บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

2.1. ประวัติความเป็ นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “อิชติ นั ”) เดิมชื่อ บริษทั ไม่ตนั จำกัด ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 2553 ด้วยทุน
จดทะเบียน 500 ล้ำนบำท เพื่อดำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรญี่ปนุ่ แบบฟิวชั ่นสเต็คคอร์สและร้ำนช็อกโกแลตสดสไตล์ญ่ปี นุ่ ผลิตและ
จำหน่ ำยเครื่องดื่ม อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้ทมี งำนบริษทั ฯ มุง่ เน้นธุรกิจเครื่องดื่มเพียงอย่ำงเดียวเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรเป็ นผูน้ ำ
ธุรกิจเครื่องดื่มชำเขียวคุณภำพระดับยอดฝีมอื ของประเทศไทย บริษทั ฯ ได้ขำยธุรกิจอำหำรออกไปในเดือน มกรำคม 2556
สำหรับธุรกิจเครื่องดื่มซึง่ เป็ นส่วนงำนทีด่ ำเนินงำนต่อเนื่อง บริษทั ฯ ได้เริม่ ต้นด้วยกำรเป็ นผูจ้ ำหน่ำยเครื่องดื่มฟงั ก์ชนั นัล จำนวน 2
รสชำติ ภำยใต้ช่อื ทำงกำรค้ำ อิชติ นั ดับเบิล้ ดริง๊ ค์ ตัง้ แต่เดือนมกรำคม ปี 2554 และวำงจำหน่ำยเครื่องดื่มชำเขียวพร้อมดื่มครัง้ แรก
จำนวน 3 รสชำติ ภำยใต้ช่อื ทำงกำรค้ำ อิชติ นั กรีนที ตัง้ แต่เดือนพฤษภำคม ปี 2554 โดยเป็ นกำรว่ำจ้ำงผูผ้ ลิตภำยนอกเป็ นผูผ้ ลิต
ต่อมำ บริษทั ฯ ลงทุนก่อสร้ำงโรงงำนเครื่องดื่มทีม่ กี ำลังกำรผลิต 1 สำยกำรผลิตขวดและ 1 สำยกำรผลิตกล่อง ทีส่ วนอุตสำหกรรมโรจ
นะ จ. พระนครศรีอยุธยำ และโรงงำนเริม่ ดำเนินกำรทดสอบกำรผลิตครัง้ แรกในเดือนกันยำยน 2554 ทัง้ นี้ เกิดเหตุกำรณ์มหำอุทกภัย
ในเดือนตุลำคม 2554 ส่งผลให้สำยกำรผลิตของบริษทั ฯ ได้รบั ควำมเสียหำย โดยโรงงำนสำมำรถเริม่ ดำเนินกำรผลิตในช่วงต้นปี
2555 ด้วยกำลังกำรผลิต 1 สำยกำรผลิตขวดและ 1 สำยกำรผลิตกล่อง นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังได้เพิม่ กำลังกำรผลิตอีก 1
สำยกำรผลิตขวดและ 1 สำยกำรผลิตกล่อง ในปี 2555
ระหว่ำงปี 2556 บริษทั ฯ ได้ลงทุนเพิม่ กำลังกำรผลิตอีก 1 สำยกำรผลิตขวดรวมเป็ น 3 สำยกำรผลิตขวดและ 2 สำยกำรผลิตกล่อง
เพื่อรองรับควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภคทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ทัง้ นี้ ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีกำลังกำรผลิตทัง้ หมด 600 ล้ำนขวดและ 200 ล้ำน
กล่องต่อปี โดยผลิตและจำหน่ำยเครื่องดื่มทัง้ หมดเป็ นจำนวน 21 รสชำติซง่ึ สำมำรถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็ น 5 กลุ่ม ได้แก่ (1)
เครื่องดื่มชำเขียวพร้อมดื่มภำยใต้ช่อื สินค้ำ “อิชติ นั กรีนที” (2) เครื่องดื่มฟงั ก์ชนั นัล ภำยใต้ช่อื สินค้ำ “ดับเบิล้ ดริง๊ ค์” (3) เครื่องดื่มชำ
ดำ ภำยใต้ช่อื สินค้ำ “อิชติ นั ดรำก้อน แบล็คที” (4) เครื่องดื่มชำเขียวผสมสมุนไพรสูตรจับเลีย้ ง ภำยใต้ช่อื สินค้ำ “เย็น เย็น โดย อิชิ
ตัน” และ (5) เครื่องดื่มชำสูตรหวำนน้อย ภำยใต้ช่อื สินค้ำ “อิชติ นั ซีเล็คเต็ด”
ลำดับควำมเป็ นมำ กำรเปลีย่ นแปลงและพัฒนำกำรทีส่ ำคัญ สรุปได้ดงั นี้
เดือน / ปี
เหตุการณ์ที่สาคัญ
ปี 2553
ก.ย. 2553
- ก่อตัง้ บริษทั ไม่ตนั จำกัด เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 500.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุน้
สำมัญจำนวน 5.0 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้ 100 บำท/หุน้
พ.ย. 2553
- เข้ำทำสัญญำจะซือ้ จะขำยที่ดนิ ตัง้ อยูท่ ่ี สวนอุตสำหกรรมโรจนะ จ. พระนครศรีอยุธยำ พืน้ ทีร่ วม
75-3-80 ไร่ เพื่อก่อสร้ำงอำคำรโรงงำน
- ยื่นขอบัตรส่งเสริมกำรลงทุน และดำเนินขอใบอนุญำตอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินธุรกิจ
ธ.ค. 2553
- ว่ำจ้ำงผูผ้ ลิตภำยนอกผลิตเครื่องดื่ม อิชติ นั ดับเบิล้ ดริง๊ ค์ และเริม่ ทำกำรตลำดและประชำสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ดับเบิล้ ดริง๊ ค์
ปี 2554
ม.ค. 2554
- วำงจำหน่ำยเครื่องดื่มฟงั ก์ชนั นัล อิชติ นั ดับเบิล้ ดริง๊ ค์ ขนำดบรรจุ 420 มล.
มี.ค. 2554
- ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2554 มีมติอนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 600.0 ล้ำนบำท แบ่ง
ออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 6.0 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้ 100 บำท/หุน้ โดยเป็ นกำรเพิม่ ทุนให้กบั ผูถ้ อื หุน้
เดิม

ส่วนที่ 2 หน้ำ 5

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

เดือน / ปี
เม.ย. 2554

-

พ.ค. 2554
ก.ย. 2554

-

ต.ค. 2554

-

พ.ย. 2554
ปี 2555
ม.ค. 2555
มี.ค.-เม.ย. 2555

-

ก.ค. 2555
ก.ย. 2555

-

-

ปี 2556
ม.ค. 2556
ก.พ. 2556
มี.ค. 2556
มิ.ย. 2556

-

ก.ค. 2556

-

ปี 2557
มี.ค. 2557

-

เหตุการณ์ที่สาคัญ
ได้รบั บัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่ 1496(2)/2554 (สิทธิและ
ประโยชน์ เงื่อนไขทีส่ ำคัญโดยสรุป ปรำกฎตำมหัวข้อ 3 “กำรประกอบธุรกิจของแต่ละสำยผลิตภัณฑ์”)
วำงจำหน่ำยเครื่องดื่มชำเขียวพร้อมดื่ม อิชติ นั กรีนที แบบขวด ขนำดบรรจุ 420 มล.
โรงงำนเริม่ ทดสอบกระบวนกำรผลิตครัง้ แรกด้วยกำลังกำรผลิต 1 สำยกำรผลิตขวด และ 1
สำยกำรผลิตกล่อง
เกิดเหตุกำรณ์มหำอุทกภัย ส่งผลให้บริษทั ฯ มีคำ่ ใช้จำ่ ยจำกมหำอุทกภัยรวม 1,180.6 ล้ำนบำท
ในขณะทีม่ รี ำยได้ทร่ี บั รูจ้ ำกเงินชดเชยจำกบริษทั ประกันภัยส่วนแรก จำนวน 600.0 ล้ำนบำท ทำให้
บริษทั ฯ มีผลขำดทุนสุทธิจำกมหำอุทกภัยทีร่ บั รูใ้ นปี 2554 จำนวน 580.6 ล้ำนบำท ในปี ถดั ไป บริษทั ฯ
ได้รบั เงินชดเชยทัง้ หมดจำกบริษทั ประกันภัย ทำให้ตอ้ งรับรูเ้ ป็ นรำยได้สว่ นทีเ่ หลือในปี 2555 เพิม่ อีก
จำนวน 518.8 ล้ำนบำท (สุทธิจำกรำยกำรขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ในปี 2555
จำนวน 50.5 ล้ำนบำท)
เปลีย่ นชื่อบริษทั ฯ เป็ น บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด
วำงจำหน่ำยเครื่องดื่มอิชติ นั กรีนที แบบกล่อง ขนำดบรรจุ 250 มล.
โรงงำนเริม่ ดำเนินกำรผลิตด้วยกำลังกำรผลิต 1 สำยกำรผลิตขวด (มี.ค.) และ 1 สำยกำรผลิตกล่อง
(เม.ย.)
เพิม่ กำลังกำรผลิตอีก 1 สำยกำรผลิตกล่อง รวมเป็ น 2 สำยกำรผลิตกล่อง
เพิม่ กำลังกำรผลิตอีก 1 สำยกำรผลิตขวด รวมเป็ น 2 สำยกำรผลิตขวด
ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 4/2555 มีมติอนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 1,000.0 ล้ำนบำท แบ่ง
ออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 10.0 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้ 100 บำท/หุน้ โดยเป็ นกำรเพิม่ ทุนให้กบั ผูถ้ อื
หุน้ เดิม
วำงจำหน่ำยเครื่องดื่มชำดำพร้อมดื่ม อิชติ นั ดรำก้อน แบล็คที ขนำดบรรจุ 420 มล.
วำงจำหน่ำยเครื่องดื่มอิชติ นั กรีนที ขนำดบรรจุ 840 มล.
จำหน่ ำยธุรกิจอำหำร
วำงจำหน่ำยเครื่องดื่มชำเขียวสมุนไพรสูตรจับเลี้ยง เย็น เย็น โดย อิชติ นั ขนำดบรรจุ 400 มล.
เพิม่ กำลังกำรผลิตอีก 1 สำยกำรผลิตขวด รวมเป็ น 3 สำยกำรผลิตขวด
วำงจำหน่ำยเครื่องดื่มชำเขียวสมุนไพรสูตรจับเลี้ยง เย็น เย็น โดย อิชติ นั แบบกล่อง ขนำดบรรจุ 250
มล.
ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2556 มีมติอนุมตั กิ ำรแปรสภำพเป็ นบริษทั มหำชนจำกัด และกำร
เปลีย่ นแปลงมูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้จำกหุน้ ละ 100 บำท เป็ นมูลค่ำหุน้ ละ 1 บำท พร้อมทัง้ อนุมตั กิ ำรเพิม่ ทุน
จดทะเบียนเป็ น 1,300.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 1,300 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้ 1
บำท/หุน้
วำงจำหน่ำยเครื่องดื่มอิชติ นั ซีเล็คเต็ด เป็ นเครื่องดื่มชำสูตรหวำนน้อย ขนำดบรรจุ 450 มล.
วำงจำหน่ำยเครื่องดื่มเย็น เย็น โดยอิชติ นั แบบกระป๋องสลิม ขนำดบรรจุ 240 มล.
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ภาพรวมการประกอบธุรกิ จของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยเครื่องดื่มภำยใต้ช่อื กำรค้ำ อิชติ นั กรีนที, อิชติ นั ดับเบิล้ ดริง๊ ค์, อิชติ นั ดรำก้อน แบล็คที, เย็น เย็น
โดย อิชติ นั , และ อิชติ นั ซีเล็คเต็ด
สำหรับกลยุทธ์กำรตลำด บริษทั ฯ วำงตำแหน่ งผลิตภัณฑ์เป็ นเครื่องดื่มที่มคี ุณภำพสูง เริม่ จำกกำรคัดสรรวัตถุดบิ ตลอดจนกรรมวิธี
กำรผลิต ที่พิถีพถิ นั และบรรจุผลิตภัณฑ์ท่ีสะอำดปลอดภัย เพื่อ สุขภำพของผู้บริโภคและรสชำติท่ียงั คงควำมเป็ นธรรมชำติ โดย
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ มีจดุ เด่นหลักๆ คือ
 เป็ นเครื่องดื่มคุณภำพที่ดตี ่อสุขภำพ ผลิตจำกใบชำเขียวออร์แกนิคทีไ่ ด้รบั ใบรับรองจำกกรมวิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
 ผลิตภัณฑ์มรี ปู ลักษณ์ทนั สมัย และมีขนำดบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ีหลำกหลำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภคในทุกกลุ่ม
 รสชำติตรงกับควำมชื่นชอบของคนไทย
 เป็ นเครื่องดื่มทีร่ กั และเติบโตไปพร้อมกับสังคมทีด่ ี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 กำลังกำรผลิตรวมของบริษทั ฯ เป็ นดังนี้
 กำลังสำยกำรผลิตขวดรวม 3 สำยกำรผลิต หรือคิดเป็ น 600 ล้ำนขวด/ปี (หรือเทียบเท่ำ 252 ล้ำนลิตร/ปี )
 กำลังสำยกำรผลิตกล่องยูเอชทีรวม 2 สำยกำรผลิต หรือคิดเป็ น 200 ล้ำนกล่อง/ปี (หรือเทียบเท่ำ 50 ล้ำนลิตร/ปี )
ปจั จุบนั ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ มีทงั ้ หมด 5 สำยผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์แบบขวดและกล่องยูเอชที
1. เครื่องดื่มชำเขียวพร้อมดื่ม อิชติ นั กรีนที เป็ นเครื่องดื่มชำเขียวทีม่ ุ่งเน้นในคุณภำพของวัตถุดบิ มีทงั ้ หมด 11 รสชำติ ได้แก่
(1) รสต้นตำรับผสมดอกชำ (2) รสน้ ำผึง้ ผสมมะนำว (3) รสคิคชุ ะ (เก๊กฮวย) (4) รสจมูกข้ำวญี่ปุ่น (5) สูตรไม่มนี ้ ำตำลผสม มัท
ฉะ (6) รสมิโดริพนั ช์ (7) รสเบอร์รเ่ี บอร์ร่ี (8) รสแอปเปิ้ ล กีวี (9) รสข้ำวโพด (10) รสบ๊วยญี่ปนุ่ และ (11) อู่หลง สูตรไม่มี
น้ ำตำล
2. เครื่องดื่มฟงั ก์ชนั นัล อิชติ นั ดับเบิ้ลดริง๊ ค์ เกิดจำกกำรผสมผสำนสมุนไพรไทยและผลไม้ทม่ี ำกคุณค่ำ มีทงั ้ หมด 4 รสชำติ ได้แก่
(1) ดับเบิล้ ดริง๊ ค์ อัญชันและเบอรี่ (2) ดับเบิล้ ดริง๊ ค์ มัลเบอร์รแ่ี ละแอปเปิ้ ลแดง (3) ดับเบิล้ ดริง๊ ค์ ใบเตยและยอดอ่อนข้ำวสำลี
และ (4) ดับเบิล้ ดริง๊ ค์ กระเจีย๊ บและเชอร์ร่ี
3. เครื่องดื่มชำดำพร้อมดื่ม อิชติ นั ดรำก้อนแบล็คที มีทงั ้ หมด 3 รสชำติ ได้แก่ (1) รสเลมอน (2) รสสตรอเบอร์ร่ี และ (3) รสมัล
เบอร์รซ่ี ง่ึ จะวำงจำหน่ำยในเดือนมีนำคม 2557
4. เครื่องดื่มชำเขียวผสมสมุนไพรสูตรจับเลีย้ ง ภำยใต้ช่อื กำรค้ำ เย็น เย็น โดย อิชติ นั
5. เครื่องดื่มชำพร้อมดื่มสูตรหวำนน้อย อิชติ นั ซีเล็คเต็ด มีทงั ้ หมด 2 รสชำติ ได้แก่ (1) รสมัทฉะ และ (2) รสอู่หลง ซึง่ เครื่องดื่ม
อิชติ นั ซีเล็คเต็ด จะเริม่ วำงจำหน่ำยในเดือน มีนำคม 2557
บริษทั ฯ ได้จำหน่ำยสินค้ำผ่ำนตัวแทนผูจ้ ดั จำหน่ำย 3 รำย ได้แก่ (1) บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (2) บริษทั บุญรอด
เอเชีย จำกัด และ (3) บริษทั ไอแอมกรีนที จำกัด (IGT) ซึง่ เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เพื่อเป็ นกำรรักษำฐำนลูกค้ำของช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยแบบ Traditional Trade ทีเ่ น้นกลุ่มเป้ำหมำยทีไ่ ม่ทบั ซ้อนกับกลุ่มเป้ำหมำย
ของ DKSH และบุญรอดเอเชีย จึงได้มกี ำรจัดตัง้ บริษทั ไอแอม กรีนที จำกัด (IGT) ขึน้ มำในเดือนมิถุนำยน 2554 โดยมี
คุณอิง ภำสกรนที (ภรรยำของคุณตัน ภำสกรนที) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ดว้ ยสัดส่วนกำรถือหุน้ 75% (อีก 25% ถือหุน้ โดยกลุ่มตระกูลไตร
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

พฤกษ์ซง่ึ ไม่มคี วำมสัมพันธ์ใดๆ กับบริษทั ฯและผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ) โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อจัดจำหน่ำยเครื่องดื่มของอิชติ นั ใน
ช่องทำงประเภทซำปวั ๊ ต่อมำบริษทั ฯ มีนโยบำยชัดเจนทีจ่ ะเน้นกำรผลิต กำรตลำด และกำรสร้ำงแบรนด์ โดยจะไม่ทำธุรกรรม
ทำงด้ำนกำรจัดจำหน่ำยเองซึง่ ต้องใช้เวลำของผูบ้ ริหำรในกำรจัดกำรรวมถึงกำลังพลจำนวนมำก บริษทั ฯ จึงไม่จดั โครงสร้ำงให้ IGT
อยูใ่ นกลุ่มของบริษทั ฯ เพื่อนำเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณอิงจึงได้ขำยหุน้ IGT ทีต่ นถืออยูท่ งั ้ จำนวน
ให้แก่คณ
ุ ธัญธิตำ ภำสกรนที (พีส่ ำวของคุณตัน ภำสกรนที) ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ดว้ ยสัดส่วนกำรถือหุน้ 99.99% ในบริษทั โอ.จี.ที
ั๊
จำกัด (OGT) ทัง้ นี้ OGT เดิมเป็ นผูจ้ ดั จำหน่ำยเครื่องดื่มชำเขียวในช่องทำงประเภทซำปวของผู
ป้ ระกอบกำรชำเขียวรำยหนึ่ง ต่อมำ
ั
ได้หยุดดำเนินกำรจำหน่ำยเครื่องดื่มชำเขียวให้กบั ผูป้ ระกอบกำรรำยดังกล่ำว ปจจุบนั OGT มิได้ประกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องหรือ
แข่งขันกันกับธุรกิจของบริษทั ฯ และมีรำยได้คำ่ เช่ำทีด่ นิ จำก IGT ซึง่ ผูกพันตำมสัญญำเช่ำเดิม ทัง้ นี้ รำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำง
บริษทั ฯ กับ IGT ได้เปิ ดเผยในส่วนที่ 2-11 รำยกำรระหว่ำงกัน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้มกี ำรพิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของ
รำยกำรและรำคำของรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวแล้ว
2.2. โครงสร้างรายได้
สำหรับช่วงปี 2554 ถึงปี 2556 อิชติ นั มีรำยได้หลักมำจำกกำรขำยเครื่องดื่มชำเขียว คิดเป็ นสัดส่วนโดยเฉลีย่ 87.3% ของรำยได้จำก
กำรขำยรวม (สุทธิจำกส่วนลดจ่ำย) ซึง่ สัดส่วนกำรขำยชำเขียวมีแนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง สำหรับปี 2556 คิดเป็ น 97.2% ของ
รำยได้จำกกำรขำยรวม (สุทธิจำกส่วนลดจ่ำย)
โครงสร้ำงรำยได้สำหรับปี 2554 ถึงปี 2556 สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
โครงสร้างรายได้
รำยได้จำกกำรขำย สุทธิ
รำยได้สุทธิจำกมหำอุทกภัย
รำยได้อ่นื
รำยได้รวม
อัตรำกำรเติบโตของยอดขำย
ส่วนแบ่งตลำด*
จำนวนรสชำติ

ปี 2554
ล้านบาท
1,056.8
0.3
1,057.1
n/a
7.7%
9 รสชำติ

ปี 2555
%
100.0%
0.0%
100.0%

ล้านบาท
%
3,906.8
87.1%
518.8
11.6%
57.3
1.3%
4,482.9
100.0%
269.7%
27.1%
16 รสชำติ

ปี 2556
ล้านบาท
%
6,484.4
99.3%
47.5
0.7%
6,531.8
100.0%
66.0%
42.1%
17 รสชำติ

ทีม่ ำ: * ดัชนีคำ้ ปลีกจำก Nielsen ข้อมูลมกรำคม 2557

2.3. เป้ าหมายในการดาเนิ นธุรกิ จ
บริษทั ฯ มีเป้ำหมำยที่จะเป็ นผูน้ ำธุรกิจเครื่องดื่มคุณภำพและนวัตกรรมทีเ่ ติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดี ดังนัน้ ในระยะเวลำ 5 ปี
ข้ำงหน้ำ บริษทั ฯ จะมุง่ เน้นกำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิม่ ควำมหลำกหลำยและรองรับ
ควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภคทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมถึงกำรพัฒนำโอกำสทำงธุรกิจเพื่อเพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ต่อไป โดยบริษทั ฯ คำดว่ำจะพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเฉลีย่ ปี ละ 3-4 รสชำติ ทัง้
จำกกำรวิจยั พัฒนำของบริษทั ฯ เองหรือกำรเข้ำซือ้ แบรนด์อ่นื หำกโอกำสทำงธุรกิจเอือ้ อำนวย นอกจำกนี้ บริษทั ฯ จะมุง่ เน้นกำรเพิม่
ประสิทธิภำพของกระบวนกำรทำงำน
โดยจะนำเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยเข้ำมำสนับสนุ นกระบวนกำรผลิตเพื่อประหยัดเวลำและเพิม่
ประสิทธิภำพตลอดจนเพิม่ กำรตอบแทนให้สงั คม
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