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สาส์นจากประธานที่ปรึกษาคณะทำางานด้านความยั่งยืน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการกำากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
โครงสร้างการบริหารด้านความยั่งยืน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ผู้มีส่วนได้เสีย
การพัฒนาข้อมูลเพื่อการรายงาน
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
การบริหารความเสี่ยง
กิจกรรม
ความสำาเร็จในปี 2559

สารบัญ



1 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2559

เซ็ปเป้ ยังคงมุ่งม่ันด�ำเนินงำนภำยใต้พันธกิจของเรำที่ว่ำ “เรำจะท�ำให้ชีวิตของ

ผู้คนดีขึ้น ผ่ำนจิตวิญญำณท่ีสร้ำงสรรค์ของเรำ” โดยในปี 2559 น้ี เรำได้โฟกัสใน

กิจกรรมท่ีจะน�ำไปสู่ Value Proposition ของเรำมำกข้ึน ในด้ำนเศรษฐกิจ นอกจำก

กำรลดต้นทุนด้วยกำรลดใช้เม็ดพลำสติกและกำรรีไซเคิลต่ำงๆ แล้ว เรำสร้ำงควำม

ย่ังยืนของรำยได้ด้วยจุดแข็งของเรำ ซ่ึงก็คือควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม เช่น 

กำรคิดค้นและออกผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีไม่เตมิน�ำ้ตำล เพือ่ช่วยในเร่ืองสุขภำพของลูกค้ำให้ 

ดีข้ึนแต่ยังควำมอร่อยเหมือนเดิม และมีสินค้ำนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อมำกระตุ้นตลำดอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้ง

กำรเข้ำลงทุนแบรนด์มะพร้ำวน�้ำหอม “ออล โคโค” เพื่อขยำยพอร์ต ลดควำมเส่ียงในกำรด�ำเนินธุรกิจและ

ต่อยอดขยำยตลำดต่ำงประเทศในอนำคต

ด้ำนสังคมเรำมกีำรส่งเสริมศกัยภำพและควำมสุขให้แก่คนในครอบครัวของเรำคือพนักงำนเซป็เป้อย่ำงเข้ม

ข้น นอกจำกกิจกรรมสันทนำกำรต่ำงๆ ท่ีช่วยให้พนักงำนได้สนุกสนำน เรำยังได้จัดคอร์สกำรอบรมมำกมำย 

เฉล่ียเดือนละเกือบ 10 คอร์ส สอนโดยผู้เช่ียวชำญทั้งในและนอกองค์กร อีกท้ัง กำรด�ำเนินกิจกรรม “วำน 

หว่ำน ว่ำน” ต่อเน่ืองจำกปีท่ีแล้ว ซึ่งได้รับควำมสนใจขอเข้ำร่วมกิจกรรมจำกคนในชุมชนทั้งที่อยู่รอบโรงงำน

และไกลออกไป  นอกจำกนี้ เรำมีกำรส่ือสำรท�ำควำมเข้ำใจและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกันกับลูกค้ำ ชุมชน และ 

ซัพพลำยเออร์ผ่ำนกิจกรรม Sappe Together เติมควำมสุขสู่สังคม ซ่ึงจัดเป็นปีแรกและได้กำรตอบรับ 

ที่ดีอีกด้วย 

ด้ำนส่ิงแวดล้อม นอกจำกกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรฐำน ISO14001 แล้ว ทุกกระบวนกำรผลิตเรำยังน�ำ

นวัตกรรมมำปรับและใช้ทรัพยำกรธรรมชำติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงทุกกิจกรรมท่ีกล่ำวมำ เรำได้ด�ำเนินกำร

บนกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นพนักงำน ลูกค้ำ ซัพพลำย

เออร์ ผู้ถือหุ้น ชุมชนและสังคม เพรำะทุกคนคือ “ผู้คนที่ส�ำคัญของเรำ” เพื่อให้ทุกคนที่ร่วมเดินทำงมำกับ

เรำ มีชีวิตท่ีดีย่ิงข้ึน อย่ำงย่ังยืน

อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์

ประธำนกรรมกำรบริหำร 

และประธำนที่ปรึกษำคณะท�ำงำนด้ำนควำมยั่งยืน 

บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)

สาส์นจากประธานที่ปรึกษาคณะทำางานด้านความยั่งยืน
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วิสัยทัศน์
มุ่งสู่แบรนด์ระดับโลกที่น่าเชื่อถือ
ด้วยองค์กรที่สร้างสรรค์อย่างไม่หยุดนิ่ง
ร่วมกันกับทีมที่มีความสนุกและ
กระหายความสำาเร็จ

พันธกิจ
เราจะเป็นองค์กรไทยตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่
ตอบโจทย์คนที่รักสุขภาพและความสะดวก
สบายด้วยอาหาร เครื่องดื่มที่อร่อย สุดเจ๋ง!

“เราจะทำาให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น
ผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา”
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การกำากับดูแล
กิจการที่ดี CG

นโยบายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

สิ่งแวดล้อมและโลกดีขึ้น

ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ

สิทธิของผู้ถือหุ้น

การเปิดเผยข้อมูล

และความโปร่งใส

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

อย่างเท่าเทียม

บทบาทของผู้มี

ส่วนได้เสีย

สังคมดีขึ้น

ชีวิตของผู้คนดีขึ้น

INNOVATIVE
PRODUCT

CG
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130,000
2,450

คณะทำางานด้านความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุก
สายงาน และมีประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานที่ปรึกษา
คณะทำางาน มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อร่วม
กำาหนดกลยุทธ์ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
ทำางาน และมีการสื่อสารให้พนักงานบริษัทรับทราบผ่านช่องทาง
ต่างๆของบริษัท

มุ่งเน้นการเป็นผู้นำาในธุรกิจ
ผลิตและจำาหน่ายเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพ แก่ผู้บริ โภค 
เน้นพัฒนาสินค้าใหม่ๆ และ 
บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย มีความ
โดดเดน่ออกสูต่ลาด เนน้สนิคา้
เพื่อสุขภาพ เป็นตัวเลือกใหม่ๆ 
ให้แก่ผู้บริโภค

ชาย 248 คน
(ประจำา 236 ชั่วคราว 12)
หญิง 291 คน
(ประจำา 243 ชั่วคราว 48)

พนักงาน

คน

ผลิตสินค้า 4 categories
รวม 15 แบรนด์สินค้า
กำาลังการผลิต

โครงสร้างการบริหารด้านความยั่งยืน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

539

ตัน/ปี

ตัน/ปี

Beverage

Powder
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ส่งออก 74
ประเทศทั่วโลก 
ซึ่งคิดเป็น 65%
ของการจำาหน่าย

AUSTRALIA

ASIA

ASEAN
AFRICA

MIDDLE EAST

EUROPE

NORTH 
AMERICA

SOUTH 
AMERICA
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รายงานประจ�าปี 2559

ผู้คนที่
สำาคัญ
ของเรา

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

ไม่ได้รับผลกระทบทางลบจาก

การดำาเนินธุรกิจ ร่วมพัฒนา

คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี, 

และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ร่วมประชุมกับชุมชน
ชุมชน

พนักงาน

รับฟังความคิดเห็น

มีคุณภาพชีวิตและสวัสดิการ

ที่ดี มีคอร์สอบรม 111 คอร์ส 

พนักงานได้รับการอบรมกว่า 

440 คน หรือคิดเป็น 80% 

จากจำานวนพนักงานทั้งหมด

ยอดขายและแบบสำารวจ 

ความพึงพอใจลูกค้า
ลูกค้า

สินค้าที่ดี ตอบโจทย์ความ

ต้องการด้าน Functional 

and Health Benefit

ยอดขาย 2,712 ล้านบาทเพิ่ม

ขึ้น 5%  ลูกค้าพึงพอใจ 86%

ประชุมกับซัพพลายเออร์/

Sappe Together
ซัพพลายเออร์

ทำาธุรกิจต่อกันด้วยความ 

เป็นธรรม, เคารพสิทธิมนุษย

ชน มีการส่งเสริมความรู้ความ

สามารถของซัพพลายเออร์ 

และเติบโตไปพร้อมๆกัน

ประชุมผู้ถือหุ้น

ได้รับผลกำาไรที่ดีและยั่งยืน 

กำาไรสุทธิ 410 ล้านบาท

กำาไรสุทธิต่อหุ้น 1.36 บาท ผู้ถือหุ้น
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การพัฒนาข้อมูลเพื่อการรายงาน

ที่มา 

ความเชื่อมั่นต่อรายงานความยั่งยืน 

กระบวนการกำาหนดเนื้อหาในรายงาน

ขอบเขตการรายงาน

การสอบถามข้อมูล  

รายงานฉบับนี้ จัดทำาขึ้น เพื่อแสดงผลการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านความ
ยั่งยืนที่ครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจัดทำารายงานความยั่งยืน 
ปีนี้เป็นปีแรก เพื่อแสดงผลการดำาเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559

รายงานฉบับนี้ จัดทำาขึ้นโดยคณะทำางานด้านความยั่งยืนของบริษัทและตรวจสอบโดยคณะ
กรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15มีนาคม 2560 

บริษัทได้จัดทำารายงานโดยพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทและความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อคัดเลือกประเด็นที่มีนัยสำาคัญ โดยผ่านการวิเคราะห์ประเด็นและจัด
ลำาดับความสำาคัญจากคณะทำางานด้านความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งเป็นตัวแทนของทุกฝ่ายงาน พร้อม
ทั้งข้อมูลจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ การประชุมร่วมกับชุมชน ซัพพลายเออร์ การ
สำารวจความพึงพอใจลูกค้า และข้อคิดเห็นจากพนักงานจากช่องทางต่าง ๆ

รายงานฉบับนี้ นำาเสนอการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท เซ็ปเป้ จำากัด (มหาชน) 
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำาเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท เซ็ปเป้ จำากัด (มหาชน) Email: contact@sappe.com โทร. 02 319-4949 



8 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2559

ตั้งแต่ปี 2557 บริษัทได้พิจารณากำาหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy)  โดยครอบคลุมทุกกิจกรรมที่บริษัท

ดำาเนินการ เพื่อให้กรรมการ พนักงาน ผู้บริหาร ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น ดังนี้

1 3

5

2

4 6

ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

ทุกคนดำาเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุก

รูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุม

ถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบ

ทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้

อย่างสม่ำาเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทาง

การปฏิบัติและข้อกำาหนดในการดำาเนินการเพื่อ

ให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อ

กำาหนด ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกฎหมาย และการ

เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่

ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

โดยใช้นโยบายการคุ้มครองพนักงานที่แจ้งข้อมูล

เกี่ยวกับทุจริตตามที่บริษัทกำาหนด

บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญในการเผยแพร่ ให้

ความรู้ และทำาความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติ

หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบ

ต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย

ต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้

พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการก

ระทำาที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดย

ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ

ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จ

จริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษา

ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำาหนดให้ทำาหน้าที่รับ

ผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยา

บรรณบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำาหนดไว้

ผู้ที่กระทำาคอร์รัปชั่น เป็นการกระทำาผิดจรรยา

บรรณบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษ

ทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำาหนด นอกจากนี้

อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำานั้น

ผิดกฎหมาย

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่

ยึดมั่นว่าคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการ

ทำาธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

นอกจากนี้ บริษัทได้กำาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้มีการควบคุมและถูกจัดการอย่างเหมาะสม

ผ่านเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว เช่น คู่มืออำานาจดำาเนินการ เป็นต้น 

สืบเนื่องจากที่บริษัทรับการประเมิน “โครงการประเมินการดำาเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicators 

ของบริษัทจดทะเบียน ปี 2558” จากสถาบันไทยพัฒน์ ที่บริษัทอยู่ในระดับ 3 Established ซึ่งเป็นระดับที่แสดงให้เห็นถึงระดับขอบเขต

นโยบายของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในปี 2559 บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินการเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

อย่างจริงจัง มีการศึกษาบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และกรอบการดำาเนินงานของบริษัทเพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น 

ตามคำาประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) โดยมีการจัดทำาการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

ภายในบริษัท มีการสอบทาน นโยบายการต่อต้านการทุจริตและแผนการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหารและรายงานให้คณะกรรมการรับ

ทราบ นอกจากนั้นยังมีการจัดทำา ร่างแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านทุจริต (Self-Evaluation Tool for Countering Bribery 71 ข้อ) เพื่อเป็นการเตรียมตัวในการประกาศเจตนารมณ์เข้า

ร่วมโครงการดังกล่าวในปีถัดไป

อนึ่ง บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือคดีความที่สำาคัญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นแต่อย่างใด  
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บริษัทให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยให้แต่ละหน่วยงานทำาการระบุความเสี่ยงต่างๆ  จากการดำาเนินงานโดยให้ครอบคลุม

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการรวบรวมและปรับปรุงประเด็นความเสี่ยง เมื่อมีเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

ไป หรืออาจมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น แล้วนำามาจัดลำาดับความสำาคัญและจัดทำาแผนงานการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีการควบคุมดูแล ติดตาม 

สรุปผลอย่างเป็นระบบ และรายงานผลการดำาเนินงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบ (ปัจจัยความเสี่ยงที่

สำาคัญของบริษัทได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 3 เรื่องปัจจัยความเสี่ยง)

ความสำาเร็จของการดำาเนินงานในปี 59 

นอกจากการเติบโตของตลาดในประเทศ ที่

เซ็ปเป้ยังสามารถรักษาอันดับหนึ่งในเชิง

ยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดใน 3 กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์หลัก ภายใต้ตราสินค้า ได้แก่

เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์, เซ็ปเป้ อโลเวร่า ดริ้งค์ และ

กาแฟเพรียว คอฟฟี่ ด้านตลาดต่างประเทศ 

ผลิตภัณฑ์โมกุ โมกุ ยังคงเป็นหัวหอกสำาคัญ 

ในการนำาเสนอสินค้าของเราไปสู่กลุ่มผู้บริโภค

ทั่วโลกได้เป็นอย่างดี 

เซ็ปเป้ยังคงคิดค้นและออกผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้

บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักที่จะช่วยให้

ชวีติของผูบ้รโิภคตอ้งดขีึน้เรือ่ยๆ ในป ี2559 นี ้

มีการออกสินค้าที่ลดหรือเลิกการเติมน้ำาตาล 

ไดแ้ก ่เซป็เป ้บวิต ิดริง้ค ์ทีป่รบัสตูรใหมท่ัง้หมด 

ไม่เติมน้ำาตาลและแคลอรี่น้อยเหลือเพียง 30-

60 กิโลแคลอรี่ต่อขวด และมีแผนผลิตเซ็ปเป้ 

อโลเวร่า ดริ้งค์ เครื่องดื่มว่านหางจระเข้กลิ่น

แอปเปิล้ สตูรน้ำาตาลนอ้ยและแคลอรีน่อ้ยเพยีง

แค่ 60 กิโลแคลอรี่ เป็นต้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ประเภทเครื่องดื่ม

เพื่อสุขภาพและ

ความงาม 

ผลิตภัณฑ์

ประเภทน้ำาผลไม้

ผลิตภัณฑ์ประเภท

ผงพร้อมชง

เพื่อสุขภาพและ

ความงาม 

ผลิตภัณฑ์ประเภท

เครื่องดื่มปรุง

สำาเร็จพร้อมดื่ม

เพื่อสุขภาพและ

ความงาม 

การบริหารความเสี่ยง

ความสำาเร็จของสินค้าและสินค้าใหม่ปี 2559

SAPPE PRODUCTS

No.1
share leaderships*

in domestic market

48% 27% 25%

SAPPE
ALOE VERA

SAPPE
BEAUTI DRINK

PREAW 
COFFEE

1
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ในปี 2559 บริษัทได้เข้าลงทุนในกลุ่มบริษัท ออล โคโค ซึ่งเป็น

ผู้ประกอบการชั้นนำาในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำามะพร้าวน้ำาหอมและ

ผลิตภัณฑ์ขนมจากมะพร้าวน้ำาหอม มีศักยภาพการบริหารจัดการ

ครอบคลุมตั้งแต่ต้นสายของการดูแลวัตถุดิบถึงขั้นตอนสุดท้ายใน

การผลิต เพื่อรองรับแผนดำาเนินงานที่ต้องการรุกขยายพอร์ตสินค้า

และสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง หลังจากที่เรามองเห็นศักยภาพการ

เติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน้ำาหอม เป็นที่ต้องการของ

ผู้บริโภคในตลาดโลก ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น เช่น น้ำามะพร้าว

น้ำาหอม HPP (High Pressure Processing) ซึ่งผ่านเทคโนโลยี

การผลิตที่ใช้แรงดันในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โดย

ไม่ใช้ความร้อน ช่วยยืดอายุสินค้าได้นานขึ้นและรักษารสชาติรวม

ถึงคุณประโยชน์เทียบเท่ากับน้ำามะพร้าวในผลสด 100% นอกเหนือ

จากนี้ ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนม ได้แก่ ไอศกรีม พุดดิ้ง น้ำามะพร้าว

เกล็ดหิมะ (Snowflakes) จัดจำาหน่ายผ่านร้านภายใต้แบรนด์  

‘All Coco’ ที่กระจายอยู่ในศูนย์การค้าชั้นนำามากถึง 14 สาขา อาท ิ

ศูนย์การค้าสยามพารากอน ดิ เอ็มโพเรียม ดิ เอ็มควอเทียร์ เซ็นทรัล

ลาดพร้าว ขณะเดียวกันก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าต่างประเทศ

ติดต่อขอสิทธิการขายสินค้าในประเทศต่างๆ หลายประเทศในช่วง

เวลาไม่นานหลังเปิดตัวธุรกิจ 

ซึ่งเซ็ปเป้มีศักยภาพด้านการทำาตลาดและสร้างแบรนด์สินค้า

ในตลาดต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายช่องทางการจำาหน่ายที่แข็งแกร่ง

ของ Sappe เมื่อมารวมกับจุดแข็งของ ออล โคโค ที่มีจุดเด่นด้าน

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ก็จะช่วยกันต่อยอดความสำาเร็จผลักดัน 

น้ำามะพร้าวของคนไทยสู่ตลาดโลก

SAPPE THE PRIDE OF
THAI PRODUCTS TO
GLOBAL MARKET
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ปี 2559 เซ็ปเป้ยังคงมุ่งมั่นทำาให้เซ็ปเป้เป็นองค์กรแห่งการ 

เรียนรู้ (Learning Organization) โดยบริษัทได้จัดให้มีการอบรม

เสริมสร้างความรู้และทักษะในการทำางานให้พนักงานทุกระดับในองค์กร 

ทั้งหลักสูตรที่จัดอบรมภายในองค์กรโดยผู้บริหารและหัวหน้างาน 

หลักสูตรที่ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กร 

และหลักสูตรที่ส่งพนักงานไปเข้าร่วมอบรมกับสถาบันภายนอก รวม

เป็นหลักสูตรที่จัดอบรมตลอดปี 2559 กว่า 100 หลักสูตร และ 

มีพนักงานที่ได้รับการอบรมรวมกว่า 440 คน หรือคิดเป็น 80% 

จากจำานวนพนักงานทั้งหมด

และจากแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ หลักสูตร

สำาคัญที่บริษัทได้จัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องและเน้นการใช้บุคลากรภายใน

เป็นวิทยากรหลัก คือ Lunch & Learn (การเสริมสร้างความรู้ระหว่าง

พักเที่ยง) ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีหลักสูตร Lunch & Learn เกิดขึ้นถึง 

11 ครั้ง และได้รับการตอบรับจากพนักงานในองค์กรเป็นอย่างดี และ

ยังคงเป็นหลักสูตรระยะสั้นที่ทางบริษัทจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา

ต่อไป ทั้งในเรื่องของเนื้อหาและทักษะการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ของ

บุคลากรภายในองค์กร

นอกเหนอืจากการอบรมเพือ่พฒันาความรูแ้ละทกัษะในการทำางาน

ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียน

รู้และฝึกฝนการทำางานร่วมกันเป็นทีมอย่าง 7 Habits, KAIZEN และ 

5ส. ซึ่งทุกหลักสูตรและกิจกรรมที่จัดขึ้น ล้วนมีรากฐานมาจากวิสัยทัศน ์

พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร ที่มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้นและทำางานได้อย่างมีความสุข

LEARNING ORGANIZATION
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เซ็ปเป้ส่งเสริมให้คนได้รับความรู้ ไปพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น โดยชุมชน

รอบโรงงานนับเป็นกลุ่มที่อยู่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุด นอกจากการให้ความ

สำาคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมรอบโรงงานแล้ว เราได้จัดสรรพื้นที่ด้านหลัง

โรงงานคลอง13 เพื่อทำาแปลงสาธิตการปลูกว่านหางจระเข้ จัดหาว่านสาย

พันธุ์ดีที่เราใช้ผลิตเครื่องดื่ม และเชิญผู้เชี่ยวชาญมาสอนวิธีการปลูกว่านให้

คนในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้คนที่อาศัยอยู่รอบชุมชนได้มีความรู้ในการปลูกว่าน 

ส่งเสริมรายได้ในครัวเรือนเพิ่มเติมจากการทำานา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชน

บริเวณรอบโรงงาน อันจะช่วยให้ชีวิตของชาวบ้านดีขึ้น เติบโตไปพร้อมๆ กับเรา 

โดยเริ่มปลูกครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2559 และเก็บผลผลิตจากแปลงสาธิตของ

เราในพื้นที่ 1 ไร่ งวดแรกเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ได้ผลผลิต 1,820 กก. 

และสามารถขยายพันธุ์ว่านได้มากกว่า 500 ต้น ทั้งนี้ เรามีแผนจะแจกพันธุ์ว่าน

ภายในไตรมาส 2 ของปี 2560 ซึ่งหากโครงการนี้ประสบความสำาเร็จ นอกจาก

เราจะได้วัตถุดิบที่ไม่มีสารพิษ ได้มาตรฐาน และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งแล้ว 

ในอนาคตยังอาจสามารถควบคุมและป้องกันการขาดวัตถุดิบได้อีกด้วย

วาน หว่าน ว่าน

ให้ Know-how

ชุมชน

ให้วัตถุดิบ

SAPPE

•• ควบคุมวัตถุดิบ
ทำ�ให้มีของผลิตไม่
ข�ดแคลน
•• ทร�บแหล่งที่ม�ของ
วัตถุดิบ/ ไม่มีส�รพิษ

•• คนในชุมชน (ลูกค้�) 
มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจของ
แหล่งที่ม�ของวัตถุดิบ
•• มีร�ยได้เพิ่มเติมจ�ก
ก�รปลูกว่�น
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ปี 2559 นี้ เซ็ปเป้ได้จัดงาน “Sappe Together เติมความสุขสู่สังคม” 

เป็นครั้งแรก โดยเปิดโรงงานให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง ลูกค้า คู่ค้า ซัพพลาย

เออร์ และชุมชนรอบโรงงานคลอง 13 เข้าเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมอวด

แปลงสาธิตโครงการวาน หว่าน ว่าน ที่เป็นโครงการ CSR นำาร่องให้

ชุมชนรอบโรงงานได้เรียนรู้เพื่อนำาไปปลูกเสริมรายได้ อีกทั้งถือโอกาส

มอบอุปกรณ์การแพทย์มูลค่ากว่า 6 แสนบาทให้แก่โรงพยาบาลในชุมชน 

หวังส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของผู้คนรอบโรงงานดียิ่งขึ้น มีผู้ร่วมงาน

กว่า 600 คน โดยมุ่งหวังสร้างความรู้ ความเข้าใจ กับผู้มีส่วนได้เสีย 

และเป็นการแนะนำาตัวอย่างเป็นทางการ กับคนที่อยู่ใกล้ชิดมากที่สุด 

ซึ่งก็คือ กลุ่มชุมชนรอบโรงงาน ซัพพลายเออร์ที่นับเป็นพาร์ทเนอร์

ทางธุรกิจ และลูกค้าของเซ็ปเป้

เติมความสุขสู่สังคม
SAPPE TOGETHER
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SAPPE TOGETHER
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ผู้มีส่วนได้เสีย กิจกรรม, กระบวนการ ประเด็น

พนักง�น

Learning Organization

1.ก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม
2.ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน
3.ก�รปฏิบัติต่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรม
4.ก�รมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่ง
ได้จ�กก�รดำ�เนินง�นที่มีคว�มรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

Happy B-Day
1. ก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม
2. ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน
3. ก�รปฏิบัติต่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรม

เซ็ปเป้ ส�นรัก ส่งเสริมลูกกตัญญู
1. ก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม
2. ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน
3. ก�รปฏิบัติต่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรม

5ส. ฉบับเซ็ปเป้

1. ก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม
2. ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น
3. ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน
4. ก�รปฏิบัติต่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรม

Product Internal Launch
1. ก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม
2. ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน
3. ก�รปฏิบัติต่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรม

ลูกค้� คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้ชีวิต
ของผู้บริโภคดียิ่งขึ้น

1. ก�รรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
2. ก�รมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่ง
ได้จ�กก�รดำ�เนินง�นที่มีคว�มรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ซัพพล�ยเออร์

โครงก�รร่วมพัฒน�วุ้นร่วมกับ
ซัพพล�ยเออร์

1. ก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม
2. ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน
3. ก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม
4. ก�รร่วมพัฒน�ชุมชนหรือสังคม
5. ก�รมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่ง
ได้จ�กก�รดำ�เนินง�นที่มีคว�มรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

กล่องกระด�ษเพรียว

1. ก�รรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
2. ก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม
3. ก�รมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่ง
ได้จ�กก�รดำ�เนินง�นที่มีคว�มรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ภาพรวมการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
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ผู้มีส่วนได้เสีย กิจกรรม, กระบวนการ ประเด็น

Sappe Together
เติมคว�มสุขสู่สังคม

1. ก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม
2. ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน
3. ก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม
4. ก�รร่วมพัฒน�ชุมชนหรือสังคม
5. ก�รมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่ง
ได้จ�กก�รดำ�เนินง�นที่มีคว�มรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น-นักลงทุน ดำ�เนินธุรกิจให้มียอดข�ย กำ�ไร 
และปันผลที่ดีและยั่งยืน

1. ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน
2. ก�รรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ชุมชนและสังคม

SAPPE Together เติมคว�ม
สุขสู่สังคม

1. ก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม
2. ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน
3. ก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม
4. ก�รร่วมพัฒน�ชุมชนหรือสังคม
5. ก�รมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่ง
ได้จ�กก�รดำ�เนินง�นที่มีคว�มรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ว�น หว่�น ว่�น

1. ก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม
2. ก�รร่วมพัฒน�ชุมชนหรือสังคม
3. ก�รมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่ง
ได้จ�กก�รดำ�เนินง�นที่มีคว�มรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ก�รลดใช้เม็ดพล�สติก
1. ก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม
2. ก�รรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
3. ก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม

ชุดเก่�เร�ขอปี 2 1. ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน
2. ก�รร่วมพัฒน�ชุมชนหรือสังคม

แบ่งบุ๊ค 1. ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน
2. ก�รร่วมพัฒน�ชุมชนหรือสังคม

ก�รสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้สังคม
ในโอก�สต่�งๆ

1. ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน
2. ก�รร่วมพัฒน�ชุมชนหรือสังคม

โครงก�ร ‘สร้�งศักยภ�พครู
ต้นแบบในก�รใช้เสียงสะท้อน : 
เสียงสว่�งนำ�ท�ง’

1. ก�รร่วมพัฒน�ชุมชนหรือสังคม
2. ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน
3. ก�รร่วมพัฒน�ชุมชนหรือสังคม

ภาพรวมการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
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www.sappe.com

และทั้งหมดนี้ คือจิตวิญญาณเซ็ปเป้ 

เราจะทำาให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้นผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา




