
 

 

ที่ สนญ.1001/239/2563 

        11 สิงหาคม 2563 

เรื่อง ชี้แจงผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิสําหรบังวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที ่
 30 มถิุนายน 2563 

 
เรียน กรรมการผูจัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“บริษัท”) ขอชี้แจงผลการดําเนินงานรวมและฐานะทางการ
เงินรวมสําหรับงวดสามเดือน และเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ไตรมาสที่ 3/2562-2563) 

รายไดจากการขายและการใหบริการ 

บริษัทมีรายไดจากการขายและการใหบริการรวมทั้งสิ้นจํานวน 2,441 ลานบาท ลดลง 760 ลานบาท หรือคิดเปน 
23.7% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน สาเหตุหลักมาจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัส          
โควิด-19 ซึ่งมาตรการควบคุมการแพรระบาดจากรัฐบาล สงผลกระทบตอยอดขายในชองทาง รานอาหาร         
กลุมโรงแรม และหางสรรพสินคาลดลง อยางไรก็ตามบริษัทไดขยายชองทางการจําหนายแบบดั้งเดิม (Traditional 
trade) และเพิ่มการขายในชองทางรานคาสงและรานคาปลีกขนาดใหญ รานสะดวกซื้อ และดานการสงผลิตภัณฑ
โดยตรงไปยังผูบริโภค เพื่อเปนการชดเชยรายไดบางสวน ทั้งนี้บริษัทยังสามารถผลักดันการขายผลิตภัณฑน้ําดื่ม
คริสตัล เพื่อรองรับความตองการของผูบริโภคในตลาดน้ําดื่มที่เพิ่มข้ึน ซึ่งสงผลใหบริษัทยังคงรักษาความเปนผูนํา
ในตลาดน้ําด่ืมไดในไตรมาสนี ้

ตนทนุขายและตนทนุการใหบริการ 

บริษัทมีตนทุนขายและตนทุนการใหบริการรวม เทากับ 1,754 ลานบาท ลดลง 542 ลานบาท หรือคิดเปน 23.6% 
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งสอดคลองกับการลดลงของรายไดจากการขาย นอกจากนี้บริษัท
ยังคงบริหารจัดการตนทุนวัตถุดิบ บรรจุภัณฑและตนทุนการผลิตใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

 

 



 

 

ตนทนุในการจัดจําหนาย 

บริษัทมีตนทุนในการจัดจําหนายรวม เทากับ 603 ลานบาท ลดลง 75 ลานบาทหรือ คิดเปน 11.1% เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน สาเหตุหลักมาจากการควบคุมคาใชจายสงเสริมการขายและการตลาด   
โดยเนนไปที่ชองทางออนไลนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการลดลงของคาขนสงซึ่งสอดคลองกับการลดลงของรายไดจากการ
ขายและการบริหารจัดการคาขนสงอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

คาใชจายในการบริหาร 
บรษัิทมคีาใชจายในการบริหารรวม เทากับ 169 ลานบาท ลดลง 35 ลานบาท หรือคิดเปน 17.2% เมื่อเปรียบเทียบ
กับงวดเดียวกันของปกอน จากมาตรการการควบคุมคาใชจาย ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส           
โควิด-19 บริษัทไดมีความพยายามอยางยิ่งยวดในการบริหารจัดการสภาพคลอง จึงเพิ่มความเขมงวดและรัดกุม
ดานคาใชจายในการบริหารใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

กําไรสุทธิ 

กําไรสุทธิของบริษัทในไตรมาส 3/2562-2563 เทากับ 5 ลานบาท ซึ่งบริษัทยังคงรักษาความสามารถในการทํากําไร 
ทามกลางสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทมีกําไรเพิ่มข้ึน 43 ลานบาท หรือคิดเปน 113.2% จาก
ผลขาดทุนสุทธิ 38 ลานบาทในงวดเดียวกันของปกอน จากการควบคุมตนทุนในการจัดจําหนาย และคาใชจาย    
ในการบริหารอยางมปีระสิทธิภาพ 

บริษัทมีผลกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเปนจํานวนเงิน 0.02 บาทตอหุน ซึ่งเพิ่มข้ึน 0.16 บาทตอหุน เมื่อเทียบกับผล
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.14 บาทตอหุน ในงวดเดียวกันของปกอน เปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุผลที่อธิบายขางตน 

ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 9 เดือน สื้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

รายไดจากการขายและการใหบริการ 

บริษัทมีรายไดจากการขายและการใหบริการรวมทั้งสิ้นจํานวน 8,217 ลานบาท ลดลง 586 ลานบาท หรือคิดเปน 
6.7% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19             
ในไตรมาส 3/2562-2563 ชดเชยดวยยอดขายที่เติบโตในชวง 6 เดือนแรกของรอบบัญชี จากการที่บริษัทไดมุงเนน
การขายในชองทางการจําหนายแบบดั้งเดิม (Traditional trade) และยอดขายน้ําด่ืม คริสตัล ที่เติบโตและเปนผูนํา
ในตลาดอยางตอเนื่อง 

ตนทนุขายและตนทนุการใหบริการ 
ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการของบริษัทสําหรับงวด 9 เดือน เทากับ 5,751 ลานบาท ลดลง 696 ลานบาท 
หรือคิดเปน 10.8% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งสอดคลองกับการลดลงของรายไดจากการขาย



 

 

รวมถึงการบริหารจัดการตนทุนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑอยางมีประสิทธิภาพ และการเพิ่มสัดสวนการขาย              
ในชองทางการคาที่สรางกําไร 

ตนทนุในการจัดจําหนาย 

บริษัทมีตนทุนในการจัดจําหนายรวมสําหรับงวด 9 เดือน เทากับ 1,964 ลานบาท ลดลง 16 ลานบาทหรือ คิดเปน 
0.9% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน สาเหตุหลักมาจากคาขนสงที่ลดลงตามปริมาณการขายที่ลดลง
และการบริหารจัดการคาขนสงอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

คาใชจายในการบริหาร 

บริษัทมีคาใชจายในการบริหารรวมสําหรับงวด 9 เดือน เทากับ 610 ลานบาท ลดลง 50 ลานบาท หรือคิดเปน 
7.6% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เนื่องจากการควบคุมคาใชจายในการบริหารอยางเขมงวดและ
รัดกุมอยางตอเนื่อง 

กําไรสุทธิ 

กําไรสุทธิของบริษัทสําหรับงวด 9 เดือน เทากับ 132 ลานบาท สะทอนใหเห็นถึงความสามารถของบริษัทในการ
พลิกกลับมาทํากําไรไดอยางตอเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิ 159 ลานบาทในงวดเดียวกันของปกอน 
บริษัทมีกําไรเพิ่มข้ึน 291 ลานบาท หรือคิดเปน 183.0% จากการเติบโตของยอดขายในชองทางการคาที่สรางกําไร 
การลดตนทุนขาย รวมถึงการบริหารจัดการคาใชจายในการบริหารอยางมปีระสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

บริษัทมีผลกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเปนจํานวนเงิน 0.50 บาทตอหุน ซึ่งเพิ่มข้ึน 1.10 บาทตอหุน เมื่อเทียบกับผล
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.60 บาทตอหุน ในงวดเดียวกันของปกอน เปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุผลที่อธิบายขางตน 

ฐานะทางการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2563 

สินทรัพย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 12,331 ลานบาท ลดลง 69 ลานบาท หรือคิดเปน 0.6% 
เมื่อเทียบกับสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 2,552 ลานบาท เพิ่มขึ้น 183 ลานบาท หรือคิดเปน 7.7% สาเหตุหลักมาจาก
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึนจากผลประกอบการที่ขยายตัว 

บริษัทมีสินทรัพยไมหมุนเวียนจํานวน 9,779 ลานบาท ลดลง 252 ลานบาท หรือคิดเปน 2.5% สาเหตุหลักมาจาก
การลดลงของมูลคาสุทธิของอาคารและอุปกรณจากคาเสื่อมราคา สุทธิดวยการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ และการ
เพิ่มข้ึนของเงินลงทุนในบริษัทรวมจากสวนแบงกําไร 

 



 

 

หนี้สนิ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 3,533 ลานบาท ลดลง 133 ลานบาท หรือคิดเปน 3.6% เมื่อ
เทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 1,931 ลานบาท ลดลง 86 ลานบาท หรือคิดเปน 4.3% สาเหตุหลักมาจากเจาหนี้
การคาลดลงจากการสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ลดลง 
เพื่อใหสอดคลองกับปริมาณการขาย 

บริษัทมีหนี้สินไมหมุนเวียนจํานวน 1,602 ลานบาท ลดลง 47 ลานบาท หรือคิดเปน 2.9% สาเหตุหลักมาจากการ
จายชําระหนี้สินผลประโยชนพนักงานหลังเกษียณอายุ 

สวนของผูถือหุน 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีสวนของผูถือหุนรวมทั้งสิ้น 8,798 ลานบาท เพิ่มข้ึน 64 ลานบาท หรือคิดเปน 
0.7% จากสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่  30 กันยายน 2562 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของผลกําไรสุทธิ                    
ในระหวางงวด สุทธิดวยเงินปนผลจายใหผูถือหุนของบริษัท 

งบกระแสเงินสด 

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เปนจํานวน 1,045 ลานบาท เพิ่มขึ้น                     
172 ลานบาท จาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เนื่องจากกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 322   
ลานบาท จากผลการดําเนินงานที่มีกําไร เงินปนผลรับและดอกเบ้ียรับจํานวน 74 ลานบาท สุทธิดวยเงินสดใชไป
สําหรับการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณจํานวน 158 ลานบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกิจการ และจาย       
เงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทจํานวน 66 ลานบาท สถานะทางการเงินยังมคีวามแข็งแกรง สะทอนไดจากการที่
บริษัทไมมเีงินกูยืมที่มีภาระดอกเบ้ีย และมสีภาพคลองในระดับสูงจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

      ขอแสดงความนับถือ 

            (นายเลสเตอร ตัน เต็ก ชวน) 
                                                                     กรรมการผูจัดการ 


