
 
 

 

ท่ี FI202105-01      
    วนัท่ี  14 พฤษภาคม 2564 

 
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 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 Q1/2021 % Q1/2020 % Q4/2020 % YoY% QoQ%

รำยได้รวม 772,639           100.0% 844,351           100.0% 813,831          100.0% -8.5% -5.1%

     รำยได้จำกกำรขำย 734,289             95.0% 830,046             98.3% 793,259             97.5% -11.5% -7.4%

     ก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียน -                   0.0% -                   0.0% 6,657                 0.8% -100.0%

     รำยได้อ่ืน 38,350               5.0% 14,305               1.7% 13,915               1.7% 168.1% 175.6%

ต้นทุนขำย 459,650           59.5% 533,436           63.2% 502,558          61.8% -13.8% -8.5%

ก ำไรข้ันต้น 312,989           40.5% 310,915           36.8% 311,273          38.2% 0.7% 0.6%

ค่ำใช้จ่ำยกำรขำยและกำรบริหำร 193,310           25.0% 206,662           24.5% 202,609          24.9% -6.5% -4.6%

    ค่ำใช้จ่ำยกำรขำย 118,404             15.3% 106,005             12.6% 127,037             15.6% 11.7% -6.8%

    ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร 70,300               9.1% 75,057               8.9% 75,572               9.3% -6.3% -7.0%

    ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียน 4,606                 0.6% 25,600               3.0% -                   0.0% -82.0% 100.0%

ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 119,679           15.5% 104,253           12.3% 108,664           13.4% 14.8% 10.1%

    ต้นทุนทำงกำรเงิน (656)                 -0.1% (863)                 -0.1% (710)                 -0.1% -24.0% -7.6%

    กลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ  (TFRS 9) (170)                 0.0% 1,161                 0.1% (1,445)              -0.2% -114.6% -88.2%

    ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)ในกำรลงทุนบริษัทร่วม (9,286)              -1.2% (3,105)              -0.5% (97)                   0.0% 199.1% 9473.2%

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 109,567           14.2% 101,446           12.0% 106,412           13.1% 8.0% 3.0%

    ภำษีเงินได้นิติบุคคล 24,519               3.2% 18,445               2.1% 19,676               2.4% 32.9% 24.6%

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 85,048            11.0% 83,001            9.8% 86,736            10.7% 2.5% -1.9%

   ก ำไร(ขำดทุน) ส่วนของบริษัทใหญ่ 86,568               11.2% 82,011               9.7% 82,624               10.2% 5.6% 4.8%



 
 

 

ภาพรวม 
ผลประกอบการของ บริษทั เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ตามงบการเงินรวมในไตรมาส 1/2564 บริษทัฯ มีรายได้รวมเท่ากบั 

772.6  ลา้นบาท ลดลง 8.5% เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อน โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการปรับตวัลดลงของรายไดจ้ากการสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคทั้งในตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศปรับตวัลดลง โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบ
กบัไตรมาส 1/2563 ซ่ึงมีผลกระทบของการแพร่ระบาดเพียงปลายไตรมาสเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ตลาดในประเทศยงัคงมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง
ของกลุ่มสินคา้หลกัอย่าง Functional Drink Category ตั้งแต่ช่วงไตรมาสท่ี 2/2563  ตลาดต่างประเทศเร่ิมเห็นการฟ้ืนตวัของยอดขายในบางกลุ่ม
ประเทศแลว้หลงัจากทัว่โลกเร่ิมรับการฉีดวคัซีนเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ โดยบริษทัฯ คาดการณ์ตลาดต่างประเทศจะเร่ิมเห็นการเติบโตอย่างมีนัยส าคญัตั้งแต่
ไตรมาส 2-3/2564 เป็นตน้ไป  

สัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดร้วม ปรับตวัลดลงท่ี 3.7 pts. เป็น 59.5% โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการปรับลดอตัราภาษีสรรพาสามิตรในอตัรา
ภาษีใหม่ท่ี 3% ของราคาคา้ปลีกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 และการบริการจดัการตน้ทุนการผลิตต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

ส าหรับสัดส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในไตรมาสน้ีอยูท่ี่ 188.7 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นเลก็นอ้ยเมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกันปี
ก่อนท่ี 181.1 หรือคิดเป็นการเพ่ิมขึ้น 4.2% ส่งผลให้ก าไรสุทธิในไตรมาสน้ีอยูท่ี่ 85.0 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 2.5% จากไตรมาสเดียวกนักบัปีก่อนหน้าท่ี
มีก าไรสุทธิท่ี 83.0 ลา้นบาท 
 
รายได้จากการขาย 
 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายในไตรมาสน้ี เท่ากบั 734.3 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกนักบัปีก่อนหนา้ท่ี 830.0 ลา้นบาท หรือลดลง 
11.5% เปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 1/2563 ซ่ึงเป็นช่วงแรกของการแพร่ระบาดของโควิต-19 และกระทบต่อผลการด าเนินงานเพียงช่วงปลายไตรมาส
เท่านั้น 

ส าหรับรายไดจ้ากการขายในประเทศยงัคงมียอดขายลดลงจากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลกัมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19  ระลอกท่ี 3 ในช่วงตน้ปี 2564 แต่อยา่งไรก็ตามตาม กลุ่มสินคา้หลกัอยา่ง Functional Drink Category โดยเฉพาะสินคา้แบรนด ์บิวติ ดร๊ิงค์ 
ยงัท่ีมีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ช่วงไตรมาสท่ี 2/2563 จนถึงปัจจุบนั 

ส าหรับรายไดก้ารขายในต่างประเทศ มีปรับตวัลดลดลงจากปีก่อนหน้า ซ่ึงมีผลบางส่วนจากสถานการณ์การขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์
ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 และยงัคงไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย ซ่ึงเป็นตลาด
ท่ีใหญ่ท่ีสุด ทั้งน้ี บริษทัฯ เร่ิมเห็นสัญญาณการฟ้ืนตวัท่ีดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2/2564 เป็นตน้ไป ทั้งจากสถานการณ์การขาดแคลนตูค้อนแทนเนอร์
และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีหลงัจากหลายประเทศทัว่โลกเร่ิมรับวคัซีนเพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ และคาดการณ์ว่ายอดขายปีน้ีของ
ตลาดต่างประเทศ จะกลบัมาเติบโตไดดี้ตามปัจจยัพ้ืนฐานเดิมของบริษทัฯ 
 
ต้นทุนขาย 
 ตน้ทุนขายในไตรมาส 1/2564 คิดเป็น 59.5% ต่อรายไดร้วม ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหนา้ท่ี 63.2% อนัเป็นผลมา
จากปรับลดอตัราภาษีสรรพาสามิตรในอตัราภาษีใหม่ท่ี 3% ของราคาคา้ปลีก ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 และหากพิจารณาตน้ทุนการผลิตโดยไม่
รวมผลกระทบจากภาษีสรรสามิต บริษทัยงัคงมีสัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดร้วมท่ีลดลง 0.7 pts จากการบริการจดัการตน้ทุนการผลิตต่างๆให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 บริษทัฯ มีสัดส่วนค่าใชจ่้ายในการขายต่อรายไดร้วมในไตรมาสน้ีเท่ากบั 15.3%  ปรับตวัเพ่ิมขึ้น 2.7 pts เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปี
ก่อนหน้าท่ี 12.6% โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลงทุนดา้นการตลาดโดยเฉพาะเคร่ืองด่ืมและขนมเพ่ือสุขภาพในประเทศ สอดคลอ้งกบัแนวโน้ม
ตลาด Functional Products ท่ียงัคงเติบโตไดดี้ รวมถึงการเพ่ิมขึ้นบางส่วนของค่าใชจ่้ายในการส่งออกจากสถานการณ์การขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์
ในตลาดต่างประเทศ ซ่ึงทางบริษทัฯ คาดการณ์แนวโนม้ท่ีจะคลี่คลายลงในไตรมาสท่ี 2/2564 เป็นตน้ไป 



 
 

 

ทั้งน้ี สัดส่วนค่าใชจ่้ายในการขายต่อรายไดร้วมดงักล่าวยงัคงอยูใ่นการควบคุม และบริหารจดัการโดยค านึงถึงประสิทธิภาพของการใช้
งบประมาณภายใตภ้าวะตลาดท่ีไม่ปรกติจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายการบริหารในไตรมาสน้ีเท่ากบั 70.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 9.1% ต่อรายไดร้วม ลดลงเลก็นอ้ยจากไตรมาสเดียวกนัปี
ก่อนหนา้ท่ี 75.1 ลา้นบาท 

 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)ในการลงทุนในบริษัทร่วม 
 ในไตรมาสน้ี บริษทัฯ รับรู้ขาดทุนจ านวน 9.3 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการร่วมลงทุนใน บริษทั ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จ ากดั 
(คิดจากการถือหุ้น 25%) โดยเป็นการลงทุนทางการขายและการตลาดเพื่อสร้าง Brand Awareness  ในระยะกลาง-ยาวตามแผนงานท่ีวางไว ้
 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ

 ก าไรสุทธิในไตรมาส 1/ 2564 เท่ากบั 85.0 ลา้นบาทหรือคิดเป็น 11.0% ต่อรายไดร้วม เติบโต 2.5% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อน
หนา้ 

 
 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 

                                                                ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
  
                                                                (นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ)์ 
                                            กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 


