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เรื่อง ชี้แจงผลการดําเนินงานสําหรับงบการเงนิสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
  
เรียน กรรมการผูจัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
ผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
 

บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) ขอแจงผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีผล
ขาดทุนสุทธิที่แสดงในงบการเงินรวมเปนจํานวนเงิน 452 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 174 ลานบาท
หรือรอยละ 62.6 เมื่อเปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิเปน จํานวนเงิน 278 ลานบาท สําหรับงวดเดียวกันของปกอน 

อยางไรก็ตามหากไมรวมผลกระทบจากตนทุนบริการในอดีตสําหรับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานสุทธิ
ภาษีนิติบุคคล จํานวนเงิน 137 ลานบาท และคาใชจายภาษีเงินไดจากการใชประโยชนและการตัดจําหนาย
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวนเงิน 336 ลานบาท บริษัทจะมีผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติ 
(Normalized Profit) ที่แสดงในงบการเงินรวมเปนจํานวนเงนิ 21 ลานบาท ซึ่งกําไรเพิ่มข้ึนเปนจํานวนเงิน 348 ลาน
บาท หรือรอยละ 106.4 เมื่อเปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิเปนจํานวนเงิน 327 ลานบาท (ไมรวมกําไรจากการ
จําหนายอาคารสุทธิภาษีนิติบุคคล จํานวนเงิน 131 ลานบาท และคาใชจายภาษีเงินไดจากการตัดจําหนาย
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี จํานวนเงนิ 82 ลานบาท) สําหรับงวดเดียวกันของปกอน  

โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่เปนสาระสําคัญดังตอไปนี้  

1. รายไดจากการขายและการใหบริการเปนจํานวนเงิน 11,763 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 8.7 เปนผลมา
จากการเติบโตอยางตอเนื่องของผลิตภัณฑสินคาเอสและน้ําดื่มคริสตัล  

2. ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการเปนจํานวนเงิน 8,404 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 7.4 ตามสัดสวน
การเติบโตของรายไดจากการขายและใหบริการ และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในสัดสวนการขาย
ผลิตภัณฑ 

3. ตนทุนในการจัดจําหนายและคาใชจายในการบริหารเปนจํานวนเงิน 3,714 ลานบาท ซึ่งไมแตกตาง
อยางเปนสาระสําคัญกับงวดเดียวกันของปกอน 

4. รายไดอื่นเปนจํานวนเงิน 148 ลานบาท สวนใหญมาจากรายไดจากการขายเศษซากเปน จํานวนเงิน 
57 ลานบาท กําไรจากการเคลมน้ําแถมเปนจํานวนเงิน 51 ลานบาท สวนที่เหลือเปนรายได คาเคลม
สินคา บรรจุภัณฑเสียหายและอื่นๆ 



 

5. ตนทุนบริการในอดีตสําหรับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเปนจํานวนเงิน 172 ลานบาท ไดรับรู
ในไตรมาสสามป 2562 เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับปรับปรุง  
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ซึ่งเปนรายการที่นอกเหนือการดําเนินการปกติ 

6. ในรอบบัญชีป 2562 บริษัทใชประโยชนและตัดจําหนายจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปน
จํานวนเงิน 336 ลานบาท 

 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

บริษัทมีผลขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานเปนจํานวนเงิน 1.70 บาทตอหุน ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.66 บาทตอหุน เมื่อเทียบ
กับผลขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน 1.04 บาทตอหุน สําหรับงวดเดียวกันของปกอน  

อยางไรก็ตามหากไมรวมผลกระทบจากตนทุนบริการในอดีตสําหรับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานสุทธิ
ภาษีนิติบุคคลเปนจํานวน 0.52 บาทตอหุน และคาใชจายภาษีเงินไดจากการใชประโยชนและตัดจําหนายสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวน 1.26 บาทตอหุน บริษัทจะมีผลกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน เปนจํานวนเงิน 0.08 
บาทตอหุน ซึ่งกําไรตอหุนเพิ่มขึ้น 1.31 บาทตอหุน  เมื่อเทียบกับผลขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน 1.23 บาทตอหุน (ไม
รวมกําไรจากการจําหนายอาคารสุทธิภาษีนิติบุคคลเปนจํานวน 0.49 บาทตอหุน และคาใชจายภาษีเงินไดจากการ
ตัดจําหนายสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเปนจํานวน 0.30 บาทตอหุน) สําหรับงวดเดียวกันของปกอน  
 
ฐานะทางการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
 
สินทรัพย 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีสินทรัพยรวมเปนจํานวนเงิน 12,400 ลานบาท เพิ่มข้ึนเปน จํานวนเงิน 
741 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.4 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพยรวม ณ สิ้นปกอน 

สินทรัพยหมุนเวียนมีมูลคา 2,369 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงิน 161 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.3 
สาเหตุหลักมาจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน สุทธิดวยการลดลงของลูกหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

สินทรัพยไมหมุนเวียนมีมูลคา 10,031 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงิน 580 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
6.1 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มข้ึนของมลูคาที่ดิน สุทธิดวยการเพิ่มขึ้นของคาเสื่อมราคา 

 
หนี้สิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีหนี้สินรวมจํานวนเงิน 3,666 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน จํานวนเงิน 548   
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 17.6 เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินรวม ณ ส้ินปกอน 

หนี้สินหมุนเวียนมมีูลคา 2,017 ลานบาท ลดลงเปนจํานวนเงิน 117 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.5 สาเหตุ
หลักมาจากการลดลงของเจาหนี้การคาเนื่องมาจากการจายชําระคาวัตถุดิบ 

 



 

 

หนี้สินไมหมุนเวียนมีมูลคา 1,649 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงิน 665 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 67.6 
สาเหตุหลักมาจากหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มข้ึน และประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับภาระ
ผูกพันผลประโยชนพนักงานเพิ่มข้ึน ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับปรับปรุง 

 
สวนของผูถือหุน 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมสีวนของผูถือหุนรวมจํานวน 8,734 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน จํานวน 
193 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.3 เมื่อเปรียบกับสวนของผูถือหุน ณ สิ้นปกอน สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้น
ของสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน สุทธิดวยผลขาดทุนสุทธิสําหรับป 
 
งบกระแสเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เปนจํานวนเงนิ 873 ลานบาท เพิ่มข้ึนสุทธิ
จากตนปเปนจํานวนเงิน 367 ลานบาท ตามรายละเอียดของกิจกรรมดังตอไปนี ้

 หนวย: ลานบาท 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน          483 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน      (115) 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน           (1) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ   367 

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป      506 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 873 

กระแสเงินสดที่ ไดมาจากการดําเนินงานเปนจํานวนเงิน 483 ลานบาท เพิ่ม ข้ึนเปนจํานวนเงิน  
459 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน จากรายการที่ไมใชเงินสดเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงิน 463 
ลานบาท และสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานเพิ่มข้ึนจํานวน 171 ลานบาท สุทธิดวยขาดทุนสําหรับปที่เพิ่มขึ้น
จํานวนประมาณ 175 ลานบาท 

 

 

 

 



 

กระแสเงินสดที่ใชไปในกิจกรรมลงทุนเปนจํานวนเงิน 115 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงิน 153 ลานบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน สาเหตุหลักมาจากในป 2562 ไมมีกระแสเงินสดรับจากการขาย    
อาคารชุด และอุปกรณ 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

      ขอแสดงความนับถือ 

            ( นายเลสเตอร ตัน เต็ก ชวน ) 
                                                                     กรรมการผูจัดการ 


