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สวนที่ 1
สรุปขอมูลสําคัญ (Executive Summary)

สรุปขอมูลสําคัญนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนเพียงขอมูล
สรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย (“บริษัท”) ดังนั้น ผูลงทุนควร
ตองศึกษาขอมูลในรายละเอียดจากหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอไดจากผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรืออาจศึกษา
ขอมูลไดจากแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต. ไดที่ website ของสํานักงาน ก.ล.ต.
สรุปขอมูลสําคัญของการเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชนเปนครั้งแรก (Initial Public Offering – “IPO”)
เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริษัท เซ็ปเป จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย: [●])
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผูเสนอขาย : บริษัท เซ็ปเป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” )
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจําหนายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม น้ําผลไม และกาแฟเพื่อควบคุมน้ําหนัก ไดแก เซ็ปเป บิวติ
ดริ้งค, เซ็ปเป ฟอร วัน เดย, เซ็ปเป อโลเวรา ดริ้งค, โมกุ โมกุ, เพรียว คอฟฟ และ เพรียว คลอโรฟลล เปนตน
จํานวนหุนที่เสนอขาย: 75,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25.00 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัท
ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
ราคาเสนอขายตอประชาชน : [●] บาทตอหุน
มูลคาการเสนอขาย: [●] บาท
การเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพในชวง 90 วันกอนหนา 

ไมมี

นอกจากนี้ ในวันแรกที่หุนของบริษัทเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) บริษัทจะออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ใหแกผูบริหาร (รวมถึงผูบริหารที่ดํารงตําแหนงกรรมการ) และพนักงานของบริษัท (จด
ขอจํากัดการโอน) จํานวน 4,620,000 หนวย อายุ 4 ป นับจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ราคาเสนอขายหนวยละ 0.00 บาท อัตราการ
ใชสิทธิ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ตอ 1 หุนสามัญ ราคาการใชสิทธิ [●] บาทตอหุน โดยสามารถใชสิทธิครั้งแรกไดตั้งแต
ใบสําคัญแสดงสิทธิอายุครบ 12 เดือน และในทุกๆ 6 เดือนหลังวันใชสิทธิครั้งแรก
มูลคาที่ตราไว (Par) : 1.00 บาทตอหุน
มูลคาตามราคาบัญชี (Book Value) 1.73 บาทตอหุน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2556)
ที่มาของการกําหนดราคาเสนอขายและขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย
ที่มาของการกําหนดราคาเสนอขาย : [●]
อัตราสวนราคาตอกําไร (“P/E Ratio”) [●] เทา
P/E Ratio ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
สวนที่ 1 ขอมูลสรุป

หนา 1

บริษัท เซ็ปเป จํากัด (มหาชน)

(1) [●]

(2) [●]

(3) [●]

กรณีการเสนอขายหุนที่ออกใหมเพื่อเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนครั้งแรก
ตลาดรอง:
หมวดธุรกิจ (Sector) :

mai
 SET
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม

กรณีการเสนอขายหุนที่ออกใหมเพื่อเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนครั้งแรก
ตลาดรอง:

 SET

หมวดธุรกิจ (Sector) :

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม

เกณฑเขาจดทะเบียน:

 Profit test

mai
Market Capitalization test

Holding Company

จํานวนหุนที่ติดระยะเวลาหามจําหนายหุน
ผูถือหุนเดิมกอนการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ ไดใหคํารับรองตอตลาดหลักทรัพยวา จะไมนําหุนจํานวน [●] หุน คิดเปน
รอยละ [●] ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน ออกจําหนายเปนระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่หุนของบริษัทเริ่ม
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย โดยเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่หุนของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ผูถือหุน
เดิมไดรับการผอนผันใหทยอยขายหุนไดรอยละ 25.00 ของจํานวนหุนที่ติดระยะเวลาหามจําหนาย คิดเปนจํานวน [●] หุน และเมื่อ
ครบกําหนดระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่หุนของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ผูถือหุนเดิมสามารถขายหุนสวนที่เหลืออีก
จํานวน [●] หุน สําหรับหุนที่ไมติดระยะเวลาหามจําหนาย จํานวน [●] หุน คิดเปนรอยละ [●] ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอ
ขายหุนตอประชาชน ผูถือหุนเดิมสามารถขายหุนจํานวนดังกลาวไดตั้งแตวันที่หุนของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
วัตถุประสงคการใชเงิน:

นโยบายการจายเงินปนผล:
บริษัทจะนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนตอประชาชนครั้งนี้ บริ ษั ท มี น โยบายการจ า ยเงิ น ป น ผลให แ ก ผู ถื อ หุ น ไม น อ ยกว า
หลังหักคาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและหักสํารองตางๆ
หุน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเสนอขายหุน ซึ่งเปน ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวในแตละคราวอาจมี
เงินประมาณ [ • ] ลานบาท ไปใชเพื่อวัตถุประสงคดังนี้
เปลี่ยนแปลงได โดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชน
1. ขยายกําลังการผลิต จํานวนประมาณ [ • ] ลานบาท
สูงสุดตอ ผูถือหุน เชน ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพ
2. ชําระคืนเงินกูยืม จํานวนประมาณ [ • ] ลานบาท
คลอ ง กระแสเงินสด ความจําเป นในการใชเงิ นทุน หมุน เวีย น
3. เปนเงินทุนหมุนเวียน จํานวนประมาณ [ • ] ลานบาท
แผนการลงทุน เงื่อนไขและขอกําหนดในสัญญาตางๆที่บริษัท
ผูกพันอยู รวมทั้งขอจํากัดทางกฎหมาย ความจําเปนและความ
เหมาะสมอื่นๆในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
และการจ า ยเงิ น ป น ผลนั้ น จะต อ งไม มี ผ ลกระทบต อ การ
ดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูเสนอขายหลักทรัพย:
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม โดยแบงเปน 4 กลุมผลิตภัณฑหลัก หลากหลายตรา
สินคาทั้งในและตางประเทศ ดังนี้
1) ผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม (Functional Beverage Category) ไดแก เซ็ปเป บิวติ ดริ้งค, เซ็ปเป บิว
ติ ชอท และ เซนต แอนนา
2) ผลิตภัณฑประเภทน้ําผลไม (Fruit Juice Category) ไดแก เซ็ปเป ฟอร วัน เดย น้ําผักผลไมเขมขน 100%, โมกุ โมกุ น้ําผลไม
ผสมวุนมะพราว, ชิววี่ และ โคโค แครช น้ําผลไมแตงกลิ่นผสมวุนมะพราว และ เซ็ปเป อโลเวรา ดริ้งค น้ําผลไมแตงกลิ่นผสมชิ้น
วานหางจระเข
3) ผลิตภัณฑประเภทผงพรอมชง เพื่อสุขภาพ และ ความงาม (Functional Powder Category) ไดแก เพรียว คอฟฟ, สวิสส การ
เดน คอฟฟ และ สริมฟต คอฟฟ ซึ่งเปนกาแฟควบคุมน้ําหนักเพื่อสุขภาพและความงาม และ เพรียว คลอโรฟลล มีคุณสมบัติใน
การชวยดีท็อกซขับลางสารพิษ
4) ผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่มปรุงสําเร็จพรอมดื่ม เพื่อสุขภาพ และ ความงาม (RTD Category) ไดแก เพรียว คอฟฟ แบบ
กระปอง
ผลิตภัณฑของบริษัทจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยในป 2555 และงวด 9 เดือนแรกของป 2556 มีสัดสวนการขาย
ในประเทศ : ตางประเทศ ประมาณรอยละ 68 : 32 และรอยละ 49 : 51 ตามลําดับ โดยการขายในประเทศผานชองทางจําหนายหลัก
2 ชองทาง ไดแก ชองทางการคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ไดแก รานสะดวกซื้อ (Convenience store) ซุปเปอรมารเก็ต และ
ไฮเปอรมารเก็ต เปนตน และชองทางจําหนายแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ไดแก การขายผานตัวแทนจําหนาย (Distributor)
3 ราย สําหรับการขายในตางประเทศเปนการขายผานตัวแทนนําเขาสินคา (Importer) ของแตละประเทศนั้นๆ และการขายผาน
ตัวแทนจําหนายสินคา โดยการสงออกสินคาของบริษัทไดรับการยอมรับกวา 50 ประเทศทั่วโลก ทั้งในทวีปเอเชีย เอเชียตะวันออก
เฉียงใต ตะวันออกกลาง ยุโรป แอฟฟริกา อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต
บริษัทมีโรงงาน 2 แหง ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เขตคันนายาว กรุงเทพฯ และที่อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ทํา
การผลิตทั้งสินคาและบรรจุภัณฑขวด PET โดยมีกําลังการผลิตเต็มที่ของสินคารวม 100,000 ตันตอป และขวด PET รวม 140 ลาน
ขวดตอป
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทมีบริษัทยอย 2 แหง ไดแก PT. Sappe Indonesia ดําเนินธุรกิจนําเขา จัดจําหนาย และทํา
การตลาดใหกับเครื่องดื่มเซ็ปเปอยางครบวงจรในประเทศอินโดนีเซีย และ Sappe Europe s.r.o ดําเนินธุรกิจจัดจาง ผลิต จําหนาย
และทําการตลาดเครื่องดื่มเซ็ปเปในแถบประเทศยุโรป โดยบริษัทถือหุนในบริษัทยอยดังกลาวรอยละ 60
(กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ และ ขอ 3 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ)
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ผูถือหุนรายใหญ : ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2556

รายชื่อ
1. นายอนันท รักอริยะพงศ
2. นางสมนึก ไอศูรยพิศาลศิริ
3. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ
4. นายอานุภาพ รักอริยะพงศ
5. นางสาวปยจิต รักอริยะพงศ
6. นายธนรัตน รักอริยะพงศ
รวมผูถือหุนรายใหญ
ประชาชนทีจ่ องซือ้ หุน IPO
พนั ก งานอื่ น ๆ (ที่ ไ ด รั บ จั ด สรรใบสํ า คั ญ
แสดงสิทธิและไมใชผูถือหุนใหญ)
รวมทั้งสิน้

กอนการเสนอขายหุน IPO
(ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2556)

หลังการเสนอขายหุน IPO

จํานวนหุน
45,000,000
44,800,000
33,800,000
33,800,000
33,800,000
33,800,000
225,000,000
-

รอยละ
20.00
19.92
15.02
15.02
15.02
15.02
100.00
-

จํานวนหุน
45,000,000
44,800,000
33,800,000
33,800,000
33,800,000
33,800,000
225,000,000
75,000,000
-

รอยละ
15.00
14.93
11.27
11.27
11.27
11.27
75.00
25.00
-

225,000,000

100.00

300,000,000

100.00

หลังการเสนอขายหุน IPO
และหลังการใชสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวน
จํานวนหุน
รอยละ
45,585,354
14.96
45,026,380
14.78
34,249,988
11.24
34,449,988
11.31
34,028,690
11.17
34,027,200
11.17
227,367,600
74.64
75,000,000
24.62
2,252,400
0.74
304,620,000

100.00

สัดสวนรายได:
2553
2554
2555
ม.ค.-ก.ย. 2555
ม.ค.-ก.ย. 2556
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
รายไดจากการขาย
- ในประเทศ
- ตางประเทศ1/
รวมรายไดจากการขาย
รายไดอนื่ 2/
รวม

1,391.90 89.23
163.50 10.48
1,555.39 99.71
4.53
0.29
1,559.92 100.00

1,134.84 78.96
289.24 20.13
1,424.08 99.09
13.06
0.91
1,437.14 100.00

1,220.46 66.69
581.80 31.79
1,802.26 98.48
27.85
1.52
1,830.11 100.00

868.61 65.32
445.45 33.50
1,314.06 98.82
15.67
1.18
1,329.73 100.00

914.04 48.80
937.05 50.02
1,851.09 98.82
22.09
1.18
1,873.18 100.00

หมายเหตุ : 1/ รายไดจากการขายในตางประเทศ ดําเนินการโดยบริษัทและบริษัทยอย โดยไดรวมสวนที่ดําเนินการโดย PT. Sappe
Indonesia เริ่มตั้งแตไตรมาสที่ 1 ป 2556 เปนตนไป และสวนที่ดําเนินการโดย Sappe Europe s.r.o. เริ่มตั้งแตไตรมาสที่ 3 ป
2556 เปนตนไป
2/
รายไดอื่น ประกอบดวย รายไดคาขนสง รายไดคาปรับจากการจางผลิตสินคา รายไดจากการขายเศษวัสดุ และอืน่ ๆ

สวนที่ 1 ขอมูลสรุป
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คณะกรรมการบริษัท

สรุปปจจัยความเสี่ยง:

ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย
กรรมการจํานวน 9 ทาน ดังนี้

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ
นายนที ออนอิน
นายอนันท รักอริยะพงศ
นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ
นายอานุภาพ รักอริยะพงศ
นางสาวปยจิต รักอริยะพงศ
นางนิรัชรา ศิริอําพันธกุล
นายธนา เธียรอัจฉริยะ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสาวกัลณิการ ตริยางกูรศรี กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
นายสุรัตน ประลองศิลป
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

1.1 ความเสี่ยงจากการไมมีที่ดินที่ตั้งโรงงานเปนของบริษัท
เอง
1.2 ความเสี่ยงจากการแขงขันทางธุรกิจ
1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญจากการจัด
จําหนายในชองทางการคาปลีกสมัยใหม
1.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
1.5 ความเสี่ยงจากการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ
1.6 ความเสี่ ย งจากการไม ไ ด เ ป น เจ า ของกรรมสิ ท ธิ์
เครื่องหมายการคาบางรายการ
1.7 ความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากอุทกภัย
1.8 ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทยอยในตางประเทศ
1.9 ความเสี่ ย งจากความผั น ผวนของอั ต ราแลกเปลี่ ย น
เงินตราตางประเทศ
1.10 ความเสี่ ย งด า นการเงิ น จากการกู ยื ม เงิ น จากสถาบั น
การเงินเพิ่มขึ้น
2. ความเสี่ยงตอการลงทุนของผูถือหลักทรัพย
2.1 ความเสี่ยงจากการมีผูถือหุนรายใหญที่มีอํานาจกําหนด
นโยบายการบริหาร
2.2 ความเสี่ ย งในเรื่ อ งตลาดรองสํ า หรั บ การซื้ อ ขาย
หลักทรัพย
2.3 ความเสี่ยงเรื่องผลกระทบจากราคาหลักทรัพยจากการ
ใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทที่ออกใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่ง
มีราคาใชสิทธิต่ํากวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอ
ประชาชนในครั้งนี้
(กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 1 ปจจัยความเสี่ยง)

สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานยอนหลัง 3 ป และไตรมาสลาสุด: สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 2555 และ
สําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2556
ฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถอื หุน
สวนที่ 1 ขอมูลสรุป

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
518.29
447.79
70.50

2554

2555

779.30 1,153.33
685.11 772.95
94.19 380.38

9 เดือน
ป 2556
1,474.35
1,062.49
411.86

งบการเงินรวม
9 เดือน
2555
ป 2556
1,168.07 1,491.49
786.55 1,102.94
381.52
388.55
หนา 5
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ผลการดําเนินงาน
รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
กําไรสุทธิสําหรับงวด
กําไรสุทธิขั้นพื้นฐานตอหุน (EPS) (บาท)
มูลคาที่ตราไวตอ หุน (บาท)

2553
1,555.39
1,139.58
415.87
34.78
6,956
1,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
9 เดือน
2554
2555
ป 2555
1,424.08 1,802.26 1,314.06
1,055.43 1,257.05 908.02
368.65
545.21 406.04
23.69
66.27
88.66
4,738
409
0.66
1,000
1,000
1.00

9 เดือน
ป 2556
1,833.32
1,233.88
599.44
143.98
0.64
1.00

งบการเงินรวม
9 เดือน
2555
ป 2556
1,802.26 1,851.09
1,257.05 1,241.85
545.21
609.24
66.42
117.87
410
0.55
1.00
1.00

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ :
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
9 เดือน
9 เดือน
2553
2554
2555
2555
ป 2556
ป 2556
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถ ือหุน (D/E) (เทา)
6.35
7.27
2.03
2.58
2.06
2.84
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) (รอยละ) *
8.19
3.65
6.86
14.61
6.82
11.82
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถอื หุน (ROE) (รอยละ) *
65.58
28.77
27.93
48.46
27.92
40.82
หมายเหตุ : *อัตราสวนทางการเงินสําหรับงวด 9 เดือนแรกของป 2555 และ 2556 คํานวณโดยวิธีปรับคาใหเปนรายป (annualize)

คําอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน:
ผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2553 - 2555 มีรายไดรวมจํานวน 1,559.92 ลานบาท 1,437.14 ลานบาท และ 1,830.11 ลานบาท
ตามลําดับ และในงวด 9 เดือนแรกของป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวม 1,873.18 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวนมากเมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันของปกอน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ที่มีจํานวน 1,329.73 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 40.87 โดยรายไดเกือบทั้งหมด
ดังกลาวมาจากรายไดจากการขาย ซึ่งมีสัดสวนประมาณรอยละ 99 ของรายไดรวม โดยในป 2553 - 2555 รายไดจากการขายมีจํานวน
1,555.39 ลานบาท 1,424.08 ลานบาท และ 1,802.26 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้น/(ลดลง) จํานวน (131.31) ลานบาท และ 378.18 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้น/(ลดลง) รอยละ (8.44) และรอยละ 26.56 ในป 2554 - 2555 ตามลําดับ รายไดจากการขายที่ลดลงในป 2554 มีสาเหตุ
หลักมาจากการหยุดการผลิตชั่วคราวในชวงเหตุการณน้ําทวมใหญในป 2554 ที่สงผลใหบริษัทมีการผลิตและจําหนายสินคาลดลง และ
การเติบโตอยางมากในป 2555 มีสาเหตุหลักมาจากมาจากการเติบโตของรายไดจากการสงออกสินคาไปขายในตางประเทศที่เพิ่มขึ้น
มาก สําหรับงวด 9 เดือนแรกของป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 1,851.09 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปกอน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ที่มีจํานวน 1,314.06 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 40.87 สาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายในตางประเทศ รวมทั้งในงวดนี้มีการรวมรายไดจากการขายของบริษัทยอย - Sappe Indo เขามาตั้งแตไตร
มาสที่ 1 ป 2556 และรวมรายไดจากการขายของบริษัทยอย - Sappe Europe เขามาตั้งแตไตรมาสที่ 3 ป 2556
ในป 2553 - 2555 บริษัทมีกําไรขั้นตนเทากับ 415.87 ลานบาท 368.65 ลานบาท และ 545.21 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตน
(Gross Profit Margin) เทากับรอยละ 26.73 รอยละ 25.89 และรอยละ 30.25 ตามลําดับ สําหรับงวด 9 เดือนแรกของป 2556 บริษัทและ
บริษัทยอยมีกําไรขั้นตน 609.24 ลานบาท และมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 32.91 อัตรากําไรขั้นตนในป 2555 และงวด 9 เดือนแรกของป
2556 ที่เพิ่มขึ้นคอนขางมากเมื่อเทียบกับป 2554 สาเหตุหลักมาจากการเริ่มสายการผลิตใหมจากการเปดโรงงานใหมแหงที่ 2 หรือ
โรงงานคลอง 13 ทําใหกําลังการผลิตสินคาโดยรวมเพิ่มขึ้น สามารถทดแทนการวาจางผลิตไดจํานวนมาก รวมทั้งมีการผลิตขวดเพื่อใช
เปนบรรจุภัณฑเครื่องดื่มของบริษัทเองทดแทนการสั่งซื้อจากภายนอกบางสวน ทําใหมีตนทุนตอหนวยลดลง ประกอบกับการวิจัย
พัฒนาดานกระบวนการผลิตอยางตอเนื่องทําใหบริษัทสามารถลดการสูญเสียในขั้นตอนการผลิตลงได
สวนที่ 1 ขอมูลสรุป
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ในป 2553 - 2555 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารจํานวน 370.04 ลานบาท 334.57 ลานบาท และ 469.43 ลานบาท
เพิ่มขึ้น / (ลดลง) รอยละ (9.59) และรอยละ 40.31 ในป 2554 - 2555 ตามลําดับ สําหรับงวด 9 เดือนแรกของป 2556 บริษัทและบริษัท
ยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารรวม 434.18 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ที่
มีจํานวน 296.02 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 46.67 การเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขายและบริหารในป 2555 และงวด 9 เดือนแรก
ของป 2556 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายทางการตลาดและสงเสริมการขายทั้งในประเทศและตางประเทศที่ดําเนินการ
อยางตอเนื่อง การเพิ่มขึ้นของคาขนสงตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นของคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานตามการปรับโครงสราง
องคกร ประกอบกับในป 2556 มีการรวมคาใชจายในการขายและบริหารจากการรวมงบการเงินของบริษัทยอยเขามาดวย
ในป 2553 - 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 34.78 ลานบาท 23.69 ลานบาท และ 66.42 ลานบาท และมีอัตรากําไรสุทธิรอย
ละ 2.23 รอยละ 1.65 และรอยละ 3.63 ตามลําดับ สําหรับในงวด 9 เดือนแรกของป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน
117.87 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบงวดเดียวกันของปกอน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ที่มีกําไรสุทธิ 88.66 ลานบาท เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นอยางมากของยอดขาย และความสามารถในการทําอัตราทํากําไรขั้นตนที่เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน โดยในงวด 9 เดือนแรกของป 2556
มีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 6.29
สินทรัพยรวมของบริษัท ณ สิ้นป 2553 - 2554 และสินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2555 และ ณ วันที่ 30
กันยายน 2556 เทากับ 518.29 ลานบาท 779.30 ลานบาท 1,168.07 ลานบาท และ 1,491.49 ลานบาท ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ของสินทรัพยรวม มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ จากการสรางโรงงานแหงที่สอง ที่อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี และการขยายกําลังการผลิตที่ตอเนื่อง
หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นป 2553 - 2554 และหนี้สินรวมของบริษทั และบริษัทยอย ณ สิ้นป 2555 และ ณ วันที่ 30 กันยายน
2556 เทากับ 447.79 ลานบาท 685.11 ลานบาท 786.55 ลานบาท และ 1,102.94 ลานบาท ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมในชวง
ดังกลาว มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นตามปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการกูยืมเงินจากสถาบัน
การเงินที่เพิ่มขึ้นเพื่อใชลงทุนขยายกิจการของบริษัท
สวนของผูถือหุนของบริษัท ณ สิ้นป 2553 - 2554 และสวนของผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2555 และ ณ วันที่
30 กันยายน 2556 เทากับ 70.50 ลานบาท 94.19 ลานบาท 381.52 ลานบาท และ 388.55 ลานบาท ตามลําดับ สวนของผูถือหุนที่เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องในชวงดังกลาวมาจากกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากผลการดําเนินงานในแตละป รวมทั้งการเพิ่มทุนจํานวน 220 ลานบาท ใน
ระหวางป 2555 โดยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2553 - 2555 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เทากับ 6.35 เทา 7.27
เทา 2.06 เทา และ 2.84 เทา ตามลําดับ (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 12 การวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน)
นักลงทุนสัมพันธ:
คุณปยจิต รักอริยะพงศ
9/3 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท : 0-2319-4949
โทรสาร : 0-2319-7337
คําเตือน ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนการตัดสินใจลงทุน

สวนที่ 1 ขอมูลสรุป
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