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วนัที ่8 พฤศจกิำยน 2565 
 
เรื่อง  ค ำอธบิำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนงวดเกำ้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน 2565 
เรยีน  กรรมกำรและผูจ้ดักำร ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) ขอชีแ้จงผลกำรด ำเนินงำนและสถำนะทำงกำรเงนิ ส ำหรบังวด
เกำ้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน 2565 ซึง่มรีำยละเอยีดกำรเปลีย่นแปลงในสว่นทีม่สีำระส ำคญั ดงัต่อไปนี้ 

สรปุงบก ำไรขำดทุนส ำหรบังวดเก้ำเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 

 ส ำหรบังวดส้ินสุดวนัท่ี 
รำยกำร 30 กนัยำยน 2565 30 กนัยำยน 2564 กำรเปล่ียนแปลง 

 
ล้ำน
บำท 

รอ้ยละ ล้ำน
บำท 

รอ้ยละ ล้ำน
บำท 

รอ้ยละ 

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้       
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ผ่ำนนกัธุรกจิ 778.2 88.7% 791.5 85.2% (13.3) (1.7%) 

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำย 52.5 6.0% 68.5 7.4% (16.0) (23.4%) 

รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 4.5 0.5% 13.6 1.5% (9.1) (66.9%) 
รวมรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำรบริกำร 835.2 95.2% 873.6 94.1% (38.4) (4.4%) 
       

ตน้ทุนจำกกำรขำยสนิคำ้ (185.2) (21.1%) (197.9) (21.3%) 12.7 (6.4%) 
ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร (4.1) (0.5%) (9.7) (1.0%) 5.7 (58.1%) 
รวมต้นทุนจำกกำรขำยสินค้ำและกำรบริกำร (189.3) (21.6%) (207.7) (22.4%) 18.4 (8.8%) 
       

ก ำไรขัน้ต้น 645.9 73.6% 665.9 71.7% (20.1) (3.0%) 
       

รำยไดอ้ื่น 42.2 4.8% 55.0 5.9% (12.7) (23.2%) 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย (425.8) (48.5%) (452.1) (48.7%) 26.3 (5.8%) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (85.7) (9.8%) (77.7) (8.4%) (8.0) 10.3% 
       

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้จำ่ย
ภำษีเงินได้ 

176.6 20.1% 191.1 20.6% (14.5) (7.6%) 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (2.2) (0.2%) (2.6) (0.3%) 0.5 (17.5%) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้   174.5  19.9% 188.5  20.3% (14.0) (7.4%) 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ (38.1) (4.3%) (38.8) (4.2%) 0.7 (1.8%) 

ก ำไรสุทธิ 136.4 15.5% 149.7 16.1% (13.3) (8.9%) 
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ผลประกอบกำรส ำหรบังวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 

ถำ้มไิดร้ะบุไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ผลกำรเปลีย่นแปลงทีเ่พิม่ขึน้ / ลดลง (%) ใหห้มำยถงึผลกำรเปลีย่นแปลงเทยีบกบั ปี 2564 

 

รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ 

 รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ผ่ำนนักธุรกจิในงวดเกำ้เดอืนแรกของปี 2565 ลดลง 13.3 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 1.7 
โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกยอดขำยในประเทศทีล่ดลงจำกกลุ่มผลติภณัฑเ์สรมิอำหำร ตำมภำวะเศรษฐกจิและก ำลงัซือ้ของผูบ้รโิภค 
ที่ยงัคงอยู่ในช่วงเริม่ฟ้ืนตวัจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสัโคโรน่ำ (COVID-19)   ขณะที่กลุ่มผลติภณัฑ์เพื่อ
กำรเกษตรของบรษิทัฯ ยงัคงมยีอดขำยทีเ่ตบิโตขึน้อย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกลูกคำ้ใหก้ำรยอมรบัและบอกต่อในตวัผลติภณัฑม์ำก
ขึน้ ประกอบกบัภำวะรำคำปุ๋ ยทีป่รบัตวัสงูขึน้ ท ำใหส้นิคำ้เพื่อกำรเกษตรของบรษิทัฯ สำมำรถเขำ้ท ำตลำดและไดร้บัควำมสนใจ
จำกลูกคำ้มำกขึน้ ทัง้นี้ เนื่องจำกรำยไดท้ีม่ำจำกกลุ่มผลติภณัฑเ์สรมิอำหำร อยู่ในสดัส่วนทีม่ำกกว่ำรำยไดจ้ำกกลุ่มผลติภัณฑ์
เพื่อกำรเกษตร   กำรลดลงของยอดขำยในกลุ่มผลติภณัฑเ์สรมิอำหำร จงึมผีลท ำใหร้ำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ผ่ำนนกัธุรกจิใน
งวดเกำ้เดอืนแรกของปี 2565 ปรบัตวัลดลง 
 

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำยฯ ในงวดเกำ้เดอืนแรกของปี 2565 ลดลง 16.0 ลำ้นบำท หรอืลดลง
ร้อยละ 23.4 เป็นผลจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสัโคโรน่ำ (COVID-19) ในแต่ละประเทศที่บรษิัทฯ มตีวัแทน
จ ำหน่ำยสนิคำ้ ขณะทีก่ำรจดักจิกรรมทำงกำรตลำดในรปูแบบออนไลน์ในแต่ละประเทศทีบ่รษิทัฯ มตีวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้ ยงัมไีม่
มำกนกัเมื่อเทยีบกบักจิกรรมออนไลน์ทีจ่ดัในประเทศไทย ท ำใหย้อดขำยสนิคำ้ของตวัแทนจ ำหน่ำยในแต่ละประเทศปรบัตวัลดลง  
จงึส่งผลใหย้อดกำรสัง่ซือ้สนิคำ้ของตวัแทนจ ำหน่ำยฯ ปรบัตวัลดลงเมื่อเทยีบกบัช่วงเวลำเดยีวกนัของปีทีผ่่ำนมำ อย่ำงไรกต็ำม 
ในช่วงไตรมำสที ่3 ของปี 2565 บรษิทัฯ มยีอดกำรส่งออกสนิคำ้ไปใหก้บัตวัแทนจ ำหน่ำยฯ ในต่ำงประเทศเพิม่มำกขึน้กว่ำช่วง
ไตรมำสที ่1 และ 2 ของปี 2565   
 

 รำยได้จำกกำรบริกำรในงวดเก้ำเดือนแรกของปี 2565 ลดลง 9.1 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 66.9 เป็นผลจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสัโคโรน่ำ (COVID-19) ท ำใหบ้รษิทัปรบัเปลีย่นกำรจดักจิกรรมทำงกำรตลำด จำกแบบ
ออฟไลน์ทีม่กีำรเกบ็ค่ำบรกิำร มำเป็นแบบออนไลน์ทีไ่ม่มกีำรเกบ็ค่ำบรกิำร แต่สำมำรถเขำ้ถงึกลุ่มเป้ำหมำยไดก้วำ้งมำกขึน้ 
 

รำยได้อ่ืน 
 รำยไดอ้ื่นในงวดเกำ้เดอืนแรกของปี 2565 ลดลง 12.7  ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 23.2 เป็นผลมำจำกกำรทีบ่รษิทัฯ เรยีก

เกบ็ค่ำธรรมเนียมจำกตวัแทนจ ำหน่ำยฯ ในต่ำงประเทศลดลง ตำมยอดขำยของตวัแทนจ ำหน่ำยฯ ทีล่ดลง เนื่องจำกผลกระทบจำก
กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ (COVID-19) 
 
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยในงวดเกำ้เดอืนแรกของปี 2565 ลดลง 26.3 ล้ำนบำท หรอืลดลงร้อยละ 5.8 โดยค่ำใชจ้่ำยในกำร
ขำยส่วนใหญ่คอืค่ำคอมมชิชัน่ที่บรษิทัฯ จ่ำยใหก้บันักธุรกจิเครอืข่ำย ซึ่งปรบัตวัลดลงในทศิทำงเดยีวกนักบัยอดขำยทีป่รบัตวั
ลดลง  
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในงวดเกำ้เดอืนแรกของปี 2565 เพิม่ขึน้ 8.0 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.3 เป็นผลจำกกำรที่
บรษิัทฯ ใช้งบประมำณพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อบรหิำรงำนและบรกิำรลูกคำ้ เป็นไปตำมกลยุทธ ์Driving Digital 
หรอืกำรขบัเคลื่อนด้วยดจิิทลั ที่บรษิัทฯ ตัง้เป้ำหมำยด ำเนินกำรไวใ้นปีนี้  รวมถึงกำรเพิม่เตมิบุคลำกรเพื่อช่วยผลกัดนัผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ  

 

ก ำไรสุทธิ 

 บรษิทัฯ มกี ำไรสุทธใินงวดเกำ้เดอืนแรกของปี 2565 เท่ำกบั 136.4 ลำ้นบำท ปรบัตวัลดลงเลก็น้อยจำกก ำไรสทุธใินงวด
เกำ้เดอืนแรกของปี 2564 ซึง่อยู่ที ่149.7 ลำ้นบำท หรอืลดลง 13.3 ลำ้นบำท   อย่ำงไรกต็ำม จำกกำรบรหิำรต้นทุนและควบคุม
ค่ำใชจ้่ำยทีม่ปีระสทิธภิำพ ท ำใหอ้ตัรำก ำไรสทุธต่ิอรำยไดร้วมในงวดเกำ้เดอืนแรกของปี 2565 อยู่ทีร่อ้ยละ 15.5 ใกลเ้คยีงกบังวด
เกำ้เดอืนแรกของปี 2564 ซึง่อยู่ทีร่อ้ยละ 16.1 
 

ฐำนะทำงกำรเงิน 
 

 งบกำรเงินส ำหรบังวดส้ินสุดวนัท่ี 
รำยกำร 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 กำรเปล่ียนแปลง 

 
ล้ำน
บำท 

รอ้ยละ ล้ำน
บำท 

รอ้ยละ ล้ำน
บำท 

รอ้ยละ 

สนิทรพัยร์วม 958.7 100.0% 1,048.0 100.0% (89.3) (8.5%) 
หนี้สนิรวม 230.0 24.0% 257.4 24.6% (27.4) (10.6%) 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 728.7 76.0% 790.6 75.4% (61.9) (7.8%) 

 

สินทรพัยร์วม 

 สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2565 ลดลง 89.3 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 8.5 เมื่อเทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2564 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดที่ลดลง โดยในงวดเกำ้เดอืนแรกของปี 2565 บรษิทัฯ มเีงนิสด
รบัจำกกำรขำยสนิค้ำอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรกต็ำม บรษิัทฯ มกีำรจ่ำยเงนิปันผลในวนัที่ 25 พฤษภำคม 2565 เป็นจ ำนวนเงนิ 
102.00 ลำ้นบำท จงึสง่ผลใหเ้งนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดของบรษิทัฯ ลดลง   

 

หน้ีสินรวม 

 หนี้สนิรวม ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2565 ลดลง 27.4 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 10.6 เมื่อเทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2564 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคำ้งจ่ำย และกำรลดลงของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
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ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2565 ลดลง 61.9 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกบั ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2564 จำกกำรลดลงของก ำไรสะสม หลงัจำกทีบ่รษิทัฯ จ่ำยเงนิปันผลในวนัที ่25 พฤษภำคม 2565  

 

กำรแพรร่ะบำดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 

 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) ทีปั่จจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้
เกดิกำรชะลอตวัของเศรษฐกจิ และมผีลกระทบต่อธุรกจิและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจน ำมำซึ่งควำมไม่
แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกจิ ฝ่ำยบรหิำรของกลุ่มบรษิทัไดต้ดิตำมควำมคบืหน้ำของสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงนิอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม ทำงกลุ่มบริษัทยงัไม่พบผลกระทบทำงกำรเงนิที่มี
สำระส ำคญัทีอ่ำจสง่ผลต่อผลกำรด ำเนินงำน มลูค่ำของสนิทรพัย ์ประมำณกำรหนี้สนิหรอืหนี้สนิทีอ่ำจจะเกดิขึน้ 
 
 
 

จงึเรยีนมำเพื่อทรำบ 

 
ขอแสดงควำมนบัถอื 

 
 
 
 
 

........................................................... 
(นำยนพกฤษฎิ ์ นธิเิลศิวจิติร) 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

 


