
 
 

 

งบก ำไรขำดทุน 2562 % 2561 % YoY%

รำยได้รวม 3,386,856             100.0% 2,885,884              100.0% 17.4%

     รายได้จากการขาย 3,299,478              97.4% 2,826,862             97.9% 16.7%

     ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน 7,378                    0.2% 7,481                     0.3% -1.4%

     ก าไรจากการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทร่วม 10,081                  0.3% -                       0.0% 100.0%

     รายได้อ่ืน 69,919                  2.1% 51,541                   1.8% 35.7%

ต้นทุนขำย 2,083,847              61.5% 1,799,820             62.4% 15.8%

ก ำไรข้ันต้น 1,303,008             38.5% 1,086,064              37.6% 20.0%

ค่ำใช้จ่ำยกำรขำยและกำรบริหำร 780,809                23.1% 648,968                 22.5% 20.3%

    ค่าใช้จ่ายการขาย 490,110                 14.5% 383,488                 13.3% 27.8%

    ค่าใช้จ่ายการบริหาร 290,699                8.6% 265,480                 9.2% 9.5%

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษี 522,199                15.4% 437,095                 15.1% 19.5%

   ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)ในการลงทุนบริษัทร่วม (18,346)                -0.6% 82                         0.0% -22420.4%

    ต้นทุนทางการเงิน 1,116                    0.0% 184                        0.0% 507.3%

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 502,737                14.8% 436,994                 15.1% 15.0%

    ภาษีเงินได้นิติบุคคล 100,011                2.9% 85,627                  2.9% 16.8%

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 402,726                 11.9% 351,367                12.2% 14.6%

ก าไร(ขาดทุน) ส่วนของบริษัทใหญ่ 403,063                 11.9% 351,551                12.2% 14.7%

ท่ี FI202002-01      
    วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2563 

 
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และผลการด าเนินงาน 

ท่ีเปล่ียนแปลงจากงวดเดียวกันของปี 2561 เกินกว่าร้อยละ 20    
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีอ้างถึง ให้กรณีท่ีผลการด า เนินงานตามงบก าไรขาดทุนของบริษัทจดทะเ บี ยน

เปล่ียนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20 ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องท ารายงานช้ีแจงสาเหตุการเปล่ียนแปลงดังกล่าว พร้อมกับ
น าส่งงบการเงินน้ัน บริษัทฯ ขอช้ีแจงผลประกอบการของบริษัทฯ รายละเอียด ดังน้ี 
 

ตาราง 1 : งบก าไรขาดทุน 2562     (หน่วย : พันบาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ภาพรวม 
ผลประกอบการของ บริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมประจ า ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่า กับ 

3,386.9 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 17.4% จากปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพ่ิม ข้ึนของยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ (B’lue) ท่ีร่วมลงทุนกับ บริษัท 
ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จ ากัด (Danone) การรวมกิจการของกลุ่มธุรกิจ ออล โคโค กรุ๊ป (All Coco) เข้ามาเป็นบริษัทย่อย การเติบโตในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของเซ็ปเป้ท้ังจากสินค้าเดิมอย่าง บิวติ ซีรีย์ส และสินค้าใหม่ (NPD) ในกลุ่ม  Healthier Snack รวมถึงการบันทึกก า ไร
พิเศษจากการรวมกิจการของกลุ่มธุรกิจ All Coco ในไตรมาส 1/2562 ท่ี 10.1 ล้านบาท 

ในส่วนของต้นทุนขาย หากพิจารณาถึงต้นทุนการขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์เ ดิม บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ต ่า ลงอ ย่า งมี
นัยส าคัญเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจัดการต้นทุนในโรงงานได้ดีข้ึน ลดการสูญเสียทางการผลิต และการวางแผนการผลิต
ได้ดีข้ึน ผ่านการสนับสนุนด้านเทคนิคและกระบวนการลดต้นทุนต่างๆ จาก Danone Group รวมท้ังปัจจัยการลดลงของราคาต้นทุนวัตถุดิบและ
บรรจุภัณฑ์ (Raw Materials & Packaging Materials) ด้วย แม้ว่าจะได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของค่าเงินบาทตลอดท้ังปีต้ังแต่ต้นปี 2562 และ
การรวมธุรกิจใหม่จาก Danone และ All Coco ท่ีมีสัดส่วนต้นทุนขายสูงกว่าผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงต้นทุนตามงบ
การเงินรวม บริษัทฯ ยังคงสามารถควบคุมสัดส่วนต้นทุนรวมต่อรายได้รวมได้ดี โดยปรับตัวลดลง 0.9 pts จากปีก่อนหน้า 

ส าหรับสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมปรับตัวเพ่ิมข้ึน โดยมีสาเหตุมาจากการรวมกิจการของ All Coco เข้ามาเป็นบริษัท
ย่อย การลงทุนในบริษัทร่วมทุนและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วม กับ Danone และการลงทุนเพ่ือกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ส าหรับตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ ขณะท่ีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม มีการปรับตัวลงเล็กน้อยจากการเติบโตของรายได้รวม 

ท้ังน้ี บริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่า ยต่างๆ ให้ก าไรสุทธิของบริษัทในปี 2562 อยู่ท่ี 402.7 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 
14.6% จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า แม้ว่าจะมีการรับรู้ขาดทุนจากบริษัทร่วม (บริษัท ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จ ากัด) เป็นจ านวน 18.3 
ล้านบาท 
 
รายได้จากการขาย 
 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในปี 2562 เท่ากับ 3,299.5 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า ท่ี 2,826.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเ พ่ิม ข้ึน 
16.7% 

รายได้จากการขายในประเทศยังคงมีการเติบโต เน่ืองจากยอดขายของผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง B’lue เข้ามาเสริมพอร์ทโฟลิโอต้ังแต่ ช่วง
ปลายไตรมาสท่ี 1/2562 โดยทางบริษัทฯ สามารถขยายช่องทางได้ครอบคลุมท่ัวประเทศได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับผลตอบรับจากผู้บริโภคท่ีอ ยู่ใน
ระดับท่ีน่าพอใจ ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ All Coco ก็มีการขยายตัวในช่องทางการขายใหม่ๆ โดยเฉพาะช่องทาง Out of Home ซื่งมีอัตรา
การเจริญเติบโตดีอย่างต่อเน่ือง และส าหรับยอดขายภายใต้ตราสินค้าของ เซ็ปเป้ ก็ยังมีการเติบโตท้ังจากกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักอย่าง บิวติ ซีรีย์ (เซ็ปเป้ 
บิวติ ดร้ิงค์ และ เซ็ปเป้ บิวติ เจลล่ี) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ (NPD) ในกลุ่มสินค้า Healthier Snack เช่นตราสินค้า แม็กซ์ ทีฟ  และดีนอช   

ด้านรายได้จากการขายต่างประเทศ มีการเติบโตเล็กน้อยเน่ืองจากได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของค่าเงินบาทตลอดท้ังปีต้ังแต่เ ดือน
มกราคม 2562 ประกอบกับปัญหาในตะวันออกกลาง ท้ังน้ี ในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงด าเนินการเลือกบางประเทศท่ีมีศักยภาพสูงและมีอัตราก าไรท่ีดี 
มุ่งเน้นการท าตลาดและขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายในประเทศกลุ่มน้ีให้มีสัดส่วนยอดขายท่ีเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือกระจายความเสี่ยงในการกระจุกตัว
ของตลาดต่างประเทศ ตลอดจนได้เร่ิมจัดจ าหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดต่างประเทศ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า B’lue, All Coco 
และ เซ็ปเป้ บิวติ ดร้ิงค์ เป็นต้น โดยคาดการณ์ยอดขายตลาดต่างประเทศในปี 2563 จะกลับมาเติบโตตามปัจจัยพ้ืนฐานเดิมของบริษัทฯ เน่ืองจาก
อัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงอย่างต่อเน่ือง และตลาดตะวันออกกลางเห็นสัญญาณฟ้ืนตัวจากปีก่อนหน้า  
 
 
 
 



 
 

 

ต้นทุนขาย 

 ต้นทุนขายในปี 2562 อยู่ในระดับท่ีต ่า นอกจากการลดลงของราคาต้นทุนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ (Raw Materials & Packaging 

Materials) บริษัทยังบริหารจัดการโรงงานท่ีดีข้ึน เช่น ลดการสูญเสียในการผลิต ลดปริมาณใช้พลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตลอดจนการ

วางแผนการผลิตได้ดีข้ึน จากการสนับสนุนด้านเทคนิคจาก Danone Group นอกจากน้ี แม้ว่าจะมีการรวมธุรกิจใหม่เข้ามาเพ่ิมเติมอย่าง B’lue และ 

All Coco ซึ่งมีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้รวมสูงกว่าผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัท แต่สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้รวมก็ยังอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ ท่ี 

61.5% ของรายได้รวม ปรับตัวลดลง 0.9 pts เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนหน้าท่ี 62.4% ของรายได้รวม 

ท้ังน้ี หากไม่รวมธุรกิจ B’lue และ All Coco สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้รวมส าหรับแบรนด์เดิมท่ีอยู่ภายใต้ Sappe โดยตรงจะอยู่ใน

ระดับ 58.8% คิดเป็นการปรับตัวลดลง 3.6 pts เมื่อเทียบกับตัวเลขเดียวกันของปีก่อนหน้า 

 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 บริษัทฯ มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมในปี 2562 เท่ากับ 14.5% ปรับตัวสูงข้ึน 1.2 pts เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อนหน้า ซึ่ งเป็นผลหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของกิจกรรมทางการขายและการตลาดเพ่ือการสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่าง B’lue และการรวมกิจการ
ของกลุ่มธุรกิจ ออล โคโค กรุ๊ป (All Coco) 

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายการบริหารในปี 2562 เท่ากับ 290.7 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า 265.5 ล้านบาท จากการรวมกิจการของกลุ่ม
ธุรกิจ ออล โคโค กรุ๊ป (All Coco) หรือคิดเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมท่ี 8.9% ปรับตัวลดลลง 0.6 pts เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันในปีก่อนหน้าท่ี 9.2% เน่ืองจากบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการการเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ต ่ากว่าการเติบโตของรายได้รวม 
 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)ในการลงทุนในบริษัทร่วม 
 ในไตรมาสน้ี บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจ านวน 18.3 ล้านบาท จากการร่วมลงทุนในบริษัท บริษัท ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จ ากัด (คิดจาก
การถือหุ้น 25%) โดยเป็นการลงทุนทางการขายและการตลาดเพ่ือสร้าง Brand Awareness ในช่วงเร่ิมต้นซึ่งเป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 
 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 
 ก าไรสุทธิในปี 2562 เท่ากับ 402.7 ล้านบาทหรือคิดเป็น 11.9% ต่อรายได้รวม เติบโต 14.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียว กันกับ ปีก่ อน

หน้าท่ี 351.4 ล้านบาท 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 

                                                                ขอแสดงความนับถือ 
 
 
  
                                                                (นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์) 
                                            กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 


