ข่ าวประชาสั มพันธ์

วันที่ 16 สิ งหาคม 2559

‘SAPPE’ ร่ วมทุน ‘ออล โคโค’ ดันนา้ มะพร้ าวไทยยึดตลาดโลก
ตั้งเป้ าปี 64 กวาดยอดขาย 500 ล้านบาท
พร้ อมโชว์ผลงานไตรมาส 2/59 กาไรสุ ทธิ 151 ล้าน พุ่งขึน้ 144%
‘เซ็ปเป้’ เดินหน้ าเข้ าลงทุนถือหุ้น 40% ใน ‘ออล โคโค’ ยักษ์ ใหญ่ ในอุตสาหกรรมน้ามะพร้ าวน้าหอมและขนมจาก
น้ามะพร้ าวน้าหอม ก่ อนเพิ่มสั ดส่ วนถือหุ้ นเป็ น 60% ภายในปี 2563 หลังเห็นศั กยภาพสิ นค้ าเป็ นที่ต้องการของ
ผู้บริโภคในตลาดโลก พร้ อมนาจุดแข็งด้ านความเชี่ ยวชาญการทาตลาดและเครื อข่ ายช่ องทางจาหน่ ายในต่ างประเทศ
ช่ วยต่ อยอดขยายตลาดส่ งออกนา้ มะพร้ าวตีตลาดโลก ตั้งเป้าสร้ างยอดขาย 500 ล้ านบาทภายในปี 2564 ขณะที่ผลการ
ดาเนินงานไตรมาส 2/59 เติบโตก้ าวกระโดด จากตัวเลขกาไรสุ ทธิ 151 ล้ านบาท เติบโต 144% เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้ า รับตลาดหลักในเอเชียมีการฟื้ นตัวได้ ดีเกินคาด และตลาดสหรัฐอเมริกามีการเติบโตดีอย่างต่ อเนื่อง
นางสาวปิ ยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน) หรือ SAPPE เปิ ดเผย
ว่า บริ ษทั ฯได้เข้าลงทุนในบริ ษทั ออล โคโค จากัด ซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบการชั้นนาในอุตสาหกรรมการผลิ ตน้ ามะพร้ าว
น้ าหอมและผลิ ตภัณฑ์ขนมจากน้ ามะพร้ าวน้ าหอม มีศกั ยภาพการบริ หารจัดการครอบคลุ มตั้งแต่ตน้ สายของการดูแล
วัตถุดิบถึงขั้นตอนสุ ดท้ายในการผลิต ภายใต้งบลงทุน 140 ล้านบาท เพื่อเข้าถือหุ ้นในสัดส่ วน 40% ของทุนจดทะเบียน
ทั้งหมด หลังจากนั้นจะเพิ่มสัดส่ วนการถื อหุ ้นเป็ น 51% ภายในปี 2561 และเพิ่มเป็ น 60% ภายในปี 2563 ตามลาดับ
เพื่อรองรับแผนดาเนิ นงานที่ตอ้ งการรุ กขยายพอร์ ตสิ นค้าและสร้ างการเติบโตอย่างมัน่ คง หลังจาก ‘เซ็ปเป้ ’ มองเห็น
ศักยภาพการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน้ าหอม ซึ่งเป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภคในตลาดโลก
ธุ รกิจน้ ามะพร้าว ถึงแม้จะมียอดการเติบโตที่ดี แต่มีขอ้ จากัดทางธุ รกิจค่อนข้างมาก ทั้งในด้านของคุณภาพและ
ปริ มาณวัตถุ ดิบ เนื่ องจากมะพร้ าวเป็ นสิ นค้าทางการเกษตรที่ตอ้ งอาศัยความชานาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะมะพร้ าว
น้ าหอม รวมถึ งความสัมพันธ์ ที่ดีกบั เครื อข่ายเกษตรกร ทั้งนี้ พันธมิตรในการร่ วมทุนในครั้ งนี้ ถื อเป็ นผูน้ าในตลาด
ส่ งออกมะพร้ าวน้ าหอมที่ มีคุ ณภาพสิ นค้าเป็ นที่ ยอมรั บในต่างประเทศมานานกว่า 10 ปี ภายใต้แบรนด์ K-Fresh
นอกเหนื อจากผลสดส่ งออกแล้ว ยังมี การวิจยั และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์อย่างต่ อเนื่ องภายใต้กลุ่ มบริ ษ ทั All coco มี
ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น เช่น น้ ามะพร้าวน้ าหอม HPP (High Pressure Processing) ซึ่ งผ่านเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้แรงดัน
ในการยับยั้งการเจริ ญเติบโตของจุ ลินทรี ยโ์ ดยไม่ใช้ความร้ อน ช่ วยยืดอายุสินค้าได้นานขึ้นและรักษารสชาติรวมถึ ง

คุณประโยชน์เทียบเท่ากับน้ ามะพร้ าวในผลสด 100% นอกเหนื อจากนี้ ยงั มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนม ได้แก่ ไอศกรี ม พุดดิ้ง
น้ ามะพร้าวเกล็ดหิมะ (snowflex) จัดจาหน่ายผ่านร้านภายใต้แบรนด์ ‘all coco’ ที่กระจายอยูใ่ นศูนย์การค้าชั้นนามากถึง
14 สาขา อาทิ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ดิ เอ็มโพเรี ยม ดิ เอ็มควอเทียร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว ขณะเดียวกันยังมีคู่คา้ ใน
ต่างประเทศติดต่อขอสิ ทธิ Franchise ไปจาหน่ายถึง 3 ประเทศในช่วงเวลาไม่ถึงปี หลังเปิ ดตัวธุ รกิจ
“เรามีศกั ยภาพด้านการทาตลาดและสร้างแบรนด์สินค้าในตลาดต่างประเทศ ผ่านเครื อข่ายช่องทางการจาหน่าย
ที่แข็งแกร่ งของ SAPPE เมื่อมารวมกับจุดแข็งของ ออล โคโค ที่มีจุดเด่นด้านผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจะช่วยกันต่อยอด
ความสาเร็ จผลักดันน้ ามะพร้าวของคนไทยสู่ ตลาดโลก ภายในแบรนด์ของคนไทย โดยเราตั้งเป้ าว่าภายในปี 2564 จะทา
ยอดขายได้มากกว่า 500 ล้านบาท” นางสาวปิ ยจิต กล่าว
นางสาววราภรณ์ มนัสรั งษี กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริ ษัท ออล โคโค กล่าวว่า ธุ รกิ จของเรามาถึงจุดนี้ ได้มา
จากความมุ่ งมัน่ และความรั กในการพัฒนาสิ นค้าจากมะพร้ าวน้ าหอมที่ ดีต่อสุ ขภาพ โดยเราเชื่ อมัน่ ว่าสิ นค้าที่ ดี มี
คุณภาพ จะทาให้ลูกค้ามีความสุ ข ซึ่ งที่ผา่ นมาถึงแม้วา่ เราจะไม่มีความชานาญในการขายมากนัก แต่ดว้ ยสิ นค้าที่เป็ นที่
ต้องการของตลาด ทาให้ธุรกิ จเราเติบโตอย่างต่อเนื่ อง วันนี้ บริ ษทั ฯ มีความเชื่ อมัน่ ในศักยภาพการดาเนิ นธุ รกิ จของ
SAPPE ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการทาตลาดที่ประสบความสาเร็ จในการส่ งออกสิ นค้าภายใต้แบรนด์ของ
คนไทยไปยังประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ดังนั้น การที่ SAPPE เข้ามาร่ วมถือหุ ้นกับบริ ษทั ฯในครั้งนี้ จะช่ วยเสริ มศักยภาพ
ของกันและกัน โดยเรามีเป้ าหมายเดียวกันในการนามะพร้าวน้ าหอมของคนไทยออกสู่ ตลาดต่างประเทศให้เป็ นที่รู้จกั
และเป็ นที่ยอมรับจากลูกค้าทัว่ โลก
‚กลุ่ ม บริ ษ ทั ออล โคโค มี ความพร้ อ มด้านวัตถุ ดิบและก าลังการผลิ ต โดยด าเนิ นการผ่านเครื อข่ ายกลุ่ ม
เกษตรกรมาเป็ นระยะเวลานานกว่า 10 ปี มีพ้ืนที่เพาะปลูกรวมกันกว่า 6,000 ไร่ รวมผลผลิตประมาณ 100,000 ลูกต่อ
วัน เพื่อป้ อนวัตถุดิบให้กบั ไลน์การผลิตใหม่ที่พร้อมเดินเครื่ องจักรเชิงพาณิ ชย์ได้ภายในไตรมาส 3 ปี นี้ อีกทั้งเรายังเป็ น
ผูจ้ ดั ส่ งมะพร้ าวน้ าหอมที่มีคุณภาพเป็ นวัตถุ ดิบให้กบั แบรนด์น้ ามะพร้ าวระดับโลกอีกหลายราย‛ นางสาววราภรณ์
กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร SAPPE กล่ าวเพิ่มเติ มว่า สาหรั บผลการดาเนิ นงานไตรมาส 2/59 (เมษายนมิถุนายน) บริ ษทั ฯ สามารถสร้างกาไรเติบโตก้าวกระโดด เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกที่ผา่ นมา โดยมีกาไรสุ ทธิ 150.72
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 143.8% จากไตรมาสแรกปี นี้ ที่มีกาไรสุ ทธิ 61.81 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมอยูท่ ี่ 836.87 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 38.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้ ที่มีรายได้รวม 604.74 ล้านบาท โดยปั จจัยการเติบโตมาจากปริ มาณคา
สั่งซื้ อสิ นค้าที่ เพิ่มขึ้ น จากการฟื้ นตัวในทิ ศทางที่ ดีของตลาดส่ งออกในหลายภูมิภาค และบริ ษทั ยังสามารถบริ หาร
จัดการต้นทุนในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ตามแผนการลงทุนขยายกาลังการผลิต เพิ่มกาลังการผลิตการ
เป่ าขวดทดแทนการซื้ อ และแผนการรวบฐานการผลิตจากโรงงานบางชันไปที่คลอง 13 ปทุมธานี
สาหรับการดาเนิ นงานในช่วงครึ่ งปี หลังยังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยบริ ษทั ยังคงเป้ ายอดขายเติบโต 15%
ซึ่ งจะเป็ นการเติบโตจากตลาดต่างประเทศเป็ นหลัก ในขณะที่ตลาดในประเทศไม่มีการเปลี่ ยนแปลงมากนัก สาหรับ
การเติบโตทางธุ รกิจจากการร่ วมทุนในครั้งนี้ เรามีกาหนดการเข้าซื้ อกิจการในวันที่ 1 ตุลาคม และภายหลังจากการเข้า
ร่ วมทุน จะมีการออกสิ นค้าใหม่ออกสู่ ตลาดต่างประเทศตั้งแต่ตน้ ปี 2560 เป็ นต้นไป เราเชื่ อว่าธุ รกิจนี้ มีศกั ยภาพในการ
เติบโตไปถึงพันล้านได้ในระยะยาว ทั้งนี้ ภายหลังจากการเข้าร่ วมทุนเสร็ จสิ้ น ทางบริ ษทั ฯจะนาเสนอรายละเอียดแผน
ธุ รกิจอีกครั้งหนึ่ง
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