
 
 

 

ท่ี FI201905-01      
    วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 

 
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และผลการด าเนินงาน 

ท่ีเปล่ียนแปลงจากงวดเดียวกนัของปี 2561  เกนิกว่าร้อยละ 20  
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีอ้างถึง ให้กรณีท่ีผลการด าเนินงานตามงบก  าไรขาดทุนของบริษทัจดทะเบียน

เปล่ียนแปลงจากงวดเดียวกนัของปีกอ่นเกนิร้อยละ 20 ก  าหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนตอ้งท ารายงานช้ีแจงสาเหตุการเปล่ียนแปลงดงักล่าว พร้อมกบั
น าส่งงบการเงินนั้น บริษทัฯ ขอช้ีแจงผลประกอบการของบริษทัฯ รายละเอียด ดงัน้ี 

                          (หน่วย : พนับาท) 

 

 
  

งบก ำไรขำดทนุป ีQ1/2562

งบก ำไรขำดทนุ Q1/2019 % Q1/2018 % Q4/2018 % YoY% QoQ%

รำยไดร้วม 797,259          100.0% 729,229          100.0% 660,115          100.0% 9.3% 20.8%

     รำยได้จำกกำรขำย 775,642          97.3% 702,351          96.3% 644,185          97.6% 10.4% 20.4%

     ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่น -                0.0% 13,257            1.8% 2,610              0.4% -100.0% -100.0%

     ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุ 10,082            1.3% -                0.0% -                0.0%

     รำยได้อ่ืน 11,535            1.4% 13,621            1.9% 13,320            2.0% -15.3% -13.4%

ตน้ทนุขำย 486,338          61.0% 425,657          58.4% 412,937          62.6% 14.3% 17.8%

ก ำไรขั้นตน้ 310,921          39.0% 303,572          41.6% 247,177          37.4% 2.4% 25.8%

ค่ำใชจ้่ำยกำรขำยและกำรบรหิำร 165,300          20.7% 152,385          20.9% 197,315          29.9% 8.5% -16.2%

    ค่ำใชจ้่ำยกำรขำย 99,111            12.4% 80,069            11.0% 132,225          20.0% 23.8% -25.0%

    ค่ำใชจ้่ำยกำรบรหิำร 65,495            8.2% 72,316            9.9% 65,090            9.9% -9.4% 0.6%

ก ำไรกอ่นตน้ทนุทำงกำรเงินและภำษี 145,621          18.3% 151,187          20.7% 49,863            7.6% -3.7% 192.0%

   ส่วนแบง่ก ำไร(ขำดทนุ)ในกำรลงทนุบรษิทัรว่ม (255)              0.0% (2,568)           -0.4% 5,782              0.9% -90.1% -104.4%

    ตน้ทนุทำงกำรเงิน 228                0.0% 36                  0.0% 47                  0.0% 525.1% 385.1%

ก ำไรกอ่นภำษีเงินได้ 145,138          18.2% 148,583          20.4% 55,598            8.4% -2.3% 161.0%

    ภำษเีงินได้นติบิคุคล 27,360            3.4% 31,394            4.3% 6,230              0.9% -12.8% 339.2%

ก ำไร(ขำดทนุ)สุทธิ 117,778          14.8% 117,189          16.1% 49,368            7.5% 0.5% 138.6%

ก ำไร(ขำดทนุ) ส่วนของบรษิทัใหญ่ 115,251          14.5% 117,289          16.1% 49,709            7.5% -1.7% 131.9%



 
 

 

ภาพรวม 
ผลประกอบการของ บริษทั เซ็ปเป้ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ตามงบการเงินรวมในไตรมาส 1/2562 บริษทัฯ มีรายไดร้วมเท่ากบั 

797.3 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน +9.3% จากช่วงเวลาเดียวกนักบัปีกอ่น โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของยอดขายในประเทศ รวมถึงการออกจ าหน่าย
ผลิตภณัฑใ์หม่อย่าง B’lue และการรวมกจิการของกลุ่มธุรกจิ ออล โคโค กรุ๊ป เขา้มาเป็นบริษทัย่อยอีกดว้ย 

ในส่วนของตน้ทุนขายแบ่งเป็น ตน้ทุนขายผลิตภณัฑท่ี์มีอยู่เดิมของ Sappe ซ่ึงเอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกบัช่วงเดียวกนัของปีกอ่นหนา้ โดย
หากรวมธุรกจิใหม่ของ B’lue และ All Coco เข้ามาในงบการเงินรวม สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้รวมของบริษทัจะปรับตัวเพ่ิมข้ึน 2.6 pts 
เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัในปีท่ีผ่านมา ทั้งน้ี ในดา้นสัดส่วนของค่าใชจ่้ายการขายและบริหารต่อรายไดร้วมไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงมากนกั ส่งผล
ใหก้  าไรสุทธิของบริษทัในไตรมาส 1/2562 อยู่ท่ี 117.8 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.5% จากช่วงเวลาเดียวกนักบัปีกอ่นหนา้ และเติบโต 138.6% เม่ือเทียบกบั
ไตรมาสกอ่นหนา้  
 
รายได้จากการขาย 
 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายในไตรมาสน้ีเท่ากบั 775.6 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีกอ่นหนา้ท่ี 702.4 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นการเพ่ิมข้ึน 10.4%   

รายไดจ้ากการขายในประเทศมีการเติบโตค่อนข้างโดดเด่นในไตรมาสน้ี เน่ืองจากมียอดขายของผลิตภณัฑใ์หม่อย่าง B’lue เขา้มาเสริม
พอร์ทโฟลิโอในช่วงปลายไตรมาส โดยมีแนวโนม้ผลตอบรับจากผูบ้ริโภคอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ นอกจากน้ี ในไตรมาสท่ี 1 ยงัมีการรวมกจิการ
ของ กลุ่มออล โคโค กรุ๊ป เขา้มาเป็นบริษทัย่อย ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีรายไดเ้พ่ิมเติมจากการขายผลิตภณัฑ ์All Coco 

ส าหรับตลาดต่างประเทศในไตรมาสน้ี เน่ืองจากฤดูกาลขาย Peak Season ของทั้งปี 2562 กลบัมาเป็นช่วงไตรมาส 2-3/2562 จากเดิมท่ีปี 
2561 มีฤดูกาลขายในช่วงไตรมาส 1-2/2561 เป็นเหตุใหย้อดขายต่างประเทศของบริษทัฯ ปรับตวัลดลงเล็กนอ้ยในไตรมาส 1/2562 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีกอ่นหนา้ซ่ึงเป็น Peak Season 

ทั้งน้ี ในปัจจุบัน บริษทัฯ ยงัคงด าเนินการเลือกบางประเทศท่ีมีศักยภาพสูง มุ่งเน้นการท าตลาดและขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายใน

ประเทศกลุ่มน้ีใหมี้สัดส่วนยอดขายท่ีเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือกระจายความเส่ียงในการกระจุกตวัของตลาดต่างประเทศ 

 
ต้นทนุขาย 
 ตน้ทุนขายในไตรมาส 1/2562 คิดเป็น 61.0% ต่อรายไดร้วม เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนักบัปีกอ่นหน้าท่ี 58.4% อนัเป็นผลมา
จากสินค้า B’lue ท่ีมีโครงสร้างต้นทุนท่ีสูงกว่าสินค้าปกติของบริษทัฯ ท่ีมีการขายไปในช่วงเวลาเดียวกนักบัปีกอ่นหน้า ทั้ งน้ี สินค้า B’lue เป็น
สินค้าท่ีบริษทัฯ รับรู้รายได้จากการรับจ้างผลิต (OEM / Co-Packing) และการกระจายสินค้า (Distribution) ซ่ึงมีอัตรก  าไรขั้นต้นต ่ากว่าแบรนด์
สินคา้อ่ืนของบริษทัฯ ท่ีอยูภ่ายใตก้ารผลิตและจดัจ าหน่ายของ Sappe โดยตรง นอกจากน้ี ไตรมาสท่ี 1/2562 ยงัรวมงบการเงินของกลุ่มธุรกจิ ออล 
โคโค กรุ๊ป เขา้มาซ่ึงกมี็โครงสร้างตน้ทุนท่ีสูงกว่าปรกติของ Sappe เช่นเดียวกนั 

ทั้งน้ี หากปรับผลกระทบของสินคา้ B’lue และผลกระทบของการรวมงบการเงิน All Coco ออก จะท าให้สัดส่วนต้นทุนขายเทียบกบั
รายไดร้วมเท่ากบั 58.9% ใกลเ้คียงช่วงเวลาเดียวกนักบัปีกอ่นหนา้ 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 บริษทัฯ มีสัดส่วนค่าใชจ่้ายในการขายต่อรายได้รวมในไตรมาสน้ีเท่ากบั 12.4% สูงกว่าเดิมเล็กนอ้ย เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนักบัปี

กอ่นหนา้ ซ่ึงสัดส่วนดงักล่าวยงัคงอยู่ในกรอบงบประมาณท่ีบริษทัฯ วางไว ้ 

 

 



 
 

 

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายการบริหารในไตรมาสน้ีเท่ากบั 65.5 ลา้นบาท ลดลง 6.8 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนักบัปีกอ่นหนา้  
 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทนุ)ในการลงทนุในบริษัทร่วม 
 ในไตรมาสน้ี บริษทัฯ รับรู้ขาดทุนจ านวน 0.3 ลา้นบาทประกอบดว้ย ก  าไรจากการร่วมลงทุนในกลุ่มบริษทั ออล โคโค กรุ๊ป 1.9 ลา้น
บาท (คิดจากการถือหุน้ 40% ของทุนจดทะเบียน ในเดือนมกราคม) และขาดทุนจากการร่วมลงทุนในบริษทั บริษทั ดานอน-เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจเจส 
2.2 ลา้นบาท (คิดจากการถือหุน้ 25%) 
 
ก าไร(ขาดทนุ)สุทธิ 
 ก  าไรสุทธิในไตรมาส 1/2562 เท่ากบั 117.8 ลา้นบาทหรือคิดเป็น 14.8% ต่อรายไดร้วม เติบโต 138.6% เม่ือเทียบกบัไตรมาสกอ่นหน้า 

และเติบโต 0.5% เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนักบัปีกอ่นหนา้ โดยในไตรมาส 1/2562 มีก  าไรจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม

จ านวน 10.1 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นก  าไรท่ีเกดิข้ึนคร้ังเดียวเม่ือมีการเขา้ซ้ือหุน้เพ่ิมกลุ่ม ออล โคโค กรุ๊ป 

 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 

                                                                ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
                                                                (นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ)์ 
                                            กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
 


