ที่ FI202011-01
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
เรื่ อง

รายงานผลการดาเนินงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 และผลการดาเนินงาน
ที่เปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปี 2562 เกินกว่าร้อยละ 20
กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรี ยน

ตามข้อบังคับตลาดหลัก ทรั พย์แ ห่ งประเทศไทยที่ อ้างถึง ให้ ก รณี ที่ผลการดาเนิ นงานตามงบก าไรขาดทุนของบริ ษัทจดทะเบี ย น
เปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนเกินร้อยละ 20 กาหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องทารายงานชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมกับ
นาส่งงบการเงินนั้น บริ ษทั ฯ ขอชี้แจงผลประกอบการของบริ ษทั ฯ รายละเอียด ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบก ำไรขำดทุ น
รำยได้ร วม

รำยได้จำกกำรขำย
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
กำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
รำยได้อนื่
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704,413 96.7%
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18,112
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-29.8%

6.7%

ต้ น ทุ น ขำย

576,349 60.4%

491,794 59.0%

454,889 62.5%

17.2%

26.7%

ก ำไรขั้น ต้ น

377,899 39.6%

341,185 41.0%

273,308 37.5%

10.8%

38.3%

ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยกำรขำยและกำรบริ หำร

197,952 20.7%

209,212 25.1%

168,221 23.1%

-5.4%

17.7%

124,785 13.1%

136,382 16.4%

93,658 12.9%

-8.5%

33.2%

74,563 10.2%

0.5%

-1.9%

105,087 14.4%

36.4%

71.2%

ค่ำใช้จ่ำยกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ก ำไรจำกกิ จ กรรมดำเนิ น งำน

ต้นทุนทำงกำรเงิน
กลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (TFRS 9)
ส่วนแบ่งกำไร(ขำดทุน)ในกำรลงทุนบริษัทร่วม
ก ำไรก่ อนภำษี เงิ น ได้

ภำษีเงินได้นิติบุคคล
ก ำไร(ขำดทุ น )สุ ท ธิ

กำไร(ขำดทุน) ส่วนของบริษัทใหญ่

73,167

7.6%

72,830

8.7%

-

0.0%

-

0.0%

179,947 18.9%
(749) -0.1%
426

0.0%

131,973 15.9%

-

0.0%

(293)

0.0%

(831) -0.1%

156.1%

-9.9%

-

0.0%

2,531

0.3%

100.0%

-83.2%

(9,956) -1.0%

(3,664) -0.5%

(2,397) -0.3%

171.7%

315.4%

169,668 17.8%

128,016 15.4%

104,390 14.3%

32.5%

62.5%

3.1%

31.5%

54.4%

35,104

3.7%

26,698

3.2%

22,741

134,564 14.1%

101,318 12.2%

81,649 11.2%

32.8%

64.8%

132,773 13.9%

102,184 12.3%

82,753 11.4%

29.9%

60.4%

ภาพรวม
ผลประกอบการของ บริ ษทั เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ตามงบการเงินรวมในไตรมาส 3/2563 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมเท่ากับ
954.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.6% จากช่วงเวลาเดียวกันกับ ปี ก่อนหน้า โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในประเทศ จากกระแสรัก
สุขภาพ ที่ส่งผลโดยตรงกับกลุ่มสินค้า Functional Category ที่มีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้รวม ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 1.4 pts. เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี ก่อนหน้า โดยมีปัจจัยหลักมาจาก
การเพิ่มขึ้นของสัดส่ วนยอดขายของ B’lue และ All Coco ที่มีสัดส่ วนต้นทุนการขายที่สูง และ การเพิ่มขึ้นของภาษีสรรพสามิตในสิ นค้า บาง
ประเภท ทั้งนี้ตน้ ทุนการผลิตโดยรวมของโรงงานมีการปรับตัวลดลงจาก ต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ปรับตัวลดลง รวมถึงการจัดการ
โรงงานที่ดีข้ นึ ในไตรมาสนี้
สาหรับสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมที่ 13.1% ซึ่งปรับตัวลดลง 3.3pts เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี ก่อนหน้า จากการ
จัดการงบประมาณการใช้จ่ายที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น และค่าใช้จ่ายในการบริ หารที่ 73.2 ล้านบาท ใกล้เคียงกับช่วงเวลาเดียวกับปี ก่อนหน้า ส่ งผล
ให้กาไรสุทธิในไตรมาสนี้อยูท่ ี่ 134.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.8% จากช่วงเวลาเดียวกันกับปี ก่อนหน้าที่มีกาไรสุทธิที่ 101.3 ล้านบาท
รายได้จากการขาย
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายในไตรมาสนี้ เท่ากับ 940.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนหน้าที่ 814.7 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้น 15.4% โดยแบ่งเป็ นรายได้จากการขายในประเทศ 475.1 ล้านบาท และรายได้จากการขายในต่างประเทศ 465.3 ล้านบาท หรื อมีอตั ราการ
เปลี่ยนเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น 52.2% และ ลดลง 7.5% เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาสเดียวกันปี ก่อนหน้าตามลาดับ
รายได้จากการขายในประเทศมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากกระแสรักสุขภาพ ที่ส่งผลโดยตรงกับกลุ่มสินค้า Functional Category ที่มี
อัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริ ษทั ยังมีการบริ หารงบการตลาดอย่างมีประสิ ทธิภาพภายใต้งบประมาณที่ลดลงเพื่อสร้าง Brand Awareness
ของสิ นค้า นอกจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อสุ ขภาพ (Healthy Snack) ก็ยงั คงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่ องโดยมีปัจจัยหลักมาจาก กลุ่มสิ นค้าใหม่
(NPD) อย่าง กุมิ กุมิ เยลลี่ และ เพรี ยว พุดดิ้ง
สาหรับรายได้การขายในตลาดต่างประเทศ ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ
ในทวีปเอเชีย ซึ่งเป็ นตลาดที่ใหญ่ที่สุด อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ก็เริ่ มเห็นสัญญาณการฟื้ นตัวที่ ดีข้ ึนสาหรับเหตุการณ์น้ ี ในไตรมาสที่ 4 ในหลายๆ
ประเทศ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายในไตรมาส 3/2563 คิดเป็ น 60.4% ต่อรายได้รวม เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี ก่อนหน้าที่ 59.0% อันเป็ นผลมา
จากการเพิ่มขึ้นของสัดส่ วนยอดขายของ B’lue และ All Coco ที่มีสัดส่วนต้นทุนการขายที่สูง และการเพิ่มขึ้นของภาษีสรรพสามิตในประเทศไทย
สาหรับเครื่ องดื่มบางกลุ่ม ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่เดือนตุลาคมปี ก่อนหน้าในอัตรา 10% ของราคาค้าปลีก อย่างไรก็ตามกรมสรรพสามิตได้มีการ
ปรับลดอัตราภาษีใหม่เป็ น 3% ของราคาค้าปลีก ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563
นอกจากนี้ตน้ ทุนการผลิตโดยรวมของโรงงานมีการปรับตัวลดลงจาก ต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนบรรจุภณ
ั ฑ์อย่าง PET Resin ที่ปรับตัว
ลดลงอย่างมากในไตรมาสนี้ อัตราการกาลังการผลิตที่เพิม่ ขึ้นจากยอดขายที่เริ่ มกลับมาฟื้ นตัวจากทั้งในตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ และ
การจัดการโรงงานที่ดีข้ นึ อย่างต่อเนื่องในไตรมาสนี้

ค่าใช้ จ่ายในการขาย
บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมในไตรมาสนี้ เท่ากับ 13.1% ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้าที่
16.4% จากการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งนี้ สัดส่ วนดังกล่าวยังคงอยู่ในกรอบงบประมาณที่บริ ษทั ฯ วางไว้ และยังคงมีอตั ราการ
เติบโตของยอดขายที่ดีในไตรมาสนี้เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายการบริ หารในไตรมาสนี้เท่ากับ 73.2 ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันปี ก่อน
ส่ วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)ในการลงทุนในบริษัทร่ วม
ในไตรมาสนี้ บริ ษทั ฯ รับรู้ขาดทุนจานวน 9.9 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการร่ วมลงทุนใน บริ ษทั ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จากัด
(คิดจากการถือหุ้น 25%) โดยเป็ นการลงทุนทางการขายและการตลาดเพื่อสร้าง Brand Awareness ในระยะกลาง-ยาวตามแผนงานที่วางไว้
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
กาไรสุ ทธิในไตรมาส 3/2563 เท่ากับ 134.6 ล้านบาทหรื อคิดเป็ น 14.1% ต่อรายได้รวม เพิ่มขึ้น 64.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
และเพิ่มขึ้น 32.8% จากช่วงเวลาเดียวกันปี ก่อนหน้า

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปิ ยจิต รักอริ ยะพงศ์)
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

