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วนัที ่13 พฤษภำคม 2564 
 
เรื่อง  ค ำอธบิำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนงวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2564 
เรยีน  กรรมกำรและผูจ้ดักำร ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) ขอชีแ้จงผลกำรด ำเนินงำนและสถำนะทำงกำรเงนิ ส ำหรบั
งวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2564 ซึง่มรีำยละเอยีดกำรเปลีย่นแปลงในสว่นทีม่สีำระส ำคญั ดงัต่อไปนี้ 

สรปุงบก ำไรขำดทุนส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 

 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

รำยกำร 31 มีนำคม 2564 31 มีนำคม 2563 กำรเปล่ียนแปลง 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้       
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ผ่ำนนกัธุรกจิ 253 86% 199 86% 54 27% 
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำย 21 7% 15 6% 6 40% 
รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 5 2% 7 3% (2) (28%) 

รวมรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำรบริกำร 279 95% 221 95% 58 26% 
          
ตน้ทุนจำกกำรขำยสนิคำ้ (74) (25%) (56) (24%) (18) 32% 
ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร (4) (1%) (2) (1%) (2) 70% 
รวมต้นทุนจำกกำรขำยสินค้ำและกำรบริกำร (78) (26%) (58) (25%) (20) 32% 
          
ก ำไรขัน้ต้น 201 68% 163 70% 38 23% 
          
รำยไดอ้ื่น 16 5% 11 5% 5 45% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย (144) (49%) (138) (59%) (6) 4% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (25) (8%) (21) (9%) (4) 19% 
          
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 48 16% 15 7% 33 220% 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (1) (0%) (1) (1%) 0 (0%) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 47 16% 14 7% 33 236% 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ (11) (4%) (4) (2%) (7) 175% 
ก ำไรสทุธิ 36 12% 10 4% 26 260% 
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ผลประกอบกำรส ำหรบังวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 

(ถ้ำมไิดร้ะบุไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ผลกำรเปลีย่นแปลงทีเ่พิม่ขึน้/ลดลง (%) ใหห้มำยถงึผลกำรเปลีย่นแปลงเทยีบกบัไตรมำสที ่1  
ปี 2563) 

 

รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ 

 รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ผ่ำนนักธุรกจิในงวดส ำหรบัไตรมำสที ่1 ปี 2564 เพิม่ขึน้ 54 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น
ร้อยละ 27 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกยอดขำยในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ เนื่องมำจำกกำรเพิม่กลยุทธท์ำงกำรตลำดเพื่อเน้นกลุ่ม
ผู้บริโภครำยใหม่ในด้ำนดูแลสุขภำพ และผลผลิตทำงกำรเกษตรเพิม่มำกขึ้น ประกอบกบักำรระบำดของไวรสัโคโรน่ำ 
(COVID-19) ที่ท ำให้บรษิัทฯ จดักจิกรรมทำงกำรตลำดในรูปแบบออนไลน์ที่มปีระสทิธภิำพเพิม่มำกขึน้ เพื่อกระตุ้นกำร
บรโิภคของลูกคำ้ทีส่นใจในสนิคำ้ของบรษิทั  จงึท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถด ำเนินธุรกจิในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรสั
โคโรน่ำ (COVID-19) ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธผิลมำกขึน้ 
 รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำยเพิม่ขึน้ 6 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 40 มสีำเหตุหลกัมำจำก
กำรเติบโตของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสนิค้ำผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศ กมัพูชำ พม่ำ และสงิค์โปร โดยกมัพูชำมี
ยอดขำยเตบิโตมำกขึน้ในสนิคำ้กำรเกษตร ขณะทีย่อดขำยของพม่ำและสงิคโปรเ์ตบิโตจำกกำรทีต่รำสนิคำ้ของบรษิทัฯ เริม่
เป็นทีรู่จ้กัมำกขึน้ 
 ก ำไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้ จำกกำรเพิม่ขึน้ของยอดขำยในงวดและอตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลง จำกกำรกจิกรรมทำงกำรตลำด
เพื่อกระตุน้กำรซือ้สนิคำ้ 

รำยได้อ่ืน 

 รำยได้อื่นในงวดส ำหรบัไตรมำสที่ 1 ปี 2564 เพิม่ขึน้  5 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 45  จำกช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อนหน้ำ โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกรำยไดค้่ำบ ำรุงสมำชกิในปีก่อนหน้ำลดลงจำกจ ำนวนนักธุรกจิที่ลดลง เนื่องจำกภำวะกำร
ระบำดของไวรสัโคโรนำ (COVID-19) ซึง่สง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

 ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยในงวดส ำหรบัไตรมำสที ่1 ปี 2564 เพิม่ขึน้ 7 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5 มสีำเหตุหลกัมำ
จำกกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรขำยที่มำกกว่ำช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้ำ จึงท ำให้ค่ำใช้จ่ำยกำรขำยเพิ่มขึ้นด้วย
เช่นเดยีวกนั 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในงวดส ำหรบัไตรมำสที ่1 ปี 2564 เพิม่ขึน้ 4 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 19 เนื่องจำก
จำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยได้จำกกำรขำยที่มำกกว่ำช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ จงึท ำให้ค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรเพิม่ขึน้ด้วย
เช่นเดยีวกนั และบรษิทัฯ มกีำรบนัทกึรำยกำรค่ำตดัจ ำหน่ำยสตูรผลติภณัฑเ์สรมิอำหำรและเครื่องส ำอำง ซึง่เป็นสนิทรพัย์
ไม่มตีวัตนทีเ่กดิขึน้จำกกำรเขำ้ซือ้กจิกำร SMI เท่ำกบั 2.55 ลำ้นบำท 
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 งบกำรเงินส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 

รำยกำร 31 มีนำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 กำรเปล่ียนแปลง 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สนิทรพัยร์วม 932 100% 886 100% 46 5% 
หนี้สนิรวม 230 25% 226 26% 4 2% 
ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 702 75% 660 74% 42 6% 

 

ฐำนะทำงกำรเงิน 

สินทรพัยร์วม 

 สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 มนีำคม 2564 เพิม่ขึน้ 46 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 5 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกลูกหนี้ที่
เกดิจำกรำยจำกกำรขำยและบรกิำรในระหว่ำงไตรมำสที ่1 เพิม่ขึน้ ประกอบยอดลกูหนี้ทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระเดมิ จงึท ำให้
สนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้ม ี

หน้ีสินรวม 

 หนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 มนีำคม 2564 เพิม่ขึน้ 4 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2 เกดิจำกกำรบนัทกึหนี้สนิภำษีเงนิ
ไดค้ำ้งจ่ำยทีเ่กดิขึน้ในไตรมำสที ่1 ซึง่สง่ผลใหม้หีนี้สนิรวมเพิม่ขึน้ 

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

 ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2564 เพิม่ขึน้ 42 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6 เกดิจำกเพิม่ขึน้ของก ำไร
สทุธปิระจ ำงวด กำรเพิม่ขึน้ของรำยกำรสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมจำกกำรเขำ้ลงทุนในบรษิทั SMI  
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กำรแพรร่ะบำดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 

 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) ทีปั่จจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งขึน้อย่ำง
ต่อเนื่อง ท ำใหเ้กดิกำรชะลอตวัของเศรษฐกจิ และมผีลกระทบต่อธุรกจิและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจ
น ำมำซึง่ควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกจิ ฝ่ำยบรหิำรของกลุ่มบรษิทัไดต้ดิตำมควำม
คบืหน้ำของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมนิผลกระทบทำงกำรเงนิอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรกต็ำม ทำงกลุ่มบรษิทัยงัไม่พบ
ผลกระทบทำงกำรเงนิทีม่สีำระส ำคญัทีอ่ำจสง่ผลต่อผลกำรด ำเนินงำน มลูค่ำของสนิทรพัย ์ประมำณกำรหนี้สนิหรอืหนี้สนิที่
อำจจะเกดิขึน้ 
 
 
 
 

จงึเรยีนมำเพื่อทรำบ 

 
 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 

........................................................... 
(นายนพกฤษฎิ ์ นิธเิลศิวจิติร) 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 

 

 

 

 


