประมาณ 5% ตามนโยบายภาครฐัที�ใหเ้ปิดเรยีนในรปูแบบ On-site (การจดัการ
เรยีนการสอนที�โรงเรยีน) รวมถงึยอดขายออนไลน์ที�เตบิโตกว่า 27% จากปีก่อน ทั BงนีBบรษิทัฯ นอกจากมกีาร
ปรบัตวัในการควบคุมค่าใชจ้่ายแลว้ยงัไดป้รบัปรุงในการเลอืกผลติหนงัสอืและสั �งซืBอสนิคา้ที�มคุีณภาพและตรง
ตามความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ อกีทั Bงยงัคงไดร้บัผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ สง่ผล
กระทบดงันีB 

o การปิดสาขา บรษิทัฯ ปิดสาขาที�ไม่สามารถทาํกาํไรไดจ้าํนวน 4 สาขา ทาํใหบ้รษิทัฯ ควบคุม
ค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึBน โดยบรษิทัฯ มสีาขาที�ยงัเปิดดาํเนินการอยู่ ณ วนัที� 31 
มนีาคม 2565 ทั BงสิBน 257 สาขา 

o TFRS 9: เรื�องเครื�องมือทางการเงิน การบนัทกึผลขาดทุนอื�นเพิ�มขึBน 1.63 ลา้นบาท จากการ
ป้องกนัความเสี�ยงในมลูค่ายุตธิรรม (Fair Value Hedge) ของอตัราดอกเบีBยโดยปรบัปรุงมลูค่า
ยุตธิรรมของสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบีBยเงนิกูร้ะยะยาว ถอืเป็นกาํไร(ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปลี�ยน (Fair value through profit or loss) มผีลจากค่าเงนิบาทที�อ่อนค่าลง ซึ�งปรบัคู่กบับญัชี
หนีBสนิทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอื�น  

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

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ กาํลงัพฒันาช่องทางออนไลน์ใหส้ะดวก รวดเรว็มากขึBน เพื�อจาํหน่ายสนิคา้และบรกิาร
ใหแ้ก่ลกูคา้ที�ปรบัพฤตกิรรมการจบัจ่ายใชส้อยมาทางออนไลน์มากขึBน  อกีทั Bงบรษิทัฯ 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 Bงบนแพลตฟอรม์ออนไลน์และออฟไลน์ 
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อตัรากาํไรขั :นต้นลดลง 
0.84% 

 
 

 
 
 

 

สาํหรบัไตรมาส 1/2565 เมด็เงนิกาํไรขั Bนตน้ เท่ากบั 165.02 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 10.96 ลา้น
บาท คดิเป็น 6.23% โดยอตัรากาํไรขั Bนตน้ เท่ากบั 34.75% ลดลง 0.84% เทยีบกบัปีก่อน เนื�องจาก
ตน้ทุนกลุ่มสนิคา้นําเขา้จากต่างประเทศเพิ�มสงูขึBนจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนสกุลเงนิ
ปอนดอ์งักฤษ และการใหส้ว่นลดเพิ�มขึBนเพื�อระบายสนิคา้ในกลุ่มหนงัสอืคูม่อืเรยีน – คู่มอืสอบ ที�มกีาร
เปลี�ยนรปูแบบการจดัสอบวดัความถนดัและความรูเ้ชงิวชิาการ เนื�องจากมกีารเปลี�ยนแปลงระบบการ
คดัเลอืกบุคคลเขา้ศกึษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยั (TCAS)  
 
 

X 

ซีเอด็ขาดทุน 

สาํหรบัไตรมาส
1/2565 เท่ากบั 
9.34 ล้านบาท 
 
 
 
 
 

สาํหรบัไตรมาส 1/2565 บรษิทัฯ ขาดทุนสทุธติามงบการเงนิรวมเท่ากบั 9.34 ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 3.40 ลา้น
บาท คดิเป็น 26.67% เกดิจากขาดทุนสทุธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการเท่ากบั 11.82 ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 
2.02 ลา้นบาท ตามยอดขายธุรกจิคา้ปลกีที�ลดลงถงึ 11.7%  ในขณะที�ยอดขายในสว่นของธุรกจิคา้สง่เพิ�มขึBน 
4.8% และไดร้บัสว่นลดค่าเช่าพืBนที�จากศนูยก์ารคา้น้อยลงกว่าปีก่อน 

โดยสรุปสาระสาํคญัของผลการดาํเนินงานดงันีB 

o รายได้รวม ตามงบการเงนิรวม เท่ากบั 486.12 ลา้นบาท ลดลง 18.38 ลา้นบาท คดิเป็น 3.64% เกดิ
จากรายไดต้ามงบการเงนิเฉพาะกจิการที�ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 25.64 ลา้นบาท คดิเป็น 
5.65% เนื�องจากธุรกจิคา้ปลกีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19  

o ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากบั 177.61 ลา้นบาท ลดลง 16.93 ลา้นบาท คดิเป็น 8.70% 
เกดิจากการควบคุมค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึBนและการไดร้บัสว่นลดค่าเช่าในชว่งโค
วดิ-19  

o ค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากบั 5.73 ลา้นบาท เพิ�มขึBน 0.46 ลา้นบาท จากเงนิกูย้มืที�เพิ�มขึBน[ในช่วง
ปลายปี 2563 

o  

ตาราง @ : ผลการดาํเนินงานสาํหรบังวดสามเดือน สิ:นสุดวนัที� 31 มีนาคม ปี 2565 และ 2564  

 งบการเงินรวม                          (หน่วย:ลา้นบาท)  

 ไตรมาส 1/2565 
 

ไตรมาส 1/2564 
 

เพิ�มขึ:น
(ลดลง) 

% 
  

รายไดจ้ากการขาย        474.81  494.46 (19.65) (3.97%)  
ตน้ทุนขาย           309.79  318.48 (8.69) (2.73%)  
กาํไรขั Bนตน้           165.02  175.98 (10.96) (6.23%)  
อตัรากาํไรขั :นต้น 34.75% 35.59%  (0.84%)  
EBITDA 16.35             28.22 (11.87) (42.06%)  
กาํไร(ขาดทุน)สทุธสิว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้
ของบรษิทั (9.34) (12.74) 

 
3.40 

 
26.69%  

กาํไร(ขาดทุน)สทุธต่ิอหุน้ (หน่วย:บาท) (0.024) (0.032) 0.008 25.00%  

หมายเหตุ: EBITDA  หมายถงึกาํไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงนิ และภาษเีงนิได ้บวกค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจาํหน่ายและค่าใชจ่้ายจากสาํรองสนิคา้
สญูหายเสื�อมสภาพและเคลื�อนไหวชา้ 
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ต้นทุนขายสินค้าและ
บริการ ลดลง 8.69 ลา้น
บาท 
 

EBITDA ลดลง 11.87 
ล้านบาท คิดเป็น 
42.06% 

ตน้ทุนขายสนิคา้และบรกิารตามงบการเงนิรวม เท่ากบั 309.79 ลา้นบาท ลดลง 8.69 ลา้นบาท คดิเป็น 
2.73% ซึ�งสมัพนัธก์บัยอดขายที�ลดลง 

 

 

EBITDA เท่ากบั 16.35 ลา้นบาท ลดลง 11.87 ลา้นบาท คดิเป็น 42.06% จากปีก่อน ตามผลการ
ดาํเนินงานที�ลดลง แมว้่าจะควบคุมค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารลดลงได ้8.70% แต่ผลกระทบจาก
สถานการณ์โควดิ-19 สง่ผลใหร้ายไดห้ลกัลดลง 3.97% 

 

 
สินทรพัยห์มุนเวียน
เพิ +มขึ-น 18.22 ล้านบาท 
คิดเป็น 3.73% 

 
 
 
 
 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน
ลดลง 11.98 ลา้นบาท 
คิดเป็น 0.58% 
 
หนี- สินหมุนเวียนเพิ +มขึ-น 
31.18 ลา้นบาท คิดเป็น 
3.67% 

 

 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนเพิ�มขึBน 18.22 ลา้นบาท เกดิจาก 

- ลกูหนีBการคา้และลกูหนีBอื�นเพิ�มขึBน 38.18 ลา้นบาท คดิเป็น 76.03% สว่นใหญ่เป็นกลุ่ม
ลกูหนีBสถาบนัการศกึษา เพื�อรองรบัการเปิดภาคเรยีนใหม ่ซึ�งเป็นปกตทิุกปี  

- สนิคา้คงเหลอืเพิ�มขึBน 40.79 ลา้นบาท คดิเป็น 18.24% จากการสั �งซืBอเพื�อรองรบัการเปิด
ภาคเรยีนใหม ่

- สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื�นลดลง 39.31 ลา้นบาท คดิเป็น 69.38% จากการขายเงนิ
ลงทุนชั �วคราวเพื�อนํามาใชห้มุนเวยีนและจ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว 

 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนลดลง 11.98 ลา้นบาท เกดิจาก 

- สนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเช่าลดลง 12.26 ลา้นบาท จากการตดัจ่ายตามอายุ
สญัญาเช่า และจากการลดพืBนที�สาํนกังานใหญ่ลง 33% ในช่วงปลายไตรมาส 1/2565 

 
หนีBสนิหมุนเวยีนเพิ�มขึBน 31.18 ลา้นบาท เกดิจาก 

- เจา้หนีBการคา้และเจา้หนีBอื�นเพิ�มขึBน 71.74 ลา้นบาท จากการสั �งซืBอสนิคา้เพื�อรองรบัการ
เปิดภาคเรยีนใหม ่

ตาราง J : สรปุฐานะทางการเงิน ณ วนัที� 31 มีนาคม 2565 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2564  

 (หน่วย:ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

 31 มีนาคม 2565 
 

31 ธนัวาคม 2564 
 

เพิ�มขึ:น (ลดลง) 
 

          % 
  

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 507.05 488.83 18.22 3.73%  
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 2,046.41 2,058.39 (11.98) (0.58%)  
รวมสินทรพัย ์ 2,553.46 2,547.22 6.24 0.24%  
หนีBสนิหมุนเวยีน 880.31 849.13 31.18 3.67%  
หนีBสนิไม่หมุนเวยีน 552.84 571.05 (18.21) (3.19%)  
รวมหนีBสนิ 1,433.15 1,420.18 12.97 0.91%  
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,120.31 1,127.04 (6.73) (0.60%)  
รวมหนี:สินและส่วนของผูถื้อหุ้น 2,553.46 2,547.22 6.24 0.24%  
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หนี- สินไม่หมุนเวียน
ลดลง 18.21 ลา้นบาท 
คิดเป็น 3.19% 
 

 
 
 

ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง 
6.73 ล้านบาท  คิดเป็น 
0.60% 

หนีBสนิไม่หมุนเวยีนลดลง 18.21 ลา้นบาท เกดิจาก 

- หนีBสนิตามสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีนลดลง 3.64 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระค่าเช่าของรา้น
หนงัสอืตามสญัญาเช่า 

- เงนิกูย้มืระยะยาวลดลง 19.37 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระคนืเงนิกูต้ามสญัญา  

 
 

สว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง 6.73 ลา้นบาท  ตามผลการดาํเนินงานที�ลดลง 

 
กระแสเงินสดได้มาจาก
กิจกรรมการดาํเนินงาน
สาํหรบัไตรมาส 1/2565 
จาํนวน 4.90 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระแสเงินสดได้มาจาก
กิจกรรมการลงทุน
สาํหรบัไตรมาส 1/2565 
จาํนวน 23.52 ล้านบาท 
 

 
- กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน 4.90 ลา้นบาท มาจาก 
- กาํไรจากการดาํเนินงานที�เป็นตวัเงนิ 37.66 ลา้นบาท 
- จากการเปลี�ยนแปลงในสนิทรพัยด์าํเนินงานเพิ�มขึBน 82.42 ลา้นบาท สว่นใหญ่

เป็นสนิคา้ที�ขายใหก้บัลกูหนีBกลุ่มสถาบนัและโรงเรยีน ในช่วงเปิดภาคการศกึษา
ของทุกปี 

- หนีBสนิดาํเนินงานเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึBน 57.36 ลา้นบาท จากเจา้หนีBการคา้ที�เกดิ

จากการซืBอสนิคา้เพื�อขายใหก้ลุ่มสถาบนัการศกึษาที�มกีารสั �งซืBอสนิคา้เพื�อรองรบั

การเปิดภาคเรยีนใหม ่

- เงนิสดลดจากการปรบัสภาพพืBนที�ของสาขาที�ปิดและสาขาที� Renovate 1.76 
ลา้นบาท 

- เงนิสดลดจากการจ่ายชาํระดอกเบีBยเงนิกูย้มืระยะยาว 5.72 ลา้นบาท 

 
- เงนิสดเพิ�มจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนชั �วคราว 39.35 ลา้นบาท เพื�อนํามาใช้

หมุนเวยีนภายในกจิการ 
- เงนิสดลด 15.73 ลา้นบาท จากการต่อเตมิอาคารเรยีนและซืBออุปกรณ์การเรยีน

ของบรษิทัย่อย 
 

ตาราง O : งบกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) สาํหรบังวดสามเดือน สิ:นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2565 และ 2564  

 (หน่วย:ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

 
           ไตรมาส1/2565 ไตรมาส1/2564 เพิ�มขึ:น (ลดลง) %  

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมดาํเนินงาน 4.90 11.88 (6.98) (58.75%)  
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมการลงทุน 23.52 (5.86) 29.38 501.37%  
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจดัหาเงนิ (52.96) (23.81) (29.15) (122.43%)  
กระแสเงินสดสุทธิ(ลดลง) (24.54) (17.79) (6.75) (37.94%)  
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กระแสเงินสดใช้ไปจาก
กิจกรรมจดัหาเงิน
สาํหรบัไตรมาส 1/2565 
จาํนวน (52.96) ล้านบาท 

- เงนิสดลดจากการจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสั Bน 20 ลา้นบาท 
- เงนิสดลดจากการจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว 17.11 ลา้นบาท  
- เงนิสดลดจากการจ่ายชาํระหนีBสนิตามสญัญาเช่า 19.52 ลา้นบาท 

 
 
ROE เท่ากบั (5.11%) 
ลดลง 2.87% และ 
ROA เท่ากบั (0.76%) 
ลดลง 1.01% 
 
 

อตัราส่วนหนี- สินต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 1.28 
เท่า ลดลง 0.10 เท่า 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE)  เท่ากบั (5.11%) ลดลง 2.87% และอตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัย ์(ROA) เท่ากบั (0.76%) ลดลง 1.01% ตามผลการดาํเนินงานที�ลดลง 
 

 
 
 
อตัราสว่นหนีBสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง 0.10 เท่า จากการจ่ายคนืเงนิกู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง P : อตัราส่วนทางการเงินสาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2565 และ2564 
 งบการเงินรวม  

อตัราส่วนทางการเงิน   
ไตรมาส 

1/2565 
ไตรมาส 

1/2564 
  

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ROE %  (5.11) (2.24)   
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ROA %  (0.76) 0.25   
อตัราสว่นหนีBสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า  1.28 1.38   
อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบีBย เท่า  7.64 10.08   

หมายเหตุ :     
   -  ROE (Return on Equity) = กาํไรสุทธ ิ(เฉพาะส่วนของบรษิทัใหญ่) หาร ส่วนของผูถ้อืหุน้ (เฉลี�ย)เฉพาะส่วนของบรษิทัใหญ่ 
   -  ROA (Return on Assets) = กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงนิและค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้หารสนิทรพัยร์วม (เฉลี�ย) 
   -  อตัราส่วนหนีBสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ = หนีBสนิรวม หาร ส่วนของผูถ้อืหุน้ (รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย) 
   -  อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีBย Debt service Coverage Ratio = กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีBสนิ

ดาํเนินงาน+ดอกเบีBยจ่าย+ค่าใชจ่้าย ภาษเีงนิได ้หารดอกเบีBยจ่ายจากการดาํเนินงานและลงทุน 
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อตัราส่วนความสามารถ
ชาํระดอกเบี-ย เท่ากบั 
7.64 เท่า ลดลง 2.44 เท่า 
 

อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบีBยลดลง 2.44 เท่า ตามผลประกอบการที�ลดลงและภาระเงนิตน้ที�
เพิ�มขึBน  

 

 

 

 

 

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

(นายรุ่งกาล ไพสฐิพานิชตระกลู) 

          กรรมการผูจ้ดัการ 

 


