ที่ FI202102-01
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่ อง

รายงานผลการดาเนินงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 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)
งบกำไรขำดทุ น
รำยได้ รวม

รำยได้จำกกำรขำย

2563

%

2562

%

YoY%

3,320,933 100.0%

3,386,856 100.0%

-1.95%

3,268,084 98.4%

3,299,478 97.4%

-0.95%

กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

-

0.0%

7,378 0.2%

-100.00%

กำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทร่วม

-

0.0%

10,081 0.3%

-100.00%

52,849 1.6%

69,919 2.1%

-24.41%

ต้ นทุ นขำย

2,067,232 62.2%

2,083,847 61.5%

-0.80%

กำไรขั้ นต้ น

1,253,701 37.8%

1,303,008 38.5%

-3.78%

ค่ ำใช้ จ่ำยกำรขำยและกำรบริหำร

755,750 22.8%

780,809 23.1%

-3.21%

ค่ำใช้จ่ำยกำรขำย

451,485 13.6%

490,110 14.5%

-7.88%

ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร

298,359 9.0%

290,699 8.6%

2.64%

รำยได้อนื่

ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
กำไรจำกกิ จกรรมดำเนิ นงำน

ต้นทุนทำงกำรเงิน
กลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (TFRS 9)
ส่วนแบ่งกำไร(ขำดทุน)ในกำรลงทุนบริษัทร่วม
กำไรก่ อนภำษี เ งินได้

ภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไร(ขำดทุ น )สุ ทธิ

กำไร(ขำดทุน) ส่วนของบริษัทใหญ่

5,906 0.2%

0.0%

100.00%

497,951 15.0%

522,199 15.4%

-4.64%

(3,153) -0.1%

(1,116) 0.0%

182.49%

2,673 0.1%

-

-

0.0%

100.00%

(15,555) -0.5%

(18,346) -0.6%

-15.21%

481,917 14.5%

502,737 14.8%

-4.14%

95,966 2.9%

100,011 2.9%

-4.04%

385,950 11.6%

402,726 11.9%

-4.17%

380,161 11.4%

403,063 11.9%

-5.68%

ภาพรวม
ผลประกอบการของ บริ ษทั เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ตามงบการเงินรวมประจาปี 2563 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมเท่ากับ
3,320.9 ล้านบาท ลดลง 1.9% จากปี ก่อนหน้า โดยเป็ นการปรับตัวลดลงของรายได้จากการขายเล็กน้อยที่ 0.9% จากปี ก่อนหน้าโดยมีปัจจัยหลักมา
จากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการล็อคดาวน์ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 1 จนถึงปั จจุบนั ส่ งผลให้กาลังซื้อของผูบ้ ริ โภคทั้งใน
ตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศปรับตัวลดลง แต่อย่างไรก็ตาม ตลาดในประเทศยังคงมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากกระแสรักสุขภาพ
ที่ส่งผลโดยตรงกับกลุ่มสินค้า Functional Drink Category
สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้รวม ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.7 pts. เป็ น 62.2% โดยมีปัจจัยหลักมาจาก การเพิ่มขึ้นของภาษีสรรพสามิต
ในประเทศไทยสาหรับเครื่ องดื่มบางกลุ่ม แต่หากพิจารณาต้นทุนการผลิตโดยไม่รวมผลกระทบจากภาษีสรรสามิต บริ ษทั มี สัดส่ วนต้นทุนขายต่อ
รายได้รวมที่ลดลงจาก การลดต้นทุนการผลิต และการบริ หารจัดการต้นทุนของโรงงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี
สาหรับสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมที่ 13.6% ซึ่งปรับตัวลดลง 0.9 pts เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า จากการจัดการงบประมาณ
การใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และค่าใช้จ่ายในการบริ หารที่ 298.4 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี ก่อนหน้า ส่งผลให้กาไรสุทธิในปี นี้อยูท่ ี่ 386.0 ล้าน
บาท ลดลง 4.2% จากช่วงเวลาเดียวกันกับปี ก่อนหน้าที่มีกาไรสุทธิที่ 402.7 ล้านบาท
รายได้จากการขาย
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายในปี 2563 เท่ากับ 3,268.1 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้าที่ 3,299.5 ล้านบาท หรื อลดลง 0.9% โดยแบ่งเป็ น
รายได้จากการขายในประเทศ 1,481.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.9% เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนหน้า และรายได้จากการขายในต่างประเทศ 1,786.8 ล้าน
บาท ลดลง 7.3% เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนหน้า
แม้ว่ากาลังการซื้อของผูบ้ ริ โภคภายในประเทศจะลดลงจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิต-19 แต่รายได้จากการขายในประเทศยังคงมี
การเติบโตจากปี ก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากกระแสรักสุ ขภาพ ที่ส่งผลโดยตรงกับกลุ่มสิ นค้า Functional Drink Category ได้แก่สินค้ากลุ่ม
Beauti Drink และ B’lue ที่มีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การการบริ หารค่าใช้จ่ายในการขายที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้นในการสร้าง Brand
Awareness ของสิ นค้า บนงบประมาณที่ลดลง นอกจากนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อสุ ขภาพ (Healthy Snack) ก็ยงั คงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมี
ปัจจัยหลักมาจาก กลุ่มสินค้าใหม่ (NPD) อย่าง กุมิ กุมิ เยลลี่ ซึ่งมุ่งเน้นตลาด Traditional Trade ที่มีกาลังซื้อสู งในราคาที่ยอ่ มเยา
สาหรับรายได้การขายในตลาดต่างประเทศ ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ
ในทวีปเอเชีย ซึ่ งเป็ นตลาดที่ใหญ่ที่สุด อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ก็เริ่ มเห็ นสัญญาณการฟื้ นตัวที่ดีข้ ึนสาหรั บเหตุการณ์น้ ี หลังทัว่ โลกเริ่ มรับวัคซี น
โควิค-19 โดยคาดการณ์ยอดขายตลาดต่างประเทศในปี 2564 จะกลับมาเติบโตตามปัจจัยพื้นฐานเดิมของบริ ษทั ฯ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายในปี 2563 คิดเป็ น 62.2% ต่อรายได้รวม เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้าที่ 61.5% อันเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของภาษี
สรรพสามิตในประเทศไทยสาหรับเครื่ องดื่มบางกลุ่ม ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่เดือนตุลาคมปี ก่อนหน้าในอัตรา 10% ของราคาค้าปลีก และมีการปรับ
ลดอัตราภาษีใหม่เป็ น 3% ของราคาค้าปลีก ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 แต่หากพิจารณาต้นทุนการผลิตโดยไม่รวมผลกระทบจากภาษีสรรสามิต
บริ ษทั มีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้รวมที่ลดลงจากการ ลดต้นทุนการผลิต การปรับตัวลดลงของต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุน
บรรจุภณ
ั ฑ์อย่าง PET Resin และการบริ หารจัดการต้นทุนของโรงงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี
สาหรับปี 2564 จากการปรับลดอัตราภาษีสรรพาสามิตรในอัตราภาษีใหม่ที่ 3% ของราคาค้าปลีก ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ส่งผลให้
ต้นทุนสินค้าลดลง และบริ ษทั ยังคงให้ความสาคัญในการบริ หารจัดการต้นทุนการผลิตให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ค่าใช้ จ่ายในการขาย
บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมในปี นี้ เท่ากับ 13.6% ปรับตัวลดลง 0.9 pts เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้าที่ 14.5% จาก
การควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สัดส่วนดังกล่าวยังคงอยูใ่ นกรอบงบประมาณที่บริ ษทั ฯ วางไว้
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายการบริ หารในปี นี้เท่ากับ 298.4 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี ก่อนหน้าที่ 290.7 ล้านบาท จากการควบคุมค่าใช้จ่ายการ
บริ หารอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่ วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)ในการลงทุนในบริษัทร่ วม
ในปี นี้ บริ ษทั ฯ รับรู้ขาดทุนจานวน 15.5 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการร่ วมลงทุนใน บริ ษทั ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จากัด (คิดจาก
การถือหุ้น 25%) โดยเป็ นการลงทุนทางการขายและการตลาดเพื่อสร้าง Brand Awareness ในระยะกลาง-ยาวตามแผนงานที่วางไว้
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
กาไรสุทธิในปี 2563 เท่ากับ 385.9 ล้านบาทหรื อคิดเป็ น 11.6% ต่อรายได้รวม ลดลง 4.2% เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้าที่ 402.7 ล้านบาท

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปิ ยจิต รักอริ ยะพงศ์)
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

