บริษัท เซ็ปเป จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัติความเปนมา
บริษัท เซ็ปเป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2531 ในนามบริษัท ทรัพย
อนันต เยนเนอรัล ฟูด จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 500,000 บาท โดยนายอนันท รักอริยะพงศ และนางสมนึก ไอศูรย
พิศาลศิริ ซึ่งเปนผูเริ่มกอตั้งบริษัท ไดเริ่มตนธุรกิจตั้งแตป 2516 จากธุรกิจครอบครัวดวยการผลิตและจําหนายขนมไทย
หลากหลายชนิดภายใตแบรนด “ปยจิต” และดวยความใสใจในเรื่องคุณภาพและรสชาติ ทําใหกิจการเติบโตอยางตอเนื่อง
จนในป 2531 จึงไดกอตั้งและดําเนินธุรกิจในนามบริษัท และไดยายฐานการผลิตไปยังโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน
ในป 2544 บริษัทไดเขาสูอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม โดยมีเจตนารมณที่ตองการผลิตน้ําผลไมที่มีความแปลก แตกตาง
รสชาติอรอย มีคุณภาพ และเปนทางเลือกใหมใหแกผูบริโภค จึงเริ่มตนจากการออกผลิตภัณฑ “โมกุ โมกุ” (Mogu Mogu)
ซึ่งเปนภาษาญี่ปุน แปลวา เคี้ยวตุย ๆ โดยเปนน้ําผลไมผสมวุนมะพราวรายแรกในตลาด ซึ่งในขณะนั้นตลาดเครื่องดื่มใน
ประเทศไทยยังมีความหลากหลายนอยมากเมื่อเทียบกับตลาดในตางประเทศ ทําให โมกุ โมกุ ไดรับการตอบรับเปนอยางดี
จากผูบริโภค โดยในระยะแรกจําหนายในรานคายอย ตอจากนั้นในป 2549 บริษัทไดเริ่มทําการตลาดกับบริษัท ซีพี ออลล
จํากัด (มหาชน) เพื่อวางขายสินคาในราน 7- Eleven ทั่วประเทศ ซึ่งประสบความสําเร็จอยางมาก
ในป 2547 บริษัทไดออกผลิตภัณฑใหม โดยแตกไลนสินคาเปนน้ําวานหางจระเข “อโล เวรา มิกซ ดริ้งค” (Aloe
Vera Mix Drink) โดยเริ่มแรกจําหนายในประเทศ ตอมาเปนสินคาขายดีในตางประเทศ และในปจจุบันเปนหนึ่งในสินคา
หลักที่จําหนายในตางประเทศ ในป 2549 บริษัทไดออกผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแนวใหม ภายใตแบรนด “เซ็ปเป
บิวติ ดริ้งค” (Sappe Beauti Drink) ที่ชูแนวคิดในเรื่องของสุขภาพความงาม ซึ่งตรงกับความตองการของผูบริโภคคนไทย
ที่ใหความสําคัญกับสุขภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นับเปนการสรางหมวดผลิตภัณฑใหมใหกับฟงกชันนัลดริงคอยางชัดเจน
โดยเปนรายแรกที่ปลุกกระแสผูบริโภคเกี่ยวกับ อาหารและเครื่อ งดื่ม ที่เนนดื่มแลวใหคุณประโยชนที่ชัดเจน อาทิเช น
สุขภาพผิว ระบบยอยอาหาร ระบบขับถาย ระบบสายตา เปนตน เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับเครื่องดื่ม และในป 2551
บริษัทไดออกผลิตภัณฑใหม ซึ่งเปนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มีขนาดเล็กกวาเครื่องดื่มทั่วไป เนนสวนผสมเขมขน สามารถเห็น
ผลไดจากการดื่มในเวลาอันรวดเร็ว หรือเรียกผลิตภัณฑในกลุมนี้วา เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามแบบเขมขน ภายใต
แบรนด “บิวตี้ชอต” และ “เซนต แอนนา” (St. Anna)
พัฒนาการที่สําคัญของบริษัทในชวง 5 ปที่ผานมา สรุปไดดังนี้
ป 2552

- ออกผลิตภัณฑใหมภายใตแบรนด “เซ็ปเป ฟอร วัน เดย” (Sappe For One Day) เครื่องดื่มน้ําผักผลไมรวม
100% ที่ใหคุณคาจากผัก โดย 1 ขวด เทากับปริมาณผักที่รางกายตองการใน 1 วัน มีรสชาติเขมขน เหมาะ
สําหรับผูรกั สุขภาพและรับประทานผักนอย
- ผลิตภัณฑของบริษัท คือ “เซ็ปเป บิวติ ดริ้งค” ไดรับรางวัล “taste09” INNOVATIVE AWARD ในดาน
Innovative Product ในงาน ANUGA ที่ประเทศเยอรมนี ซึ่งเปนงานเทศกาลอาหารครบวงจรที่ใหญและสําคัญ
ของโลก โดยรางวัลที่ไดรับแสดงถึงความโดดเดนและมีความแตกตางกับผูผลิตรายอื่นๆ

ป 2553

- ไตรมาส 3 ป 2553 ลงทุนกอสรางโรงงานบนที่ดินที่เชาจากกลุมผูถือหุนรายใหญ เนื้อที่รวมประมาณ 97 ไร
ตั้งอยูเลขที่ 8 หมู 7 ตําบลพืชอุดม อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อเปนโรงงานผลิตเครื่องดื่มของบริษัท
โรงงานดังกลาวกอสรางแลวเสร็จและเริ่มดําเนินการผลิตเมื่อเดือนเมษายน 2555
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ป 2554

- ตนป 2554 โมกุ โมกุไดมีการ Re-Packaging ใหมีสีสันสดใส วุนมะพราวชิ้นโต มี 3 รสชาติ ไดแก สม สตรอ
เบอรรี่ และลิ้นจี่ และไดทําการตลาดโดยนําตุกตาสัญญลักษณ (Mascot) นองวุนมะพราว โมกุ โมกุ ไปเปนคา
แร็คเตอรในการสื่อสารกับผูบริโภคเพื่อสื่อถึงความสุข สนุก อรอย ไปยังกลุมลูกคาเปาหมายไดชัดเจนยิ่งขึ้น
- ไตรมาส 1 ป 2554 บริษัทมีแนวคิดการขยายตลาดไปในตางประเทศเพื่อรองรับการเติบโตของสินคาที่มีอยาง
ตอเนื่อง โดยไดจัดตั้ง PT.Sappe Indonesia (“Sappe Indo”) ในประเทศอินโดนีเซีย โดยเริ่มตนจากการที่
กรรมการของบริษัท 2 ทานไดแก นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ และนายอานุภาพ รักอริยะพงศ ถือหุนรวมกับนัก
ธุรกิจชาวอินโดนีเซีย ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 60 และ 40 ตามลําดับ เพื่อดําเนินธุรกิจนําเขา จัดจําหนาย
และทําการตลาดใหกับเครื่องดื่มเซ็ปเปอยางครบวงจรในประเทศอินโดนีเซีย
- ลงทุนจัดตั้ง Sappe Europe s.r.o (“Sappe Europe”) ในประเทศสโลวาเกีย โดยการถือหุนของกรรมการของ
บริษัท 2 ทานไดแก นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ และนายอานุภาพ รักอริยะพงศ รวมกับนักธุรกิจชาวสโลวาเกีย
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญการจัดจําหนายเครื่องดื่มในกลุมประเทศยุโรปตะวันออก ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 60
และ 40 ตามลําดับ เพื่อวาจางผูผลิตในประเทศสโลวาเกีย และจําหนายเครื่องดื่มเซ็ปเปในประเทศแถบยุโรป
โดยเนนการผลิตเซ็ปเป อโล เวรา เปนหลัก เพื่อรองรับการเติบโตของสินคาในกลุมประเทศยุโรปที่เติบโต
อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เซ็ปเป อโล เวรา เปนแบรนดผลิตภัณฑที่ชาวยุโรปชื่นชอบและคุนเคยอยูแลว จากการรวม
ทุน ทําใหการกระจายสินคาและกิจกรรมทางการตลาดในกลุมประเทศยุโรปทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เปนการเตรียมความพรอมเพื่อมุงสู Global Brand ตอไป
- ออกผลิตภัณฑใหมภายใตแบรนด “เพรียว” ไดแก “เพรียว คอฟฟ” (Preaw Coffee) กาแฟผงสําเร็จรูป สูตรไม
มีน้ําตาล มีใหเลือกหลากหลายสูตรตอบสนองความตองการของผูบริโภค ไดแก สูตรผสมโครเมี่ยมอะมิโนแอ
ซิดคีเลต ชวยลดความอยากอาหารทําใหทานอาหารไดนอยลง หรือดื่มชวงบาย หรือระหวางมื้อเพื่อลดการ
ทานจุกจิกระหวางมื้อ และ “เพรียว คลอโรฟลล” (Preaw Chlorophyll) ในรูปแบบผง (powder) โดยนํามาชง
กับน้ําดื่ม ชวยลางสารพิษขจัดของเสียสะสมในรางกาย กระตุนการสรางเม็ดเลือดแดง ฟนฟูการทํางานของตับ
และชวยเรื่องระบบขับถาย

ป 2555

- วันที่ 24 เมษายน 2555 บริษัทไดเพิ่มทุนชําระแลวจาก 5 ลานบาท เปน 225 ลานบาท
- ออกสูตรใหมของผลิตภัณฑเพรียว คอฟฟ สูตรสารสกัดจากถั่วขาว และกลูตาไธโอน ซึ่งเปนสูตรที่มีคุณภาพ
ระดับ สูงของแบรนดเพรียว สูตรผสมสารสกัดจากถั่วขาว ชวยยับยั้งกระบวนการในการดูดซึมแปงเขาสู
รางกาย และ สูตรผสมแอล-กลูตาไธโอน ชวยทําใหผิวขาวและรูปรางเพรียว
- วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทไดปรับโครงสรางกลุมบริษัท โดยการซื้อหุนของ PT.Sappe Indonesia จาก
กรรมการของบริษัท ไดแก นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ และนายอานุภาพ รักอริยะพงศ จํานวนรวม 360 หุน คิด
เปนสัดสวนรอยละ 60 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของ PT.Sappe Indonesia ในราคาเทากับมูลคาที่ตราไวเทากับ
หุนละ 1,000 เหรียญสหรัฐ รวมมูลคาประมาณ 0.36 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนมูลคาเทียบเทาเงินบาทประมาณ
11.113 ลานบาท ทําใหภายหลังการซื้อหุนดังกลาว PT.Sappe Indonesia มีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัท

ป 2556

- ไตรมาส 3 ป 2556 ออกสูตรใหมของผลิตภัณฑเพรียว คอฟฟ สูตรเพรียวพลัส ซึ่งมีสวนผสมของโครเมียมอะ
มิโน แอซิดคีเลต และแอลคานิทีน ที่ชวยทั้งการลดความอยากอาหาร และการเผาผลาญไขมันในรางกาย
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- 1 กรกฎาคม 2556 บริษัทซื้อหุนของ Sappe Europe s.r.o. จากกรรมการของบริษัท ไดแก นายอดิศักดิ์ รักอริยะ
พงศ และนายอานุภาพ รักอริย ะพงศ ในสัดสวนรวมรอยละ 60 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของของ Sappe
Europe s.r.o. ในราคาเทากับมูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 หรือในราคาเทากับมูลคาที่ตราไว
แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา โดยราคาซื้อขายสุดทายมีมูลคารวม 3,983 ยูโร คิดเปนมูลคาเทียบเทาเงินบาท
ประมาณ 0.16 ลานบาท ทําใหภายหลังการซื้อหุนดังกลาว Sappe Europe s.r.o. มีสถานะเปนบริษัทยอยของ
บริษัท
- วันที่ 5 กันยายน 2556 บริษัทไดแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยใชชื่อวา “บริษัท
เซ็ปเป จํากัด (มหาชน)”
- วันที่ 25 กันยายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 3/2556 ไดมีมติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่
ตราไวของบริษัทจากมูลคาหุนละ 1,000 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 บาท รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
225,000,000 บาท เปน 304,620,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 79,620,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท รวมมูลคา 79,620,000 บาท เพื่อเสนอขายประชาชนเปนครั้งแรก จํานวน 75,000,000 หุน และ
เพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่จะจัดสรรใหแกผูบริหารและ
พนักงานของบริษัทจํานวน 4,620,000 หุน
- วันที่ 28 ตุลาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 4/2556 ไดมีมติอนุมัติการออกและจัดสรร
ใบสํ าคัญ แสดงสิท ธิที่จะซื้ อ หุน ของบริษัท ตอ ผูบ ริหาร (รวมถึงผูบ ริห ารที่ดํา รงตํา แหนงกรรมการ) และ
พนักงานของบริษัท (โครงการ ESOP Warrant)
- วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2556 ไดอนุมัติการลงทุนเพิ่มใน Sappe
Indo โดยใหบริษัทเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน และเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนเปนรอยละ 51: 49 โดยบริษัท
ถือหุนรอยละ 51 และผูถือหุนชาวอินโดนีเซียถือหุนรอยละ 49 ของทุนชําระแลวของ Sappe Indo ภายหลังการ
เพิ่มทุน
2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ และเครื่องดื่มที่มุงเนนนวัตกรรม เพื่อตอบโจทยเรื่องสุขภาพ
และความงามให แ กผูบ ริโภค โดยแบงเปน 4 กลุม ผลิตภัณฑห ลัก ภายใต 13 ตราสินคาทั้งในและตางประเทศ ซึ่ง
ประกอบดวย 1) ผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม (Functional Beverage Category) ไดแก เซ็ปเป
บิวติ ดริ้งค เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม ที่ “แคดื่ม...ก็สวย”, เซ็ปเป บิวติ ชอท เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม
แบบเขมขน เห็นผลลัพธที่ชัดเจนในเวลาอันรวดเร็ว เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบเขมขน สําหรับคนเมืองและคนทํางาน เนน
เรื่องการบํารุงสมองและการพักผอน เห็นผลลัพธที่ชัดเจนอันรวดเร็ว และ เซนต แอนนา เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม
แบบเขมขน ในคอนเซ็ปต “สวยงายๆ ...สบายกระเปา” 2) ผลิตภัณฑประเภทน้ําผลไม (Fruit Juice Category) ไดแก เซ็ป
เป ฟอร วัน เดย น้ําผักผลไมเขมขน 100% เหมาะกับคนที่รักสุขภาพแตไมมีโอกาสหรือเวลาไดกินผัก, โมกุ โมกุ น้ําผลไม
ผสมวุนมะพราวรายแรกของตลาด มีจุดขายที่ชิ้นวุนขนาดใหญ, ชิววี่ และ โคโค แครช น้ําผลไมแตงกลิ่นผสมวุนมะพราว
และ เซ็ปเป อโล เวรา ดริ้งค น้ําผลไมแตงกลิ่นผสมชิ้นวานหางจระเข 3) ผลิตภัณฑประเภทผงพรอมชง เพื่อสุขภาพ และ
ความงาม (Functional Powder Category) ไดแก เพรียว คอฟฟ , สวิสส การเดน คอฟฟ และ สริมฟต คอฟฟ ซึ่งเปนกาแฟ
ควบคุมน้ําหนัก เพื่อสุขภาพและความงาม และ เพรียว คลอโรฟลล ซึ่งเปนคลอโรฟลลผงที่นําวัตถุดิบเขามาจากประเทศ
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ญี่ปุน มีคุณสมบัติในการชวยดีท็อกซขับลางสารพิษ 4) ผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่มปรุงสําเร็จพรอมดื่ม เพื่อสุขภาพ และ
ความงาม (RTD Category) ไดแก เพรียว คอฟฟ แบบกระปอง
ผลิตภัณฑของบริษัทจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยในป 2555 และ งวด 9 เดือนแรกของป 2556 มี
สัดสวนการขายในประเทศประมาณรอยละ 67.72 และรอยละ 49.38 ของรายไดจากการขายรวม และสัดสวนการขาย
ตางประเทศประมาณรอยละ 32.28 และรอยละ 50.62 ของรายไดจากการขายรวม ตามลําดับ โดยการขายในประเทศผาน
ชองทางจําหนายหลัก 2 ชองทาง ไดแก ชองทางการคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ไดแก รานสะดวกซื้อ (Convenience
store) ซุปเปอรมารเก็ต และไฮเปอรมารเก็ต เปนตน และชองทางจําหนายแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ไดแก การขาย
ผานตัวแทนจําหนาย (Distributor) 3 ราย สําหรับการขายในตางประเทศเปนการขายผานตัวแทนนําเขาสินคา (Importer)
ของแตละประเทศนั้นๆ และการขายผานตัวแทนจําหนายสินคา โดยการสงออกสินคาของบริษัทไดรับการยอมรับกวา 50
ประเทศทั่วโลก ทั้งในทวีปเอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต ตะวันออกกลาง ยุโรป แอฟฟริกา อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต
กลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัทที่เปนผูบริโภคสุดทาย มีหลากหลายขึ้นอยูกับผลิตภัณฑในแตละประเภท โดย
กลุมลูกคาเปาหมายครอบคลุมทั้งผูหญิงและผูชาย วัยเด็ก วัยรุน นักเรียน นักศึกษา กลุมคนทํางาน โดยบริษัทมุงเนนในเรื่อง
การสรางความแปลกใหม หรือ ความเปน Innovative และมักเปนรายแรกในตลาดเสมอ เชน การเปนผูผลิตรายแรกใน
ผลิตภัณฑน้ําผลไมผสมวุนมะพราว “โมกุ โมกุ”, น้ําผลไมผสมวานหางจระเข “เซ็ปเป อโล เวรา”, น้ําผักและผลไม 100%
“เซ็ปเป ฟอรวันเดย” ซึ่งเปนน้ําผักผลไมที่บรรจุในขวด PET รายแรก นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการสรางความเขาใจ
แกผูบริโภค โดยการสื่อสารผาน Packaging ของผลิตภัณฑในรูปแบบตางๆ ตั้งแตชื่อแบรนด รูปทรงและลวดลายของบรรจุ
ภัณฑ และเปนรายแรกในตลาดที่เริ่มใช Bottle Neck Tag ในการอธิบายคุณสมบัติเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ ดวยขอมูลที่
กระชับ เชิญชวน และสรางความเขาใจ ทําใหผูบริโภคเลือกที่จะทดลองสินคาโดยงาย
บริษัทมีโรงงาน 2 แหง ตั้งอยูบนที่ดินเชาจากกลุมผูถือหุนใหญของบริษัท โดยโรงงานแหงแรก (โรงงานบางชัน)
ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ขนาดเนื้อที่ 2 ไร 1 งาน 88.2 ตารางวา อายุสัญญา
เชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 3 ป เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2556 จนถึง 30 กันยายน 2559 และโรงงานที่ 2 (โรงงานคลอง 13)
ตั้งอยูที่ถนนทางหลวงชนบท ปท.3012 (เลียบคลอง 13 ฝงตะวันตก) อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ขนาดเนื้อที่ 97 ไร 3
งาน 49 ตารางวา อายุสัญญาเชาที่ดิน 20 ป เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2556 จนถึง 30 กันยายน 2576 โรงงานทั้งสองแหงมีกําลังการ
ผลิตรวม 100,000 ตัน/ป ทําการผลิตทั้งสินคาและบรรจุภัณฑขวด PET โดยบริษัทไดใหความสําคัญการจัดการระบบบริหาร
คุณภาพ ตั้งแตการจัดหาและการตรวจรับวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพระหวางผลิต ภายใตระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
9001 : 2000, GMP Codex, HACCP และโดยคํานึงถึงคุณประโยชนของผูบริโภคจะไดรับเปนสําคัญ
ปจจุบันบริษัทมีบริษัทยอยในตางประเทศ 2 บริษัท ไดแก
1) PT. Sappe Indonesia จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอินโดนีเซีย ดําเนินธุรกิจนําเขา จัดจําหนาย และทํา
การตลาดใหกับเครื่องดื่มเซ็ปเปอยางครบวงจรในประเทศอินโดนีเซีย ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 มีทุนจดทะเบียนจํานวน
1,000,000 เหรียญสหรัฐ และเรียกชําระแลวจํานวน 600,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ 17.03 ลานบาท
โดยบริษัทถือหุนรวมกับนักธุรกิจชาวอินโดนีเซียในสัดสวนรอยละ 60 และ 40 ตามลําดับ (ภายหลังการเพิ่มทุนของ Sappe
Indo ภายในป 2557 สัดสวนการถือหุนจะเปลี่ยนเปนรอยละ 51 และ 49 ตามลําดับ เนื่องจากบริษัทจะสละสิทธิจองซื้อหุน
เพิ่มทุนดังกลาวบางสวน)
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2) Sappe Europe s.r.o จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสโลวาเกีย ดําเนินธุรกิจจัดจาง ผลิต จําหนายและทําการตลาด
เครื่องดื่มเซ็ปเปในแถบประเทศยุโรป ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 Sappe Europe มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน
6,639 ยูโร หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ 0.27 ลานบาท โดยบริษัทถือหุนรวมกับนักธุรกิจชาวสโลวาเกียในสัดสวนรอยละ
60 และ 40 ตามลําดับ
2.3 โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับป 2553 - 2555 และงวด 9 เดือนแรกของป 2556 เปนดังนี้

รายไดจากการขาย
ในประเทศ
ตางประเทศ1/
รวมรายไดจากการขาย
รายไดอนื่ 2/
รายไดรวม

ป 2553
ลานบาท รอยละ

ป 2554
ลานบาท รอยละ

ป 2555
ลานบาท รอยละ

ม.ค. - ก.ย. 2555
ลานบาท รอยละ

ม.ค. - ก.ย. 2556
ลานบาท รอยละ

1,391.90
163.50
1,555.39
4.53

1,134.84
289.24
1,424.08
13.06

1,220.46
581.80
1,802.26
27.85

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

914.04
937.05
1,851.09
22.09

89.23
10.48
99.71
0.29
1,559.92 100.00

78.96
20.13
99.09
0.91
1,437.14 100.00

66.69
31.79
98.48
1.52
1,830.11 100.00

1,873.18 100.00

หมายเหตุ : 1/รายไดจากการขายในตางประเทศ ดําเนินการโดยบริษัทและบริษัทยอย โดยไดรวมสวนที่ดําเนินการโดย Sappe
Indo เริ่มตั้งแตไตรมาสที่ 1 ป 2556 เปนตนไป และสวนที่ดําเนินการโดย Sappe Europe เริ่มตั้งแตไตรมาสที่ 3 ป
2556 เปนตนไป
2/

รายไดอื่น ประกอบดวย รายไดคาขนสง รายไดคาปรับจากการจางผลิตสินคา รายไดจากการขายเศษวัสดุ และอื่นๆ

2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัทมุงเนนการเปนผูนําในธุรกิจผลิตและจําหนายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแกผูบริโภค เนนพัฒนาสินคาใหมๆ และ
บรรจุภัณฑที่ทันสมั ย มี ความโดดเดนออกสูตลาด เนนสินค าเพื่อคุณภาพ โดยมีผลิตภั ณฑที่เปนตัวเลือ กใหมๆ ใหแ ก
ผูบริโภค
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