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ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสำคัญ (Executive Summary)

สรุปข้อมูลสำคัญนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูล
สรุปเกี่ยวกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ (“บริษัท”) ดังนั้น ผู้ลงทุนควร
ต้องศึกษำข้อมูลในรำยละเอียดจำกหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสำมำรถขอได้จำกผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ หรืออำจศึกษำ
ข้อมูลได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงำน ก.ล.ต.
สรุปข้อมูลสำคัญของกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชำชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering – “IPO”)
เพื่อซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)
(ระยะเวลำกำรเสนอขำย: [●])
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย
ผู้เสนอขำย : บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน) (“บริษัท” )
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ำยเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพและควำมงำม นำผลไม้ และกำแฟเพื่อควบคุมนำหนัก ได้แก่ เซ็ปเป้ บิวติ
ดริ้งค์, เซ็ปเป้ ฟอร์ วัน เดย์, เซ็ปเป้ อโลเวร่า ดริ้งค์, โมกุ โมกุ, เพรียว คอฟฟี่ และ เพรียว คลอโรฟิลล์ เป็นต้น
จำนวนหุ้นที่เสนอขำย: 75,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุน้ สำมัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทังหมดของบริษัท
ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครังนี
รำคำเสนอขำยต่อประชำชน : [●] บำทต่อหุ้น
มูลค่ำกำรเสนอขำย: [●] บำท
กำรเสนอขำยหุน้ หรือหลักทรัพย์แปลงสภำพในช่วง 90 วันก่อนหน้ำ 

ไม่มี

เพิ่มเติมข้อมูล ผลกระทบจำกกำรใช้
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ
หุ้นสำมัญของบริษทั

นอกจำกนี ในวันแรกที่หุ้นของบริษัทเข้ำซือขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์”) บริษัทจะออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือหุ้นสำมัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหำร (รวมถึงผู้บริหำรที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร) และพนักงำนของบริษัท (จด
ข้อจำกัดกำรโอน) จำนวน 4,620,000 หน่วย อำยุ 4 ปี นับจำกวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รำคำเสนอขำยหน่วยละ 0.00 บำท อัตรำกำร
ใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสำมัญ รำคำกำรใช้ สิทธิ [●] บำทต่อหุ้น โดยสำมำรถใช้สิทธิครังแรกได้ตังแต่
ใบสำคัญแสดงสิทธิอำยุครบ 12 เดือน และในทุกๆ 6 เดือนหลังวันใช้สิทธิครังแรก รำคำกำรใช้สิทธิดังกล่ำว ต่ำกว่ำรำคำเสนอขำยหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนในครังนีเท่ำกับ [●] บำทต่อหุ้น หรือต่ำกว่ำร้อยละ 25 ในกรณีผู้บริหำรและพนักงำนใช้สิทธิซือหุ้น
สำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิทังจำนวน โดยผู้ลงทุนจะมีส่วนแบ่งกำไรและสิทธิออกเสียงลดลงร้อยละ 1.52 สำหรับผลกระทบด้ำน
รำคำหุ้น (Price Dilution) เนื่องจำกหุ้นสำมัญของบริษัทยังไม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ จึงยังไม่มีรำคำตลำดของ
หุ้นที่ใช้อ้ำงอิงได้ แต่หำกคำนวณผลกระทบดังกล่ำวโดยใช้รำคำเสนอขำยหุ้นให้แก่ประชำชนในครังนี ที่เท่ำกับ [●] บำท จะมี
ผลกระทบทำงลบต่อรำคำหุ้นร้อยละ 0.38
มูลค่ำที่ตรำไว้ (Par) : 1.00 บำทต่อหุ้น
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หน้ำ 1

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

มูลค่ำตำมรำคำบัญชี (Book Value) 1.731.812.44 บำทต่อหุน้ (ณ วันที่ 30 กันยำยน31 ธันวำคม 255631 มีนำคม 2557) และหำก
ปรับผลกระทบจำกกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำนวน 275.63 ล้ำนบำท ตำมที่ได้รบั อนุมัตจิ ำกทีป่ ระชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครังที่
2/2557 ในวันที่ 26 พฤษภำคม 2557 จะทำให้มูลค่ำตำมรำคำบัญชีเท่ำกับ 1.22 บำทต่อหุ้น
Update ข้อมูลปี 2556 และไตรมำสที่ 1/2557
ที่มำของกำรกำหนดรำคำเสนอขำยและข้อมูลทำงกำรเงินเพื่อประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย
ที่มำของกำรกำหนดรำคำเสนอขำย : [●]
อัตรำส่วนรำคำต่อกำไร (“P/E Ratio”) [●] เท่ำ
P/E Ratio ของบริษัทอืน่ ในอุตสำหกรรมเดียวกัน
(1) [●]

(2) [●]

(3) [●]

กรณีกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่เพื่อเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก
ตลำดรอง:

 SET

mai

หมวดธุรกิจ (Sector) :

เกษตรและอุตสำหกรรมอำหำร / อำหำรและเครื่องดื่ม

เกณฑ์เข้ำจดทะเบียน:

 Profit test

Market Capitalization test

Holding Company

จำนวนหุ้นที่ติดระยะเวลำห้ำมจำหน่ำยหุ้น
ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนในครังนี ได้ให้คำรับรองต่อตลำดหลักทรัพย์ว่ำ จะไม่นำหุ้นจำนวน [●] หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ [●] ของทุนชำระแล้วภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชน ออกจำหน่ำยเป็นระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวันที่หุ้นของบริษัทเริ่ม
ซือขำยในตลำดหลักทรัพย์ โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลำ 6 เดือน นับจำกวันที่หุ้นของบริษัทเริ่มซือขำยในตลำดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น
เดิมได้รับกำรผ่อนผันให้ทยอยขำยหุ้นได้ร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่ติดระยะเวลำห้ำมจำหน่ำย คิดเป็นจำนวน [●] หุ้น และเมื่อ
ครบกำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวันที่หุ้นของบริษัทเริ่มซือขำยในตลำดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นเดิมสำมำรถขำยหุ้นส่วนที่เหลืออีก
จำนวน [●] หุ้น สำหรับหุ้นที่ไม่ติดระยะเวลำห้ำมจำหน่ำย จำนวน [●] หุ้น คิดเป็นร้อยละ [●] ของทุนชำระแล้วภำยหลังกำรเสนอ
ขำยหุ้นต่อประชำชน ผู้ถือหุ้นเดิมสำมำรถขำยหุ้นจำนวนดังกล่ำวได้ตังแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มซือขำยในตลำดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป

หน้ำ 2

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน:

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล:
บริษัท จะนำเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนครังนี บริ ษั ท มี น โยบำยกำรจ่ ำยเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ผู้ ถื อ หุ้ น ไม่ น้ อ ยกว่ ำ
หลังหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้และหักสำรองต่ำงๆ
หุ้น และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยหุ้น ซึ่งเป็น ทุกประเภทตำมที่กฎหมำยกำหนด โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร ทังนี กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวในแต่ละครำวอำจมี
เงินประมำณ [ • ] ล้ำนบำท ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี
เปลี่ยนแปลงได้ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่ำงๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
1. ขยำยกำลังกำรผลิต จำนวนประมำณ [ • ] ล้ำนบำท
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ผลกำรดำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพ
2. ชำระคืนเงินกู้ยืม จำนวนประมำณ [ • ] ล้ำนบำท
คล่อ ง กระแสเงิน สด ควำมจ ำเป็นในกำรใช้เ งินทุ นหมุนเวีย น
3. เป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวนประมำณ [ • ] ล้ำนบำท
แผนกำรลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญำต่ำงๆที่บริษัท
ผูกพันอยู่ รวมทังข้อจำกัดทำงกฎหมำย ควำมจำเป็นและควำม
เหมำะสมอื่นๆในอนำคต ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร
และกำรจ่ ำ ยเงิ น ปั น ผลนั นจะต้ อ งไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ กำร
ดำเนินงำนปกติของบริษัทอย่ำงมีนัยสำคัญ
บริ ษั ท ก ำหนดนโยบำยกำรจ่ ำ ยเงิ น ปั น ผลของบริ ษั ท ย่ อ ยใน
ปัจจุบันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้
และหั กส ำรองต่ ำ งๆทุ กประเภท ตำมที่ กฎหมำยกำหนด โดย
พิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร อย่ำงไรก็ ตำม กำรจ่ำยเงิน
ปันผลดังกล่ำวในแต่ละครำว อำจมีเปลี่ยนแปลงได้ โดยคำนึงถึง
ปัจจัยต่ำงๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ผลกำร
ดำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง กระแสเงินสด ควำมจำเป็น
ในกำรใช้ เ งิ น ทุ น หมุ น เวี ย น แผนกำรลงทุ น เงื่ อ นไขและ
ข้อกำหนดในสัญญำต่ำงๆที่บริษัทย่อยดังกล่ำวผูกพันอยู่ รวมทัง
ข้อจำกัดทำงกฎหมำย ควำมจำเป็นและควำมเหมำะสมอื่นๆใน
อนำคตด้ วย ตำมที่ คณะกรรมกำรบริ ษั ท เห็ น สมควร และกำร
จ่ำยเงินปันผลนันจะต้องไม่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนปกติ
ของบริษัทย่อยดังกล่ำวอย่ำงมีนัยสำคัญ ซึ่งนโยบำยกำรจ่ำยเงิน
ปั น ผลของบริ ษั ท ย่ อ ยดั ง กล่ ำวจะเป็ น ไปในแนวทำงเดี ย วกั บ
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท
นอกจำกนี กำรลงทุ นใน Sappe Europe มีข้ อตกลงร่วมกัน
ระหว่ำงผู้ถือหุ้นในกำรจ่ำยเงินปันผลจำนวนประมำณ 4.43 ล้ำน
บำท ให้กับผู้ถือหุ้นท้องถิ่นชำวสโลวำเกียก่อน โดยเมื่อ Sappe
Europe ได้จ่ำยเงินปันผลครบตำมจำนวนดังกล่ำวแล้ว กำรจ่ำยปัน
ผลครำวต่ อ ไปจะเป็ น ไปตำมสั ด ส่ วนกำรถื อ หุ้ น ซึ่ ง ที่ ผ่ ำ นมำ
Sappe Europe ยังไม่มีกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่อย่ำงใด
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บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขำยหลักทรัพย์:
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภำพและควำมงำม โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก หลำกหลำยตรำ
สินค้ำทังในและต่ำงประเทศ ดังนี
1) ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม (Functional Beverage Category) ได้แก่ เซ็ปเป้ บิวติ ดริงค์, เซ็ปเป้ บิวติ
ชอท และ เซนต์ แอนนำ
2) ผลิตภัณฑ์ประเภทน้้าผลไม้ / เครื่องดื่มแต่งกลิ่นผลไม้ (Fruit Juice / Juice Drink Category) ได้แก่ เซ็ปเป้ ฟอร์ วัน เดย์ นำผัก
ผลไม้เข้มข้น 100%, โมกุ โมกุ นำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้ำว, ชิววี่ และ โคโค่ แครช เครื่องดื่มแต่งกลิ่นผลไม้นำผลไม้แต่งกลิ่น ผสมวุ้น
มะพร้ำว และ เซ็ปเป้ อโลเวร่ำ ดริงค์ นำว่ำนหำงจระเข้กลิ่นผลไม้นำผลไม้แต่งกลิ่นผสมชินว่ำนหำงจระเข้
3) ผลิตภัณฑ์ประเภทผงพร้อมชง เพื่อสุขภาพ และ ความงาม (Functional Powder Category) ได้แก่ เพรียว คอฟฟี่, สวิสส์ การ์เดน
คอฟฟี่ และ สริมฟิต คอฟฟี่ ซึ่งเป็นกำแฟควบคุมนำหนักเพื่อสุขภำพและควำมงำม และ เพรียว คลอโรฟิลล์ มีคุณสมบัติในกำรช่วย
ดีท็อกซ์ขับล้ำงสำรพิษ
4) ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มปรุงส้าเร็จพร้อมดื่ม เพื่อสุขภาพ และ ความงาม (RTD Category) ได้แก่ เพรียว คอฟฟี่ แบบกระป๋อง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำหน่ำยทังในประเทศและต่ำงประเทศ โดยในปี 2555 และงวด 9 เดือนแรกของปี- 2556 และงวด 3 เดือนแรก
ของปี 2557 มีสัดส่วนกำรขำยในประเทศ : ต่ำงประเทศ ประมำณร้อยละ 68 : 32 และร้อยละ 49 52 : 4851 และร้อยละ 39 : 61
ตำมลำดับ โดยกำรขำยในประเทศผ่ำนช่องทำงจำหน่ำยหลัก 2 ช่องทำง ได้แก่ ช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ได้แก่ ร้ำน
สะดวกซือ (Convenience store) ซุปเปอร์มำร์เก็ต และไฮเปอร์มำร์เก็ต เป็นต้น และช่องทางจ้าหน่ายแบบดั้งเดิม (Traditional Trade)
ได้แก่ กำรขำยผ่ำนตัวแทนจำหน่ำย (Distributor) 3 รำย สำหรับกำรขำยในต่ำงประเทศเป็นกำรขำยผ่ำนตัวแทนนำเข้ำสินค้ำ (Importer)
ของแต่ละประเทศนันๆ และกำรขำยผ่ำนตัวแทนจำหน่ำยสินค้ำ โดยกำรส่งออกสินค้ำของบริษัทได้รับกำรยอมรับกว่ำ 50 ประเทศทั่ว
โลก ทังในทวีปเอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลำง ยุโรป แอฟฟริกำ อเมริกำเหนือ และอเมริกำใต้
Update ข้อมูลไตรมำสที่ 1/2557
บริษัทมีโรงงำน 2 แห่ง ตังอยู่ที่นิคมอุตสำหกรรมบำงชัน เขตคันนำยำว กรุงเทพฯ และที่อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี ทำกำร
ผลิตทังสินค้ำและบรรจุภัณฑ์ขวด PET โดยในปี 2556 มีกำลังกำรผลิตเต็มที่ของสินค้ำรวม 100,000 ตันต่อปี และขวด PET รวม 140
ล้ำนขวดต่อปี และในงวด 3 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทมีกำลังกำรผลิตขวด PET เพิ่มขึนเป็น 41 ล้ำนขวดต่อไตรมำส
ณ วันที่ 30 กันยำยน31 ธันวำคม 2556 31 มีนำคม 2557 บริษัทมีบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ PT. Sappe Indonesia ดำเนินธุรกิจนำเข้ำ
จัดจำหน่ำย และทำกำรตลำดให้กับเครื่องดื่มเซ็ปเป้อย่ำงครบวงจรในประเทศอินโดนีเซีย และ Sappe Europe s.r.o ดำเนินธุรกิจจัดจ้ำง
ผลิต จำหน่ำยและทำกำรตลำดเครื่องดื่มเซ็ปเป้ในแถบประเทศยุโรป โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่ำวร้อยละ 60
(กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ และ ข้อ 3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป

หน้ำ 4

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ : ณ วันที่ 7 ตุลำคม 2556

รำยชื่อ
1. นำยอนันท์ รักอริยะพงศ์
2. นำงสมนึก ไอศูรย์พิศำลศิริ
3. นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์
4. นำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์
5. นำงสำวปิยจิต รักอริยะพงศ์
6. นำยธนรัตน์ รักอริยะพงศ์
รวมผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
ประชำชนที่จองซือหุ้น IPO
พนักงำนอื่นๆ (ที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิทธิและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นใหญ่)
รวมทั้งสิ้น

ก่อนกำรเสนอขำยหุ้น IPO
(ณ วันที่ 7 ตุลำคม 2556)

หลังกำรเสนอขำยหุ้น IPO

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

ร้อยละ
20.00
19.92
15.02
15.02
15.02
15.02
100.00
-

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

ร้อยละ
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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2553

รวม

304,620,000

100.00

Update ข้อมูลปี 2556 และไตรมำสที่ 1/2557

สัดส่วนรำยได้:

รำยได้จำก
กำรขำย
- ใน
ประเทศ
- ต่ำงประ
เทศ1/
รวมรำยได้
จำกกำร
ขำย
รำยได้อื่น2/

หลังกำรเสนอขำยหุ้น IPO
และหลังกำรใช้สิทธิของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
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

2554

ล้ำน
บำท

ร้อย
ละ

1,391.
90

89.2
3
10.4
8

163.50
1,555.
39
4.53
1,559.
92

งบกำรเงินรวม

99.7
1
0.29
100.
00

2555

ม.ค.-ก.ย. 2555

ล้ำนบำท

ร้อยละ

ล้ำนบำท

ร้อยละ

ล้ำนบำท

ร้อยละ

1,134.84

78.96

1,220.46

66.69

868.61

65.32

289.24

20.13

581.80

31.79

445.45

33.50

1,424.08
13.06

99.09

1,802.26
27.85

98.48

1,314.06

98.82

1.52
100.00

15.67

1.18

1,329.73

100.00

1,437.14

0.91
100.00

1,830.11

ม.ค.-ก.ย. 2556
ล้ำนบำท

ร้อยละ

1,245.83
914.04
1,135.94
937.05
2,381.77
1,851.09

51.684
8.80
47.135
0.02
98.819
8.82

28.7022.
09
2,410.47
1,873.18

1.191.1
8
100.00
100.00

ม.ค. - มี.ค. 2556

ม.ค. - มี.ค. 2557

ล้ำนบำท

ร้อยละ

ล้ำนบำท

ร้อยละ

287.32

59.89

301.68

38.35

183.89

38.33

472.32

60.05

471.21

98.22

774.00

98.40

8.56

1.78

12.59

1.60

479.77

100.00

786.59

100.00

หมำยเหตุ : 1/ รำยได้จำกกำรขำยในต่ำงประเทศ ดำเนิ น กำรโดยบริษัทและบริษัทย่อ ย โดยได้รวมส่วนที่ดำเนิ นกำรโดย PT. Sappe
Indonesia เริ่มตังแต่ไตรมำสที่ 1 ปี 2556 เป็นต้นไป และส่วนที่ดำเนินกำรโดย Sappe Europe s.r.o. เริ่มตังแต่ไตรมำสที่ 3 ปี
2556 เป็นต้นไป
2/
รำยได้อื่น ประกอบด้วย กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน รำยได้ค่ำขนส่ง รำยได้ค่ำปรับจำกกำรจ้ำงผลิตสินค้ำ รำยได้จำกกำรขำย
เศษวัสดุ และอื่นๆ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป

หน้ำ 5

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

คณะกรรมกำรบริษัท

สรุปปัจจัยควำมเสี่ยง:
1. ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2556 คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วย
กรรมกำรจำนวน 9 ท่ำน ดังนี
1.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่มีที่ดินที่ตังโรงงำนเป็นของบริษัท
เอง
ชื่อ
ตำแหน่ง
1.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขันทำงธุรกิจ
1. นำยนที อ่อนอิน
ประธำนกรรมกำร
1.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่จำกกำรจัด
2. นำยอนันท์ รักอริยะพงศ์
กรรมกำร
จำหน่ำยในช่องทำงกำรค้ำปลีกสมัยใหม่
3. นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์
กรรมกำร
1.4 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ
4. นำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์ กรรมกำร
1.5 ควำมเสี่ยงจำกกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
5. นำงสำวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมกำร
1.6 ควำมเสี่ ย งจำกกำรไม่ ไ ด้ เ ป็ น เจ้ ำ ของกรรมสิ ท ธิ์
6. นำงนิรัชรำ ศิริอำพันธ์กุล
กรรมกำรอิสระ
เครื่องหมำยกำรค้ำบำงรำยกำร
7. นำยธนำ เธียรอัจฉริยะ
กรรมกำรอิสระ และ
1.7 ควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติทำงธรรมชำติอันเกิดจำกอุทกภัย
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
1.8 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ
8. นำงสำวกัลณิกำร์ ตริยำงกูรศรี กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ
1.9 ควำมเสี่ ย งจำกควำมผั น ผวนของอั ต รำแลกเปลี่ ย น
เงินตรำต่ำงประเทศ
9. นำยสุรัตน์ ประลองศิลป์
กรรมกำรอิสระ และ
1.91.10
ควำมเสี่ ย งจำกมำตรกำรกีด กั น ทำงกำรค้ ำ
กรรมกำรตรวจสอบ
สำหรับกำรขำยสินค้ำในต่ำงประเทศ
1.101.11
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินจำกกำรกู้ยืมเงินจำก
สถำบันกำรเงินเพิ่มขึน
2. ควำมเสี่ยงต่อกำรลงทุนของผูถ้ ือหลักทรัพย์
2.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่มีอำนำจกำหนด
นโยบำยกำรบริหำร
2.2 ควำมเสี่ ย งในเรื่ อ งตลำดรองส ำหรั บ กำรซื อขำย
หลักทรัพย์
2.3 ควำมเสี่ยงเรื่องผลกระทบจำกรำคำหลักทรัพย์จำกกำร
ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จ ะซือหุ้นสำมัญของ
บริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท ซึ่ง
มีรำคำใช้สิทธิต่ำกว่ำรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อ
ประชำชนในครังนี
2.4 ควำมเสี่ยงเรื่องผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนจำกกำร
ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือหุ้นสำมัญของบริษัท
ที่ออกให้แก่ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท
(กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 1 ปัจจัยความเสี่ยง)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป

หน้ำ 6

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

Update ข้อมูลปี 2556 และไตรมำสที่ 1/2557
สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนย้อนหลัง 3 ปี และไตรมำสล่ำสุด: สำหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 25534 - 25565 และ
สำหรับงวด 9 เดือนสินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2555 และ 2556และสำหรับงวด 3 เดือนสินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2556 และ 2557
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม

ฐำนะกำรเงิน
2553
สินทรัพย์รวม

685.11

447.79

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2555

779.30

518.29

หนีสินรวม

9 เดือน
ปี 2556
1,339.901,4
1,153.33
74.35
903.921,06
772.95
2.49
435.98411.
380.38
86

ปี 2554

94.19

70.50

ณ วันที่ 31
มีนำคม
2557

ณ วันที่ 31 ธันวำคม
9 เดือน
2555
ปี 2556
1,341.121,4
1,168.07
91.49
938.93934.
786.55
501,102.94
402.19406.
381.52
62388.55

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ผลกำรดำเนินงำน
รำยได้จำกกำรขำย
ต้นทุนขำย
กำไรขันต้น
กำไรสุทธิสำหรับงวด
กำไรสุทธิขันพืนฐำนต่อ
หุ้น (EPS) (บำท)
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น
(บำท)

2553
1,555.39
1,139.58

2554

2555

1,424.08

1,802.26

1,055.43

415.87
34.78
6,956
1,000

9 เดือน
ปี 2555

9 เดือน
ปี 2556

1,314.06

0.66

2,301.12
1,833.32
1,560.62
1,233.88
740.505
99.44
168.111
43.98
0.750.64

1.00

1.00

908.02

1,257.05

368.65

406.04

545.21

23.69

66.2767.
41

4,738

88.66

4090.42

1,000

1,0001.0
0

3 เดือน
ปี 2556

3 เดือน
ปี 2557

2555
1,802.26
1,257.05
545.21
66.4267.
56
4100.42

ณ วันที่ 31
มีนำคม
2557
1,371.46
822.25
549.21

งบกำรเงินรวม
3 เดือน
9 เดือน ปีม.ค. ปี 2556
มี.ค.
2556
2,381.77
471.21
1,851.09
1,596.23
331.06
1,241.85
785.546
140.15
09.24
136.631
26.60
17.87
0.640.55
0.11

1.00

1.00

1.00

ม.ค. มี.ค.3
เดือน ปี
2557
774.00
473.06
300.94
146.09
0.64
1.00

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญ :
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2553
อัตรำกำไรขันต้น (ร้อยละ)
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน (ร้อยละ)
อัตรำกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตรำส่วนหนีสินต่อส่วนผู้ถือหุ้น
(D/E) (เท่ำ)
อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป

6.35
8.19

2554
25.89
2.06
1.65
7.277.10

2555

2.03

9 เดือน
ปี 2556

2.582.07

3.645 6.866.97 14.6113.49

งบกำรเงินรวม
3 เดือน ปี
2557

**

2555
30.25
3.53
3.69
2.06

9 เดือน
ปี 2556

ม.ค. - มี.ค.
3 เดือน ปี
2557

32.98
6.39
5.67
2.842.330

38.88
21.70
18.57
1.50

6.9382 11.8210.89

43.09**
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2553

2554

2555

9 เดือน
ปี 2556

งบกำรเงินรวม
3 เดือน ปี
2557

2555

9 เดือน
ปี 2556

ม.ค. - มี.ค.
3 เดือน ปี
2557

(ROA) (ร้อยละ) *
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ (เท่ำ)
2.21
1.88
1.92
อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือ
28.377 27.9328. 48.4641.19
** 27.9228.27 40.8234.86
65.58
หุ้น (ROE) (ร้อยละ) *
27
7
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระ
1.82
2.49
3.03
2.49
2.73
หนี (DSCR) (เท่ำ)
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น (บำท)
19.30
1.70
1.79
หมำยเหตุ : * อัตรำส่วนทำงกำรเงินสำหรับงวด 9 3 เดือนแรกของปี 2555 และ 25576 คำนวณโดยวิธีปรับค่ำให้เป็นรำยปี (annualize)

2.32
122.84
2.40
2.44**

Update ข้อมูลกำรจ่ำยเงินปันผล

เนื่องจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครังที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2557 มีมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
จำนวน 275.63 ล้ำนบำท กำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 25 มิถุนำยน 2557 โดยผู้จองซือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครังนีไม่มีสิทธิได้รับ
เงินปันผลจำนวนดังกล่ำว ทังนี กำรจ่ำยเงินปันผลจะมีผลกระทบต่อกำไรสะสม สินทรัพย์ และส่วนของผู้ถือหุ้น ในงบกำรเงินงวด
สินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 หำกแสดงผลกระทบดังกล่ำวเสมือนว่ำกำรจ่ำยเงินปันผลเกิดขึนในงบกำรเงินงวดล่ำสุด สินสุดวันที่
31 มีนำคม 2557 จะเกิดผลกระทบต่อรำยกำรในงบกำรเงิน และทำให้บริษัทมีมูลค่ำหุ้นตำมบัญชีลดลง และมีอัตรำส่วนหนีสินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึน แสดงรำยละเอียดได้ดังนี
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557 ภำยหลังกำรจ่ำยเงินปันผล
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
225.00
225.00
กำไรสะสม
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
8.40
30.46
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
321.26
23.57
สินทรัพย์รวม
1,371.46
1,095.83
หนีสินรวม
822.25
822.25
ส่วนของผู้ถือหุ้น
549.21
273.58
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น (บำท)
2.44
1.22
อัตรำส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ)
1.50
3.01

คำอธิบำยเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน:

Update ข้อมูลปี 2556 และไตรมำสที่ 1/2557

ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในปี 25543 - 25565 มีรำยได้รวมจำนวน 1,559.92 ล้ำนบำท 1,437.14 ล้ำนบำท และ 1,830.11 ล้ำน
บำท และ 2,410.47 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และในงวด 9 เดือนแรกของปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้รวม 1,873.18 ล้ำนบำท
เพิ่มขึนจำนวนมำกเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน (ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) ที่มีจำนวน 1,329.73 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึนร้อยละ
40.87 และในงวด 3 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้รวม 786.59 ล้ำนบำท เพิ่มขึนจำนวนมำกเมื่อเที ยบกับงวด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป
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เดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 479.77 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึนร้อยละ 63.95 โดยรำยได้เกือบทังหมดดังกล่ำวมำจำกรำยได้จำกกำรขำย ซึ่ง
มีสัดส่วนประมำณร้อยละ 98-99 ของรำยได้รวม โดยในปี 25543 - 25565 รำยได้จำกกำรขำยมีจำนวน 1,555.39 ล้ำนบำท 1,424.08 ล้ำน
บำท และ 1,802.26 ล้ำนบำท และ 2,381.77 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึน/(ลดลง) จำนวน (131.31) ล้ำนบำท และ 378.18 ล้ำนบำท และ
579.51 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน/(ลดลง) ร้อยละ (8.44) และร้อยละ 26.56 และร้อยละ 32.15 ในปี 25554 - 25565 ตำมลำดับ รำยได้จำกกำร
ขำยที่ลดลงในปี 2554 มีสำเหตุหลักมำจำกกำรหยุดกำรผลิตชั่วครำวในช่วงเหตุกำรณ์นำท่วมใหญ่ในปี 2554 ที่ส่งผลให้บริษัทมีกำร
ผลิตและจำหน่ำยสินค้ำลดลง และกำรเติบโตอย่ำงมำกในปี 2555 มีสำเหตุหลักมำจำกกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรส่งออกสินค้ำไปขำย
ในต่ำงประเทศที่เพิ่มขึนมำก สำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยจำนวน 1,851.09 ล้ำนบำท
เพิ่มขึนเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน (ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) ที่มีจำนวน 1,314.06 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึนร้อยละ 40.87 มี
สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึนของรำยได้จำกกำรขำยในต่ำงประเทศ รวมทั งในงวดนีมีกำรรวมรำยได้จำกกำรขำยของบริษัทย่อย Sappe Indo เข้ำมำตังแต่ไตรมำสที่ 1 ปี 2556 และรวมรำยได้จำกกำรขำยของบริษัทย่อย - Sappe Europe เข้ำมำตังแต่ไตรมำสที่ 3 ปี
2556 สำหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยจำนวน 774.00 ล้ำนบำท เพิ่มขึนเมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 471.21 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึนเท่ำกับ 302.79 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำเพิ่มขึนร้อยละ 64.26 สำเหตุหลักมำ
จำกกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรส่งออกสินค้ำไปขำยในต่ำงประเทศมำกขึน เนื่องจำกสินค้ำของบริษัทเป็นที่นิยมในตลำดต่ำงประเทศ
เพิ่มขึน ประกอบกับผู้นำเข้ำในต่ำงประเทศทยอยสั่งสินค้ำเพื่อทดแทนสต็อคสินค้ำที่ลดลงในช่วงปลำยปีและเพื่อรองรับควำมต้องกำร
สินค้ำของผู้บริโภคที่คำดว่ำจะสูงขึนในปีนี
ในปี 25543 - 25565 บริษัทมีกำไรขันต้นเท่ำกับ 415.87 ล้ำนบำท 368.65 ล้ำนบำท และ 545.21 ล้ำนบำท และ 785.54 ล้ำนบำท
คิดเป็นอัตรำกำไรขันต้น (Gross Profit Margin) เท่ำกับร้อยละ 26.73 ร้อยละ 25.89 และร้อยละ 30.25 และร้อยละ 32.98 ตำมลำดับ
สำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขันต้น 609.24 ล้ำนบำท และมีอัตรำกำไรขันต้นร้อยละ 32.91 สำหรับ
งวด 3 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขันต้น 300.94 ล้ำนบำท และมีอัตรำกำไรขันต้นร้อยละ 38.88 อัตรำกำไร
ขันต้นในปี 2555 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2556 ที่เพิ่มขึนค่อนข้ำงมำกเมื่อเทียบกับปี 2554 สำเหตุหลักมำจำกกำรเริ่มสำยกำรผลิต
ใหม่จำกกำรเปิดโรงงำนใหม่แห่งที่ 2 หรือโรงงำนคลอง 13 ทำให้กำลังกำรผลิตสินค้ำโดยรวมเพิ่มขึน สำมำรถทดแทนกำรว่ำจ้ำงผลิต
ได้จำนวนมำก รวมทังมีกำรผลิตขวดเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษัทเองทดแทนกำรสั่งซือจำกภำยนอกบำงส่วน ทำให้มี
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ประกอบกับกำรวิจัยพัฒนำด้ำนกระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่องทำให้บริษัทสำมำรถลดกำรสูญเสียในขันตอนกำร
ผลิตลงได้ ส่วนในปี 2556 บริษัทได้มีกำรเพิ่มกำลังกำรผลิตที่โรงงำนคลอง 13 ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี
2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรำกำไรขันต้นเพิ่มขึนเมื่อเทียบกับปี 2555 และไตรมำสที่ 1 ปี 2557 อัตรำกำไรขันต้นเพิ่มสูงขึนอย่ำง
มำกเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2556 สำเหตุหลักมำจำกกำรประหยัดต่อขนำด (Economy of scale) จำกกำรผลิตจำนวนมำกตำม
ยอดขำยที่เพิ่มสูงขึน ควำมสำมำรถในกำรควบคุมต้นทุนได้อย่ำ งมีประสิทธิภำพ และกำรลดกำรสูญเสียในขันตอนกำรผลิต ได้ดีอย่ำง
ต่อเนื่อง ประกอบกับรำคำขำยโดยเฉลี่ยเพิ่มสูงขึนจำกกำรส่งออกที่มำกขึน และได้รับผลดีจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของเงินบำทที่อ่อนค่ำลง
ในปี 25543 - 25565 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรจำนวน 370.04 ล้ำนบำท 334.57 ล้ำนบำท และ 469.43 ล้ำนบำท และ
600.75 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 23.28 ร้อยละ 25.65 และร้อยละ 24.92 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ สำหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2556 2557 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรจำนวน 109.57 ล้ำนบำท และ 129.64 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 22.84 และร้อยละ 16.48
ของรำยได้รวม ตำมลำดับ โดยสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยได้รวมในปี 2555 เพิ่มขึนเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554
สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึนของค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำดและส่งเสริมกำรขำยทังในประเทศและต่ำงประเทศ กำรเพิ่มขึนของค่ำใช้จ่ำย
ในกำรขนส่งตำมยอดขำยที่เพิ่มขึน และกำรเพิ่มขึนของค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนจำกกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรใหม่และกำรปรับ
เงินเดือนของพนักงำน ส่วนปี 2556 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึนเท่ำกับ 131.32 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึนร้อยละ 27.97 จำกปี
2555 สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึนของค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำดและส่งเสริมกำรขำยที่ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อตอกยำควำมเป็น
แบรนด์ผู้นำอันดับ 1 ของเครื่องดื่มเพื่อควำมสวยของผู้หญิง กำรเพิ่มขึนของค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งตำมยอดขำยที่เพิ่มขึน และกำร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป
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เพิ่มขึนของค่ำใช้จ่ำยพนักงำนเนื่องจำกกำรปรับขึนเงินเดือนและสวัสดิกำรต่ำงๆ ประกอบกับในปี 2556 มีกำรรวมค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
และบริหำรจำกกำรรวมงบกำรเงินของบริษัทย่อยเข้ำมำด้วย อย่ำงไรก็ตำมสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยได้รวมในปี
2556 ไม่แตกต่ำงมำกนักจำกปี 2555เพิ่มขึน / (ลดลง) ร้อยละ (9.59) และร้อยละ 40.31 ในปี 2554 - 2555 ตำมลำดับ สำหรับงวด 9 เดือน
แรกของปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรรวม 434.18 ล้ำนบำท เพิ่มขึนเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อน (ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) ที่มีจำนวน 296.02 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึนร้อยละ 46.67 กำรเพิ่มขึนของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำรในปี 2555 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2556 มีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึนของค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำดและส่งเสริมกำรขำยทัง
ในประเทศและต่ำงประเทศที่ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง กำรเพิ่มขึนของค่ำขนส่งตำมยอดขำยที่เพิ่มขึ น และกำรเพิ่มขึนของค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับพนักงำนตำมกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร ประกอบกับในปี 2556 มีกำรรวมค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรจำกกำรรวมงบ
กำรเงินของบริษัทย่อยเข้ำมำด้วย
สำหรับในงวด 3 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรจำนวน 129.64 ล้ำนบำท เพิ่มขึน
จำกงวดเดียวกันของปี 2556 ที่มีจำนวน 109.57 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึนเท่ำกับ 20.07 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำเพิ่มขึนร้อยละ 18.32 ตำม
ธุรกรรมกำรขำยที่เพิ่มขึน อย่ำงไรก็ตำม สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยได้รวมในงวดนีลดลงมำกเมื่อเปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อน สำเหตุหลักมำจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ที่เพิ่มขึนเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับยอดขำยที่เพิ่มขึน
มำก เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรเมืองในประเทศและภำวะเศรษฐกิจที่ไม่เอืออำนวย ทำให้บริษัทเลื่อนกำรใช้งบโฆษณำประชำสัมพันธ์
ออกไปในไตรมำสหน้ำของปี 2557 ทังนีบริษัทมีงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยในปี 2557 ประมำณร้อยละ 16.00 ของรำยได้รวม และ
หำกมีกำรใช้งบโฆษณำประชำสัมพันธ์ดังกล่ำวตำมที่ถูกเลื่อนออกไปภำยในปี 2557 นี จะทำให้ในไตรมำสหน้ำของปี 2557 บริษัทจะมี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยสูงขึน และส่งผลให้ในไตรมำสหน้ำของปี 2557 บริษัทอำจมีกำไรสุทธิที่ลดลงจำกไตรมำสที่ 1 ปี2557
ในปี 25543 - 25565 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 34.78 ล้ำนบำท 23.69 ล้ำนบำท และ 66.4267.56 ล้ำนบำท และ 136.63 ล้ำน
บำท และมีอัตรำกำไรสุทธิร้อยละ 2.23 ร้อยละ 1.65 และร้อยละ 3.693 และร้อยละ 5.67 ตำมลำดับ กำไรสุทธิและอัตรำกำไรสุทธิ
เพิ่มขึนทุกปี เนื่องจำกยอดขำยที่เพิ่มขึนประกอบกับบริษัทสำมำรถควบคุมต้นทุนได้ดีขึนอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่ มขึน
อย่ำงต่อเนื่องสำหรับในงวด 9 เดือนแรกของปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 117.87 ล้ำนบำท เพิ่มขึนเมื่อเทียบงวด
เดียวกันของปีก่อน (ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) ที่มีกำไรสุทธิ 88.66 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรเพิ่มขึนอย่ำงมำกของยอดขำย และ
ควำมสำมำรถในกำรทำอัตรำทำกำไรขันต้นที่เพิ่มขึนด้วยเช่นกัน โดยในงวด 9 เดือนแรกของปี 2556 มีอัตรำกำไรสุทธิร้อยละ 6.29
สำหรับในงวด 3 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 146.09 ล้ำนบำท และอัตรำกำไรสุทธิร้อยละ 18.57
เพิ่มขึนเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2556 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 26.60 ล้ำนบำท และมีอัตรำกำไรสุทธิร้อยละ 5.54 โดยมีสำเหตุหลัก
มำจำกปริมำณกำรขำยสินค้ำที่เพิ่มขึน และอัตรำกำไรขันต้นที่เพิ่ม ขึนมำก ในขณะที่ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรไม่เพิ่มขึนมำกนัก
ตำมสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองและภำวะกำรลงทุนที่ไม่เอืออำนวย ประกอบกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยคงที่
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สินปี 2553 - 2554 และสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สินปี 2555 - และ ณ วันที่ 30
กั น ยำยน 2556 และ ณ วั น ที่ 31 มี น ำคม 2557 เท่ ำ กั บ 518.29 ล้ ำ นบำท 779.30781.60 ล้ ำ นบำท 1,168.07 ล้ ำ นบำท และ
1,491.491,341.12 ล้ำนบำท และ 1,371.46 ล้ำนบำท ตำมลำดับ กำรเพิ่มขึนอย่ำงต่อเนื่องของสินทรัพย์รวม มีสำเหตุหลักมำจำกกำร
เพิ่มขึนของอำคำร เครื่องจักร และอุปกรณ์ จำกกำรสร้ำงโรงงำนแห่งที่สอง ที่อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี และกำรขยำยกำลังกำร
ผลิตที่ต่อเนื่อง
หนีสินรวมของบริษัท ณ สินปี 2553 - 2554 และหนีสินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ณ สินปี 2555 - และ ณ วันที่ 30
กันยำยน 2556 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557 เท่ำกับ 447.79 ล้ำนบำท 685.11 ล้ำนบำท 786.55 ล้ำนบำท และ 1,102.94934.50 ล้ำนบำท
และ 817.82 ล้ำนบำท ตำมลำดับ กำรเพิ่มขึนของหนีสินรวมในช่วงดังกล่ำว ปี 2555 - 2556 มีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึนของเจ้ำหนี
กำรค้ำและเจ้ำหนีอื่นตำมปริมำณธุรกรรมที่เพิ่มขึน รวมทังกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินที่เพิ่มขึนเพื่อใช้ลงทุนขยำยกิจกำรของบริษัท
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป
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ส่วนกำรลดลงของหนีสินรวม ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557 มีสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะ
สันจำกสถำบันกำรเงิน สุทธิด้วยกำรเพิ่มขึนของเจ้ำหนีกำรค้ำในระหว่ำงงวด ทังนี บริษัทมีสัญญำกู้ยืมเงินที่ได้มีข้อกำหนดบำงประกำร
ที่จะต้องปฏิบัติตำมรวมถึงกำรดำรงอัตรำส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2553 - 2554 ไม่เกินกว่ำ 4 : 1 และในปี 2555 - 2557
ไม่เกินกว่ำ 2 : 1 แต่ทังนี D/E Ratio ต้องไม่ต่ำกว่ำศูนย์ และต้องดำรงอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี (DSCR : Debt Service
Coverage Ratio) ในปี 2553 - 2557 ไว้ไม่น้อยกว่ำ 1.25 เท่ำ อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันบริษัทได้มีกำรแก้ไขสัญญำดังกล่ำวเกี่ยวกับเงื่อนไข
กำรดำรงอัตรำส่วนหนีสินต่อทุนจำกเดิม 2.0 เท่ำ ณ สินปี 2556 เป็นไม่เกิน 5.0 เท่ำ 3.04.25 เท่ำ และ 2.5 เท่ำ ณ สินปี 2556 - 2557 และ
ตังแต่สินปี 2558 เป็นต้นไป ซึ่ง ณ สินปี 2556 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรำส่ วนหนีสินต่อทุนเท่ำกับ
2.330 เท่ำ และ 1.50 เท่ำ และอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี เท่ำกับ 2.73 เท่ำ และ 2.40 เท่ำ ตำมลำดับ ซึ่งเป็นไปตำม
ข้อกำหนดของสัญญำเงินกู้
ทังนี หำกคำนวณอัตรำส่วนหนีสินต่อทุนตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557 โดยกำรปรับผลกระทบจำก
กำรจ่ำยเงินปันผล ตำมที่ได้รับ ควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครังที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2557 และจะ
นำเสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครังที่ 2/2557 ในวันที่ 26 พฤษภำคม 2557 ต่อไป จำนวน 275.63 ล้ำนบำท และหนีสินที่คำดว่ำจะ
เพิ่มขึนตำมแผนงำนของบริษัทที่จะเบิกใช้ในปี 2557 จำนวน 356 ล้ำนบำท เมื่อคำนวณรวมกับหนีสินรวมตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557 จำนวน 792.46 ล้ำนบำท จะทำให้หนีสินรวมเพิ่มขึนเป็น 1,148.46 ล้ำนบำท และเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557 (หลังปรับลดจำกกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวข้ำงต้น ) ที่เท่ำกับ
295.06 ล้ำนบำท (กำรคำนวณภำยใต้สมมติฐำนว่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงของหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้นในรำยกำรอื่นใดนอกจำกกำร
เพิ่มขึนของเงินกู้ยืมดังกล่ำว) จะทำให้อัตรำส่วนหนีสินต่อทุนเพิ่มขึนเป็น 3.89 เท่ำ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะนำเงินที่ได้บำงส่วนจำกกำร
เสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนในครังนี ไปชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่ำว ซึ่งจะทำให้บริษัทมีหนีสินรวมลดลง ในขณะเดียวกันก็จะมี
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึนจำกทุนจดทะเบียนและส่วนเกินมูลค่ำหุ้นที่เพิ่มขึนจำกกำรเสนอขำยหุ้นดังกล่ำว ซึ่งจะทำให้บริษัทมีอัตรำส่วน
หนีสินต่อทุนลดลงจำกอัตรำที่คำนวณได้ข้ำงต้นอย่ำงมีนัยสำคัญ และคำดว่ำจะไม่เกินกว่ำอัตรำที่สถำบันกำรเงินผู้ให้กู้ยืมกำหนดไว้
ดังกล่ำวข้ำงต้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ สินปี 2553 - 2554 และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อย ณ สินปี 2555 - และ ณ
วั น ที่ 30 กัน ยำยน 2556 และ ณ วั น ที่ 31 มี น ำคม 2557 เท่ ำ กับ 70.50 ล้ ำนบำท 94.1996.49 ล้ ำ นบำท 381.52 ล้ ำนบำท และ
388.55406.62402.19 ล้ำนบำท และ 549.21 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึนอย่ำงต่อเนื่องในช่วงดังกล่ำวมำจำกกำไร
สะสมที่เพิ่มขึนจำกผลกำรดำเนินงำนในแต่ละปี รวมทังกำรเพิ่มทุนจำนวน 220 ล้ำนบำท ในระหว่ำงปี 2555 โดยมีอัตรำส่วนหนีสินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สินปี 2553 - 2555 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2556 เท่ำกับ 6.35 เท่ำ 7.27 เท่ำ 2.06 เท่ำ และ 2.84 เท่ำ ตำมลำดับ
(กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 12 การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด้าเนินงาน)
นักลงทุนสัมพันธ์:
คุณปิยจิต รักอริยะพงศ์
9/3 ถนนเสรีไทย แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : 0-2319-4949
โทรสำร : 0-2319-7337
คำเตือน ผู้ลงทุนควรอ่ำนรำยละเอียดข้อมูลส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนกำรตัดสินใจลงทุน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป
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