
 
 

 

ท่ี FI202005-01      
    วนัท่ี 15  พฤษภาคม 2563 

 
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และผลการด าเนินงาน 

ท่ีเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกนัของปี 2562 เกินกว่าร้อยละ 20    
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีอ้างถึง ให้กรณีท่ีผลการด าเนินงานตามงบก าไรขาดทุนของบริษัทจดทะเบียน

เปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนเกินร้อยละ 20 ก าหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งท ารายงานช้ีแจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว พร้อมกบั
น าส่งงบการเงินนั้น บริษทัฯ ขอช้ีแจงผลประกอบการของบริษทัฯ รายละเอียด ดงัน้ี 
 

ตาราง 1 : งบก าไรขาดทุน     (หน่วย : พนับาท) 
 

 

งบก ำไรขำดทุน Q1/2563 % Q1/2562 % Q4/2562 % YoY% QoQ%

รำยได้รวม 844,351      100.0% 796,705      100.0% 819,624      100.0% 6.0% 3.0%

     รายได้จากการขาย 830,046      98.3% 775,088      97.3% 788,406      97.9% 7.1% 5.3%

     ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน -           0.0% -           0.0% 5,120         0.6% -100.0%

     ก าไรจากการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทร่วม -           0.0% 10,082       1.3% -           0.0% -100.0%

     รายได้อ่ืน 14,305       1.7% 11,535       1.4% 26,098       3.2% 24.0% -45.2%

ต้นทุนขำย 533,436      63.2% 486,338      61.0% 532,522      65.0% 9.7% 0.2%

ก ำไรขั้นต้น 310,915      36.8% 310,367      39.0% 287,102      35.0% 0.2% 8.3%

คำ่ใช้จ่ำยกำรขำยและกำรบริหำร 206,662      24.5% 164,746      20.7% 223,731      27.3% 25.4% -7.6%

    คา่ใช้จ่ายการขาย 106,005      12.6% 98,557       12.4% 146,821      17.9% 7.6% -27.8%

    คา่ใช้จ่ายการบริหาร 75,057       8.9% 65,495       8.2% 76,910       9.4% 14.6% -2.4%

     ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 25,600       3.0% 694            0.1% -           0.0% 3588.7% 100.0%

ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 104,253      12.3% 145,621      18.3% 63,371       7.7% -28.4% 64.5%

    ต้นทุนทางการเงิน (863)          -0.1% (228)          0.0% (241)          0.0% 278.5% 258.7%

   กลับรายการขาดทุนจากการด้อยคา่  (TFRS 9) 1,161         0.1% -           0.0% -           0.0% 100.0% 100.0%

   ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)ในการลงทุนบริษัทร่วม (3,105)       -0.6% (255)          0.0% (4,648)       -0.6% 1117.1% -33.2%

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 101,446      12.0% 145,138      18.2% 58,482       7.1% -30.1% 73.5%

    ภาษีเงินได้นิติบุคคล 18,445       2.9% 27,360       3.4% 8,601         2.9% -32.6% 114.4%

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 83,001       9.8% 117,778      14.8% 49,881       6.1% -29.5% 66.4%

ก าไร(ขาดทุน) ส่วนของบริษัทใหญ่ 82,011       9.7% 115,251      14.5% 49,917       6.1% -28.8% 64.3%



 
 

 

ภาพรวม 
ผลประกอบการของ บริษทั เซ็ปเป้ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ตามงบการเงินรวมในไตรมาส 1/2563 บริษทัฯ มีรายไดร้วมเท่ากับ 

844.4 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 6.0% จากปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของยอดขายในต่างประเทศ  รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของยอดขาย
ผลิตภณัฑ์ใหม่ (B’lue) ท่ีร่วมลงทุนใน บริษทั ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จ  ากดั (Danone) และการรวมกิจการของกลุ่มธุรกิจ ออล โคโค กรุ๊ป (All 
Coco) เขา้มาเป็นบริษทัย่อยท่ีรับรู้รายไดเ้ต็มไตรมาส 

แมก้ารรวมธุรกิจใหม่ของ B’lue และ All Coco เขา้มาในงบการเงินรวม จะส่งผลให้สัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายได้รวมจะปรับตวัเพ่ิมขึ้น 
2.2 pts เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัในปีท่ีผ่านมา แต่หากพิจารณาถึงตน้ทุนการขายของกลุ่มผลิตภณัฑ์เดิม บริษทัฯ สามารถลดตน้ทุนการผลิต
ไดต้ ่าลง จากการจดัการตน้ทุนในโรงงานไดด้ีขึ้น จาก 59.2% เป็น 57.9%   

ส าหรับสัดส่วนของค่าใชจ้่ายในการขายต่อรายไดร้วม อยู่ในระดบัใกลเ้คียงกับช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ขณะท่ีสัดส่วนค่าใชจ้่ายใน
การบริหารต่อรายได้รวม มีการปรับตวัขึ้นเล็กน้อยจากการรวมกิจการของกลุ่มธุรกิจ ออล โคโค กรุ๊ป (All Coco) อย่างไรก็ตามในไตรมาสน้ีมีการ
บนัทึกขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ี 25.6 ลา้นบาท ส่งผลให้ก าไรสุทธิในไตรมาส 1/2563 อยู่ท่ี 83.0 ลา้นบาท ลดลง -29.5% จากช่วงเวลาเดียวกนั
กบัปีก่อนหน้า ท่ีมีก าไรสุทธิท่ี 117.8 ลา้นบาท แต่เติบโต 66.4% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า 

 
รายได้จากการขาย 
 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายในไตรมาสน้ีเท่ากับ 830.0 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าท่ี 775.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการเพ่ิมขึ้น 7.1% 
โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 372.0 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้น 1.5%   และรายได้จากการขายต่างประเทศ 458.0 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้น
11.9%  เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า 
 

รายไดจ้ากการขายในประเทศ เติบโตจากยอดขายของผลิตภณัฑ์ใหม่อย่าง B’lue และ All Coco ท่ีรับรู้รายไดเ้ต็มไตรมาส ซ่ึงไดร้ับการ
ตอบรับจากผูบ้ริโภคอย่างน่าพอใจ  และยงัมีสินคา้รสชาติใหม่ ไดแ้ก่ B’lue Lychee ในปลายไตรมาสก่อน และ B’lue Cactus ในช่วงปลายไตรมาส
น้ี ในส่วนของกลุ่มผลิตภณัฑ์ของ All Coco ก็มีการขยายตวัในช่องทางการขายใหม่ๆ โดยเฉพาะช่องทาง Out of Home ซ่ืงมีอตัราการเจริญเติบโตดี
อย่างต่อเน่ือง ส าหรับยอดขายภายใตต้ราสินคา้ของ เซ็ปเป้ บริษทัฯ มีการออกสินคา้ใหม่ ท่ีมุ่งเน้นเฉพาะในตลาดธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิม (Traditaional 
Trade) อนัไดแ้ก่ บิวติดร๊ิงค์ คอลลาสกิน, เพรียว คลอโรฟิลด์ และซีแม๊กซ์ ในปริมาณเล็กลง แต่มีราคาท่ีเหมาะสมกบัตลาด Traditaional Trade 

ดา้นรายไดจ้ากการขายต่างประเทศในไตรมาสน้ียงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากช่องทางการจดัจ าหน่ายและคู่คา้ทางธุรกิจท่ีครอบคลุม
กว่า 90 ประเทศทัว่โลก และนอกจากน้ียงัมกีารทดลองขายสินคา้ บิวติดร๊ิงค์ในบางประเทศ โดยเบ้ืองตน้ในไตรมาส 1/2563 ก็ไดร้ับการตอบรับท่ีดี
จากผูบ้ริโภค  
 
 
ต้นทุนขาย 

 ตน้ทุนขายในไตรมาส 1/2563 คิดเป็น 63.2% ต่อรายไดร้วม เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนักบัปีก่อนหน้าท่ี 61.0% อนัเป็นผลมา

จากการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนยอดขายของ B’lue และ All Coco ท่ีมีสัดส่วนตน้ทุนการขายท่ีสูง และผลกระทบเพ่ิมเติมจากภาษีสรรพสามิตท่ีมีผล

ตั้งแต่ไตรมาส 4/2562  

ทั้งน้ี หากไม่รวมธุรกิจ B’lue , All Coco  และผลกระทบจากภาษีสรรพสามิต สัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดร้วมส าหรับแบรนด์เดิมท่ีอยู่

ภายใต ้Sappe โดยตรงจะอยู่ในระดบั 57.9% ของรายไดจ้ากการขาย หรือคิดเป็นการปรับตวัลดลง -1.3 pts เมื่อเทียบกบัตวัเลขเดียวกนัของปีก่อน

หน้า แสดงถึงการบริหารจดัการโรงงานท่ีดีขึ้น เช่น ลดการสูญเสียในการผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจกัร ปรับปรุงการวางแผนการผลิต โดย

บางส่วนผ่านการสนับสนุนจากทีมงานของ Danone Group ดว้ย 



 
 

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 บริษัทฯ มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมในไตรมาสน้ีเท่ากับ 12.6%  ใกล้เคียงกับช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า และ

สัดส่วนดงักล่าวยงัคงอยู่ในกรอบงบประมาณท่ีบริษทัฯ วางไว  ้
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายการบริหารในไตรมาสน้ีเท่ากบั 75.1 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า 9.6 ล้านบาท หรือปรับตวั

สูงขึ้น 0.7 pts จาก 8.2% ในไตรมาสเดียวกนัปีก่อนเป็น 8.9%  จากการรวมกิจการของกลุ่มธุรกิจ ออล โคโค กรุ๊ป (All Coco)  
 
ก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯ มีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนในไตรมาสน้ีเท่ากบั 25.6 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นอย่างมากจากไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า เน่ืองจาก
ในช่วงปลายไตรมาสมีการอ่อนค่าของค่าเงินบาทอย่างรวดเร็วจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19  
 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)ในการลงทุนในบริษัทร่วม 
 ในไตรมาสน้ี บริษทัฯ รับรู้ขาดทุนจ านวน 3.1 ลา้นบาท จากการร่วมลงทุนใน บริษทั ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จ  ากดั (คิดจากการถือ
หุ้น 25%) โดยเป็นการลงทุนทางการขายและการตลาดเพ่ือสร้าง Brand Awareness  ในระยะกลาง-ยาวตามแผนงานท่ีวางไว ้
 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 
 ก าไรสุทธิในไตรมาส 1/2563 เท่ากบั 83.0 ลา้นบาทหรือคิดเป็น 9.8% ต่อรายไดร้วม เติบโต 66.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่

ปรับตวัลดลง 29.5% จากช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า แต่หากไม่นับรวมรายการพิเศษ อาทิเช่น ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษัทร่วม

ในไตรมาส 1/2562 จากการเข้าซ้ือหุ้นเพ่ิมกลุ่ม ออล โคโค กรุ๊ป ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึ้นจากภาษีสรรพสามิต    

บริษทัฯ จะมีผลก าไรสุทธิปรับตวัเพ่ิมขึ้น 8.5% จากช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 

                                                                ขอแสดงความนับถือ 
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                                            กรรมการ และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 


