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ด้วยบริษัทมีความมุ่งม่ันท่ีจะด�าเนินการเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่าง
จริงจัง ปัจจุบันเราจึงประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วเม่ือวันท่ี 
30 มกราคม 2561 พร้อมทั้งส่งเอกสารแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการ ต่อ
ต้านคอร์ รปัชนั (Self-Evaluation 71 ข้อ) เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏบัิติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ เรยีบร้อยแล้ว ซ่ึงโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ
ท่ีได้รบัการสนับสนนุการจดัท�าโดยรฐับาลและส�านกังานคณะกรรมการ ป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษา
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมไปถึงกรอบการ ด�าเนินงานของบริษัทพิ่มเติม 
เพ่ือเตรยีมพร้อมเข้ารบัการประเมินและขอรบัรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏบิติัในการ
ต่อต้านคอร์รปัชนั ตามค�าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิติั (Collective Action 
Coalition) ภายใน 18 เดือน นับจากวันที่ประกาศเจตนารมณ์
 นอกจากนีบ้รษัิทได้ก�าหนดแนวปฏบัิติเพือ่ควบคมุและป้องกันความเส่ียง
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีการ ควบคุมและถูกจัดการอย่างเหมาะสม
ผ่านเครื่องมือต่างๆ ท่ีมีอยู่แล้ว เช่น คู่มืออ�านาจด�าเนินการของบริษัท ที่ก�าหนด
บทบาทหน้าท่ี ของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน รวมไปถึงก�าหนดการใช้งบประมาณใน
แต่ละเรื่องท่ีต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าฝ่ายงานตามล�าดับ นอกจากน้ีในท่ี
ประชุมคณะท�างานบริหารความเสี่ยงยังบันทึกเรื่องดังกล่าวเข้าไปในทะเบียนความ
เส่ียงของบริษัท และก�าหนดให้มี การจัดท�าทะเบียนความเส่ียงและแนวทางการ
ป้องกนัความเส่ียงของเรือ่งการทุจรติคอร์รปัชันโดยเฉพาะ และให้มกีารประเมินทุก
ไตรมาส  เป็นต้น  
 อน่ึง บรษัิทไม่เคยมีข้อพพิาทหรอืคดคีวามท่ีส�าคญัซึง่เก่ียวเน่ืองกับการ
ทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด
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เซ็็ปเป้ ใส่ใจกัับทุุกัคนทุ่�อยู่่่รอบข้้าง

     แม้วนัน้ีเราจะอยูใ่นยคุ VUCA World ท่ีเตม็ไปด้วยความความผนัผวน 
ไม่แน่นอน สลบัซบัซ้อน และคลมุเครือในการด�าเนนิชวิีต แต่สิ�งทีเ่ซป็เป้ยงัคง
ยดึม่ัน ไม่คลมุเครือ คอืความใส่ใจกบัทุกคนท่ีอยู่รอบข้าง เราได้น�าแนวทาง
SDGs (Sustainable Development Goals) หรือเป้าหมายเพ่่อการ
พฒันาท่ีย่ังยนืตามท่ีองค์การสหประชาชาตกิ�าหนดไว้มาปรับใช้ ไม่ว่าจะ
เป็นประเดน็การจัดการน�า้ กบัโครงการมอบตู้ท�าน�า้เยน็และปรบัปรงุระบบ
กรองน�า้ให้กบัโรงเรียนในชมุชน โครงการอนรุกัษ์แหล่งน�า้ชมุชน การส่ง
เสริมการศึกษาท่ีเท่าเทียมและท่ัวถงึกับโครงการ Leader in me การร่วมมือ
กบั มศว. เพ่่อร่วมพัฒนางานวิจยัด้านนวัตกรรมซึง่เป็นพลงัความร่วม
มือระดับสากลต่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน และอีกหลายโครงการท้ังภายใน
และภายนอกองค์กรท่ีเรามุ่งสร้างมาตลอดหลายปีท่ีผ่านมาน้ี และเราจะ
ท�าต่อไป เพ่่อให้ครอบครัวของเรา ชมุชน สงัคม และโลกของเรา ก้าวต่อ
ไปด้วยกันอย่างยัง่ยืน

อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์
ประธานกรรมการบริหาร

และประธานที่ปรึกษาคณะทำางานด้านความยั่งยืน 
บริษัท เซ็ปเป้ จำากัด (มหาชน)

สาส์นจากประธานท่ีปรึกษา
คณะท�างานด้านความยัง่ยืน

เพราะเราจะท�าให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น 
ผ่านจิตวิญญานที่สร้างสรรค์ของเรา
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VISION
วิสัยู่ทุัศน์

มุ่งสู่แบรนด์ระดับโลกที่น่าเชื่อถือ
ด้วยองค์กรที่สร้างสรรค์

อย่างไม่หยุดนิ�งร่วมกันกับทีม
ที่มีความสนุกและกระหายความส�าเร็จ
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MISSION
พันธกิัจ

เราจะเป็นองค์กรแห่งแรงบันดาลใจ
ที่ส่งมอบอาหารและเครื่องดื่ม
ที่อร่อยสุดเจ๋ง เพ่่อท�าให้ชีวิต
ของผู้คนดีขึ้นผ่านจิตวิญญาณ
ที่สร้างสรรค์ของเรา

“เราจะทำำาให้้ชีีวิิตของผู้้้คนดีีข้�นผู้่าน
จิตวิิญญาณทำี�สร้างสรรค์ของเรา”
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการพฒันาอย่างย่ังยืน 

ความรับผิดชอบ
ข้องคณะกัรรมกัาร สิทุธิข้องผ่้ถือหุ้น

บทุบาทุข้องผ่้ม่
ส่วนได้เส่ยู่

สิ�งแวดล้อมและโลกัด่ข้ึ้น

สังคมด่ข้ึ้น

INNOVATIVE
PRODUCT

ช่วิตข้องผ่้คนด่ข้ึ้น

กัารปฏิบัติต่อผ่้ถือหุ้น
อยู่่างเทุ่าเทุ่ยู่ม

กัารเปิดเผยู่ข้้อม่ล
และความโปร่งใส
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การเปล่ียนแปลง
และพฒันาการ
ท่ีส�าคญัของบรษิทั
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- ม่นาคม - 

จัดตั้งบริษัทย่อย
จ�านวน 4 บริษัท 

ปี ี2558

ปี ี2559

- พฤษภาคม - 

“เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์”
6 สูตรใหม่แบบ

ไม่ผสมน�้าตาล แคลอรี่ต�่า 

- ตุลาคม - 
ผลิต Preform ปริมาณ
22 กรัม เป็น 18 กรัม

และผลิตฝาสั้น (Short Neck) 
ได้เองทีโ่รงงานคลอง 13 

- พฤศจิกัายู่น - 
รวมฐานการผลิตจากโรงงาน
บางชันมายังโรงงานคลอง 13

- ม่นาคม -  
“เซ็ปเป้ ฟอร์ วัน เดย์”
น�้าผักผลไม้ 100%

2 สูตรใหม่ 

- เมษายู่น - 
“โมกุ โมกุ รสเมล่อนและ

รสพิงค์กาว่า” 2 รสชาติใหม่ของ
น�้าผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว

- พฤษภาคม -  
“เซ็ปเป้ อโล เวร่า

กลิ�นสตรอเบอร์รี-่โยเกิร์ต”
น�้าผลไม้ผสมชิ�นว่านหางจระเข้ 

“กุมิ กุมิ” น�้าผลไม้ผสม
วุน้มะพร้าว 2 รสชาติ

ความอร่อย เลม่อน และโยเกิร์ต

- กรกฎาคม - 
กาแฟเพรียว คอฟฟี�

สูตรใหม่ “ซอยเปปไทด์” 

 - สิงหาคม  -  
เข้าซื้อหุน้สามัญของบริษัท
โคโคนัท แฟคทอรี่ จ�ากัด

จ�านวน 672,000 หุน้ 

- กัันยู่ายู่น -
รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม 

(Best Thai Brand)
รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออก
ยอดเยี่ยม (Best Exporter)

และรางวัลสินค้าฮาลาล
ยอดเยี่ยม (Best Halal)

จากงานโครงการผู้ประกอบ
การธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime 

Minister’s Export Award: 
PM Export Award 2016) 

- พฤศจิกายน -
รางวัลธรรมาภิบาลสิ�งแวดล้อม 

ปทุมธานี ประจ�าปี 2559 

โมกุ โมกุ ขนาดใหม่ 180 มล.

“โมกุ โมกุ ทูโก” น�้าผลไม้ผสม
วุน้มะพร้าว 3 รสชาติใหม่ 

- ธันวาคม -  
จ�าหน่ายเงินลงทุนใน PT. 

Sappe Indonesia ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท

จ�านวน 2,550 หุน้หรือ
51% ของทุนช�าระแล้ว 

- กัุมภาพันธ์ - 
ซื้อที่ดินรองรับการ

ขยายฐานการผลิตสินค้า
ของบริษัทในอนาคต
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- กัุมภาพันธ์ - 
เลโม เพลย์ เครือ่งดื่ม
น�้ามะนาวเพ่่อสุขภาพ 

- ม่นาคม -  
บิวติ ดริง้ค์ สูตรใหม่
“Relaxing Calm

และ Active Force” 

- ตุลาคม - 
เพิม่หน่วยงาน

Inovation Team

- พฤศจิกัายู่น - 
คุณปิยจิต รักอริยะพงศ์

 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารบริษัท 
ได้รับรางวัลผูบ้ริหารสูงสุด
รุน่ใหม่ หรือ Young Rising 
Star CEO Award ในงาน

SET AWARD 2017 

- ม่นาคม - 
ผลิตภัณฑ์์กลุ่มใหม่
Healthier Snack
“เซ็ปเป้ บิวติ เจลลี”่ 

- กัรกัฎาคม - 
ผลิตภัณฑ์์กลุ่มใหม่ Healthier 
Snack ตัวที่ 2 คือ “ซีแม็กซ์” 

ขนมปลาย่างอบกรอบ
ในรูปแบบขนมขบเคีย้ว

- ตุลาคม - 
“กุมิ กุมิ” น�้าผลไม้ผสม

วุน้มะพร้าว สูตรใหม่
รสสตรอเบอร์รีม่าการอง

ผลิตภัณฑ์์กลุ่มใหม่ Healthier 
Snack ตัวที่ 3 คือ “ชิมดิ”

ในรูปแบบขนมที่ท�าจากคางกุง้

- พฤศจิกัายู่น - 
บิวติ ดริง้ค์ สูตรใหม่

“Beauti Acna” 

กาแฟเพรียว All Day 
2 สูตรใหม่ “มอคค่า”

และ “ชาแฟ”

- ธันวาคม -
แบรนด์ ชูทส์ น�้าผลไม้ผสม

เกลือแร่และว่านหางจระเข้บด 

ผลิตภัณฑ์์กลุ่มใหม่ Healthier 
Snack ตัวที่ 4 แบรนด์ Maxtive 

ปี ี2560

ปี ี2561
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 2562

ผลิตภัณฑแบรนด She-Wy 

01 02

03 06

04 07 09 11

08 10 12

เซ็ปเป บิวติ เจลลี่ 
(Sappe Beauti 
Jelly) สูตรใหม 
Camomile

เคร�่องดื่มน้ำผสมว�ตามินแตงกลิ�น
ผลไม แบรนด B’lue ขนาด 500 มล. 
3 รสชาติ ไดแก “Playful Peach” 
“Cool Calamansi” และ “Positive 
Pear”

ผลิตภัณฑเสร�ม
อาหารชนิดเคี้ยว
สูตร “กาแฟ” และ 
“ชาเข�ยวมัทฉะ”

โมกุ โมกุ น้ำผลไมผสมวุน
มะพราวสูตรใหม รสมะขาม 
(Tamarind)

01 I มกราคม
 โมกุ โมกุ น้ำผลไมผสม
วุนมะพราวสูตรใหม
รสแครนเบอรร�่ 
(Cranberry) 

เผยแพรชุดโฆษณา “Chew 
Like A Child” สำหรับแบรนด
เคร�อ่งด่ืม โมกุ โมกุ ในตางประเทศ

เปดตัวพร�เซนเตอรแบรนด เพร�ยว 
คอฟฟ�� คนลาสุด ปุกลุก ฝนทิพย 
วัชรตระกูล นางเอกสาวสวย หุน
เพร�ยว 

04 I เมษายน

02 I กุมภาพันธ

เพร�ยว คอฟฟ�� ในรูปแบบใหม “Preaw 
Nutri-Grain” มีสวนผสมของธัญพ�ช  
2 สูตร ไดแก “สูตรผสมเมล็ดเชีย” และ 
“สูตรผสมขาวกลอง”

07 I กรกฎาคม

ผลิตภัณฑกลุม Healthier Snack 
แบรนด DeNosh พ�ดดิ�งถั่วเหลือง 
ออรแกนิกผสมเมล็ดเชียที่มีไฟเบอรสูง

09 I กันยายน

B’lue รสชาติใหม 
“Lucky Lychee”  

11 I พฤศจิกายน

บิวติ ดร�้งค (“Beauti Drink”) ใน
รูปแบบใหม “Beauti Drink Chia up” 
มีสวนผสมของเมล็ดเชีย ทั้งสูตร“High 
Calcium” และสูตร “XOS Fiber” 

ผลิตภัณฑใหม “โมกุ โมกุ ไอซ” 
น้ำผลไมผสมวุนมะพราวแชแข็ง 
2 รสชาติ ไดแก “Lychee” และ 
“Strawberry” 

08 I สิงหาคม03 I มีนาคม 06 I มิถุนายน แบรนด 
Maxtive สูตร
ใหม “Banana 
Energy Jelly” 
จากกลวยหอม
ทอง

เคร�่องดื่มกาแฟดำ
ผสมซุปไก แบรนด 
Maxtive  

“บิวติ ดร�้งค” สูตรคอลลาเจนและ 
เคร�่องดื่มแบรนด “เพร�ยว” สูตร
คลอโรฟ�ลล ขนาดพ�เศษ 180 มล.

10 I ตุลาคม

12 I ธันวาคม

เขารวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจ กับ 
MYEN PTE. LTD. (“Danone”) 

เขาซื้อหุนสามัญเพ�่มเติม
ใน บร�ษัท ออล โคโค กรุป 
จำกัด (“All Coco”) ใน
สัดสวนรอยละ 11  ของหุนสามัญที่
จำหนายไดแลวทั้งหมด
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WE ARE SAPPE
บริษัท : บริษัท เซ็ปเป้ จ�ากัด (มหาชน)  (Disclosure 102-1)
ที่ตั้งส�านักงานและโรงงาน  (Disclosure 102-3)
1)  ส�านักงานใหญ่ และแผนกวิจัยและพัฒนาของบริษัท  
เลขที่ 9/3 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอยเสรีไทย 56 ถนนเสรีไทย แขวง
คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
2)  ส�านักงานสาขา และโรงงาน ( Disclosure 102-4)
เลขที่ 8 หมู่ที่ 7 ถนนทางหลวงชนบท ปท.3012 (เลียบคลอง 13 ฝั�งตะวัน
ตก) ต�าบลพ่ชอุดม อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
3)  ส�านักงานสาขา  (Disclosure 102-3)
เลขที ่71 อาคาร S.P. Arcade ถนนรามค�าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

การเป็นสมาชิกองค์กร ( Disclosure 102-13)
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WE ARE SAPPE
เป็นผู้น�าในธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเครื่องดื่มเพ่่อสุขภาพแก่ผู้บริโภค       
เน้นพัฒนาสินค้าใหม่ๆ และบรรจุภัณฑ์์ท่ีทันสมัย มีความโดดเด่นออก
สู่ตลาด เน้นสินค้าเพ่่อสุขภาพ เป็นตัวเลือกใหม่ๆ ให้แก่ผู้บริโภค

พนักงาน

ชาย

คน คน

หญิง

คน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 

582

90
ส่งออกมากกว่า

58%

125,830

257

5
18

325
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    คณะท�างานด้านความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งเป็นตัวแทน
จากทุกสายงาน และมีประธานกรรมการบริหาร เป็นประธาน
ที่ปรึกษาคณะท�างาน ( Disclosure 102-19)

โครงสร้างการบรหิาร
ด้านความย่ังยนื

มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
เพ่่อร่วมก�าหนดกลยุทธ์ ติดตาม และ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะท�างาน
และมีการส่ือสาร ให้พนักงานบริษัทรับ
ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆของบริษัท
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การพฒันาข้อมลูเพือ่การรายงาน

รายงานฉบับน้ี จัดท�า
ข้ึน เพ่่อแสดงผลการ
ด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กบัการบริหารจัดการ
ด้า น ค ว า ม ย่ั ง ยื น ท่ี
ครอบคลุมประเด็น
ด้านเศรษฐกิจ สังคม
 และสิ�งแวดล้อม โดย
เ ร่ิม จั ด ท�า ร า ย ง า น
ความย่ังยืนปีน้ีเป็นปี
ท่ี2 เพ่่อแสดงผลการ
ด�าเนินงานระหว่างวัน
ท่ี 1 มกราคม – 31 
ธนัวาคม 2562

รายงานฉบบันี ้น�าเสนอ
การด�าเ นินงานด้าน
ความยั่งยืนของบริษัท
เซป็เป้ จ�ากัด (มหาชน) 
ระหว่าง วันท่ี 1 มกราคม
– 31 ธนัวาคม 2562

รายงานฉบับน้ี จดัท�าข้ึน  
โดยคณะท�างาน ด้าน
ความย่ังยืนของบริษทั
และตรวจสอบโดยคณะ
กรรมการบริษัท เม่ือวัน
ท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2563

ท่ีมา ขอบเขต
การรายงาน

ความเชือ่ม่ันต่อ
รายงานความยัง่ยนื

กระบวนการก�าหนดเนื้อหาในรายงาน 
บริษัทได้จัดท�ารายงานโดยพิจารณาประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อคัดเลือกประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญ โดยผ่านการวิเคราะห์
ประเด็นและจัดล�าดับความส�าคัญจากคณะท�างานด้านความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งเป็นตัวแทน
ของทุกฝ่ายงาน พร้อมทั้งข้อมูลจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ การประชุมร่วม
กับชุมชน ซัพพลายเออร์ การส�ารวจความพึงพอใจลูกค้า และข้อคิดเห็นจากพนักงานจาก
ช่องทางต่าง ๆ

กัารสอบถามข้้อม่ล ( Disclosure 102-53)
หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน�าเพิ่มเติม สามารถติอต่อ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เซ็ปเป้ จ�ากัด (มหาชน) 
    email: SD@sappe.com        โทร. 02 319 4949 
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นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชัน่
(Disclosure 205-2)

ป ี2562 บรษิทัไดท้บทวนนโยบายการตอ่ตา้นคอรร์ปัชัน่ (Anti-corruption Policy) เพ่อ่เปน็
แนวทางปฏิบัติ โดยครอบคลุมทุกกิจกรรมที่บริษัทด�าเนินการ เพ่่อให้กรรมการ พนักงาน      
ผู้บริหาร ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเพ่่อต่อต้านคอร์รัปชั่น ดังนี้

ห้ามมิให้กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร พนักงานของ
บริษัท รวมท้ังบริษัทย่อย
เรียกร้องด�าเนินการหรือ
ยอมรับการคอร์รัปชั่นใน
ทุกรูปแบบท้ังทางตรงและ
ทางอ้อมโดยครอบคลมุถงึ
ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
และให้มีการสอบทานการ
ปฏิบัติตามนโยบายต่อ
ต้านคอร์รัปชั่น น้ีอย่าง
สม�า่เสมอตลอดจนมีการ
ทบทวนแนวทางการปฏบิตัิ
และข้อก�าหนดในการด�าเนิน
การเพ่่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายระเบยีบปฏบิตั ิขอ้
ก�าหนด ข้อบงัคบั ประกาศ
ข้อกฎหมายและการเปลีย่น 
แปลงทางธุรกิจ โดยจัด
อบรมให้แก่พนักงานใหม่
ทราบ และเข้าใจในนโยบาย
ของบริษัท รวมไปถึงการ
ส่ือสารภายในองค์กรอย่าง
สม�า่เสมอ

พนักงานไม่พึงละ เลย
หรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็น
ก า ร ก ร ะ ท�า ท่ี เ ข้ า ข่ า ย
คอร์รัปชัน ท่ี เ ก่ียวข้อง
กับบริษัท โดยต้องแจ้ง
ให้ผู้บังคับบัญชา หรือ
บุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ
และให้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบข้อเท็จ
จ ริ ง ต่ า ง ๆ  ห า ก มี ข้ อ
สงสัย หรือข้อซักถาม ให้
ปรึกษาผู้ บังคับบัญชา
ห รื อ บุ ค ค ล ที่ ก�า ห น ด
ให้ท�าหน้าท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกับการติดตามการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
บริษัทผ่านช่องทางต่างๆ
 ท่ีก�าหนดไว้

1 2 3

4

บ ริ ษั ท มี แ น ว ท า ง ก า ร
จัดการกับการกระท�า 
การทุจริตและการ กระท�า
ตา่งๆ ท่ีเขา้ขา่ยคอรร์ปัชนั
ท่ีได้รับแจ้งจากพนักงาน 
ทุกคน โดยมีกระบวนการ
ตามนโยบายคุ้มครอง
พนักงาน ท่ี แ จ้งข้อมูล
เกี่ยวกับการทุจริต

บริษัทจะ ใ ห้ความเป็น
ธ ร ร ม แ ล ะ คุ้ ม ค ร อ ง
พนักงานท่ีปฏิเสธหรือ
แจ้ง เรื่ องคอร์รัปชัน ท่ี
เก่ียวข้องกับบริษัทโดย
ใช้นโยบายการคุ้มครอง
พนักงานท่ีแจ้ งข้อมูล
เก่ียวกับทุจริต ตามท่ี
บริษัทก�าหนด
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 ด้วยบริษัทมีความมุ่งม่ันท่ีจะด�าเนินการเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังปัจจุบัน
เราจึงประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วเมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2561 พร้อมท้ังส่ง
เอกสารแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน (Self-Evaluation 71 ข้อ) เข้าร่วม
โครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่โครงการดงักลา่ว
เปน็โครงการท่ีไดร้บัการสนบัสนนุการจดัท�าโดยรฐับาลและส�านกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาบทบาทหน้าที่ ความรับผิด
ชอบ รวมไปถึงกรอบการด�าเนินงานของบริษัทเพิ่มเติม เพ่่อเตรียมพร้อมเข้ารับการประเมินและขอรับ
รองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน ตามค�าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัต ิ
(Collective Action Coalition) ภายใน 18 เดือน นับจากวันที่ประกาศเจตนารมณ์
 นอกจากน้ีบริษัทได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเพ่่อควบคุมและป้องกันความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการ
ทจุริตคอรร์ปัชนั ใหม้กีารควบคมุและถูกจดัการอยา่งเหมาะสมผา่นเครือ่งมอืต่างๆ ทีม่อียู่แลว้ เชน่ คูม่อื
อ�านาจด�าเนนิการของบรษิทั ทีก่�าหนดบทบาทหนา้ท่ีของแตล่ะฝา่ยอยา่งชดัเจน รวมไปถงึก�าหนดการ
ใช้งบประมาณในแตล่ะเรือ่งท่ีตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากหวัหนา้ฝา่ยงานตามล�าดบั นอกจากน้ีในทีป่ระชมุ
คณะท�างานบรหิารความเส่ียง ยังบนัทกึเรือ่งดงักลา่วเขา้ไปในทะเบยีนความเส่ียงของบรษัิท และก�าหนด
ใหมี้ การจัดท�าทะเบียนความเส่ียงและแนวทางการป้องกันความเสีย่งของเรือ่งการทุจรติคอร์รปัชนัโดย
เฉพาะ และให้มีการประเมินทุกไตรมาส  เป็นต้น  
 อน่ึง บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือคดีความที่ส�าคัญซึ่งเก่ียวเน่ืองกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่
อย่างใด

5 6 7
ผู้ ท่ี ก ร ะ ท�า ค อ ร์ รั ป ชั น
เปน็การกระท�าผิดจรรยา
บรรณบริษัท ซึ่งจะต้อง
ได้รับการพิจารณาโทษ
ทางวินัยตามระเบียบท่ี 
บริษัทก�าหนด นอกจาก
น้ีอาจจะได้รับโทษตาม
กฎหมายหากการกระท�า
น้ันผิดกฎหมาย

บริษัทตระหนักถึงความ
ส�าคัญในการเผยแพร่
ให้ความรู้ และท�าความ
เข้าใจกับบุคคลอื่นท่ีต้อง
ปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้อง
กับบริษัท หรืออาจเกิด
ผลกระทบต่อบริษัท ใน
เรื่องท่ีต้องปฏิบัติให้เป็น
ไปตามนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชันนี้

บริษัทมุ่ง ม่ันท่ีจะสร้าง
รักษาวัฒนธรรมองค์กร
ท่ียดึม่ันว่าคอร์รปัชันเป็น
สิ�งท่ียอมรับไม่ได้ท้ังการ
ท�าธุรกรรมกับภาครัฐ 
และภาคเอกชน
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การบรหิาร
ความเส่ียง
บรษิทัให้ความส�าคัญกับการบริหารความ
เส่ียง โดยให้แต่ละหน่วยงานท�าการระบุ
ความเสี่ยงต่างๆ  จากการด�าเนินงานโดย
ให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ�งแวดล้อม โดยมีการรวบรวมและปรับปรุง
ประเด็นความเส่ียง เม่ือมีเหตุการณ์และ
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป หรือ
อาจมีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้น แล้วน�ามาจัด
ล�าดับความส�าคัญและจัดท�าแผนงานการ
บริหารความเส่ียง โดยให้มีการควบคุม
ดูแล ติดตาม สรุปผลอย่างเป็นระบบ และ
รายงานผลการด�าเนินงานการบริหาร
ความเส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้รับทราบ

ปัจจัยความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัทได้กล่าว
ไว้ในหัวข้อ 3 ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�าปี 2562 (Disclosure 102-11)
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เราเช่ือว่าการเดินทางในระยะไกล
ไม่ใช่การเดินทางให้เร็วท่ีสุด แต่่
เป็นการเดินทางท่ีมี “ทีีม” เป็นเพ่่อน
ร่วมทาง เม่ือเดินทางไปถึึงเป้าหมาย
แล้วเร่่องราวระหว่างทางจะเป็นเร่่อง
เล่าท่ีมีความสุขท่ีสดุ

โต่ด้วยนวตั่กรรม
ทำาด้วยความสขุ
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พนักงาน
คอืนกันวตักร
(Disclosure 404-3)
นอกจากนี้เราได้จัดกิจกรรมทาง ด้านนวัตกรรมต่าง ๆ 
ให้พนกังานทกุคนได้มส่ีวนร่วมในองค์กร เตมิพลงั นักนวัตกร
ด้วยกิจกรรมท่ีแปลกใหม่ เพิ่มดรรชนีความสุขให้คนท้ัง
องค์กรตลอดทั้งปี
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กจิกรรมส่งความสขุให้กับ
เพ่่อนพนักงาน (Twist 
to Sappe Family) 
เปิดโอกาส ให้ทุกแผนก
สามารถออกแบบความ
สุขให้กับเพ่่อนต่างแผนก
ได้อย่าง ไม่มีข้อจ�ากัด...

และยังมีกิจกรรมดีๆ เช่น “Lunch & Learn” มาในธีมภาพยนตร์หรือหนังสือท่ีเป็น              
แรงบันดาลใจของผู้ใหญ่ ไอดอลในบริษทั บอกเล่าสู่พนักงานเพ่่อส่งต่อแรงบันดาลใจพร้อม
ทานข้าวไปด้วยกนั เป็นต้น และอกีมากมายหลายสิ�งที่ออกแบบเพ่่อเติมพลังสร้างสรรค์ใน 
แบบของ “นวัตกัรเซ็็ปเป้” อยู่่่เสมอ

“Lunch&Learn”

“ช่วิตด่�ด่..กัินฟรี Breakfast”

“Twist to Sappe Family”

เร่ิมต้นจาก “ชวิ่ตด่�ด.่.กิัน
ฟรี Breakfast” ท่ีเร่ิมต้น
ทุกเช้ากับการท�างานด้วย
ความกระตอืรือร้นกบัสาร
อาหารท่ีเติมสมอง ด้วย
อาหารเช้าท่ีหลากหลาย
กาแฟสดที่ ได้มาตรฐาน
ร้านกาแฟระดับโลก

“Lunch&Learn”

“Lunch&Learn”
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Fun-novation
การปล่อยให้ความคิดสร้างสรรค์ท�างาน คือความสนุกอย่างหน่ึง
ของพวกเราชาวเซ็ปเป้ เราใช้ทุกวันของการท�างานเป็นเวทีแห่งการ
สร้างสรรค์สิ�งใหม่ๆ นวัตกรรม ใหม่ๆให้แก่ผู้บริโภคอย่างแท้จริง เพราะ
เราเช่ือว่าไอเดยีท่ีดท่ีีสดุมักเกดิจากจุดเริม่ตน้เลก็ๆ ทีเ่รยีกวา่ความใสใ่จ
เริม่ต้นจากพนักงาน ผู้บริหารทุกคน เพราะเราเชือ่มั่น ว่าพวกเขาคือ
ก�าลังส�าคัญท่ีสุด ท่ีจะขับเคล่ือนบริษัท ผลักดันนวัตกรรมให้เป็นจริง
ขึ้นมาได้
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    สร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ผ่านสิ�งท่ี
เราเชือ่มั่นมาตลอดว่า   “เราจะทุำา ให้ช่วิต ข้อง
ผ้่คนดข่้้น้ผา่นจติวญิญาณทุ่�สรา้งสรรคข์้อง
พวกัเรา”
  ในปีท่ีผ่านมาบนพ่้นที่ท่ีเราเรียกว่า Sappe 
Playground สนามแห่งการเปิดกว้างและ
สร้างสรรค์ของเรา เราฝึกฝน พัฒนา และ
เตรียมความพร้อมให้พนักงานและ ผู้บริหาร
ทุกคน พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง 
ปรับตัวให้พร้อม รับมือกับตลาด เทรนด์ของ
สินค้า รวมถึงปลูกฝัง DNA ของคนแบบเซ็ปเป้
เพ่่อความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันผ่านความ
คิดสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ 
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   การอบรมพนักงานด้วยหลักสูตรต่างๆ เริ่มต้น
จากการพัฒนาตนเองควบคู่ไปกับ การท�างานอาท ิ 
Six Pack Your Mind (Coaching Skill) เพ่่อเป็น
แนวทางให้ผู้น�าขององค์กรได้มีเครื่องมือท่ีสามารถ
ใช้ดึงศักยภาพและประสิทธิภาพจากผู้ ใต้บังคับ
บญัชาซึง่เป็นบทบาทท่ีส�าคัญของผูน้�า The Highly 
Effective People, WDP for Line Manager, 
Lunch and Learn, Train the Trainers กิจกรรม
สร้าง Trainer ที่มีความรู้ และเข้าใจในค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรมาถ่ายทอดหลักสูตรท่ีเป็น
แบบฉบับเฉพาะใช้งานได้จริง สร้างผู้น�ารุ่นต่อไปให้
องค์กร 
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Twist to Sappe Family สร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานได้มีปฏิสัมพันธ์
กันมากขึ้นผ่านเกมส์และกิจกรรมที่แต่ละ
แผนกได้จัดขึ้นสลับสับเปล่ียนกันในแต่ละ
เดือน

และกิจกรรมที่เรายังคงท�ามาอย่างต่อเน่ือง
 The 4 Disciplines of Execution (4DX) 
กิจกรรมเพ่่อพัฒนาวัฒนธรรมการท�างาน
ท่ีมุง่เน้นการมีสว่นรว่มเพ่่อ ความรับผดิชอบ
ต่อตนเอง และส่วนรวม

ร ว ม ถึ ง ห ลั ก สู ต ร  D e s i g n 
Thinking ท่ีท�าให้พวกเราตก
ตะกอนทางไอเดีย ใหม่ๆ ที่ผสม
ผสานนวัตกรรมเข้ากับความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค
เกิดเป็นนวัตกรรมสินค้าและ
บริการ ท่ีพวกเราจะพร้อมน�า
เสนอสู่ตลาดอีกมากมาย 

Twist to 
Sappe Family

The 4 Disciplines of 
Execution (4DX)

Design Thinking
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    ดว้ยกิจกรรมต่างๆทีเ่ราท�า ลว้นส่งเสริม และจุดประกาย
ให้กับพนักงาน ผู้บริหาร และผู้คนรอบตัวเรา ให้รับรู้ถึง
พลังท่ีเราต้อง การแผ่กระจายไปถึงผู้บริโภคทุกคนเพ่่อ
ผลิตภัณฑ์์ที่ดีที่สุดอย่างแท้จริง จะเห็นได้ จากผลิตภัณฑ์์
นวัตกรรมเพ่่อสุขภาพ และ ความงามใหม่ๆที่เราส่งมอบ
ให้กับทุกคน ด้วยความตั้งใจ โดยยังคงคอนเซปต์ทีแ่ปลก 
และแตกต่างเหมือนเช่นเคย

อาทิ น�้าผสมวิตามินแต่งกลิ�นผลไม้
แบรนด์ B’lue ผลติภณัฑ์์ใหม่ท่ีเกดิข้ึน
จากความร่วมมือของ  Danone X 
Sappe “เซ็็ปเป้ บิวติ ดร้ิงค์” ซ็่รีส์
ใหม่ ผสมเมล็ดเช่ยู่ บิวติ่ ดริ�งค์ “เชีย
อัพ ซีรีส์” เพรียว นิวต่ริเกรน พุดดิ�ง
ถึั่วเหลือง ออร์กานิค ผสมเมล็ดเชีย
แบรนด์ดีนอช (DeNosh) รวมถึึง
ผลิต่ภัณฑ์์สำาหรับผ้้ชาย  แม็กซ์ทีฟ 
เอเนอจี� รสกัลว้ยู่หอมทุอง ผลติภณัฑ์์
ท้องถิ�นจากชาวสวนเกษตรไทย คณุภาพ
ระดบัสากล

เพราะลูกค้า คอื
คนส�าคัญ
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และไม่ใช่เพียงแค่สินค้า แต่
มันคือ คุณค่าท่ี ได้รับการ
ยอมรับจากสถาบัน ผ่าน
รางวัลต่างนับเป็นผลงานท่ี
ท�าให้เราทุกคนภาคภูมิใจ 

  รวมถึงผลิตภัณฑ์์ใหม่ๆ อีกมากมาย ที่พร้อมรอ
ออกสู่ตลาด กระตุ้นความสนใจ ผู้บริโภค น�ากระแส
ผลิตภัณฑ์์เพ่่อสุขภาพ ทีห่ลากหลายรูปแบบ นับเป็น
นวัตกรรมสินค้าใหม่ ที่ถูกคิดค้นขึ้นบนพ่้นฐานของ
ความใส่ใจในความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง 
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ซัพัพลายเออร์
เป็นทีมเดยีวกบัเรา
 ในปี 2562 นี้เรายังคงด�าเนินการพัฒนาวุ้นมะพร้าวร่วมกับ
ซัพพลายเออร์และส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์ดังกล่าวจัดตั้ง บริษัท
อย่างเป็นทางการรองรับการเติบโตในอนาคต พร้อมสนับสนุนให้
ซัพพลายเออร์เติบโตไปพร้อมกับเรา โดยในปี 2562 เราช่วยเตรียม
ความพร้อมเพ่่อให้การย่ืนขอรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP 
เป็นไปอย่างเรียบร้อยภายในปี 2563 เพราะทีมคือการไม่ทิ�งใครไว้
ข้างหลัง เราจึงอยากให้ทีมของเราเติบโตไปพร้อมกันอย่างย่ังยืน
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ชมุชน คอื 
ครอบครัวเดยีวกนั
กบัเรา
(Disclosure 413-1)

   ตลอดปี 2562 เรามีความต้ังใจท่ีจะ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน
โดยเน้นไปท่ีเยาวชนให้พวกเขาเข้าถึงคุณภาพชีวิต ที่ดี ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องปัจจัยพ่้นฐานที่ส�าคัญ ผ่านโครงการพัฒนาต่างๆ

เราร่วมสร้างคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีผ่่านโครงการ
พัฒนาน��าดื่มในสถาน
ศึึกษาทั�ง3  แห่ง 
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   เราร่วมส่งเสริมสาธารณูปโภคของโรงเรียนผ่านโครงการปรับปรุงโครงสร้าง หลังคา
และห้องน�้าเพิ่มเติม 1 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวัดนิเทศน์ อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี เพ่่อให้น้องมีชีวิตท่ีดีขึ้นตามปณิธาณของเรา 

โรงเรียนบ้านลาดช้้าง 
ตำ�าบลบึงศาล 

อ�าเภอองครักษ์ 
นครนายก

โรงเรียนวัดราษฎร์
ศึรัทธาธรรม
ต�าบลชุมพล

อ�าเภอองครักษ์ 
นครนายก

1 2 3
โรงเรียนปีากคลอง

พระอาจารย์ 
ต�าบลบางสมบูรณ์ 

อ�าเภอองครักษ์ 
นครนายก 
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    เราร่วมสนับสนุนให้พวกเราชาวเซ็ปเป้ได้รู้จักการให้และการเสียสละ โดยสานต่อ        
“โครงกัาร 90 วนั ไข้มนัฉัันเพ่�อเธอ” เปน็ปีท่ี 2 ชกัชวนใหพ้นกังานรว่มกนัออกก�าลงักาย 
และดูแลตัวเองเพ่่อสุขภาพกายท่ีดีขึ้นไปพร้อมกับส่งเสริมสุขภาพใจ
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โดยทุกแคลอร่ีท่ีพนักงาน
เสียไป จากการออก
ก�าลังกาย จะกลายเป็น
เงินบริจาคท่ีบริษัทสมทบ
น�าไปปรับปรุงคุณภาพ
น�า้ดื่มให้กับโรงเรียนท่ี
ขาดแคลนน�า้สะอาดใน
ชุมชนทีอ่ยู่ใกล้เคียง
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    เรายังร่วมส่งเสริมเยาวชน
ใ ห้ ไ ด้ เ รี ย น รู้ ท้ั ง ใ น แ ล ะ น อ ก
ห้องเรียนด้วยความสนุก และ
เป็นไปตามวัยของพวกเขา
โดยใช้ Platform ที่ชาวเซ็ปเป้
มีอยู่แล้ว น่ันก็คือ 4 วินัย ของ
การปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ ที่น�า
มาประยุกต์ ใช้กับการท�างาน
ให้เกิดนวัตกรรมและความสุข
ท่ีพิสูจน์แล้วว่า เราสามารถ
ท�างานให้ประสบความส�าเร็จ
และมีความสุขได้จริง เป็นต้น
แบบน�าไปใช้ขยายพ่้นท่ีความ
สุขนี้ลงสู่ชุมชน
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 โครงกัาร
ผ่้นำาในตัวฉััน
Leader in me

     โดยเริม่ต้น “โครงกัารผ่้นำาในตัวฉััน
 Leader in me” ขึ้น ที่โรงเรียน ร่วมจิต
ประสาท ต�าบลบงึคอไห อ�าเภอล�าลูกกา
จังหวัดปทุมธานี เพ่่อเรียนรู้ลักษณะ
นสิยัทีด่ ี7 ประการ พัฒนาการเปน็ผูน้�า
รวมท้ังทักษะต่างๆ ควบคูไ่ปกับการเรียนรู้
ในห้องเรียนเพ่่อให้เยาวชนเหล่าน้ี มคีวาม
กล้าท่ีจะเป็นผู้น�านวัตกรรมไปพัฒนา
สังคมในด้านต่างๆ และเติบโตขึ้นมาเป็น
บุคคลคุณภาพ เป็นอีกก�าลังหน่ึงท่ีจะ
ช่วยขับเคลื่อนชุมชน สังคมและโลกของ
เราให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเก้ือกูล  เพราะ
เราเช่ี�อวิ่าควิามสุขเราสามารถสร้าง
ข้�น ไดี้ดี้วิยตัวิเองและสามารถส่งต่อ
ไดี้อย่างไม่มีวิันสิ�นสุดี
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    เราสนับสนุน และให้ความส�าคัญกับ
ชุมชนรอบข้างอย่างสม�่าเสมอด้วยดี
เสมอมา จาก “โครงกัาร วาน หว่าน
ว่าน” ซึ่งในปี 2562 น้ี นายปราโมทย
ประดับญาติ สมาชิกในโครงการวาน
หว่าน ว่าน ในรุ่นท่ี 1 ประสบความ
ส�าเร็จในการปลูกว่าน เริ่มมีรายได้ต่อ
เน่ืองทุกเดือน และเล็ง เห็นโอกาสใน
การสร้างรายได้ ให้กับครอบครัวของ
ตนเอง ดังนั้นในปีนี ้จึงขยายพ่้นที่ปลูก
ว่าน เพิ่มเติมอีก 3 ไร่ เพ่่อให้เกิดการ
หมุนเวียน ในการเก็บเก่ียวว่าน และ
มีรายได้อย่างต่อเน่ือง รวมท้ังยังเป็น
แปลงตัวอยา่งให้กบัสมาชิกในโครงการ
ให้สามารถร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไป
พร้อมกันอีกด้วย

และจากการประสบความส�าเร็จของ
สมาชิกรุน่ท่ี 1 ท�าให้มสีมาชิกรายอืน่ๆ 
สนใจสมัครเข้าโครงการ จงึเป็นท่ีมาของ 
โครงการวาน หว่าน ว่าน รุน่ท่ี 2 เพ่่อเพ่ิม  
จ�านวนสมาชกิทีพ่ร้อมจะเรียนรูแ้ละเดิน
ไปด้วยกัน

โครงกัาร
วาน หว่านว่าน
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  เ ร า ร่ ว ม ป ลู ก ฝั ง แ น ว คิ ด
นวัตกรรมเป็น ความรู้สู่ชุมชน
ด้วยการต่อยอดจากผลผลิต
ในโครงการ วาน หว่าน ว่าน
เราได้จัด “โครงการความร้้ส้่
ชุมชน” ขึ้น เพิ่มทางเลือกให้
คนในชุมชนสามารถน�าความรู้
ที่ได้ ไปสร้างสรรค์ในการแปรรูป
และพัฒนาผลิตภัณฑ์์จากว่าน
หางจระเข้ เพ่่อเพิ่มโอกาสใน
การสร้างรายได้และเป็นโอกาส 
พฒันาเปน็ผลติภณัฑ์ช์มุชนของ 
กลุ่มอาชีพแปรรูปพ่ชอุดมได้ 
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   เราร่วมกันแบ่งปันเส้ือผ้าและสิ�งของ
ใน “โครงกัารชุดเกั่าเราข้อ” โดยเป็น
โครงการท่ีท�าอย่างต่อเนื่องมาเป็น   
ปีท่ี 5 ให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ�น
 เราให้ความร่วมมือกับภาครัฐ

   เรารว่มอนรุกัษแ์หลง่น�้าชมุชนโดย
ประสานงานร่วมกับศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
คลอง 13 หาพันธุ์ปลาท้องถิ�น เพ่่อ
ปล่อยคืนสู่คลองธรรมชาติ โดย
ได้พันธุ์ปลายี่สก ปลาตะเพียน และ
ปลาสวาย จ�านวนกว่า 200,000 
ตัว ปล่อยลงคลอง 13 ในช่วงหน้า
น�้า เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม
เพ่่อสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ 
และส่งเสริม วิถีชีวิตของชุมชนให้ได้ 
ใช้ประโยชน์และร่วมดูแลแหล่งน�้าไป 
ด้วยกันอย่างยัง่ยืน

     เราให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาชุมชน ผ่าน “โครงการ 1 ท้องถึิ�น 1 
ศาสนสถึาน ประชารัฐ สร้างสุข” ร่วมกับหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ�นในพ่้นท่ีและภาค
เอกชนใกลเ้คียง เขา้พฒันาวัดนิเทศนร์าษฎรป์ระดษิฐ์ โดยใชห้ลกัการ 5 ส ในการพฒันา
อย่างต่อเนือ่ง
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นอกจากน้ี Partner ของเราอย่าง All Coco เอง ก็มีกิจกรรม
ต่อยอดโครงการ Zero Waste จากการน�าสีท่ีได้จากมะพร้าว
ในกระบวนการผลิต มาเพิ่มมูลค่า โดยการน�าน�้าต้มมะพร้าว 
ท่ีให้น�้าตาลมาท�าเป็นสีย้อมผ้า และน�ามาต่อยอดผลิตภัณฑ์์
เพ่่อสร้างความหลากหลาย เช่น กระเป๋าผ้ารักษ์โลก ผ้าบาติก
เพ่่อส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนได้ในอนาคต
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ผู้่ถอืหุ้นและนกัลงทนุ
คอืผู้่สนบัสนนุ
ให้เราเดินไปข้างหน้าได้อย่างม่ันคงท้ังในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตในปีท่ี
ผ่านมาบริษัทมีผลประกอบการที่ เจริญเติบโต เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้
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โดยมีรายได้จากการขาย 

3,299.5

มีการเติบโตท่ี
เพ่�มขึ้้้น
จากปีที่แล้ว

ล้านบาท 402.7

23

เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2561
มีก�าไรสุทธิรวม

สินค้าใหม่ของเซ็ปเป้รวมทั้งหมด

ล้าน
บาท

SKUS
16.7%

  เราด�าเนินงานด้วยความ รบัผดิชอบอย่าง
มมีาตรฐาน โดยเซป็เป้ ไดร้บัมาตรฐาน ISO 
9001 คือการจัดวางระบบบริหารงานเพ่่อ
การประกันคุณภาพ ซ่ึงเป็นระบบท่ีท�าให้
เชื่อม่ันได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการ
ควบคุม และสามารถตรวจสอบได้ โดย
ผา่นระบบที่ระบุขั้นตอน และวิธีการท�างาน
เพ่่อให้ม่ันใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าท่ี
ความรับผิดชอบ และขั้นตอนต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานต้ังแต่ 2554
    เราด�าเนินงานด้วยความ รับผิดชอบ
อย่างมีมาตร ฐานควบคู่ไปกับความ รับผิด
ชอบต่อสงัคมและ สิ�งแวดลอ้มอยา่งตอ่เน่ือง
โดยน�าระบบการจัดการ ด้านสิ�งแวดล้อม
ตามมาตรฐาน ISO 14001 มาใช้และเป็น
ขอ้ก�าหนด ถอืปฏิบตัติามนโยบาย ดงักล่าว 
ตลอดจนเผยแพร ่ตอ่สาธารณชน เพ่อ่เปน็
แนวทางในการจัดการ ปัญหาสิ�งแวดล้อม
ของเรา ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ควบคู่ไปกบั
การรักษา สิ�งแวดล้อมการป้องกันมลพิษ
และการด�าเนินธุรกิจขององค์กรของเรา
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นอกัจากัน้่ เซ็็ปเป้ ยัู่งดำาเนินธุรกัิจ
โดยู่ยู่ึดตามหลักักัาร 8 ข้้อ

ข้องคณะกัรรมกัารกัำากัับหลักัทุรัพยู่์และตลาดหลักัทุรัพยู่์
ทุ่�ครอบคลุม เร่�องต่างๆ คือ

1

4

7 8

2

5 6

3การประกอบ
กิจการด้วย
ความเป็นธรรม

การปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่าง
เป็นธรรม

การรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภค

การดูแลรักษา
สิ�งแวดล้อม

การต่อต้าน
การทุจริต
คอร์รัปชั่น

การเคารพ
สิทธิมนุษยชน

การร่วมพัฒนา
ชุมชนหรือสังคม

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่ง 
ได้จากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ�งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย
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เป้าหมายู่กัารพัฒนาทุ่�ยัู่�งยืู่น
(Sustainable Development Goals–SDGs)

เป้าหมายท่ี 1 :   ขจัดความยากจน
เป้าหมายท่ี 2 :   ขจัดความหวิโหย
เป้าหมายท่ี 3 :   การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี
เป้าหมายท่ี 4 :   การศึกษาทีเ่ท่าเทียม
เป้าหมายท่ี 5 :   ความเท่าเทียมทางเพศ
เป้าหมายท่ี 6 :   การจัดการน�า้และสขุาภบิาล
เป้าหมายท่ี 7 :   พลังงานสะอาดท่ีทกุคนเข้าถงึได้
เป้าหมายท่ี 8 :   การจ้างงานท่ีมีคุณค่าและการเตบิโต
                          ทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายท่ี 9 :   อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้าง
                          พ้่นฐาน

เป้าหมายท่ี 10 :   ลดความเหล่ือมล�า้
เป้าหมายท่ี 11 :   เมืองและถิ�นฐานมนษุย์อย่างย่ังยนื
เป้าหมายท่ี 12 :   แผนการบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยนื
เป้าหมายท่ี 13 :   การรับมอืการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ
                            อากาศ
เป้าหมายท่ี 14 :   การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร และ
                            ทรัพยากรทางทะเล
เป้าหมายท่ี 15 :   การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
เป้าหมายท่ี 16 :   สังคมสงบสขุ ยตุธิรรม ไม่แบ่งแยก
เป้าหมายท่ี 17 :   ความร่วมมือเพ่่อการพัฒนาท่ียัง่ยนื
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ภาพรวมกัารดำาเนินงานด้านความยู่ั�งยู่ืน
แบ่งตามกัลุ่มผ่้ม่ส่วนได้เส่ยู่  

ผ่้ม่ส่วนได้เส่ยู่ กัิจกัรรม, 
กัระบวนกัาร

SDGs หลักักัาร 8 ข้้อ

ล่กัค้า ผลิตภัณฑ์์ที่ออกใหม่ • การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
• การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม
ซึ่งได้จากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ�งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ซ็ัพพลายู่เออร์ โครงการสนับสนุนจัดตั้ง 
บริษัทให้ซัพพลายเออร์

ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
• การเคารพสิทธิมนุษยชน
• การดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม
• การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
• การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการ
ด�าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ�งแวดล้อม
 และผู้มีส่่วนได้เสีย

โครงการร่วมพัฒนา
เพ่่อยื่นขอการรับรอง
 มาตรฐาน

• การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
• การดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม
• การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จาก
การด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ�งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ผ่้ถือหุ้น-นกััลงทุุน ปันผลดี • การเคารพสิทธิมนุษยชน
• การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ชุมชนและสังคม Leader in me • การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
• การเคารพสิทธิมนุษยชน
• การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
• การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
• การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม 
ซึ่งได้จากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

โดยได้สรุปเป็นภาพรวมแบ่งตามกลุม่ผู้มีส่วนได้เสีย
ตามตารางด้านล่างนี้
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ผ่้ม่ส่วนได้เส่ยู่ กัิจกัรรม, 
กัระบวนกัาร

SDGs หลักักัาร 8 ข้้อ

ชุมชนและสังคม วาน หว่าน ว่าน • การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
• การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
• การเคารพสิทธิมนุษยชน 
• การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จาก
การด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

โครงการพัฒนาน้�าดื่ม • การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
• การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
• การเคารพสิทธิมนุษยชน
• การรับผิ ดชอบต่อผู้บริโภค
• การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมสาธารณูปโภค • การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
• การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
• การเคารพสิทธิมนุษยชน
• การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
• การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ชุดเก่าเราขอปี 5 • CSR after process
• การเคารพสิทธิมนุษยชน
• การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

อนุรักษ์แหล่งน้�าชุมชน • CSR after process
• การเคารพสิทธิมนุษยชน
• การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

โครงการ 1 ท้องถิ�น 1 
ศาสนสถาน ประชารัฐ
 สร้างสุข

• CSR after process 
• การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
• การเคารพสิทธิมนุษยชน 
• การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
• การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
• การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จาก
การด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
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เราพยายามร่วมสร้างสรรค์
เพ่่อให้บรรลุพันธกิจของเราที่ให้ไว้ว่า
... 

เพราะพวกเราเชื่อว่านี่คือ
การเดินทางไปด้วยกัน

อย่างยั่งยืน

เราจะท�าให้ชวิีตของผู่ค้นดข้ี�น
ผ่่านจิตวิญญาณ
ท่ีสร้างสรรค์ของเรา
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www.sappe.com
เติบโตดวยนวัตกรรม ทำดวยความสุข




