
 
 

 

ท่ี FI201911-01      
    วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 

 
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และผลการด าเนินงาน 

ท่ีเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกนัของปี 2561    
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีอ้างถึง ให้กรณีท่ีผลการด าเนินงานตามงบก าไรขาดทุนของบริษัทจดทะเบียน

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

 
(หน่วย : พนับาท) 

 

งบก ำไรขำดทุนปี Q3/2562

งบก ำไรขำดทุน Q3/2019 % Q3/2018 % Q2/2019 % YoY% QoQ%

รำยได้รวม 833,460    100.0% 648,187    100.0% 938,701    100.0% 28.6% -11.2%

     รำยได้จำกกำรขำย 815,194    97.8% 633,391    97.7% 921,729    98.2% 28.7% -11.6%

     ก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียน 154           0.0% 1,976        0.3% 2,798        0.3% -92.2% -94.5%

     รำยได้อ่ืน 18,112      2.2% 12,820      2.0% 14,174      1.5% 41.3% 27.8%

ต้นทุนขำย 491,794    59.0% 421,213    65.0% 573,193    61.1% 16.8% -14.2%

ก ำไรข้ันต้น 341,666    41.0% 226,974    35.0% 365,508    38.9% 50.5% -6.5%

ค่ำใช้จ่ำยกำรขำยและกำรบริหำร 209,693    25.2% 138,785    21.4% 184,274    19.6% 51.1% 13.8%

    ค่ำใช้จ่ำยกำรขำย 136,863    16.4% 78,299      12.1% 108,810    11.6% 74.8% 25.8%

    ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร 72,830      8.7% 60,486      9.3% 75,464      8.0% 20.4% -3.5%

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษี 131,973    15.8% 88,189      13.6% 181,234    19.3% 49.6% -27.2%

   ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)ในกำรลงทุนบริษัทร่วม (3,664)     -0.4% (2,696)     -0.4% (9,779)     -1.0% 35.9% -62.5%

    ต้นทุนทำงกำรเงิน 293           0.0% 44             0.0% 354           0.0% 564.8% -17.4%

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 128,016    15.4% 85,449      13.2% 171,101    18.2% 49.8% -25.2%

    ภำษีเงินได้นิติบุคคล 26,698      3.2% 18,279      2.8% 37,352      4.0% 46.1% -28.5%

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 101,318    12.2% 67,170      10.4% 133,749    14.2% 50.8% -24.2%

ก ำไร(ขำดทุน) ส่วนของบริษัทใหญ่ 102,184    12.3% 66,853      10.3% 135,711    14.5% 52.8% -24.7%



 
 

 

  
ภาพรวม 

ผลประกอบการของ บริษทั เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ตามงบการเงินรวมในไตรมาส 3/2562 บริษทัฯ มีรายไดร้วมเท่ากบั
833.5 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 28.6% จากช่วงเวลาเดียวกนักบัปีก่อนหนา้ โดยมีปัจจยัหลกัมาจากฤดูกาลขายในไตรมาสท่ี 3/2562 ของตลาดต่างประเทศ 
รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของยอดขายผลิตภณัฑใ์หม่ (B’lue) และการรวมกิจการของกลุ่มธุรกิจ ออล โคโค กรุ๊ป เขา้มาเป็นบริษทัยอ่ย 

ในส่วนของตน้ทุนขาย หากพิจารณาถึงตน้ทุนการขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิม บริษทัฯ สามารถลดตน้ทุนการผลิตได้ต ่าลงอย่างมี
นัยส าคญัเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการจดัการตน้ทุนในโรงงานไดดี้ขึ้น การเพ่ิมขึ้นของอตัราการใชก้ าลงั
การผลิต และการลดลงของราคาตน้ทุนวตัถุดิบและบรรจุภณัฑ ์(Raw Materials & Packaging Materials) บางส่วน แมว่้าจะไดรั้บแรงกดดนัจากการ
แขง็ค่าของค่าเงินบาทและรวมธุรกิจใหม่ อยา่ง B’lue และ All Coco ซ่ึงมีสัดส่วนตน้ทุนขายสูงกว่าปรกติเขา้มาในงบการเงินรวม แต่ทางบริษทัก็ยงั
สามารถควบคุมสัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดร้วมของบริษทัไดดี้ โดยมีการสัดส่วนมีการปรับตวัลดลงถึง 6.0 pts จาก 65.0% ในไตรมาส 3/2561 
เป็น 59.0% ในไตรมาส 3/2562 ส่งผลให้ก าไรขั้นตน้ปรับตวัสูงขึ้นถึง 50.5% เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัในปีท่ีผา่นมา  

ทั้งน้ี สัดส่วนของค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารต่อรายไดร้วมเพ่ิมขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากการรวมกิจการของกลุ่ม
ธุรกิจ ออล โคโค กรุ๊ป เขา้มาเป็นบริษทัย่อย การท ากิจกรรมทางการตลาดในต่างประเทศ และการลงทุนส าหรับการออกสินคา้ใหม่ในไตรมาสน้ี 
แต่อย่างไรก็ตามบริษทัยงัคงสามารถบริหารจดัการให้ก าไรสุทธิของบริษทัในไตรมาส 3/2562 อยู่ท่ี 101.3 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 50.8% จากช่วงเวลา
เดียวกนักบัปีก่อนหนา้  
 
รายได้จากการขาย 
 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายในไตรมาสน้ีเท่ากบั 815.2 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้าท่ี 633.4 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นการเพ่ิมขึ้น 28.7% 

รายไดจ้ากการขายในประเทศยงัคงมีการเติบโตในไตรมาสน้ี เน่ืองจากมียอดขายของผลิตภณัฑ์ใหม่อย่าง B’lue เขา้มาเสริมพอร์ทโฟลิ
โอตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสท่ี 1/2562 โดยทางบริษทัฯ สามารถขยายช่องทางได้ครอบคลุมทัว่ประเทศได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับผลตอบรับจาก
ผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ ในส่วนของกลุ่มผลิตภณัฑ์ของออล โคโค ก็มีการขยายตวัในช่องทางการขายใหม่ๆ โดยเฉพาะช่องทาง Out of 
Home ซ่ืงมีอตัราการเจริญเติบโตดีอยา่งต่อเน่ือง   

ส าหรับรายไดจ้ากการขายต่างประเทศในไตรมาสน้ี เน่ืองจากฤดูกาลขาย Peak Season ของทั้งปี 2562 กลบัมาเป็นช่วงไตรมาส 2-3/2562 
จากเดิมท่ีปี 2561 มฤีดูกาลขายในช่วงไตรมาส 1-2/2561 เป็นเหตุให้ยอดขายต่างประเทศของบริษทัฯ เพ่ิมสูงขึ้นค่อนขา้งมากเมื่อเทียบกบัช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อนหนา้ ทั้งน้ี ในปัจจุบนั บริษทัฯ ยงัคงด าเนินการเลือกบางประเทศท่ีมีศกัยภาพสูง มุ่งเนน้การท าตลาดและขยายช่องทางการจดั
จ าหน่ายในประเทศกลุ่มน้ีให้มีสัดส่วนยอดขายท่ีเพ่ิมมากขึ้น เพื่อกระจายความเส่ียงในการกระจุกตวัของตลาดต่างประเทศ 
 
ต้นทุนขาย 

 ตน้ทุนขายในไตรมาส 3/2562 น้ีอยู่ในระดบัท่ีต ่าจากการจดัการตน้ทุนในโรงงานท่ีดีขึ้น เช่น ลดการสูญเสียในการผลิต ลดตน้ทุนใน
ส่วนท่ีไม่จ าเป็น ตลอดจนลดปริมาณใชพ้ลาสติกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากน้ี ตน้ทุนขายยงัไดรั้บผลกระทบดา้นบวกจากการเพ่ิมขึ้น
ของอตัราการใชก้ าลงัผลิตเน่ืองมาจากฤดูกาลขาย (Peak Season) ในไตรมาสท่ี 3  
 แมว่้าจะไดรั้บแรงกดดนัจากการแขง็ค่าของเงินบาทท่ีแข็งค่าอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ตน้ปี และการรวมธุรกิจใหม่อย่าง B’lue และ All Coco 
Group ซ่ึงมีสัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดร้วมสูงกว่าปรกติเขา้มาในงบการเงินรวมของบริษทัฯ แต่สัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดร้วมก็ยงัอยูใ่นระดบัท่ี
น่าพอใจท่ี 59.0% ปรับตวัลดลง 6 pts เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนักบัปีก่อนหน้าท่ี 65.0% ของรายไดร้วม โดยหากไม่รวมธุรกิจ B’lue และ All 
Coco สัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดร้วมส าหรับแบรนด์เดิมท่ีอยู่ภายใต ้Sappe โดยตรงจะอยู่ในระดบั 56.9% คิดเป็นการปรับตวัลดลง 8.1 pts เมื่อ
เทียบกบัตวัเลขเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 



 
 

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 บริษทัฯ มีสัดส่วนค่าใชจ่้ายในการขายต่อรายไดร้วมในไตรมาสน้ีเท่ากบั 16.4% ปรับตวัสูงขึ้น 4.3 pts เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของ

ปีก่อนหน้า ซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมกิจการของกลุ่มธุรกิจ ออล โคโค กรุ๊ป เขา้มาเป็นบริษทัย่อย การเพ่ิมขึ้นของกิจกรรมทางการตลาดในตลาด
ต่างประเทศเพื่อรองรับฤดูกาลขาย (Peak Season) และการลงทุนส าหรับการออกสินคา้ใหม่ของตลาดในประเทศ ทั้งน้ีสัดส่วนค่าใชจ่้ายในการขาย
ต่อรายไดร้วมดงักล่าวยงัคงอยูใ่นกรอบงบประมาณท่ีบริษทัฯ วางไวท้ั้งปี 2562  
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายการบริหารในไตรมาสน้ีเท่ากบั 72.8 ลา้นบาท สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกนักบัปีก่อนหน้า ท่ีมีค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ี 

60.5 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัมาจากการรวมกิจการของกลุ่มธุรกิจ ออล โคโค กรุ๊ป เขา้มาเป็นบริษทัยอ่ย 
 
 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)ในการลงทุนในบริษัทร่วม 
 ในไตรมาสน้ี บริษทัฯ รับรู้ขาดทุนจ านวน 3.7 ลา้นบาท จากการร่วมลงทุนในบริษทั บริษทั ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจเจส (คิดจากการ
ถือหุ้น 25%) จากการลงทุนทางการตลาดเพื่อสร้าง Brand Awareness ในช่วงเร่ิมตน้ 
 
 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ
 ก าไรสุทธิในไตรมาส 3/2562 เท่ากบั 101.3 ลา้นบาทหรือคิดเป็น 12.2% ต่อรายไดร้วม เติบโต 50.8% เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนักบัปี

ก่อนหนา้  

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 

                                                                ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
                                                                (นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ)์ 
                                            กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 


