ที่ FI201908-01
วันที่ 14 สิ งหาคม 2562
เรื่ อง
เรี ยน

รายงานผลการดาเนินงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และผลการดาเนินงาน
ที่เปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปี 2561
กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามข้อบังคับตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยที่ อ้างถึ ง ให้กรณี ที่ผลการดาเนิ นงานตามงบกาไรขาดทุ นของบริ ษทั จดทะเบี ย น
เปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนเกินร้อยละ 20 กาหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องทารายงานชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมกับ
นาส่ งงบการเงินนั้น บริ ษทั ฯ ขอชี้แจงผลประกอบการของบริ ษทั ฯ รายละเอียด ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

ภาพรวม
ผลประกอบการของ บริ ษทั เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ตามงบการเงินรวมในไตรมาส 2/2562 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมเท่ากับ
938.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.3% จากช่วงเวลาเดี ยวกันกับปี ก่อน โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้ นของยอดขายของผลิ ตภัณฑ์ใหม่ (B’lue) และการ
รวมกิจการของกลุ่มธุ รกิจ ออล โคโค กรุ๊ ป เข้ามาเป็ นบริ ษทั ย่อย
ในส่ วนของต้นทุนขาย หากพิจารณาถึงต้นทุนการขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิม บริ ษทั ฯ สามารถลดต้นทุนการผลิ ตได้ต่าลงเมื่อเที ยบกับ
ช่ วงเดี ยวกันของปี ก่อนหน้า โดยมี สาเหตุ หลักมาจากการจัดการต้นทุนในโรงงานได้ดีข้ ึ นและการเพิ่มขึ้ นของอัตราการใช้กาลังการผลิ ต แม้ว่าจะ
ได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่ าของค่ าเงิ นบาทและรวมธุ รกิจใหม่ อย่าง B’lue และ All Coco ซึ่ งมี สัดส่ วนต้นทุ นขายสู งกว่าปรกติ เข้ามาในงบ
การเงิ นรวม แต่ ทางบริ ษทั ก็ยงั สามารถควบคุ ม สัดส่ วนต้นทุ นขายต่ อรายได้รวมของบริ ษทั ได้ดี โดยมี การสัดส่ วนมี การปรั บตัวลดลง 1.8 pts
เปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี ที่ผ่านมา ส่ วนในด้านสัดส่ วนของค่าใช้จ่ายการขายและบริ หารต่อรายได้รวมไม่ ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
ส่ งผลให้กาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ในไตรมาส 2/2562 อยู่ที่ 133.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.7% จากช่วงเวลาเดี ยวกันกับปี ก่อนหน้า และเติบโต 13.6% เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

รายได้ จากการขาย
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายในไตรมาสนี้ เท่ากับ 921.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนหน้าที่ 846.9 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นการเพิ่มขึ้น 8.8%
รายได้จากการขายในประเทศมี การเติ บโตค่ อนข้างมากในไตรมาสนี้ เนื่ องจากมี ยอดขายของผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่าง B’lue เข้ามาเสริ ม
พอร์ทโฟลิโอตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 1 โดยทางบริ ษทั ฯสามารถขยายช่องทางได้ครอบคลุมทัว่ ประเทศได้สาเร็ จ ซึ่ งผลตอบรับจากผูบ้ ริ โภคอยู่
ในระดับที่น่าพอใจ ในส่ วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของออล โคโค ก็มีการขยายตัวในช่องทางการขายใหม่ๆ อาทิเช่น ช่องทาง Out of Home ซื่ งมีอตั รา
การเจริ ญเติบโตดีอย่างต่อเนื่อง
ด้านรายได้จากการขายต่างประเทศมีการชะลอตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้า มีสาเหตุ หลักมาจากผลกระทบของการ
อ่อนค่าของค่าเงินสกุลท้องถิ่นของกลุ่มลูกค้าผูน้ าเข้าสิ นค้าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่ งทาให้ตน้ ทุนการนาเข้าสิ นค้าของลูกค้าสู งขึ้น และต้อง
ปรับลดงบประมาณด้านกิจกรรมทางการขายและการตลาดลงบางส่วน เป็ นเหตุให้ยอดขายต่างประเทศของบริ ษทั ฯ ปรับตัวลดลงในไตรมาสนี้
ทั้งนี้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ยังคงดาเนินการเลือกบางประเทศที่มีศกั ยภาพสู ง มุ่งเน้นการทาตลาดและขยายช่องทางการจัดจาหน่ายใน
ประเทศกลุ่มนี้ให้มีสัดส่ วนยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อกระจายความเสี่ ยงในการกระจุกตัวของตลาดต่างประเทศ

ต้ นทุนขาย
ต้นทุนขายในไตรมาส 2/2562 นี้อยู่ในระดับที่ต่าจากการจัดการต้นทุนในโรงงานได้ดีข้ ึน เช่น ลดการสู ญเสี ยในการผลิต ลดต้นทุนใน
ส่ วนที่ไม่จาเป็ น ตลอดจนลดปริ มาณใช้พลาสติกได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ต้นทุนขายยังได้รับผลกระทบด้านบวกจากการเพิ่มขึ้ น
ของอัตราการใช้กาลังผลิตเนื่องมาจากฤดูกาลขาย (Peak Season) ในไตรมาสที่ 2 และการเพิ่มขึ้นของสายการผลิตผลิตภัณฑ์ B’lue ตั้งแต่ปลายไตร
มาสที่ 1/2562
แม้ว่าจะได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตน้ ปี และการรวมธุ รกิจใหม่อย่าง B’lue และ All Coco
ซึ่ งมีสัดส่ วนต้นทุนขายต่อรายได้รวมสู งกว่าปรกติ เข้ามาในงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ แต่สัดส่ วนต้นทุนขายต่อรายได้รวมก็ยงั อยู่ในระดับ ที่ น่า
พอใจที่ 61.1% ปรับตัวลดลง 1.8 pts เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี ก่อนหน้าที่ 62.9% ของรายได้รวม แต่หากไม่รวมธุ รกิจ B’lue และ All Coco
%COGS จะอยู่ที่ 57.4% ซึ่ งคิดเป็ นการปรับตัวลดลง 5.5 pts เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า

ค่าใช้ จ่ายในการขาย
บริ ษทั ฯ มี สัดส่ วนค่ าใช้จ่ายในการขายต่ อรายได้รวมในไตรมาสนี้ เท่ ากับ 11.6% สู งกว่าเดิ มเล็กน้อยที่ 0.8 pts เมื่ อเที ยบกับ ช่ วงเวลา
เดียวกันกับปี ก่อนหน้า จากรวมธุ รกิจใหม่ อย่าง B’lue และ All Coco เข้ามาในงบการเงินรวม ทั้งนี้สัดส่ วนดังกล่าวยังคงอยู่ในกรอบงบประมาณที่
บริ ษทั ฯ วางไว้

ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
บริ ษทั ฯ มี ค่าใช้จ่ายการบริ หารในไตรมาสนี้ เท่ากับ 75.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นเมื่ อเที ยบกับไตรมาส 2/2561 ที่ มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารที่
67.6 ล้านบาท เป็ นการเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของกิจการ และการรวมธุ รกิจ All Coco เข้ามาในงบการเงินรวม นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการบันทึก
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสาหรับการประมาณผลประโยชน์พนักงานจากการเปลี่ยนแปลงกฏหมายแรงงานแล้วในไตรมาสนี้ จานวน 1.2 ล้านบาท

ส่ วนแบ่ งกาไร(ขาดทุน)ในการลงทุนในบริษัทร่ วม
ในไตรมาสนี้ บริ ษทั ฯ รับรู ้ขาดทุนจานวน 9.8 ล้านบาท จากการร่ วมลงทุนในบริ ษทั บริ ษทั ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจเจส (คิดจากการ
ถือหุน้ 25%) จากการลงทุนทางการตลาดเพื่อสร้าง Brand Awareness ในช่วงเริ่ มต้น

กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ ในไตรมาส 2/2562 เท่ ากับ 133.7 ล้านบาทหรื อคิดเป็ น 14.2% ต่ อรายได้รวม เติ บโต 13.6% เมื่ อเที ยบกับไตรมาสก่อนหน้า
และเติบโต 13.7% เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี ก่อนหน้า

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปิ ยจิต รักอริ ยะพงศ์)
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

