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11 สิงหาคม 2564
เรื อง

คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสําหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสินสุดวันที
30 มิถุนายน 2564

เรี ยน

กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริ ษัท”) ขอชีแจงผลการดําเนินงานรวมและฐานะทางการ
เงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี
ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 3 เดือน ในไตรมาส 3/2564 สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564
รายได้จากการขายและการให้บริการ
บริ ษัทมีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การรวมทังสินจํานวน 2,559 ล้ านบาท เพิมขึน 118 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
4.8% เมือเปรี ย บเที ยบกับ งวดเดีย วกัน ของปี ก่อน จากการมุ่งเน้ นการขายในช่องทางการจําหน่ายแบบดังเดิ ม
(Traditional trade) และสร้ างจุดขายสินค้ าใกล้ ทีพักอาศัยในเขตเมืองเพือให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที
มีแนวโน้ มซือสินค้ ากลับไปบริ โภคทีบ้ านเพิมมากขึน ควบคู่ไปกับการทํากิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนือง
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
บริ ษั ท มี ต้ น ทุ น ขายและต้ น ทุน การให้ บริ ก ารรวม เท่ า กั บ 1,769 ล้ า นบาท ถึ ง แม้ ว่ า รายได้ จ ากการขายและ
การให้ บ ริ ก ารจะเพิ มขึ น แต่ บริ ษั ท สามารถบริ ห ารจัด การต้ น ทุน วัต ถุดิ บ บรรจุ ภัณ ฑ์ แ ละต้ น ทุ น การผลิ ต ให้ มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนือง ทําให้ ต้น ทุนการขายและต้ นทุนการให้ บริ การเพิมขึนเพียง 15 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
0.9% เมือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
บริ ษั ท มี ต้ น ทุ น ในการจัด จํ า หน่ า ยรวม เท่ า กับ 616 ล้ า นบาท เพิ มขึ น 13 ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ น 2.2% เมื อ
เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน จากแผนการทําโปรโมชันส่งเสริ มการขายและการตลาดในช่วงหน้ าร้ อน
เพือกระตุ้นยอดขายและการเพิมการกระจายสินค้ าผ่านหน่วยรถขายเพือให้ ผ้ บู ริโภคสามารถเข้ าถึงสินค้ าได้ มากขึน
อีกทังการลงทุนในการสร้ างตราสินค้ านําดืม คริสตัล ให้ เป็ นผู้นําในตลาดและครองใจผู้บริโภคได้ อย่างต่อเนือง

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารรวม เท่ากับ 237 ล้ านบาท เพิมขึน 68 ล้ านบาท หรือคิดเป็ น 40.2% เมือเปรี ยบเทียบ
กับ งวดเดี ย วกัน ของปี ก่ อน สาเหตุห ลัก มาจากการเพิ มขึนของค่ าใช้ จ่า ยในการดํ า เนิ น การ เพือที จะสามารถ
จัดเตรี ยมบุคลากรให้ พร้ อมรองรับการขยายตัวของยอดขายทีเพิมขึนจากช่องทางต่างๆ ในช่วงหน้ าร้ อนทีเป็ นฤดู
การขายทีมียอดขายสูง ดังทีได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น และสามารถให้ บริ การลูกค้ าได้ อย่างต่อเนือง ภายใต้ สถานการณ์
การแพร่ระบาดโควิด – 19
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิของบริ ษัทในไตรมาส 3/2564 เท่ากับ 34 ล้ านบาท ปรับตัวสูงขึน 29 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 580.0% จาก
ผลกํ าไรสุท ธิ 5 ล้ านบาทในงวดเดี ย วกัน ของปี ก่อน สาเหตุห ลัก มาจากรายได้ จากการขายและการให้ บ ริ ก ารที
เพิมขึ นดังที กล่า วไว้ ข้ า งต้ น และความสามารถในการควบคุมต้ น ทุน ขายและต้ น ทุน การให้ บ ริ ก ารได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
บริ ษัทมีผลกําไรต่อหุ้นเป็ นจํานวนเงิน 0.13 บาท ซึงเพิมขึน 0.11 บาทต่อหุ้น เมือเทียบกับผลกําไรต่อหุ้น 0.02 บาท
ในงวดเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลสืบเนืองมาจากเหตุผลทีอธิบายข้ างต้ น
ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 9 เดือน ในไตรมาส 3/2564 สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564
รายได้จากการขายและการให้บริการ
บริ ษัทมีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การรวมทังสินจํานวน 7,444 ล้ านบาท ลดลง 773 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
9.4% เมือเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ซึงเป็ นผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของเชือไวรัส COVID-19
ทีส่ง ผลกระทบต่ อเนืองในงวดเก้ าเดือนรอบปี บัญชี 2564 อย่ างไรก็ตามบริ ษั ทยังคงเดิ นหน้ าขยายช่องทางการ
จําหน่ายแบบดังเดิม (Traditional trade) และเพิมช่องทางการจําหน่ายใหม่อย่างต่อเนือง เช่น สร้ างจุดขายสินค้ า
ใกล้ ทีพักอาศัยในเขตเมือง ควบคู่ไปกับการทํากิจกรรมส่งเสริ มการขายและการตลาด นอกจากนีบริ ษัทได้ สร้ าง
รายได้ เพิมจากการจัดจํา หน่ายผลิตภัณฑ์ ใหม่ วี-บูสท์ ฟั งก์ชัน นัล ดริ งค์ ของคนรั ก สุขภาพ เครื องดืมวิ ตามินซี
200% ผสมเบต้ ากลูแคน ซึงช่วยสร้ างภูมิค้ มุ กันในร่างกาย เพือตอบสนองกระแสรักสุขภาพของผู้บริโภค
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
บริ ษัทมีต้นทุนขายและต้ นทุนการให้ บริ การรวม เท่ากับ 5,138 ล้ านบาท ลดลง 613 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 10.7%
เมือเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ซึงสอดคล้ องกับการลดลงของรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ
และต้ นทุนทีลดลงจากการจัดการต้ นทุนวัตถุดิบ บรรจุภณ
ั ฑ์และต้ นทุนการผลิตให้ มปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนือง

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
บริ ษั ท มี ต้ น ทุ น ในการจัด จํ า หน่า ยรวม เท่ า กั บ 1,789 ล้ า นบาท ลดลง 176 ล้ า นบาทหรื อ คิ ด เป็ น 9.0% เมื อ
เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าขนส่งซึงสอดคล้ องกับการลดลงของ
รายได้ จากการขาย และการปรับกิจกรรมทางการตลาดให้ มีประสิทธิภาพผ่านช่องทางออนไลน์ เพือให้ สอดคล้ อง
กับมาตรการเว้ นระยะห่างของประชาชนเพือลดการแพร่ระบาด
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารรวม เท่ากับ 594 ล้ านบาท ลดลง 16 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 2.6% เมือเปรี ยบเทียบ
กับ งวดเดี ย วกัน ของปี ก่ อน จากมาตรการการควบคุมค่ า ใช้ จ่ าย ในช่ว งสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของไวรั ส
โควิด-19 ให้ มีความรัดกุมและประสิทธิภาพอย่างต่อเนือง
กําไรสุทธิ
กํ า ไรสุท ธิ ข องบริ ษั ท สํ า หรั บ งวด 9 เดื อ น เท่ า กั บ 134 ล้ า นบาท เพิ มขึ น 2 ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ น 1.5% จาก
ผลกําไรสุทธิ 132 ล้ านบาทในงวดเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากการปรับเปลียนแนวทางการขาย ควบคู่
ไปกับการควบคุมต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายให้ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนือง
บริ ษัท มีผลกํ าไรต่ อหุ้น เป็ นจํานวนเงิน 0.50 บาท ซึงมี จํา นวนเท่ ากับผลกํ าไรต่อหุ้น ในงวดเดีย วกัน ของปี ก่อ น
เป็ นผลสืบเนืองมาจากเหตุผลทีอธิบายข้ างต้ น
ฐานะทางการเงินสินสุด ณ วันที 30 มิถุนายน 2564
สินทรัพย์
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2564 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมทังสิน 12,914 ล้ านบาท เพิมขึน 414 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 3.3%
เมือเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที 30 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี
บริ ษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 3,078 ล้ านบาท เพิมขึน 357 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 13.1% สาเหตุหลักมาจาก
การเพิมขึนของลูกหนีการค้ าจากยอดขายทีเพิมขึน สุทธิ กับ เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงิน สดลดลงจากการ
จ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้น การลงทุนในกองทุนตราสารหนีต่อเนืองจากไตรมาสก่อน เพื อสร้ างโอกาสในด้ าน
ผลตอบแทนทีสูงกว่าเงินฝากธนาคาร และการลงทุนในเครื องจักรและอุปกรณ์
บริ ษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจํานวน 9,836 ล้ านบาท เพิมขึน 57 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 0.6% สาเหตุหลักมาจาก
การบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ 298 ล้ านบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรื องสัญญาเช่า
การเพิมขึนของเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมจากส่วนแบ่งกําไร และเงินลงทุนระยะยาวอืน จากการปรับมูลค่ายุติธรรมใน
เงินลงทุนเพิมขึน สุทธิด้วยการลดลงของมูลค่า อาคารและอุปกรณ์ จากค่าเสือมราคา

หนีสิน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีหนีสินรวมทังสิน 3,912 ล้ านบาท เพิมขึน 310 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 8.6% เมือ
เทียบกับหนีสินรวม ณ วันที 30 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี
บริ ษัทมีหนีสินหมุนเวียนจํ านวน 2,153 ล้ านบาท เพิมขึน 158 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 7.9% เนืองจากการบันทึก
หนีสินตามสัญญาเช่าทีจะถึงกําหนดภายในหนึงปี 93 ล้ านบาท สอดคล้ องกับการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที 16 เรื องสัญญาเช่า และการเพิมขึนของเจ้ าหนีการค้ าจากการซือวัตถุดิบการผลิต
บริ ษัทมีหนีสินไม่หมุนเวียนจํานวน 1,759 ล้ านบาท เพิมขึน 152 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 9.5% สาเหตุหลักมาจาก
บัน ทึก หนีสิน ตามสัญ ญาเช่า 199 ล้ านบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที 16 เรื องสัญญาเช่า
ดัง ทีกล่าวไว้ ข้างต้ น สุท ธิ ด้วยหนีสินผลประโยชน์ พนักงานหลังเกษี ยณอายุลดลงจากการจ่ายชําระ ทังนีบริ ษัท
ยังคงสถานะทางการเงินทีแข็งแรงและไม่มีเงินกู้ ณ วันที 30 มิถุนายน 2564
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทังสิน 9,002 ล้ านบาท เพิมขึน 104 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
1.2% จากส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที 30 กันยายน 2563 เป็ นผลมาจากการเพิมขึนของผลกําไรสุทธิจํานวน 134
ล้ านบาท และการเปลียนแปลงนโยบายบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9 เรื องเครื องมือทาง
การเงิน 55 ล้ านบาท จากการปรับมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนเพิมขึนในส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน สุทธิด้วย
เงินปั นผลจ่ายให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท 85 ล้ านบาท
งบกระแสเงินสด
บริ ษั ท มี เ งิ น สดและรายการเที ย บเท่า เงิ น สด ณ วัน ที 30 มิ ถุ น ายน 2564 เป็ นจํ า นวน 956 ล้ า นบาท ลดลง
447 ล้ านบาท จาก ณ วันที 30 กันยายน 2563 สาเหตุหลักมาจากการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนีจํานวน 650
ล้ านบาท โดยแสดงเป็ นเงิ นลงทุน ชัวคราว การลงทุน ในเครื องจัก รและอุปกรณ์ จํ านวน 118 ล้ านบาท เพือเพิม
ประสิทธิภ าพของกิจการ และจ่ายเงิน ปั น ผลให้ แ ก่ผ้ ูถื อหุ้น ของบริ ษัท จํานวน 85 ล้ านบาท สุท ธิด้วยเงินสดรั บ
จากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 374 ล้ านบาท เงินปั นผลรับและดอกเบียรับจํานวน 75 ล้ านบาท ซึงบริ ษัทยังคง
สะท้ อนความสามารถในการสร้ างกระแสเงินสดได้ อย่างแข็งแกร่งและต่อเนือง
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายโฆษิต สุขสิงห์)
กรรมการผู้จดั การ

