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ชี้แจงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้ สุดวันที่
31 มีนาคม 2563

เรียน

กรรมการผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“บริษัท”) ขอชี้แจงผลการดําเนินงานรวมและฐานะทางการ
เงินรวมสําหรับงวดสามเดือน และหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไตรมาสที่ 2/2562-2563)
รายไดจากการขายและการใหบริการ
บริษัทมีรายไดจากการขายและการใหบริการรวมทั้งสิ้นจํานวน 2,978 ลานบาท เพิ่มขึ้น 94 ลานบาท หรือคิดเปน
3.3% เมื่อเปรียบเทีย บกับงวดเดียวกันของปกอน เปน ผลมาจากการเติ บโตอยางตอเนื่องจากผลิ ตภัณฑน้ําดื่ม
ถึงแมวาสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 จะสงผลใหการขายผลิตภัณฑในชองทางรานอาหารลดลง
แต บ ริษัท ไดมุ งเนน การขายในชองทางการจํา หน ายแบบดั้ งเดิ ม (Traditional trade) เพิ่ ม ขึ้ น รวมทั้ ง ขยายชอง
ทางการจัดจําหนายใหมๆ และชองทางที่จะสามารถทําใหบริษัทไดประโยชนมากยิ่งขึ้น
ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ
บริษัทมีตนทุนขายและตนทุนการใหบริการรวม เทากับ 2,043 ลานบาท ลดลง 54 ลานบาท หรือคิดเปน 2.6% เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน สาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการตนทุนวัตถุดิบบรรจุภัณฑและตนทุน
การผลิตอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหตนทุนขายตอหนวยลดลง ทั้งยังเพิ่มสัดสวนการขายในชองทางการคาที่สราง
กําไรสูงไดเพิ่มขึ้น
ตนทุนในการจัดจําหนาย
บริ ษั ท มี ต น ทุ น ในการจั ด จํ า หน า ยรวม เท า กั บ 741 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 75 ล า นบาทหรื อ คิ ด เป น 11.3% เมื่ อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน สาเหตุหลักมาจากการลงทุนสรางตราสินคาน้ําดื่ม คริสตัล ใหสามารถครอง
ใจผูบริโภคและเปนผูนําสําหรับตลาดน้ําดื่มไดอยางตอเนื่อง และอีกสวนมาจากคาขนสงทีเ่ พิ่มขึ้นตามปริมาณการ
ขายที่เพิ่มขึ้น

คาใชจายในการบริหาร
บริษัทมีคาใชจายในการบริหารรวม เทากับ 222 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1 ลานบาท หรือคิดเปน 0.7% ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กนอย จากมาตรการการควบคุมคาใชจายอยางตอเนื่อง ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19
บริษัทไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการบริหารจัดการสภาพคลองจึงเพิ่มความเขมงวดและรัดกุมดานคาใชจายใน
การบริหารใหดียิ่งขึ้น
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิของบริษัทในไตรมาส 2/2562-2563 เทากับ 55 ลานบาท สะทอนใหเห็นถึงความสามารถของบริษัทใน
การพลิกกลับมาทํากําไรได จากผลขาดทุนสุทธิ 20 ลานบาทในงวดเดียวกันของปกอน บริษัทมีกําไรเพิ่มขึ้น 75
ลานบาท หรือคิดเปน 375.0% จากการเติบโตของยอดขายในชองทางการคาที่สรางกําไร การลดตนทุนขาย และ
การควบคุมคาใชจายในการบริหารใหมปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
บริษัทมีผลกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเปนจํานวนเงิน 0.21 บาทตอหุน ซึ่งเพิ่มขึ้ น 0.29 บาทต อหุน เมื่อเที ยบกับผล
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.08 บาทตอหุน ในงวดเดียวกันของปกอน เปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุผลที่อธิบายขางตน
ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือน สื้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
รายไดจากการขายและการใหบริการ
บริษัทมีรายไดจากการขายและการใหบริการรวมทั้งสิ้นจํานวน 5,775 ลานบาท เพิ่มขึ้น 172 ลานบาท หรือคิดเปน
3.1% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เปนผลมาจากการเติบโตอยางตอเนื่องจากผลิตภัณฑน้ําดื่ม ซึ่ง
เปนผลจากการขยายชองทางการจําหนายแบบดั้งเดิม (Traditional trade) เพิ่มขึ้น
ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ
ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการของบริษัทสําหรับงวด 6 เดือน เทากับ 3,997 ลานบาท ลดลง 154 ลานบาท
หรือคิดเปน 3.7% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน สาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการตนทุนวัตถุดิบ
และบรรจุภัณฑอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับประสิทธิภาพสายการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหตนทุนขายตอหนวย
ลดลง และการเพิ่มสัดสวนการขายในชองทางการคาที่สรางกําไร
ตนทุนในการจัดจําหนาย
บริษัทมีตนทุนในการจัดจําหนายรวมสําหรับงวด 6 เดือน เทากับ 1,361 ลานบาท เพิ่มขึ้น 59 ลานบาทหรือ คิดเปน
4.5% เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ งวดเดี ย วกั น ของป ก อ น สาเหตุ ห ลั ก มาจากการลงทุ น ในตราสิ น ค า น้ํ า ดื่ ม คริ ส ตั ล
คาใชจายสงเสริมการขาย และคาขนสงที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น

คาใชจายในการบริหาร
บริษัทมีคาใชจายในการบริห ารรวมสําหรับงวด 6 เดือน เทากับ 442 ล านบาท ลดลง 15 ล านบาท หรือคิ ดเปน
3.3% เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ งวดเดี ย วกั น ของป ก อ น เนื่ อ งจากการควบคุ ม ค า ใช จ า ยในการบริ ห ารได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิของบริษัทสําหรับงวด 6 เดือน เทากับ 128 ลานบาท สะทอนใหเห็นถึงความสามารถของบริษัทในการ
พลิกกลับมาทํากําไรไดอยางตอเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิ 121 ลานบาทในงวดเดียวกันของปกอน
บริษัทมีกําไรเพิ่มขึ้น 249 ลานบาท หรือคิดเปน 205.8% จากการเติบโตของยอดขายในชองทางการคาที่สรางกําไร
การลดตนทุนขาย รวมถึงการบริหารจัดการคาใชจายในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
บริษัทมีผลกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเปนจํานวนเงิน 0.48 บาทตอหุน ซึ่งเพิ่มขึ้ น 0.93 บาทต อหุน เมื่อเที ยบกับผล
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.45 บาทตอหุน ในงวดเดียวกันของปกอน เปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุผลที่อธิบายขางตน
ฐานะทางการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
สินทรัพย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 12,500 ลานบาท เพิ่มขึ้น 100 ลานบาท หรือคิดเปน 0.8%
เมื่อเทียบกับสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 2,674 ลานบาท เพิ่มขึ้น 305 ลานบาท หรือคิดเปน 12.9% สาเหตุหลักมาจาก
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการที่ขยายตัว
บริษัทมีสินทรัพยไมหมุนเวียนจํานวน 9,826 ลานบาท ลดลง 205 ลานบาท หรือคิดเปน 2.0% สาเหตุหลักมาจาก
การลดลงของมูลคาสุทธิของอาคารและอุปกรณจากคาเสื่อมราคา สุทธิดวยการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ และการ
เพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทรวมจากสวนแบงกําไร
หนี้สนิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 3,708 ลานบาท เพิ่มขึ้น 42 ลานบาท หรือคิดเปน 1.1% เมื่อ
เทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 2,102 ลานบาท เพิ่มขึ้น 85 ลานบาท หรือคิดเปน 4.2% สาเหตุหลักมาจากเจาหนี้
การคาเพิ่มขึ้นสอดคลองกับปริมาณการขายที่เติบโตมากขึ้นดังที่กลาวขางตน
บริษัทมีหนี้สินไมหมุนเวียนจํานวน 1,606 ลานบาท ลดลง 43 ลานบาท หรือคิดเปน 2.6% สาเหตุหลักมาจากการ
จายชําระหนี้สินผลประโยชนพนักงานหลังเกษียณอายุในไตรมาสนี้

สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีสวนของผูถือหุนรวมทั้งสิ้น 8,792 ลานบาท เพิ่มขึ้น 58 ลานบาท หรือคิดเปน
0.7% จากส ว นของผู ถื อ หุ น รวม ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2562 เป น ผลมาจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของผลกํ า ไรสุ ท ธิ
ในระหวางงวด สุทธิดวยเงินปนผลจายใหผูถือหุนของบริษัท
งบกระแสเงินสด
บริษัท มีเงิน สดและรายการเที ย บเท า เงิน สด ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2563 เป น จํ า นวน 1,087 ล านบาท เพิ่ มขึ้ น
214 ลานบาท จาก ณ วัน ที่ 30 กั นยายน 2562 เนื่ องจากกระแสเงิน สดรับจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 346
ลานบาท จากผลการดําเนินงานที่มีกําไร เงินปนผลรับและดอกเบี้ยรับจํานวน 39 ลานบาท สุทธิดวยเงินสดใชไป
สําหรับการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณจํานวน 105 ลานบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกิจการ และจายเงินปน
ผลใหแกผูถือหุนของบริษัทจํานวน 66 ลานบาท สถานะทางการเงินยังมีความแข็งแกรง สะทอนไดจากการที่บริษัท
ไมมเี งินกูยืมที่มีภาระดอกเบี้ย และมีสภาพคลองในระดับสูงจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
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