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วนัที ่3 กนัยำยน 2563 
 
 
เรื่อง  ค ำอธบิำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2563 
เรยีน  กรรมกำรและผูจ้ดักำร 
 ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) ขอชีแ้จงผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่
30 มถุินำยน 2563 ซึง่มรีำยละเอยีดกำรเปลีย่นแปลงในสว่นทีม่สีำระส ำคญั ดงัต่อไปนี้ 

สรปุงบก ำไรขำดทุนส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 

 งบกำรเงินส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 

รำยกำร 30 มิถนุำยน 2562 30 มิถนุำยน 2563 กำรเปล่ียนแปลง 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้       
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ผ่ำนนกัธุรกจิ 486.82 90.11% 356.44 85.44% (130.38) (26.78%) 
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำย 12.91 2.39% 28.22 6.76% 15.31 118.54% 

รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 16.02 2.96% 14.07 3.37% (1.95) (12.19%) 
รวมรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำรบริกำร 515.75 95.46% 398.73 95.44% (117.02) (22.69%) 
          
ตน้ทุนจำกกำรขำยสนิคำ้ (115.81) (21.44%) (101.81) (24.37%) (14.00) (12.09%) 
ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร (3.06) (0.57%) (4.89) (1.17%) 1.83 59.81% 
รวมต้นทุนจำกกำรขำยสินค้ำและกำรบริกำร (118.86) (22.00%) (106.70) (25.54%) (12.17) (10.24%) 
          
ก ำไรขัน้ต้น 396.88 (73.46%) 292.03 69.90% (104.85) (26.42%) 
          
รำยไดอ้ื่น 24.52 4.54% 19.04 4.56% (5.48) (22.35%) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย (346.81) (64.19%) (243.16) (58.20%) (103.65) (29.89%) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (46.43) (8.59%) (42.34) (10.14%) (4.09) (8.81%) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศสุทธ ิ (7.32) (1.36%) - - (7.32) N/A 
          
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 20.84% 3.86% 25.57 6.12% 4.73 22.69% 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (0.12) (0.02%) (1.73) (0.41%) 1.60 1294.05% 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 20.72 3.83% 23.84 5.71% 3.12 15.08% 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ (3.90) (0.72%) (4.38) (1.05%) 0.48 12.29% 
ก ำไรสทุธิ 16.82 3.11% 19.46 4.66% 2.65 15.73% 
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ผลประกอบกำรส ำหรบังวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 

รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ 

 รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ผ่ำนนกัธุรกจิในงวด 6 เดอืนสิน้สดุเดอืนมถุินำยนส ำหรบัปี 2563 ลดลง 130.38 ลำ้น
บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.78 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้ำ โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกรำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำใน
ประเทศลดลงจำกกำรชะลอกำรบรโิภคของผูบ้รโิภคภำยในประเทศประกอบกบักำรระบำดของไวรสัโคโรนำ (COVID-2019) 
ทีท่ ำใหบ้รษิทัฯ ไม่สำมำรถจดักจิกรรมทำงกำรตลำดไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ และไม่สำมำรถจดัประชุมในสถำนทีท่ีม่สีมำชกิ
จ ำนวนมำกได้ จงึส่งผลให้จ ำนวนนักธุรกจิและยอดขำยภำยในประเทศลดลง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ยอดขำยสนิค้ำประเภท 
Nutrinal ปรบัตวัลดลงค่อนขำ้งมำกและต่อเนื่องจำกปี 2562 เนื่องจำกเป็นกลุ่มผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทัฯ และเป็นกลุ่มที่
นกัธุรกจิเขำ้ใหม่สนใจทีจ่ะน ำไปบรโิภค และ/หรอืน ำไปจ ำหน่ำยต่อใหแ้ก่คนใกลต้วัตำมทีก่ล่ำวขำ้งตน้ 
 รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสนิค้ำผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำยในงวด 6 เดอืนสิน้สุดเดอืนมถุินำยนส ำหรบัปี 2563 เพิม่ขึน้ 
15.31 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 118.54 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำ โดยมีสำเหตุหลักมำจำกรำยได้จำกกำร
จ ำหน่ำยสนิคำ้ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำยเพิม่ขึน้ โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศพม่ำทีไ่ดร้บัผลกระทบจำก
กำรที่รฐับำลของประเทศพม่ำได้ประกำศใหช้ะลอกำรประกอบธุรกจิเครอืข่ำยในเดอืนกนัยำยน 2561 สำมำรถปรบัตวักบั
สภำวกำรณ์ดงักล่ำวได ้และมยีอดซือ้สนิคำ้จำกบรษิทัฯ มำกขึน้เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ นอกจำกนี้ บรษิทั
ฯ ยงัมรีำยไดจ้ำกตวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้ในประเทศลำวและกมัพูชำเพิม่ขึน้ จำกกำรทีต่รำสนิคำ้ของบรษิทัฯ เริม่เป็นทีรู่จ้กั
มำกขึน้ของกลุ่มลกูคำ้ในทัง้ 2 ประเทศ 

รำยได้จำกกำรบริกำร 

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรในงวด 6 เดอืนสิน้สุดเดอืนมถุินำยนส ำหรบัปี 2563 ลดลง 1.95 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 12.19 จำกชว่งเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรระบำดของไวรสัโคโรนำ (COVID-19) ทัว่โลก ท ำให้
บรษิทัฯ ไม่สำมำรถจดักจิกรรมต่ำงๆ และใหบ้รกิำรกบัตวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้ในแต่ละประเทศไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

ก ำไรขัน้ต้น 

 ก ำไรขัน้ตน้ในงวด 6 เดอืนสิน้สดุเดอืนมถุินำยนส ำหรบัปี 2563 ลดลง 101.07 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 26.33 
จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ในประเทศลดลง แมว้่ำจะมรีำยไดจ้ำกกำร
ขำยสนิค้ำในต่ำงประเทศเพิม่ขึน้ จงึส่งผลใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ต้นรวมปรบัลดลงจำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ เนื่องจำกมี
สดัสว่นของก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยสนิคำ้ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำยซึง่มอีตัรำก ำไรขัน้ตน้ทีต่ ่ำกว่ำเพิม่ขึน้ 

รำยได้อ่ืน 

 รำยไดอ้ื่นในงวด 6 เดอืนสิน้สุดเดอืนมถุินำยนส ำหรบัปี 2563 ลดลง 5.48 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 22.35 จำก
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกรำยไดค้่ำบ ำรุงสมำชกิลดลงจำกจ ำนวนนกัธุรกจิทีล่ดลง ในขณะเดยีวกนั
บรษิทัฯ ไม่มกีำรเรยีกเกบ็รำยไดจ้ำกกำรใหต้วัแทนจ ำหน่ำยใชต้รำสนิค้ำเนื่องจำกภำวะกำรระบำดของไวรสัโคโรนำ (COVID-
19) ซึง่สง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิทุกภำคสว่นทัง้ทัว่โลกและภูมภิำคทีบ่รษิทัฯ มตีวัแทนจ ำหน่ำยด ำเนินงำนอยู่ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

 ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยในงวด 6 เดอืนสิน้สุดเดอืนมถุินำยนส ำหรบัปี 2563 ลดลง 103.65 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 29.89 จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ มสีำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของค่ำนำยหน้ำนักธุรกจิ ค่ำส่งเสรมิโฆษณำกำร
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ขำย และค่ำตอบแทนผู้บริหำรผันแปรที่ลดลงตำมรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำผ่ำนนักธุรกิจเช่นเดียวกับเหตุผลกำร
เปลีย่นแปลงในปี 2562 ทัง้นี้ บรษิทัฯ มคี่ำเช่ำลดลงเนื่องจำกมกีำรเริม่บนัทกึรำยกำรเช่ำทีม่รีะยะเวลำเช่ำมำกกว่ำ 1 ปี เป็น
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่องสญัญำเช่ำตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2563 ท ำใหต้้องมี
กำรบนัทกึค่ำเสือ่มรำคำของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชด้งักล่ำวเพิม่เตมิในงวดกำรด ำเนินงำนขำ้งตน้ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในงวด 6 เดอืนสิน้สุดเดอืนมถุินำยนส ำหรบัปี 2563 ลดลง 4.09 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 8.81 จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ มสีำเหตุหลกัมำจำกบรษิทัฯ มกีำรควบคุมค่ำใชจ้่ำยบำงรำยกำรในช่วงกำรระบำด
ของเชือ้ไวรสัโคโรนำ (COVID-19) เช่น ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนักงำน ค่ำวจิยัและพฒันำ ค่ำใชจ้่ำยเบด็เตลด็อื่น ตัง้แต่
ในช่วงไตรมำสที่ 1 ปี 2563 ทัง้นี้ ในปี 2563 บรษิัทฯ มกีำรบนัทกึรำยกำรค่ำตดัจ ำหน่ำยสูตรผลติภณัฑเ์สรมิอำหำรและ
เครื่องส ำอำง ซึง่เป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีเ่กดิขึน้จำกกำรเขำ้ซือ้กจิกำร SMI เท่ำกบั 3.29 ลำ้นบำท 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 ตน้ทุนทำงกำรเงนิในงวดหกเดอืน สิน้สดุเดอืนมถุินำยนส ำหรบัปี 2563 เพิม่ขึน้ 1.60 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
1,294.05% จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้เริม่บนัทกึรำยกำรเช่ำที่มรีะยะเวลำเช่ำมำกกว่ำ 1 ปี เป็น
สนิทรพัย์สทิธกิำรใชต้ำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 16 เรื่องสญัญำเช่ำตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2563 และมกีำร
บนัทกึหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิควบคู่ไปกบักำรบนัทกึรำยกำรสนิทรพัย์สทิธกิำรใช้ดงักล่ำว จงึท ำให้ต้องมกีำร
บนัทกึค่ำเสือ่มรำคำและตน้ทุนทำงกำรเงนิเพิม่เตมิตัง้แต่ไตรมำสที ่1 ปี 2563 เป็นตน้ไป 
 

 งบกำรเงินส ำหรบังวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

รำยกำร 31 ธนัวำคม 2562 30 มิถนุำยน 2563  กำรเปล่ียนแปลง 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สนิทรพัยร์วม 385.31 92.39% 543.89 130.41% 158.58 41.16% 
หนี้สนิรวม 109.37 26.22% 188.10 45.10% 78.73 71.98% 
ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 275.94 66.16% 355.80 85.31% 79.86 28.94% 

 

ฐำนะทำงกำรเงิน 

สินทรพัยร์วม 

 สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 เพิ่มขึ้น 158.58 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 41.16 จำก ณ วันที่ 31 
ธนัวำคม 2562 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก มกีำรบนัทกึรำยกำรสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชเ้ป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 56.84 
ลำ้นบำทตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่องสญัญำเช่ำ และมกีำรบนัทกึรำยกำรค่ำควำมนิยมจ ำนวน 1.07 
ลำ้นบำท และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนจำกกำรซือ้ธุรกจิ ไดแ้ก่ สตูรผลติภณัฑเ์สรมิอำหำรและเครื่องส ำอำง จ ำนวน 131.39 ลำ้น
บำท (มูลค่ำ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2563) จำกกำรเขำ้ลงทุนในบรษิทั เอสซเีอม็ อนิโนเวทฟี จ ำกดั (SMI) ในช่วงไตรมำสที ่
1 ปี 2563 
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หน้ีสินรวม 

 หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 เพิ่มขึ้น 78.73 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 71.98 จำก ณ วันที่ 31 
ธนัวำคม 2562 ส ำหรบัสิ้นไตรมำสที่ 2 ปี 2563 หนี้สนิรวมเพิ่มขึน้จำกบริษัทฯ มีกำรบนัทึกหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  ตำม
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่องสญัญำเช่ำ ส ำหรบัรำยกำรเช่ำทีม่รีะยะเวลำเช่ำมำกกว่ำ 1 ปี และกำรบนัทกึ
หนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กดิจำกกำรทีบ่รษิทัฯ เขำ้ลงทุนใน SMI ซึง่เป็นบรษิัทย่อยของกลุ่มบรษิทัฯ และบนัทกึ
รำยกำรสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนจำกกำรซือ้ธุรกจิ ไดแ้ก่ สตูรผลติภณัฑเ์สรมิอำหำรและเครื่องส ำอำง 

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

 ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2563 เพิม่ขึน้ 79.86 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 28.94 จำก ณ วนัที ่31 
ธนัวำคม 2562 จำกก ำไรสุทธทิีเ่พิม่ขึน้จำกงวดกำรด ำเนินงำน และกำรเพิม่ขึน้ของรำยกำรส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม
ของ SMI ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ไดม้ำในช่วงไตรมำสที ่1 ปี 2563 ซึง่ต้องมกีำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม ทัง้นี้ บรษิทัฯ มี
กำรประกำศจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับผลประกอบกำรงวด 6 เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินำยน 2563 ในอตัรำหุน้ละ 
0.036 บำท เป็นจ ำนวนเงนิเท่ำกบั 16.20 ลำ้นบำท สง่ผลใหก้ ำไรสะสมของบรษิทัฯ พจิำรณำบนงบกำรเงนิรวมภำยหลงักำร
ประกำศจ่ำยเงนิปันผลเท่ำกบั 16.67 ลำ้นบำท และสว่นของผูถ้อืหุน้รวมเท่ำกบั 343.06 ลำ้นบำท 
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จงึเรยีนมำเพื่อทรำบ 

  

ขอแสดงควำมนบัถอื 
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-นายสทิธวรี ์เกยีรตชิวนนัต-์ 

 
 

-นายนพกฤษฏิ ์นิธเิลศิวจิติร- 
นำยสิทธวีร ์เกียรติชวนันต ์ นำยนพกฤษฏ์ิ นิธิเลิศวิจิตร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร 


