
 
 

 

ท่ี FI202102-01      
    วนัท่ี  25 กุมภาพนัธ์ 2564 

 
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และผลการด าเนินงาน 

ท่ีเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกนัของปี 2562 เกินกว่าร้อยละ 20    
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีอ้างถึง ให้กรณีท่ีผลการด าเนินงานตามงบก าไรขาดทุนของบริษัทจดทะเบียน

เปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนเกินร้อยละ 20 ก าหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งท ารายงานช้ีแจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว พร้อมกบั
น าส่งงบการเงินนั้น บริษทัฯ ขอช้ีแจงผลประกอบการของบริษทัฯ รายละเอียด ดงัน้ี 

          (หน่วย : พนับาท) 

 

งบก ำไรขำดทุน 2563 % 2562 % YoY%

รำยได้รวม 3,320,933        100.0% 3,386,856        100.0% -1.95%

     รำยได้จำกกำรขำย 3,268,084          98.4% 3,299,478          97.4% -0.95%

     ก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียน -                   0.0% 7,378                 0.2% -100.00%

     ก ำไรจำกกำรเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทร่วม -                   0.0% 10,081               0.3% -100.00%

     รำยได้อ่ืน 52,849               1.6% 69,919               2.1% -24.41%

ต้นทุนขำย 2,067,232        62.2% 2,083,847        61.5% -0.80%

ก ำไรข้ันต้น 1,253,701        37.8% 1,303,008        38.5% -3.78%

ค่ำใช้จ่ำยกำรขำยและกำรบริหำร 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%

    ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียน 5,906                 0.2% -                   0.0% 100.00%

ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 497,951           15.0% 522,199           15.4% -4.64%

    ต้นทุนทำงกำรเงิน (3,153)              -0.1% (1,116)              0.0% 182.49%

    กลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ  (TFRS 9) 2,673                 0.1% -                   0.0% 100.00%

    ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)ในกำรลงทุนบริษัทร่วม (15,555)            -0.5% (18,346)             -0.6% -15.21%

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 481,917           14.5% 502,737           14.8% -4.14%

    ภำษีเงินได้นิติบุคคล 95,966               2.9% 100,011             2.9% -4.04%

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 385,950           11.6% 402,726           11.9% -4.17%

   ก ำไร(ขำดทุน) ส่วนของบริษัทใหญ่ 380,161             11.4% 403,063             11.9% -5.68%



 
 

 

ภาพรวม 
ผลประกอบการของ บริษทั เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย ตามงบการเงินรวมประจ าปี 2563 บริษทัฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 

3,320.9  ลา้นบาท ลดลง 1.9% จากปีก่อนหนา้ โดยเป็นการปรับตวัลดลงของรายไดจ้ากการขายเลก็นอ้ยท่ี 0.9% จากปีก่อนหนา้โดยมีปัจจยัหลกัมา
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการลอ็คดาวน์ ท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงไตรมาสท่ี 1 จนถึงปัจจุบนั ส่งผลให้ก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคทั้งใน
ตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศปรับตวัลดลง แต่อยา่งไรก็ตาม ตลาดในประเทศยงัคงมีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง จากกระแสรักสุขภาพ 
ท่ีส่งผลโดยตรงกบักลุ่มสินคา้ Functional Drink Category  

สัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดร้วม ปรับตวัเพ่ิมขึ้นเลก็นอ้ยท่ี 0.7 pts. เป็น 62.2% โดยมีปัจจยัหลกัมาจาก การเพ่ิมขึ้นของภาษีสรรพสามิต
ในประเทศไทยส าหรับเคร่ืองด่ืมบางกลุ่ม แต่หากพิจารณาตน้ทุนการผลิตโดยไม่รวมผลกระทบจากภาษีสรรสามิต บริษทัมีสัดส่วนตน้ทุนขายต่อ
รายไดร้วมท่ีลดลงจาก การลดตน้ทุนการผลิต และการบริหารจดัการตน้ทุนของโรงงานท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ืองในทุกๆปี  

ส าหรับสัดส่วนค่าใชจ่้ายในการขายต่อรายไดร้วมท่ี 13.6% ซ่ึงปรับตวัลดลง 0.9 pts  เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ จากการจดัการงบประมาณ
การใชจ่้ายท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น และค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ี 298.4 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบัปีก่อนหนา้ ส่งผลให้ก าไรสุทธิในปีน้ีอยูท่ี่ 386.0 ลา้น
บาท ลดลง 4.2% จากช่วงเวลาเดียวกนักบัปีก่อนหนา้ท่ีมีก าไรสุทธิท่ี 402.7 ลา้นบาท 
 
รายได้จากการขาย 
 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายในปี 2563 เท่ากบั 3,268.1 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้ท่ี 3,299.5 ลา้นบาท หรือลดลง 0.9% โดยแบ่งเป็น
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 1,481.3 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 6.9% เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้า และรายไดจ้ากการขายในต่างประเทศ 1,786.8 ลา้น
บาท ลดลง 7.3% เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

แมว่้าก าลงัการซ้ือของผูบ้ริโภคภายในประเทศจะลดลงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิต-19 แต่รายไดจ้ากการขายในประเทศยงัคงมี
การเติบโตจากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลกัมาจากกระแสรักสุขภาพ ท่ีส่งผลโดยตรงกบักลุ่มสินคา้ Functional Drink Category ไดแ้ก่สินคา้กลุ่ม 
Beauti Drink และ B’lue ท่ีมีอตัราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ภายใตก้ารการบริหารค่าใชจ่้ายในการขายท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการสร้าง Brand 
Awareness ของสินคา้ บนงบประมาณท่ีลดลง นอกจากน้ีกลุ่มผลิตภณัฑ์ขนมเพ่ือสุขภาพ (Healthy Snack) ก็ยงัคงมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองโดยมี
ปัจจยัหลกัมาจาก กลุ่มสินคา้ใหม่ (NPD) อยา่ง   กุมิ กุมิ เยลลี่ ซ่ึงมุ่งเนน้ตลาด Traditional Trade ท่ีมีก าลงัซ้ือสูงในราคาท่ียอ่มเยา  

ส าหรับรายไดก้ารขายในตลาดต่างประเทศ ยงัคงไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ
ในทวีปเอเชีย ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุด อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ก็เร่ิมเห็นสัญญาณการฟ้ืนตวัท่ีดีขึ้นส าหรับเหตุการณ์น้ีหลงัทัว่โลกเร่ิมรับวคัซีน      
โควิค-19 โดยคาดการณ์ยอดขายตลาดต่างประเทศในปี 2564 จะกลบัมาเติบโตตามปัจจยัพ้ืนฐานเดิมของบริษทัฯ  
 
ต้นทุนขาย 
 ตน้ทุนขายในปี 2563 คิดเป็น 62.2% ต่อรายไดร้วม เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ท่ี 61.5% อนัเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของภาษี
สรรพสามิตในประเทศไทยส าหรับเคร่ืองด่ืมบางกลุ่ม ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่เดือนตุลาคมปีก่อนหนา้ในอตัรา 10% ของราคาคา้ปลีก และมกีารปรับ
ลดอตัราภาษีใหม่เป็น 3% ของราคาคา้ปลีก ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 แต่หากพิจารณาตน้ทุนการผลิตโดยไม่รวมผลกระทบจากภาษีสรรสามิต 
บริษทัมีสัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดร้วมท่ีลดลงจากการ ลดตน้ทุนการผลิต การปรับตวัลดลงของตน้ทุนวตัถุดิบตน้ทุนวตัถุดิบและตน้ทุน         
บรรจุภณัฑ์อยา่ง PET Resin และการบริหารจดัการตน้ทุนของโรงงานท่ีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ืองในทุกๆปี  

ส าหรับปี 2564 จากการปรับลดอตัราภาษีสรรพาสามิตรในอตัราภาษีใหม่ท่ี 3% ของราคาคา้ปลีก ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ส่งผลให้
ตน้ทุนสินคา้ลดลง และบริษทัยงัคงให้ความส าคญัในการบริหารจดัการตน้ทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
 
 
 
 



 
 

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 บริษทัฯ มีสัดส่วนค่าใชจ่้ายในการขายต่อรายไดร้วมในปีน้ีเท่ากบั 13.6%  ปรับตวัลดลง 0.9 pts เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้าท่ี 14.5% จาก

การควบคุมค่าใชจ่้ายอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีสัดส่วนดงักล่าวยงัคงอยูใ่นกรอบงบประมาณท่ีบริษทัฯ วางไว ้ 
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายการบริหารในปีน้ีเท่ากบั 298.4 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบัปีก่อนหน้าท่ี 290.7 ลา้นบาท จากการควบคุมค่าใชจ่้ายการ

บริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)ในการลงทุนในบริษัทร่วม 
 ในปีน้ี บริษทัฯ รับรู้ขาดทุนจ านวน 15.5 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการร่วมลงทุนใน บริษทั ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จ ากดั (คิดจาก
การถือหุ้น 25%) โดยเป็นการลงทุนทางการขายและการตลาดเพื่อสร้าง Brand Awareness  ในระยะกลาง-ยาวตามแผนงานท่ีวางไว ้
 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ

 ก าไรสุทธิในปี 2563 เท่ากบั 385.9 ลา้นบาทหรือคิดเป็น 11.6% ต่อรายไดร้วม ลดลง 4.2% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ท่ี 402.7 ลา้นบาท  
 
 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 

                                                                ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
  
                                                                (นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ)์ 
                                            กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 


