
 

ท่ี สนญ.1001/ 233/ 2562 

        9 สิงหาคม 2562 

เร่ือง ชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรับงบการเงินส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน 
             สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 
  
เรียน กรรมการผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
ผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
 

บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) ขอแจ้งผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 
มีผลขาดทุนสุทธิท่ีแสดงในงบการเงินรวมเป็นจ านวนเงิน 38.5 ล้านบาท เมื่อรวมต้นทุนบริการในอดีตส าหรับ
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ซึง่ลดลงเป็นจ านวนเงิน 35.7 ล้านบาทหรือร้อยละ 48.1 เมื่อเปรียบเทียบกบัผล
ขาดทนุสทุธิเป็นจ านวนเงิน 74.2 ล้านบาท ส าหรับงวดเดียวกนัของปีก่อน 

อย่างไรก็ตามหากไม่รวมผลกระทบจากต้นทุนบริการในอดีตส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสทุธิ
ภาษีนิติบุคคล จ านวนเงิน 137.4 ล้านบาท บริษัทจะมีผลก าไรสุทธิท่ีแสดงในงบการเงินรวมเป็นจ านวนเงิน 98.9 
ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึน้เป็นจ านวนเงิน 173.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 233.3 เมื่อเปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิเป็น
จ านวนเงิน 74.2 ล้านบาท ส าหรับงวดเดียวกนัของปีก่อน  

โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 

1. รายได้จากการขายและการให้บริการเป็นจ านวนเงิน 3,264.8 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 14.0 เป็นผลมา
จากการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของผลิตภณัฑ์สินค้าเอสและน า้ดื่มคริสตลั รวมถงึการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ 
ซาสี่ ในขณะท่ียกเลิกการจดัจ าหน่ายชาลิปตนั 

2. ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการเป็นจ านวนเงิน 2,295.5 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 11.8 ตามสดัสว่น
การเติบโตของรายได้จากการขายและให้บริการ และเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงในสดัส่วนการขาย
ผลิตภณัฑ์ 

3. ต้นทนุในการจดัจ าหน่ายและคา่ใช้จ่ายในการบริหารเป็นจ านวนเงิน 947.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.5 
เน่ืองจากการควบคมุคา่ใช้จ่ายทางการขายและการตลาด 

4. รายได้อื่นเป็นจ านวนเงิน 29.4 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากก าไรจากการเคลมน า้แถมเป็นจ านวนเงิน 
12.2 ล้านบาท รายได้จากการขายเศษซากเป็นจ านวนเงิน 11.2 ล้านบาท ส่วนท่ีเหลือเป็นรายได้ค่า  
เคลมสินค้า บรรจภุณัฑ์เสียหายและอื่นๆ 

 



 

5. ต้นทุนบริการในอดีตส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นจ านวนเงิน 171.8 ล้านบาท ได้
รับรู้ในไตรมาสสามปี 2562 เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้ มครองแรงงานฉบับปรับปรุง  
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 ซึง่เป็นรายการที่นอกเหนือการด าเนินการปกติ 

ผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีผลขาดทุนต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
เป็นจ านวนเงิน 0.14 บาท เม่ือรวมต้นทนุบริการในอดีตส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานดงักล่าว ซึง่ลดลง 
0.14 บาทตอ่หุ้น เมื่อเทียบกบัผลขาดทนุตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.28 บาท ส าหรับงวดเดียวกนัของปีก่อน  

อย่างไรก็ตามหากไม่รวมผลกระทบจากต้นทุนบริการในอดีตส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสทุธิ
ภาษีนิติบุคคลเป็นจ านวน 0.51 บาทต่อหุ้น บริษัทจะมีผลก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน เป็นจ านวนเงิน 0.37 บาท เพ่ิมขึน้ 
0.65 บาทตอ่หุ้น  เม่ือเทียบกบัผลขาดทนุตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.28 บาท ส าหรับงวดเดียวกนัของปีก่อน  
 
ผลการด าเนินงานส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
 

บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) ขอแจ้งผลการด าเนินงานส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 
มีผลขาดทุนสุทธิท่ีแสดงในงบการเงินรวมเป็นจ านวนเงิน 159.2 ล้านบาท เมื่อรวมต้นทุนบริการในอดีตส าหรับ
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ซึง่ลดลงเป็นจ านวนเงิน 100.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.7 เมื่อเปรียบเทียบกบั
ผลขาดทนุสทุธิเป็นจ านวนเงิน 259.5 ล้านบาท ส าหรับงวดเดียวกนัของปีก่อน  

อย่างไรก็ตามหากไม่รวมผลกระทบจากต้นทุนบริการในอดีตส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสทุธิ
ภาษีนิติบคุคล จ านวน 137.4 ล้านบาท บริษัทจะมีผลขาดทนุสทุธิท่ีแสดงในงบการเงินรวมเป็นจ านวนเงิน 21.8 ล้าน
บาท ซึง่ลดลงเป็นจ านวนเงิน 237.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 91.6 เมื่อเปรียบเทียบกบัผลขาดทุนสทุธิเป็นจ านวนเงิน 
259.5 ล้านบาท ส าหรับงวดเดียวกนัของปีก่อน  

โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 

1. รายได้จากการขายและการให้บริการเป็นจ านวนเงิน 8,964.6 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.0 เป็นผลมา
จากการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของผลิตภณัฑ์สินค้าเอส และน า้ดื่มคริสตลั รวมถึงการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ 
ซาสี่ ในขณะท่ียกเลิกการจดัจ าหน่ายชาลิปตนั 

2. ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการเป็นจ านวนเงิน 6,446.7 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 8.5 ตามสดัส่วน
การเติบโตของรายได้จากการขายและให้บริการ 

3. ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นจ านวนเงิน 2,801.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
2.9 เน่ืองจากการควบคมุคา่ใช้จ่ายทางการขายและการตลาด 

4. รายได้อื่นเป็นจ านวนเงิน 96.9 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากก าไรจากการเคลมน า้แถมเป็นจ านวนเงิน 
39.3 ล้านบาท รายได้จากการขายเศษซากเป็นจ านวนเงิน 33.7 ล้านบาท ส่วนท่ีเหลือเป็นรายได้ 
คา่เคลมสินค้า บรรจภุณัฑ์เสียหายและอื่นๆ  



 

5. ต้นทุนบริการในอดีตส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นจ านวนเงิน 171.8 ล้านบาท ได้รับรู้
ในไตรมาสสามปี 2562 เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัปรับปรุง เมื่อวนัท่ี 5 
เมษายน 2562 ซึง่เป็นรายการที่นอกเหนือการด าเนินการปกติ 

ผลการด าเนินงานส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีผลขาดทุนต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
เป็นจ านวนเงิน 0.60 บาท เม่ือรวมต้นทนุบริการในอดีตส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานดงักล่าว ซึง่ลดลง 
0.38 บาทตอ่หุ้น เมื่อเทียบกบัผลขาดทนุตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.98 บาท ส าหรับงวดเดียวกนัของปีก่อน 

อย่างไรก็ตามหากไม่รวมผลกระทบจากต้นทุนบริการในอดีตส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสทุธิ
ภาษีนิติบุคคลเป็นจ านวน 0.51 บาทต่อหุ้น บริษัทจะมีผลขาดทุนต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน เป็นจ านวนเงิน 0.09 บาท ซึ่ง
ลดลง 0.89 บาทตอ่หุ้น เมื่อเทียบกบัผลขาดทนุตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.98 บาท ส าหรับงวดเดียวกนัของปีก่อน 
 
ฐานะทางการเงนิสิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 
 
สินทรัพย์ 

บริษัทมีสินทรัพย์รวมเป็นจ านวนเงิน 11,899.1 ล้านบาท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 
จ านวน 239.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.1 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

สินทรัพย์หมุนเวียนมีมูลค่า 2,632.4 ล้านบาท เพ่ิมขึน้เป็นจ านวนเงิน 424.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
19.2 จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีเพ่ิมขึน้ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีมูลค่า 9,266.6 ล้านบาท ลดลงเป็นจ านวนเงิน 184.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
2.0 มีสาเหตหุลกัมาจากคา่เสื่อมราคาของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 
หนีส้ิน 

บริษัทมีหนีส้ินรวมจ านวน 3,535.0 ล้านบาท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เพ่ิมขึน้จากปีก่อน จ านวน 416.3 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.4 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน  

หนีส้ินหมนุเวียนมีมลูค่า 2,368.1 ล้านบาท เพ่ิมขึน้เป็นจ านวนเงิน 233.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.0 
ซึง่มีสาเหตหุลกัมาจากเจ้าหนีก้ารค้าท่ีเพ่ิมขึน้จากการซือ้วตัถดุิบ 

หนีส้ินไม่หมุนเวียนมีมูลค่า 1,166.9 ล้านบาท เพ่ิมขึน้เป็นจ านวนเงิน 182.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
18.5 มีสาเหตหุลกัจากการบนัทึกประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนส าหรับภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมขึน้ 
ตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงานฉบบัปรับปรุง 

 

 

 

 



 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมจ านวน 8,364.1 ล้านบาท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ลดลงจากปีก่อน จ านวน 

176.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.1 เมื่อเปรียบกบัปีก่อน จากการลดลงของก าไรสะสมอนัเน่ืองมาจากขาดทุน
สทุธิท่ีเพ่ิมขึน้ส าหรับงวดเก้าเดือน 
 
งบกระแสเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 เป็นจ านวนเงิน 900.2 ล้านบาท เพ่ิมขึน้
สทุธิจากต้นงวดเป็นจ านวนเงิน 394.0 ล้านบาท ตามรายละเอียดของกิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้

 หน่วย: พนับาท 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน          452,236 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ      (57,825) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน           (405) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ   394,006 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด      506,202 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 900,208 

กระแสเงินสดท่ีได้มาจากการด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 452.2 ล้านบาท เ พ่ิมขึน้ เป็นจ านวนเงิน  
300.7 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จากขาดทุนส าหรับงวดท่ีลดลงเป็นจ านวนเงิน 100.4 ล้านบาท และ
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดเพ่ิมขึน้เป็นจ านวนเงิน 76.3 ล้านบาท รวมทัง้สินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึน้จ านวน
ประมาณ 124.0 ล้านบาท 

กระแสเงินสดท่ีใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเป็นจ านวนเงิน 57.8 ล้านบาท ลดลงเป็นจ านวนเงิน 30.3 ล้านบาท  
เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน มีสาเหตหุลกัมาจากบริษัทซือ้อาคารและอปุกรณ์ลดลง 
 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

      ขอแสดงความนบัถือ 

            ( นายเลสเตอร์ ตนั เตก็ ชวน ) 
                                                                     กรรมการผู้จดัการ 


