
 
 

 

ท่ี FI202202-01      
                                         วนัท่ี  23 กุมภาพนัธ์ 2565 

 
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และผลการด าเนินงาน 

ท่ีเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกนัของปี 2563 เกินกว่าร้อยละ 20    
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีอา้งถึง ให้กรณีท่ีผลการด าเนินงานตามงบก าไรขาดทุนของบริษทัจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกนั

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

                                                                                                                                                                               (หน่วย : พนับาท) 

 
 

 
 

งบก ำไรขำดทุน 2564 % 2563 % YoY%

รำยได้รวม 3,712,765     100.0% 3,320,933     100.0% 11.8%

     รำยได้จำกกำรขำย 3,444,160       92.8% 3,268,084       98.4% 5.4%

     รำยได้อ่ืน 268,605          7.2% 52,849            1.6% 408.3%

ต้นทุนขำย 2,089,127     56.3% 2,067,232     62.2% 1.1%

ก ำไรข้ันต้น 1,623,638     43.7% 1,253,701     37.8% 29.5%

ค่ำใช้จ่ำยกำรขำยและกำรบริหำร 1,083,813     29.2% 755,750        22.8% 43.4%

    ค่ำใช้จ่ำยกำรขำย 759,883          20.5% 451,485          13.6% 68.3%

    ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร 318,255          8.6% 298,359          9.0% 6.7%

    ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียน 5,675             0.2% 5,906             0.2% -3.9%

ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 539,825        14.5% 497,951        15.0% 8.4%

    ต้นทุนทำงกำรเงิน (2,516)           -0.1% (3,153)           -0.1% -20.2%

    กลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ  (TFRS 9) (859)              0.0% 2,674              0.1% -132.1%

    ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)ในกำรลงทุนบริษัทร่วม (20,235)         -0.5% (15,555)         -0.5% 30.1%

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 516,215        13.9% 481,917        14.5% 7.1%

    ภำษีเงินได้นิติบุคคล 105,980          2.9% 95,966            2.9% 10.4%

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 410,235        11.0% 385,950        11.6% 6.3%

   ก ำไร(ขำดทุน) ส่วนของบริษัทใหญ่ 410,814          11.1% 380,161          11.4% 8.1%



 
 

 

ภาพรวม 
ผลประกอบการของ บริษทั เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ตามงบการเงินรวมประจ าปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดร้วมเท่ากบั 3,712.8  ลา้นบาท ซ่ึงเป็น

ยอดรายไดจ้ากการขายท่ีสูงท่ีสุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษทัฯ หรือคิดเป็นการเพ่ิมขึ้น 11.8% เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการเพ่ิมขึ้นของยอดขายใน
ต่างประเทศท่ีฟ้ืนตวัอย่างต่อเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลงัจากทัว่โลกเร่ิมรับการฉีดวคัซีนเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งยงัสามารถขยายฐานลูกคา้ใน
หลายช่องทางไดเ้พ่ิมมากขึ้น ในขณะท่ียอดขายในประเทศมีการปรับตวัลดลงเมื่อเทียบปีก่อนหนา้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศท่ียงัไม่
คลี่คลายลง กอปรกบัอตัราเงินเฟ้อท่ีสูงขึ้น รวมทั้งภาคการท่องเท่ียวยงัไม่ฟ้ืนตวั ส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศฟ้ืนตวัค่อนชา้ 

สัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดร้วมอยูท่ี่ 56.3% คิดเป็นการปรับตวัลดลงกว่า 3.9 pts. เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2563 โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการการเพ่ิมขึ้นของ
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต ตลอดจนการบริการจดัการตน้ทุนการผลิตต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

ส าหรับสัดส่วนค่าใชจ่้ายในการขายในปีน้ีอยู่ท่ี 759.9 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ท่ี 451.5 หรือคิดเป็นการเพ่ิมขึ้น 68.3% ซ่ึงมาจากการ
เพ่ิมขึ้นของค่าใชจ่้ายในการส่งออกจากสถานการณ์การขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ในตลาดต่างประเทศ โดยค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมขึ้นน้ีสามารถเรียกเก็บเพ่ิมเติมจากลูกคา้ใน
ต่างประเทศได ้และมีการรับรู้รายการดงักล่าวในรายไดอ่ื้น ส่งผลให้ก าไรสุทธิในไตรมาสน้ีอยู่ท่ี 410.2 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 6.3% จากปีก่อนหน้าท่ีมีก าไรสุทธิท่ี 386.0 
ลา้นบาท 
 
รายได้จากการขาย 
 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายในปี 2564 เท่ากบั 3,444.2 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นยอดรายไดจ้ากการขายท่ีสูงท่ีสุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษทัฯ คิดเป็นการเพ่ิมขึ้น 5.4% เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ โดยแบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายในประเทศ 1,209.9 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลง 20.0% เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ และรายไดจ้ากการขาย
ต่างประเทศ 2,234.3 ลา้นบาท คิดเป็นการเพ่ิมขึ้น 27.2% เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

ส าหรับรายไดจ้ากการขายในประเทศซ่ึงปรับตวัลดลง มีสาเหตุหลกัมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีทวีความรุนแรงขึ้นจากเท่ียบกบัปี
ก่อนหนา้ และการตดัสินใจโยกงบประมาณส่งเสริมการขายและการตลาดจ านวนหน่ึงจากตลาดในประเทศไปยงัตลาดต่างประเทศ ส่งผลโดยตรงต่อยอดขายในช่องทาง
การขายในร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) และร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม (Traditinoal Trade) ในขณะท่ียอดขายในช่องทาง Online และ e-Commerce ซ่ึงมีการ
เติบโตในระดบัสูง แต่ยงัไม่สามารถชดเชยยอดขายในช่องทางหลกัเดิมของบริษทัได้ อย่างไรก็ตาม บริษทัมีแผนการจดัจ าหน่ายสินคา้ใหม่ (NPD) อย่างต่อเน่ืองตั้งแต่
ปลายไตรมาส 2/2564 น้ี อนัไดแ้ก่ กาแฟแบรนด ์เพรียว คอฟฟ่ี สูตรคอลลาเจน ไทพท์ู, กาแฟแบรนดแ์ม็กซ์ทีฟ สูตรถงัเช่า และสูตรกระชายด า, ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 
SAPPE x TAKABB, บิวติ ดร้ิงค์ รูบ้ี เลด้ี และ ลูกอมครูเพ็ญศรี รวมถึงสินคา้ใหม่ในไตรมาส 4/2564 น้ี อนัไดแ้ก่ กุมิ กุมิ เยลลี่ รสโยเกิร์ต, เซ็ปเป้ อโลเวร่า 2 รสชาติ 
น ้าผ้ึงเลมอน และพีช และ เซ็ปเป้ บิวติ ดร้ิงค ์สูตรหวานนอ้ย Beauti Immu-C (บิวติ อิมมู-ซี) , Beauti Booster (บิวติ บูสเตอร์) และ Beauti Cola C (บิวติ คอลลา-ซี)โดย
บริษทัฯ คาดการณ์ว่าสินคา้ใหม่เหล่าน้ีจะสามารถท าให้ยอดขายในประเทศกลบัมาเติบโตไดห้ลงัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เร่ิมคลี่คลายลงในปี 
2565 เป็นตน้ไป 

ส าหรับรายไดจ้ากการขายต่างประเทศ บริษทัฯ ยงัสามารถเติบโตไดอ้ย่างต่อเน่ืองในทุกๆ ปีนับตั้งแต่ปี 2561 มีเพียงสถานการณ์ผิดปรกติช่วงการระบาด 
COVID-19 ของปี 2563 เท่านั้นท่ีส่งผลกระทบชะลอตวัไปบา้งเลก็น้อย ทว่าในปี 2564 รายไดจ้ากการส่งออกก็กลบัมาเติบโตถึง 27.2% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า พร้อม
สัญญาณฟ้ืนตวัอย่างชดัเจนหลงัจากทัว่โลกเร่ิมรับการฉีดวคัซีนเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งยงัสามารถขยายฐานลูกคา้ในหลายช่องทางไดเ้พ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรป 
ตะวนัออกกลาง และสหรัฐอเมริกา ส่งผลดีต่อการฟ้ืนตวัของก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภค  นอกจากน้ี ส าหรับประเทศคู่คา้หลกัในภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงการกระจายสินคา้ในร้านคา้
ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) ท าได้ในระดับสูงแลว้ บริษทัฯ ก็ได้เร่ิมท ากลยุทธ์การตลาดแบบ O2O (Online to Offline Marketing) เพ่ือขยายฐานผูบ้ริโภคใหม่ๆ 
ตลอดจนสร้าง Loyalty กบัผูบ้ริโภคเดิมในตลาดดงักล่าวดว้ย ส่งผลให้ยอดขายต่างประเทศในภาพรวมยงัสามารถเติบโตไดเ้กินกว่าเป้าหมายท่ีวางไว ้  

ทั้งน้ีรายไดก้ารขายในต่างประเทศในไตรมาสสุดทา้ยของปีน้ีมีการปรับตวัลดลงเมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน จากสถานการณ์การขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ท่ี
ยงัไม่คลี่คลายตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 ประกอบกบัการฟ้ืนตวัของอุปสงค์ในตลาด จึงท าให้มียอดส่งออกบางส่วนถูกเลื่อนไปบนัทึกยอดขายในไตรมาส 1/2565 และ
ส าหรับค่าระวางการขนส่งสินคา้เพ่ิมสูงขึ้น ทางบริษทัฯ ก็ไดม้ีการหารือกบัพนัธมิตรในการท่ีจะบริหารจดัการปัญหาในส่วนน้ีตลอดทั้งปี 2564 และไม่ส่งผลกระทบต่อ
ก าไรสุทธิในภาพรวมบริษทัฯ แต่อยา่งใด  

 
 
 
 



 
 

 

ต้นทุนขาย 
 ตน้ทุนขายในปี 2564 คิดเป็น 56.3% ตอ่รายไดร้วม ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ท่ี 62.2% อนัเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของอตัราการใชก้ าลงัการผลิต
หลงัจากท่ียอดขายในตลาดต่างประเทศมีการฟ้ืนตวัอยา่งมาก และการบริการจดัการตน้ทุนการผลิตต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัฯยงัคงให้
ความส าคญักบัแผนงานการเพ่ิมอตัราก าลงัการผลิต และแผนงานการลดตน้ทุนอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือรองรับกบัสถานะการณ์การผนัผวนของราคาตน้ทุนการผลิตในปี 2565 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 บริษทัฯ มีสัดส่วนค่าใชจ่้ายในการขายต่อรายไดร้วมในปี 2564 เท่ากบั 20.5% ของรายไดร้วม ปรับตวัเพ่ิมขึ้น 6.9 pts เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ท่ี 13.6% โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการลงทุนดา้นการตลาดโดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของค่าใชจ่้ายในการส่งออกจากสถานการณ์การขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์
ในตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้ค่าระวางการขนส่งสินคา้เพ่ิมสูงขึ้น  

ในปัจจุบนับริษทัฯ เป็นผูจ้ดัหาผูใ้ห้บริการการขนส่งทางเรือให้กบัลูกคา้ต่างประเทศบางราย เน่ืองจากสามารถจดัหาอตัราค่าบริการท่ีต ่ากว่าอตัราค่าบริการท่ี
ลูกคา้ในต่างประเทศจดัหาเอง และเรียกเก็บค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีคืนในภายหลงั ในส่วนน้ีจึงท าให้ทั้งค่าใชจ่้ายในการขายและรายไดอ่ื้นเพ่ิมสูงขึ้นชดเชยกนัตั้งแต่ไตรมาส 
1/2564 เป็นตน้มา   

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีการปรับลดงบประมาณการตลาดในประเทศบางส่วน และเพ่ิมงบประมาณการตลาดในต่างประเทศเพ่ือสร้างการรับรู้ การขยายฐาน
ผูบ้ริโภค รวมถึงสร้าง Awareness และ Loyalty กบัผูบ้ริโภคต่างประเทศมากขึ้นผ่านกลยุทธ์แบบ O2O (Online to Online/Offline Marketing) ส่งผลให้การเติบโตของ
ยอดขายในตลาดต่างประเทศเติบโตอยา่งกา้วกระโดด เพื่อชดเชยการชะลอตวัลงของยอดขายในประเทศ 

ทั้งน้ี สัดส่วนค่าใชจ่้ายในการขายท่ีไม่รวมการเพ่ิมขึ้นของค่าใชจ่้ายในการส่งออกต่อรายไดร้วมดงักล่าว ยงัคงอยู่ในการควบคุมและบริหารจดัการไดโ้ดย
ค านึงถึงประสิทธิภาพของการใชง้บประมาณ ภายใตภ้าวะตลาดท่ีไม่ปรกติจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายการบริหารในปีน้ีเท่ากบั 318.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 8.6% ต่อรายไดร้วม ปรับตวัลดลงจากปีก่อนหน้าท่ี 9.0% ต่อรายไดร้วม เน่ืองจาก
อตัราการเติบโตของรายไดร้วมสูงกว่าการเติบโตของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)ในการลงทุนในบริษัทร่วม 
 ในปีน้ี บริษทัฯ รับรู้ขาดทุนจ านวน 20.2 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการร่วมลงทุนใน บริษทั ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จ ากดั (คิดจากการถือหุ้น 25%) 
โดยเป็นการลงทุนดา้นค่าใชจ่้ายทางการขายและการตลาดเพื่อสร้าง Brand Awareness ในระยะกลาง-ยาวตามแผนงานท่ีวางไว ้ และคาดการณ์ว่าผลขาดทุนดงักล่าวจะ
ลดลงอยา่งมีนัยส าคญัในปี 2565 เป็นตน้ไป 
 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 

 ก าไรสุทธิในปี 2564 เท่ากบั 410.2 ลา้นบาทหรือคิดเป็น 11.0% ต่อรายไดร้วม เติบโต 6.3% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ท่ี 386.0 ลา้นบาท 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

                                                                ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
  
                                                                (นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ)์ 
                                            กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 


