
 
 

 

ท่ี FI202205-01      
                                         วนัท่ี  11 พฤษภาคม 2565 

 
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และผลการด าเนินงาน 

ท่ีเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกนัของปี 2564 เกินกว่าร้อยละ 20    
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีอา้งถึง ให้กรณีท่ีผลการด าเนินงานตามงบก าไรขาดทุนของบริษทัจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกนั

ของปีก่อนเกินร้อยละ 20 ก าหนดให้บริษทัจดทะเบียนต้องท ารายงานช้ีแจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมกับน าส่งงบการเงินนั้น บริษทัฯ ขอช้ีแจงผล
ประกอบการของบริษทัฯ รายละเอียด ดงัน้ี 
 

                                                                                                                                                                                                                              (หน่วย : พนับาท) 

 
 

 

งบก ำไรขำดทุน Q1/2022 % Q1/2021 % Q4/2021 % YoY% QoQ%

รำยได้รวม 1,142,741     100.0% 772,639        100.0% 895,768        100.0% 47.9% 27.6%

     รำยได้จำกกำรขำย 1,018,978       89.2% 734,289          95.0% 818,720          91.4% 38.8% 24.5%

     ก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียน 1,499              0.1% -                0.0% -                0.0% 100.0% 100.0%

     ก ำไรจำกกำรเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทร่วม -                0.0% -                0.0% -                0.0%

     รำยได้อ่ืน 122,264          10.7% 38,350            5.0% 77,048            8.6% 218.8% 58.7%

ต้นทุนขำย 598,692        52.4% 459,650        59.5% 497,604        55.6% 30.2% 20.3%

ก ำไรข้ันต้น 544,049        47.6% 312,989        40.5% 398,164        44.4% 73.8% 36.6%

ค่ำใช้จ่ำยกำรขำยและกำรบริหำร 350,708        30.7% 193,310        25.0% 322,190        36.0% 81.4% 8.9%

    ค่ำใช้จ่ำยกำรขำย 266,289          23.3% 118,404          15.3% 237,896          26.6% 124.9% 11.9%

    ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร 84,419            7.4% 70,300            9.1% 86,639            9.7% 20.1% -2.6%

    ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียน -                0.0% 4,606              0.6% (2,345)           -0.3% -100.0% -100.0%

ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 193,341        16.9% 119,679        15.5% 75,974         8.5% 61.5% 154.5%

    ต้นทุนทำงกำรเงิน (560)              0.0% (656)              -0.1% (625)              -0.1% -14.6% -10.4%

    กลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ  (TFRS 9) 134                0.0% (170)              0.0% (530)              -0.1% -178.8% -125.3%

    ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)ในกำรลงทุนบริษัทร่วม 815                0.1% (9,286)           -1.2% (3,730)           -0.4% -108.8% -121.9%

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 193,730        17.0% 109,567        14.2% 71,090         7.9% 76.8% 172.5%

    ภำษีเงินได้นิติบุคคล 37,523            3.3% 24,519            3.2% 14,069            1.6% 53.0% 166.7%

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 156,207        13.7% 85,048         11.0% 57,020         6.4% 83.7% 174.0%

   ก ำไร(ขำดทุน) ส่วนของบริษัทใหญ่ 153,388          13.4% 86,568            11.2% 55,381            6.2% 77.2% 177.0%



 
 

 

ภาพรวม 
 

ผลประกอบการของ บริษทั เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ตามงบการเงินรวมในไตรมาส 1/2565 บริษทัฯ มีรายไดร้วมเท่ากบั 1,142.7  ลา้นบาท ซ่ึง
เป็นยอดรายไดจ้ากการขายท่ีสูงท่ีสุดรายไตรมาสตั้งแต่ก่อตั้งบริษทัฯ (All Time High)  คิดเป็นการเติบโต 47.9% เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนักบัปีก่อนหน้า 
โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการเติบโตของยอดขายในต่างประเทศจากทั้งในภูมิภาค เอเชีย ยโุรป และตะวนัออกลาง จากการฟ้ืนตวัอย่างกา้วกระโดดของการบริโภค รวมถึง
การท่ีบริษทัยงัคงสามารถขยายช่องทางการขายในตลาดต่างประเทศไดอ้ย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะช่องทางการขายในร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) ท่ีมีสาขาอยู่ทัว่
ประเทศ (National Chain)  

สัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดร้วมอยูท่ี่ 52.4% คิดเป็นการปรับตวัลดลงกว่า 7.1 pts. เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนักบัปีก่อนหนา้ โดยมีปัจจยัหลกัมาจาก
การเพ่ิมขึ้นของอตัราการใชก้ าลงัการผลิต ตลอดจนการบริการจดัการตน้ทุนการผลิตต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

ส าหรับสัดส่วนค่าใชจ่้ายในการขายในไตรมาสน้ีอยู่ท่ี 266.3 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนักบัปีก่อนหน้าท่ี 118.4 หรือคิดเป็นการ
เพ่ิมขึ้น 124.9% ซ่ึงมาจากการเพ่ิมขึ้นของค่าใชจ่้ายในการส่งออกจากสถานการณ์การขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ในตลาดต่างประเทศ โดยค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมขึ้นน้ีสามารถ
เรียกเก็บเพ่ิมเติมจากลูกคา้ในต่างประเทศได ้และมีการรับรู้รายการดงักล่าวในรายไดอ่ื้น ส่งผลให้ก าไรสุทธิในไตรมาสน้ีอยูท่ี่ 156.2 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นก าไรสุทธิรายไตร
มาสท่ีสูงท่ีสุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษทัฯ คิดเป็นการเพ่ิมขึ้น 83.7% จากไตรมาสเดียวกนักบัปีก่อนหนา้ท่ีมีก าไรสุทธิท่ี 85.0 ลา้นบาท 
 
รายได้จากการขาย 
 
 บริษทัฯ มีรายได้จากการขายในไตรมาสน้ี เท่ากับ 1,019.0 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นยอดรายได้จากการขายรายไตรมาสท่ีสูงท่ีสุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษทัฯ (All Time 
High)   คิดเป็นการเพ่ิมขึ้น 38.8% เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนักบัปีก่อนหนา้  

รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 768.2 ลา้นบาท คิดเป็นการเพ่ิมขึ้น 69.7% เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนักบัปีก่อนหน้า ซ่ึงเป็นการปรับฐานใหม่ของ
ตลาดต่างประเทศจากความสามารถในการขยายฐานลูกคา้เขา้สู่หลายช่องทางหลกัไดเ้พ่ิมมากขึ้น โดยขยายช่องทางจดัจ าหน่ายเขา้สู่ห้างคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern 
Trade) ทวีปยโุรป สามารถเพ่ิมช่องทางกระจายสินคา้ให้ครอบคลุมในหลายๆ ประเทศ ทั้งยงัมีการฟ้ืนตวัของการบริโภคในทวีปเอเชียและตะวนัออกกลางอยา่งชัดเจน 
ส่งผลให้มียอดค าสั่งซ้ือในทุกภูมิภาคเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคญั ซ่ึงสินคา้ท่ีได้รับความนิยมท่ีสุดในตลาดต่างประเทศคือ เคร่ืองด่ืมผสมวุน้มะพร้าวแบรนด์ โมกุ โมกุ 
(Mogu Mogu) และเคร่ืองด่ืมผสมว่านหางจระเข ้เซ็ปเป้ อโลเวร่า ดร้ิงค ์เป็นตน้ จากปัจจุบนัท่ี SAPPE มีการส่งออกสินคา้ไปกว่า 90 ประเทศทัว่โลก โดยเห็นไดจ้ากการ
เติบโตของยอดขายในไตรมาสน้ีเทียบกบัไตรมาสก่อนในแต่ละภูมิภาค อนัไดแ้ก่ทวีปยโุรปมีการเติบโตสูงถึง 136%, ทวีปเอเซียเติบโต 77% และตะวนัออกกลางเติบโต 
58% ซ่ึงบริษทัฯ ยงัคงคาดการณ์การเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในไตรมาสต่อๆ ไป    

ส าหรับรายไดจ้ากการขายในประเทศ 250.8 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลง 11.0% เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนักบัปีก่อนหน้า เน่ืองจากขอ้จ ากัดด้าน
ก าลงัการผลิตของโรงงานท่ีตอ้งรองรับการเติบโตอย่างกา้วกระโดดในตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้บริษทัฯ ตดัสินใจโยกงบประมาณส่งเสริมการขายและการตลาด
จ านวนหน่ึงจากตลาดในประเทศไปยงัตลาดต่างประเทศ พร้อมกับปรับลดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย แผนการตลาด และแผนการออกสินคา้ใหม่ของตลาดใน
ประเทศในไตรมาสน้ี อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงการเพ่ิมงบประมาณการลงทุนบนช่องทาง Online และ e-Commerce ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีบริษทัฯ เลง็เห็นศกัยภาพและ
โอกาสในระดบัสูงในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ต้นทุนขาย 
 บริษทัเร่ิมรับรู้ตน้ทุนการผลิตท่ีปรับตวัสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะอยา่งย่ิง ตน้ทุนเม็ดพลาสติก (PET Resin) ท่ีสูงขึ้นตามราคาน ้ ามนั อยา่งไรก็ตาม ตน้ทุน
ขายในไตรมาส 1/2565 คิดเป็น 52.4% ต่อรายไดร้วม ปรับตวัลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนักบัปีก่อนหนา้ท่ี 59.5% อนัมีสาเหตุมาจาก 

1. การเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของยอดขายต่างประเทศซ่ึงมีอตัราก าไรขั้นตน้สูงกว่ายอดขายในประเทศ ปรับตวัจาก 60% ในไตรมาสเดียวกนักบัปีก่อนหนา้เป็น 
75% ในไตรมาสน้ี 

2. การเพ่ิมขึ้นของยอดขายต่างประเทศบางส่วนจากการอ่อนค่าของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ  
3. การเพ่ิมขึ้นของอตัราการใชก้ าลงัการผลิต เพื่อรองรับการปรับฐานใหม่ของตลาดต่างประเทศท่ีเติบโตอยา่งมาก  
4. การบริการจดัการตน้ทุนการจากกระบวนการผลิตท่ีด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง อาทิเช่น การวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากร

บุคคลดา้นการผลิต การเพ่ิมผลผลิตสุทธิ (Yield) และลดการสูญเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต (Loss) 
5. โครงการลงทุนลดตน้ทุนการผลิตดา้นอ่ืนๆ เช่น โครงการลงทุนติดตั้งโซล่าเซลลเ์พื่อประหยดัค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน การใช ้ Machine Learning เพื่อ

ตรวจสอบคุณภาพสินคา้ และ Automation Process เพื่อทดแทนการใชแ้รงงานทัว่ไป 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 บริษทัฯ มีสัดส่วนค่าใชจ่้ายในการขายต่อรายได้รวมในไตรมาสน้ี เท่ากบั 23.3% ของรายไดร้วม ปรับตวัเพ่ิมขึ้น 8.0 pts เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้าท่ี 15.3% 
โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมขึ้นของค่าใชจ่้ายในการส่งออกจากสถานการณ์การขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ในตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้ค่าระวางการขนส่งสินคา้
เพ่ิมสูงขึ้น  

ในปัจจุบนับริษทัฯ เป็นผูจ้ดัหาผูใ้ห้บริการการขนส่งทางเรือให้กบัลูกคา้ต่างประเทศบางราย เน่ืองจากสามารถจดัหาอตัราค่าบริการท่ีต ่ากว่าอตัราค่าบริการท่ี
ลูกคา้ในต่างประเทศจดัหาเอง และเรียกเก็บค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีคืนในภายหลงั ในส่วนน้ีจึงท าให้ทั้งค่าใชจ่้ายในการขายและรายไดอ่ื้นเพ่ิมสูงขึ้นชดเชยกนัตั้งแต่ไตรมาส 
1/2564 เป็นตน้มา  ทั้งน้ี สัดส่วนค่าใชจ่้ายในการขายท่ีไม่รวมการเพ่ิมขึ้นของค่าใชจ่้ายในการส่งออกต่อรายไดร้วมดงักล่าว ยงัคงอยูใ่นการควบคุมและบริหารจดัการได้
ตามงบประมาณ สอดคลอ้งกบัแผนการท าการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งปี โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของการใชง้บประมาณเป็นส าคญั 

 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายการบริหารในไตรมาสน้ีเท่ากบั 84.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 7.4% ต่อรายไดร้วม ปรับตวัลดลงจากไตรมาสเดียวกนักบัปีก่อนหน้าท่ี 9.1% 
ต่อรายไดร้วม เน่ืองจากยอดขายเติบโตสูงกว่าการเพ่ิมขึ้นของค่าใชจ่้ายในการบริหารอยา่งมีนยัส าคญั 

 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)ในการลงทุนในบริษัทร่วม 
 ในไตรมาสน้ี บริษทัฯ รับรู้ส่วนแบ่งก าไรในการลงทุนในบริษทัร่วมจ านวน 0.8 ลา้นบาท เป็นผลก าไรมาจากเงินลงทุนใน บริษทั เอม็อินเทลลิเจนซ์ จ ากดั 
(คิดจากการถือหุ้น 16.2%) ท่ี 1.1 ลา้นบาท และ เป็นผลขาดทุนจากเงินลงทุนใน บริษทั ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จ ากดั (คิดจากการถือหุ้น 25.0%) ท่ี 0.3 ลา้นบาท โดย
บริษทัฯ คาดการณ์ผลประกอบการของ บริษทั ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จ ากดั ใน 9 เดือนท่ีเหลือจะมีผลประกอบการท่ีดีขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัจากปีก่อนหนา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 
 ก าไรสุทธิในไตรมาส 1/2565 เท่ากบั 156.2 ลา้นบาทหรือคิดเป็น 13.7% ต่อรายไดร้วม เติบโต 83.7% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนักบัปีก่อนหน้าท่ี 85.0 

ลา้นบาท 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

                                                                ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
  
                                                                (นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ)์ 
                                            กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 


