
 
 

 

ท่ี FI201902-01      
    วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 

 
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และผลการด าเนินงาน 

ท่ีเปล่ียนแปลงจากงวดเดียวกนัของปี 2560  เกนิกว่าร้อยละ 20  
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีอ้างถึง ให้กรณีท่ีผลการด าเนินงานตามงบก  าไรขาดทุนของบริษทัจดทะเบียน

เปล่ียนแปลงจากงวดเดียวกนัของปีกอ่นเกนิร้อยละ 20 ก  าหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนตอ้งท ารายงานช้ีแจงสาเหตุการเปล่ียนแปลงดงักล่าว พร้อมกบั
น าส่งงบการเงินนั้น บริษทัฯ ขอช้ีแจงผลประกอบการของบริษทัฯ รายละเอียด ดงัน้ี 

                          (หน่วย : พนับาท) 

  
 

 
 

ตาราง 1 : งบก าไรขาดทุนปี2561 

งบก ำไรขำดทุน 2561 % 2560 % YoY%

รำยได้รวม 2,885,884           100.0% 2,745,968           100.0% 5.1%

     รายไดจ้ากการขาย 2,826,862           97.9% 2,687,319           97.9% 5.2%

     ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 7,481                  0.3% 18,097                0.6% -58.7%

     รายไดอ่ื้น 51,541                1.8% 40,552                1.5% 27.1%

ต้นทุนขำย 1,799,820           62.4% 1,637,264           59.6% 2.7%

ก ำไรขั้นต้น 1,086,064           37.6% 1,108,704           40.4% -2.0%

ค่ำใช้จ่ำยกำรขำยและกำรบริหำร 648,968              22.5% 606,108              22.1% 0.4%

    คา่ใชจ่้ายการขาย 383,488              13.3% 363,492              13.3% 5.5%

     ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน -                     0.0% -                     0.0%

    คา่ใชจ่้ายการบริหาร 265,480              9.2% 242,616              8.8% 9.4%

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงนิและภำษี 437,096              15.1% 502,596              18.3% -13.0%

   ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ)ในการลงทนุบริษทัร่วม 82                       0.0% 1,130                  0.0% -92.7%

    ตน้ทนุทางการเงิน 184                     0.0% 179                     0.0% 2.8%

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 436,994              15.1% 503,547              18.3% -13.2%

    ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 85,627                3.0% 103,032              3.8% -16.9%

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 351,367              12.2% 400,515              14.6% -12.3%

ก าไร(ขาดทนุ) ส่วนของบริษทัใหญ่ 351,551              12.2% 401,144              14.6% -12.4%



 
 

 

ภาพรวม 
ผลประกอบการของ บริษทั เซ็ปเป้ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ตามงบการเงินรวมของผลการด าเนินงานปี 2561 บริษทัฯ มีรายได้

รวมเท่ากบั 2,885.9 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน +5.1% จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีกอ่น โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของยอดขายต่างประเทศ ทั้งการ
เปิดประเทศใหม่เพ่ิมข้ึน และยงัสามารถขยายช่องทางจัดจ าหน่ายและดึงฐานผูบ้ริโภคใหม่ๆ ในต่างประเทศเขา้มาไดด้ว้ย ในส่วนของตน้ทุนขาย
เพ่ิมข้ึน 2.7 pts ของช่วงเวลาเดียวกนัในปีท่ีผ่านมา ในด้านสัดส่วนของค่าใช้จ่ายการขายและบริหารต่อยอดขายไม่ได้เปล่ียนแปลงมากนักเม่ือ
เปรียบเทียบกบัปีกอ่น ท าใหก้  าไรสุทธิของบริษทัในปี 2561 อยู่ท่ี 351.4 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 ท่ี 400.5 ลา้นบาท 
 

 
 
ทั้งน้ีหากวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของบริษทัโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนในช่วงเดียวกนักบัปี 2560 จะพบว่ารายไดจ้ากการขายของบริษทั

ลดลงจากผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนคิดเป็นมูลค่า 68.2 ล้านบาท หากน ารายได้ส่วนน้ีรวมกลับเข้ามา จะท าให้รายได้รวมในปี 2561 อยู่ท่ี 
2,954.1 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโต 7.6% เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัในปีท่ีผ่านมา  และต้นทุนขายเทียบกบัรายได้รวมจะอยู่ในระดบั 
60.9% สูงกว่าปี 2560 ท่ี 59.6% เล็กนอ้ยจากตน้ทุนบรรจุภณัฑท่ี์ราคาเม็ดพลาสติกท่ีปรับตวัสูงข้ึน ส่งผลใหก้  าไรสุทธิ ปี 2561 อยู่ท่ี 13.8% เทียบกบั 
ปี 2560 ท่ี 14.6% 
 
รายได้จากการขาย 
 บริษทัฯ มีรายได้จากการขายในปี 2561 เท่ากบั 2,826.9 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีกอ่นท่ี 2,687.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.2% (หากตัด
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน รายไดจ้ากการขายจะเติบโตท่ี 7.6%) ตลาดต่างประเทศยงัคงเติบโตไดดี้อย่างต่อเน่ืองในหลายประเทศ รวมถึงการ
ขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายเข้าสู่ช่องทางหลักในประเทศใหม่ๆ และสามารถดึงฐานผูบ้ริโภคกลุ่มใหม่ๆ ท่ีได้กวา้งข้ึน ซ่ึงปัจจุบัน บริษทัฯ 
ด าเนินการเลือกบางประเทศท่ีมีศกัยภาพสูง และมุ่งเนน้การขยายตลาดในประเทศกลุ่มน้ีให้มีสัดส่วนยอดขายท่ีเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต เพ่ือกระจาย
ความเส่ียงในการกระจุกตวัของตลาดของบริษทัฯ 

ในส่วนของรายไดจ้ากการขายในประเทศถือว่าเป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้ถึงแมว้่าตลาดเคร่ืองด่ืมภายในประเทศจะหดตวั แต่ทางบริษทั
ฯ ได้มีการเพ่ิมผลิตภณัฑ์ใหม่เข้ามาในพอร์ตโฟลิโออย่างต่อเน่ืองเพ่ือชดเชยรายได้ในส่วนน้ี โดยไตรมาสท่ี 2 มีการน าเสนอกลุ่มผลิตภณัฑใ์หม่ 
Healthier Snack ด้วยการออกผลิตภัณฑ์อย่าง Beauti Jelly และไตรมาสท่ี 4 บริษทัฯได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง Beauti Drink Acna เพ่ือตอกย  ้า
ความแข็งแกร่งของแบรนด ์Beauti Drink นอกจากน้ีภายใตแ้บรนดเ์พรียวกมี็การออกสินคา้ใหม่อย่าง เพรียวมอคค่า และ เพรียวชาแฟ เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมยอดขายผลิตภณัฑใ์นกลุ่มกาแฟท่ีจะขายดีในช่วงฤดูหนาวของทุกปี 
 

 

 

 

 

ตาราง 2 : ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานผลกระทบจากก าไร/ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือการวิเคราะห์

2561 % 2560 % YoY%
รายการปรับปรุง

อตัราแลกเปลี่ยน

2561 

หลังปรับปรุง
%

2560

หลังปรับปรุง
% YoY%

รายได้รวม 2,885,884           100.0% 2,745,968           100.0% 5.1% 68,243                        2,954,127                  100.0% 2,745,968                  100.0% 7.6%

ต้นทุนขาย 1,799,820           62.4% 1,637,264           59.6% 2.7% 1,799,820                  60.9% 1,637,264                  59.6% 1.3%

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 351,367              12.2% 400,515              14.6% -12.3% 406,255                     13.8% 400,515                     14.6% 1.4%

ตามงบการเงิน หลงัปรับปรุง FX



 
 

 

ต้นทนุขาย 
 ตน้ทุนขายในปี 2561 คิดเป็น 62.4% ต่อรายไดร้วม เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีกอ่นหนา้ท่ี 59.6% การเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนขายในปีน้ี เป็นผลมา
จาก 2 ปัจจยัหลกั คือ 1. ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงปัจจยัดา้นน้ีท าใหอ้ตัราตน้ทุนขายต่อรายไดบ้ริษทัฯสูงข้ึนประมาณ 1.5 pts เม่ือเทียบกบั
ปีกอ่น 2. ตน้ทุนของบรรจุภณัฑก์ไ็ดมี้การปรับราคาสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ช่วงตน้ไตรมาสท่ี 2/2561 โดยการเพ่ิมข้ึนของราคาเม็ดพลาสติกส่งผล
ใหอ้ตัราตน้ทุนขายต่อรายได้ในปีน้ีสูงข้ึนประมาณ 1.1 pts  เม่ือเทียบกบัปีกอ่น นอกจากน้ีทางบริษทัฯไดมี้การลงทุนพฒันาเคร่ืองจกัร เพ่ือรองรับ
การผลิตเพ่ิมเติมจากทางบริษทั Danone  ดว้ยเหตุผลทั้งหมดท่ีกล่าวมาส่งผลใหอ้ตัราต้นทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายสินค้านั้นสูงข้ึน ซ่ึงแมจ้ะเป็น
ปัจจยัภายนอกท่ีควบคุมไดย้าก แต่ทางบริษทัฯ กไ็ดมี้มาตรการการบริหารจดัการตน้ทุนผลิตในส่วนอ่ืนๆ ทั้งหมดใหมี้ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 บริษทัฯ มีสัดส่วนค่าใชจ่้ายในการขายต่อรายไดร้วมในปีน้ีเท่ากบั 13.3% อยู่ในระดบัเดิมเม่ือเทียบกบัปีกอ่นหนา้ ซ่ึงสัดส่วนค่าใช้จ่าย

ในการขายต่อรายไดร้วมดงักล่าวยงัคงอยู่ในกรอบงบประมาณท่ีบริษทัฯ วางไว ้ 

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายการบริหารในปีน้ีเท่ากบั 265.5 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีกอ่นหนา้ท่ี 242.6 ลา้นบาท เป็นการเพ่ิมข้ึนตามการ
ขยายตวัของกจิการ 
 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทนุ)ในการลงทนุในบริษัทร่วม 
 ในปีน้ี บริษทัฯ รับรู้ก  าไรจ านวน 82,195 บาทจากการร่วมลงทุนใน กลุ่มบริษทั ออลโคโค กรุ๊ป (คิดจากการถือหุ้น 40% ของทุนจด
ทะเบียน) 
 
ก าไร(ขาดทนุ)สุทธิ 
 ก  าไรสุทธิในปีน้ี เท่ากบั 351.4 ลา้นบาทหรือคิดเป็น 12.2% ต่อรายไดร้วม เปรียบเทียบกบัปีกอ่นหนา้ท่ี 400.5 ลา้นบาทหรือ 14.6% ต่อ

รายไดร้วม  

 
 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 

                                                                ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
                                                                (นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ)์ 
                                            กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
 


