บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัติความเป็นมา
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2531 ในนำมบริษัท ทรัพย์
อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 500,000 บำท โดยนำยอนันท์ รักอริยะพงศ์ และนำงสมนึก ไอศูรย์
พิศำลศิริ ซึ่งเป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท ได้เริ่มต้นธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2516 จำกธุรกิจครอบครัวด้วยกำรผลิตและจำหน่ำยขนมไทย
หลำกหลำยชนิดภำยใต้แบรนด์ “ปิยจิต” และด้วยควำมใส่ใจในเรื่องคุณภำพและรสชำติ ทำให้ กิจกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
จนในปี 2531 จึงได้ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจในนำมบริษัท และได้ย้ำยฐำนกำรผลิตไปยังโรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมบำงชัน
ในปี 2544 บริษัทได้เข้ำสู่อุตสำหกรรมเครื่องดื่ม โดยมีเจตนำรมณ์ที่ต้องกำรผลิตน้ำผลไม้ที่มีควำมแปลก แตกต่ำง
รสชำติอร่อย มีคุณภำพ และเป็นทำงเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภค จึงเริ่มต้นจำกกำรออกผลิตภัณฑ์ “โมกุ โมกุ” (Mogu Mogu)
ซึ่งเป็นภำษำญี่ปุ่น แปลว่ำ เคี้ยวตุ้ย ๆ โดยเป็นน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้ำวรำยแรกในตลำด ซึ่งในขณะนั้นตลำดเครื่องดื่มใน
ประเทศไทยยังมีควำมหลำกหลำยน้อยมำกเมื่อเทียบกับตลำดในต่ำงประเทศ ทำให้ โมกุ โมกุ ได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี
จำกผู้บริโภค โดยในระยะแรกจำหน่ำยในร้ำนค้ำย่อย ต่อจำกนั้นในปี 2549 บริษัทได้เริ่มทำกำรตลำดกับบริษัท ซีพี ออลล์
จำกัด (มหำชน) เพื่อวำงขำยสินค้ำในร้ำน 7- Eleven ทั่วประเทศ ซึ่งประสบควำมสำเร็จอย่ำงมำก
ในปี 2547 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยแตกไลน์สินค้ำเป็นน้ำว่ำนหำงจระเข้ “อโล เวร่า มิกซ์ ดริ้งค์” (Aloe
Vera Mix Drink) โดยเริ่มแรกจำหน่ำยในประเทศ ต่อมำเป็นสินค้ำขำยดีในต่ำงประเทศ และในปัจจุบันเป็นหนึ่งในสินค้ำ
หลักที่จำหน่ำยในต่ำงประเทศ ในปี 2549 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภำพแนวใหม่ ภำยใต้แบรนด์ “เซ็ปเป้
บิวติ ดริ้งค์” (Sappe Beauti Drink) ที่ชูแนวคิดในเรื่องของสุขภำพควำมงำม ซึ่งตรงกับควำมต้องกำรของผู้บริโภคคนไทย
ที่ให้ควำมสำคัญกับสุขภำพเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง นับเป็นกำรสร้ำงหมวดผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับฟังก์ชันนัลดริงค์อย่ำงชัดเจน
โดยเป็นรำยแรกที่ปลุกกระแสผู้ บริโภคเกี่ยวกับอำหำรและเครื่องดื่ม ที่เน้นดื่มแล้วให้คุณประโยชน์ที่ชัดเจน อำทิเช่น
สุขภำพผิว ระบบย่อยอำหำร ระบบขับถ่ำย ระบบสำยตำ เป็นต้น เป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับเครื่องดื่ม และในปี 2551
บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ มีขนำดเล็กกว่ำเครื่องดื่มทั่วไป เน้นส่วนผสมเข้มข้น สำมำรถเห็น
ผลได้จำกกำรดื่มในเวลำอันรวดเร็ว หรือเรียกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ว่ำ เครื่องดื่มเพื่อสุขภำพและควำมงำมแบบเข้มข้น ภำยใต้
แบรนด์ “บิวตี้ชอต” และ “เซนต์ แอนนา” (St. Anna)
พัฒนาการที่สาคัญของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้
ปี 2552

- ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ภำยใต้แบรนด์ “เซ็ปเป้ ฟอร์ วัน เดย์” (Sappe For One Day) เครื่องดื่มน้ำผักผลไม้รวม
100% ที่ให้คุณค่ำจำกผัก โดย 1 ขวด เท่ำกับปริมำณผักที่ ร่ำงกำยต้องกำรใน 1 วัน มีรสชำติเข้มข้น เหมำะ
สำหรับผู้รักสุขภำพและรับประทำนผักน้อย
- ผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือ “เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์” ได้รับรำงวัล “taste09” INNOVATIVE AWARD ในด้ำน
Innovative Product ในงำน ANUGA ที่ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นงำนเทศกำลอำหำรครบวงจรที่ใหญ่และสำคัญ
ของโลก โดยรำงวัลที่ได้รับแสดงถึงควำมโดดเด่นและมีควำมแตกต่ำงกับผู้ผลิตรำยอื่นๆ

ปี 2553

- ไตรมำส 3 ปี 2553 ลงทุนก่อสร้ำงโรงงำนบนที่ดิน ที่เช่ำจำกกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ เนื้อที่รวมประมำณ 97 ไร่
ตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ 7 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี เพื่อเป็นโรงงำนผลิตเครื่องดื่มของบริษัท
โรงงำนดังกล่ำวก่อสร้ำงแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินกำรผลิตเมื่อเดือนเมษำยน 2555

ส่วนที่ 2 บริษทั ที่ออกหลักทรัพย์ / 2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

หน้ำ 14

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

ปี 2554

- ต้นปี 2554 โมกุ โมกุบริษัทได้มีกำร Re-Packaging โมกุ โมกุให้มีสีสันสดใส วุ้นมะพร้ำวชิ้นโต มี 3 รสชำติ
ได้แก่ ส้ม สตรอเบอร์รี่ และลิ้นจี่ และได้ทำกำรตลำดโดยนำตุ๊กตำสัญญลักษณ์ (Mascot) น้องวุน้ มะพร้ำว โมกุ
โมกุ ไปเป็นคำแร็คเตอร์ในกำรสื่อสำรกับผู้บริโภคเพื่อสื่อถึงควำมสุข สนุก อร่อย ไปยังกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น
- ไตรมำส 1 ปี 2554 บริษัทมีแนวคิดกำรขยำยตลำดไปในต่ำงประเทศเพื่อรองรับกำรเติบโตของสินค้ำที่มีอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยได้จัดตั้ง PT.Sappe Indonesia (“Sappe Indo”) ในประเทศอินโดนีเซีย โดยเริ่มต้นจำกกำรที่
กรรมกำรของบริษัท 2 ท่ำนได้แก่ นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และนำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์ ถือหุ้นร่วมกับนัก
ธุรกิจชำวอินโดนีเซีย ในสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 60 และ 40 ตำมลำดับ เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้ำ จัดจำหน่ำย
และทำกำรตลำดให้กับเครื่องดื่มเซ็ปเป้อย่ำงครบวงจรในประเทศอินโดนีเซีย
- ขยำยธุรกิจไปในประเทศสโลวำเกีย โดยเริ่มแรกของกำรลงทุน ลงทุนจัดตั้ง Sappe Europe s.r.o (“Sappe
Europe”) ในประเทศสโลวำเกีย โดยกำรถือหุ้นของกรรมกำรของบริษัท 2 ท่ำนได้แก่ นำยอดิศักดิ์ รักอริยะ
พงศ์ และนำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์ เข้ำลงทุนในหุ้นของ Sappe Europe s.r.o. (“Sappe Europe”) ซึ่งเป็นบริษัท
ที่ก่อตั้งโดยร่วมกับนักธุรกิจชำวสโลวำเกีย ที่มีควำมเชี่ยวชำญกำรจัดจำหน่ำยเครื่องดื่มในกลุ่มประเทศยุโรป
ตะวันออก โดยในขณะนั้นกรรมกำรบริษัทถือหุ้นร่วมกับผู้ถือหุ้นท้องถิ่นชำวสโลวำเกียดังกล่ำว ในสัดส่วน
กำรถือหุ้นร้อยละ 60 และ 40 ตำมลำดับ เพื่อว่ำจ้ำงผู้ ผลิตในประเทศสโลวำเกียผลิตเครื่องดื่มเซ็ปเป้ และ
จำหน่ำยเครื่องดื่มเซ็ปเป้ ในประเทศแถบยุโรป โดยเน้นกำรผลิต เซ็ปเป้ อโล เวร่ำ เป็นหลัก เพื่อรองรับกำร
เติบโตของสินค้ำในกลุ่มประเทศยุโรปที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ เซ็ปเป้ อโล เวร่ำ เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่
ชำวยุโรปชื่นชอบและคุ้นเคยอยู่แล้ว จำกกำรร่วมทุน ทำให้กำรกระจำยสินค้ำและกิจกรรมทำงกำรตลำดใน
กลุ่มประเทศยุโรปทำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อมุ่งสู่ Global Brand ต่อไป
- ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ภำยใต้แบรนด์ “เพรียว” ได้แก่ “เพรียว คอฟฟี่” (Preaw Coffee) กำแฟผงสำเร็จรูป สูตรไม่
มีน้ำตำล มีให้เลือกหลำกหลำยสูตรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค ได้แก่ สูตรผสมโครเมี่ยมอะมิโนแอ
ซิดคีเลต ช่วยลดควำมอยำกอำหำรทำให้ทำนอำหำรได้น้อยลง หรือดื่มช่วงบ่ำย หรือระหว่ำงมื้อเพื่อลดกำร
ทำนจุกจิกระหว่ำงมื้อ และ “เพรียว คลอโรฟิลล์” (Preaw Chlorophyll) ในรูปแบบผง (powder) โดยนำมำชง
กับน้ำดื่ม ช่วยล้ำงสำรพิษขจัดของเสียสะสมในร่ำงกำย กระตุ้นกำรสร้ำงเม็ดเลือดแดง ฟื้นฟูกำรทำงำนของตับ
และช่วยเรื่องระบบขับถ่ำย

ปี 2555

- วันที่ 24 เมษำยน 2555 บริษัทได้เพิ่มทุนชำระแล้วจำก 5 ล้ำนบำท เป็น 225 ล้ำนบำท
- ออกสูตรใหม่ของผลิตภัณฑ์เพรียว คอฟฟี่ สูตรสารสกัดจากถั่วขาว และกลูตาไธโอน ซึ่งเป็นสูตรที่มีคุณภำพ
ระดับสูงของแบรนด์เพรียว สูตรผสมสารสกัด จากถั่วขาว ช่วยยับยั้งกระบวนกำรในกำรดูดซึมแป้งเข้ำสู่
ร่ำงกำย และ สูตรผสมแอล-กลูตาไธโอน ช่วยทำให้ผิวขำวและรูปร่ำงเพรียว
- วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษัทได้ปรับโครงสร้ำงกลุ่มบริษัท โดยกำรซื้อหุ้นของ PT.Sappe Indonesia จำก
กรรมกำรของบริษัท ได้แก่ นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และนำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์ จำนวนรวม 360 หุ้น คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ PT.Sappe Indonesia ในรำคำเท่ำกับมูลค่ำที่ตรำไว้เท่ำกับ
หุ้นละ 1,000 เหรียญสหรัฐ รวมมูลค่ำประมำณ 0.36 ล้ำนเหรียญสหรัฐ คิดเป็นมูลค่ำเทียบเท่ำเงินบำทประมำณ
11.113 ล้ำนบำท ทำให้ภำยหลังกำรซื้อหุ้นดังกล่ำว PT.Sappe Indonesia มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
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ปี 2556

- ไตรมำส 3 ปี 2556 ออกสูตรใหม่ของผลิตภัณฑ์ เพรียว คอฟฟี่ สูตรเพรียวพลัส ซึ่งมีส่วนผสมของโครเมียม
อะมิโน แอซิดคีเลต และแอลคำนิทีน ที่ช่วยทั้งกำรลดควำมอยำกอำหำร และกำรเผำผลำญไขมันในร่ำงกำย
- 1 กรกฎำคม 2556 บริษัทซื้อหุ้นของ Sappe Europe s.r.o. จำกกรรมกำรของบริษัท ได้แก่ นำยอดิศักดิ์ รักอริยะ
พงศ์ และนำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์ ในสัดส่วนรวมร้อยละ 60 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของของ Sappe
Europe s.r.o. ในรำคำเท่ำกับมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2556 หรือในรำคำเท่ำกับมูลค่ำที่ตรำไว้
แล้วแต่จำนวนใดจะสูง กว่ำ โดยรำคำซื้อขำยสุดท้ำยมีมูลค่ำรวม 3,983 ยูโร คิดเป็นมูลค่ำเทียบเท่ำเงินบำท
ประมำณ 0.16 ล้ำนบำท ทำให้ภำยหลังกำรซื้อหุ้นดังกล่ำว Sappe Europe s.r.o. มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท
- วันที่ 5 กันยำยน 2556 บริษัท ได้แปรสภำพจำกบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหำชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่ำ “บริษัท
เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)”
- วันที่ 25 กันยำยน 2556 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 3/2556 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่
ตรำไว้ ของบริ ษัท จำกมูล ค่ำหุ้นละ 1,000 บำท เป็ นมูล ค่ำหุ้น ละ 1 บำท รวมทั้ ง เพิ่มทุ น จดทะเบี ยนจำก
225,000,000 บำท เป็น 304,620,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จำนวน 79,620,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 1 บำท รวมมูลค่ำ 79,620,000 บำท เพื่อเสนอขำยประชำชนเป็นครั้งแรก จำนวน 75,000,000 หุ้น และ
เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ ผู้บริหำรและ
พนักงำนของบริษัทจำนวน 4,620,000 หุ้น
- วันที่ 28 ตุลำคม 2556 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 4/2556 ได้มีมติอนุมัติกำรออกและจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น ของบริษั ทต่อ ผู้บริ หำร (รวมถึง ผู้บริ หำรที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร) และ
พนักงำนของบริษัท (โครงกำร ESOP Warrant)
- วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 10/2556 ได้อนุมัติกำรลงทุนเพิ่มใน Sappe
Indo โดยให้บริษัทเข้ำซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน และเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้นเป็นร้อยละ 51: 49 โดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 51 และผู้ถือหุ้นชำวอินโดนีเซียถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้วของ Sappe Indo ภำยหลังกำร
เพิ่มทุน
เพิ่มเติมข้อมูล ปี 2557

ปี 2557

- วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2557 ได้อนุมัติแผนงำนย้ำยฐำนกำรผลิตจำก
โรงงำนบำงชันไปยังโรงงำนคลอง 13 ทั้งหมด โดยให้ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในสิ้นปี 2558
- วันที่ 15 พฤษภำคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 4/2557 อนุมัติกำรแก้ไขสัญญำเช่ำที่ดินโรงงำน
คลอง 13 โดยให้ปรับอัตรำค่ำเช่ำในปีแรกจำกร้อยละ 5 เหลือเท่ำกับร้อยละ 3 ของมูลค่ำตลำดของที่ดินตำม
รำคำประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ (มีผลเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2557) และกำหนดให้มีกำรเติบโตของอัตรำ
ค่ำเช่ำร้อยละ 2 ต่อปีตลอดอำยุสัญญำเช่ำ (รำยละเอียดกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน แสดงไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 5
ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ข้อย่อย 5.3.1 สัญญำเช่ำ) นอกจำกนี้ อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำหุ้น
ละ 1.23 บำท รวมเป็นเงิน 275.63 ล้ำนบำท และให้จัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตำมกฎหมำยจำนวน
22.06 ล้ำนบำท โดยได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2557 แล้ว
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ และเครื่องดื่มที่มุ่งเน้นนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์เรื่องสุขภำพ
และควำมงำมให้ แ ก่ผู้ บ ริ โภค โดยแบ่ง เป็ น 4 กลุ่ มผลิ ต ภั ณฑ์ ห ลั ก ภำยใต้ 13 ตรำสิ น ค้ ำ ทั้ง ในและต่ ำงประเทศ ซึ่ ง
ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม (Functional Beverage Category) ได้แก่ เซ็ปเป้
บิวติ ดริ้งค์ เครื่องดื่มเพื่อสุขภำพและควำมงำม ที่ “แค่ดื่ม...ก็สวย”, เซ็ปเป้ บิวติ ชอท เครื่องดื่มเพื่อสุขภำพและควำมงำม
แบบเข้มข้น เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนในเวลำอันรวดเร็ว เครื่องดื่มเพื่อสุขภำพแบบเข้มข้น สำหรับคนเมืองและคนทำงำน เน้น
เรื่องกำรบำรุงสมองและกำรพักผ่อน เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนอันรวดเร็ว และ เซนต์ แอนนา เครื่องดื่มเพื่อสุขภำพและควำมงำม
แบบเข้มข้น ในคอนเซ็ปต์ “สวยง่ำยๆ ...สบำยกระเป๋ำ” 2) ผลิตภัณฑ์ประเภทน้าผลไม้ เครื่องดื่มแต่งกลิ่นผลไม้ (Fruit Juice
/ Juice Drink Category) ได้แก่ เซ็ปเป้ ฟอร์ วัน เดย์ น้ำผักผลไม้เข้มข้น 100% เหมำะกับคนที่รักสุขภำพแต่ไม่มีโอกำสหรือ
เวลำได้กินผัก, โมกุ โมกุ น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้ำวรำยแรกของตลำด มีจุดขำยที่ชิ้นวุ้นขนำดใหญ่ , ชิววี่ และ โคโค่ แครช
เครื่องดื่มแต่งกลิ่นผลไม้ น้ำผลไม้แต่งกลิ่นผสมวุ้นมะพร้ำว และ เซ็ปเป้ อโล เวร่า ดริ้งค์ น้ำว่ำนหำงจระเข้กลิ่นผลไม้ น้ำ
ผลไม้แต่งกลิ่นผสมชิ้นว่ำนหำงจระเข้ 3) ผลิตภัณฑ์ประเภทผงพร้อมชง เพื่อสุขภาพ และ ความงาม (Functional Powder
Category) ได้แก่ เพรียว คอฟฟี่ , สวิสส์ การ์เดน คอฟฟี่ และ สริมฟิต คอฟฟี่ ซึ่งเป็นกำแฟควบคุมน้ำหนัก เพื่อสุขภำพและ
ควำมงำม และ เพรียว คลอโรฟิลล์ ซึ่งเป็นคลอโรฟิลล์ผงที่นำวัตถุดิบเข้ำมำจำกประเทศญี่ปุ่น มีคุณสมบัติในกำรช่วยดีท็
อกซ์ขับล้ำงสำรพิษ 4) ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มปรุงสาเร็จพร้อมดื่ม เพื่อสุขภาพ และ ความงาม (RTD Category)
ได้แก่ เพรียว คอฟฟี่ แบบกระป๋อง โดยในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว
ในสัดส่วนร้อยละ 5426 ร้อยละ 2654 ร้อยละ 17 และร้อยละ 3 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม ตำมลำดับ และงวด 3 เดือนแรก
ของปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว ในสัดส่วนร้อยละ 17 ร้อยละ 66 ร้อยละ
16 และร้อยละ 1 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม ตำมลำดับ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำหน่ำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยในปี 2555 และ งวด 9 เดือนแรกของปี- 2556
และงวด 3 เดือนแรกของปี 2557 มีสัดส่วนกำรขำยในประเทศประมำณร้อยละ 67.72 และร้อยละ 49.3852.31 และร้อยละ
38.98 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม และสัดส่วนกำรขำยต่ำงประเทศประมำณร้อยละ 32.28 และร้อยละ 50.6247.69 และร้อย
ละ 61.02 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม ตำมลำดับ โดยกำรขำยในประเทศผ่ำนช่องทำงจำหน่ำยหลัก 2 ช่องทำง ได้แก่ ช่องทาง
การค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ได้แก่ ร้ำนสะดวกซื้อ (Convenience store) ซุปเปอร์มำร์เก็ต และไฮเปอร์มำร์เก็ต เป็น
ต้น และช่องทางจาหน่ายแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ได้แก่ กำรขำยผ่ำนตัวแทนจำหน่ำย (Distributor) 3 รำย สำหรับ
กำรขำยในต่ำงประเทศเป็นกำรขำยผ่ำนตัวแทนนำเข้ำสินค้ำ (Importer) ของแต่ละประเทศนั้นๆ และกำรขำยผ่ำนตัวแทน
จำหน่ำยสินค้ำ โดยกำรส่งออกสินค้ำของบริษัทได้รับกำรยอมรับกว่ำ 50 ประเทศทั่วโลก ทั้งในทวีปเอเชีย เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ตะวันออกกลำง ยุโรป แอฟฟริกำ อเมริกำเหนือ และอเมริกำใต้ โดยในปี 2556 สัดส่วนกำรขำยในต่ำงประเทศที่
ประมำณร้อยละ 48 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม ประกอบด้วยภูมิภำค (Region) ต่ำงๆ ได้แก่ กลุ่มประเทศแถบเอเชียร้อยละ
36 กลุ่มประเทศแถบยุโรปและอเมริกำร้อยละ 7 กลุ่มประเทศตะวันออกกลำงและอื่นๆ ร้อยละ 5 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม
ส่วนงวด 3 เดื อ นแรกของปี 2557 สัด ส่ วนกำรขำยในต่ำงประเทศที่ป ระมำณร้ อยละ 61 ของรำยได้ จ ำกกำรขำยรวม
ประกอบด้วยภูมิภำค (Region) ต่ำงๆ ได้แก่ กลุ่มประเทศแถบเอเชียร้อยละ 52 กลุ่มประเทศแถบยุโรปและอเมริกำร้อยละ 5
กลุ่มประเทศตะวันออกกลำงและอื่นๆ ร้อยละ 4 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลักของบริษัทที่เป็นผู้บริโภคสุดท้ำย มีหลำกหลำยขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภท โดย
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยครอบคลุมทั้งผู้หญิงและผู้ชำย วัยเด็ก วัยรุ่น นักเรียน นักศึกษำ กลุ่มคนทำงำน โดยบริษัทมุ่งเน้นในเรื่อง

ส่วนที่ 2 บริษทั ที่ออกหลักทรัพย์ / 2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

หน้ำ 17

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

กำรสร้ำงควำมแปลกใหม่ หรือ ควำมเป็น Innovative และมักเป็นรำยแรกในตลำดเสมอ เช่น กำรเป็นผู้ผลิตรำยแรกใน
ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้ำว “โมกุ โมกุ”, น้ำว่ำนหำงจระเข้กลิ่นผลไม้ น้ำผลไม้ผสมว่ำนหำงจระเข้ “เซ็ปเป้ อโล เว
ร่ำ”, น้ำผักและผลไม้ 100% “เซ็ปเป้ ฟอร์วันเดย์” ซึ่งเป็น น้ำผักผลไม้ที่บรรจุในขวด PET รำยแรก นอกจำกนี้ยังให้
ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ผู้บริโภค โดยกำรสื่อสำรผ่ำน Packaging ของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่ำงๆ ตั้งแต่ชื่อแบ
รนด์ รูปทรงและลวดลำยของบรรจุภัณฑ์ และเป็นรำยแรกในตลำดที่เริ่มใช้ Bottle Neck Tag ในกำรอธิบำยคุณสมบัติ
เฉพำะตัวของผลิตภัณฑ์ ด้วยข้อมูลที่กระชับ เชิญชวน และสร้ำงควำมเข้ำใจ ทำให้ผู้บริโภคเลือกที่จะทดลองสินค้ำโดยง่ำย
บริษัทมีโรงงำน 2 แห่ง ตั้งอยู่บนที่ดินเช่ำจำกกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยโรงงำนแห่งแรก (โรงงำนบำงชัน)
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสำหกรรมบำงชัน ถนนเสรีไทย เขตคันนำยำว กรุงเทพฯ ขนำดเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งำน 88.2 ตำรำงวำ อำยุสัญญำ
เช่ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2556 จนถึง 30 กันยำยน 2559 และโรงงำนที่ 2 (โรงงำนคลอง 13)
ตั้งอยู่ที่ถนนทำงหลวงชนบท ปท.3012 (เลียบคลอง 13 ฝั่งตะวันตก) อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี ขนำดเนื้อที่ 97 ไร่ 3
งำน 49 ตำรำงวำ อำยุสัญญำเช่ำที่ดิน 20 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2556 จนถึง 30 กันยำยน 2576 โรงงำนทั้งสองแห่งมีกำลังกำร
ผลิตรวม 100,000 ตัน/ปี ทำกำรผลิตทั้งสินค้ำและบรรจุภัณฑ์ขวด PET โดยบริษัทได้ให้ควำมสำคัญกำรจัดกำรระบบบริหำร
คุณภำพ ตั้งแต่กำรจัดหำและกำรตรวจรับวัตถุดิบ กำรควบคุมคุณภำพระหว่ำงผลิต ภำยใต้ระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO
9001 : 2000, GMP Codex, HACCP และโดยคำนึงถึงคุณประโยชน์ของผู้บริโภคจะได้รับเป็นสำคัญ
ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ 2 บริษัท ได้แก่

Update ข้อมูลไตรมำสที่ 1/2557

1) PT. Sappe Indonesia จดทะเบียนจัดตั้ง ในประเทศอินโดนีเซีย ดำเนินธุรกิจนำเข้ำ จัดจำหน่ำย และทำ
กำรตลำดให้กับเครื่องดื่มเซ็ปเป้อย่ำงครบวงจรในประเทศอินโดนีเซีย ณ วันที่ 30 กันยำยน31 ธันวำคม 255631 มีนำคม
2557 มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000 เหรียญสหรัฐ และเรียกชำระแล้วจำนวน 600,000 เหรียญสหรัฐ หรือมีทุนชำระ
แล้วเท่ำกับ 5,352.30 ล้ำนรูเปียห์ หรือเทียบเท่ำเงินบำทประมำณ 17.03 ล้ำนบำท โดยบริษัทถือหุ้นร่วมกับ นักธุรกิจชำว
อินโดนีเซียในสัดส่วนร้อยละ 60 และ 40 ตำมลำดับ (ภำยหลังกำรเพิ่มทุนของ Sappe Indo ที่จะเกิดขึ้นภำยในปี 2557
สัดส่วนกำรถือหุ้นจะเปลี่ยนเป็นร้อยละ 51 และ 49 ตำมลำดับ เนื่องจำกบริษัทจะสละสิทธิจองซื้อ หุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำว
บำงส่วน)
2) Sappe Europe s.r.o จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสโลวำเกีย ดำเนินธุรกิจจัดจ้ำง ผลิต จำหน่ำยและทำกำรตลำด
เครื่องดื่มเซ็ปเป้ในแถบประเทศยุโรป ณ วันที่ 30 กันยำยน31 ธันวำคม 255631 มีนำคม 2557 Sappe Europe มีทุนจด
ทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 6,639 ยูโร หรือเทียบเท่ำเงินบำทประมำณ 0.27 ล้ำนบำท โดยบริษัทถือหุ้นร่วมกับนัก
ธุรกิจชำวสโลวำเกียในสัดส่วนร้อยละ 60 และ 40 ตำมลำดับ
2.3 โครงสร้างรายได้

Update ข้อมูล ปี 2556 และไตรมำสที่ 1/2557

โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 25543 - 25565 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2556 และงวด 3
เดือนแรกของปี 2556 - 2557 เป็นดังนี้
ปี 2553
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2554
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2555
ล้านบาท ร้อยละ

1,391.90
163.50

1,134.84
289.24

1,220.46
581.80

ม.ค. - ก.ย. 2555
ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จาก
การขาย
ในประเทศ
ต่ำงประเทศ

1/

89.23
10.48

78.96
20.13

66.69
31.79
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868.61
445.45

65.32
33.50

ม.ค. - ก.ย.ปี 2556
ล้านบาท
ร้อยละ

1,245.839
14.04
1,135.949

51.684
8.80
47.135

ม.ค. - มี.ค. 2556
ล้านบาท ร้อยละ

287.32
183.89

59.89
38.33

ม.ค. - มี.ค. 2557
ล้านบาท ร้อยละ

301.68
472.32
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38.35
60.05

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)
ปี 2553
ล้านบาท ร้อยละ
รวมรายได้
จากการขาย
รำยได้อื่น2/
รายได้รวม

99.71

1,555.39
4.53
1,559.92

0.29
100.00

ปี 2554
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2555
ล้านบาท ร้อยละ

ม.ค. - ก.ย. 2555
ล้านบาท ร้อยละ

1,424.08
13.06

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

99.09
0.91
100.00

1,830.11

ม.ค. - ก.ย.ปี 2556
ม.ค. - มี.ค. 2556
ม.ค. - มี.ค. 2557
ล้านบาท
ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
37.05
0.02
2,381.771, 98.819
851.09
8.82 471.21
98.22 774.00
98.40
28.7022.0 1.191.1
9
8
8.56
1.78
12.59
1.60
2,410.471, 100.00
873.18
479.77 100.00 786.59 100.00

หมำยเหตุ : 1/รำยได้จำกกำรขำยในต่ำงประเทศ ดำเนินกำรโดยบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้รวมส่วนที่ดำเนินกำรโดย Sappe
Indo เริ่มตั้งแต่ไตรมำสที่ 1 ปี 2556 เป็นต้นไป และส่วนที่ดำเนินกำรโดย Sappe Europe เริ่มตั้งแต่ไตรมำสที่ 3 ปี
2556 เป็นต้นไป
2/

รำยได้อื่น ประกอบด้วย กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน รำยได้ค่ำขนส่ง รำยได้ค่ำปรับจำกกำรจ้ำงผลิตสินค้ำ รำยได้จำก
กำรขำยเศษวัสดุ และอื่นๆ

2.4 เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
บริษัทมุ่งเน้นกำรเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพแก่ผู้บริโภค เน้นพัฒนำสินค้ำใหม่ๆ และ
บรรจุภัณฑ์ที่ทั นสมัย มีควำมโดดเด่นออกสู่ตลำด เน้นสินค้ำเพื่อ คุณภำพ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ เป็นตัวเลือกใหม่ๆ ให้แ ก่
ผู้บริโภค
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