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วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่ อง
เรี ยน

รายงานผลการดาเนินงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดาเนินงาน
ที่เปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปี 2560 เกินกว่าร้อยละ 20
กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามข้อบังคับตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยที่ อ้างถึ ง ให้กรณี ที่ผลการดาเนิ นงานตามงบกาไรขาดทุ นของบริ ษทั จดทะเบี ย น
เปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนเกินร้อยละ 20 กาหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องทารายงานชี้แจงสาเหตุการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าว พร้อมกับ
นาส่ งงบการเงินนั้น บริ ษทั ฯ ขอชี้แจงผลประกอบการของบริ ษทั ฯ รายละเอียด ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
ตาราง 1 : งบกาไรขาดทุนปี 2561

งบกำไรขำดทุน
รำยได้ รวม

2561

%

2560

%

YoY%

2,885,884 100.0%

2,745,968 100.0%

5.1%

2,826,862

97.9%

2,687,319

5.2%

7,481

0.3%

18,097

0.6% -58.7%

51,541

1.8%

40,552

1.5%

27.1%

ต้ นทุนขำย

1,799,820

62.4%

1,637,264

59.6%

2.7%

กำไรขั้นต้ น

1,086,064

37.6%

1,108,704

40.4%

-2.0%

ค่ ำใช้ จ่ำยกำรขำยและกำรบริ หำร

648,968

22.5%

606,108

22.1%

0.4%

ค่าใช้จ่ายการขาย

383,488

13.3%

363,492

13.3%

5.5%

-

0.0%

-

0.0%

ค่าใช้จ่ายการบริ หาร

265,480

9.2%

242,616

8.8%

กำไรก่อ นต้ นทุนทำงกำรเงินและภำษี

437,096

15.1%

502,596

18.3% -13.0%

82

0.0%

1,130

0.0% -92.7%

184

0.0%

179

436,994

15.1%

503,547

18.3% -13.2%

85,627

3.0%

103,032

3.8% -16.9%

351,367

12.2%

400,515

14.6% -12.3%

351,551

12.2%

401,144

14.6% -12.4%

รายได้จากการขาย
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)ในการลงทุนบริ ษทั ร่วม
ต้นทุนทางการเงิน
กำไรก่อ นภำษีเงินได้
ภาษีเ งินได้นิตบิ คุ คล
กำไร(ขำดทุน)สุ ทธิ
กาไร(ขาดทุน) ส่วนของบริ ษทั ใหญ่

97.9%

0.0%

9.4%

2.8%

ภาพรวม
ผลประกอบการของ บริ ษทั เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ตามงบการเงินรวมของผลการดาเนินงานปี 2561 บริ ษทั ฯ มีรายได้
รวมเท่ากับ 2,885.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +5.1% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายต่ างประเทศ ทั้งการ
เปิ ดประเทศใหม่ เพิ่มขึ้ น และยังสามารถขยายช่องทางจัดจาหน่ ายและดึ งฐานผูบ้ ริ โภคใหม่ ๆ ในต่างประเทศเข้ามาได้ดว้ ย ในส่ วนของต้นทุ นขาย
เพิ่มขึ้ น 2.7 pts ของช่ วงเวลาเดี ยวกันในปี ที่ ผ่านมา ในด้านสัดส่ วนของค่ าใช้จ่ายการขายและบริ หารต่ อยอดขายไม่ ได้เปลี่ ยนแปลงมากนักเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อน ทาให้กาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ในปี 2561 อยู่ที่ 351.4 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ที่ 400.5 ล้านบาท
ตาราง 2 : ตารางเปรี ยบเทียบผลการดาเนิ นงานผลกระทบจากกาไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเพื่อการวิเคราะห์
ตามงบการเงิ น
2561
รายได้ รวม
ต้ นทุนขาย
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ

%

2,885,884 100.0%
1,799,820 62.4%
351,367 12.2%

2560
2,745,968
1,637,264
400,515

%

YoY%
100.0% 5.1%
59.6% 2.7%
14.6% -12.3%

หลังปรับปรุ ง FX
รายการปรับปรุง
อัตราแลกเปลี่ ยน
68,243

2561
หลั งปรับปรุง

%

2,954,127 100.0%
1,799,820 60.9%
406,255 13.8%

2560
หลั งปรับปรุง

%

YoY%

2,745,968 100.0% 7.6%
1,637,264 59.6% 1.3%
400,515 14.6% 1.4%

ทั้งนี้หากวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของบริ ษทั โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนในช่วงเดียวกันกับปี 2560 จะพบว่ารายได้จากการขายของบริ ษทั
ลดลงจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนคิ ดเป็ นมู ลค่ า 68.2 ล้านบาท หากนารายได้ส่วนนี้ รวมกลับ เข้ามา จะท าให้รายได้รวมในปี 2561 อยู่ที่
2,954.1 ล้านบาท คิ ดเป็ นการเติ บโต 7.6% เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับช่ วงเวลาเดี ยวกันในปี ที่ผ่านมา และต้นทุ นขายเทียบกับรายได้รวมจะอยู่ในระดับ
60.9% สู งกว่าปี 2560 ที่ 59.6% เล็กน้อยจากต้นทุนบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ราคาเม็ดพลาสติกที่ปรับตัวสู งขึ้น ส่ งผลให้กาไรสุ ทธิ ปี 2561 อยู่ที่ 13.8% เทียบกับ
ปี 2560 ที่ 14.6%
รายได้ จากการขาย
บริ ษทั ฯ มี รายได้จากการขายในปี 2561 เท่ ากับ 2,826.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี ก่อนที่ 2,687.3 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ น 5.2% (หากตัด
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้จากการขายจะเติบโตที่ 7.6%) ตลาดต่างประเทศยังคงเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ รวมถึงการ
ขยายช่ องทางการจัดจาหน่ ายเข้าสู่ ช่องทางหลักในประเทศใหม่ ๆ และสามารถดึ งฐานผูบ้ ริ โภคกลุ่ มใหม่ ๆ ที่ ได้กว้างขึ้ น ซึ่ งปั จจุ บัน บริ ษทั ฯ
ดาเนินการเลือกบางประเทศที่มีศกั ยภาพสู ง และมุ่งเน้นการขยายตลาดในประเทศกลุ่มนี้ ให้มีสัดส่ วนยอดขายที่ เพิ่มมากขึ้นในอนาคต เพื่อกระจาย
ความเสี่ ยงในการกระจุกตัวของตลาดของบริ ษทั ฯ
ในส่ วนของรายได้จากการขายในประเทศถือว่าเป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ถึงแม้ว่าตลาดเครื่ องดื่มภายในประเทศจะหดตัว แต่ ทางบริ ษทั
ฯ ได้มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาในพอร์ ตโฟลิโออย่างต่อเนื่ องเพื่อชดเชยรายได้ในส่ วนนี้ โดยไตรมาสที่ 2 มี การนาเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่
Healthier Snack ด้วยการออกผลิ ตภัณฑ์อย่าง Beauti Jelly และไตรมาสที่ 4 บริ ษทั ฯได้ออกผลิ ตภัณฑ์ใหม่ อย่าง Beauti Drink Acna เพื่อตอกย้ า
ความแข็งแกร่ งของแบรนด์ Beauti Drink นอกจากนี้ภายใต้แบรนด์เพรี ยวก็มีการออกสิ นค้าใหม่อย่าง เพรี ยวมอคค่า และ เพรี ยวชาแฟ เพื่อเป็ นการ
เพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มกาแฟที่จะขายดีในช่วงฤดูหนาวของทุกปี

ต้ นทุนขาย
ต้นทุนขายในปี 2561 คิดเป็ น 62.4% ต่อรายได้รวม เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้าที่ 59.6% การเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายในปี นี้ เป็ นผลมา
จาก 2 ปั จจัยหลัก คือ 1. ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ งปั จจัยด้านนี้ทาให้อตั ราต้นทุนขายต่อรายได้บริ ษทั ฯสู งขึ้นประมาณ 1.5 pts เมื่อเทียบกับ
ปี ก่อน 2. ต้นทุนของบรรจุภณ
ั ฑ์กไ็ ด้มีการปรับราคาสู งขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นไตรมาสที่ 2/2561 โดยการเพิ่มขึ้นของราคาเม็ดพลาสติกส่ งผล
ให้อตั ราต้นทุนขายต่อรายได้ในปี นี้ สูงขึ้นประมาณ 1.1 pts เมื่อเทียบกับปี ก่อน นอกจากนี้ทางบริ ษทั ฯได้มีการลงทุนพัฒนาเครื่ องจักร เพื่อรองรั บ
การผลิตเพิ่มเติมจากทางบริ ษทั Danone ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาส่ งผลให้อตั ราต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายสิ นค้านั้นสู งขึ้ น ซึ่ งแม้จะเป็ น
ปั จจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก แต่ทางบริ ษทั ฯ ก็ได้มีมาตรการการบริ หารจัดการต้นทุนผลิตในส่ วนอื่นๆ ทั้งหมดให้มีประสิ ทธิ ภาพอยู่เสมอ
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมในปี นี้ เท่ากับ 13.3% อยู่ในระดับเดิมเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า ซึ่ งสัดส่ วนค่าใช้จ่าย
ในการขายต่อรายได้รวมดังกล่าวยังคงอยู่ในกรอบงบประมาณที่บริ ษทั ฯ วางไว้

ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายการบริ หารในปี นี้ เท่ากับ 265.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้าที่ 242.6 ล้านบาท เป็ นการเพิ่มขึ้นตามการ
ขยายตัวของกิจการ
ส่ วนแบ่ งกาไร(ขาดทุน)ในการลงทุนในบริษัทร่ วม
ในปี นี้ บริ ษทั ฯ รั บรู ้ กาไรจานวน 82,195 บาทจากการร่ วมลงทุนใน กลุ่ มบริ ษทั ออลโคโค กรุ๊ ป (คิ ดจากการถื อหุ ้น 40% ของทุ นจด
ทะเบียน)
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ ในปี นี้ เท่ากับ 351.4 ล้านบาทหรื อคิดเป็ น 12.2% ต่อรายได้รวม เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนหน้าที่ 400.5 ล้านบาทหรื อ 14.6% ต่อ
รายได้รวม

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปิ ยจิต รักอริ ยะพงศ์)
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

