
 
 

 

ท่ี FI201811-01      
    วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 

 
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

และผลการด าเนินงานท่ีเปล่ียนแปลงจากงวดเดียวกนัของปี 2560 เกินกวา่ร้อยละ 20  
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ตามข้อบงัคบัตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีอ้างถึง ให้กรณีท่ีผลการด าเนินงานตามงบก าไรขาดทุนของบริษทัจดทะเบียน

เปล่ียนแปลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนเกินร้อยละ 20 ก าหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งท ารายงานช้ีแจงสาเหตุการเปล่ียนแปลงดงักล่าว พร้อมกบั
น าส่งงบการเงินนั้น บริษทัฯ ขอช้ีแจงผลประกอบการของบริษทัฯ รายละเอียด ดงัน้ี 

                          (หน่วย : พนับาท) 
 

 
 
 
 
 
 

ตาราง 1 : งบก าไรขาดทุน Q3/2561 

งบก ำไรขำดทุน Q3/2018 % Q3/2017 % Q2/2018 % YoY% QoQ%

รำยได้รวม 648,187             100.0% 738,394             100.0% 858,715             100.0% -12.2% -24.5%

     รายไดจ้ากการขาย 633,391             97.7% 724,057             98.1% 846,935             98.6% -12.5% -25.2%

     ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 1,976                0.3% 3,829                0.5% -                  0.0% -48.4%

     รายไดอ่ื้น 12,820               2.0% 10,508               1.4% 11,780               1.4% 22.0% 8.8%

ต้นทุนขำย 421,213             65.0% 448,114             60.7% 540,013             62.9% -6.0% -22.0%

ก ำไรขั้นต้น 226,974             35.0% 290,280             39.3% 318,702             37.1% -21.8% -28.8%

ค่ำใช้จ่ำยกำรขำยและกำรบริหำร 138,785             21.4% 154,520             20.9% 170,845             19.9% -10.2% -18.8%

    คา่ใชจ่้ายการขาย 78,299               12.1% 91,053               12.3% 92,895               10.8% -14.0% -15.7%

     ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                  0.0% -                  0.0% 10,362               1.2% -100.0%

    คา่ใชจ่้ายการบริหาร 60,486               9.3% 63,467               8.6% 67,588               7.9% -4.7% -10.5%

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงนิและภำษี 88,189               13.6% 135,760             18.4% 147,857             17.2% -35.0% -40.4%

   ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)ในการลงทุนบริษทัร่วม (2,696)              -0.4% 3,103                0.4% (436)                -0.1% -186.9% 518.3%

    ตน้ทุนทางการเงิน (44)                  0.0% (48)                  0.0% (57)                  0.0% -8.3% -22.8%

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 85,449               13.2% 138,815             18.8% 147,364             17.2% -38.4% -42.0%

    ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 18,279               2.8% 27,240               3.7% 29,724               3.5% -32.9% -38.5%

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 67,170               10.4% 111,575             15.1% 117,640             13.7% -39.8% -42.9%

ก าไร(ขาดทุน) ส่วนของบริษทัใหญ่ 66,853               10.3% 111,712             15.1% 117,700             13.7% -40.2% -43.2%



 
 

 

 
 
ภาพรวม 

ผลประกอบการของ บริษทั เซ็ปเป้ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ตามงบการเงินรวมในไตรมาส 3/2561 มีผลก าไรสุทธิท่ี 67.2 ลา้น
บาท คิดเป็นการเปล่ียนแปลง -39.8% เม่ือเทียบกบัผลการด าเนินงานไตรมาสเดียวกนัในปีท่ีผ่านมา โดยมีปัจจยัหลกัมาจากยอดขายท่ีลดลงเม่ือ
เปรียบเทียบกบัปีท่ีแลว้ ซ่ึงสาเหตุมาจาก ผลกระทบจากฤดูกาล และความผนัผวนจากอตัราแลกเปล่ียน ท าให้ไตรมาสน้ีการสั่งซ้ือชะลอตวัลง ซ่ึง
ยอดขายท่ีลดลงน้ีส่งผลให้อตัราการผลิตอยูใ่นระดบัต ่า และอตัราส่วนตน้ทุนขายสินคา้เทียบกบัรายไดร้วมอยูใ่นระดบัสูง ท าให้อตัราก าไรลดลง
จาก 15.1% ในไตรมาสท่ี 3/2560 เป็น 10.4% ในไตรมาสท่ี 3/2561  

 

 
ทั้งน้ีหากวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของบริษทัโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนในช่วงเดียวกนักบัปี 2560 จะพบวา่รายไดจ้ากการขายของบริษทั

ลดลงจากผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนคิดเป็นมูลค่า 66.7 ลา้นบาท หากน ารายไดส่้วนน้ีรวมกลบัเขา้มา จะท าให้รายไดร้วมในปี 2561 จนถึงงวด
ปัจจุบนัอยูท่ี่ 2,292.5 ลา้นบาท คิดเป็นการเติบโต 9.4% เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัในปีท่ีผ่านมา  และตน้ทุนขายเทียบกบัรายไดร้วมจะอยู่
ในระดบั 60.5% สูงกวา่ปี 2560 ท่ี 59.6% ซ่ึงมาจากตน้ทุนบรรจุภณัฑท่ี์สูงข้ึนจากราคาเมด็พลาสติกท่ีปรับตวัสูงข้ึน ส่งผลให้ก าไรสุทธิปี 2561 อยูท่ี่ 
15.6% เทียบกบั ปี 2560 ท่ี 15.1%  

 
รายได้ 
 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายในไตรมาสน้ีจ านวน 633.4 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหนา้ท่ี 724.1 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นการลดลง 12.5% โดยสาเหตุหลกัเกิดจากตลาดต่างประเทศ 

รายไดจ้ากการขายต่างประเทศท่ีชะลอตวัเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้ มีสาเหตุหลกัมาจาก 
1) ฤดูกาล : ตามปกติก าลงัการสั่งซ้ือจะสูงในช่วงไตรมาสท่ี 2 และ 3 แต่ในปีน้ีก าลงัการสั่งซ้ือเร่ิมสูงตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 และ 2 ท  าให้

ในไตรมาสท่ี 3 เร่ิมมีการชะลอการสัง่ซ้ือลง  
2) อตัราแลกเปล่ียน : ในหลายๆประเทศค่าเงินสกุลทอ้งถ่ินอ่อนค่าลงเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ จึงท าให้ตน้ทุนการน าเขา้สินคา้ของ

ลูกคา้สูงข้ึน และมีการชะลอการสัง่สินคา้ในไตรมาสน้ี  
ในส่วนของรายไดจ้ากการขายในประเทศทต ่ากวา่คาดการณ์เล็กนอ้ย เน่ืองจากตลาดเคร่ืองด่ืมภายในประเทศหดตวั แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯ

ไดมี้การเพ่ิมกลุ่มผลิตภณัฑใ์หม่ ท่ีออกขายในไตรมาสท่ี 2 และ 3 มาชดเชย ซ่ึงกลุ่มผลิตภณัฑใ์หม่ Healthier Snack แบรนด์ Beauti Jelly ก็ไดรั้บ

การตอบรับท่ีดีมากจากผูบ้ริโภค ท าให้บริษทัฯ สามารถรักษาฐานยอดขายในประเทศไวไ้ด้ท่ามกลางสภาพอุตสาหกรรมท่ีเปล่ียนแปลงสูง

สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทัฯ ท่ีมุ่งเนน้การพฒันานวตักรรมและสินคา้ใหม่เพื่อตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

 

ตาราง 2 : ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานโดยตดัผลกระทบจากก าไร/ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือการวิเคราะห์

YTD-9m/2018 % YTD-9m/2017 % YoY%

รายการ

ปรับปรุงอัตรา

แลกเปลี่ยน

YTD-9m/2018 

หลังปรับปรุง
%

YTD-9m/2017 

หลังปรับปรุง
% YoY%

รายได้รวม 2,225,769        100.0% 2,107,074        100.0% 5.6% 66,695            2,292,464         100.0% 2,094,710          100.0% 9.4%

ต้นทุนขาย 1,386,883        62.3% 1,248,995        59.3% 11.0% 1,386,883         60.5% 1,248,995          59.6% 11.0%

ก าไรสุทธิ (ไม่รวมก าไร/ขาดทุน จากอตัราแลกเปลีย่น) 301,999          13.6% 323,684          15.4% -6.7% 357,332            15.6% 316,189             15.1% 13.0%



 
 

 

 

ต้นทุนขาย 
 ตน้ทุนขายในไตรมาส 3/2561 คิดเป็น 65.0% ต่อรายไดร้วม เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัในปีท่ีผา่นมาท่ี 60.7% การเพ่ิมข้ึนของ
ตน้ทุนขายในไตรมาสน้ี เป็นผลมาจากยอดขายท่ีลดลงตามสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ ประกอบกบัในไตรมาสน้ี ราคาวตัถุดิบและบรรจุภณัฑเ์ช่น PET 
resin กป็รับตวัสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงแมจ้ะเป็นปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้แต่ทางบริษทัฯ ก็ไดมี้มาตรการการบริหารจดัการตน้ทุน
ผลิตในส่วนอ่ืนๆ ทั้งหมด โดยมุ่งเน้นไปท่ีการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดค่าใชจ่้ายเพื่อรับมือกบัผลกระทบจากปัจจยัภายนอกท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ตน้ไตร
มาสท่ี 4/2561 เป็นตน้มา 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 บริษทัฯ มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมในไตรมาสน้ีเท่ากบั 12.1% ลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัในปีก่อนหน้าท่ี 
12.3% เน่ืองจากมีการควบคุมบริหารจดัการงบประมาณค่าใชจ่้ายในการขายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายการบริหารในไตรมาสน้ีเท่ากบั 60.5 ลา้นบาท ลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาส 3/2560 ท่ีมีค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ี 63.5 
ลา้นบาท  
 
 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)ในการลงทุนในบริษทัร่วม 
 ในไตรมาสน้ี บริษทัฯ รับรู้ขาดทุนจ านวน 2.7 ลา้นบาทจากการร่วมลงทุนใน กลุ่มบริษทั ออลโคโค กรุ๊ป  ซ่ึงในช่วงไตรมาส 3/2561 น้ี
เป็นช่วงท่ีมะพร้าวมีราคาค่อนขา้งสูง ท าให้ผลประกอบการในช่วงไตรมาสน้ียงัคงขาดทุน โดยคาดการณ์ราคามะพร้าวมีแนวโน้มจะปรับลดลง
อยา่งต่อเน่ืองในไตรมาสท่ี 4 
 
 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 
 ก าไรสุทธิในไตรมาส 3/2561 เท่ากบั 67.2 ลา้นบาทหรือคิดเป็น 10.4% ต่อรายไดร้วม เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้าท่ี 
111.6 ลา้นบาทหรือ 15.1% ต่อรายไดร้วม  

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 

                                                                ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
                                                                (นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ)์ 
                                            กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
 


