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ส่วนที�  1 

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

1.1 วิสัยทศัน์  
 “มุ่งสู่แบรนด์ระดับโลกที�น่าเชื�อถอืด้วยองค์กรที�สร้างสรรค์อย่างไม่หยุดนิ�ง เราจะไปถึง 5,000 ล้านบาท

ในปี 2017 ด้วยกันกับทีมที�มีความสนุกและกระหายความสําเร็จ”   

 

1.2 พันธกิจ 

“เราจะทําให้ชีวติของผู้คนดขีึ�น ผ่านจิตวิญญาณที�สร้างสรรค์ของเรา” 
“เราจะเป็นองค์กรไทยตัวอย่างที�ยิ�งใหญ่ ตอบโจทย์คนที�รักสุขภาพและความสะดวกสบาย ด้วยอาหาร 

เครื�องดื�มที�อร่อย สุดเจ๋ง!” 
 

1.3 วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย  

 “บริษัทมุ่งเน้นการเป็นผู้นําในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเครื�องดื�มเพื�อสุขภาพแก่ผู้บริโภค เน้นพัฒนาสินค้า

ใหม่ๆ และบรรจุภัณฑ์ที�ทันสมัยมีความโดดเด่นออกสู่ตลาด เน้นสินค้าเพื�อคุณภาพ โดยมีผลิตภัณฑ์ที�เป็น
ตัวเลือกใหม่ๆ ให้แก่ผู้บริโภค” 

 

บริษัท เซป็เป้ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจดัตั �งเมื�อวนัที� 10 พฤษภาคม 2531 ในนามบริษัท ทรัพย์อนันต์ 

เยนเนอรัล ฟู้ ด จํากดั ด้วยทนุจดทะเบียนเริ�มแรก 500,000 บาท โดยนายอนันท์ รักอริยะพงศ์ และนางสมนึก ไอศรูย์พศิาลศิริ 

ซึ�งเป็นผู้เริ�มก่อตั �งบริษัท ได้เริ�มต้นธุรกิจตั �งแต่ปี 2516 จากธุรกิจครอบครัวด้วยการผลติและจําหน่ายขนมไทยหลากหลาย

ชนิดภายใต้แบรนด์ “ปิยจิต” และด้วยความใสใ่จในเรื�องคณุภาพและรสชาติ ทําให้กิจการเตบิโตอย่างต่อเนื�อง จนในปี 2531 

จึงได้ก่อตั �งและดําเนินธรุกิจในนามบริษัท และได้ย้ายฐานการผลติไปยงัโรงงานแห่งแรกในนิคมอตุสาหกรรมบางชนั 

ในปี 2544 บริษัทได้เข้าสูอ่ตุสาหกรรมเครื�องดื�ม โดยมีเจตนารมณ์ที�ต้องการผลตินํ �าผลไม้ที�มีความแปลก แตกต่าง 

รสชาติอร่อย มีคณุภาพ และเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภค จึงเริ�มต้นจากการออกผลิตภัณฑ์ “โมกุ โมกุ” (Mogu Mogu) 

โดยเป็นนํ �าผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวรายแรกในตลาด โดยในระยะแรกจําหน่ายในร้านค้าย่อย ต่อจากนั �นในปี 2549 บริษัทได้

เริ�มทําการตลาดกบับริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) เพื�อวางขายสนิค้าในร้าน 7- Eleven ท ั�วประเทศ ซึ�งประสบความสาํเร็จ

อยา่งมาก  

ในปี 2547 บริษัทได้ออกผลติภณัฑ์ใหม่ โดยแตกไลน์สนิค้าเป็นนํ �าวา่นหางจระเข้ “อโล เวร่า มิกซ์ ดริ �งค์” (Aloe 

Vera Mix Drink) โดยเริ�มแรกจําหน่ายในประเทศ ต่อมาเป็นสนิค้าขายดีในต่างประเทศ และในปัจจบุันเป็นหนึ�งในสนิค้าหลกั

ที�จําหน่ายในตา่งประเทศ  ในปี 2549 บริษัทได้ออกผลติภณัฑ์เครื�องดื�มเพื�อสขุภาพแนวใหม่ ภายใต้แบรนด์ “เซ็ปเป้ บิวติ 

ดริ �งค์” (Sappe Beauti Drink) ที�ชูแนวคิดในเรื�องของสขุภาพความงาม ซึ�งตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคคนไทยที�ให้

ความสาํคญักบัสขุภาพเพิ�มขึ �นอย่างตอ่เนื�อง  นบัเป็นการสร้างหมวดผลติภัณฑ์ใหม่ให้กับฟังก์ชันนัลดริงค์อย่างชัดเจน โดย

เป็นรายแรกที�ปลกุกระแสผู้บริโภคเกี�ยวกบัอาหารและเครื�องดื�มที�เน้นดื�มแล้วให้คณุประโยชน์ที�ชดัเจน อาทิเช่น สขุภาพผิว 

ระบบย่อยอาหาร ระบบขบัถา่ย ระบบสายตา เป็นต้น เป็นการสร้างมูลค่าเพิ�มให้กบัเครื�องดื�ม และในปี 2551 บริษัทได้ออก

ผลติภณัฑ์ใหม่ ซึ�งเป็นเครื�องดื�มเพื�อสขุภาพ มีขนาดเลก็กวา่เครื�องดื�มทั�วไป เน้นสว่นผสมเข้มข้น สามารถเห็นผลได้จากการ

ดื�มในเวลาอันรวดเร็ว หรือเรียกผลิตภัณฑ์ในกลุม่นี �ว่า เครื�องดื�มเพื�อสขุภาพและความงามแบบเข้มข้น ภายใต้แบรนด์  

“บิวตี �ชอต” และ “เซนต์ แอนนา” (St. Anna)  
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1.4 การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สําคัญของบริษัทในช่วง 5 ปีที� ผ่านมา สรุปได้ดังนี �  

 

 

 

ปี 2553 - ไตรมาส 3 ปี 2553 ลงทนุก่อสร้างโรงงานบนที�ดินที�เช่าจากกลุ่มผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ เนื �อที�รวมประมาณ 97 ไร่ 

ตั �งอยู่เลขที� 8 หมู่ 7 ตําบลพชือดุม อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทมุธานี เพื�อเป็นโรงงานผลติเครื�องดื�มของบริษัท  

โรงงานดงักลา่วก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ�มดําเนินการผลติเมื�อเดอืนเมษายน 2555   

ปี 2554 - ไตรมาส � ปี 2554 บริษัทมีแนวคดิการขยายตลาดไปในต่างประเทศเพื�อรองรับการเตบิโตของสนิค้าที�มีอย่าง

ต่อเนื�อง โดยได้จดัตั �ง PT.Sappe Indonesia (“Sappe Indo”) ในประเทศอินโดนีเซีย โดยเริ�มต้นจากการที�

กรรมการของบริษัท � ท่านได้แก่ นายอดิศกัดิ� รักอริยะพงศ์ และนายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ ถือหุ้ นร่วมกับ  

นักธุรกิจชาวอินโดนีเซีย ในสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 60 และ 40 ตามลําดับ เพื�อดําเนินธุรกิจนําเข้า           

จดัจําหน่าย และทําการตลาดให้กบัเครื�องดื�มเซ็ปเป้อย่างครบวงจรในประเทศอินโดนีเซยี  

- ลงทนุจดัตั �ง Sappe Europe s.r.o (“Sappe Europe”) ในประเทศสโลวาเกีย โดยการถือหุ้นของกรรมการของ

บริษัท 2 ท่านได้แก่ นายอดศิกัดิ� รักอริยะพงศ์ และนายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ ร่วมกบันักธุรกิจชาวสโลวาเกีย    

ซึ�งมีความเชี�ยวชาญการจดัจําหน่ายเครื�องดื�มในกลุม่ประเทศยโุรปตะวนัออก ในสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 60 

และ 40 ตามลาํดบั เพื�อว่าจ้างผู้ผลติในประเทศสโลวาเกยี และจําหน่ายเครื�องดื�มเซป็เป้ในประเทศแถบยโุรป 

โดยเน้นการผลิตเซ็ปเป้ อโล เวร่า เป็นหลกั เพื�อรองรับการเติบโตของสนิค้าในกลุ่มประเทศยโุรปที�เติบโต

อย่างต่อเนื�อง ทั �งนี � เซ็ปเป้ อโล เวร่า เป็นแบรนด์ผลติภัณฑ์ที�ชาวยุโรปชื�นชอบและคุ้นเคยอยู่แล้ว จากการ

ร่วมทุน ทําให้การกระจายสนิค้าและกิจกรรมทางการตลาดในกลุม่ประเทศยุโรปทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึ �น เป็นการเตรียมความพร้อมเพื�อมุ่งสู ่Global Brand ต่อไป   

- ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ “เพรียว” ได้แก่ “เพรียว คอฟฟี� ” (Preaw Coffee) กาแฟผงสําเร็จรูป 

สตูรไม่มีนํ �าตาล มีให้เลอืกหลากหลายสตูรตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ได้แก่ สูตรผสมโครเมียมอะ

มิโนแอซิดคีเลต  ชว่ยลดความอยากอาหารทําให้รับประทานอาหารได้น้อยลง หรือดื�มช่วงบ่าย หรือระหว่าง

มื �อเพื�อลดการทานจุกจิกระหว่างมื �อ และ “เพรียว คลอโรฟิลล์” (Preaw Chlorophyll) ในรูปแบบผง 

(Powder) โดยนํามาชงกับนํ �าดื�ม ช่วยล้างสารพิษขจัดของเสียสะสมในร่างกาย กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง 

ฟื�นฟูการทํางานของตบั และช่วยเรื�องระบบขบัถา่ย 

ปี 2555 - วนัที� 24 เมษายน 2555 บริษัทได้เพิ�มทุนชําระแล้วจาก 5 ล้านบาท เป็น 225 ล้านบาท  

- วนัที� 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท โดยการซื �อหุ้นของ PT.Sappe Indonesia จาก

กรรมการของบริษัท ได้แก่ นายอดิศกัดิ� รักอริยะพงศ์ และนายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ จํานวนรวม 360 หุ้ น 

คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 60 ของทนุชําระแล้วทั �งหมดของ PT.Sappe Indonesia ในราคาเท่ากับมูลค่าที�ตราไว้

เท่ากบัหุ้นละ 1,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมมูลค่าประมาณ 0.36 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นมูลค่า

เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 11.113 ล้านบาท ทําให้ภายหลงัการซื �อหุ้ นดังกล่าว PT.Sappe Indonesia มี

สถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
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ปี 2556 - ไตรมาส 3 ปี 2556 ออกสตูรใหม่ของผลติภัณฑ์เพรียว คอฟฟี�  สตูรเพรียวพลสั ซึ�งมีส่วนผสมของโครเมียม  

อะมิโน แอซิดคีเลต และแอลคานิทีน ที�ช่วยทั �งการลดความอยากอาหาร และเพิ�มการเผาผลาญไขมันใน

ร่างกาย 

- วนัที� 1 กรกฎาคม 2556 บริษัทซื �อหุ้นของ Sappe Europe s.r.o. จากกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายอดิศักดิ�     

รักอริยะพงศ์ และนายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ ในสดัสว่นรวมร้อยละ 60 ของทนุชําระแล้วทั �งหมดของ Sappe 

Europe s.r.o. ในราคาเท่ากบัมูลค่าตามบญัชีสทุธิ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2556 หรือในราคาเท่ากับมูลค่าที�

ตราไว้ แล้วแต่จํานวนใดจะสงูกว่า โดยราคาซื �อขายสดุท้ายมีมูลค่ารวม 3,983 ยโูร คิดเป็นมูลค่าเทียบเทา่เงนิ

บาทประมาณ 0.16 ล้านบาท ทําให้ภายหลงัการซื �อหุ้นดงักล่าว Sappe Europe s.r.o. มีสถานะเป็นบริษัท

ย่อยของบริษัท 

- วันที� 5 กันยายน 2556 บริษัทได้แปรสภาพจากบริษัทจํากัดเป็นบริษัทมหาชนจํากดั และเปลี�ยนชื�อเป็น 

“บริษัท เซ็ปเป้ จํากดั (มหาชน)”  

- วนัที� 25 กนัยายน 2556 ที�ประชมุวสิามญัผู้ถอืหุ้นของบริษัท ครั �งที� 3/2556 ได้มีมติให้เปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้น

ที�ตราไว้ของบริษัทจากมูลค่าหุ้ นละ 1,000 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมทั �งเพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 

225,000,000 บาท เป็น 304,620,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 79,620,000 หุ้น มลูคา่ที�ตรา

ไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 79,620,000 บาท เพื�อเสนอขายประชาชนเป็นครั �งแรก จํานวน 75,000,000 หุ้น 

และเพื�อรองรับการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัทที�จะจดัสรรให้แก่ผู้บริหารและ

พนักงานของบริษัทจํานวน 4,620,000 หุ้น 

- วนัที� 28 ตลุาคม 2556 ที�ประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั �งที� 4/2556 ได้มีมตอินุมัติการออกและจัดสรร

ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้ นของบริษัทต่อผู้ บริหาร (รวมถึงผู้บริหารที�ดํารงตําแหน่งกรรมการ) และ

พนักงานของบริษัท (โครงการ ESOP Warrant) 

- วนัที� 13 พฤศจิกายน 2556 ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 10/2556  ได้อนมุัตกิารลงทุนเพิ�มใน Sappe 

Indo โดยให้บริษัทเข้าซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทนุ และเปลี�ยนแปลงสดัสว่นการถือหุ้นเป็นร้อยละ 51: 49 โดยบริษัท

ถือหุ้นร้อยละ 51 และผู้ ถือหุ้นชาวอินโดนีเซียถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนชําระแล้วของ Sappe Indo ภายหลงั

การเพิ�มทุน 

ปี 2557 - วนัที� 27 กมุภาพนัธ์ 2557 ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 1/2557 มีมติอนุมัติกรอบการศึกษาโครงการ

รวมฐานการผลติที�โรงงานคลอง 13  
 

 - วนัที� 20 มีนาคม 2557 ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 2/2557 มีมติให้ลงทนุเพื�อขยายกําลงัการผลิต

เครื�องบรรจเุครื�องดื�ม วงเงิน 270 ล้านบาทที�โรงงานคลอง 13 เพื�อรองรับยอดการสั�งซื �อสินค้าที�เพิ�มขึ �นใน

อนาคตโดยคาดว่าจะสามารถเริ�มผลติสนิค้าได้ในเดอืนเมษายน 2558 เป็นต้นไป  
 

 - เดือนมิถุนายน 2557 บริษัทได้มีการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้ นโดยการจดทะเบียนเป็นบริษัท          

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการกระจายหุ้นสูป่ระชาชนทั�วไป ทั �งนี � กลุม่ผู้ถือหุ้น

ใหญ่ยงัคงเป็นกลุม่บุคคลเดิม โดยมีสดัสว่นการถือครองหุ้นลดลง  
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 - วนัที� 22 กรกฎาคม 2557 ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 5/2557 มีมติลงทุนเพิ�มกําลงัการผลิตขวด

พลาสติก PET วงเงิน 260 ล้านบาทที�โรงงานคลอง 13  โดยการลงทุนโครงการนี �เป็นการพฒันาเทคโนโลยี

การผลติให้ลดปริมาณการใช้พลาสตกิ (เรซิ�น) และพัฒนาฝาเป็นเทคโนโลยีฝาสั �น (Short Neck) เพื�อลด

ต้นทนุของสนิค้าให้สามารถแข่งขนัได้มากขึ �น และลดการสั�งซื �อขวด PET จากภายนอก (Supplier)  
 

 - วนัที� 30 กนัยายน 2557 บริษัทได้ชาํระเงินเพิ�มทุนจดทะเบียนให้แก่บริษัท PT. Sappe Indonesia  ซึ�งเป็น

บริษัทย่อย  จํานวน 2,190,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 71,269,170 บาท) จึงทําให้บริษัทมีเงินลงทุน

ใน PT. Sappe Indonesia รวมจาํนวน 2,550,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 82,622,382 บาท) และมี

สดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 51 (จากเดมิร้อยละ 60) จากจาํนวนหุ้นทั �งหมด เนื�องจากบริษัทสละสิทธิจองซื �อ

หุ้นเพิ�มทนุบางสว่น  (ผู้ถอืหุ้นอีกรายหนึ�งเป็นบริษัทซึ�งจดัตั �งในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีสดัสว่นการถือหุ้น

ร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นทั �งหมด) 
 

 - วนัที� 1 ธันวาคม 2557 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 8/2557 มีมติเปลี�ยนแปลงโครงสร้างผู้บริหาร

ระดบัสงู โดยให้มีผลบงัคบัใช้ตั �งแต่วนัที� 9 กมุภาพนัธ์ 2558 เป็นต้นไป ดงันี �  

1. แตง่ตั �งให้ นายอดิศกัดิ� รักอริยะพงศ์ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร  

2. แตง่ตั �งให้ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์  ดํารงตาํแหน่งประธานเจ้าหน้าที�บริหาร (CEO)  

3. แตง่ตั �งให้ นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ ดาํรงตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที�ปฏิบัติการ (COO) และรักษาการ

ประธานเจ้าหน้าที�การเงนิ (CFO) 

 

การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สําคัญในปีที�ผ่านมา 

ปี 2558 - วนัที� 24 กมุภาพนัธ์ 2558 ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 1/2558 มีมตอินุมตัิให้ซื �อที�ดนิที�ติดกบัโรงงาน

คลอง 13 ด้านขวา (ด้านขวามือเมื�อหันหน้าออกจากโรงงานคลอง 13) จํานวน 57 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา  

ซึ�งเป็นที�ดินที�ไม่มีภาระผกูพนัใดๆ จากบุคคลภายนอก ในราคาไร่ละ 1.5 ล้านบาท รวมเป็นเงินจาํนวนทั �งสิ �น 

86,373,750 บาท เพื�อวตัถปุระสงค์ในการรองรับการขยายฐานการผลติสนิค้าของบริษัทฯ ในอนาคต 

 - วันที� 19 มีนาคม 2558 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 2/2558 มีมติจัดตั �งบริษัทย่อยจํานวน 4 

บริษัท ได้แก่  

1. บริษัท เซป็เป้ โฮลดิ �ง (ประเทศไทย) จํากดั (จดัตั�งในประเทศไทย)  

2. Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited (จดัตั�งในฮ่องกง) 

3. Sappe Hong Kong Company Limited (จดัตั�งในฮ่องกง) 

4. Sappe Trading (Shanghai) Company Limited (Sappe China) (จดัตั�งในประเทศจีน)  
 

 - วนัที� 7 พฤษภาคม 2558 บริษัทออกจําหน่าย “เซ็ปเป้ บิวติ ดริ �งค์” 6 สตูรใหม่แบบไม่ผสมนํ �าตาล แคลอรี�ตํ�า 

พร้อมปรับรูปโฉมใหม่ออกสูต่ลาด  

1.  Beauti Drink COLLASKIN รวมสว่นผสมที�ดีที�สดุเพื�อผวิสวยสดใส เปลง่ประกาย 

2. Beauti Drink S-LIM รวมสว่นผสมที�ดีที�สดุเพื�อหุ่นสวย ทั �งบลอ็คแป้ง เบิร์นพลงังาน ดักจับและสลาย

ไขมนั ช่วยเรื�องระบบขบัถ่าย 
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3. Beauti Drink BEAUTITOX รวมสว่นผสมที�ดีที�สดุเพื�อความสวยใสจากภายใน เพราะช่วยล้างสารพิษ

ที�ตกค้างและช่วยลดกลิ�นตวั กลิ�นปากได้อกีด้วย 

4. Beauti Drink BEAUTIEYE รวมสว่นผสมที�ดีที�สดุเพื�อดวงตาเป็นประกาย  

5. Beauti Drink SILKYSALON รวมสว่นผสมที�ดีที�สดุเพื�อผมสวยเงางาม เล็บแข็งแรง ซึ�งสตูรนี �นับเป็น

นวตักรรมใหม่รายแรกของโลก ที�คดิค้นเครื�องดื�มเพื�อผมและเลบ็  

6. Beauti Drink BEAUTILIFT รวมสว่นผสมที�ดีที�สดุเพื�อความสวยชะลอวัยให้ดอู่อนเยาว์อยู่เสมอ ช่วย

ลดริ �วรอย บํารุงกระดกู และลดผมขาว 

  

- วนัที� 8 พฤษภาคม 2558 จดทะเบียนจดัตั �งบริษัท เซป็เป้ โฮลดิ �ง (ประเทศไทย) จํากดั โดยมีวัตถุประสงค์

เพื�อลงทุนในบริษัทย่อย และมี บริษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจํานวนหุ้ น

ทั �งหมด 

  

- วันที� 23 มิถุนายน 2558 จดทะเบียนจัดตั �ง Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited จํากัด 

โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อนําเข้า สง่ออก และจัดจําหน่ายสินค้า และมี บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ �ง (ประเทศไทย) 

จํากัด เป็นผู้ถอืหุ้นร้อยละ 100 ของจาํนวนหุ้นทั �งหมด 

  

- เดือนตลุาคม 2558 บริษัทพฒันาเทคโนโลยีเพื�อลดต้นทุนการผลิต โดยสามารถผลติขวดพลาสติก PET 

จากเดิมที�ใช้ Preform ปริมาณ 22 กรัม เป็น 18 กรัม และผลิตฝาสั �น (Short Neck) ได้เองที�โรงงานคลอง 

13 และเครื�องจกัรที�ได้ลงทุนใหม่สามารถเดินเครื�องจกัรเพื�อผลติสนิค้าออกสูต่ลาดได้แล้ว 

  

- เดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทได้รวมฐานการผลติจากโรงงานบางชันมายงัโรงงานคลอง 13 เพื�อเพิ�ม

ประสทิธิภาพและบริหารต้นทนุการผลติได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

  

- วันที� 11 ธันวาคม 2558 จดทะเบียนจัดตั �ง Sappe Hong Kong Company Limited โดยมีวัตถุประสงค์

เพื�อให้บริการด้านบริหารจดัการ และมี  บริษัท เซป็เป้ โฮลดิ �ง (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ถอืหุ้นร้อยละ  100 

ของจํานวนหุ้นทั �งหมด 
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 1.51% 1.50%  17.23%  17.95%  18.72%   17.96% 

 51% 60% 100% 

100% 

100% 

100% 

 

 

1.5 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ  1ข้อมูลการถอืหุ้น ณ วนัที� 13 มกราคม 2559 

 2อยูร่ะหว่างการยื�นจดทะเบียนจดัตั �งบริษัทในประเทศจีน  

 

 บริษัทได้กําหนดนโยบายการควบคมุและกํากับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที�บริษัทเข้าไปลงทุน

เพื�อให้สามารถควบคมุดแูลการจดัการ และการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ�งของ

บริษัท รวมทั �งมีมาตรการในการติดตามการบริหารของบริษัทร่วมเพื�อดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัท  

 

1.6 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ครอบครัวรักอริยะพงศ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทในสดัส่วนร้อยละ 74.87 ของหุ้นที�ชําระแล้วทั �งหมด ปัจจุบ ันมี

บริษัทเป็นธุรกจิหลกัเพยีงธุรกจิเดียว ทั �งนี � สาํหรับรายการความสมัพนัธ์กับธุรกิจอื�นของผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัทปรากฎ

ตามสว่นที� 2 หวัข้อ 12. รายการระหว่างกนั 

บริษทั เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน) 

นายอนันท์ 
รักอริยะพงศ์ 

นางสมนกึ 
ไอศรูย์พิศาลศริิ 

นายอดิศกัดิ� 
รักอริยะพงศ์ 

นางสาวปิยจิต 
รักอริยะพงศ์ 

นายอานุภาพ 
รักอริยะพงศ์ 

นายธนรัตน์ 
รักอริยะพงศ์ 

PT. Sappe Indonesia Sappe Europe s.r.o บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ �ง (ประเทศไทย) จํากัด 

Sappe Trading (Hong Kong) Co., Ltd. 

Sappe Hong Kong Co., Ltd. 

Sappe Trading (Shanghai) Co., Ltd.2 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

 

ตลอดปี พ.ศ. 2558 เซ็ปเป้ยงัคงมุ่งมั�นเพื�อผลกัดันและสานต่อนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เครื�องดื�มและเสริมอาหาร ที�

ไม่เพียงแค่ตอบโจทย์เรื�องสขุภาพและความงาม แต่พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคทั �งในประเทศและต่างประเทศ 

ผ่านการลงทนุและวิจยัด้านทิศทางของตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที�เข้มข้นขึ �น พร้อมเสริมทัพด้วยการสรรหาบุคลลากรที�มี

ความรู้และประสบการณ์เชิงลกึจากกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคโดยตรง จึงนับเป็นอีกหนึ�งปีที�โดดเด่นในการเสริมสร้าง

รากฐานอนัแข็งแกร่งทั �งในด้านการพฒันาผลติภัณฑ์ การปรับภาพลกัษณ์ของตราสินค้า และการกําหนดกลยุทธ์การแข่งขันใน

ทกุพื �นที�ของการดําเนินธุรกิจ 

 
2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ 

 ลกัษณะกลุม่ผลติภัณฑ์หลกัของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุม่ผลติภัณฑ์ ภายใต้ 14 ตราสนิค้าเพื�อรองรับ

ความต้องการของผู้บริโภคทั �งในและต่างประเทศ ซึ�งประกอบด้วย 

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื�องดื�มเพื�อสุขภาพและความงาม (Functional Beverage Segment) 

ได้แก่ “เซ็ปเป้ บิวติ ดริ �งค์ (Sappe Beauti Drink)” ผู้ บุกเบิกและผู้นําแห่งเครื�องดื�มเพื�อสขุภาพและความงาม

สําหรับผู้ หญิง อุดมด้วยคุณประโยชน์เฉพาะตัวแบบไม่ผสมนํ �าตาลและมีแคลลอรี�ตํ�า เพื�อปรนนิบัติความงามของ

ผู้หญิงตั �งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า, “เซ็ปเป้ บิวติ ชอท (Sappe Beauti Shot)” เครื�องดื�มเพื�อสขุภาพและความงาม

แบบเข้มข้นเพื�อผลลพัธ์ที�ชดัเจนในเวลาอนัรวดเร็ว และ “เซนต์ แอนนา (St.Anna)” เครื�องดื�มเพื�อสขุภาพและความ

งามแบบเข้มข้นในราคาที�เอื �อมถงึได้ 

 

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทนํ �าผลไม้ และเครื�องดื�มแต่งกลิ�นผลไม้ (Fruit Juice/Juice Drink Segment) 

ได้แก่ “เซ็ปเป้ อโล เวร่า (Sappe Aloe Vera)” นํ �าว่านหางจระเข้กลิ�นผลไม้ผสมชิ �นว่านหางจระเข้อันดับหนึ�งของ

ไทย, “เซ็ปเป้ ฟอร์ วัน เดย์ (Sappe For One Day)” นํ �าผกัและผลไม้เข้มข้น 100% แบบพร้อมดื�มเพื�อเสริมคุณค่า

สารอาหารครบสูตรให้กับคนที�มีไลฟ์สไตล์เร่งรีบแต่ใส่ใจสขุภาพ, “โมกุ โมกุ (Mogu Mogu)” นํ �าผลไม้ผสมวุ้ น

มะพร้าวรายแรกของตลาด ที�เป็นจุดกําเนิดเทรนด์ของ ”เครื�องดื�มที�เคี �ยวได้” จนได้รับความนิยมในกว่า 65 ประเทศ

ทั�วโลก, “ชิววี� (Chewie)” และ “โคโค่ แครช (Coco Crash)” เครื�องดื�มแต่งกลิ�นผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว และ “เซ็ปเป้ 

จซูมี (Sappe Juice Me)” นํ �าสปัปะรดแท้ผสมชิ �นเนื �อสปัปะรด 

 

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผงพร้อมชง เพื�อสุขภาพและความงาม (Functional Powder Segment) 

ได้แก่ “เพรียว คอฟฟี�  (Preaw Coffee)” และ “สลิมฟิต คอฟฟี�  (SlimFit Coffee)” กาแฟควบคุมนํ �าหนักเพื�อ

สขุภาพและความงาม, “เพรียว คลอโรฟิลล์ (Preaw Chlorophyl)” คลอโรฟิลล์แบบผงนําเข้าจากประเทศญี�ปุ่ น มี

คุณสมบัติในการช่วยดีท็อกซ์ขับล้างสารพิษ และ “เซ็ปเป้ บิวติ พาวเดอร์ (Sappe Beauti Powder)” ผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารชนิดผง 
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4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื�องดื�มปรุงสําเร็จพร้อมดื�มอื�นๆ (Other RTD Segment) 

ได้แก่ กลุ่มกาแฟกระป๋องปรุงสําเร็จพร้อมดื�ม เพื�อสขุภาพและความงาม (RTD Functional Coffee) ภายใต้ยี�ห้อ 

“เพรียว คอฟฟี�  (Preaw Coffee)” แบบกระป๋อง ซึ�งเป็นกาแฟกระป๋องพร้อมดื�มเพื�อช่วยควบคมุนํ �าหนัก เพื�อสขุภาพ 

และความงาม 

 

โครงสร้างรายได้ 

ในปี 2556, 2557 และ 2558 ที�ผ่านมา บริษัทและกลุม่บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 2,381.8 ล้านบาท 2,816.8 

ล้านบาท และ 2,582.9 ล้านบาทตามลาํดบั โดยสามารถจําแนกเป็นรายได้จากการขายในแต่ละกลุม่ผลติภัณฑ์ได้ดังนี � 

 

กลุ่มผลติภัณฑ์ 
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. กลุม่ผลติภณัฑ์ประเภทเครื�องดื�มเพื�อสขุภาพและ

ความงาม  
426.0 16.5 485.9 17.3 622.0 26.1 

2. กลุม่ผลติภณัฑ์ประเภทนํ �าผลไม้ เครื�องดื�มแต่งกลิ�น

ผลไม้  
1,714.9 66.4 1,847.7 65.6 1,283.4 53.9 

3. กลุม่ผลติภณัฑ์ประเภทผงพร้อมชง เพื�อสขุภาพ และ 

ความงาม  
405.5 15.7 446.3 15.8 397.2 16.7 

4. กลุม่ผลติภณัฑ์ประเภทเครื�องดื�มปรุงสําเร็จพร้อมดื�ม 

เพื�อสขุภาพ และ ความงาม  
36.5 1.4 36.9 1.3 79.2 3.3 

รวม 2,582.9 100.00 2,816.8 100.0 2,381.8 100.0 

 

รายได้จากการขาย 
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวม 2,582.9 100.0     2,816.8      100.0      2,381.7      100.0      1,802.3      100.0  

ในประเทศ 1,044.4 40.4     1,109.1        39.4      1,197.1        50.3      1,220.5        67.7  

ต่างประเทศ 1,538.5 59.6     1,707.7        60.6      1,184.6        49.7          581.8        32.3  

 

ผลติภัณฑ์ของบริษัทมีการวางจําหน่ายทั �งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2558 ที�ผ่านมา มีสดัส่วนการ

ขายในประเทศ : ต่างประเทศ อยู่ที�ประมาณร้อยละ 40 : 60 ทั �งนี �โครงสร้างการจัดจําหน่ายในประเทศสามารถแบ่งเป็น 2 

ช่องทางหลกั ได้แก่ 1) ช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ได้แก่ ร้านสะดวกซื �อ (Convenience Store) ซุปเปอร์

มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น และ 2) ช่องทางการจําหน่ายแบบดั �งเดิม (Traditional Trade) ได้แก่ การขายผ่านตัวแทน

จําหน่าย (Distributor) 3 ราย ในขณะเดียวกัน ลักษณะการขายในตลาดต่างประเทศจะเป็นการขายผ่านบริษัทย่อย 
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(Subsidiary) ตัวแทนนําเข้าสินค้า (Importer) และตัวแทนจําหน่ายสินค้าของแต่ละประเทศนั �นๆ รวมทั �ง 64 ประเทศ ทั �งใน

ทวีปเอเชีย เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ตะวนัออกกลาง ยโุรป แอฟริกา อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ โดยในปี 2558 สดัส่วนการ

ขายในต่างประเทศอยู่ที�ประมาณร้อยละ 60 ของรายได้การขายรวม ประกอบด้วยภูมิภาค (Region) ต่างๆ ได้แก่ กลุ่มประเทศ

แถบเอเชียร้อยละ 42 กลุม่ประเทศแถบยโุรปและอเมริการ้อยละ 8 กลุม่ประเทศตะวันออกกลางร้อยละ 10 ของรายได้จากการ

ขายรวม  

 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

ปี 2558 นบัเป็นอีกหนึ�งปีแห่งความท้าทายในด้านการเติบโตและแข่งขนั โดยสะท้อนจากภาพการชะลอตัวของสภาพ

เศรษฐกิจของไทยและของโลก รวมทั �งการหดตวัของยอดการจําหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื�องดื�มเพื�อสขุภาพและความ

งาม (Functional Beverage Segment) ในประเทศโดยรวม อันเนื�องมาจากการลดความเสี�ยงด้านการลงทุนด้านการตลาด

และพฒันาผลติภัณฑ์ของผู้ เลน่หลกับางราย ท่ามกลางความผันผวนดังกล่าว บริษัทยังคงสามารถยืนหยัดและผลกัดันให้เกิด

การเติบโตของธุรกิจได้ในทิศทางที�เป็นบวก ผ่านการมุ่งมั�นวิจยัตลาดและความต้องการของผู้บริโภคอย่างลกึซึ �ง เพื�อสร้างสรรค์

และพฒันาผลติภัณฑ์ที�ตอบโจทย์และเป็นทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่มผู้บริโภคที�มีความซับซ้อนและหลากหลายมากยิ�งขึ �น การ

ปรับโครงสร้างด้านการขายเพื�อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสมดุลให้กับช่องทางจัดจําหน่ายในประเทศ การขยายฐาน

ผู้บริโภคไปสูต่ลาดใหม่ที�มีศกัยภาพในประเทศต่างๆ และการสร้างสรรค์แคมเปญการสื�อสารการตลาด ประชาสมัพันธ์ กิจกรรม

สง่เสริมการขายที�สามารถตอบโจทย์ของสนิค้าและเข้าถึง insight ของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงนั �น ส่งผลให้บริษัทสามารถก้าว

ขึ �นเป็นอนัดบัหนึ�งในเชิงยอดขายและสว่นแบ่งการตลาดใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลกั ได้แก่ กลุ่มเครื�องดื�มเพื�อสขุภาพและความ

งาม (Functional Beverage Segment), กลุ่มนํ �าผลไม้ และเครื�องดื�มแต่งกลิ�นผลไม้ ผสมชิ �นเนื �อว่านหางจระเข้ (Fruit 

Juice/Juice Drink Segment) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผงพร้อมชงเพื�อสุขภาพและความงาม (Functional Powder 

Segment) (ข้อมลูจาก Nielsen ประเทศไทย เดือนธันวาคม 2558) ซึ�งนบัเป็นอีกหนึ�งก้าวสําคัญที�จะช่วยให้พันธกิจของเซ็ปเป้

ในการก้าวขึ �นเป็นแบรนด์ระดบัโลกเป็นจริงได้ในอนาคต  

 

1. กลุ่มเครื�องดื�มเพื�อสุขภาพและความงาม (Functional Beverage Segment) 

1.1 เซ็ปเป้ บิวติ ดริ� งค์ (Sappe Beauti Drink) 

ท่ามกลางการหดตวัของตลาดฟังก์ชนันลัดริ �งค์ในประเทศ เซ็ปเป้ บิวติ ดริ �งค์ ยังสามารถสร้างปรากฎการณ์การ

เติบโตแบบสวนกระแส ก้าวขึ �นเป็นผู้นําตลาดอนัดับหนึ�งของเครื�องดื�มเพื�อสขุภาพและความงามสําหรับผู้หญิงได้อีกครั �ง ผ่าน

การเปิดตวัเซ็ปเป้ บิวติ ดริ �งค์ โฉมใหม่ ใน 6 สตูร ได้แก่ สตูรคอลลาสกิน สตูรเอส-ลิม สตูรบิวติท็อกซ์ สตูรบิวติลิฟท์ สตูรบิวติ

อายส์ และสตูรซิลกี �ซาลอน สตูรที�รวมส่วนผสมที�ดีที�สดุจากเซ็ปเป้ ต่อยอดความสวยตั �งแต่เส้นผมจรดปลายเท้า โดยเน้นจุด

ขายเรื�องแคลอรี�น้อย อร่อยแบบไม่ผสมนํ �าตาล พร้อมปรับกลยุทธ์การสื�อสารการตลาดสู่ผู้บริโภคด้วยการใช้ Influencer 

Marketing ผ่านพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ “พิมฐา มานะเลศิเรืองกลุ” เน็ตไอดอลเบอร์หนึ�งของเมืองไทย เพื�อขยายฐานผู้บริโภคสู่กลุ่ม 

Beauty Goer รุ่นใหม่ ด้วยภาพยนตร์โฆษณา 30 วินาที และ 15 วินาที รวมทั �งภาพยนต์โฆษณาแบบสั �นอีก 6 เวอร์ชั�นสําหรับ

ฉายทางช่องทางออนไลน์เพื�อเพิ�มความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ทั �ง 6 สตูรใหม่ที�ตรงกลุ่มเป้าหมายและ

เข้าใจง่ายยิ�งขึ �น รวมถงึการจดักิจกรรมโรดโชว์ ชงชิม แนะนําสนิค้า และกิจกรรมส่งเสริมการขายทั�วประเทศ พร้อมจัดกิจกรรม
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การประกวด “Beauti Queen by Beauti Drink 2015” เพื�อเฟ้นหาตัวแทนสาวมั�นสขุภาพดีในแบบเซ็ปเป้ บิวติ ดริ �งค์ จาก

สถาบนัการศกึษาทั�วประเทศ เพื�อต่อยอดกระแสความนิยมของผลิตภัณฑ์ และสร้าง consumer engagement ต่อตราสินค้า

ในกลุม่เป้าหมายหลกัผ่านช่องทางดิจิตัลเป็นหลกัอีกด้วย 

 

2. กลุ่มนํ �าผลไม้ และเครื�องดื�มแต่งกลิ�นผลไม้ (Fruit Juice/Juice Drink Segment) 

2.1 เซ็ปเป้ อโล เวร่า (Sappe Aloe Vera) 

จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที�มีรสชาติและคุณสมบัติที�ตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวไทย รวมทั �งการจัดกิจกรรมการตลาด 

การสง่เสริมการขาย และกิจกรรมชงชิมเพื�อชจูดุขายที�แตกต่างเป็นเอกลกัษณ์ (รสชาติที�อร่อยสดชื�นและชิ �นเนื �อว่านหางจระเข้ที�

อร่อยเต็มคํา) อย่างต่อเนื�องตลอดทั �งปีที�ผ่านมา จึงทําให้เซ็ปเป้ อโล เวร่า สามารถก้าวขึ �นเป็นผู้นําตลาดอันดับหนึ�ง ในกลุ่ม

ผลติภัณฑ์นํ �าผลไม้ผสมเนื �อว่านหางจระเข้ของไทยได้ตั �งแต่เดือนมีนาคม 2558 และยังสามารถครองความเป็นผู้นําตลาดได้

อย่างต่อเนื�องในทกุช่องทางการขาย ด้วยสว่นแบ่งตลาดกว่า 50% ของยอดขายกลุม่ผลติภัณฑ์นํ �าผลไม้ผสมเนื �อว่านหางจระเข้ 

โดยมีอัตราการเติบโตของยอดขายมากกว่า 300% เมื�อเปรียบเทียบยอดขาย ณ เดือนธันวาคม 2557 (ข้อมูลจาก Nielsen 

ประเทศไทย เดือนธันวาคม 2558) ด้วยความสําเร็จดังกล่าว ทําให้เซ็ปเป้ อโล เวร่า เป็นอีกหนึ�งผลิตภัณฑ์หลกัที�บริษัทได้ให้

ความสาํคญัและพร้อมผลกัดนัเพื�อขยายฐานผู้บริโภคที�แข็งแกร่งในตลาดต่างประเทศต่อไป 

 

2.2 โมกุ โมกุ (Mogu Mogu) 

ด้วยรสชาติที�อร่อยและหลากหลาย รวมทั �งมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที�ได้รับการยอมรับทั�วโลก จึงทําให้โมก ุ

โมก ุเป็นตวัแทนอนัดบัต้นๆ ของผลติภัณฑ์นํ �าผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวสญัชาติไทยที�มีวางจําหน่ายในกว่า 64 ประเทศทั�วโลก ใน

ปี 2558 โมก ุโมก ุยงัมีการเติบโตของยอดขายอย่างมั�นคงต่อเนื�อง โดยเฉพาะอย่างยิ�งในตลาดต่างประเทศ ด้วยการครองความ

เป็นผู้นําตลาดนํ �าผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวอนัดบัหนึ�งในฟิลปิปินส์และอินโดนีเซีย รวมถงึการเติบโตของยอดขายแบบก้าวกระโดด

ในกลุม่ตลาดตะวันออกกลางและอเมริกาเหนือ จากความนิยมในผลิตภัณฑ์ที�เพิ�มขึ �นอย่างต่อเนื�องและความพร้อมของช่อง

ทางการจดัจําหน่ายที�แข็งแกร่งทั�วโลกนี � นับเป็นการวางรากฐานที�มั�นคงเพื�อส่งต่อให้โมกุ โมกุ เป็นที�ยอมรับในฐานะแบรนด์

ระดบัโลกต่อไป 

 

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผงพร้อมชงเพื�อสุขภาพและความงาม และกลุ่มเครื�องดื�มปรุงสําเร็จพร้อมดื�มอื�นๆ 

(Functional Powder and Other RTD Segments) 

3.1 เพรียว คอฟฟี�  (Preaw Coffee) 

ในปี 2558 เพรียว คอฟฟี�  นับเป็นส่วนสําคัญในการปลุกกระแสความนิยมของตลาดกาแฟเพื�อสุขภาพ 

(ฟังก์ชันนัล คอฟฟี� ) ให้กลบัมาคึกคักอีกครั �ง และส่งผลให้เพรียว คอฟฟี� ก้าวขึ �นเป็นอันดับหนึ�งในกลุ่มผลิตภัณฑ์กาแฟเพื�อ

สขุภาพเป็นครั �งแรก ด้วยการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ “กระแต อาร์สยาม” ผ่านแคมเปญ “แซ่บระบาด” ด้วยการสื�อสาร

การตลาดแบบ Through-the-Line ด้วยการใช้มิวสิค มาร์เก็ตติ �ง ที�คุ้นหูกันดีในเพลง “ยิ�งถูกทิ �งยิ�งต้องสวย” ช่วยต่อยอดเพื�อ

สร้างไวรัลเพิ�มการรับรู้ การจดจํา และการเข้าถงึกลุม่บริโภค โดยเฉพาะกลุม่ลกูค้าต่างจงัหวดั ซึ�งเป็นฐานลกูค้าหลกัของ เพรียว 

คอฟฟี�  ตอกยํ �าภาพลักษณ์ของแบรนด์กาแฟที�สนุกสนาน เข้าถึงง่าย และให้คุณสมบัติเรื�องหุ่นเพรียวสวยได้อย่างมี
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ประสทิธิภาพ นอกจากนี � ยงัได้มีการเปิดตวัผลติภัณฑ์ใหม่ ทั �ง “เพรียวสตูรผสมคลอลาเจน �,��� มิลลิกรัม” กาแฟสําหรับผู้ที�

ต้องการดแูลสขุภาพผิวพรรณเพราะมีสว่นผสมของคอลลาเจนจากปลาทะเลญี�ปุ่ น สารสกดัจากเปลอืกสนฝรั�งเศส และวิตามินซี 

ที�มีสรรพคณุเพื�อช่วยในเรื�องผิวพรรณโดยเฉพาะ และ “เพรียว เดลี� คลีน” กาแฟเพื�อสขุภาพที�ช่วยดูแลเรื�องสขุภาพการขับถ่าย

สําหรับผู้หญิงที�ต้องการรักษาให้หุ่นสวย เพรียว และดูดี ชูจุดเด่น “ไม่ผสมนํ �าตาล ไม่มีคอเลสเตอรอล และมีแคลอรี�ตํ�า” ซึ�ง

นบัเป็นอีกหนึ�งนวตักรรมที�ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในเรื�องการควบคุมนํ �าหนกัได้เป็นอย่างดี  

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 

ลกูค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทมีความแตกต่างกันตามแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ�งผลิตภัณฑ์ทั �งหมดของบริษัท สามารถ

ครอบคลมุได้ทกุกลุม่เป้าหมายทั �ง เพศ อาย ุอาชีพ ลกัษณะความสนใจและการดําเนินชีวิต รวมถงึระดบัรายได้ ดงันี � 

         สนิค้า                                 ลกูค้าเป้าหมาย 

-    เซ็ปเป้ บิวติ ดริ �งค์  - กลุม่ผู้หญิงที�ดแูลเอาใจใสต่นเองในเรื�องสขุภาพ และ ความงาม  

-    เซ็ปเป้ ฟอร์ วนั เดย์ 

-    เซ็ปเป้ อโลเวร่า ดริ �งค์ 

- กลุม่ผู้บริโภคทกุเพศ ทกุวัยที�ดแูลเอาใจใสต่นเองในเรื�องสขุภาพ  

- กลุม่คนรุ่นใหม่ทกุเพศ ที�ชอบความแปลกใหม่รักความสนุกสนาน 

และต้องการผลิตภัณฑ์ที�ตอบโจทย์เรื�องความอร่อย สดชื�น พร้อม

เนื �ออโลเวร่า 

-    โมก ุโมก ุ - บคุคลทั�วไป ที�ต้องการผลิตภัณฑ์ซึ�งตอบโจทย์ เรื�องความอร่อย   

สดชื�น ที�มาพร้อมเนื �อวุ้นมะพร้าว 

-    เซนต์แอนนา  

 

-    เซ็ปเป้ บิวติ ชอท                    

- กลุม่ผู้หญิงที�ดแูลเอาใจใสต่นเองในเรื�องสขุภาพ และ ความงาม ใน

ราคาที�ทุกคนเข้าถึงได้ 

- สาํหรับผู้หญิงที�ดแูลเอาใจใสต่นเองในเรื�องสขุภาพ และ ความงาม 

ในอีกระดบัของความเข้มข้น 

-   เพรียว - กลุม่ผลติภัณฑ์ประเภทผงกาแฟพร้อมชง เพื�อผู้หญิงที�ใสใ่จเกี�ยวกับ

สขุภาพและความงาม 

- กลุม่กาแฟกระป๋อง ปรุงสาํเร็จพร้อมดื�ม เพื�อสขุภาพ และ ความงาม 

สําหรับผู้ ที�ดูแลเอาใจใส่ตนเองเพราะ เพรียว ไม่ใส่นํ �าตาล ไม่มี

คอเลสเตอรอล แต่ยงัคงความหอม และ รสชาติที�อร่อย  
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การจาํหน่ายและช่องทางการจําหน่าย  

 สนิค้าของบริษัทจดัจําหน่ายทั �งในประเทศ และต่างประเทศกว่า 64 ประเทศทั�วโลก ซึ�งในปี 2558 สดัส่วนการขายใน

ประเทศและต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ของรายได้จากการขายรวมตามลําดับ ซึ�งการจําหน่ายสินค้าของ

บริษัทเป็นลกัษณะการขายสง่ไปยงัผู้ ค้า ตวัแทนจําหน่ายสนิค้า ตัวแทนนําเข้าสินค้า (Importer) ผู้ ค้าปลีก และร้านค้าย่อย ใน

ช่องทางการจําหน่ายต่างๆ โดยไม่ได้จําหน่ายสนิค้าโดยตรงให้แก่ผู้บริโภค ซึ�งบริษัทมีทีมงานขายทั �งในและต่างประเทศ จํานวน

กว่า 40 คน ที�มีประสบการณ์ความเชี�ยวชาญในงานขาย ทําหน้าที�ติดต่อและประสานงานการขายในช่องทางการจําหน่าย

ต่างๆ เพื�อให้สนิค้ากระจายถงึผู้บริโภคอย่างทั�วถึงและมีประสิทธิภาพมากที�สดุ สําหรับการขายในประเทศนั �น บริษัทมีการจัด

กิจกรรมทางการตลาดเอง ผ่านการโฆษณาสนิค้าผ่านทางสื�อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ (TVC: Television Commercial), จัดกิจกรรม

สง่เสริมการขายกบัโมเดิร์นเทรด และร้านค้าประเภทต่างๆ โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการส่งเสริม

การขาย สาํหรับการขายในต่างประเทศ มีการวางแผนการตลาดร่วมกนัระหว่างบริษัทและผู้จัดจําหน่าย   

ช่องทางการจําหน่ายสนิค้าในประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง ดงันี � 

1) ช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่ หรือ โมเดิร์นเทรด (Modern Trade) เป็นการขายตรงไปยังโมเดิร์นเทรดต่างๆ  

ประกอบด้วย ร้านค้าประเภทคอนวีเนียนสโตร์ และ Gas Station Store เช่น ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ร้านแฟมิลี�มาร์ท ร้าน 

Lawson108, ร้านจิฟฟี�   เป็นต้น ร้านค้าประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น เทสโก้โลตัส บิ�กซีซูเปอร์มาร์เก็ต ท็อปส์ 

แม็กซ์แวลู่ และเดอะมอลล์ เป็นต้น ร้านค้าประเภท Cash & Carry เช่น แม็คโคร โดยบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งสินค้าให้แก่ลกูค้า

ตามที�ตกลงกนั ซึ�งโดยสว่นใหญ่จะสง่ไปที�ศนูย์กระจายสนิค้า (Distribution Center) ของลกูค้าแต่ละราย 

2) ช่องทางการจําหน่ายแบบดั�งเดิม (Traditional Trade) เป็นการกระจายสนิค้าให้แก่ร้านค้าปลีกทั�วไปที�กระจายตัว

อยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ  ผ่านตัวแทนจําหน่ายสินค้าของบริษัท ซึ�งปัจจุบันบริษัทมีเครือข่ายร้านค้าย่อยจํานวนประมาณ 

15,000 ร้าน  

2.1) การขายผ่านตัวแทนจําหน่ายสินค้า ปัจจุบันบริษัทมีการแต่งตั �งตัวแทนจําหน่ายสินค้า 3 ราย ซึ�งเป็นนิติ

บคุคลภายนอกไม่มีความเกี�ยวข้องใดๆกบับริษัท เป็นตวัแทนจําหน่ายสินค้าให้แก่บริษัท โดยตัวแทนดังกล่าว

ทําหน้าที�เป็นผู้ ค้าสง่ โดยการนําสนิค้าจากบริษัทไปกระจายต่อให้แก่ร้านค้าย่อยทั�วประเทศ 

2.2) ช่องทางร้านค้าพิเศษ ทางพนกังานบริษัทเป็นผู้ขาย เช่น ร้านเสริมสวย โรงเรียน ร้านอาหาร ร้านขายส่งขนาด

ใหญ่ ซึ�งจะไม่ซํ �าร้านกบัตวัแทนจําหน่ายสนิค้า 

ช่องทางการจําหน่ายสนิค้าในต่างประเทศ  

ช่องทางการจําหน่ายสินค้าในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นการจําหน่ายผ่านตัวแทนนําเข้าสินค้า (Importer) หรือ

ตัวแทนจําหน่ายสินค้า โดยคู่ค้าของเราในปัจจุบันเกิดจากความเชื�อมั�นในผลิตภัณฑ์ของเซ็ปเป้แล้ว ด้วยวิสยัทัศน์ของการ

ทํางานของเซ็ปเป้ ทําให้สนิค้าของเซ็ปเป้ภายใต้แบรนด์โมกโุมกขุยายตวัเป็นวงกว้างจนทําให้ปัจจบุนัผลติภัณฑ์ของบริษัทมีวาง

จําหน่ายมากกว่า 64 ประเทศทั�วโลก ทั �งในทวีปเอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง ยุโรป แอฟริกา อเมริกาเหนือ 

และอเมริกาใต้ 
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ในส่วนของการจําหน่ายสินค้าในต่างประเทศที�ดําเนินการผ่านบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ Sappe Indonesia และ 

Sappe Europe มีการดําเนินการดงันี � 

1. Sappe Indonesia  เป็นผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายสินค้าทุกประเภทภายใต้เครื�องหมายการค้าของบริษัท โดย

มุ่งเน้นการทําการตลาดและจัดจําหน่ายในประเทศอินโดนีเซีย ปัจจุบันสินค้าหลกัที�จําหน่าย คือ นํ �าผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว

ภายใต้แบรนด์ Mogu Mogu สําหรับผลิตภัณฑ์อื�นๆ ของบริษัท ในอนาคต Sappe Indonesia จะทยอยนําเข้าไปจําหน่าย

เพิ�มเติมตามความเหมาะสมของตลาดต่อไป โดย Sappe Indonesia ทําการตลาดทั �งหมดด้วยตัวเอง ในขณะที�กระจายสินค้า

ผ่านตัวแทนจําหน่ายสินค้า (Distributor) ที�ได้รับการแต่งตั �งหลายราย เพื�อให้ครอบคลุมพื �นที�การจัดจําหน่ายทั �งช่องทาง 

Modern Trade และ Traditional Trade โดยในปี 2016 จะมุ่งเน้นการทํางานร่วมกับตัวแทนจําหน่ายสินค้าเพื�อพัฒนาระดับ

การให้บริการ (service level)  ในช่องทาง Modern Trade  

2. Sappe Europe เป็นผู้จดัจําหน่ายนํ �าผลไม้ผสมเนื �อว่านหางจระเข้ภายใต้แบรนด์ Sappe Aloe Vera โดยการจัด

จ้างผู้ผลิต (OEM) ในประเทศสโลวาเกียเป็นผู้ผลิตสินค้าภายใต้เครื�องหมายการค้าของบริษัทเพื�อมุ่งเน้นกระจายสินค้าที�มี

ประสทิธิภาพในกลุม่ประเทศยโุรปและพฒันาบริการการเข้าถงึลกูค้าได้มากขึ �น 

 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทมุ่งมั�นผลิตสินค้าเพื�อสุขภาพ ที�มีคุณภาพ รสชาติดี มีระบบการผลิตเป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม องค์กรและ

บคุลากรมีสขุภาพจิตดี มีการเรียนรู้อย่างสมํ�าเสมอ ทั �งด้านการผลติ การวิจยั การขนสง่ เพื�อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและ

มีความหลากหลายอย่างต่อเนื�องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม รวมทั �งสร้างความเชื�อมั�นและความภักดีต่อ

ตราสนิค้า (Brand Loyalty) และสร้างมลูค่าเพิ�มให้กบัตราสนิค้า (Brand Value) ในแต่ละแบรนด์ โดยมีกลยุทธ์การแข่งขันทาง

การตลาด ดงันี �  

 

- การมุ่งมั�นการสร้างแบรนด์ไทยสู่แบรนด์ระดับโลก 

 ทิศทางการไปสูแ่บรนด์ระดับโลกของ Sappe ได้รับการปลกูฝังให้แก่พนักงานในฐานะเป็นผู้สร้างแบรนด์ สําหรับ 

Sappe การมุ่งสูแ่บรนด์ระดับโลก ไม่ได้เป็นเพียงแต่เป้าหมายแต่มันคือ DNA ที�เราใส่ลงไปในวัฒนธรรมขององค์กร  สําหรับ

ตลาดต่างประเทศเราได้มีการลงทุนในการริเริ�มสร้างแบรนด์โดยขึ �นอยู่กับระดับความพร้อมของตลาดและการครอบคลมุของ

ผลติภัณฑ์ ในช่องทางจดัจําหน่ายที�แตกต่างกัน  โดยมีการทําแบรนด์ทั �งช่องทาง Above The Line and ( ATL)  เช่น โฆษณา

ผ่านสื�อสิ�งพิมพ์ วิทย ุโทรทศัน์ หรือ ออนไลน์ และ Below The Line (BTL) การจดักิจกรรมในสถานที�ชุมชน หรือเป็นผู้สนับสนุน

งาน Events ต่างๆ ด้านดนตรี กีฬา หรือเพื�อสงัคม ตามความเหมาะสมของประเทศ  ในท้ายที�สดุการบูรณาการกิจกรรมการ

สร้างแบรนด์ในระดบัภูมิภาค จะสามารถทําให้ Sappe เป็นแบรนด์ที�คุ้มค่าของการลงทุนและสามารถสื�อสารความเป็นแบรนด์

ระดบัโลกได้ชดัเจนขึ �น 
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- การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า 

การปรากฏตัวของแบรนด์ Sappe ในทั�วโลกประสบความสําเร็จได้จากการร่วมมือกับคู่ค้าของเรา โดยมากกว่า 60

ประเทศทั�วโลก คู่ค้าของเราไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ จัดจําหน่ายแต่ยังเป็นหนึ�งในผู้สร้างแบรนด์ Sappe  ซึ�งเป็นหนึ�งในกลไลการ

ขบัเคลื�อนการประสบความสาํเร็จของธุรกิจ  โดย Sappe ทําหน้าที�ในการสนับสนุนและให้คําแนะนํากับตลาดที�แตกต่าง ผ่าน

ทางความสมัพันธ์และหลกัการคิด “Win-Win” ไปด้วยกันกับคู่ค้า ในอนาคต Sappe จะมี partnership platform ซึ�งเป็นการ

ออกแบบสาํหรับเลอืกคู่ค้าที�เหมาะสม เสริมสร้างความสมัพันธ์ ร่วมถึงการวางแผนธุรกิจร่วมกันในระยะยาวเพื�อต่อยอดธุรกิจ

และสร้างแบรนด์ Sappe   

 

- การพัฒนาสินค้าที�ดีโดยคํานึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก 

การพฒันาสนิค้าที�มีคณุภาพสาํหรับผู้บริโภคเป็นจดุสาํคญัและเป็นจดุแข็งของ Sappe ที�ทําให้เราประสบความสําเร็จ

มากว่าทศวรรษ จนถึงปัจจุบัน Sappe ยังคงจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที�มีคุณภาพทั �งคุณค่าและราคา เหมาะสมสําหรับ

กลุม่เป้าหมายที�มีความต้องการที�แตกต่างกันเพื�อทําให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจสงูสดุ นอกจากนี �เรายังคงพัฒนาและคิดค้น

ผลติภัณฑ์ภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื�อง บนพื �นฐานของความต้องการของตลาดที�แตกต่างกัน และเพื�อสร้างความต้องการใหม่ๆ 

ของตลาด ซึ�งตลอดมา Sappe มุ่งเน้นไปที�การรักษาฐานผู้บริโภคผ่านรูปแบบการพัฒนาตลาดอย่างต่อเนื�องตาม customer 

insight ของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ 
 

2.3 การจดัหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

2.3.1 โรงงานผลิต 

บริษัทมีโรงงานผลติ � แห่ง ได้แก่  

1. โรงงานบางชัน   

โรงงานบางชนั เป็นโรงงานผลติแห่งแรกของบริษัทที�ได้เปิดดําเนินการมาตั �งแต่ปี 2544 ตั �งอยู่ในนิคมอตุสาหกรรมบางชนั 

เลขที� 9/3 นิคมอตุสาหกรรมบางชนั ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร เนื �อที�รวม 2 ไร่ 1 งาน 88.20

ตารางวา ประกอบด้วยอาคารโรงงาน 1 หลงั เครื�องจักรที�ใช้ในการผลิต 2 สายการผลิต เพื�อผลิตสินค้าประเภทเครื�องดื�มขวด 

PET และเครื�องดื�มประเภทผง 

 

2. โรงงานคลอง 13   

โรงงานคลอง 13 เป็นโรงงานผลิตแห่งที� 2 ของบริษัท เป็นโรงงานที�ทันสมัย มีเครื�องจักรและอุปกรณ์ที�เป็นเทคโนโลยี

สมยัใหม่ เริ�มก่อสร้างในปี 2553 และแล้วเสร็จเริ�มดําเนินการผลิตในปี 2555 ตั �งอยู่เลขที� เลขที� 8 หมู่ 7 ถนนทางหลวงชนบท 

ปท.3012(เลยีบคลอง 13 ฝั�งตะวันตก) ตําบลพืชอุดม อําเภอลําลกูกา จังหวัดปทุมธานี เนื �อที�รวม 97 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา 

ประกอบด้วยอาคารโรงงาน 2 หลงั เครื�องจกัรที�ใช้ในการผลติ 2 สายการผลติ เพื�อผลิตสินค้าประเภทเครื�องดื�ม PET และสินค้า

กลุม่เครื�องดื�มผง อาคารเก็บวัตถุดิบ และอาคารคลงัสินค้า 1 หลงั โดยในปี 2558 ที�ผ่านมา บริษัทได้ซื �อที�ดินข้างโรงงานเพื�อ

รองรับการขยายฐานการผลิตสนิค้าของบริษัทในอนาคต 
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 อย่างไรก็ตาม ตั �งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทได้รวมฐานการผลติจากโรงงานบางชันมาที�โรงงานคลอง 13 เพียง

ที�เดียว เนื�องจากการผลติในโรงงานเดียวจะทําให้มีประสทิธิภาพและสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้สงูสดุ โดยที�โรงงานคลอง 13 

มีการผลติใน 2 สว่นคือ โรงงานผลติเครื�องดื�ม มีสายการผลติ 3 สาย กําลงัการผลติสงูสดุรวม 130,000 ตันต่อปี และอีกส่วนคือ

โรงงานผลติ ผลติภัณฑ์ผงบรรจซุอง ปัจจบุนั เดินเครื�องบรรจเุต็มกําลงัการผลติได้ประมาณ 2,100 ตันต่อปี โดยในปี 2559 จะมี

การเพิ�มกําลงัการผลติขึ �นอีกประมาณ 20%  
 

 นโยบายคุณภาพปัจจุบันโรงงานคลอง 13 ได้รับการรับรองคุณภาพ จากหน่วยงานทั �งจากภาครัฐและเอกชน เช่น 

GMP HACCP และ ISO9001 โดยบริษัทตั �งเป้าหมายที�จะได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานอื�นๆ เพื�อให้เป็นที�ยอมรับใน

ต่างประเทศ เช่น BRC และ IFS เป็นต้น 
 

 การบริหารการผลิตโรงงานคลอง 13 ริเริ�มในการนําระบบ TPM (Total Productive Maintenance) หรือการ

บํารุงรักษาโดยทกุคนมีสว่นร่วม เข้ามาใช้ภายในปี 2559 ซึ�งจะเกิดผลให้มีการพัฒนาศักยภาพในการผลิตที�สงูขึ �น นําไปสู่การ

ลดต้นทนุการผลติให้น้อยลง 

กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต     

ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีกําลงัการผลติเครื�องดื�มที�โรงงานทั �งสองแห่ง ดงันี � 

โรงงานบางชัน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

กําลงัการผลติเต็มที� 29,952 29,952 26,208 

ปริมาณการผลติจริง 22,544 19,553 17,075 

ร้อยละของการใช้กําลงัการผลติ 75% 65% 65% 

โรงงานคลอง 13 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

กําลงัการผลติเต็มที� 56,010 67,092 76,920 

ปริมาณการผลติจริง 28,903 47,013 40,984 

ร้อยละของการใช้กําลงัการผลติ 52% 70% 53% 

 

นอกจากนี � บริษัทมีการว่าจ้างผู้รับจ้างผลติภายนอก (Outsource Manufacturer) จํานวน 4 ราย ซึ�งไม่เป็นบุคคลที�เกี�ยว

โยงกนัเพื�อผลติสนิค้าให้แก่บริษัทสําหรับเครื�องดื�มบางประเภท หรือเป็นการจ้างผลิตในบางช่วงเวลาที�ปริมาณความต้องการ

หรือคําสั�งซื �อสนิค้ามีจํานวนมาก เพื�อสร้างความสมดลุในการจดัสายการผลติสนิค้าต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ และลดการลงทนุเพื�อขยายกําลงัการผลิตอย่างถาวรซึ�งต้องใช้เงินจํานวนมากในเวลาที�ยังไม่จําเป็น โดยผู้ผลิตที�บริษัท

ว่าจ้างดงักล่าวสามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานและคุณภาพตามที�บริษัทกําหนด สามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลาตาม

แผนการผลติของบริษัท ซึ�งสว่นใหญ่มีการดําเนินธุรกิจร่วมกนักับบริษัทมาเป็นเวลานานกว่า 4  ปี  โดยบริษัทจะจัดส่งวัตถุดิบ

ผสมสาํเร็จ (Premix) ให้ผู้ รับจ้างผลิตภายนอก เพื�อการปกป้องสตูรการผลิต และควบคุมการผลิตของผู้ รับจ้างผลิตภายนอก 
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ตั �งแต่กระบวนการคดัเลอืก การตรวจประเมินโรงงานผู้ รับจ้างผลิตภายนอก ตลอดจนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของ

วตัถดุิบต่างๆ เพื�อให้ได้ผลติภัณฑ์ที�ได้มาตรฐานเหมือนกบัที�ผลติจากโรงงานของบริษัท โดยผู้รับจ้างผลิตภายนอกเป็นโรงงานที�

ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลติจากหน่วยงานต่างๆ เช่น GMP, HACCP เป็นต้น  

บริษัทมีนโยบายผลิตสินค้าตามแผนการขายและการตลาดของบริษัท ซึ�งมีการกําหนดความต้องการสินค้าในแต่ละ

ช่วงเวลาตามแนวโน้มความต้องการของตลาด ประกอบการพิจารณาสนิค้าคงเหลอื เพื�อให้เพียงพอต่อการจําหน่ายทั�วประเทศ 

และไม่ให้มีสนิค้าคงค้างมากเกินไป  

สาํหรับการจดัหาแรงงานในการผลติสนิค้านั �น ส่วนใหญ่เป็นการว่าจ้างพนักงานประจํา  และมีบางส่วนเป็นการว่าจ้าง

แรงงานหรือลกูจ้างชั�วคราวตามความเหมาะสม เพื�อให้เพียงพอรองรับกับปริมาณการผลิตที�เพิ�มขึ �นในบางช่วง โดยการจัดหา

แรงงานดงักลา่วบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม เพื�อให้การบริหารต้นทนุผลติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี�ยง

ด้านการขาดแคลนแรงงาน หรือการจ่ายค่าล่วงเวลาจํานวนมาก ในขณะเดียวกันก็ไม่เป็นภาระแก่บริษัทในการเพิ�มพนักงาน

ประจําจํานวนมาก ทั �งนี � ที�ผ่านมาบริษัทไม่มีปัญหาการขาดแคลนแรงงานแต่อย่างใด  

 

2.3.2 วัตถดุิบและผู้จาํหน่ายวัตถดุิบ (Supplier) 

ผลิตภัณฑ์เครื�องดื�มของบริษัท มีวัตถุดิบสําคัญประกอบด้วย นํ �าผลไม้เข้มข้น (Concentrate) ชิ �นเนื �อผลไม้ เช่น         

วุ้นมะพร้าว สารอาหารต่างๆ (Active Ingredients) เช่น ไฟเบอร์ คอลลาเจน วิตามิน รวมทั �งบรรจภุัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ขวด กล่อง

กระดาษ โดยโรงงานของบริษัทมีการผลิตหลอดพรีฟอร์ม และขวด PET เอง วัตถุดิบหลกัในการผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทขวด 

PET คือ เม็ดพลาสติก Polyethylene Terephthalate รายละเอียดการจดัหาวตัถดุิบแต่ละประเภท มีดงันี � 

1) นํ �าผลไม้เข้มข้น (Concentrate) บริษัทสั�งซื �อในประเทศผ่านบริษัทผู้นําเข้านํ �าผลไม้เข้มข้น 

2) ชิ �นเนื �อผลไม้ ได้แก่ วุ้ นมะพร้าว บริษัทได้ทําสญัญาสั�งซื �อจากผู้ ค้ารายใหญ่ที�สดุของจังหวัดสมุทรสงครามเพื�อ

รองรับปริมาณการใช้วุ้นมะพร้าวของบริษัทและยงัมีผู้ขายรายย่อยในประเทศอีกหลายราย โดยเป็นวัตถุดิบที�หาซื �อ

ได้ทั �งปี ไม่มีผลกระทบเรื�องฤดกูาลที�อาจทําให้เกิดปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบ    

3) สารอาหารต่างๆ (Active Ingredients) เช่น ไฟเบอร์ คอลลาเจน วิตามิน เป็นการสั�งซื �อในประเทศ ผ่านบริษัท   

ผู้นําเข้าสารอาหารจากหลายแหลง่ในต่างประเทศ   

4) บรรจภุัณฑ์ ได้แก่ เม็ดพลาสติก PET เพื�อใช้ผลติหลอดพรีฟอร์มก่อน นําไปเป่าเป็นขวด PET เป็นการสั�งซื �อจากใน

ประเทศทั �งหมด โดยบริษัทวางแผนการสั�งซื �อวตัถดุิบให้สอดคล้องกบัแผนการผลติตามที�ได้รับคําสั�งซื �อจากลกูค้า 

 ทั �งนี � ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทไม่มียอดการสั�งซื �อวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรือผู้จําหน่ายสินค้า (Supplier) รายใดรายหนึ�ง 

ในสดัสว่นเกินกว่าร้อยละ 30 ของมลูค่าการสั�งซื �อรวม 

 

2.3.3 ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม  

 รายละเอียดในสว่นของระบบการควบคมุนํ �าตามมาตรฐานสากลเพื�อชมุชนและสิ�งแวดล้อมบริเวณโรงงาน รายละเอียด

ปรากฎตามโครงการ Zero Discharge ซึ�งอยู่ในหวัข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสงัคม  

 อนึ�ง ปัจจบุนับริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องด้านสิ�งแวดล้อมแต่อย่างใด 
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3.  ปัจจยัความเสี�ยง 

3.1 ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการประกอบธุรกิจ 

3.1.1  ความเสี�ยงจากการไม่มีที�ดนิที�ตั �งโรงงานเป็นของบริษทัเอง 

ปัจจบุนัโรงงานผลติสนิค้าของบริษัทคือ โรงงานคลอง 13 อยูท่ี�ถนนทางหลวงชนบท ปท.3012 (เลยีบคลอง 13 

ฝั�งตะวนัตก) อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทมุธานี เนื �อที�ดนิ 97 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา และฐานการวจิยัและพฒันาผลติภัณฑ์

ของบริษัท คอื สํานกังานบางชนั นิคมอตุสาหกรรมบางชนั ถนนเสรีไทย เขตคนันายาว กรุงเทพฯ เนื �อที�ดนิ 2 ไร่ 1 งาน 88.2 

ตารางวา โดยทั �งโรงงานคลอง 13 และสาํนักงานบางชนัข้างต้นตั �งอยู่บนที�ดินของกลุม่ผู้ถอืหุ้นใหญ่ของบริษัท ซึ�งบริษัทได้

เช่าที�ดินเปลา่/ที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้างกบักลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท มีอตัราค่าเช่าเป็นอตัราตลาดซึ�งกําหนดโดยการ

อ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอสิระ  

สํานักงานบางชัน อดตีเป็นโรงงานแห่งแรกของบริษัท โดยปัจจุบ ัน ได้ย้ายฐานการผลติทั �งหมดไปยังโรงงาน

คลอง 13 และดัดแปลงโรงงานเดิมให้เป็นฐานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีผู้ถือหุ้นรายหนึ�งของบริษัทเป็นเจ้าของ

กรรมสทิธิ�ในที�ดนิ พร้อมอาคารโรงงาน และสิ�งปลกูสร้างต่างๆ โดยบริษัทได้ทําสญัญาเช่าสนิทรัพย์ดังกล่าวกับผู้ถือหุ้ น 

อายสุญัญาเชา่ 3 ปี เริ�มตั �งแต่วนัที� � ตลุาคม 2556 สิ �นสดุสญัญาวันที� 30 กันยายน 2559 และสามารถต่ออายสุญัญาได้

อีกคราวละ 3 ปี นอกจากนี � ที�ผ่านมาบริษัทได้ก่อสร้างสิ�งปลกูสร้างอื�นๆ เพิ�มเติมบนที�ดินเช่าดังกล่าว ได้แก่ อาคารโรง

อาหาร หรือพื �นที�โลง่มีหลงัคาคลมุ เป็นต้น 

โรงงานคลอง 13 ปัจจุบนัเป็นฐานการผลติสนิค้าของบริษัท มีกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ทั �งหมดของบริษัทเป็นเจ้าของ

กรรมสทิธิ�ร่วมกนัในที�ดนิเปลา่ซึ�งเป็นที�ตั �งของโรงงานนี � ซึ�งบริษัทได้ลงทุนก่อสร้างอาคาร โรงงาน และสิ�งปลกูสร้างต่างๆ  

บนที�ดินดงักลา่ว โดยได้เริ�มกอ่สร้างในปี 2553 การก่อสร้างได้แล้วเสร็จและเริ�มสายการผลติแรกในเดือนเมษายน 2555 

ปัจจบุนับริษัทได้ทําสญัญาเช่าที�ดินดังกล่าวอายสุญัญาเช่า 20 ปี เริ�มตั �งแต่วันที� 1 ตุลาคม 2556 สิ �นสดุสญัญาวันที� 30 

กนัยายน 2576 และเมื�อพ้นระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัเริ�มต้นของสญัญา บริษัทมีสทิธิซื �อที�ดินดังกล่าว ในราคาเฉลี�ยของ

ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอสิระสองรายที�ได้รับความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. 

บริษัทเห็นโอกาสทางการตลาดและให้ความสําคญักับการลงทุนขยายการผลติเพื�อสร้างโอกาสการเติบโตใน

อนาคตมากกว่าการลงทนุในที�ดนิโรงงาน จึงได้ตดัสนิใจทําสญัญาเช่าแทนการซื �อทนัที ทั �งนี � เนื�องจากโรงงานบางชนัมีพื �นที�

ค่อนข้างเลก็และไม่สามารถขยายเพิ�มเติมได้อีก บริษัทจงึรวมฐานการผลิตจากโรงงานบางชันไปรวมกบัโรงงานคลอง 13 

ซึ�งแล้วเสร็จในปี 2558 และดดัแปลงโรงงานบางชนัให้เป็นฐานการวิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในขณะที�โรงงานคลอง 13 

เป็นโรงงานใหม่และมีขนาดใหญ่เพยีงพอที�จะรองรับการขยายกําลงัการผลติได้อีก รวมถึงการย้ายการผลติของโรงงานบาง

ชนัมาที�โรงงานคลอง 13 ด้วย ซึ�งการรวมศนูย์การผลิตดังกล่าว จะช่วยให้การบริหารจดัการและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ �น ทั �งในด้านการผลิต คลงัสินค้า และระบบโลจิสติกส์ ซึ�งจะทําให้บริษัทมีต้นทุนและ

ค่าใช้จ่ายที�ลดลงในระยะยาว สาํหรับการเช่าที�ดินที�โรงงานคลอง 13 นั �น ในอนาคตหากบริษัทมีกระแสเงินสดเหลอืจาก

การดําเนินงานและการขยายกิจการตามสมควรแล้ว บริษัทจะพิจารณาซื �อที�ดินดังกล่าวจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ตาม

หลกัการที�ได้นําเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั �งที� 11/2556 เมื�อวันที� 29 พฤศจิกายน 2556 รวมทั �งจะต้อง

ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องกบัการทํารายการระหว่างกัน และจะต้องได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที�ประชมุผู้ถือหุ้นต่อไป  
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อยา่งไรก็ตาม ในระหว่างการเช่าที�ดินดงักลา่วบริษัทอาจมีความเสี�ยงในกรณีที�บริษัททําผิดสัญญาเช่า และมีผล

ให้สญัญาเช่าต้องสิ �นสดุลง ซึ�งในกรณีนี �อาคาร โรงงาน และสิ�งปลกูสร้างตา่งๆ ที�บริษัทได้ลงทนุกอ่สร้างบนที�ดินเช่า จะตก

เป็นของผู้ให้เช่า โดยบริษัทจะไม่ได้รับการชดเชยใดๆ อีกทั �งจะต้องตั �งด้อยค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในส่วนที�ได้

ก่อสร้างบนที�ดนิเช่าดงักลา่ว  

ทั �งนี � บริษัทมีภาระต้องจา่ยคา่เช่าตามสญัญาดงักลา่วทุกเดอืนเป็นจํานวนเงินรวม 542,136 บาทต่อเดือน และมี

อตัราคา่เชา่เพิ�มขึ �นร้อยละ 2.0 - 3.0 ต่อปี นับตั �งแต่เดือนมิถนุายน 2557 เป็นต้นไป ซึ�งบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อ

การชําระค่าเช่าดงักลา่วได้ รวมทั �งการปฏิบตัิตามเงื�อนไขอื�นๆ ของสญัญาเช่า เช่น การดูแล บํารุงรักษาซ่อมแซม อาคาร 

โรงงาน สิ�งปลกูสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดตีลอดไป การชําระค่าภาษีอนัเกี�ยวข้องกบัทรัพย์สินที�เช่า เป็นต้น เป็นสิ�งที�

บริษัทต้องปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว และเชื�อว่าบริษัทจะสามารถปฏิบตัิตามเงื�อนไขของสญัญาได้ทกุประการ และ

ไม่มีเหตใุห้บริษัทต้องถกูยกเลกิสญัญาก่อนกาํหนดเวลา ประกอบกบัผู้ให้เชา่เป็นกลุม่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทประมาณร้อย

ละ 75 และมีสว่นร่วมในการบริหารงาน สร้างความเจริญเติบโตให้แก่กิจการของบริษัท จึงเชื�อมั�นได้ว่าการทําสญัญาเช่า

ที�ดิน/ที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้างในครั �งนี � จะไม่มีผลกระทบต่อการผลติและการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต  

3.1.2 ความเสี�ยงจากการแข่งขันทางธุรกิจ 

ในปัจจบุันสภาวะการแข่งขันในธุรกิจเครื�องดื�มค่อนข้างสงู ทั �งจากผู้ประกอบการในธุรกิจผลิตและจําหน่าย

เครื�องดื�มที�มีอยูจ่ํานวนมาก และการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ การสามารถทดแทนกนัได้ง่ายของเครื�องดื�มในแต่

ละประเภท และการออกสนิค้าใหม่ของผู้ประกอบการต่างๆ ตลอดจนการทํากจิกรรมทางการตลาด และการใช้งบโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์ที�เพิ�มขึ �นอย่างตอ่เนื�อง เพื�อเพิ�มหรือรักษาสว่นแบ่งการตลาดของผู้ประกอบการต่างๆ สง่ผลให้การแขง่ขนัใน

ธุรกจิค่อนข้างรุนแรง 

ดงันั �น เพื�อเป็นการลดความเสี�ยงจากการแขง่ขนัที�อาจทําให้บริษัทต้องสูญเสยีส่วนแบ่งการตลาด บริษัทจึงได้มี

การเตรียมความพร้อมเสมอเพื�อรองรับการแข่งขนัในธุรกิจ อกีทั �งมีการปรับตวัให้ทนักบัพฤติกรรมของผู้บริโภคที�มีแนวโน้ม

เปลี�ยนแปลงอยูเ่สมอ  โดยการพฒันาสนิค้าให้มีความหลากหลายสาํหรับกลุม่ผู้บริโภคต่างๆ  และการสร้างแบรนด์ให้มี

ความแข็งแกร่งเพื�อเพิ�มมูลค่าและความแตกต่างในตลาด ซึ�งไม่เพียงแต่การพฒันาเพื�อออกเครื�องดื�มใหม่ๆ ที�เน้นสขุภาพ 

รสชาติ หรือความสวยงามจากการบริโภคเท่านั �น แต่ยงัได้พฒันาด้านอื�นๆ ซึ�งรวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม 

สร้างความคุ้มคา่ คณุค่าทางโภชนาการและความปลอดภัย ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคให้ได้สงูสดุ เพื�อ

สร้างมูลค่าเพิ�มให้กบัตวัสนิค้า ตลอดจนมีการสง่เสริมการขายในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื�อให้เข้าถึงกลุ่มลกูค้า

เป้าหมายให้ได้มากที�สดุ รวมทั �งให้กลบัมาซื �อซํ �าให้มากที�สดุ 

3.1.3 ความเสี�ยงจากความผนัผวนของราคาวัตถุดบิ 

วตัถดุิบหลกัที�ใช้ในการผลิตสนิค้า ได้แก่ นํ�าตาลทรายหรือนํ�าเชื�อมบริสทุธิ� (Liquid Sucrose) ซึ�งเป็นวัตถุดิบหลกัใน

การผลติเครื�องดื�ม และ เม็ดพลาสติกพีอีที (PET : Polyethylene Terephthalate) ซึ�งเป็นวัตถุดิบหลกัในการผลิตบรรจุภัณฑ์

ขวดพอีีที บริษัทจดัหาด้วยการซื �อจากผู้ขายในประเทศ ซึ�งวตัถดุบิดงักลา่วเป็นสนิค้าโภคภณัฑ์ (Commodity Product) ที�มี

ราคาขึ �นลงตามอปุสงค์และอปุทานในตลาด หากราคาของวัตถดุบิดงักลา่วปรับตวัสงูขึ �น อาจสง่ผลกระทบให้บริษัทมีต้นทุน

การผลติเพิ�มขึ �นได้ นอกจากนี � บริษัทยงัมีวตัถดุิบหลกัประเภทอื�นที�ใช้ผลติสนิค้า ได้แก่ นํ �าผลไม้เข้มข้น ผงกาแฟ เป็นต้น ซึ�ง

มีมูลคา่การสั�งซื �อในสดัสว่นที�ไม่มากนัก โดยสดัสว่นการสั�งซื �อวัตถดุิบต่างๆ ดงักลา่วไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าการ

สั�งซื �อรวม 
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เม็ดพลาสตกิพีอีที สนิค้าของบริษัทสว่นใหญ่บรรจใุนขวดพลาสติกพีอีทีที�บริษัทสามารถผลิตได้เองในโรงงาน

ของบริษัท  ซึ�งต้นทนุการผลติขวดนบัเป็นต้นทนุหลกัในการผลติสนิค้าของบริษัทด้วย โดยราคาเม็ดพลาสติกที�ใช้ในการ

ผลติขวดมีความผนัแปรตามราคาซื �อขายของตลาดโลกและการเพิ�มขึ �นของราคานํ �ามันดิบ ดงันั �นการปรับราคาขึ �นหรือ

ลดลงของเม็ดพลาสตกิจะมีผลกระทบโดยตรงตอ่ต้นทนุการผลติบรรจุภัณฑ์ขวดของบริษัท เนื�องจากต้นทุนการผลิตขวด

สว่นใหญ่มาจากต้นทนุเม็ดพลาสติก อย่างไรกต็าม ราคานํ �ามันลดลงอย่างตอ่เนื�อง สง่ผลให้ราคาวัตถุดิบเม็ดพลาสติกพีอี

ทีลดลงบางสว่น 

นํ�าตาล ขึ �นกบัอ้อยซึ�งเป็นพชืผลทางการเกษตรที�มีผลผลิตขึ �นอยู่กบัสภาพดินฟ้า อากาศ และสภาพแวดล้อมที�

เปลี�ยนแปลงไปมากจากภาวะโลกร้อนในปัจจุบ ัน หรืออาจได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ซึ�งส่งผลกระทบต่อผลผลิต

นํ �าตาลทรายที�อาจมีการขาดแคลนในบางช่วง หรืออาจมีราคาสงูขึ �นจากความไม่สมดลุของอปุสงค์และอปุทานในตลาดได้ 

แตท่ั �งนี �บริษัทได้สั�งซื �อนํ �าตาลทรายหรือนํ �าเชื�อมบริสทุธิ�จากผู้ขายในประเทศ ซึ�งในปัจจบุนัราคานํ �าตาลทรายในประเทศถกู

กําหนดโดยกระทรวงพาณิชย์ และไม่ได้มีการเปลี�ยนแปลงขึ �นลงของราคาบ่อยนกั ที�ผา่นมาบริษัทได้รับการยืนยันปริมาณ

ตามความต้องการใช้ของบริษัทจากผู้ขายเพื�อให้มีเพียงพอกบัเป้าหมายยอดขายที�ได้กาํหนดไว้ในแต่ละปี จึงคาดว่าจะไม่

มีผลกระทบตอ่การขาดแคลนวตัถดุบิดงักลา่ว 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทตระหนกัถงึความเสี�ยงของวตัถดิุบดงักลา่ว และได้มีการบริหารความเสี�ยงจากการขาดแคลน

วัตถุดิบและการปรับตัวของราคาวัตถุดิบ โดยมีการติดตามการเปลี�ยนแปลงของราคาวตัถุดิบในแต่ละช่วงเวลา และ

วิเคราะห์แนวโน้มของราคาวตัถดุบิ รวมถึงการประเมินความต้องการใช้วตัถดุิบในการผลติ เพื�อให้บริษัทวางแผนการสั�งซื �อ

วตัถดุิบให้สอดคล้องกบัแผนการผลติ ป้องกนัการขาดแคลนวัตถดุิบ และมีการจัดเก็บสินค้าอย่างเหมาะสมไม่มากหรือน้อย

จนเกินไป เพื�อให้มีต้นทุนการผลิตที�ดีที�สดุ โดยไม่จําเป็นต้องเก็บ (Stock) วัตถุดิบไว้มากเกินความจําเป็น และวัตถุดิบบาง

ประเภทที�ต้องใช้จํานวนมาก บริษัทจะกําหนดปริมาณความต้องการร่วมกบัผู้ผลติเป็นรายปี และทําการสั�งซื �อวตัถดุิบลว่งหน้า

ไว้เป็นบางสว่นในราคาที�ตกลงกนั เพื�อป้องกนัความผนัผวนของราคา และสร้างความเชื�อมั�นว่าจะไม่มีปัญหาการขาดแคลน

วตัถดุิบในการผลติ นอกจากนี � ในการสั�งซื �อวตัถดุิบที�สาํคญัในแตล่ะรายการ บริษัทมีการเปรียบเทียบราคา คุณภาพ และ

เงื�อนไขอื�นๆ ของผู้ขายอยา่งน้อย 2 - 3 ราย เพื�อป้องกนัการถกูเอารัดเอาเปรียบ รวมทั �งมีการแลกเปลี�ยนข้อมูลในลกัษณะ

พึ�งพาอาศยัซึ�งกนัและกนั 

3.1.4 ความเสี�ยงจากการพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ 

ในการออกผลติภัณฑ์ใหม่แตล่ะครั �ง ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสงู โดยเฉพาะการทําการตลาด รวมถึงการโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขาย เพื�อให้สนิค้าเป็นที�รู้จกั ได้รับการตอบรับที�ดีจากผู้บริโภค และสามารถสร้างยอดขาย

ในระดบัที�น่าพอใจให้กบัผลติภณัฑ์ใหม่นั �น ซึ�งบริษัทอาจมีความเสี�ยงจากการลงทุนหากผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ได้รับการตอบ

รับหรือเป็นที�ชื�นชอบของผู้บริโภค โดยเฉพาะในสภาวะที�มีการแข่งขนัสงูในธุรกจิและมีการออกผลติภัณฑ์ใหม่ๆ ของคู่แข่ง

ในตลาดจํานวนมาก  

บริษัทตระหนกัถึงความเสี�ยงดงักลา่ว และได้ให้ความสาํคญักบัการเตรียมความพร้อมในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 

เพื�อลดความเสี�ยงจากความล้มเหลวในการออกผลติภัณฑ์ใหม่ ตั �งแต่ขั �นตอนการวิจัยและพัฒนา  มีหน่วยงานวิจัยและ

พฒันาที�เป็นอิสระจากหน่วยงานอื�น เพื�อทําหน้าที�พฒันาผลติภณัฑ์ใหม่อยา่งเป็นขั �นตอน ทั �งด้านการวิเคราะห์โอกาสทาง

ธุรกจิ กลยทุธ์ทางการตลาด การพฒันา ออกแบบ ทดสอบ วิจยัด้วยแลป็ของบริษัทเอง คดัเลอืกผลติภัณฑ์ใหม่ เพื�อให้ตรง

กบัความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย โดยในการออกผลติภัณฑ์ใหม่แตล่ะครั �ง บริษัทจะเน้น “ความใหม่” ที�แตกต่าง
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และเป็นสาระสาํคญัของผลติภัณฑ์ที�สร้างความพงึพอใจให้แก่ผู้บริโภค มีการทดสอบรสชาติ คณุภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ตลอดจนการทดสอบตลาด และการวางแผนแนะนําผลติภณัฑ์ใหม่เข้าสูต่ลาด การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจัดกิจกรรม

ทางการตลาด เพื�อผลกัดนัให้กลุม่ลกูค้าเป้าหมายเกิดการทดลองผลติภัณฑ์ใหม่และการซื �อซํ �า เพื�อให้มั�นใจว่าการออก

ผลติภณัฑ์ใหม่จะมีอตัราความสาํเร็จเป็นที�น่าพอใจ รวมทั �งพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมอย่างต่อเนื�อง จากการค้นคว้างานวิจยั 

การสาํรวจตลาดเพื�อทราบความต้องการของผู้บริโภคที�เปลี�ยนแปลงตลอดเวลา  

3.1.5 ความเสี�ยงจากภยัทางธรรมชาต ิ

จากเหตกุารณ์อทุกภัยครั �งใหญ่ของประเทศในปี 2554 สง่ผลให้พื �นที�หลายแห่งได้รับผลกระทบและเสียหายเป็น

วงกว้าง รวมถึงบริเวณที�ตั �งโรงงานบางชนั และโรงงานคลอง 13 ที�มีนํ �าท่วมขงัถนนหน้าโรงงาน ตลอดจนเหตกุารณ์ภัยแล้ง

ในปี 2558 ซึ�งสง่ผลให้ อ.ลาํลกูกา เป็นพื �นที�ประสบพบิัตภิัยหลงัจากสถานีผลิตนํ �าประปาไม่สามารถจ่ายนํ �าได้ อย่างไรก็

ตาม บริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารจัดการความเสี�ยงดงักลา่วและผ่านทั �ง 2 เหตกุารณ์ดังกลา่วข้างต้นมาได้โดยไม่มี

ผลกระทบใดๆ ต่อความสามารถผลติสนิค้าป้อนความต้องการแก่ผู้บริโภค แม้ระหวา่งเหตกุารณ์อทุกภัยปี 2554 การขนส่ง

สนิค้าจะได้รับผลกระทบบ้างก็ตาม 

ทั �งนี � ที�ตั �งของโรงงานคลอง 13 เป็นพื �นที�ปลายนํ �าและอยูใ่กล้แนวเส้นทาง Floodway (ทางนํ �าหลาก) ที�ถูกกําหนด

ตามแผนแม่บทของการบริหารจดัการทรัพยากรนํ �าของภาครัฐ เพื�อป้องกนันํ �าท่วมพื �นที�เศรษฐกิจหลกัของประเทศด้านฝั�ง

ตะวนัออกของแม่นํ �าเจ้าพระยา จงึมีความเสี�ยงตอ่การเกิดภาวะนํ �าท่วมบริเวณพื �นที�ตั �งโรงงาน และอาจเกิดความเสียหาย

ต่อทรัพย์สนิได้ อย่างไรกต็ามโรงงานแห่งนี �เป็นโรงงานใหม่ที�ได้เริ�มกอ่สร้างในชว่งปี 2553 และได้มีการออกแบบตวัอาคาร

โรงงาน ที�ตั �งเครื�องจกัรและอปุกรณ์ต่างๆ โดยยกระดบัความสงูของพื �นชั �นลา่งให้มีความสงูจากระดับพื �นผิวถนนประมาณ 

2.20 เมตร ซึ�งสามารถป้องกันความเสี�ยงจากการถูกนํ �าท่วมตัวโรงงานได้ในระดับหนึ�ง รวมทั �งบริษัทได้ทําประกันภัย

ครอบคลมุความเสยีหายที�เกดิจากภัยพิบตัทิางธรรมชาติกรณีนํ �าท่วมสาํหรับโรงงานทั �งสองแห่งไว้ด้วยโดยประกันภัยจํากัด

ความคุ้มครอง กรณทีี�เกิดความสญูเสยี หรือเสยีหายจากภยันํ �าท่วมในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อครั �ง และตลอดระยะเวลา

เอาประกนัภยั (ใช้ร่วมกนัระหว่างการประกนัภัยความเสี�ยงทรัพย์สนิและการประกนัภัยธุรกิจหยดุชะงกั) 

นอกจากนี � เพื�อรับมือกับภัยแล้งซึ�งคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ �นอีกในปี 2559 บริษัทฯ ได้สร้างและจัดหาแหลง่นํ �า

สาํรองเพิ�มเติม เตรียมพร้อมสาํหรับปัญหาดงักลา่วไว้เช่นเดียวกนั โดยหากเกิดภาวะฉกุเฉิน สถานีผลิตนํ �าประปาในพื �นที�

ไม่สามารถจา่ยนํ �าได้อกีในอนาคต บริษัทฯ ยงัคงสามารถจัดหานํ �าเพียงพอต่อการผลิตสินค้าได้อีกไม่ตํ�ากว่า 3 เดือน ซึ�ง

บริษัทประเมินแล้วว่าเป็นระยะเวลาที�เหมาะสมหากเกิดการหยดุชะงกัในการผลติขึ �น 

3.1.6 ความเสี�ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยที�ตั �งอยู่ในต่างประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ PT. Sappe Indonesia (“Sappe Indo”)         

จดทะเบียนจดัตั �งในประเทศอนิโดนีเซีย ดาํเนินธุรกิจนําเข้า จดัจําหน่าย และทําการตลาดให้กบัเครื�องดื�มเซ็ปเป้อย่างครบ

วงจรในประเทศอินโดนีเซยี และ Sappe Europe s.r.o (“Sappe Europe”) จดทะเบียนจดัตั �งในประเทศสโลวาเกีย ดําเนิน

ธุรกจิจดัจ้างผลติ จาํหน่ายและทําการตลาดเครื�องดื�มเซ็ปเป้ในแถบประเทศยโุรป โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยดงักลา่วใน

สดัส่วนร้อยละ 51 และร้อยละ 60 ตามลําดบั  ซึ�งการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยในต่างประเทศดังกล่าว อาจได้รับ

ผลกระทบจากปัจจยัความเสี�ยงต่างๆ ทั �งจากปัจจัยภายในที�เกิดจากการดําเนินงานของบริษัทย่อยเอง และปัจจัยภายนอก

ต่างๆ เชน่ ภาวะเศรษฐกจิ พฤติกรรมผู้บริโภค กําลงัซื �อ เสถยีรภาพทางการเมือง กฎหมาย อตัราภาษี และอตัราแลกเปลี�ยน
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ของประเทศนั �นๆ  เป็นต้น    ซึ�งหากมีเหตกุารณ์ใดๆ ที�มากระทบตอ่การดําเนินธุรกจิของบริษัทย่อยอยา่งมีนัยสาํคญั กอ็าจ

สง่ผลกระทบตอ่ผลการดาํเนินงานของบริษัทได้  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้กําหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมไว้อย่างชดัเจน โดยการลงทุนใน

ต่างประเทศที�ผ่านมา บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบทั �งด้านโอกาสการเตบิโตและความเสี�ยงของการลงทนุ ซึ�งการลงทุน

ดงักลา่วเป็นการร่วมทนุกบันกัธุรกจิในประเทศนั �นๆ ที�มีความเชี�ยวชาญในธุรกิจ และมีการวางแผนงานการดําเนินธุรกิจ      

การขายและการตลาดร่วมกนั ตลอดจนมีการรายงานและการติดตามผลการดาํเนินงานของบริษัทยอ่ยอย่างสมํ�าเสมอ 

3.1.7 ความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ  

บริษัทมีรายได้จากการส่งออกสินค้าไปจําหน่ายในต่างประเทศ โดยในปี 2558 มีรายได้จากการส่งออกร้อยละ 60 

ของรายได้จากการขายรวม โดยการส่งออกดังกล่าวมีการขายเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ในขณะที�วัตถุดิบ

เกือบทั �งหมดเป็นการสั�งซื �อจากในประเทศ ทําให้บริษัทมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน ในกรณีที�อัตราแลกเปลี�ยนมีความ

ผนัผวน อาจสง่ผลกระทบต่อการกาํหนดราคาขายและยอดขายของบริษัท โดยหากเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ �น รายได้จาก

การสง่ออกเมื�อแปลงคา่เป็นเงินบาทจะลดลง ซึ�งสง่ผลกระทบในทางลบต่อรายได้และกําไรของบริษัทได้ 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทตระหนักถงึความเสี�ยงดงักลา่ว จงึมีการกําหนดนโยบายที�เหมาะสมเข้าทําสญัญาขายอตัรา

แลกเปลี�ยนลว่งหน้าในทกุๆ เดือนเพื�อลดความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนให้มีเสถียรภาพมากขึ �น มีการกาํหนดราคาขาย

ในตลาดต่างประเทศแต่ละครั �งให้ครอบคลมุความเสี�ยงอตัราแลกเปลี�ยนในระดบัหนึ�ง ตลอดจนมีการตดิตามขา่วสารต่างๆ

อยา่งใกล้ชิดเพื�อประกอบการตดัสนิใจได้อย่างรวดเร็วทนัท่วงที โดยมีนโยบายการเงินของบริษัท ซึ�งกําหนดให้ฝ่ายบริหาร

และฝ่ายการเงินติดตามการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเป็นประจาํทุกเดอืน  

3.2  ความเสี�ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

3.2.1 ความเสี�ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที�มอีํานาจกําหนดนโยบายการบริหาร  

ปัจจุบัน ครอบครัวรักอริยะพงศ์ ถือหุ้นเสยีงข้างมาก โดยคิดเป็นร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้ว

ทั �งหมดของบริษัทหลงัเพิ�มทุน ซึ�งเป็นสดัสว่นที�ทําให้ครอบครัวรักอริยะพงศ์ ยงัคงสามารถควบคมุมติที�ประชุมผู้ ถือหุ้นได้

เกือบทั �งหมดไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั �งกรรมการ หรือการขอมติในเรื�องอื�นที�ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที�ประชุมผู้ถือหุ้ น 

ตลอดจนเรื�องที�กฎหมายหรือข้อบังคบับริษัทกาํหนดให้ต้องได้รับเสยีง 3 ใน 4 ของที�ประชมุผู้ถอืหุ้น ดังนั �นผู้ถือหุ้ นรายอื�น

ของบริษัทอาจมีความเสี�ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื�อถ่วงดลุเรื�องที�ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ 

อยา่งไรก็ตาม เพื�อให้การดาํเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอยา่งโปร่งใส และมีการถ่วงดุลอํานาจดงักลา่ว บริษัทจึง

ได้จดัโครงสร้างการบริหารจดัการโดยมีบุคลากรที�มีความรู้ความสามารถ และได้กําหนดขอบเขตการดําเนินงาน การมอบ

อํานาจให้แกก่รรมการและผู้บริหารอย่างชดัเจน มีการแต่งตั �งบุคคลภายนอกที�เป็นอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท

และดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ 4 ท่าน จากจํานวนกรรมการทั �งสิ �น 9 ท่าน ซึ�งในจํานวนนี �เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน 

เพื�อทําหน้าที�ตรวจสอบ ถว่งดลุการตดัสนิใจ และพจิารณาอนมุัติรายการต่างๆ ก่อนนําเสนอต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทั �ง

บริษัทได้กาํหนดมาตรการการทํารายการกบับุคคลที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยจํากดัการออกเสียงของผู้ที�

เกี�ยวข้อง นอกจากนี �บริ ษัทยังจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการว่าจ้างบริษัทผู้ ชํานาญการจากภายนอกที�

ปฏิบัติงานเป็นอิสระและขึ �นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที�หลกัในการดูแลระบบการควบคุมภายในเพื�อให้
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เป็นไปตามระบบที�ได้กําหนดไว้ ทั �งนี � เพื�อสร้างความมั�นใจให้แก่ผู้ ถือหุ้ นถึงความโปร่งใสและถ่วงดุลอํานาจในการ

บริหารงานของบริษัท 

3.2.2 ความเสี�ยงเรื�องผลกระทบจากราคาหลักทรัพย์จากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้ น

สามัญของบริษัทที�ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ�งมีราคาใช้สิทธติํ�ากว่าราคาเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ�มทุนต่อประชาชนในครั �งนี �  

ที�ประชมุวสิามญัผู้ถอืหุ้นครั �งที� 4/2556 เมื�อวันที� 28 ตุลาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสาํคัญ

แสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัท (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ชนิดระบุชื�อผู้ ถือ และไม่สามารถเปลี�ยนมือได้ ให้แก่

ผู้บริหาร (รวมถงึผู้บริหารที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัท (จดข้อจํากดัการโอน) จํานวน 4,620,000 

หน่วย อาย ุ4 ปี นบัจากวนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ อตัราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสทิธิ ต่อ 1 หุ้ นสามัญ ราคา

การใช้สทิธิ 10.125 บาทตอ่หุ้น (เว้นแต่กรณมีีการปรับราคาใช้สทิธิตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ) ซึ�งผู้บริหารและพนักงานที�

ได้รับจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิจะเริ�มทยอยใช้สทิธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้ นสามัญของบริษัทได้ตั �งแต่ใบสําคัญแสดง

สทิธิอายคุรบ 12 เดือน  

ราคาการใช้สทิธิดงักลา่ว ตํ�ากวา่ราคาเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ�มทุนให้แก่ประชาชนในครั �งนี �เท่ากับ 10.125 บาท

ต่อหุ้น หรือตํ�ากว่าร้อยละ 25 ดงันั �น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี�ยงจากการมีต้นทุนในการถือหุ้นสามัญสงูกว่าต้นทุนการใช้สิทธิ

ของผู้บริหารและพนกังานที�ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ และอาจมีความเสี�ยงที�ราคาหุ้นอาจลดตํ�าลง หากผู้บริหารและพนกังาน

ขายหุ้นหลงัการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ  นอกจากนี � ผู้ลงทุนจะมีผลกระทบต่อสว่นแบ่งกําไร (EPS Dilution) และ

ผลกระทบด้านสดัสว่นการถอืหุ้น (Control Dilution) ในกรณีผู้บริหารและพนกังานใช้สทิธิซื �อหุ้นสามัญตามใบสาํคัญแสดง

สทิธิทั �งจํานวน โดยผู้ลงทุนจะมีสว่นแบ่งกาํไรและสทิธิออกเสยีงลดลงร้อยละ 1.52 คํานวณจากฐานทุนชําระแล้วภายหลงั

การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและการใช้สิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิ ซึ�งมีจํานวนรวมทั �งสิ �น 304,620,000 หุ้ น สาํหรับ

ผลกระทบด้านราคาหุ้น (Price Dilution) หากคํานวณผลกระทบดงักลา่วโดยใช้ราคา 17.60 บาท ณ วันที� 30 ธันวาคม 

2558 จะมีผลกระทบทางลบตอ่ราคาหุ้นเพียงร้อยละ 0.7 

อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบดงักลา่วข้างต้นจะยงัไม่เกดิขึ �นทั �งหมดทนัที เนื�องจากเงื�อนไขของระยะเวลาการใช้สทิธิ

ของใบสาํคญัแสดงสทิธิที�กาํหนดให้ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิได้หลงัจากมีอายุครบ 12 เดือนนับจากวันที�

ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ ณ วนัที� 25 มิถนุายน 2557 โดยสามารถใช้สทิธิครั �งแรกได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของใบสาํคัญแสดง

สทิธิที�ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธิแตล่ะคนได้รับจดัสรร และในทุกๆ 6 เดือนหลงัวันใช้สิทธิครั �งแรกสามารถใช้สทิธิได้ไม่เกิน

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 55 ร้อยละ 70 และร้อยละ 100 ของใบสําคัญแสดงสทิธิที�ผู้ถือใบสําคญัแสดง

สทิธิแต่ละคนได้รับจดัสรร นอกจากนี � การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิในครั �งนี �มีวตัถปุระสงค์เพื�อเป็นแรงจงูใจให้เกิดความ

มุ่งมั�นในการปฏิบตัิหน้าที�อยา่งเต็มกําลงัความสามารถ เพื�อประโยชน์สงูสดุของบริษัท อันจะส่งผลต่อมูลค่าทางธุรกิจให้

เพิ�มสงูขึ �นในอนาคตและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 
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4. ทรัพย์สนิที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

ณ วันที� 31ธันวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นเจ้าของสนิทรัพย์ถาวรที�ใช้ในการประกอบธรุกิจที�สาํคญั สรุปได้ดงันี �  

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ     

วันที� 31 ธันวาคม 2558  

(ล้านบาท) 

ลักษณะ

กรรมสิทธิ� 
ภาระผูกพัน 

1. ที�ดนิและสว่นปรับปรุงที�ดนิ 122.87 เป็นเจ้าของ ไม่ม ี

2. อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 268.38 เป็นเจ้าของ 

3. เครื�องจักรและอปุกรณ์ 652.25 เป็นเจ้าของ ไม่ม ี

4. เครื�องตกแต่ง ติดตั �ง และ

เครื�องใช้สาํนักงาน 

52.60 เป็นเจ้าของ ไม่ม ี

5. ยานพาหนะ 9.98 เป็นเจ้าของ / 

ผ่อนชาํระตาม

สญัญาเช่า

การเงิน 

บางส่วนยัง ผ่อน ชําระตามสัญญาเช่า

การเงิน โดย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 

บริษัทมียอดคงค้างเจ้าหนี �ตามสญัญาเช่า

การเงิน 0.58 ล้านบาท 

6. สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้างและ

ติดตั �ง 

101.86 เป็นเจ้าของ ไม่ม ี

รวม 1,207.94   

หมายเหต ุ:     บริษัทมี อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร ส่วนปรับปรุงที�ดนิ สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง รวมถึงเครื�องตกแต่ง ติดตั �งของ

สินทรัพย์ดงักลา่ว ตั �งอยูบ่นที�ดนิซึ�งบริษัททําสญัญาเชา่กบัผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

  

4.2 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัท ย่อยเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สิทธิบัตร และลิขสิท ธิ� 

รายละเอียดมีดงันี � 

รายการ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ     

วันที� 31 ธันวาคม 2558 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ

กรรมสิทธิ� 
ภาระผูกพัน 

ลขิสทิธิ�ซอฟต์แวร์�/ 14.42 เป็นเจ้าของ ไม่ม ี

สทิธิบตัรและลขิสทิธิ�2/ 38.20 เป็นเจ้าของ ไม่ม ี

ค่าออกแบบผลติภัณฑ์ 1.36 เป็นเจ้าของ ไม่ม ี

รวม 53.98   

หมายเหตุ :  �/ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ตดัจําหนา่ย 3-10 ปี 
 2/ สิทธิบตัร และลขิสิทธิ� ตดัจําหนา่ยตามอายสุิทธิบตัรหรือลิขสทิธิ�นั �นๆ 

 



24 

 

4.2 สัญญาที�สําคัญของบริษัท 

4.2.1 สัญญาเช่า 

  สญัญาเชา่ที�ดินและอาคารโรงงาน  

บริษัททําสญัญาเชา่ที�ดนิเปลา่ / ที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้าง กบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เพื�อใช้เป็นที�ต ั �งอาคาร

โรงงานและคลงัสนิค้าของบริษัท 2 แห่ง ดงันี � 

4.2.1.1 โรงงานบางชนั  ตั �งอยู่ที�นิคมอตุสาหกรรมบางชนั ถนนเสรีไทย เขตคนันายาว กรุงเทพฯ ขนาดที�ดิน 2 

ไร่ 1 งาน 88.2 ตารางวา โดยบริษัททําสญัญาเช่าที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้าง ได้แก่ อาคารโรงงาน สํานักงาน และสิ�ง

ปลกูสร้างตา่งๆ รวมทั �งได้ก่อสร้างสิ�งปลกูสร้างอื�นๆ เพิ�มเตมิซึ�งเป็นกรรมสทิธิ�ของบริษัทบนที�ดนิเช่าดงักลา่ว  

4.2.1.2  โรงงานคลอง 13  ตั �งอยู่ที�ถนนทางหลวงชนบท ปท.3012 (เลยีบคลอง 13 ฝั�งตะวันตก) อําเภอลําลกูกา 

จงัหวดัปทมุธานี ขนาดที�ดนิ 97 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา โดยบริษัททําสญัญาเช่าที�ดินเปลา่ และได้ก่อสร้างอาคาร

โรงงานและสิ�งปลกูสร้างตา่งๆ ซึ�งเป็นกรรมสทิธิ�ของบริษัทบนที�ดนิเช่าดงักลา่ว 

สญัญาเชา่ที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้างที�โรงงานบางชัน มีอายุสญัญาเช่า 3 ปี และสามารถต่ออายสุญัญาเช่าได้

คราวละ 3 ปี ซึ�งในปัจจบุันบริษัทมีการย้ายการผลติจากโรงงานบางชนัไปรวมกบัโรงงานคลอง 13 เรียบร้อยแล้ว และ

ดดัแปลงโรงงานบางชนัเดิมให้เป็นฐานการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ ทั �งนี � ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 สนิทรัพย์ที�ไม่

สามารถเคลื�อนย้ายได้ ได้แก่ อาคาร สิ�งปลกูสร้าง และสนิทรัพย์อื�นๆ ที�บริษัทได้ลงทุนและติดตั �งอยู่บนที�ดินเช่า

ดงักลา่ว มีมูลค่าตามราคาทุน 15.44 ล้านบาท และมลูค่าตามบญัชีสทุธิ 8.68 ล้านบาท   

การทําสญัญาเช่าสนิทรัพย์ที�โรงงานบางชนัถอืเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนั ซึ�งได้ผ่านความเห็นชอบจากที�ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมติัจากที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยกรรมการที�มีส่วน

ได้เสยีกับการทํารายการในครั �งนี �ไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสยีงในการประชมุเพื�ออนมุัตเิรื�องดงักลา่ว  

สญัญาเชา่ที�ดินโรงงานคลอง 13 มีอายสุญัญาเช่า 20 ปี โดยบริษัทได้ลงทนุกอ่สร้างอาคารโรงงาน และสิ�งปลกูสร้าง

ต่างๆ บนที�ดนิเช่าดงักลา่ว ซึ�งได้เริ�มก่อสร้างเมื�อปี 2553 การก่อสร้างได้แล้วเสร็จและเริ�มสายการผลิตแรกในเดือน

เมษายน 2555 โดย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์ที� ไม่สามารถเคลื�อนย้ายได้ ได้แก่ อาคารโรงงานและ       

สิ�งปลกูสร้าง และสนิทรัพย์อื�นๆ ที�บริษัทได้ลงทุนและติดตั �งอยู่บนที�ดินเช่าดงักล่าว มีมูลค่าตามราคาทุน 356.26 

ล้านบาท และมลูค่าตามบญัชีสทุธิ 287.12 ล้านบาท  

การทําสญัญาเช่าสินทรัพย์ที�โรงงานคลอง 13 ถือเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกัน ซึ�งได้ผ่านความเห็นชอบจาก        

ที�ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนมุัตจิากที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที�มีสว่นได้เสยี

กบัการทํารายการในครั �งนี �ไม่ได้ร่วมพจิารณาและออกเสยีงในการประชมุเพื�ออนมุัตเิรื�องดงักลา่ว  

ทั �งนี � บริษัทได้จดัให้มีการประเมินราคาที�ดิน / ที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้าง ที�บริษัทเข้าทําสญัญาเช่าทั �งสองแห่ง 

โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอสิระ คอื บริษัท เอเจนซี� ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด ซึ�งเป็นผู้ประเมินที�ได้รับ

ความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ตามรายงานการประเมินราคา 

เมื�อวนัที� 7 สงิหาคม 2556 และ 8 สงิหาคม 2556 โดยมีวตัถปุระสงค์การประเมินเพื�อวตัถปุระสงค์สาธารณะ 
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1.1) สญัญาเช่าที �ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง โรงงานบางชนั  

สรุปสาระสําคัญของสัญญา 

คูส่ญัญา 

 

ความสัมพันธ์ของคูส่ัญญากับ

บริษัท 

ผู้เช่า :      บริษัท เซป็เป้ จํากดั (มหาชน) 

ผู้ใหเ้ช่า :  นายอนนัท์ รักอริยะพงศ ์

นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามและประธานบริษัท และถือหุ้น

บริษัทร้อยละ 1.51 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัท (สัดส่วนการถือ

หุ้น ณ วนัที� 13 มกราคม 2559) 

สินทรัพย์ตามสญัญาเชา่ ที�ดนิ อาคารโรงงาน และสิ�งปลกูสร้างตา่งๆ 

โฉนดที�ดนิเลขที� 123454  เนื �อที�ดนิ  2 ไร่ 1 งาน 88.20 ตารางวา  

ตั �งอยูเ่ลขที� 9/3 ซอยเสรีไทย 56 นิคมอุตสาหกรรมบางชนั ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว 

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10230 

อายสุญัญาเชา่ 3 ปี เริ�มตั �งแตว่นัที� 1 ตลุาคม 2556 สิ �นสุดสญัญาเชา่วันที� 30 กันยายน 2559  และเมื�อ

ครบอายุสญัญาเชา่ ผู้ เช่ามีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าได้อีกคราวละ 3 ปี ภายใต้ข้อตกลง

และเงื�อนไขเดิม โดยจะปรับขึ �นค่าเช่าในอัตราร้อยละ 3.0 จากอัตราค่าเช่าสุดท้ายและ

ปรับขึ �นทกุปีในอตัราเดียวกบัการปรับคา่เชา่แตล่ะปี 

อตัราคา่เชา่ อัตราค่าเช่าในปีที� 2 (เดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558) มีอตัราค่าเช่าเดือนละ 

400,811 บาท  และค่าเช่าปีที� 3 (เดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) มีอตัราค่าเช่า

เดือนละ 412,835 บาท 

วิธีการกําหนดอตัราคา่เชา่ อ้างองิจากการประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ โดยมีอัตราค่าเช่าเริ�มต้นในปี

แรกสําหรับโรงงานและสิ�งปลูกสร้างตา่งๆ เทา่กบัราคาประเมินคา่เช่าอาคารโรงงาน และ

บวกด้วยคา่เชา่ที�ดนิส่วนที�เหลือตอ่ปี เทา่กบัร้อยละ 5 ของราคาประเมินที�ดิน และในปีที� 

2 และ 3 ปรับเพิ�มคา่เชา่ร้อยละ 3.0 ตอ่ปี  

ราคาประเมิน ราคาซื �อขายตลาด 

- ที�ดนิ : 34.59 ล้านบาท (คํานวณอตัราคา่เชา่ตอ่ปีเท่ากบัร้อยละ 5 ของราคาประเมิน

ที�ดนิส่วนที�ทําสญัญาเชา่ เท่ากบัคา่เชา่ที�ดนิ 53,586 บาท/เดือน) 

- อาคาร : 14.29 ล้านบาท (ราคาประเมินอาคารและสิ�งปลูกสร้างทั �งหมด) 

ราคาคา่เชา่ตลาด (เฉพาะส่วนที�ทําสญัญาเชา่) 

- พื �นที�สว่นโรงงาน         130 บาท/ตรม./เดือน 

- พื �นที�สว่นสํานกังาน     169บาท/ตรม./เดือน 

รวมคา่เชา่อาคาร      335,550 บาท/เดือน 

  - ชื�อผู้ประเมินราคาอิสระ 

  - วนัที�ประเมินราคา 

บริษทั เอเจนซี� ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จํากดั  

วนัที� 31 กรกฎาคม 2556 

เงื�อนไขของสญัญาเชา่ที�สําคญั - ภายหลงัสิ �นสดุสญัญาแล้ว และผู้ เชา่ไมป่ระสงค์จะเช่าสถานที�ตอ่ และผู้ ให้เช่ามีความ

ประสงค์จะขายที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างอื�นๆตามสัญญานี � ผู้ ให้เช่าตกลงให้สิทธิแก ่   

ผู้เช่าเลือกซื �อได้ก่อนผู้ซื �อรายอื�นๆ ในราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที�ได้รับ

ความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

- ผู้เชา่สามารถบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนดระยะเวลาในสัญญาได้ โดยผู้เช่า
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สรุปสาระสําคัญของสัญญา 

บอกกลา่วให้ผู้ให้เชา่ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ผู้ ให้

เช่าไม่สามารถบอกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดระยะเวลาได้ ทั �งนี � หากครบกําหนด

อายุสัญญาแล้ว ผู้ ให้เช่าไม่ประสงค์จะให้ผู้ เช่าเช่าพื �นที�อีกต่อไป ผู้ ให้เช่าต้องบอก

กล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้เช่าทราบก่อนครบกําหนดระยะเวลาตาม

สญัญาไมน้่อยกว่า 1 ปี  

- เมื�อครบกําหนดสญัญาเชา่นี �แล้ว  และไม่มีการตอ่ระยะเวลาการเช่า หรือไม่ว่าสัญญา

เชา่สิ �นสุดลงด้วยเหตใุดๆ ผู้ เชา่ยนิยอมให้อาคารโรงงาน และสิ�งก่อสร้างอื�นใดที�สร้าง

บนที�ดนิที�เช่ากอ่นและ/หรือภายในระยะเวลาที�เชา่ตกเป็นกรรมสิทธิ�ของผู้ ให้เชา่ทั �งสิ �น 

โดยผู้ให้เชา่ไม่ต้องชําระคา่สิ�งปลกูสร้างดงักล่าว เว้นแต่หาก ผู้ให้เช่าไม่ประสงค์จะได้

กรรมสิทธิ�จากสิ�งปลูกสร้างดงักล่าวที�ผู้ เชา่ได้ทําการก่อสร้างไว้ จะสามารถเรียกให้ผู้

เชา่รื �อถอนสิ�งปลูกสร้างดงักล่าวด้วยคา่ใช้จา่ยของผู้เชา่เองก็ได้  

- กรณีสญัญาสิ �นสุดลงด้วยผู้ให้เช่าตกเป็นผู้ ผิดสัญญา ผู้ให้เช่าต้องชําระคา่ก่อสร้าง

อาคารโรงงาน และสิ�งก่อสร้างอื�นใดที�ผู้ เช่าได้ก่อสร้างต่อเติมขึ �นมาก่อนและ/หรือ

ภายในเวลาที�เชา่ ให้แก่ผู้ เช่าในราคาตลาด และ/หรือราคาที�ประเมินโดยผู้ประเมิน

ราคาอิสระที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ซึ�งคูส่ญัญาตกลงเห็นชอบร่วมกนัคดัเลือกผู้ประเมินราคา  

1.2) สญัญาเช่าที �ดิน โรงงานคลอง �� 

สรุปสาระสําคัญของสัญญา 

คูส่ญัญา 

 

 

ความสัมพันธ์ของคูส่ัญญากับ

บริษัท 

 

ผู้เช่า :      บริษัท เซป็เป้ จํากดั (มหาชน) 

ผู้ใหเ้ช่า :  นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ นายอดศิกัดิ� รักอริยะพงศ์ นางสมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ 

นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยจติ รักอริยะพงศ์ และนายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ 

เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทซึ�งถือหุ้ นบริษัทรวมกนัร้อยละ 

74.87 ของจาํนวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัท (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที� 13 

มกราคม 2559) 

สินทรัพย์ตามสญัญาเชา่ ที�ดนิเปล่า โฉนดเลขที� 208, 146943, 146944 และ 146945 

เนื �อที�ดนิ 97 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา ตั �งอยู่ที�ถนนทางหลวงชนบท ปท.3012 (เลียบคลอง 

13 ฝั�งตะวนัตก) ต.พืชอุดม อ.ลําลูกกา จ.ปทมุธานี 12150 

อายสุญัญาเชา่ 20 ปี เริ�มตั �งแตว่นัที� 1 ตลุาคม 2556 สิ �นสุดสญัญาเชา่วนัที� 30 กนัยายน  2576 

อตัราคา่เชา่ อัตราค่าเช่าในปีที� 2 (เดือนตุลาคม 2557- กันยายน 2558) เป็นเดือนละ 156,060 บาท 

และคา่เชา่ของปีที� 3 (เดือนตลุาคม 2558- กนัยายน 2559) เป็นเดือนละ 159,181 บาท  

วิธีการกําหนดอตัราคา่เชา่ อ้างองิจากการประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ โดยมีอัตราคา่เช่าต่อปีเริ�มต้น

ในปีแรกเท่ากบัร้อยละ 5  ของราคาประเมินที�ดนิ และเพิ�มขึ �นร้อยละ 2.0 ต่อปี ตลอดอายุ

ของสญัญาเชา่  

ราคาประเมิน ที�ดนิ : 61.20 ล้านบาท 

  - ชื�อผู้ประเมินราคาอิสระ 

  - วนัที�ประเมินราคา 

บริษัท เอเจนซี� ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จํากดั  

วนัที� 30 กรกฎาคม 2556 
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สรุปสาระสําคัญของสัญญา 

เงื�อนไขของสญัญาเชา่ที�สําคญั 

 

- เมื�อพ้นระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที�ในสัญญาฉบับนี � ผู้ ให้เช่าตกลงว่า หากผู้ เช่า

ประสงค์จะซื �อทรัพย์สินที�เชา่จากผู้ ให้เชา่ ผู้ ให้เชา่จะขายทรัพย์สินที�เชา่ให้แก่ผู้ เช่า โดย

ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าจะเลือกผู้ประเมินราคาอิสระที�ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฝ่ายละหนึ�งราย และให้ใช้ราคา

เฉลี�ยของราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระทั �งสองราย (“ราคาประเมินเฉลี�ย”) 

เป็นราคาในการซื �อขายทรัพย์สินที�เชา่  

- ตลอดระยะเวลาการเชา่ตามสญัญานี � ผู้ให้เชา่ตกลงจะไม่นําสถานที�ที�เช่าไปขายให้แก่

บุคคลอื�นใด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั �งสิ �น และหากผู้ ให้เชา่ประสงคจ์ะขายที�ดินที�ให้เช่าและสิ�ง

ปลกูสร้างของผู้ ให้เชา่บนที�ดนิดงักล่าว (ถ้ามี) เมื�อสิ �นสุดระยะเวลาการเชา่ 20 ปี ตาม

สญัญาฉบบันี � ผู้ให้เชา่จะต้องแจ้งให้ผู้เชา่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

อยา่งน้อย 3 ปี ก่อนครบระยะเวลาการเชา่ตามสญัญา ทั �งนี � การที�ผู้ ให้เช่าแจ้งให้ผู้เช่า

ทราบไม่เป็นการตดัสิทธิของผู้ เชา่ในการซื �อทรัพยส์ินที�เชา่จากผู้ให้เชา่ 

- เมื�อครบระยะเวลาการเช่า 20 ปี แล้ว ผู้ ให้เช่าจะต้องเสนอขายทรัพย์สินที�เช่าให้แก ่   

ผู้ เช่าหรือเสนอให้ผู้ เช่าเช่าทรัพย์สินที�เช่าต่อ โดยหากผู้ ให้เช่าเลือกที�จะเสนอขาย

ทรัพย์สินที�เช่าให้แก่ผู้ เช่า จะต้องเสนอขายในราคาประเมินเฉลี�ย (ราคาซื �อขายให้

คํานวณเฉพาะที�ดินไม่รวมสิ�งปลูกสร้างในทรัพย์สินที�เช่า) หากผู้ เช่าปฏิเสธที�จะซื �อ

ทรัพย์สินที�เช่า หรือไมต่อบรับคําเสนอของผู้ ให้เช่าภายใน 60 วันนับแต่วันที�ได้รับคําเสนอ 

ผู้ ให้เชา่ จงึจะมีสิทธิขายที�ดนิและสิ�งปลูกสร้างของผู้ให้เชา่บนที�ดนิดงักล่าว(ถ้ามี)ให้แก่

บุคคลอื�นเมื�อครบระยะเวลาการเชา่ 20 ปี ตามสญัญาแล้ว 

- หากผู้ ให้เช่าเลือกให้ผู้ เช่าเช่าทรัพย์สินที� เช่าต่อ ผู้ ให้ เช่าจะต้องเสนอให้ผู้ เช่าเช่า

ทรัพย์สินที� เช่าต่อโดยผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าจะตกลงระยะเวลาการเช่า อัตราค่าเช่า 

ข้อกําหนด และเงื�อนไขการเชา่ร่วมกนั ทั �งนี � ผู้ให้เช่าต้องเสนอให้เช่าทรัพย์สินที�เช่าแก่ 

ผู้ เชา่กอ่นบุคคลอื�น 

- ผู้ เชา่สามารถบอกเลิกสญัญาเชา่ก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญานี �ได้ โดยผู้เช่า

บอกกลา่วให้ผู้ให้เชา่ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ผู้ ให้เชา่

ไม่สามารถบอกเลิกสญัญาก่อนครบกําหนดระยะเวลาได้  

- เมื�อครบกําหนดสญัญาเชา่นี �แล้ว  และผู้เช่ามิได้ตกลงซื �อทรัพย์สินที�เช่า หรือไม่มีการ

ตอ่ระยะเวลาการเช่า หรือไม่ว่าสญัญาเชา่สิ �นสุดลงด้วยเหตใุดๆ เว้นแตก่รณีผู้ ให้เช่า

ผิดสัญญา ผู้ เช่ายินยอมให้อาคารโรงงาน และสิ�งก่อสร้างอื�นใดที�สร้างบนที�ดนิที�เช่า

ก่อนและ/หรือภายในระยะเวลาที�เชา่ตกเป็นกรรมสิทธิ�ของผู้ ให้เช่าทั �งสิ �น โดยที�ผู้ ให้เช่า

ไม่ต้องชําระราคาค่าสิ�งปลูกสร้างดังกล่าว  เว้นแต่หาก ผู้ให้เช่าไม่ประสงค์จะได้

กรรมสิทธิ�จากสิ�งปลูกสร้างดังกล่าวที�ผู้เช่าได้ทําการก่อสร้างไว้ จะสามารถเรียกให้     

ผู้ เชา่รื �อถอนสิ�งปลกูสร้างดงักล่าวด้วยคา่ใช้จา่ยของผู้ เชา่เองก็ได้ 

- กรณีสัญญาสิ �นสุดลงด้วยผู้ ให้เช่าตกเป็นผู้ ผิดสัญญา ผู้ ให้เช่าต้องชําระค่าก่อสร้าง

อาคาร โรงงาน และสิ�งก่อสร้างอื�นใดที�ผู้ เชา่ได้ก่อสร้างต่อเติมขึ �นมาก่อนและ/หรือ

ภายในเวลาที�เช่าให้แก่ผู้ เช่า ในราคาประเมินเฉลี�ยสําหรับอาคารและสิ�งปลูกสร้าง

ดงักล่าว   
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1.3) สญัญาเช่าอาคารสํานกังาน 

สรุปสาระสําคัญของสัญญา 

คูส่ญัญา 

 

ผู้เช่า :      บริษัท เซป็เป้ จํากดั (มหาชน) 

ผู้ใหเ้ช่า :  บริษัท เชียงใหม ่ชาร์ลมิชเชล จํากดั 

ความสมัพันธ์ของคูส่ญัญากบับริษัท  -ไม่มี- 

สินทรัพย์ตามสญัญาเชา่ อาคาร 2 ชั �นครึ�ง เนื �อที�รวมประมาณ 1,500 ตารางเมตร 

ตั �งอยู่เลขที�  2 ซ.พระรามเก้า 28 ถ.พระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพฯ 

อายสุญัญาเชา่ 2 ปี เริ�มตั �งแตว่นัที� 10 สิงหาคม 2557 สิ �นสุดสญัญาเชา่วนัที� 9 สิงหาคม 2559 

อตัราคา่เชา่ 162,540 บาทตอ่เดือน 

 เงื�อนไขการปรับขึ �นคา่เชา่ : เมื�อมีการตอ่สัญญาจะปรับขึ �นคา่เชา่ร้อยละ 5 

1.4) สญัญาเช่าอาคารเก็บสินคา้ 

สรุปสาระสําคัญของสัญญา 

คูส่ญัญา 

 

ผู้เช่า :      บริษัท เซป็เป้ จํากดั (มหาชน) 

ผู้ใหเ้ช่า :  บริษัท ไทยเวิลด์ คลงัสินค้า จํากัด 

ความสมัพันธ์ของคูส่ญัญากบับริษัท  -ไม่มี- 

สินทรัพย์ตามสญัญาเชา่ อาคารหมายเลข 1 เป็นพื �นที�ทั �งหมด 3,150 ตารางเมตร 

ตั �งอยูเ่ลขที� 53 หมู ่4 ตําบลชมุพล อําเภอองคร์ักษ์ จงัหวดันครนายก 26120 

อายสุญัญาเชา่ 1 ปี เริ�มตั �งแตว่นัที� 1 พฤษภาคม 2558 สิ �นสุดสญัญาเชา่วันที� 30 กนัยายน 2559 

อตัราคา่เชา่ 200,000 บาทตอ่เดือน 

4.2.2 สัญญาแต่งตั �งผู้จัดจําหน่าย 

คู่สัญญา /  

ความสัมพันธ์กบับริษัท 
สาระสําคัญของบริการตามสัญญา ระยะเวลาสัญญา 

1. สญัญาระหวา่งบริษัท (“เจ้าของ

สนิค้า”) กบับริษัท แมส มาร์เกต็ติ �ง 

จํากดั  (“ผู้จดัจําหน่าย”) 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท:  -ไม่ม ี- 

บริษัทขายผลติภณัฑ์ของบริษัทตามที�กําหนด

ในสญัญาให้แก่ผู้จ ัดจําหน่าย  เพื�อนําไปจัด

จําหน่ายในร้านค้าปลีกและขายส่งในประเทศ

ที� เป็น Traditional Trade และไม่ใช่ Chain 

Store โดยผู้จัดจําหน่ายจะได้รับค่าตอบแทน

เป็นร้อยละของราคาขายสนิค้าให้ร้านค้าสง่ 

ระยะเวลา 2  ปี  (วันที�  7 เมษายน 

2556 – 6 ตุลาคม 2558)  และต่ออายุ

ใหม่เป็น วันที�  7 เมษายน 2558 - 6 

เมษายน 2560 และสามารถต่ออายุ

โดยอตัโนมติั งวดละ 2 ปี ตามเงื�อนไข

ที�กาํหนดในสญัญา 

2. สญัญาระหว่างบริษัท (“เจ้าของ

สนิค้า”) กบับริษัท เดอเบล จํากดั 

(“ผู้จดัจําหน่าย”) 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท:  -ไม่ม ี- 

บ ริ ษั ทข าย ผลิตภัณ ฑ์ ขอ งบ ริ ษั ทต าม ที�

กําหนดในสญัญาให้แก่ผู้จัดจําหน่าย  เพื�อ

นําไปจัดจําหน่ายในร้านค้าปลกีและร้านค้า

ส่งในประเทศที�ไม่ใช่ Chain Store โดยผู้จัด

จําหน่ายจะได้รับค่าตอบแทนเป็นร้อยละของ

ราคาขายสนิค้าให้ร้านค้าส่ง  

ระยะเวลา 3 ปี  (วันที� 10 ตุลาคม 

2556 - 9 ตุ ล า ค ม  2559)   แ ล ะ

สามารถต่ออายุโดยอตัโนมติั งวดละ 

3 ปี ตามเงื�อนไขที�กําหนดในสญัญา 
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4.2.3 การประกันภยัทรัพย์สนิ 

บริษัทได้ทําประกนัภัยความเสี�ยงภัยทรัพย์สนิ รวมถึงการประกันภัยธุรกิจหยดุชะงัก สําหรับโรงงานบางชัน 

และโรงงานคลอง 13 ทุนประกันรวมทั �งสิ �น 900.50 ล้านบาท ซึ�งครอบคลมุมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินที�ทํา

ประกันภัยดังกล่าว และทําประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทุนประกัน 10 ล้านบาท 

รายละเอียดสรุปได้ดงันี � 

ประเภทกรมธรรม์ 
บริษัท

ประกนั 
ทรัพย์สนิที�เอาประกนัภยั 

ทุนประกนั 

(ล้านบาท) 

ระยะเวลา

ประกนัภยั 
ผู้เอาประกนัภยั 

1. กรมธรรม์ประกนัความ

เสี�ยงภยัทรัพย์สนิ 

บมจ.  

ทิพยประกนัภัย 

เลขที� 8,18,19 หมู่ 7 ตําบลพืชอุดม       
อ.ลาํลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 และ 
เลขที� 9/3 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนันา
ยาว กรุงเทพฯ 10230 
- สิ�งปลูกสร้างตัวอาคาร รวมถึงส่วน

ปรับปรุงต่อเตมิอาคาร ฯลฯ  
- เฟอร์นิเจอร์ เครื�องใช้และอุปกรณ์

สํ า นั ก ง า น  ร ว ม เ ค รื� อ ง ต ก แ ต่ ง
สาํนกังาน 
- เครื�องจกัร เครื�องมอืและอปุกรณ์  
- สต๊อกสินค้าสําเร็จรูป สินค้าระหว่าง

ผลติ วตัถดุิบ และบรรจภุณัฑ์ 

1,204.50* 1 กย.58 - 31 

ส.ค. 59 

บริษัท เซป็เป้ จํากดั 

(มหาชน) 

 

 

 

 

 

- การประกนัภัยธรุกิจหยุดชะงัก 50.00* 

2. กรมธรรม์ประกนัภยั

ความรับผดิตาม

กฎหมายต่อ

บคุคลภายนอก 

บมจ.  

ทิพยประกนัภัย 

- การเสยีชีวติ การบาดเจ็บทางร่างกาย
หรือการเจ็บป่วยของบคุคลภายนอก 
- ความสญูเสยีหรือเสยีหายต่อ

ทรัพย์สนิของบุคคลภายนอก 

10.00 31 ส.ค. 58 - 

31 ส.ค. 59 

บริษัท เซป็เป้ จํากดั 

(มหาชน) 

 

หมายเหต ุ* จํากดัความคุ้มครอง กรณีที�เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายตอ่ทรัพย์สินที�เอาประกนัภยั อนัเนื�องมาจากไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ภยัระเบิด, 

ภยัจากยวดยานพาหนะ. ภยัเนื�องจากนํ �า. ภยัทางอากาศ, ภยัจากควนั, ภยัลมพายุ, ภยัแผ่นดินไหวหรือภเูขาไฟ และจํากัดความ

คุ้มครอง กรณีสูญเสียกําไรขั �นต้น เป็นผลมาจากความเสียหายของทรัพย์สิน ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัความเสี�ยงภยัทรัพย์สิน 

(ไม่คุ้มครองความเสียหายเนื�องจากเครื� องจักรหยุดชะงัก) ในวงเงินไม่เกิน 2.00 ล้านบาทตอ่ครั �ง และตลอดระยะเวลาเอา

ประกนัภยั 

4.3 เครื�องหมายการค้าที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

บริษัทเป็นเจ้าของเครื�องหมายการค้าหรือตราสนิค้า (Brand Logo) ซึ�งได้จดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญากระทรวงพาณชิย์ ได้แก่ “เซ็ปเป้” “บิวติ ดริ �งค์” “โมก ุโมก”ุ เป็นต้น โดยการจดทะเบียนเครื�องหมายการค้าแต่

ละเครื�องหมายมีอาย ุ10 ปี นับแตว่ันที�จดทะเบียนและสามารถต่ออายไุด้คราวละ 10 ปี และบริษัทยงัมีเครื�องหมาย

การค้าที�จดทะเบียนในตา่งประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง ได้แก่ “Mogu Mogu” เป็นต้น  

นอกจากนี � บริษัทได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้ เดียว (Exclusive) ตามสญัญาอนุญาตให้ใช้เครื�องหมายการค้า ที�

บริษัท (“ผู้รับอนญุาต”) ทํากบับริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (“ผู้ ให้อนญุาต”) (เป็นบริษัทที�เกี�ยวข้องกบับริษัท มี
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กลุม่ครอบครัวรักอริยะพงศ์ ถือหุ้นร้อยละ 100) สาํหรับการใช้เครื�องหมายการค้าทุกรายการที� บริษัท เซปเป้ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั เป็นเจ้าของ ทั �งในประเทศไทยและต่างประเทศทั�วโลก เพื�อวัตถปุระสงค์ในการผลติ จําหน่าย และ

โฆษณาการจําหน่ายสนิค้าของบริษัท โดยไม่มีค่าตอบแทน เป็นระยะเวลา 20 ปี เริ�มตั �งแต่วันที� 1 ตุลาคม 2556 

จนถึง 30 กันยายน 2576 ซึ�งเครื�องหมายการค้าที�บริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้ดงักล่าวเป็นเครื�องหมายการค้าที�จด

ทะเบียนในต่างประเทศทั �งหมด เช่น ประเทศอิสราเอล ประเทศอินโดนีเซยี เป็นต้น โดยสว่นใหญ่เครื�องหมายการค้า

มีอาย ุ10 ปี นับแต่วันที�จดทะเบียนและสามารถต่ออายไุด้ โดยบริษัทอยู่ระหว่างการดําเนินการโอนเครื�องหมาย

การค้าเหลา่นั �นมาจดทะเบียนในนามของบริษัท  

บริษัทจะทําการต่ออายุเครื�องหมายการค้า เมื�อถึงกําหนดเวลาต่ออายุ นอกจากนี � เมื�อบริษัทมีการออก

ผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้าใหม่ๆ บริษัทหรือบริษัทย่อยจะดําเนินการขอจดทะเบียนเครื�องหมายการค้าใหม่ตาม

ความเหมาะสม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 บริษัทเป็นเจ้าของเครื�องหมายการค้าที�สาํคญั ได้แก่ 

ลําดับที�  รูปเครื� องหมายการค้า เจ้าของ
กรรมสทิธิ� 

เลขทะเบียน  
(ประเทศที�จด

ทะเบียน) 

ระยะเวลา 

1 

 

บริษัท ค343965 

(ไทย) 

15 ต.ค. 2553 - 12 ม.ค. 

2563 

 

2 

 

บริษัท ค300396 

(ไทย) 

23 ก.ค. 2551 - 22 ก.ค. 

2561 

3 

 

บริษัท ค300397 

(ไทย) 

23 ก.ค. 2551 - 22 ก.ค. 

2561 

4 บริษัท ค326260 

(ไทย) 

31 ก.ค. 2552 - 30 ก.ค. 

2562 
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ลําดับที�  รูปเครื� องหมายการค้า เจ้าของ
กรรมสทิธิ� 

เลขทะเบียน  

(ประเทศที�จด

ทะเบียน) 

ระยะเวลา 

5 

 

บริษัท ค308716 

(ไทย) 

14 ต.ค. 2551 - 13 ต.ค. 

2561 

6 

 

บริษัท  ค353901 

(ไทย) 

11 ก.พ. 2554 - 10 ก.พ. 

2564 

7 บริษัท  ค354273 

(ไทย) 

2 มิ.ย. 2554 – 1 มิ.ย. 2564 

 

8 

 

บริษัท  ค353905 

(ไทย) 

2 มิ.ย. 2554 – 1 มิ.ย. 2564 

 

9 

 

บริษัท     012820973      

(EUROPEAN 

UNION ) 

19 ก.ย. 2557 – 25 เม.ย. 

2567 

10 

 

บริษัท  4-2010-006531  

(PHILIPPINES) 

6 ม.ค. 2554 - 6 ม.ค. 2564 

11 

 

บริษัท   219682 

(ISRAEL) 

12 มี.ค. 2552 - 12 มี.ค. 

2562 

12 

 

บริษัท  261229   

(ISRAEL) 

12 ธ.ค. 2556 - 12 ธ.ค. 

2566 
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ลําดับที�  รูปเครื� องหมายการค้า เจ้าของ
กรรมสทิธิ� 

เลขทะเบียน  

(ประเทศที�จด

ทะเบียน) 

ระยะเวลา 

13 

 

บริษัท  D00 2010 039941    

(INDONESIA) 

5 พ.ย. 2553 - 5 พ.ย. 2563 

14 

 

บริษัท  D00 2008 030571  

(INDONESIA) 

22 ส.ค. 2551 - 22 ส.ค. 

2561 

 

4.4 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทย่อย ดงันี � 

บริษทัย่อย วันที�บริษัท         

เข้าลงทุน 

ทุนชําระ

แล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นของ
บริษทั 

(ร้อยละ) 

มูลค่าเงนิลงทุน

ตามราคาทุน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนต่อมูลค่า

สินทรัพย์รวมของ
บริษทั 

(ร้อยละ) 

บริษัทย่อยทางตรง 

1. PT. Sappe Indonesia 

   (Sappe Indo) 

31 ธนัวาคม 

2555 

116.93  

 

51.00 82.03 3.61 

2. Sappe Europe s.r.o. 

   (Sappe Europe) 

1 กรกฎาคม 

2556 

0.27 60.00 0.16 0.01 

3. บริษัท เซป็เป้ โฮลดิ �ง (ประเทศ

ไทย) จํากัด (Sappe Holding) 

8 พฤษภาคม 

2558 

2.50 100.00 2.50 0.11 

บริษัทย่อยทางอ้อม 

1. Sappe Trading (Hong Kong) 

Company Limited  

   (Sappe Trading Hong Kong) 

23 มิถนุายน 

2558 

- 100.00 - - 

2. Sappe Hong Kong  

   Company Limited 

   (Sappe Hong Kong) 

11 ธนัวาคม  

2558 

- 100.00 - - 
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4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจที�มีความเกี�ยวเนื�องกับธุรกิจหลกัของบริษัท ที�มีศกัยภาพในการสร้างผลกําไรและมี

โอกาสในการเจริญเตบิโต เพื�อเพิ�มความสามารถในการทํากําไรของบริษัท หรือเป็นธุรกจิที�เอื �อประโยชน์ (Synergy) ให้กบั

บริษัท โดยสามารถสนับสนุนการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความครบวงจรมากขึ �น หรือสร้างมูลค่าเพิ�ม (Value 

Added) ให้แก่ธุรกจิของบริษัท  

บริษัทได้กาํหนดนโยบายการควบคมุและกาํกบัดูแลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที�บริษัทเข้าไปลงทุน เพื�อให้

สามารถควบคมุดแูลการจดัการ และการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ�งของบริษัท 

รวมทั �งมีมาตรการในการตดิตามการบริหารของบริษัทร่วมเพื�อดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัท โดยหากเป็น

การลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคมุและกําหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการสง่ตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 

และเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้ น โดยผู้ แทนของบริษัทมีหน้าที�ออกเสียงในที�ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที�

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาไว้ สาํหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษทัไม่มีนโยบายเข้าไปควบคมุมากนกั ทั �งนี �การจะสง่

ตวัแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมของบริษัทดงักลา่ว บริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม และ

ขึ �นกบัข้อตกลงร่วมกนัเป็นสาํคญั 

ปัจจบุนับริษัทมีการลงทนุในบริษัทย่อย 3 บริษัท โดยมีการกํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินงานของบริษัทย่อย

อยา่งใกล้ชิด เพื�อให้เป็นไปตามเป้าหมายที�บริษัทได้กําหนดไว้ ซึ�งปัจจบุันบริษัทได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษัทในการแต่งตั �งบุคคลที�มีคณุสมบัติและประสบการณ์ที�เหมาะสมเพื�อดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย ได้แก่ 

นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และนางญาตา อ่อนอิน ดํารงตําแหน่งกรรมการใน PT. Sappe Indonesia 2 ท่าน จาก

จํานวนกรรมการของ PT. Sappe Indonesia รวมทั �งสิ �น 3 ท่าน สาํหรับ Sappe Europe s.r.o เนื�องด้วยข้อจาํกดัทางกฎหมาย

ของประเทศสโลวาเกยี ที�กําหนดให้กรรมการที�จะดาํรงตําแหน่งนั �น ต้องมีภูมิลาํเนาอยู่ในประเทศสโลวาเกีย จึงทําให้การ

แตง่ตั �งตวัแทนจากบริษัทเพื�อเป็นกรรมการใน Sappe Europe s.r.o ตามนโยบายการควบคมุและกํากับดูแลบริษัทย่อย

และบริษัทร่วม มีความยุ่งยากในทางปฏิบ ัติ ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้อนุมัติการกําหนดกฎบัตรสําหรับ

คณะกรรมการและตารางอํานาจดําเนินการของ Sappe Europe s.r.o เพื�อให้คณะกรรมการของ Sappe Europe  s.r.o

ยึดถือและปฏิบัตติาม เพื�อให้บริษัทใช้เป็นมาตรการเพื�อกํากับดูแล Sappe Europe s.r.o ได้ทันที สําหรับบริษัท เซ็ปเป้     

โฮลดิ �ง (ประเทศไทย) จํากัด มีกรรมการบริษัท 3 ท่าน คือ นายอดิศกัดิ� รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และ  

นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ 

ทั �งนี � ในปัจจบุันบริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทร่วมใดๆ  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

- ไม่มี - 
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6. ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสําคัญอื�น 

บริษัท :  บริษัท เซป็เป้ จาํกดั (มหาชน) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :  ประกอบธรุกิจผลติและจําหน่ายเครื�องดื�มเพื�อสขุภาพ   

ที�ตั �งสํานักงานและโรงงาน : 1)  สํานกังานใหญ่ และโรงงานที� 1   

 เลขที� 9/3 นิคมอตุสาหกรรมบางชนั ซอยเสรีไทย 56 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว 

เขตคนันายาว กรุงเทพฯ 10230 

2) สํานกังานสาขา และโรงงานที� 2 

เลขที� 8 หมู่ที� 7 ถนนทางหลวงชนบท ปท.3012 (เลยีบคลอง 13 ฝั�งตะวันตก) 

 ตําบลพืชอดุม อําเภอลําลกูกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 

 3) สํานกังานสาขา 

  เลขที� 2 ซอยพระรามเก้า 28 ถนนพระรามเก้า แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

  กรุงเทพฯ 10240 

เลขทะเบียนบริษัท :  0107556000591 

Home Page :  www.sappe.com 

โทรศัพท์ :  0-2319-4949 

โทรสาร :  0-2319-7337 

อีเมลนักลงทุนสมัพันธ์  : ir@sappe.com 

ทุนจดทะเบียน :  304,620,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 304,620,000 หุ้น มูลค่าหุ้น 

  ละ 1 บาท  

ทุนชําระแล้ว : 301,334,496 บาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 301,334,496 หุ้น มูลค่า 

  หุ้นละ 1 บาท (ณ วนัที� 13 มกราคม 2559)   

 

6.1 ข้อมูลบริษัทย่อย 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 มีบริษทัย่อยทั �งหมด 3 แห่ง ดงันี � 

1) PT. Sappe Indonesia จดทะเบียนจัดตั �งในประเทศอินโดนีเซีย ดําเนินธุรกิจนําเข้า จัดจําหน่าย และทํา

การตลาดให้กบัเครื�องดื�มเซ็ปเป้อย่างครบวงจรในประเทศอนิโดนีเซีย  

สาํนักงาน  : Generali Tower, Grand Rubina Business Park, 17th Floor, 

 Kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta 
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จํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้ว   : 5,000 หุ้น  

ราคาต่อหุ้น    : 1,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ชนิดของหุ้น    : หุ้นสามญั 

จํานวนหุ้นที�บริษัทถอื   : จํานวน 2,550 หุ้นหรือร้อยละ 51 จากจํานวนหุ้นทั �งหมด 

2) Sappe Europe s.r.o จดทะเบียนจัดตั �งในประเทศสโลวาเกีย ดําเนินธุรกิจจัดจ้างผลติ จําหน่ายและทํา

การตลาดเครื�องดื�มเซ็ปเป้ในแถบประเทศยโุรป  

สาํนักงาน    : Goláňova 3140/5 Bratislava 821 03 

มลูค่าหุ้นที�จาํหน่ายได้แล้ว   : 6,639 ยโูร (ประมาณ 0.27 ล้านบาท) 

ชนิดของหุ้น    : หุ้นสามัญ 

จํานวนหุ้นที�บริษัทถอื  : ร้อยละ 60 ของจํานวนหุ้นทั �งหมด 

 3) บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ �ง (ประเทศไทย) จํากัด จดทะเบียนจัดตั �งในประเทศไทย ดําเนินธุรกิจเพื�อลงทุนใน

บริษัทย่อย  

 สาํนักงาน   : เลขที� 8 หมู่ 7 ตําบลพืชอุดม อําเภอลําลกูกา จงัหวดัปทุมธานี 

ทนุจดทะเบียน   : 10 ล้านบาท   

มลูค่าหุ้นที�จาํหน่ายได้แล้ว  : 2.5 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน 

ราคาต่อหุ้น  : 10 บาท 

ชนิดของหุ้น   : หุ้นสามัญ 

จํานวนหุ้นที�บริษัทถอื : ร้อยละ 100 ของจํานวนหุ้นทั �งหมด 

 

ในระหว่างปี 2558 บริษัทได้จดทะเบียนบริษัทย่อยทางอ้อม 2 แห่ง ได้แก่ 1) Sappe Trading (Hong Kong) 

Company Limited เพื�อดําเนินธุรกิจเพื�อนําเข้า สง่ออก และจดัจําหน่ายสนิค้าของบริษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน) และ     

2) Sappe Hong Kong Company Limited เพื�อดําเนินธุรกิจให้บริการด้านบริหารจดัการ โดยบริษัทย่อยทางอ้อมทั �งสอง

แห่งถือหุ้นโดยบริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ �ง (ประเทศไทย) จาํกดั ในอตัราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทยอ่ยทางอ้อม

ทั �งสองแห่งยงัไม่มีการเรียกชําระค่าหุ้นแตอ่ย่างใด 

 

ทั �งนี � รายชื�อกรรมการของแตล่ะบริษทัปรากฎตามเอกสารแนบ 2 
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6.2 บุคคลอ้างอิง 

1) นายทะเบยีนหลกัทรัพย์  

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

93 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์  02-009-9000  

โทรสาร 02-009-9991 

เว็บไซต์ http://www.set.or.th/tsd/th/tsd.html 

Email SETContactCenter@set.or.th 

 

2) ผู้สอบบัญช ี   

1. คณุสุรีย์รัตน์  ทองอรุณแสง       ทะเบียนเลขที� 4409              

2. คณุพรทิพย์   ริมดุสิต            ทะเบียนเลขที� 5565  

3. คณุบณัฑิต   ตั �งภากรณ์            ทะเบียนเลขที� 8509  

สาํนักงาน : บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั (“KPMG”)  

1 เอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชั �น 50-51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 

โทรศพัท์ :  02-677-2000 

 

3) ผู้ประสานงาน  

- นางสาวศรัณยา ธนาวดี   เลขานุการบริษัท 

โทร. 02-319-4949 ต่อ 4191   E-mail: saranya.th@sappe.com 

- นายชินวิทย์ เลศิบรรณพงษ์   ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

โทร 02-319-4949 ต่อ 312   E-mail: ir@sappe.com 

 

6.3 ข้อมูลสําคัญอื�น 

 - ไม่ม ี- 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

 
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

  ในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 304,620,000 บาท เรียกช าระแล้ว 300,821,943 บาท เป็น
หุ้นสามญั 300,821,943 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท โดยเป็นจ านวนหุ้นที่ออกขายให้แก่ประชาชนครัง้แรก (IPO) ในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจ านวน 75,000,000 หุ้น และจากการที่ผู้บริหารและพนกังานได้ใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ครัง้ที่ 1 (“ใบส าคญัแสดง
สทิธิ” หรือ “SAPPE-WA”) ในงวดแรกในเดือนมิถนุายน 2558 จ านวน 821,943 หุ้น (ทัง้นี ้จ านวนหุน้ทีเ่กิดจากการใช้สิทธิ
ที่จะซ้ือหุ้นตาม SAPPE-WA ในงวดเดือนธันวาคม 2558 จ านวน 512,553 หุ้น บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียน
เปลีย่นแปลงทนุช าระแลว้ต่อนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ในวนัที ่13 มกราคม 2559)   
 

7.2 ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

ล าดับที่ ชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วน (%)            

ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
1 นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ 45,101,071 14.99 

2 นางสมนกึ ไอศรูย์พิศาลศิริ 44,845,276 14.91 

3 นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 33,845,738 11.25 

4 นายอดศิกัดิ ์ รักอริยะพงศ์ 33,800,000 11.24 

5 นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ 28,889,998 9.60 

6 นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ 23,855,440 7.93 

7 UBS AG SINGAPORE BRANCH 
(โดยนายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ และ 
นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์) 

15,000,000 4.99 

8 นายสมพงศ์  ชลคดีด ารงกลุ 6,171,400 2.05 

9 กองทนุเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ 4,763,200 1.58 

10 กรุงไทย ซีเลค็ทีฟ อิควิตี ้ฟันด์ 3,471,900 1.15 

รวม 239,744,023 79.70 
  
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ โดยพฤติการณ์มีอิทธิผลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินการ
ของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

ด้วยครอบครัวรักอริยะพงศ์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จึงมีสว่นในการก าหนดนโยบายการจดัการและการ
ด าเนินงานของบริษัทโดยผา่นความเห็นชอบของที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจ านวน 4 คน ได้แก่ นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ นายอดิศกัดิ์ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต 
รักอริยะพงศ์ และนายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ จากกรรมการบริษัททัง้หมด 9 คน 
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 อย่างไรก็ตาม ในวนัที่ 13 มกราคม 2559 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วจาก 300,821,943 บาท 
เป็น 301,334,496 บาท ซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้บริหารและพนกังาน ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตาม  SAPPE-WA 
ส าหรับงวดการใช้สิทธิประจ าเดือนธันวาคม 2558 และมีการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนการถือครองหุ้นของผู้ ถือหุ้นใหญ่ โดย      
นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ และนางสมนกึ ไอศรูย์พิศาลศิริ ได้โอนหุ้นของตนเองรวมคิดเป็นร้อยละ 26.87 ของทนุจดทะเบียนช าระ
แล้วให้แก่บตุรชายและบตุรสาว ได้แก่ นายอดิศกัดิ์ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ และ
นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ ทัง้นี ้การโอนหุ้นดงักลา่วเป็นการจดัการทรัพย์สนิของสมาชิกในครอบครัวโดยไม่มีผลกระทบต่อการ
ควบคมุภายในบริษัทและไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินการภายในบริษัทแตอ่ยา่งใด สรุปรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
  

ช่ือ ความสัมพันธ์ จ านวน 
ก่อนการโอน 

จ านวน  
(โอนออก)/รับโอน 

จ านวน 
หลังการโอน 

นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ บิดา / กรรมการและประธาน
บริษัท 

45,159,606 (40,598,962) 4,560,644 

นางสมนกึ ไอศรูย์พิศาลศริิ มารดา 44,867,914 (40,360,748) 4,507,166 

นายอดศิกัดิ ์รักอริยะพงศ์ บุ ต ร ช า ย  /  ร อ ง ป ร ะ ธ า น
ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ ป ร ะ ธ า น
กรรมการบริหาร 

33,934,997 17,989,269 51,924,266 

นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ บุต ร ส า ว  /  ก ร ร มกา ร แ ล ะ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

33,868,607 20,231,533 54,100,140 

นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ บุตรชาย / กรรมการ ประธาน
เ จ้ า ห น้ า ท่ี ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ล ะ
รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ี
การเงิน 

33,934,997 22,486,586 56,421,583 

นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ บตุรชาย  33,883,160 20,244,322 54,127,482 
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สรุปรายการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2558 – วนัท่ี 13 มกราคม 2559 มีดงันี ้ 

ล าดับ ช่ือกรรมการ / ผู้บริหาร ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้นท่ีถือครองคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

หมายเหตุ 
1 มกราคม 2558 

เพิ่มขึน้  
(ลดลง) 

13 มกราคม 2559 

1 นายนที   อ่อนอิน ประธานกรรมการ 0 0 0 นางญาตา อ่อนอิน (คูส่มรส) ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 0.015 
2 นายอดศิกัดิ ์ รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการและ 

ประธานกรรมการบริหาร 
11.266 5.965 17.231  

3 นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ กรรมการ และประธานบริษัท 15.000 (13.487) 1.513  
4 นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการและ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
11.266 6.687 17.953  

5 นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบตักิาร และรักษาการ
ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน 

11.266 7.457 18.723  

6 นางนิรัชรา ศริิอ าพนัธ์กลุ กรรมการอิสระ 0 0 0  
7 นายธนา  เธียรอจัฉริยะ กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
0 0 0  

8 นางสาวกลัณิการ์ ตริยางกรูศรี กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

0 0.017 0.017  

9 นายสรัุตน์  ประลองศลิป์ กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

0 0 0  

10 นายเมธี  จารุมณีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีขายและ
การตลาด 

0 0 0  

11 นางสาวศรัณยา ธนาวดี เลขานกุารบริษัทและผู้ช่วย
ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 

0 0.005 0.005  
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7.3  การออกหลักทรัพย์อื่น 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท 
เมื่อวนัท่ี 28 ตลุาคม 2556 บริษัทได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นให้ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง

สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ประเภทระบช่ืุอผู้ ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารที่
ด ารงต าแหน่งกรรมการ) และพนกังานของบริษัท (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ “SAPPE-WA”) จ านวน 4,620,000 หน่วย 
ซึ่งจัดสรรแล้วในวนัแรกที่หุ้นของบริษัทเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดที่ส าคญัของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ สรุปได้ดงันี ้

 
ประเภทและชนิดของใบส าคญัแสดง
สิทธิที่เสนอขาย 
 

: ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท  เซ็ปเป้ จ ากัด 
(มหาชน) ที่ออกให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้ บริหารที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ) และพนกังานของบริษัท ครัง้ที่ 1 (SAPPE-WA) ชนิดระบุ
ช่ือผู้ ถือ และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 4,620,000 หนว่ย 
วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ : วนัท่ี 25 มิถนุายน 2557 
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ : 4 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ  
จ านวนหุ้นสามัญที่จดัสรรเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ 

: 4,620,000 หุ้ น มูลค่าตราไว้หุ้ นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.54 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทหลงัการเสนอขายหุ้น IPO  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศนูย์บาท) 
วิธีการจดัสรร : จัดสรรโดยตรงให้แก่ผู้ บริหาร (รวมถึงผู้ บริหารที่ด ารงต าแหน่ง

กรรมการ)  และพนกังานของบริษัท โดยไมผ่า่นผู้ รับช่วงซือ้หลกัทรัพย์  
ผู้บริหารและพนกังานซึง่มีสทิธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิจะต้อง
มีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1) มีสถานะเป็นผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ณ วันที่จัดสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิ มาเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 1 ปี 

2) จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ผู้บริหารและพนกังานแต่ละรายจะ
ได้รับ ไม่จ าเป็นต้องมีจ านวนเท่ากัน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับต าแหน่ง 
ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ อายงุาน ผลงาน ความสามารถ 
ประสทิธิภาพและการปฏิบตัิงานท่ีผา่นมา รวมถึงผลประโยชน์ที่
คาดวา่จะท าให้แก่บริษัทในอนาคต 

อัตราการใช้สทิธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญั 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมี
การปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ : ต ่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO Price) ไม่
เกินร้อยละ 25 หรือเทา่กบั 10.125 บาทตอ่หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับ
ราคาใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ :  ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ SAPPE-WA สามารถใช้สิทธิในการซือ้หุ้น
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สามญัที่ออกใหมข่องบริษัท เมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามที่ก าหนด 
นับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยเร่ิมใช้สิทธิครัง้แรกได้
ภายหลงัจากใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุครบ 12 เดือน นับจากวนัที่
ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
เมื่อครบก าหนดระยะเวลา
(เดือนที)่ นบัจากวนัท่ีออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ใช้สทิธิได้ไมเ่กิน 
(ร้อยละของจ านวนใบส าคญัแสดง

สทิธิที่ได้รับการจดัสรร) 
12  

(เดือนมิถนุายน 2558) 
20% 

18 
(เดือนธนัวาคม 2558) 

30% 

24 
(เดือนมิถนุายน 2559) 

40% 

30 
(เดือนธนัวาคม 2559) 

55% 

36 
(เดือนมิถนุายน 2560) 

70% 

42 
(เดือนธนัวาคม 2560) 

100% 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ SAPPE-WA สามารถใช้สิทธิได้ในวนัท าการ
สดุท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของแต่ละปีปฏิทิน 
ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ  
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวัน
ก าหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อน าไปใช้สิทธิได้ในวัน
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อๆ ไปได้ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 
แต่หากครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิแล้ว ใบส าคญัแสดง
สทิธิใดๆ ที่ไมถ่กูใช้สทิธิจะถกูยกเลกิและสิน้ผลไป  
ส าหรับการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายให้ตรงกบัวนัครบก าหนดอายใุบส าคญั
แสดงสิทธิ ซึ่งหากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการของธนาคาร
พาณิชย์ ให้เลื่อนเป็นวันท าการสุดท้ายก่อนวันครบก าหนดอายุ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 
 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการ
ใช้สิทธิ 

: ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ SAPPE-WA ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้
หุ้นสามญัของบริษัทจะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ  ระหว่าง
เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ลว่งหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วนั
ท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ จนครบอายขุองใบส าคญั
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แสดงสิทธิ ส าหรับการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายก าหนดให้มีระยะเวลาแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายเท่ากบั 15 วนัท าการ ก่อนวนั
ก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย  

เงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสทิธิ 

 1. ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องมีสภาพเป็นผู้บริหาร  และ/หรือ
พนกังานของบริษัท ในวนัก าหนดการใช้สทิธินัน้ๆ 

2. เง่ือนไขส าหรับผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่พ้นสภาพเป็นผู้บริหาร 
และ/ หรือพนกังานของบริษัท ในกรณีตา่งๆดงันี ้
2.1 กรณีพิการ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงก าหนดใช้สิทธิ

แปลงสภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทนัที และใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ถึงก าหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิ
ได้ตามกรณีทัว่ไป 

2.2 กรณีถึงแก่กรรม ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงก าหนดใช้
สิท ธิแปลงสภาพให้สามารถใ ช้สิทธิ ไ ด้ทันที โดยผู้ รับ
ผลประโยชน์ และใบส าคัญแสดงสิทธิที่ถึงก าหนดใช้สิทธิ
แปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ตามกรณีทัว่ไปโดย
ผู้ รับผลประโยชน์ 

2.3 กรณีเกษียณอายุ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ถึงก าหนดใช้
สิทธิแปลงสภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที และใบส าคัญ
แสดงสทิธิที่ถึงก าหนดใช้สทิธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้
สทิธิได้ตามกรณีทัว่ไป 

2.4 กรณีการส้ินสภาพการจ้างงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ซ่ึงรวมถึง
การลาออก การเลิกจ้างหรือให้ออกจากงาน ไม่ว่าด้วย
สาเหตุใดๆ  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงก าหนดใช้สิทธิ 
แปลงสภาพจะถูกยกเลิกไป และใบส าคัญแสดงสิทธิที่
ก าหนดใช้สทิธิแปลงสภาพได้แล้ว ต้องใช้สทิธิภายใน 30 วนั
หลงัจากสิน้สภาพการจ้างงาน หรือสิน้อายใุบส าคญัแสดง
สทิธิ แล้วแตอ่ยา่งใดจะถึงก่อน 

เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงการใช้สทิธิ 

: เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขของ
การปรับสิทธิเมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบุในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ 
โดยบริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ 
เมื่อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไป
กวา่เดิม 

(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้ นสามัญของ
บริษัทอนัเป็นผลจากการรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 
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(2) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและ/หรือ
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลใดๆในราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้น
สามญัที่ออกใหม่ที่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น
สามญัของบริษัทที่ค านวณได้ตามที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ 

(3) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลง
สภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ เช่น หุ้นกู้ แปลงสภาพหรือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชน
ทั่วไป และ/หรือบุคคลใดๆ โดยราคาสุทธิต่อหุ้ นของหุ้ น
สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิในหลักทรัพย์นัน้   
ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทที่
ค านวณได้ตามที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ 

(4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญั
ที่ออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

(5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 
ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้ส าหรับการด าเนินงานใน
รอบระยะเวลาบญัชีใดๆส าหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ SAPPE-WA 

(6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆอันจะท าให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิ SAPPE-WA เสียสิทธิและผลประโยชน์อนัพึงได้ โดยที่
เหตกุารณ์ใดๆนัน้ไม่ได้ก าหนดอยู่ในข้อ (1)-(5) ข้างต้น ซึ่ง
บริษัทจะพิจารณาเพื่อก าหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้
สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิใหม่ เพื่อไม่ให้สิทธิของผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ SAPPE-WA ด้อยไปกวา่เดิม 

ทัง้นี ้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาก าหนด
เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการปรับหรือการ
เปลีย่นแปลงอตัราการใช้สทิธิ และราคาใช้สทิธิ  

เงื่อนไขอื่นๆ : ให้ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสทิธินี ้การเข้าเจรจา 
ตกลง ลงนามในเอกสาร และสญัญาต่างๆที่เก่ียวข้อง รวมทัง้
ด าเนินการตา่งๆที่จ าเป็น และสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัใบส าคญัแสดง
สทิธิและการออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้ซึ่งรวมถึงการ
น าใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้ นสามัญที่ เกิดจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอตัราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะ
เป็นการปรับตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ  
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นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสทิธิ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิ : -ไมม่ี- 
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกดิจาก
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

: ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
 
7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล   
 
        บริษัทและบริษัทยอ่ยก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ยดงักลา่วเป็นไปตามแนวทางเดียวกนั ดงันี ้
 

บริษัทก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้และ
หกัส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวในแต่ละคราว อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดต่อผู้ ถือหุ้น เช่น ผลการ
ด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง กระแสเงินสด ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุน เง่ือนไขและ
ข้อก าหนดในสญัญาต่างๆ ที่บริษัทผกูพนัอยู่ รวมทัง้ข้อจ ากดัทางกฎหมาย ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัท
อย่างมีนยัส าคญั ทัง้นีบ้ริษัทจะน ามติของคณะกรรมการบริษัทที่อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลเสนอเพื่อขออนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
เว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซึง่คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอจะท าเช่นนัน้ได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
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8.     โครงสร้างการจดัการ 

 โครงสร้างการจัดการ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ *บริษัทวา่จ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2558 เป็นรายไตรมาส

คณะกรรมการบริษัท 
นายนที  อ่อนอิน (ประธาน) 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน* ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
นางสาวปิยจิต  รักอริยะพงศ์ 

ประธานเจ้าหน้าที่ขายและการตลาด 
นายเมธี  จารุมณีโรจน์ 

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
นายอานุภาพ  รักอริยะพงศ์ 

สายงานพฒันาธุรกิจ สายงานกลยทุธ์และ
การเงิน 

สายงานปฏิบติัการ สายงานการตลาด สายงานธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ 

สายงานบริการองค์กร สายงานขายใน
ประเทศ 

สายงานจดัสง่และ
คลงัสินค้า 

สายงานวิจยัและ
พฒันา 

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 
นายอานุภาพ  รักอริยะพงศ์ (รักษาการ) 

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ประธานบริษัท 
นายอนันท์  รักอริยะพงศ์ 

คณะกรรมการบริหาร 
นายอดิศักด์ิ  รักอริยะพงศ์ (ประธาน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
นายธนา  เธียรอัจฉริยะ (ประธาน) 

ฝ่ายบญัชี 
น.ส.ศรัณยา  ธนาวดี 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
บคุคล 
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โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ถกูปรับเปลี่ยนเป็น “คณะท างานบริหารความเสี่ยง” และถกูปรับออก
จากโครงสร้างบริษัทโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัที่ 19 มีนาคม 2558  
อย่างไรก็ตาม คณะท างานบริหารความเสี่ยงดงักล่าวยงัคงท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานบริหาร
ความเสีย่งของบริษัท ตามเดิมทกุประการ 

โดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
คณุสมบตัิครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 
8.1.1  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความเช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทในด้าน Business 
Knowledge, Accounting & Finance, Management, Business Strategy และ Corporate Governance และมี
คณุสมบตัิสอดคล้องตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชน กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ต้องเป็น
บคุคลที่สามารถอทุิศตนและเวลาเพื่อปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบได้อยา่งเต็มที่  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 9 คน ประกอบด้วย 

ชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายนที ออ่นอิน ประธานกรรมการ 
2. นายอดศิกัดิ์ รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการ 
3. นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ กรรมการ 
4. นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ กรรมการ 
5. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการ 
6. นางนิรัชรา ศิริอ าพนัธ์กลุ กรรมการอิสระ  
7. นายธนา เธียรอจัฉริยะ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
8. นางสาวกลัณิการ์ ตริยางกรูศรี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
9. นายสรัุตน์ ประลองศิลป์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

โดยมีนางสาวศรัณยา ธนาวดี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
 
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท มีจ านวน  9 คน ซึ่งเป็นจ านวนที่เหมาะสมกบัขนาดของกิจการ มีกรรมการที่

ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 คน โดยจ านวนของกรรมการอิสระเป็นจ านวนมากกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการท่ีมีอยูท่ัง้หมด  

 
ทัง้นี ้รายช่ือ ประวตัิ คณุวฒุิ ประสบการณ์ และการถือหุ้น ของกรรมการทัง้หมด เปิดเผยในหวัข้อ รายละเอียด

เก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และเลขานกุารบริษัท ตามเอกสารแนบ 1 แล้ว 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ นายอดิศกัดิ์ รักอริยะพงศ์ นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ กรรมการ 2 ใน 3 คนนีล้ง
ลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษัท  

 ในกรณีที่เป็นการลงนามในสญัญาเช่าที่ดินและสญัญาให้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้าตลอดจนด าเนินการ
ใดๆ ทัง้ปวงเท่าที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับสญัญาดงักล่าวจนเสร็จการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการด าเนินการจด
ทะเบียนสญัญาดงักลา่วกบัหนว่ยงานราชการที่เก่ียวข้องและลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจดทะเบียนนัน้ ให้นายนที 
ออ่นอิน         ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษัท 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจได้รับเลือกเข้ามา
ด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้  

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา 

  บริษัทได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยให้ประธานกรรมการเป็น
ผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีจ าเป็นกรรมการตัง้แต ่2 คนขึน้ไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียก
ประชมุกรรมการได้ 

 ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทัง้สิน้  6 ครัง้ โดยจ านวนครัง้ที่กรรมการได้เข้าร่วมประชุมเป็น
ดงันี ้

ชื่อ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม /                

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

1. นายนที  ออ่นอิน ประธานกรรมการ 6/6 
2. นายอดิศกัดิ ์ รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการ 6/6 
3. นายอนนัท์   รักอริยะพงศ์ กรรมการ  5/6 
4. นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ กรรมการ 6/6 
5. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการ 6/6 
6. นางนิรัชรา ศิริอ าพนัธ์กลุ กรรมการอิสระ 6/6 
7. นายธนา เธียรอจัฉริยะ กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6/6 

8. นางสาวกลัณิการ์ ตริยางกรูศรี กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

6/6 

9. นายสรัุตน์ ประลองศิลป์ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ  

6/6 
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ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท   

คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยรวมถึงอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบท่ีส าคญัดงันี ้

1. จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของ
บริษัท โดยบริษัทควรจดัสง่หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการบริษัท และหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นรวมทัง้วาระการ
ประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร และต้องไม่น้อยไปกว่า
ระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบงัคบัของบริษัท 

2. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะเมื่อมีการ
พิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการที่มีนัยส าคญั รายการที่มีนัยส าคญัควรรวมถึง รายการได้มาหรือจ าหน่าย
ทรัพย์สนิของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบส าคญัต่อบริษัท รายการซือ้หรือขายทรัพย์สินที่ส าคญั การขยาย
โครงการลงทนุ การพิจารณาและอนมุตัิการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ การ
ก าหนดระดบัอ านาจด าเนินการ และการก าหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงของกิจการ
บริษัทเป็นต้น 

3. ดแูลให้มีกระบวนการและการจดัการท่ีชดัเจนและโปร่งใสเก่ียวกบัการท ารายการระหวา่งบริษัทกบับคุคลที่เก่ียวโยง
กันของบริษัท และรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยต้องจดัให้มีกระบวนการอนมุตัิรายการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและ
ขัน้ตอนท่ีก าหนดในพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อีก
ทัง้กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

4. จดัให้มีระบบการบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที่มีความนา่เช่ือถือได้ รวมทัง้ดแูลให้มีระบบการ
จดัเก็บเอกสารที่ท าให้สามารถตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูได้ในภายหลงั มีการควบคมุภายในการตรวจสอบ
ภายใน และการบริหารความเสีย่งที่มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

5. จดัให้มีการท างบการเงิน ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของบริษัทให้มีความถกูต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานในรอบปีที่ผา่นมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนและถกูต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรอง
โดยทัว่ไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทก่อนท่ีจะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

6. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมก ากับดูแล 
(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน และ
งบประมาณที่ก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

7. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนมุตัิแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทนุ
กบัผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร 

8. พิจารณาแตง่ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนกุรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ ตลอดจน
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
คณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ ท่ีแตง่ตัง้  

ทัง้นี ้การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนัน้ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้ 
คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนกุรรมการชุด
ต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดท ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว  

ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
บคุคลอื่นปฏิบตัิการแทนคณะกรรมการในเร่ืองใด การมอบหมายดงักล่าวต้องจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือ
บนัทกึเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชดัเจน และระบขุอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
ผู้ รับมอบอ านาจไว้อยา่งชดัเจน  

9. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึง่หรือหลายคนหรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอยา่งหนึง่อยา่งใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและก ากบัดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บคุคล
ดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลงหรือแก้ไขการมอบอ านาจนัน้ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้บคุคลดงักลา่วสามารถพิจารณาและอนมุตัิ
รายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่น
ใดที่จะท าขึน้กับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนมุตัิรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเง่ือนไข
การค้าโดยทัว่ไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัไิว้แล้ว โดยอยูภ่ายใต้
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามที่ก าหนดเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั และรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่ส าคญัของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือประกาศ อื่นใดของ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

10.  กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีสว่นได้เสียของตนหรือของบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง ซึ่ง
เป็นสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและ
วิธีการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

11.  กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อนัเกิดขึน้
เนื่องจากการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นหรือประชาชนทัว่ไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระส าคญัหรือปกปิด
ข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระส าคญัตามที่ก าหนดในกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เว้นแต่
กรรมการและผู้บริหารดงักลา่วจะพิสจูน์ได้วา่โดยต าแหนง่หน้าที่ตนไม่อาจลว่งรู้ถึงความแท้จริงของข้อมลูหรือการ
ขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งนัน้ 

12. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผู้บริหารใช้ข้อมูล
ภายในของบริษัท และของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม ทัง้ที่ได้มาจากการกระท าตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรือ
อาจมีผลกระทบเป็นนยัส าคญัต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมและไมว่า่จะได้รับผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม 
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13. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทรวมถึงบคุคลที่เก่ียวข้องของกรรมการและผู้บริหารดงักลา่วมีหน้าที่แจ้งให้บริษัท
ทราบถึงความสมัพนัธ์ และการท าธุรกรรมกบับริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการท ารายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 
บริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมดงักลา่ว 

 

8.1.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ (วาระการด ารงต าแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 2 กนัยายน 

2556 – 1 กนัยายน 2559)  มีจ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายธนา  เธียรอจัฉริยะ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางสาวกลัณิการ์  ตริยางกรูศรี กรรมการตรวจสอบ 

3. นายสรัุตน์  ประลองศิลป์ กรรมการตรวจสอบ 

 

โดยมี นางสาวกลัณิการ์ ตริยางกรูศรี เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่ในการสอบทาน
ความนา่เช่ือถือของงบการเงิน และมีนางสาวศรัณยา ธนาวดี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ
วา่งลงเพราะเหตอุื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็น
กรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบุคคลที่เป็น
กรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงวาระท่ีเหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 

 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา 

บริษัทได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาส แต่ประธานกรรมการ
ตรวจสอบอาจเรียกประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน 
ผู้สอบบญัชี หรือ ประธานกรรมการบริษัทให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จ าเป็นต้องหารือร่วมกนั ตลอดจนกรณีที่บริษัท
ต้องเข้าท ารายการเก่ียวโยงกนั หรือรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท 
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ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทัง้สิน้ 5 ครัง้ โดยจ านวนครัง้ที่กรรมการตรวจสอบได้เข้า
ร่วมประชุมเป็นไปตามตารางนี ้ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีไว้ในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

ชื่อ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม /     

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

1. นายธนา  เธียรอจัฉริยะ ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5 

2. นางสาวกลัณิการ์  ตริยางกรูศรี กรรมการตรวจสอบ 5/5 

3. นายสรัุตน์  ประลองศิลป์ กรรมการตรวจสอบ 5/5 

 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ  

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit)     
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  และเสนอ
คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท 

6. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย  เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ผู้บริหาร ทบทวนร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทในรายงานส าคญัๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก าหนด  
ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

-  ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

-  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 
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-  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

-  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

-  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

-   จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

-  ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร (Charter) 

-  รายงานอื่นใดที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8.  ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปนี  ้ซึ่ง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 

-  รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

-  การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบการควบคมุภายใน 

- การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

  หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคหนึ่งต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนกังาน หรือลกูจ้างของ
 บริษัทมาร่วมประชุมหารือ ชีแ้จง หรือตอบข้อซกัถามในเร่ืองที่เก่ียวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ตรวจสอบ การปรึกษาหารือผู้ เช่ียวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือ
ผู้ เช่ียวชาญซึง่เป็น บคุคลภายนอกเป็นครัง้คราวในกรณีจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท การขอให้พนกังานของบริษัท
สง่เอกสาร หลกัฐานเก่ียวกบักิจการของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเร่ืองต่างๆ เพื่อให้
การปฏิบตัิงาน ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี การมอบหมายให้พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท
คนหนึง่หรือ หลายคนกระท าการใดๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ รวมถึง การด าเนินการตา่งๆ ที่กลา่วแล้ว ในสว่นที่เก่ียวข้องกบับริษัทย่อยเท่าที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอ
จากบริษัทยอ่ย  และเทา่ที่อ านาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ด าเนินการได้ 
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  บริษัทยงัไมม่ีฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายใน 
ของบริษัทประจ าปี 2558 ซึง่เป็นบคุคลภายนอกและไมม่ีความเก่ียวข้องใดๆ กบับริษัท โดยท าหน้าที่ตรวจสอบระบบการ
ควบคมุภายในของบริษัทเพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม 

 

(2) คณะกรรมการบริหาร 

ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร (วาระเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 2 กนัยายน 2556 เป็นต้นไป)     
มีจ านวนกรรมการ 5 คน ดงันี ้

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายอดศิกัดิ์  รักอริยะพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายอนนัท์  รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 

3. นายอานภุาพ  รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 

4. นางสาวปิยจิต  รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 

5. นายธนรัตน์  รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องพิจารณาจากประวัติการศึกษาและ
ประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนัน้ ๆ โดยกรรมการบริหารจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาด
คุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก 
กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตัง้แต่วนัที่ใบลาออกไปถึง
บริษัท และในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการบริหารวา่งลงให้คณะกรรมการบริษัทเลอืกบคุคลใดบคุคลหนึง่ซึง่มีคณุสมบตัิเข้า
เป็นกรรมการบริหารแทน 
 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารในปีที่ผ่านมา 

  การประชมุคณะกรรมการบริหารจะจดัให้มีหรือเรียกประชมุได้ตามที่เห็นสมควร แตก่ารประชมุตามปกติต้อง
จัดขึน้อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้ โดยให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ เรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่มีเหตุ
จ าเป็นไมส่ามารถประชมุได้ ในกรณีจ าเป็นกรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการบริหารเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารได้   

 ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวมทัง้สิน้ 10 ครัง้ โดยจ านวนครัง้ที่กรรมการบริหารได้เข้าร่วม
ประชมุเป็นดงันี ้
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ชื่อ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุม

ทัง้หมด (ครัง้) 

1. นายอดิศกัดิ ์ รักอริยะพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร  10/10 
2. นายอนนัท์  รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 10/10 
3. นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 7/10 
4. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 10/10 
5. นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 8/10 

 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

 คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่และมติของที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่กลัน่กรองและ
ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจน
ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทพิจารณาและอนุมตัิและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของ
บริษัทตามนโยบายที่ก าหนด โดยสรุป คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี ้   

1.    น าเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถงึกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษัท การ
ขยายกิจการ การก าหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล ตลอดจนพจิารณาและกลัน่กรอง
ข้อเสนอของฝ่ายบริหารเพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัติอ่ไป 

2.  ควบคมุดแูลการด าเนินธุรกิจของบริษัท และติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส าคัญๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่จะได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนมุตัิในหลกัการไว้แล้ว 

4. พิจารณาอนมุตัิการกู้ยมืเงิน การจดัหาวงเงินสนิเช่ือ หรือการขอสนิเช่ือใด ๆ ของบริษัทส าหรับระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี 
แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท แต่ไม่เกินสดัส่วนหนีส้ินต่อทนุที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ
บริษัท และกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สนิของบริษัทเป็นหลกัประกนั ยกเว้นท่ีดิน และอาคารโรงงาน ต้องน าเสนอขออนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท  

5. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ าปีเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

6. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารขององค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ ว่าจ้าง โยกย้าย เลิกจ้าง ก าหนดเงินค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหารตัง้แต่ระดับผู้ อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึน้ไป ยกเว้นต าแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 



56 
 

7. มีอ านาจในการมอบอ านาจให้บคุคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การ
ควบคมุของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บคุคลดงักลา่ว มีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจหรือการมอบอ านาจนัน้ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้ผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด) มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
กบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการบริหารไมม่ีอ านาจอนมุตักิารด าเนินการในเร่ือง
ดงักลา่ว โดยเร่ืองดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อ
อนมุตัิต่อไป ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศ
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ก าหนด 

8.    ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
 

8.2 คณะผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะผู้บริหาร มีจ านวน 6 คน ประกอบด้วย  

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายอดศิกัดิ์  รักอริยะพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายอนนัท์  รักอริยะพงศ์ ประธานบริษัท 

3. นางสาวปิยจิต  รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

4. นายอานภุาพ  รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตักิาร และรักษาการประธาน
เจ้าหน้าที่การเงิน 

5. นายเมธี  จารุมณีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ขายและการตลาด 

6. นางสาวศรัณยา  ธนาวด ี ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานบริษัท 

1.  ศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุ โดยมีมลูคา่ไมเ่กิน 100 ล้านบาท 

2.  อนมุตัิการลงทนุในโครงการใหม ่โดยมีมลูคา่ไมเ่กิน 10 ล้านบาท 

3.  บริหารจัดการงานบคุคลส าหรับผู้บริหารระดบัสงู ได้แก่ การว่าจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ประเมินผล ลงโทษ และให้      
พ้นสภาพ ทัง้นี ้ต้องลงนามร่วมกนักบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

4.  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ส าหรับผู้บริหารระดับสงู โดยต้องลงนามร่วมกับประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
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5.  พิจารณาการตดัจ่าย มีมูลค่าไม่เกิน 8 ล้านบาท โดยในการด าเนินการดงักล่าว ประธานบริษัทต้องรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบเฉพาะรายการท่ีมีมลูคา่เกิน 5 แสนบาท 

6.  อนมุตัิการจ่ายเงินตามสญัญา หรือข้อตกลง (ตามงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิ) ทัง้นี ้โดยไมจ่ ากดัวงเงิน 

7.  อนมุตัิการจดัเลีย้งรับรอง และการบริจาคเงิน มีวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 1 ล้านบาท 

8.  อนมุตัิการลงทนุด้านการเงินระยะสัน้ (ไมเ่กิน 1 ปี) 

9.  อนมุตัิการจดัหา การเข้าท าสญัญา และการด าเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิ ทัง้นี ้โดย
ไมจ่ ากดัวงเงิน 

10.  ด าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท     

 ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริษัทนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้ประธานบริษัทหรือผู้ รับมอบอ านาจจากประธานบริษัทสามารถอนมุตัิรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ
บริษัท หรือบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ประธานบริษัทไมม่ีอ านาจอนมุตัิการด าเนินการในเร่ืองดงักลา่ว โดย
เร่ืองดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนมุตัิต่อไป ยกเว้นเป็น
การอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการค้าปกติซึง่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด  
 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. เป็นผู้ก ากับให้มีการปฏิบตัิงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการท างานของบริษัท หากมีข้อสงสยัให้เป็นผู้
วินิจฉยั หากมีเหตผุลความจ าเป็นต้องแก้ไขระเบียบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 

2. มีอ านาจในการออกค าสัง่ ก าหนดหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และวิธีปฏิบตัิงานตามความเหมาะสม 

3. สามารถมอบอ านาจช่วงให้พนกังานอื่นปฏิบตัิงานแทนได้ แต่ยงัคงรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิของผู้ รับมอบอ านาจ
ช่วงนัน้ด้วย 

4. ก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ และเป้าหมายร่วมกบัคณะกรรมการบริษัท และรับมาปฏิบตัิ บริหารจดัการ เพื่อให้ผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

5. บริหารจดัการงานทกุๆด้าน ตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย และกลยทุธ์ 

6. ดแูลให้บคุลากรในฝ่ายตา่งๆสามารถด าเนินการให้สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้อย่าง
มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล รวมถึงพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เนื่อง 

7. พฒันาองค์กรให้มีผลการด าเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพฒันาอย่างสม ่าเสมอต่อเนื่อง
เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

8. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตร
มาส 
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9. ศกึษาโอกาสในการลงทนุโครงการใหม่ๆ ที่ดี โดยท าการศกึษาทางด้านเทคนิค และด้านการเงินอยา่งเหมาะสมและ
ครบถ้วนเพื่อประกอบการตดัสนิใจ 

10. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัท 

11. ด าเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 

12. จัดท านโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษัท เพื่อน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 
8.3  เลขานุการบริษัท 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแตง่ตัง้ นางสาวศรัณยา ธนาวดี เป็นเลขานกุารบริษัท เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อท าหน้าที่
ดูแลและให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเก่ียวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการ
จะต้องทราบ และประสานงานอยา่งมีประสทิธิภาพทัง้ภายใน ได้แก่ ระหว่างประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร หรือฝ่ายจัดการ และภายนอก ได้แก่ ระหว่างบริษัทกบัผู้ ถือหุ้น และหน่วยงานก ากับดแูล โดย
ประวตัิและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ก. กรรมการ 

ส าหรับปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 อนุมัติให้ก าหนด
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2558 เป็นจ านวนไมเ่กิน 6,000,000 บาท ดงันี ้

1. ค่าตอบแทนรายปี และเบีย้ประชุม 
1.1 คา่ตอบแทนรายปี 

(1) ประธานกรรมการ   จ านวน  120,000 บาท (ตอ่ปี) 
(2) กรรมการ    จ านวน 120,000 บาท (ตอ่คนตอ่ปี) 

1.2 เบีย้ประชมุ 
 (1) ประธานกรรมการ   จ านวน    25,000 บาท (ตอ่ครัง้) 
 (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ  จ านวน   25,000 บาท (ตอ่ครัง้) 
 (3) กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  จ านวน   20,000 บาท (ตอ่คนตอ่ครัง้) 
 

 อตัราคา่ตอบแทนรายปีและเบีย้ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2558 
เป็นอตัราเดียวกบัคา่ตอบแทนรายปีและเบีย้ประชมุที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับในปี 2557   
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2. บ าเหน็จกรรมการ : พิจารณาจากผลก าไรสทุธิประจ าปี 2558 โดยให้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการ
บริษัท โดยในปี 2558 คณะกรรมการได้พิจารณาให้ก าหนดบ าเหน็จกรรมการเป็นจ านวน 300,000 บาทตอ่คน (คิดเป็น
ร้อยละ 0.1 ของก าไรสทุธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่จากงบการเงินรวม) 

ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ ดงันี ้   

 ปี 2557 ปี 2558 
 คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

บ าเหน็จ
กรรมการ 

1. นายนที ออ่นอิน 320,000 -           270,000  - 300,000 
2. นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ 260,000 -           220,000 - 300,000 
3. นายอดศิกัดิ์ รักอริยะพงศ์ 280,000 -           240,000  - 300,000 
4. นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ 280,000 -           240,000 - 300,000 
5. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 280,000 -           240,000 - 300,000 
6. นางนิรัชรา ศิริอ าพนัธ์กลุ 280,000 -           240,000 - 300,000 
7. นายธนา เธียรอจัฉริยะ 260,000 125,000           240,000        125,000 300,000 
8. นางสาวกลัณิการ์ ตริยางกรูศรี 280,000 100,000           240,000          100,000 300,000 
9. นายสรัุตน์ ประลองศิลป์ 280,000 100,000           240,000         100,000 300,000 

รวม 2,520,000 325,000 2,170,000 325,000 2,700,000 

หมายเหต ุ: คณะกรรมการบริหาร ไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนใดๆ 

 
ข. ผู้บริหาร 
ในปี 2557 – 2558 บริษัทมีการจา่ยคา่ตอบแทนให้ผู้บริหาร ดงันี ้  

ค่าตอบแทน 
ปี 2557 ปี 2558 

จ านวน
ราย 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ราย 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

เงินเดือน โบนสั และค่าตอบแทน
อื่นๆ ได้แก่ เ งินสมทบกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ ผลประโยชน์หลงั
ออกจากงาน  ประมาณการ
ผลประโยชน์ระยะสัน้  

4 25.67       5 34.09 

อนึง่ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทท่ีด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทยอ่ยทางอ้อมจะไมไ่ด้
รับคา่ตอบแทนในการด ารงต าแหนง่ในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทยอ่ยทางอ้อมอกี  
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ค. ค่าตอบแทนอื่น  
นอกจากการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่ผู้บริหารในรูปของค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินข้างต้นแล้ว บริษัทได้ออกและ

เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ครัง้ที่ 1 (“ใบส าคญัแสดง
สิทธิ” หรือ “SAPPE-WA”) ประเภทระบช่ืุอและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ รวมจ านวน 4,620,000 หน่วย ซึ่งจัดสรร
พร้อมกบัการเสนอขายหุ้นสามญัแก่ประชาชน (IPO) โดยมีราคาเสนอขาย 13.50  บาทต่อหน่วย และใบส าคญัแสดง
สิทธิมีอาย ุ4 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญั 1 หุ้น ใน
ราคาใช้สิทธิที่ ต ่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนครัง้แรก (IPO Price) ไม่เกินร้อยละ 25 หรือเท่ากบั 10.125  
บาทตอ่หุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ โดยเร่ิมใช้สทิธิงวดแรกในวนัท่ี 30 มิถนุายน 
2558 และงวดที่สองในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558  

ทัง้นี ้ ในปี 2558 ผู้บริหารที่ได้ใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตาม SAPPE-WA ที่ได้รับจดัสรร มีจ านวน
รวมทัง้สิน้ 550,617 หนว่ย ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

รายช่ือ ต าแหนง่ 
จ านวนใบส าคญั

แสดงสทิธิที่ได้รับการ
จดัสรรทัง้หมด 

จ านวนการใช้สทิธิซือ้
หุ้นสามญัของบริษัท 

ในปี 2558 
1. นายอดศิกัดิ์   รักอริยะพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร 449,988 134,997 
2. นายอนนัท์   รักอริยะพงศ์ ประธานบริษัท 585,354 175,606 
3. นางสาวปิยจิต   รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 228,690 68,607 
4. นายอานภุาพ  รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตักิาร

และรักษาการประธาน
เจ้าหน้าที่การเงิน 

449,988 134,987 

5. นายเมธี  จารุมณีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ขายและ
การตลาด 

- - 

6. นางสาวศรัณยา ธนาวด ี เลขานกุารบริษัท และผู้ช่วย
ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 

121,400 36,420 

รวม  1,835,420 550,617 

 
8.5  บุคลากร 

ก. จ านวนบคุลากร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัท (ไมร่วมบริษัทยอ่ย) มีพนกังาน (ไมร่วม

ผู้บริหาร) จ านวนทัง้สิน้ 533 คน และ 560 คน ตามล าดบั โดยสามารถแบง่ตามสายงานได้ดงันี ้       
 จ านวนพนกังาน (คน) 

สายงาน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 
 ประจ า ชัว่คราว ประจ า ชัว่คราว 

บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 420 113     461 99 
   ฝ่ายวิจยัและพฒันา 10 - 13 - 
   ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 6 - 6 - 
   ฝ่ายขายในประเทศ 15 - 14 - 
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 จ านวนพนกังาน (คน) 
สายงาน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

 ประจ า ชัว่คราว ประจ า ชัว่คราว 
   ฝ่ายการตลาด 23 - 20 - 
   ฝ่ายธุรกิจตา่งประเทศ 24 - 27 - 
   ฝ่ายกลยทุธ์และการเงิน 26 - 27 - 
   ฝ่ายบริการองค์กร 31 8 37 7 
   ฝ่ายจดัสง่และคลงัสนิค้า 49 6 62 7 
   ฝ่ายปฏิบตัิการ 230 99 250 85 
   ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 - 5 - 
PT. Sappe Indonesia (บริษัทยอ่ย) 27 32 20 15 
Sappe Europe s.r.o. (บริษัทยอ่ย) 2 - 2 - 
บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (บริษัทยอ่ย) - - - - 

ข. คา่ตอบแทนพนกังาน 
ในปี  2557 และปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนกังานรวมเป็นเงินจ านวน 282.2 ล้านบาท และ 230.8 

ล้านบาท ตามล าดบั โดยเป็นคา่ตอบแทนในรูปเงินเดือน คา่ลว่งเวลา เงินประกนัสงัคม เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และ
อื่นๆ 

 
ค. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ  

บริษัทได้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพเมื่อวนัที่ 1 มกราคม  2553 ภายใต้การจดัการของ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่พนกังาน และเพื่อจูงใจให้พนกังาน
ท างานกบับริษัทในระยะยาว ทัง้นีบ้ริษัทได้เร่ิมสมทบเงินเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่พนกังานตัง้แตเ่ดือน มกราคม 2553 

 
ง. คา่ตอบแทนอื่น 

ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนกังาน
ของบริษัท ครัง้ที่ 1 (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ” หรือ “SAPPE-WA”) ประเภทระบช่ืุอและไมส่ามารถโอนเปลีย่นมือได้ รวม
จ านวน 4,620,000 หนว่ย ซึง่จดัสรรพร้อมกบัการเสนอขายหุ้นสามญัแก่ประชาชน (IPO) โดยมีราคาเสนอขาย 13.50  
บาทตอ่หนว่ย และใบส าคญัแสดงสทิธิมีอาย ุ 4 ปี นบัตัง้แตว่นัที่ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 
หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญั 1 หุ้น ในราคาใช้สทิธิที่ต ่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนครัง้แรก (IPO Price) ไมเ่กิน
ร้อยละ 25 หรือเทา่กบั 10.125  บาทตอ่หุ้น เว้นแตก่รณีมกีารปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ โดยเร่ิมใช้
สทิธิงวดแรกในเดือนมิถนุายน 2558 และงวดที่สองในเดือนธนัวาคม 2558  

ทัง้นี ้ในปี 2558 พนกังานได้ใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตาม SAPPE-WA ที่ได้รับจดัสรร มีจ านวน รวม
ทัง้สิน้ 783,879 หนว่ย  

 
จ.  นโยบายในการพฒันาบคุลากร 

 บริษัทมีนโยบายพฒันาบคุลากรทกุระดบัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถอนัจะท าให้เกิด
ประโยชน์แก่บริษัทในการท่ีจะมีบคุลากรที่มีประสทิธิภาพ ที่จะสามารถสร้างผลงานให้กบับริษัท โดยมีแผนการฝึกอบรม
ประจ าปีทัง้ภายในและภายนอกเพื่อเสริมทกัษะงานตามความรับผิดชอบของพนกังานแตล่ะระดบั 
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9. การก ากบัดูแลกิจการ 

9. การก ากบัดูแลกิจการ 

9.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

  บริษัทให้ความส าคญัตอ่ระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะท า
ให้เกิดความเช่ือมัน่กบัทกุฝ่ายที่เก่ียวข้องและสง่ผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืน ภายใต้การด าเนินงานอย่าง
มีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อยกระดบั
การด าเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบตัิไปสูพ่นกังานของบริษัททุก
ระดบัชัน้ อนัเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวฒันธรรมการก ากับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดยบริษัทได้รับเอาแนวทางการ
ก ากับดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2555 ตามที่ก าหนดโดยตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่ครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด เป็นแนวทางปฏิบตัิดงันี ้

หมวดที่ 1   สิทธิของผู้ถอืหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษัทตระหนกัและให้ความส าคญัในสทิธิพืน้ฐานตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของนกัลงทนุในหลกัทรัพย์และ
ในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สทิธิในการซือ้ ขาย โอน หลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู่  สิทธิในการที่จะได้รับสว่นแบ่งผลก าไรจาก
บริษัท สทิธิในการได้รับข้อมลูของบริษัทอยา่งเพียงพอ สทิธิตา่งๆ ในการประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การ
แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี การอนุมตัิธุรกรรมที่ส าคญัและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท เป็นต้น  

นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยงัได้ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และ
อ านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1. บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ
ลว่งหน้าตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งบริษัทจะจดัท าหนงัสือนดัประชุมโดยระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการ
ประกอบ และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนัประชุม โดยจะต้อง
โฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วนัติดต่อกนั ทัง้นี ้บริษัทจะเผยแพร่ข้อมลูหนงัสือนดัประชุมผ่านทาง Website ของ
บริษัทเพื่อให้     ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาในการศกึษาข้อมลูเป็นการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 

2. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมทัง้ผู้ ถือหุ้นสถาบัน คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง รวมทัง้ผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งพร้อมเพรียงกนั  

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบที่ผู้ ถือหุ้นก าหนดทิศ
ทางการลงคะแนนเสยีงได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ 

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น สามารถสง่ความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถามได้ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 
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5. ในการประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
หรือตัง้ค าถามในวาระตา่งๆ อยา่งอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทัง้นี ้ในการประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีกรรมการ
และผู้บริหารที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุเพื่อตอบค าถามในท่ีประชมุ รวมทัง้จะมีการบนัทึกประเด็นซกัถามและ
ข้อคิดเห็นที่ส าคญัไว้ในรายงานการประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

6. บริษัทสง่เสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น ระบบการลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนบั
คะแนนเสยีงและแสดงผล เป็นต้น เพื่อให้การประชมุด าเนินไปอยา่งรวดเร็ว ถกูต้อง และแมน่ย า 

7. ในการประชมุเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการได้ทีละ
คน ซึ่งผู้ ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ามาท าหน้าที่กรรมการเพื่อดแูลรักษา
ผลประโยชน์ของตนเอง ซึง่จะท าให้เกิดความหลากหลายและเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นอยา่งแท้จริง 

8. บริษัทส่งเสริมให้มีบคุคลอิสระเป็นผู้ตรวจนบัหรือตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในที่ประชุมและเปิดเผยให้        
ที่ประชมุรับทราบพร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุทกุวาระ 

9. ในการประชุมวาระที่ส าคญั เช่น การท ารายการเก่ียวโยงกนั การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น 
บริษัทเห็นควรให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งภายหลงัการ
ประชมุเสร็จสิน้ 

10. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จบริษัทจะจัดท ารายงานการประชุม โดยให้บันทึกข้อมูลตัง้แต่ขัน้ตอนการ
ลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบก่อนด าเนินการประชุม ผลคะแนนแต่ละวาระ รายช่ือ
กรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม  รวมทัง้ประเด็นส าคญัที่ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามต่อที่ประชุม อย่างถกูต้อง
ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  และเผยแพร่รายงานการประชมุผา่นทาง Website ของบริษัท 

หมวดที่ 2   การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายทกุกลุม่อย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือราย
ย่อย ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร หรือไม่เป็นผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทส่งเสริมให้มีการจัดท าหนงัสือเชิญ
ประชุมทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และเผยแพร่ลว่งหน้าก่อนวนัประชุมทาง Website ของบริษัท รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเร่ืองที่เห็นว่าส าคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปีของบริษัทและเสนอช่ือบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถและคณุสมบตัิที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้าก่อนการจดัประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณากลัน่กรองและเตรียม
ความพร้อม เพื่อน าวาระท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอมานัน้ก าหนดเป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทตอ่ไป     

คุณสมบัติของผู้ ถือหุ้ นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามที่ก าหนดใน
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มาตรา 89/28 ซึง่ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและ
มีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท มีสิทธิท าหนงัสือเสนอ
เร่ืองที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นดงักลา่วข้างต้นได้  โดยผู้ ถือหุ้นต้องระบวุตัถุประสงค์ 
และรายละเอียดของเร่ืองที่เสนอ พร้อมข้อมลูที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา ส าหรับการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้า
รับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท ต้องระบรุายละเอียดของบคุคลนัน้ๆ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์  
รวมทัง้การให้ความยินยอมของบุคคลดังกล่าว โดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อด ารง
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ต าแหนง่กรรมการบริษัท   ต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และข้อบงัคบัของบริษัท รวมทัง้มีคณุสมบตัิอื่นๆ ตามที่
บริษัทก าหนด ได้แก่ มีความรู้ความสามารถความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอือ้ประโยชน์และเหมาะสมกบั
ลกัษณะธุรกิจของบริษัท           มีประวตัิการท างานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบตัิหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสตัย์   มี
คณุธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชมุคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ เป็นต้น 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะเสนอวาระในการประชมุผู้ ถือหุ้นหรือการเสนอบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
คดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัทดงักลา่วข้างต้น ผู้ ถือหุ้นจะต้องน าเสนอรายละเอียดให้แก่บริษัทลว่งหน้าตามระยะเวลาที่
บริษัทก าหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลัน่กรองและบรรจเุป็นวาระในการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เพื่อให้
บริษัทได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญและเอกสารประกอบวาระให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาก่อนวนัประชมุโดยพร้อมเพรียงกนั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการน าเร่ืองเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุม ในกรณีดงัต่อไปนี ้
ได้แก่ เร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงมิได้แสดงถึงเหตุอนัควรสงสยัเก่ียวกับความไม่
ปกติในเร่ืองดงักลา่ว เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการได้ เร่ืองซึง่ตามปกติกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับ
การพิจารณาจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและบริษัทได้ด าเนินการก าหนดเป็นวาระการประชุมทกุครัง้  เร่ืองที่ไม่เป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินงานของบริษัท เร่ืองที่ขดักับกฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยราชการหรือ
หนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลบริษัท เร่ืองที่ขดักบัวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่
ดีของบริษัท เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือกรณีบริษัทต้องการข้อมลูเพิ่มเติมแล้ว ไม่สามารถ
ติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอได้  เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และ
ได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้
เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั ตลอดจนเร่ืองที่บริษัทได้ด าเนินการแล้ว และเร่ืองที่ซ า้กบัเร่ืองที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว เป็น
ต้น รวมทัง้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด โดยบริษัทจะด าเนินการแจ้งเร่ืองดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบผา่นทางช่องทางการเผยแพร่ขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ website ของบริษัท  

ข้อเสนอท่ีจะได้รับการบรรจเุป็นวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และ/หรือรายช่ือบคุคลใดที่จะได้รับการเสนอ
ช่ือคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทนัน้ กรรมการอิสระจะพิจารณากลัน่กรองและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาและสรุปให้ความเห็นเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็น
ที่สดุ 

ในการด าเนินการประชุมแต่ละครัง้ บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัทกุราย โดยก่อนเร่ิมการ
ประชุม ประธานที่ประชุมจะชีแ้จงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละ
วาระ  และยงัเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมทกุรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซกัถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลา
อยา่งเหมาะสมเพียงพอ โดยประธานฯ จะด าเนินการประชมุตามล าดบัวาระการประชุม ทัง้นี ้บริษัทจะไม่ริดรอนสิทธิของ
ผู้ ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดต่างๆ และการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น 
บริษัทไม่มีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มี
โอกาสศกึษาข้อมลูประกอบวาระการประชมุก่อนตดัสนิใจ เป็นต้น 
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บริษัทมีการก ากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายในอยา่งเคร่งครัด เพื่อป้องกนัการหาประโยชน์จากข้อมลูภายในให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) เพื่อให้เกิดความยตุิธรรมต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุราย โดยบริษัทได้
ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์
สว่นตนเป็นค าสัง่ที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องไม่ท าการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมลูภายใน และ/หรือเข้าท านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลบั และ/หรือ
ข้อมูลภายในของบริษัทหรือบริษัทที่เก่ียวข้อง อนัก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม 
นอกจากนี ้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมลูภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดงักลา่ว
ก่อนเปิดเผยสูส่าธารณชน และห้ามบคุคลที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูภายในท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่
สมรส บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซือ้ขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วน
บคุคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีสูส่าธารณชน  

บริษัทได้ก าหนดโทษทางวินยัส าหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือ
น าไปเปิดเผยจนอาจท าให้บริษัทได้รับความเสยีหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตกัเตือนด้วยวาจา 
การตกัเตือนเป็นหนงัสอื การภาคทณัฑ์ตลอดจนการเลกิจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนกังานด้วยเหตไุลอ่อก ปลดออก หรือ
ให้ออก แล้วแตก่รณี เป็นต้น 

  บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเก่ียวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท 
และบทก าหนดโทษตาม พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ .ศ.2535 และตามข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือ
หลกัทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ทราบเพื่อเผยแพร่ตอ่สาธารณะตอ่ไป รวมทัง้ก าหนดให้กรรมการจดัสง่ส าเนารายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท 
(แบบ 59-2) ต่อเลขานกุารบริษัททุกครัง้ที่มีการจดัสง่รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ เพื่อรวบรวมรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทในการประชมุคณะกรรมการแตล่ะครัง้หากมีการเปลีย่นแปลง  

นอกจากนี ้บริษัทได้ยดึหลกัการในการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั และได้ก าหนดแนวทางการจดัการ
เร่ืองการมีสว่นได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกบัผู้มี
สว่นได้เสียหรือมีสว่นเก่ียวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดงักลา่ว ผู้มีสว่นได้เสียในเร่ืองนัน้จะต้องรายงานให้บริษัททราบโดย
ทนัที และไมร่่วมพิจารณาหรือออกเสยีงในเร่ืองนัน้ๆ รวมทัง้ได้ก าหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีสว่นได้
เสยีหรือมีสว่นเก่ียวข้อง เข้าร่วมกระบวนการตดัสนิใจในการพิจารณาธุรกรรมดงักลา่ว โดยในการออกเสียงในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท กรรมการซึง่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองใด ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  

หมวดที่ 3   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสว่นได้เสียภายใน ได้แก่  ผู้ ถือหุ้น 
ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท หรือผู้มีสว่นได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี ้ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สงัคม และชุมชน เป็น
ต้น โดยบริษัทตระหนกัดีว่าการสนบัสนนุและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุม่จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงาน
และการพฒันาธุรกิจของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องเพื่อให้สทิธิของผู้มีสว่นได้
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เสียดงักล่าวได้รับการดแูลเป็นอย่างดี นอกจากนี ้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ค านึงถึงสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียทุก
ฝ่าย ตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมัน่ที่จะปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และไม่
กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้น
ในการรับทราบข้อมลูของบริษัท โดยจะเปิดเผยข้อมลูเพื่อใช้ในการประเมินการบริหารงานของ
บริษัท และข้อมลูของผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัทอยา่งถกูต้องและเช่ือถือได้ 
ตลอดจนจะสร้างความเจริญเติบโต เพื่อสร้างมลูคา่เพิ่มตอ่กิจการ และประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นใน
ระยะยาว 

พนกังาน : บริษัทตระหนกัดีวา่พนกังานเป็นหนึง่ในทรัพยากรหลกัที่มีความส าคญัในการพฒันาองค์กรให้
มีความเติบโต โดยบริษัทจะปฏิบตัิกบัพนกังานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทัง้ในด้านโอกาส 
ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ โดยมีกระบวนการสรรหาและพิจารณา
ผลงาน ความดีความชอบที่เป็นธรรม นอกจากนี ้บริษัทยังให้ความส าคญัด้านสขุภาพและ
ความปลอดภยัของพนกังาน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอนัตรายจากการท างาน รวมทัง้มี
การป้องกนัและควบคมุไมใ่ห้เกิดอบุตัิเหตจุากการท างานให้กบัพนกังานและบคุคลที่เก่ียวข้อง 

ลกูค้า : บริษัทยึดมัน่และปฏิบตัิต่อลกูค้าอย่างซื่อสตัย์และยุติธรรม มุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจ และ
ความมัน่ใจให้กบัลกูค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบตอ่ลกูค้า โดยลกูค้าจะต้องได้รับสินค้า/บริการ
ที่ดี มีคณุภาพ ความปลอดภยั ในระดบัราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีได้ก าหนด
ไว้ รวมทัง้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อตกลงที่มีต่อลกูค้าอย่างเคร่งครัด  มีการพฒันายกระดบั
มาตรฐานสินค้าและบริการให้สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง รักษาสมัพนัธภาพที่ดี และยัง่ยืนกับลกูค้า
อยา่งจริงจงั และสม ่าเสมอ รวมถึงไมน่ าข้อมลูของลกูค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่
เก่ียวข้อง 

คูค้่าและเจ้าหนี ้ : บริษัทตระหนกัถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสตัย์ในการ
ด าเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกบัคูค้่าและเจ้าหนี ้และมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุริตในการค้ากบัคู่ค้า บริษัทมีคู่มืออ านาจ
ด าเนินการเพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัซือ้จัดจ้างตามวงเงิน เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการ
ด าเนินธุรกิจกบัคู่ค้ามากขึน้ และบริษัทมีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆ ที่ระบไุว้
ในสญัญาหรือข้อตกลงตา่งๆ ที่บริษัทได้ท ากบัคูส่ญัญา รวมทัง้เจ้าหนีอ้ยา่งถกูต้อง ครบถ้วน  

คูแ่ขง่ : บริษัทตัง้มัน่ท่ีจะแขง่ขนัทางการค้าอยา่งยตุิธรรม โดยค านงึถึงจริยธรรมในการประกอบการค้า
และกฎหมายเก่ียวกับหลกัปฏิบตัิการแข่งขนัทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขนัที่ดี
อยา่งเสมอภาคกนั ไมท่ าความตกลงใดๆกบัคูแ่ขง่หรือบคุคลใดที่มลีกัษณะในการลดหรือจ ากดั
การแขง่ขนัทางการค้า รวมทัง้ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกลา่วหา  ให้ร้าย
ป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมลูความจริง หรือมีการกระท าการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อ
การแขง่ขนั 
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ภาครัฐ : บริษัทได้ให้ความส าคญักับความโปร่งใส และการด าเนินการที่ถูกต้องตรงไปตรงมาในการ
ติดตอ่ท าธุรกรรมกบัเจ้าหน้าที่ หรือหนว่ยงานภาครัฐ เพื่อหลกีเลีย่งการกระท าที่อาจจงูใจให้รัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินการท่ีไมถ่กูต้องเหมาะสม ที่อาจสง่ผลต่อการกระท าที่ไม่เหมาะสม 
และขดัแย้งตอ่หลกัการบริหารจดัการท่ีดี  

ชมุชน สงัคม และ
สิง่แวดล้อม 

: บริษัทมีนโยบายสนบัสนนุและให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกบัสงัคมและชุมชน โดยเฉพาะที่
อยู่รอบสถานประกอบการของบริษัท ให้ความร่วมมือในการด าเนินการตามมาตรฐานหรือ
ข้อตกลงระดบัสากลในเร่ืองตา่งๆ รวมทัง้ควบคมุดแูลกระบวนการผลติ เพื่อช่วยป้องกนัหรือลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความร่วมมือในการลดการเกิดขยะหรือของเสียทัง้จาก
กระบวนการผลิ ตและการใ ช้ ง านทั่ว ไป ด้ วยวิ ธี ที่ ถูก ต้ อ ง  ตลอดจนกา รอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ทรัพยากร อปุกรณ์ หรือวตัถดุิบตา่งๆ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลมากที่สดุ  

การเปิดเผยการ
ปฏิบตัิตามนโยบาย
และการจดัท า
รายงานความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

: บริษัทได้เปิดเผยกิจกรรมและนวตักรรมที่ส่งเสริมให้บริษัทมีการพฒันาอย่างยัง่ยืนควบคู่กับ
ความรับผิดชอบต่อสงัคม และได้จัดท ารายงานไว้ในส่วนที่ 2 ข้อที่ 10 ความรับผิดชอบต่อ
สงัคมแล้ว 

หมวดที่ 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูที่มีผลตอ่การตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสยี
กบับริษัทเพื่อให้มีข้อมลูที่มีความถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา นา่เช่ือถือ และโปร่งใส ทัง้การรายงานข้อมลูทางการเงินและ
ข้อมลูทัว่ไป ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย ตลอดจนข้อมลูอื่นๆ ที่ส าคญัที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ ถือหุ้น นกั
ลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และบน 
website ของบริษัท รวมถึงมีการจดัท าแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัท  และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน
ประจ าปี รวมทัง้การจดัท าค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis หรือ 
MD&A) งบการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิ น ซึ่งในการนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้มีการเปิดเผยคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบญัชีให้บริการด้วย 
รวมทัง้จะเปิดเผยคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู เพื่อสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแตล่ะทา่น 
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ในสว่นของงานด้านนกัลงทุนสมัพนัธ์นัน้  บริษัทมีสว่นงานนกัลงทุนสมัพนัธ์เป็นผู้ รับผิดชอบในการเปิดเผย
ข้อมูลของบริษัทที่จ าเป็นและส าคญั ต่อผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน และนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถกูต้องและ
สามารถวิเคราะห์บริษัทได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

หมวดที่ 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบคุคลซึ่งมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอือ้
ประโยชน์ให้กบับริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการด าเนินธุรกิจ 
รวมทัง้มีบทบาทส าคญัในการก ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
ตลอดจนด าเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต มี
จริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้การก ากบัดแูลให้การบริหารจดัการของฝ่ายบริหารเป็นไปตาม
เป้าหมายและแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ ซึ่ง
จะท าให้เกิดการถ่วงดลุในการออกเสยีงในการพิจารณาเร่ืองตา่งๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอิสระ
อยา่งน้อย 3 คน  

โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร 5 คน ในจ านวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระจ านวน 4 คน ซึง่ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย 3 คน ส าหรับ
กรรมการบริษัทที่เป็นผู้ บริหารมีจ านวน 4 คน ประกอบด้วย (1) ประธานกรรมการบริหาร (2) ประธานบริษัท (3) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (3) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ  และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน โดยโครงสร้าง
คณะกรรมการบริษัทมีสดัส่วนของกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด ท าให้มีการ
ถ่วงดลุในการออกเสยีงในการพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุตอ่บริษัท ทัง้นี ้จ านวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

 ตามข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดไว้วา่ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่ง
อย่างน้อยจ านวน 1 ใน 3 โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวน
ใกล้เคียงที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ 
ให้จับสลากว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง อย่างไรก็
ตาม กรรมการ    ผู้ออกจากต าแหนง่ไปนัน้อาจจะเลอืกเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้  

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยงัได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่ง
คณะกรรมการชดุยอ่ยดงักลา่วมีสทิธิหน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะ  

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารต้องไม่เป็นบคุคลเดียวกัน 
เพื่อให้เกิดความชดัเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบาย การก ากบัดแูลและการบริหารงานประจ า 
ทัง้นี ้บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัผู้บริหารอย่างชดัเจนและมีการ
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ถ่วงดลุอ านาจการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของ
ผู้บริหารในระดบันโยบาย ขณะที่ผู้บริหารท าหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านตา่งๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด 

 อนึง่ คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

2.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองที่ส าคญัเก่ียวกับการด าเนินงานของ
บริษัท เช่น วิสยัทศัน์และภารกิจ กลยทุธ์  ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทัง้ก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการ
ด าเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

 การแบ่งแยกหนา้ทีร่ะหว่างการก าหนดนโยบายและการบริหารงานประจ า 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบง่อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูล 
และการบริหารงานประจ าวนัออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารถกูเลือกตัง้
จากคณะกรรมการบริษัท  ซึง่ประธานกรรมการไมไ่ด้เป็นบคุคลเดียวกนักบัประธานกรรมการบริหารโดยเป็นผู้น าและมี
สว่นส าคญัในการตดัสินใจเร่ืองนโยบายของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการประชมุคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและ
ก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ เป็นผู้ น าการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล โดยสนบัสนนุให้กรรมการทกุคนมีสว่นร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนท า
หน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทัง้นี ้ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจ าวนั แต่ให้การ
สนบัสนนุและค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการผ่านทางประธานกรรมการบริหารอย่างสม ่าเสมอ ในขณะที่
ประธานกรรมการบริหารรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอ านาจที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท 

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดงักลา่ว ทัง้นี ้คณะกรรมการจะได้จดัให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตาม
นโยบายดงักล่าวเป็นประจ า บริษัทมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้
ถกูต้องตรงกนั เพื่อสง่เสริมให้ทกุคนในองค์กรปฏิบตัิตามนโยบายที่ก าหนด   

จรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทยึดมัน่การด าเนินธุรกิจที่ถกูต้องและเป็นธรรม โดยบริษัทมีการประกาศใช้จรรยาบรรณ
และข้อพงึปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และให้ความสนบัสนุนในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อเห็นการ ไม่
ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส มีคณุธรรม มีความรับผิดชอบตอ่ผู้มี
สว่นได้เสีย ค านึงถึงสงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้ก าหนดข้อพึงปฏิบตัิเก่ียวกับจรรยาบรรณในด้านต่างๆ ได้แก่ การ
ปฏิบตัิตอ่กนั การให้หรือการรับทรัพย์สนิ ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การท าธุรกรรมของบริษัท การท าธุรกรรมกบัรัฐ 
สิง่แวดล้อม สขุภาพ และความปลอดภยั การจดัหา การสือ่สารทางการตลาด การแขง่ขนัทางการค้า การประกอบธุรกิจ
ในตา่งประเทศ   การปฏิบตัิตอ่ข้อมลูและทรัพย์สนิ การด าเนินการด้านการเมือง และการป้องกนัการฟอกเงิน 



70 
 

ทัง้นี ้บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตัิอย่าง
เคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบตัิตามแนวทางดงักลา่ว 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  โดยก าหนดนโยบายที่ไม่ให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลตา่งๆ ดงักลา่ว แสวงหาผลประโยชน์สว่นตวัที่ขดัแย้งกบั
ผลประโยชน์ของบริษัท โดยควรหลีกเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง
หรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสมัพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักลา่ว 
และต้องไมเ่ข้าร่วมการพิจารณาตดัสนิ รวมถึงไมม่ีอ านาจอนมุตัิในธุรกรรมนัน้ๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการที่มีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ รวมทัง้บริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยอยา่งเคร่งครัดในเร่ืองการเข้าท ารายการ การก าหนดราคาและเง่ือนไขต่างๆกบับุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง
ด้านผลประโยชน์ให้เสมือนท ารายการกับบคุคลภายนอก โดยจะเปิดเผยการเข้าท ารายการไว้ในงบการเงิน รายงาน
ประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ด้วย 

บริษัทได้ก าหนดให้มีการจดัท าแบบรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้
เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการก ากบัดแูลด้านการมีสว่นได้เสียในระดบักรรมการ และผู้บริหาร โดยก าหนดให้กรรมการ และ
ผู้บริหารจะต้องจดัท าแบบรายงานดงักลา่วเป็นประจ าทกุปี และจดัท าแบบรายงานดงักลา่วเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และ
ก าหนดให้เลขานกุารบริษัทเป็นผู้รวบรวม และท าส าเนาสง่ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและการก ากบัดแูลด้านความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ในการก ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้ก าหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่
รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ซึ่งเป็นของตนเอง ของคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนั นับแต่วนัที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท รวมทัง้เมื่อมีการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท  จะต้องแจ้งให้
บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 3 วันท าการนับจากวันที่ซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา  59 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี ้ได้ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือหนว่ยงานท่ีได้รับ
ทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บคุคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง และซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
บริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทัง้นีเ้พื่อเป็นการป้องกนัไม่ให้น าข้อมูลภายในไปใช้
ในทางมิชอบ  

 ระบบการควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัต่อการก ากบัดูแลและการควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหาร และระดบั
ปฏิบตัิงานท่ีมีประสทิธิภาพ ทัง้นี ้ระบบการควบคมุภายในเป็นกลไกส าคญัที่จะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่ายจดัการในการ
ช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมและบรรลเุป้าหมายตามที่ตัง้ไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สนิไมใ่ห้ร่ัวไหล สญูหายหรือจากการทจุริตประพฤติ
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มิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถกูต้องนา่เช่ือถือ ช่วยให้บคุลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัที่
เก่ียวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ ถือหุ้น ดงันัน้  บริษัทจึงได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเร่ืองต่างๆ ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของ
บริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบง่แยกหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามควบคมุ และประเมินผลออกจากกนั เพื่อให้เกิด
การถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและ
ความมีประสทิธิภาพของระบบควบคมุภายในท่ีฝ่ายบริหารจดัให้มขีึน้  รวมทัง้ได้จดัท าและทบทวนระบบการควบคมุ ทัง้
ด้านการด าเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน 
ตลอดจนการจดัการความเสีย่ง และยงัให้ความส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัลว่งหน้าและรายการท่ีผิดปกติ   

ทัง้นี ้บริษัทได้วา่จ้างบคุคลภายนอกให้ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบริษัท โดยให้บริษัท    
พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2558 เป็นรายไตรมาส เพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัทมี
ระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในดงักลา่วมคีวามเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่
ตรวจสอบและถ่วงดลุได้อยา่งเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้บริษัทมี
การติดตามประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในอย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ เพื่อให้ความมัน่ใจวา่ระบบท่ีวางไว้สามารถด าเนินไปได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจดัท ารายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตาม
มาตรฐานทางบญัชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคญัของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมี
ฝ่ายบญัชีและ/หรือผู้สอบบญัชีมาประชุมร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 
โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมทัง้สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) รวมทัง้การจัดท าค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตาม
มาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปและตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท การเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศที่ส าคญัทัง้ข้อมลูทางการเงินและไมใ่ช่การเงิน ด าเนินการบนพืน้ฐานของข้อเท็จจริง
อยา่งครบถ้วนและสม ่าเสมอ 

3.  การประชุมคณะกรรมการ 

 บริษัทก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยปกติเป็นประจ าทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจ าเป็นโดยก าหนดวาระการประชุมที่ชดัเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็น
ประจ า โดยการจดัประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจดัสง่หนงัสือนดัประชุมไปยงั
กรรมการไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนดั
ประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ รวมทัง้มีการแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทเพื่อให้มีการบนัทึกการประชุม 
และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษัทอยา่งเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัท และผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้  
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ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผู้ ก าหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแตล่ะคนสามารถเสนอเร่ืองตา่งๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการ
ประชมุได้ 

ในการพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ประธานกรรมการ ซึง่ท าหน้าที่ประธานในท่ีประชมุจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียด
ข้อมลูที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้จะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถน าไปปฏิบตัิ
อยา่งมีประสทิธิภาพ ทัง้นี ้ในการลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคน
หนึง่มีเสยีงหนึง่เสยีง โดยกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ / หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง
นัน้  ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั ประธานในที่ประชมุจะออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

  กรรมการทกุคนมีสทิธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารส าคญัอื่นๆ และหากกรรมการ
อิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสยัใดๆ กรรมการอื่นๆและฝ่ายบริหารของบริษัทต้องด าเนินการตอบข้อสงสยั
ดงักลา่วอยา่งรวดเร็วและครบถ้วนเทา่ที่จะเป็นไปได้ 

ในกรณีที่กรรมการไมเ่ห็นด้วยกบัมติที่ประชมุ กรรมการสามารถขอให้เลขานกุารบริษัท บนัทึกข้อคดัค้านไว้ใน
รายงานการประชมุ หรือยื่นหนงัสอืแสดงการคดัค้านตอ่ประธานกรรมการได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้เลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บนัทึก
รายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุม
รับรองในการประชมุครัง้ถดัไป รวมทัง้เป็นผู้จดัเก็บข้อมลูหรือเอกสารเก่ียวกบัการประชมุตา่งๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้น
อ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชมุทกุคนทกุครัง้  ยกเว้นแตม่ีเหตจุ าเป็น ซึง่จะแจ้งเป็นการลว่งหน้า
ก่อนการประชมุ  นอกจากนี ้คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกนัเอง
ตามความจ าเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาตา่งๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยไมม่ีฝ่ายบริหารร่วมด้วย และแจ้ง
ให้ประธานกรรมการทราบถึงผลการประชมุ  

4.  ค่าตอบแทน 

บริษัทมีนโยบายจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดบัที่เหมาะสม โดยยึดหลกัความยตุิธรรมทัง้ต่อ
บริษัทและบคุคล ค านงึถึงผลการด าเนินงานของบริษัท  และความสอดคล้องกบัธุรกิจ/อตุสาหกรรมเดียวกนั สามารถ
สร้างแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานและรักษามาตรฐานท่ีดี รวมถึงเหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 
และผู้บริหารแตล่ะคน  โดยคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท (รวมถึงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) จะต้องได้รับ
อนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทใช้ความระมดัระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ 
ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึน้จะได้รับคา่ตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกบัหน้าที่และความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึน้  
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5.   การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่
กรรมการ และผู้บริหารที่เก่ียวข้องในระบบการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอย่าง
ต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมลูที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ 

 
9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 
 
 คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้กรรมการท่ีมีความรู้ความช านาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยในด้าน
ตา่งๆ เพื่อช่วยศกึษาและกลัน่กรองรายละเอียดของงานในขอบข่ายที่คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับผิดชอบ และ
ได้ก าหนด คุณสมบตัิ วาระการด ารงต าแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่าง
ชดัเจน ในกฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย
กรรมการอิสระทัง้หมด ทัง้นี ้คณะกรรมการชดุยอ่ยจะรายงานผลการประชมุตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
อยา่งสม ่าเสมอ  
 ปัจจุบนับริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 2 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ และ (2) 
คณะกรรมการบริหารซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับรายช่ือกรรมการ หน้าที่ ความรับผิดชอบ จ านวนครัง้การประชุม และ
จ านวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะคนเข้าประชมุ ตามรายละเอียดข้อ 8.1.2 

 

9.3  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท  

บริษัทไมม่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ในการคดัเลือกบคุคลที่เหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท โดยให้ผู้ ถือหุ้นใหญ่และ/
หรือตวัแทนผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของแต่ละกลุ่ม  ผู้ทรงคุณวุฒิตามสายงานที่เก่ียวข้อง  กรรมการ  กรรมการอิสระ และ
ผู้บริหารของบริษัทร่วมกนัเสนอรายช่ือบคุคลที่มีคณุวฒุิ ประสบการณ์ ศกัยภาพ โดยจะพิจารณาให้ความส าคญัต่อผู้มี
ทกัษะ ประสบการณ์ที่มีความจ าเป็นตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจารณาจากคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี  ้

1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ 
ความสามารถและปฏิบตัิหน้าที่ให้แก่บริษัทอยา่งเต็มที่ 

2) กรรมการต้องมีคุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ต้องไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด  
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3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท 
หรือเข้าเป็นหุ้นสว่น หรือกรรมการในนิติบคุคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการ
ของบริษัทไมว่า่จะท าเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบคุคลอื่น เว้นแตจ่ะแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
ทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้  

4)  กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีสว่นได้เสียในสญัญาที่บริษัทท าขึน้ไม่ว่าโดยตรง 
หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้  เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

การเลือกและแต่งตัง้กรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการ
แตง่ตัง้จะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

1. ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้เป็นผู้ รับผิดชอบ
จัดการกิจการทัง้ปวงของบริษัท และมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติที่ประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้น อีกทัง้มีอ านาจกระท าการใดๆตามที่ระบไุว้
ในหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือที่เก่ียวข้องกบัการดงักลา่ว ทัง้นีก้รรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็
ได้ 

2.   กรรมการไมน้่อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการ
ทัง้หมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด 

3. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่เสยีงหนึง่ 
(2) ผู้ ถือหุ้นจะใช้สทิธิเลอืกเพียงบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  แต่ทัง้นีต้้องไม่เกิน

จ านวนกรรมการท่ีพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
(3) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนน

เสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านได้เท่ากับจ านวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทัง้นี ้โดยจะแบ่งคะแนน
เสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(4) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีบคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมา 
มีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในที่ประชุม
เป็นผู้ออกเสยีงชีข้าดเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้    

 4. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการ
จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 

 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจับ
สลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจาก
ต าแหนง่ กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ 

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหนง่ให้ยื่นใบลาออกตอ่บริษัท การลาออกมีผลนบัแตว่นัท่ีใบลาออกไป
ถึงบริษัท 
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 กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

6. ในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บคุคลซึ่งได้รับเลือกให้
เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทนนัน้ 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
กรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 

 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงจนจ านวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจ านวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้
กรรมการท่ีเหลอือยูจ่ดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อเลอืกตัง้กรรมการแทนต าแหนง่ที่ว่างทัง้หมดภายใน 1 
เดือนนบัแตว่นัท่ีจ านวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ านวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบคุคลซึ่งเข้า
เป็นกรรมการแทนอยูใ่นต าแหนง่เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

7.  ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 กรรมการอิสระ 

บริษัทก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ แต่งตัง้กรรมการอิสระ เข้าร่วมใน
คณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายแต่งตัง้กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ และมี
กรรมการอิสระอยา่งน้อย 3 คน  

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกกรรมการบริษัท โดยคณุสมบตัิของผู้
ที่จะมาท าหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่
เก่ียวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคณุวฒุิการศึกษา ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การท างาน และความ
เหมาะสมอื่นๆ ประกอบกนั เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป  ทัง้นี ้
หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้กรรมการอิสระที่มี
คณุสมบตัิตามที่ก าหนดข้างต้นเข้ามาด ารงต าแหนง่แทน โดยกรรมการอิสระท่ีเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหนง่ได้
เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการอิสระท่ีตนแทน 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 
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2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าด ารง
ต าแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบ 

3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส    
พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี  ซึ่งมีผู้สอบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู ่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ          
ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวัน
ได้รับแตง่ตัง้ให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษา
ที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึ่ง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
ทัง้นี ้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคณุสมบตัิความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดย

จะแจ้งพร้อมกบัการรายงานข้อมลูประวตักิรรมการ ณ สิน้ปี ส าหรับจดัท าแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจ าปีของบริษัท 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ ผ่านมา
 ไมม่ี 
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 กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน 
เพื่อท าหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแตล่ะรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่
เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  และไม่เป็นกรรมการของ
บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ใน
ลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวา่ด้วยคณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่
ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 

 กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคดัเลือกจากกรรมการ ผู้บริหาร หรือ 
พนกังานระดบัสงูของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของ
บริษัท และสามารถก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตาม
ผลการด าเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

 ผู้บริหาร 

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจ โดยด าเนินการคดัเลอืกตามระเบียบเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบคุคล และจะต้องได้รับการอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัทหรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคดัเลอืกบคุคลเข้าด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดบัสงู โดยค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ทัง้นี ้การแต่งตัง้หวัหน้าหรือผู้บริหารงานด้านการตรวจสอบและควบคุม
ภายใน จะต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 

9.4  การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูง  

 
9.4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

ตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทวา่ คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการประเมินผล
การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทุกปี โดยเป็นการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะ เพื่อน าผล
คะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการจะน าไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสทิธิผลมาก
ขึน้  

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท มีทัง้สิน้ 4 หมวด ได้แก่ (1) โครงสร้างและ
คณุสมบตัิของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชมุคณะกรรมการ 
และ(4) การท าหน้าที่ของกรรมการ อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิแบบประเมินดงักลา่ว
ก่อน ทัง้นี ้ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ บริษัทจะน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ
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ก่อนน าไปเปิดเผยในรายงานประจ าปี และจะน าข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
บริษัทมาใช้ในการปรับปรุงประสทิธิภาพการท างานตอ่ไป 

 
แบบการประเมินในปี 2558 มีการก าหนดน า้หนกัของแตล่ะหวัข้อของการประเมินเป็น 6 ระดบั ดงันี ้
5 = เห็นด้วยอยา่งมากที่สดุ หรือ มีการด าเนินการเร่ืองนัน้อยา่งดีเยี่ยม 
4 =   เห็นด้วยอยา่งมาก หรือ มีการด าเนินการในเร่ืองนัน้อยา่งดี 
3 =   เห็นด้วยปานกลาง หรือ มีการด าเนินการในเร่ืองนัน้พอสมควร 
2 =   เห็นด้วยน้อย หรือ มีการด าเนินการในเร่ืองนัน้เพียงเลก็น้อย 
1 =   เห็นด้วยน้อยที่สดุ หรือ มีการด าเนินการในเร่ืองนัน้น้อยที่สดุ 
0 =    ไมม่ี หรือ ไมม่ีการด าเนินการในเร่ืองนัน้ 
 
ผลการประเมินแตล่ะหมวดเป็นดงันี ้
1. โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลีย่ 4.44 คะแนน 
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลีย่ 4.28 คะแนน 
3. การประชมุคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลีย่ 4.40 คะแนน 
4. การท าหน้าที่ของกรรมการ ได้คะแนนเฉลีย่ 4.57 คะแนน 
ดงันัน้ เมื่อค านวณผลการประเมินคณะกรรมการทัง้ 4 หมวดแล้วจึงได้คะแนนเฉลีย่ 4.42 คะแนน 

 

9.4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบวา่ ควรมีการก าหนดกระบวนการประเมินผล
คณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างเป็นทางการเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบมี
ประสทิธิภาพและบรรลวุตัถปุระสงค์   

  
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท มีทัง้สิน้ 4 หมวด ได้แก่ (1) คณุสมบตัิและความ

เป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ (2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (3) การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และ(4) การได้รับข้อมลูจากบริษัท และการฝึกอบรม อนึง่ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
พิจารณาอนมุตัิแบบประเมินดงักลา่วก่อน ทัง้นี ้ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอ
ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบก่อนน าไปเปิดเผยในรายงานประจ าปี และ
จะน าข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท างานตอ่ไป 

 

แบบการประเมินในปี 2558 มีการก าหนดน า้หนกัของแตล่ะหวัข้อของการประเมินเป็น 6 ระดบั ดงันี ้
5 = เห็นด้วยอยา่งมากที่สดุ หรือ มีการด าเนินการเร่ืองนัน้อยา่งดีเยี่ยม 
4  =   เห็นด้วยอยา่งมาก หรือ มีการด าเนินการในเร่ืองนัน้อยา่งดี 
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3 =   เห็นด้วยปานกลาง หรือ มีการด าเนินการในเร่ืองนัน้พอสมควร 
2  =   เห็นด้วยน้อย หรือ มีการด าเนินการในเร่ืองนัน้เพียงเลก็น้อย 
1 =   เห็นด้วยน้อยที่สดุ หรือ มีการด าเนินการในเร่ืองนัน้น้อยที่สดุ  
0 =   ไมม่ี หรือ ไมม่ีการด าเนินการในเร่ืองนัน้ 
 
ผลการประเมินแตล่ะหมวดเป็นดงันี ้
1. คณุสมบตัิและความเป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลีย่ 4.33 คะแนน 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลีย่ 4.21 คะแนน 
3. การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลีย่ 4.40 คะแนน 
4. การได้รับข้อมลูจากบริษัท และการฝึกอบรม ได้คะแนนเฉลีย่ 3.83 คะแนน 
ดงันัน้ เมื่อค านวณผลการประเมินคณะกรรมการทัง้ 4 หมวดแล้วจึงได้คะแนนเฉลีย่ 4.19 คะแนน 

 
9.4.3 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดับสูง 

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานกรรมการบริหาร ประธาน
บริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
กรรมการบริหาร ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามเกณฑ์การประเมินและแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของประธาน
กรรมการบริหาร ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามเป้าหมายที่วางไว้ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ซึ่ง
ช่วยให้การพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มี
ความชดัเจน โปร่งใส และเหมาะสมกบัผลการปฏิบตัิงาน และช่วยเสริมสร้างการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท อีกทัง้
ยงัสามารถน าผลการประเมินท่ีได้มาปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานให้ดียิ่งขึน้อีกด้วย   
 
9.5  การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยนัน้ บริษัทมีการก ากบั ดแูล และติดตามการด าเนินงานของบริษัท
ยอ่ยอยา่งใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ดงันี ้   

1. การก ากบัดแูลบริษัทยอ่ย :   
- PT.Sappe Indonesia : คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์  และนางญาตา อ่อน
อิน ด ารงต าแหน่งกรรมการใน PT.Sappe Indonesia (กรรมการมีทัง้หมด 3 คน โดยกรรมการอีกคนหนึ่ง
เป็นชาวอินโดนีเซีย) เพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (สดัสว่นร้อยละ 51 ของจ านวน
หุ้นทัง้หมด) ในการก าหนดนโยบายและบริหารจดัการภายใน PT.Sappe Indonesia ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกบับริษัท  
- Sappe Europe s.r.o. : เนื่องด้วยข้อจ ากดัทางกฎหมายของประเทศสโลวาเกียที่ก าหนดให้กรรมการที่
จะด ารงต าแหน่งต้องมีภูมิล าเนาในประเทศสโลวาเกีย จึงท าให้การแต่งตัง้ตวัแทนจากบริษัทเพื่อเป็น
กรรมการใน Sappe Europe s.r.o ตามนโยบายการควบคมุและการก ากบัดแูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
มีความยุ่งยากในทางปฏิบัติ ทางที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้อนุมัติการก าหนดกฎบัตรของ
คณะกรรมการซึง่ครอบคลมุการขออนมุตัิรายการตา่งๆ รวมถึงรายการส าคญัที่ก าหนดให้ต้องขออนมุตัิจาก
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ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เช่น การแต่งตัง้กรรมการ การเพิ่มทนุ การควบรวมกิจการ การเลิกกิจการ การจ่ายเงิน
ปันผล การแก้ไขข้อบงัคบั เป็นต้น และการก าหนดตารางอ านาจด าเนินการของ Sappe Europe s.r.o. 
เพื่อให้คณะกรรมการของ Sappe Europe s.r.o. ยดึถือและปฏิบตัิตาม เพื่อที่บริษัทใช้เป็นมาตรการเพื่อ
ก ากบัดแูล Sappe Europe s.r.o. ได้ทนัที 

- บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากัด   : คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้นายอดิศกัดิ์ รักอริยะ
พงศ์ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และนายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้
การบริหารงานสอดคล้องกบับริษัทซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ ในสดัสว่นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด  

- Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited และ Sappe Hong Kong Company Limited 

คณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้แต่งตัง้นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ 
นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และนายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้การ
บริหารงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนั 

2. การเปิดเผยข้อมลูฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน : PT.Sappe Indonesia, Sappe Europe s.r.o. 
และบริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั มีหน้าที่น าสง่งบการเงินประจ าไตรมาสและประจ าปีให้แก่
บริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิก่อนเปิดเผยในงบการเงินรวมประจ าไตร
มาสและประจ าปีต่อสาธารณชน ทัง้นี ้บริษัทอาจมอบหมายให้พนกังานหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเข้า
ตรวจสอบการด าเนินกิจการ เอกสาร หรือทรัพย์สิน ณ ส านกังานหรือคลงัสินค้าของบริษัทย่อยได้ หรือ
ขอให้บริษัทยอ่ยน าสง่เอกสารเพิ่มเติมแก่พนกังานหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทได้เสมอ อนึ่ง ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้ นของบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีให้แก่ 
PT.Sappe Indonesia และ Sappe Europe s.r.o. โดยบริษัทมีนโยบายให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท เซ็ป
เป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบ
บญัชีของตนเองรวมไปถึง Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited และ Sappe Hong Kong 
Company Limited ด้วย 

3. การท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยง : การท ารายการเก่ียวโยงระหวา่งบริษัทและบริษัทยอ่ยทัง้หมดเป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ ประกาศตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้บริษัทมีการรายงานมลูค่าและรายละเอียดของรายการ
ระหว่างกนัของบริษัทและบริษัทย่อยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุไตรมาส โดยผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

4. การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึ่งสินทรัพย์ : ในกรณีที่บริษัทย่อยจะซือ้หรือจ าหน่ายทรัพย์สินใดต้องได้รับมติ
อนุมตัิจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี ้หาก
บริษัทค านวณขนาดของรายการแล้วพบว่าการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวมีมูลค่าหรือ
ขนาดรายการที่มีนยัส าคัญ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ประกาศตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้องเสมอ  
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9.6  การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทมีระเบียบ ข้อบงัคบั ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างต้องรักษาความลบั และ/หรือข้อมูล
ภายในของบริษัท ไมน่ าความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อ
ประโยชน์แก่ผู้อื่น ไมว่า่โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และไมว่า่จะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทัง้ต้องไม่ท าการ
ซือ้ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมลูภายใน และ/หรือเข้าท านิติกรรมอื่นใดโดย
ใช้ความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัท อนัก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัทไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม  

 ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนกังานอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมลูภายในของบริษัทจะถกูห้ามซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ในช่วงเวลาที่ก าหนด โดยบริษัทถือปฏิบตัิมาตัง้แตก่ารจดัท างบการเงิน ไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ซึ่งเป็นการ
รายงานงบการเงินไตรมาสแรกตัง้แต่บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเลขานุการบริษัท
และหนว่ยงานฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคลจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนกังานทกุคนที่ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่
ได้รับข้อมลูภายในของบริษัทรับทราบช่วงเวลาการห้ามซือ้ขายหุ้นของบริษัทอยา่งชดัเจนลว่งหน้า โดยให้รวมถึงการซือ้
ขายหุ้นของบริษัท โดยตนเอง คูส่มรส บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซือ้หรือขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
(เช่น Nominee หรือการถือผ่านกองทนุสว่นบคุคล) ในระหว่างช่วงเวลาที่บริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท เช่น 1 เดือนก่อนวนัเปิดเผยข้อมลูงบการเงินหรือผลการด าเนินงานถึงวนัที่บริษัทได้
เปิดเผยข้อมลูงบการเงินหรือผลการด าเนินงานตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว 1 วนั เพื่อให้ข้อมลูนัน้เผยแพร่สูส่าธารณชน
อยา่งทัว่ถึงก่อน ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดโทษทางวินยัส าหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการน าข้อมลูภายในของบริษัทไป
ใช้  หรือน าไปเปิดเผยจนอาจท าให้บริษัทได้รับความเสยีหาย และอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายก าหนดไว้ตลอดจนอาจ
ถูกบริษัทพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ 
ตลอดจนการเลกิจ้างพ้นสภาพการเป็นพนกังานด้วยเหตไุลอ่อก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแตก่รณี เป็นต้น  

 นอกจากนี ้บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจในภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์
ของบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ดงักลา่วต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

 

9.7 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและบริการอื่น 
 
9.7.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
 

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัทในรอบปี  2558 เป็นจ านวน
เงินรวม 1,745,900 บาท โดยแบง่ออกเป็นคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัท จ านวน 1,350,000 บาท และสว่นของ
บริษัทยอ่ย จ านวน 395,900 บาท 
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9.7.2  ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 
 

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การสอบทานการควบคุมที่เก่ียวกับสิทธิการเข้าถึง
ระบบปฏิบตัิการ (Access Right Controls Review) และการรายงานเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของบริษัทกบับริษัทอื่น
ในประเทศไทย (Performance of Local Benchmarking Study) ให้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกบัส านกังานสอบบญัชีของ
บริษัทในรอบปี 2558 เป็นจ านวนเงินรวม 704,000 บาท 
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10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 

เราจะท าให้ชีวติของผู้คนดีขึน้ผา่นจิตวิญญานท่ีสร้างสรรค์ของเรา 
ผู้คนที่ส าคัญของเรา 

1. พนกังาน 

2. ลกูค้า 

3. ซพัพลายเออร์ 

4. ผู้ ถือหุ้น 

5. ชมุชน 

เพราะพนักงานเซ็ปเป้คอืครอบครัวของเรา 
เราจึงอยากส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขมากขึน้ 

 
เซ็ปเป้ สานรัก ส่งเสริมลูกกตัญญู 
เป็นกิจกรรมที่เราเร่ิมท าในปี 2558 เพราะเรารู้วา่พนกังานท่ีมีภมูิล าเนาอยูต่า่งจงัหวดัสว่นใหญ่จะกลบับ้านในเทศกาลปี
ใหมห่รือสงกรานต์ แต่จะไม่ได้กลบับ้านในวนัหยดุช่วงวนัแม่ วนัพ่อ เซ็ปเป้จึงสนบัสนนุให้พนกังานแสดงออกถึงความ
ระลกึถึงตอ่พระคณุของบพุการีในวนัส าคญันี ้โดยการบอกรักผ่าน Postcard ที่บริษัทออกแบบจดัท าพร้อมติดแสตมป์
และรับสง่ไปรษณีย์ให้ เพื่อให้พอ่และแมป่ระทบัใจ และลดความเขินอายของลกูๆ ในการบอกรักพอ่แม ่ช่วยสานสมัพนัธ์
ความรักในครอบครัวของพนกังานให้ดีขึน้ ซึง่ได้รับการตอบรับจากพนกังานในการร่วมกิจกรรมเป็นอยา่งดี  
 
5ส.ฉบับเซ็ปเป้ 
5ส. ที่เซ็ปเป้ เป็นกิจกรรมที่พนกังานสนุกและให้การตอบรับเป็นพิเศษ จากการร่วมกิจกรรมของพนกังานที่คลอง13 
จ านวน 430 คน ด้วยเกณฑ์การให้คะแนนที่เข้มข้นและท้าทาย มีรางวัลที่ตื่นเต้นและบทลงโทษที่สนุกสนานและ
สร้างสรรค์ เร่ิมตัง้แต่เดือนตลุาคม – ปัจจุบนั พบว่า กิจกรรม 5ส.ฉบบัเซ็ปเป้ นอกจากช่วยสง่เสริมให้สิ่งแวดล้อมในที่
ท างานและประสิทธิภาพในการท างานดีขึน้แล้ว ยังช่วยเสริมสร้างนิสยัของพนักงานให้มีพฤติกรรมเชิงบวกต่อการ
ท างานและน าไปประยกุต์ใช้ในชีวติประจ าวนัได้ และยงัสง่ผลให้อตัราการขาด/ลา/มา/สายของพนกังานลดน้อยลงอยา่ง
เห็นได้ชดัอีกด้วย นอกจากนี ้พนกังานมีสว่นช่วยกนัพลกัดนัให้เพื่อนพนกังานตระหนกัถึงกฎระเบียบการท างานมากขึน้ 
ซึง่เป็นการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรในเร่ืองการท างานเป็นทีม ปลกูฝังแนวความคิดให้พนกังานรู้สกึรักและเป็นสว่น
หนึง่ขององค์กร และแนน่อนวา่เราจะพฒันา 5ส. ที่สนกุอยา่งนีต้อ่ไปในปี 2559 

 
Beauti Drink Change For The Best เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด   
ก่อนที่จะมีการเปิดตวัเซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์ สตูรใหม่ต่อสาธารณชน เราได้จดักิจกรรม “Beauti Drink Change For The 

Best” เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีที่ สุด เพื่อเป็นการสื่อสารกบัพนกังานของเราทกุคนให้ได้ร่วมภาคภมูิใจกบัการเปลี่ยนแปลง
ครัง้ยิ่งใหญ่นี ้อีกทัง้ยงัเป็นการประกาศเป้าหมายขององค์กรให้พนกังานได้ทราบแล้วเดินไปพร้อมกนั การจดักิจกรรม
เปิดตวัจดัขึน้ท่ีส านกังานและโรงงานของบริษัททัง้ 3 แห่ง คือ โรงงานคลอง 13, โรงงานบางชนั และส านกังานพระราม
เก้า มีการคดัเลอืกพนกังานท่ีประจ าแตล่ะแหง่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ บิวติ ดริง้ค์ สตูรใหม ่เพื่อเป็นตวัแทนความสวย
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ในแตล่ะสตูร มีการจดัประกวดภาพที่สือ่ถึง บิวติ ดริง้ค์ สตูรใหม ่ซึง่ได้ภาพสวยๆ กวา่ 600 ภาพจากพนกังานของเราเอง 
สามารถน าไปต่อยอดด้วยการน าไปเผยแพร่บนสื่อออนไลน์และสื่อประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ได้อีกด้วย จึงนบัว่า กิจกรรม 
“Beauti Drink Change For The Best” เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีที่ สุด ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก พนกังานมี
ความรู้สกึที่ดีและมีสว่นร่วมกบัองค์กร และภาคภมูิใจร่วมไปกบัองค์กรกบัการเปลีย่นแปลงครัง้นี ้ 
SAPPE Hero  
เพราะเราเช่ือวา่ “ตวัอยา่งที่ดี มคีา่มากกวา่ค าสอน” จึงเกิดโครงการ SAPPE Hero ขึน้มา เพื่อเป็นการแบง่ปันมมุมอง
แนวคิด จากบคุคลผู้ เป็นตวัอยา่งที่ดี ให้ชาวเซ็ปเป้ได้ยดึถือเป็นแนวทาง นอกจากจะเป็นการเชิดชคูณุงามความดีของ
พนกังานตวัอยา่งแล้ว ยงัเป็นการสง่เสริมให้เกิดคา่นิยมของการท าความดใีนองค์กร และสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัคนใน
องค์กรได้เป็นอยา่งดี  
SAPPE Coacher 
เซ็ปเป้ให้ความส าคญักับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยในปี 2558 เราเร่ิมจัดการอบรมหลากหลายรูปแบบเพื่อ
พฒันาบคุลากรให้เป็นทัง้คนเก่งและคนดีควบคูก่นั สง่เสริมให้รุ่นพ่ี หรือผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้ในด้านตา่งๆ ถ่ายทอด
สูรุ่่นน้อง เพื่อปัน้ให้ทกุคนสามารถเป็น “โค้ช” ให้เพื่อนๆในองค์กรได้ตอ่ไป อีกทัง้ยงัเป็นการฝึกความเป็นผู้น า และสร้าง
ความสมัพนัธ์ของทีมงานในองค์กรให้ดีขึน้อีกด้วย โดยกิจกรรมที่เราได้ด าเนินการในปีที่ผ่านมาได้แก่ Lunch and 
Learn,  พี่สอนน้อง, 7 Habits  เป็นต้น 

เพราะลูกค้าคอืคนที่เราให้ความส าคัญอย่างสูงสุด 
เราจึงมุ่งม่ันผลิตสนิค้าที่ดี เพื่อช่วยให้คุณภาพชีวติของลกูค้าดีขึน้ 

บิวติ ดริง้ค์ สูตรใหม่ 
ถึงแม้สภาวะการณ์ในปัจจุบนัจะมีการแข่งขันรุนแรงมาก แต่เซ็ปเป้ เน้นย า้มาโดยตลอดว่าจะไม่เน้นการท ารายการ
สง่เสริมการขายเฉพาะด้านราคาเพียงอยา่งเดยีว แตจ่ะมุง่เน้นการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ  (Innovation) ซึง่เป็นจดุแข็งของ
บริษัทมากกว่า การออกเซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์ สตูรใหม่ในครัง้นี ้นบัเป็นการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ในรอบ 10 ปี ตัง้แต่แบ
รนด์นีถื้อก าเนิดขึน้  

 
ปี 2558 ปีที่เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์ ถกูพฒันาขึน้มาใหมท่ัง้หมดไมว่า่จะเป็นสรรพคณุ รสชาติและฉลาก ผ่านการคิดค้นจาก 
248 สตูร จนได้สว่นผสมที่ดีที่สดุเพื่อความสวยแตล่ะแบบ มีทัง้หมด 6 สตูร ได้แก่ 1) สูตรคอลลาสกิน รวมสว่นผสมที่
ดีที่สดุเพื่อผิวสวยสดใส เปลง่ประกาย 2) สูตรเอส-ลิม รวมสว่นผสมที่ดีที่สดุเพื่อหุ่นสวย ทัง้บล๊อคแป้ง เบิร์นพลงังาน 
ดกัจบัและสลายไขมนั ช่วยเร่ืองระบบขบัถ่าย 3) สูตรบิวติอายส์ รวมสว่นผสมที่ดีที่สดุเพื่อดวงตาเป็นประกาย ใสป๊ิง 
4) สูตรบิวติลิฟท์  รวมสว่นผสมที่ดีที่สดุเพื่อความสวยชะลอวยัให้ดอูอ่นเยาว์อยูเ่สมอ ช่วยลดริว้รอย บ ารุงกระดกู และ
ลดผมขาว 5) สูตรซิลกีซ้าลอน รวมสว่นผสมที่ดีที่สดุเพื่อผมสวยเงางาม เล็บแข็งแรง ซ่ึงสูตรนีน้บัเป็นนวตักรรมใหม่
รายแรกของโลก ทีคิ่ดคน้เคร่ืองดืม่เพือ่ผมและเล็บ และ 6) สูตรบิวติท็อกซ์ รวมสว่นผสมที่ดีที่สดุเพื่อความสวยใสจาก
ภายใน เพราะช่วยล้างสารพิษที่ตกค้างและช่วยลดกลิน่ตวั กลิน่ปากได้อีกด้วย โดยทกุสตูรไมเ่ติมน า้ตาลและแคลอรีต ่า 
วางจ าหนา่ยในห้างสรรพสนิค้า ร้านสะดวกซือ้ และร้านค้าทัว่ประเทศ ในราคาขวดละ 20 บาทเทา่เดิม  

 
ส าหรับกลยทุธ์การตลาดของแคมเปญนี ้เน้นการสือ่สารผ่านสื่อออนไลน์มากขึน้ โดยออกภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ช่ือ 
“สวยคูณสอง” สื่อสารโดยเน็ตไอดอลช่ือดงั “พิมฐา” ฐานิดา มานะเลิศเรืองกุล และ “โยเกิร์ต” รวีวรรณ บญุประชม 
นางแบบแถวหน้าของเมืองไทย มาเป็นตวัแทนสาวๆ ที่สวยสดใส ใสใ่จในการดแูลตวัเอง บอกเลา่เร่ืองราวแรงบนัดาล
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ใจความสวยของผู้หญิง ที่น้องก็อยากสวยเปล่งปลัง่เหมือนพี่ ส่วนพี่ก็อยากมีผิวอ่อนเยาว์เหมือนน้อง ซึ่งเซ็ปเป้ บิวติ 
ดริง้ค์ ตอบโจทย์ทุกความสวยได้เป็นอย่างดี โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลกัคือ นกัศึกษา คนวยัท างานอายุ 18 -35 ปี และ
ผู้หญิงทกุคนที่ต้องการสวยดดูีในแบบของตวัเอง สื่อสารการตลาดไปยงัผู้บริโภคแบบ  360 องศา ครบทกุช่องทางทัง้
ออนไลน์และออฟไลน์  อีกทัง้ยงัให้ความส าคญักบัการท างานร่วมกนักบัคูค้่าอยา่งใกล้ชิดและให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
เพื่อน าเสนอสนิค้าที่มีความแตกตา่งไปถึงมือผู้บริโภคอยา่งทัว่ถึง 
 

เราไม่สามารถมีวันนีไ้ด้ ถ้าเราขาดซพัพลายเออร์ที่ดี 
เราจึงแบ่งปันสิ่งดีๆ ซึ่งกนัและกันเสมอ เพื่อเราจะก้าวเดินไปอย่างมั่นคงพร้อมกัน 

 
โครงการพัฒนาวุ้นมะพร้าวร่วมกับซัพพลายเออร์ 
หนึง่ในสนิค้าที่เป็นความภาคภมูิใจของเราชาวเซ็ปเป้ คือ น า้ผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว แบรนด์  “โมกุ โมกุ” ที่นอกจากเป็น
เคร่ืองดื่มแบรนด์แรกของบริษัทแล้ว ยังเป็นนวัตกรรมใหม่รายแรกของโลก  ที่ผลิตน า้ผลไม้เคีย้วได้ จนประสบ
ความส าเร็จเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคชาวไทยและในตลาดโลก และแน่นอนว่าหวัใจส าคญัของเคร่ืองดื่มนีก็้คือ “วุ้น
มะพร้าว” โดยซพัพลายเออร์ของเราคือชาวสวนมะพร้าวชาวแม่กลอง เซ็ปเป้ได้ร่วมพฒันาคุณภาพของวุ้นมะพร้าว
ร่วมกบัชาวสวนมาโดยตลอด เช่น สง่พนกังานของเราไปให้ความรู้แก่ชาวสวนเก่ียวกบัวิธีผลิตวุ้นจากน า้มะพร้าวตาม
หลกั GMP สอนการตวรจสอบคณุภาพ เพื่อให้ชาวสวนผลติวุ้นมะพร้าวให้ได้มาตรฐาน สร้างรายได้ให้แก่ชาวสวนหลาย
ร้อยครัวเรือน นอกจากนี ้นวตักรรมการผลิตวุ้นมะพร้าวจากน า้มะพร้าวนี ้ยงัเป็นการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของแม่น า้ล า
คลองของชาวแม่กลองอีกทางหนึ่ง เพราะเดิมนัน้สินค้าท้องถ่ินขึน้ช่ือของชาวแม่กลองคือ น า้ตาลป๊ีบและน า้กะทิ ซึ่ง
ขัน้ตอนการท าจะใช้เพียงเนือ้มะพร้าว สว่นน า้มะพร้าวที่ได้จะทิง้ลงคลอง ท าให้น า้ในคลองเนา่เสยี 
 
กล่องกระดาษเพรียว 
เรารู้ว่าซพัพลายเออร์ของเรามีการรีไซเคิลกระดาษใช้ภายใน เราจึงได้ร่วมมือกันพฒันาน าเศษกระดาษมาผลิตเป็น
กลอ่งบรรจสุนิค้า ผลติภณัฑ์เพรียว คอฟฟ่ี จากเศษกระดาษที่ช ารุด เหลอืใช้ ถกูทิง้อยา่งไร้คา่ ในวนันีส้ามารถแปลงเป็น
มลูคา่ ลดต้นทนุ ลดการท าลายสิง่แวดล้อมได้อยา่งมหาศาล 
 

ผู้ถอืหุ้น-นักลงทุน คือผู้ที่เดนิเคียงข้างเรา 
เราจึงอยากแชร์และรับฟังเร่ืองราวของกนัและกัน 

 
ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ ตลอดจนผู้สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมลูของบริษัทได้ง่ายและสะดวกมากขึน้ เซ็ปเป้จึงปรับปรุง
เว็บไซต์ www.sappe.com ใหม่ โดยมีปุ่ มการใช้งานที่ไม่ซบัซ้อน และจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหา ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมลูสนิค้า ข้อมลูนกัลงทนุ ขา่วสารของบริษัท ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสงัคม 
 

 
 
 
 

http://www.sappe.com/
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เพราะเราเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนและสังคม 
ถ้าสังคมรอบตวัเรามีความสุข เราก็ย่อมมีความสุขตามไปด้วย 

 
ชุดเก่าเราขอ 
เป็นอีกกิจกรรมที่เราตัง้ใจท าตอ่เนื่อง โดยในปี 2558 นี ้เป็นปีแรกที่เราเร่ิมกิจกรรม ชุดเก่าเราขอ และได้รับการตอบรับ
อยา่งดีจากพนกังานทกุระดบั ในการน าเสือ้ผ้าสภาพดีที่ไมใ่ช้แล้ว รวมกนัได้กวา่ 40 กลอ่ง ทัง้เสือ้ผ้าชาย หญิง และเด็ก 
โดยได้สง่ตอ่ให้กบัผู้ยากไร้นอกจากเป็นการช่วยเหลอืสงัคมแล้ว ยงัสง่เสริมให้พนกังานในองค์กรมีสว่นร่วมและเกิดนิสยั
รักการแบง่ปัน 
 
วาน หว่าน ว่าน  
ในปี 2558 เราได้เร่ิมวางแผนการด าเนินกิจกรรมปลกูวา่นบริเวณรอบโรงงาน ในช่ือโครงการ “วาน หวา่น ว่าน” โดยหวงั
ให้เป็นแปลงตวัอยา่งให้คนในชมุชนได้ศกึษา และน าความรู้การปลกูวา่นไปปรับใช้และเสริมสร้างรายได้ในครัวเรือนของ
คนในชมุชน ซึง่ได้รับความสนใจทัง้จากชมุชนรอบโรงงานและจากคูค้่าในการร่วมกิจกรรม    
 
โครงการ Zero Discharge (ระบบการควบคมุน า้ตามมาตรฐานสากล เพื่อชมุชนและสิง่แวดล้อมบริเวณโรงงาน)   
ในยคุปัจจบุนัประเด็นด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมนบัเป็นเร่ืองที่ทกุองค์กรที่ท าธุรกิจอยู่บนพืน้ฐานแห่งความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมต้องให้ความส าคญัเป็นอนัดบัแรกๆ โดยเฉพาะประเด็นปัญหาเร่ืองสภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมี
สาเหตสุ าคญัมาจากการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทน สง่ผลให้อณุหภมูิโลกเพิ่มสงูขึน้เร่ือยๆ ผลกระทบ
ที่ตามมาก็คือสภาพภมูิอากาศโลกที่วิปริตแปรปรวนอยา่งนา่ตกใจ 
 
ด้วยความตระหนกัต่อปัญหาดงักล่าวและการให้ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานแห่งความรับผิดชอบต่อ
สงัคม ซึ่งนบัเป็นนโยบายหลัก ของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) บริษัท จึงสร้างระบบบ าบัดน า้แบบบูรณาการที่
เรียกว่า “Zero Discharge” ตามแนวคิดใหม่จากประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ืองมาตรการควบคมุปริมาณความ
สกปรกของน า้ทิง้จากภาคอตุสาหกรรมเพื่อฟืน้ฟูคณุภาพน า้ในแม่น า้เจ้าพระยา พ .ศ. 2551 โดยมีใจความส าคญัคือ 
การจดัการน า้ใช้และน า้เสียภายในโรงงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและไม่มีการระบายน า้ที่ผ่านการบ าบดัแล้ว
ออกสูส่ิง่แวดล้อมภายนอก และเพื่อสร้างความมัน่ใจในประสทิธิภาพของระบบบ าบดัน า้เสยี บริษัท ได้ท าการตรวจสอบ
พารามิเตอร์น า้เสียโดยห้องปฏิบตัิการของบริษัทเองอย่างต่อเนื่องทุกวนั และทวนสอบด้วยหน่วยงานภายนอกที่ขึน้
ทะเบียนตามที่กรมโรงงานก าหนดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ พารามิเตอร์ที่ตรวจสอบเป็นไปตามประกาศกระทรวง
อตุสาหกรรมฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2539) เร่ืองคณุลกัษณะน า้ทิง้ และผลการตรวจสอบนัน้ยงัพบวา่คา่ต ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่ประกาศกระทรวงฯก าหนด “ทกุพารามิเตอร์” 
 
ระบบบ าบดัน า้เสียของบริษัทถกูออกแบบให้รองรับอตัราการบ าบดัสงูถึง 1,350 ลบ.ม./วนั เปรียบเทียบกบัน า้เสียใน
ปัจจบุนัเพียง 400 ลบ.ม./วนัเทา่นัน้ จึงท าให้คณุภาพน า้หลงัการบ าบดัมีคา่พารามิเตอร์ตา่งๆ ดียิ่งกวา่เกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนดไว้ นอกจากนี ้ยงัเป็นระบบบ าบดัน า้เสยีประสทิธิภาพสงู สามารถป้องกนัมลภาวะด้านกลิ่นที่มกัจะเกิดขึน้กบั
ระบบบ าบดัแบบบ่อเปิดที่ใช้กันโดยทัว่ไป ด้วยระบบบ าบดัแบบไร้อากาศ (Anaerobic Pond) ชนิดปิดคลมุหรือที่
เรียกวา่ Cover Lagoon ด้านบนของบ่อบ าบดัถกูปิดด้วยผ้าใบ PVC อย่างมิดชิด ภายในบ่อที่ถกูออกแบบให้มีก าแพง
บงัคบัทิศทางการไหลของน า้เสียด้วยลกัษณะการไหลขึน้-ลงภายในบ่อจะท าให้เกิดการสมัผสักับเชือ้จุลินทรีย์อย่าง
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เต็มที่ ส่งผลให้เกิดการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ และถูกส่งไปบ าบดัต่อที่ระบบ Facultative Pond ต่อด้วยระบบ 
Maturation Pond และบอ่ Polishing Pond ก่อนเข้าสูส่ว่นสาธารณปูโภคภายในบริษัท ต่อไป เช่น น า้ใช้ในห้องน า้ น า้
ล้างพืน้ ระบบสปริงเกอร์สวนหยอ่ม ฯลฯ 

 
ด้วยการใส่ใจในการออกแบบและดูแลระบบบ าบดัน า้เสียประสิทธิภาพสงูดงักล่าว ท าให้บริษัทด าเนินกิจการพร้อม
อาศยัอยูร่่วมกบัชมุชนข้างเคียงอยา่งเป็นสขุและไร้ข้อพิพาททางด้านปัญหาสิง่แวดล้อมมาจนถึงปัจจบุนั  
 
การลดใช้เม็ดพลาสติกจาก 25 กรัม เป็น 22 กรัม และ 18 กรัม 
ขวดพลาสติกเป็นบรรจภุณัฑ์หลกัของสนิค้าของเรา เซ็ปเป้เร่ิมพฒันาหาวิธีในการลดใช้เม็ดพลาสติกอนัเป็นต้นทนุและ
กระทบสิง่แวดล้อมให้น้อยที่สดุ เราพฒันาการใช้เม็ดพลาสติกในปริมาณที่น้อยลงได้จาก 25 กรัม เป็น 22 กรัม และ 18 
กรัม แตย่งัสามารถคงคณุภาพและความแข็งแรงของบรรจภุณัฑ์ได้เป็นอยา่งดี โดยในปี 2555 เราสามารถลดการใช้เม็ด
พลาสติกได้ 100,700 กิโลกรัม, ปี 2556 ลดได้ 252,773 กิโลกรัม ปี 2557 ลดได้ 323,427 กิโลกรัม และปี 2558 สามาร
ลดได้ 310,879 กิโลกรัม  
 
เปลี่ยนแกนกระดาษเป็น PVC  
ในขัน้ตอนการผลติ เรามีการใช้แกนกระดาษที่ม้วนฉลากสนิค้าในปริมาณมาก เราจึงเร่ิมทยอยเปลีย่นจากแกนกระดาษ
ที่ใช้แล้วทิง้เพราะเสื่อมสภาพ มาเป็น PVC ซึ่งมีความคงทนและสามารถน ากลบัมาใช้ซ า้ได้  โดยในปี 2555 ใช้แกน
กระดาษ 85,000 ม้วน,  ปี 2556 ใช้แกนกระดาษ 50,000 ม้วน, ปี 2557 ใช้แกนกระดาษ 10,000 ม้วน และลา่สดุ 2558 
เราเปลีย่นจากแกนกระดาษเป็น PVC 100% 
 
เป็นวิทยากรให้หน่วยงานต่างๆ 
เพราะเราเช่ือวา่ประสบการณ์และแรงบนัดาลใจเป็นแรงผลกัดนัท่ียิง่ใหญ่ได้ เราจึงยงัคงให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์
สง่ตอ่ความเช่ือมัน่และก าลงัใจอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้น าไปคิด สร้างแรงบนัดาลใจ ต่อยอดในการ
พฒันาประเทศตอ่ไปได้ โดยในปีนีผู้้บริหารได้ไปแชร์ประสบการณ์ให้หลากหลายสถาบนั อาทิ คอร์ส ABC Talent และ 
The Professional มหาวิทยาลยัศรีปทมุ, สร้างแรงบรรดาลใจที่ Meark, อายนุ้อยร้อยล้าน Academy เป็นตน้  
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สนับสนุนร้านอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
ปี 2558 นี ้เป็นปีที่ 4 ที่เซ็ปเป้มอบผลติภณัฑ์เพื่อจ าหนา่ย ณ ร้านอาสากาชาดเฉลมิพระเกียรติ 72 พรรษา รายได้สบทบ
ทุนมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภยัพิบตัิทางธรรมชาติ  
 
มอบเคร่ืองอบเด็กแรกคลอดและอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเชียงดาว 
เซ็ปเป้ ร่วมกับ บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ ง้ (ไทยแลนด์) จ ากัด มอบเคร่ืองอบเด็กแรกคลอดและอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ 
โรงพยาบาลเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม ่มลูคา่ 750,000 บาท โดยทางทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล ได้เดินทาง
มารับมอบ ณ บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 
 

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
ตัง้แต่ปี 2557 ได้พิจารณาก าหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ (Anti-corruption Policy)  โดยครอบคลมุทกุ

กิจกรรมที่บริษัทด าเนินการ เพื่อให้กรรมการ พนกังาน ผู้บริหาร ยดึถือเป็นแนวปฏิบตัิเพื่อตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ ดงันี  ้
1. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนด าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ

ทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลมุถึงทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบตัิตาม

นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่นีอ้ยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตัิและข้อก าหนดใน

การด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบาย ระเบียบปฏิบตัิ ข้อก าหนด ข้อบงัคบั ประกาศ ข้อกฎหมาย 

และการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ 

2. พนกังานไมพ่งึละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าขา่ยคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท โดยต้อง

แจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้ บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบ

เก่ียวกบัการติดตามการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณบริษัทผา่นช่องทางตา่งๆ ท่ีก าหนดไว้ 

3. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเร่ืองคอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกบับริษัท 

โดยใช้นโยบายการคุ้มครองพนกังานท่ีแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัทจุริตตามที่บริษัทก าหนด 

4. ผู้ที่กระท าคอร์รัปชัน่ เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณบริษัท ซึง่จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัตาม

ระเบียบที่บริษัทก าหนด นอกจากนีอ้าจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

5. บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบตัิ

หน้าที่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเร่ืองที่ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบาย

ตอ่ต้านคอร์รัปชัน่นี ้

6. บริษัทมุง่มัน่ท่ีจะสร้างรักษาวฒันธรรมองค์กรที่ยดึมัน่วา่คอร์รัปชัน่เป็นสิง่ที่ยอมรับไมไ่ด้ทัง้การท าธรุกรรม

กบัภาครัฐและภาคเอกชน 

นอกจากนี ้บริษัทได้ก าหนดนโยบายบริหารความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ ให้มีการควบคมุและ
ถกูจดัการอยา่งเหมาะสมผา่นเคร่ืองมือตา่งๆ ท่ีมีอยูแ่ล้ว เช่น คูม่ืออ านาจด าเนินการ เป็นต้น  
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ทัง้นี ้ตามที่สถาบนัไทยพฒัน์ได้ด าเนินงาน “โครงการประเมินการด าเนินการเพื่อความยั่งยืนเร่ือง Anti-

Corruption Progress Indicators ของบริษัทจดทะเบียน ปี 2558” จากการประเมินดงักลา่ว บริษัทมีผลการประเมิน
ความคืบหน้าในเร่ืองการป้องกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกับคอร์รัปชัน่อยู่ในระดบั 3 Established ซึ่งเป็นระดบัที่แสดงให้
เห็นถึงระดบัขอบเขตนโยบายของบริษัทในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ มีการสื่อสาร ฝึกอบรมให้พนกังานมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบันโยบายและแนวทางปฏิบตัิตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 
บริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะด าเนินการเร่ืองการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่อย่างจริงจงั บริษัทจึงได้ศึกษาบทบาท

หน้าที่ ความรับผิดชอบ และกรอบการด าเนินงานของบริษัทเพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบตัิในการต่อต้านคอร์รัปชั่น ตามค า
ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตตอ่ไป 

 
อนึง่ บริษัทไมเ่คยมีข้อพิพาทหรือคดีความที่ส าคญัซึง่เก่ียวเนื่องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่แตอ่ยา่งใด   

 
ภาพรวมการท ากิจกรรม CSR  

ผู้มีส่วนได้เสีย กิจกรรม, กระบวนการ หลักการของการท า CSR 

พนกังาน 

เซ็ปเป้ สานรัก สง่เสริมลกูกตญัญ ู 1. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
2. การปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 

5ส. ฉบบัเซ็ปเป้ 1. การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
2. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
3. การปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 

Beauti Drink Change For The Best 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
3. การปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 

SAPPE Coacher 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
3. การปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 
4. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้

จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม สิง่แวดล้อม และผู้มีสว่นได้เสยี 

ลกูค้า บิวติ ดริง้ค์ สตูรใหม ่
 

1. การรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 
2. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้

จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม สิง่แวดล้อม และผู้มีสว่นได้เสยี 

ซพัพลายเออร์ โครงการพฒันาวุ้นร่วมกบัซพัพลายเออร์ 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
3. การดแูลรักษาสิง่แวดล้อม 
4. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 
5. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้

จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม สิง่แวดล้อม และผู้มีสว่นได้เสยี 
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ผู้มีส่วนได้เสีย กิจกรรม, กระบวนการ หลักการของการท า CSR 
ซพัพลายเออร์ กลอ่งกระดาษเพรียว 1. การรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 

2. การดแูลรักษาสิง่แวดล้อม 
3. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้

จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม สิง่แวดล้อม และผู้มีสว่นได้เสยี 

ผู้ ถือหุ้น-นกัลงทนุ ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ 1. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
2. การรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 

ชมุชนและสงัคม 

ชดุเก่าเราขอ 1. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
2. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 

วาน หวา่น วา่น 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 
3. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้

จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม สิง่แวดล้อม และผู้มีสว่นได้เสยี 

Zero Discharge 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
3. การดแูลรักษาสิง่แวดล้อม 
4. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 

การลดใช้เม็ดพลาสติกจาก 25 กรัม เป็น 22 
กรัมและ 18 กรัม 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 
3. การดแูลรักษาสิง่แวดล้อม 

เปลีย่นแกนกระดาษเป็น PVC  1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 
3. การดแูลรักษาสิง่แวดล้อม 

เป็นวิยากรให้หนว่ยงานตา่งๆ 1. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 
2. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้

จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม สิง่แวดล้อม และผู้มีสว่นได้เสยี 

สนบัสนุนร้านอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษา 

CSR after process 
1. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 

มอบเคร่ืองอบเด็กแรกคลอดและอุปกรณ์
การแพทย์ 

CSR after process 
1. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
2. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 

 

และทัง้หมดนี ้คือจติวิญญานเซป็เป้ 
เราจะท าให้ชีวติของผู้คนดีขึน้ผา่นจิตวิญญานท่ีสร้างสรรค์ของเรา 

 
 



91 
 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดี เนื่องจากจะช่วยให้การ
ด าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานให้บริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบตัิงาน
ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  
 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบ
จ านวน 3 ทา่นเข้าร่วมประชมุด้วย ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน
ของบริษัทในปี 2558 ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission : COSO    (“แบบประเมินฯ”) ฉบบัท่ีได้รับการปรับปรุงใหม ่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ซึง่สรุป
ความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดงันี ้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
บริษัทมีสภาพแวดล้อมของการควบคมุภายในท่ีดี เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีการสง่เสริมด้านจริยธรรมเป็น

วฒันธรรมองค์กร มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการและการมอบหมายงานท่ีชดัเจน ดงันี  ้

 บริษัทได้จดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ และข้อพงึปฏิบตัิตามจรรยาบรรณเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรและมีการสือ่สารเร่ืองดงักลา่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานอยา่งทัว่ถึง 

 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแยกจากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน และมีการจัด
โครงสร้างองค์กร สายการบงัคบับญัชา อ านาจความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกบัสถานการณ์ธุรกิจที่
เปลีย่นแปลงไป 

 ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น การสรรหา การฝึกอบรม การ
จ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น  

 
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

  บริษัทเล็งเห็นความส าคญัของการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตัง้ให้มีคณะท างานบริหารความเสี่ยงให้ท า
หน้าที่ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานบริหารความเสีย่งของบริษัท โดยมีหน้าที่พิจารณาความเสี่ยงที่ส าคญัที่
สอดคล้องกบัธุรกิจของบริษัท เช่น ด้านการบริหารจดัการ ด้านการเงิน ด้านความปลอดภยัของข้อมลู ด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบ เป็นต้น รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกนั และวิธีลดระดบัความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ ตลอดจนติดตาม
ประเมินผล และปรับปรุงแผนการด าเนินงานเพื่อลดความเสีย่งอยา่งตอ่เนื่องและเหมาะสมกบัสภาวะการด าเนินธุรกิจ 
 

3. มาตรการควบคุม (Control Activities) 
เพื่อให้การด าเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการป้องกันและบริหารความเสี่ยงอย่าง

เหมาะสม บริษัทจึงก าหนดมาตรการควบคุมที่ส าคญั เช่น นโยบายการควบคุมและก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
คู่มืออ านาจด าเนินการ การก าหนดกฎบตัรของคณะกรรมการต่างๆ และผู้บริหารส าคัญ เป็นต้น เพื่อเป็นกรอบการ
ด าเนินงานให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคนในการปฏิบตัิงาน  
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 นอกจากนี ้บริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร รวมทัง้บคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
เพื่อประโยชน์ในการติดตาม และสอบทานการท ารายการระหวา่งกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

ตลอดจน บริษัทมีการพฒันามาตรการควบคมุด้วยระบบเทคโนโลยี โดยมีการควบคมุโครงสร้างพืน้ฐานของ
ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมและควบคุมด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยี เช่น การเข้าถึงข้อมูล การ
รับส่งข้อมลู การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ เป็นต้น โดยได้จ ากัดสิทธิเฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถเข้าถึงข้อมูลใน
ระดบัท่ีก าหนดเทา่นัน้ 

 
4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 
บริษัทมีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผล ดงันี ้

 การสือ่สารภายใน ผู้บริหารและพนกังานจะได้รับข้อมลูขา่วสารผา่นระบบ E-mail นอกจากนี ้ยงัจดัให้มี
พืน้ที่ติดประกาศและประชาสมัพันธ์กิจกรรมของบริษัทในบริเวณที่พบเห็นได้ง่ายทัง้ในส านกังานพระรามเก้าและ
โรงงานทัง้สองแห่ง ทัง้นี  ้ เพื่อให้มีช่องทางแจ้งข้อมูลและประชาสมัพนัธ์ในหลากหลายช่องทางโดยมุ่งเน้นให้เกิดผล
สมัฤทธ์ิในการสือ่สารให้มากที่สดุ  

 การสือ่สารภายนอกองค์กร บริษัทมีการเปิดเผยข้อมลูให้แก่ผู้มีสว่นได้เสียอย่างสม ่าเสมอ โดยข้อมลูที่
เปิดเผยเป็นข้อมลูที่เป็นจริง ถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทนัเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมลูได้อย่าง
ทัว่ถึงและเท่าเทียมกัน เช่น เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท และมีหน่วยงานต่างๆ ที่ท าหน้าที่
สือ่สารข้อมลูให้กบัผู้มีสว่นได้เสยีภายนอกองค์กร เช่น นกัลงทนุสมัพนัธ์ เป็นต้น 

 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษเพื่อให้พนกังานให้ข้อมลูเก่ียวกับการกระท าผิดกฎหมาย หรือ
ระเบียบปฏิบตัิตา่งๆ โดยก าหนดไว้อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรในระเบียบการรับเร่ืองร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง 

 
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
บริษัทมีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในที่วางไว้เป็นประจ าทกุไตรมาสโดยผู้ตรวจสอบ

ภายใน ซึ่งคดัเลือกโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
นอกจากนี ้บริษัทก าหนดให้มีการตดิตามและประเมินผลการควบคมุภายในเป็นประจ าทกุปีโดยจดัให้มีการประเมินการ
ควบคมุภายในในภาพรวมตามแนวทางของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เพื่อให้มัน่ใจ
ว่าการควบคุมภายในเพียงพอและเหมาะสม และมีการด าเนินการปรับปรุงหากมีข้อบกพร่องของระบบการควบคุม
ภายใน  

 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความเห็นแตกตา่งหรือขดัแย้งกบัความเห็นของคณะกรรมการบริษัทแต่
อยา่งใด
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 
ท่านที่มีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายธนา เธียรอจัฉริยะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวกลัณิการ์ ตริยางกูรศรี 
และนายสรัุตน์ ประลองศิลป์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทัง้สามท่านไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการ รวมทัง้ไมเ่ป็นผู้บริหาร พนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท บริษัทยอ่ย และบริษัทในเครืออื่นๆ 
 
 ตลอดปี 2558 ที่ผา่นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎ
บตัรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตลอดจนปฏิบตัิหน้าที่ตามกรอบข้อก าหนด
และแนวทางปฏิบตัิที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนดไว้ รวมถึงการสอบทานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี การสอบ
ทานงบการเงิน การสอบทานความถกูต้องเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกนัของบริษัทกบับคุคลหรือ
กิจการที่เก่ียวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การสอบทานความเหมาะสมของระบบการ
ควบคมุภายใน และการพฒันาระบบควบคมุภายในอยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงการก ากบัดแูลของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน
อย่างเคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้คัดเลือกและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีรับ
อนญุาตของบริษัท รวมทัง้การพิจารณาเร่ืองการปฏิบตัิตามข้อก าหนดของวิชาชีพ ผลการปฏิบตัิงานคณุภาพของบริการ
และความเหมาะสมของคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบตระหนกัถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลให้บริษัทมีการด าเนินงานตาม
นโยบายของคณะกรรมการบริษัทอยา่งมีประสิทธิภาพและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทกุขัน้ตอนเพื่อให้บริษัทมีการ
พฒันาการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งตอ่เนื่อง 
 
 ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้สิน้ 5 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านได้เข้าร่วม
ประชมุทกุครัง้ และเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมทกุครัง้ด้วยเช่นกนั  ในการประชุมบางครัง้ได้
เชิญผู้บริหารหรือพนกังานจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาหารือและชีใ้ห้เห็นถึงปัญหาที่ตรวจพบจากการปฏิบตัิงานของ
หนว่ยงานตรวจสอบภายใน เพื่อขอให้กลบัไปด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึน้ รวมทัง้หามาตรการป้องกนัเพื่อมิให้
เกิดข้อบกพร่องขึน้อีก 
 
 ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบส าหรับปี 2558 มีดงันี ้
 

1. ความเห็นเกี่ยวกับความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถอืได้ ของรายงานทางการเงนิของบริษัท 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2558 ของบริษัทก่อน

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนมุตัิที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า
รายงานทางการเงิน รายการท่ีเก่ียวโยงระหวา่งบริษัทกบับคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนั รายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคญั ได้จดัท าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีความน่าเช่ือถือ 
พร้อมทัง้ได้เชิญผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชุมในวาระการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2558 
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ของบริษัทเพื่อซกัถามประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญั และเพื่อให้มัน่ใจว่างบการเงินดงักลา่วเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 
 นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จดัสรรเวลาเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชี     โดยไม่
มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อเปิดโอกาสให้หารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ ตามแนวทางที่
ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   
 
 2. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ ความรู้และ
ประสบการณ์ ผลการปฏิบตัิงานและคณุภาพของงานบริการท่ีผู้สอบบญัชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ได้ให้แก่บริษัทรวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า  ผู้สอบบญัชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั ได้ปฏิบตัิหน้าที่ แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทัง้ในด้านการจดัท ารายงานทางการเงิน 
และการปรับปรุงด้านการควบคมุภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2558 และก าหนดคา่ตอบแทน  

 
ทัง้นี  ้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท  เค
พีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2559 ตอ่ไปอีกคราวหนึง่และก าหนดคา่ตอบแทน  
  

3. การก ากับดูแลระบบควบคุมภายใน การจัดท าแผนตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากบัดแูลให้มีการสอบทานและทบทวนระบบการควบคมุภายในของบริษัทให้

เหมาะสมและมีเสถียรภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แตง่ตัง้บริษัทภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการท าหน้าที่
เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบริษัทประจ าปี 2558 และพิจารณาแผนการตรวจสอบระบบควบคมุภายใน
ของบริษัทประจ าปี 2558 รวมทัง้สอบทานรายงานผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
บริษัทเป็นประจ าทกุไตรมาส ตลอดจนก าชบัให้ผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายในติดตามความคืบหน้าในประเด็นท่ีเสนอ
ให้มีการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายจัดการได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงอย่างเหมาะสมภายในเวลาที่ก าหนด 
ภายหลงัจากที่ฝ่ายจัดการได้เห็นพ้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นที่ผู้ ตรวจสอบระบบ
ควบคมุภายในได้ตรวจพบจากการปฏิบตัิงาน 

 
นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตัง้ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากัด เป็นผู้

ตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบริษัทประจ าปี 2559 และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบ
ระบบควบคมุภายในประจ าปี 2559 แล้ว 
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อนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน

เป็นประจ าทุกปีโดยได้ประเมินตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission : COSO เพื่อให้มัน่ใจวา่ผลการประเมินการควบคมุภายในนัน้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท 

 
4. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิงานตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

รวมทัง้ข้อก าหนด ประกาศ ระเบียบ ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า บริษัทได้มีการก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทัง้ข้อก าหนด ประกาศ ระเบียบ ใดๆ ที่เก่ียวข้อง
อยา่งครบถ้วน 
 
 5. การสอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานธุรกรรมของบริษัทกับบริษัทย่อยหรือบุคคลที่เก่ียวโยงกัน รวมทัง้

รายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในปี 2558 เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วเป็นรายการที่
ด าเนินการตามปกติธุรกิจและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ หรือกระท าการใดๆ ที่ขัดกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการก ากบัดแูลให้ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อก าหนด 
ประกาศ ระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูของรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์แล้ว 

 
6. การสอบทานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

 
คณะกรรมการตรวจสอบสง่เสริมให้บริษัทมีการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและท าหน้าที่ในการก ากบัดูแลการ

ด าเนินงานของบริษัทตามหลกัการและแนวทางในการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการตามแนวทางดงักลา่วอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน และให้มีการตรวจสอบระบบ
ควบคมุภายในของบริษัทเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบตัิตามแนวทางการก ากบัดแูลอย่างเหมาะสมและสม ่าเสมอเพื่อ
เสริมสร้างให้บริษัทเป็นที่ยอมรับ สร้างความมัน่ใจตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 
 

7. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ า
ทุกปี โดยในปี 2558 นัน้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 4 หมวด ได้แก่ (1) 
คณุสมบตัิและความเป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ (2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  (3) 
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ(4) การได้รับข้อมูลจากบริษัทและการฝึกอบรม นอกจากนี ้คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะที่ส าคญัเพื่อให้บริษัทน าไปปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานตอ่ไป 

 
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมดัระวงั รอบคอบ 
และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่ารายงานข้อมลูทางการเงินของบริษัทมีความถกูต้อง เช่ือถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบญัชีที่รับรอง
ทัว่ไป บริษัทมีการบริหารจดัการการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล มีการปฏิบตัิงานท่ีสอดคล้องตามระบบ
การก ากับดแูลกิจการที่ดี มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อก าหนด และข้อผูกพนัต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท 

 
 
      ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

                               ธนา เธียรอจัฉริยะ 
                      (นายธนา เธียรอจัฉริยะ)  

                                                         ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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การตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน 

บริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก (Outsource) ได้แก่ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์
นอล ออดิท จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2558 โดยจะมีการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส (“ผู้ ตรวจสอบ
ภายใน”) ซึ่งผู้ ตรวจสอบภายในได้เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคมุภายในของบริษัท และตรวจสอบ
วา่บริษัทได้มีการปฏิบตัิตามระบบควบคมุภายในท่ีก าหนดไว้ครบถ้วนหรือไม ่ 

ทัง้นี ้ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2558 ผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกได้เข้าร่วม
ประชมุกบัคณะกรรมการตรวจสอบทกุครัง้เพื่อรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบ
ภายในได้สรุปผลการตรวจสอบ และประเด็นที่พบจากการตรวจสอบพร้อมกบัให้ ข้อเสนอแนะ รวมทัง้รายงานผลการ
ติดตามการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของไตรมาสที่ผ่านมาต่อที่ประชุม เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบแล้วจะมอบหมายให้ฝ่ายจดัการด าเนินการแก้ไขประเด็นตา่งๆ ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะให้ครบถ้วน  

อนึง่ ตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ให้ความ
เห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบั
การตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้ มีความช านาญ
ด้านการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และมีประสบการณ์การตรวจสอบภายในให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหลายแหง่ ทัง้นี ้ประวตัิของหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายในปรากฎตามเอกสารแนบ 3 

 

สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านบัญชีตามความเห็นของผู้สอบบัญชี 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่  18  กุมภาพนัธ์ 2559 บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิ
ไชย สอบบญัชี จ ากดั (“ผู้สอบบญัชี”) ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมกบัคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
สรุปข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะด้านบญัชี จากการเข้าด าเนินการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 โดยได้สรุปวา่ บริษัทได้จดัท างบการเงินโดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินแล้ว  
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12. รายการระหว่างกนั 

 
12.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เกดิขึน้ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

บริษัทมีการท ารายการระหวา่งกนักบับคุคลและนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง ซึง่สามารถสรุปความสมัพนัธ์ ได้ดงันี ้ 

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกนั  
ปี 2558  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน)     
1. PT. Sappe Indonesia 

(“Sappe Indo”) 
 บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 

51.00 ของทนุจดทะเบียนของ Sappe Indo 

 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นางสาวปิยจิต 
รักอริยะพงศ์  

 

 บริษัทขายสนิค้าของบริษัทให้ Sappe Indo 
- รายได้จากการขาย 
- ลกูหนีก้ารค้า 
 

 
184.41 
64.67 

 

 การก าหนดราคาเป็นไปตามราคา
ตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการก าหนดราคากับ
บคุคลหรือกิจการอื่นที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั 

  มีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและ
การตลาดในประเทศอินโดนีเซียที่ Sappe 
Indo จ่ายแทนบริษัท 

- คา่ใช้จ่ายในการขายและการตลาด 
- เจ้าหนีอ้ื่น 

 
 

 
29.85 
1.19 

 การก าหนดราคาเป็นไปตามราคา
ตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการก าหนดราคากับ
บคุคลหรือกิจการอื่นที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกนั  
ปี 2558  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

2. Sappe Europe s.r.o. 
(“Sappe Europe”) 

 บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 
60.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้วของ Sappe 
Europe  
 

 ขายวตัถดุิบในการผลติสนิค้า 
- รายได้จากการขาย 
- ลกูหนีก้ารค้า 

 
5.63 
0.77 

 

 การก าหนดราคาเป็นไปตามราคา
ตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการก าหนดราคากับ
บคุคลหรือกิจการอื่นที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั   

   เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ จ านวนเงิน 0.26 ล้านยโูร     
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4 ตอ่ปี 

- เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 
- ดอกเบีย้รับ 
- ดอกเบีย้ค้างรับ 

รายการเคลือ่นไหวระหวา่งปี 
ยอดคงเหลอืยกมาต้นปี 
ให้กู้ยืมเพิ่มระหวา่งปี 
รับช าระคืนระหวา่งปี 
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 
ยอดคงเหลอืยกไปปลายปี 

 
 

10.14 
0.39 
1.81 

 
10.32 

- 
- 
 

(0.18) 
10.14 

 สัญญา เ งิ น ใ ห้ กู้ ยื ม ร ะยะสั น้ แ ก่ 
Sappe Europe เป็นการให้การ
สนบัสนนุทางการเงินของผู้ ถือหุ้นเดิม
ซึง่ตอ่มาบริษัทได้ท าสญัญาซือ้หนีต้่อ
จากผู้ ถือหุ้ นเดิม โดยก าหนดอัตรา
ดอกเบี ย้ เทียบเคียง ไ ด้กับอัตรา
ดอกเบีย้ในตลาด 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกนั  
ปี 2558  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

3. บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิง้     
(ไทยแลนด์) จ ากดั            
(“โตโยกซ์”) 

 มีกลุ่มผู้ ถือหุ้ นใหญ่ร่วมกันกับบริษัท คือ กลุ่ม           
รักอริยะพงศ์ ซึ่งถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทและถือ
หุ้ นในโตโยกซ์ สัดส่วนร้อยละ 69.998 ของทุน       
จดทะเบียนและช าระแล้วของโตโยกซ์  

 มีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ 
นายอดิศกัดิ์ รักอริยะพงศ์ 

 ซือ้อุปกรณ์โรงงานจากโตโยกซ์เพื่อใช้ใน
กระบวนการผลติของบริษัท  

 เจ้าหนีอ้ื่น 
 

 

0.51 
 

0.07 
 
 

 

 การก าหนดราคาเป็นไปตามราคา
ตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการก าหนดราคากับ
บคุคลหรือกิจการอื่นที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั 

 

4. บริษัท ฮายาชิ โปรดกัส์ จ ากดั 
(“ฮายาชิ”) 

 มีกลุ่มผู้ ถือหุ้ นใหญ่ร่วมกันกับบริษัท คือ กลุ่ม           
รักอริยะพงศ์ ซึ่งถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทและถือ
หุ้นในฮายาชิ สดัส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจด
ทะเบียนและช าระแล้วของฮายาชิ 

 มีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ 
นายอดิศักดิ์  รักอริยะพงศ์ และ นายอานุภาพ        
รักอริยะพงศ์  

 ขายสนิค้า 
- รายได้จากการขาย 
- ลกูหนีก้ารค้า 

 
0.02 
0.02 

 

 การก าหนดราคาเป็นไปตามราคา
ตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการก าหนดราคากับ
บคุคลหรือกิจการอื่นที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั 

 ให้เช่าพืน้ที่อาคารส านักงานที่พระราม 9 
และพืน้ที่คลังสินค้าของโรงงานคลอง 13 
และคา่บริการสว่นกลาง  พืน้ที่รวมประมาณ 
130 ตารางเมตร ในราคาค่าเช่าพืน้ที่เดือน
ละ 20,000 บาท และค่าบริการเดือนละ 
10,000 บาท ตามล าดบั รวมทัง้มีรายได้จาก
การให้บริการฝากสง่สนิค้า 

 
 

 
 
 
 
 

 การให้เช่าพืน้ท่ีอาคารส านกังาน เพื่อ
บริหารพืน้ที่ส่วนที่เหลือดังกล่าวให้
เกิดประโยชน์ มีความเหมาะสม โดย
ราคาที่ให้เช่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงกบั
ราคาตลาดหรือราคาตลาด 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกนั  
ปี 2558  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

- รายได้อื่น 
- ลกูหนีอ้ื่น 

0.54 
0.06 

 ค่า จ้างบ ริการจัด เ รียงสิน ค้า  เพื่ อ เพิ่ ม
ศกัยภาพในการกระจาย/จัดเรียงสินค้าของ
บริษัท โดยมีอัตราค่าบริการเป็นรายเดือน
ตามเง่ือนไขของสญัญา  

 เจ้าหนีอ้ื่น 

1.10 
 
 
 

0.19 

 การจ้างบริการจดัเรียงสินค้าดงักลา่ว 
เป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่ง
เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
ก าหนดราคากบับคุคลหรือกิจการอื่น
ที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั 

5. บริษัท สามที เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากดั (“สามท”ี) 

 มีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
คือ นายอดิศกัดิ์ รักอริยะพงศ์ โดยถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ 99.86 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้วของ
สามที  

 ยอดซือ้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ส าหรับใช้ใน
กระบวนการผลติของบริษัท 

 เจ้าหนีอ้ื่น 
 

 

7.53 
 

0.49 
 

 

 ราคาซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ดงักลา่ว 
มีการก าหนดราคาเป็นไปตามราคา
ตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกบัการก าหนดราคากบับุคคล
หรือกิจการอื่นที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั 

6. บริษัท โซเชียลแลบ็ จ ากดั           
(“โซเชียลแลบ็”) 

 มีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือ 
นางฉตัรปวีณ์ รักอริยะพงศ์ ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 98 ของทนุ
ช าระแล้วของโซเชียลแล็บ ซึ่ ง เป็นคู่สมรสของ           
นายอดิศกัดิ ์รักอริยะพงศ์ (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
และประธานกรรมการบริหารของบริษัท) 

 คา่ลงสือ่โฆษณาออนไลน์ บน Youtube 
 

 

1.78 
 
 

 

 ราคาคา่ลงสือ่โฆษณาดงักลา่วเป็นไป
ตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไป
ในแนวทางเดียวกันกับการก าหนด
ราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่
เก่ียวข้องกนั 



102 
 

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกนั  
ปี 2558  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

7. บริษัท แบรนด์อะฮอลกิ จ ากดั  
(“แบรนด์อะฮอลกิ”) 

 มีผู้ ถือหุ้นคือ นายเมธี จารุมณีโรจน์ (ผู้บริหารส าคญั
ของบริษัท) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้ว
ของแบรนด์อะฮอลกิ 

 ค่าที่ปรึกษาทางการตลาดและการสื่อสาร
เชิงกลยทุธ์และคา่ท า Communication plan 
and new campaign 

 ลกูหนีอ้ื่น 
 

1.94 
 
 

0.32 
 

 ราคาค่าที่ป รึกษาดังกล่าว มีการ
ก าหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาด
ของธุ ร กิจ  ซึ่ ง เ ป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการก าหนดราคากับ
บคุคลหรือกิจการอื่นที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั 
 

8. นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามและประธานบริษัท และ
ถือหุ้นของบริษัท ในสดัสว่นร้อยละ 1.51 ของทนุจด
ทะเบียนและช าระแล้วของบริษัท (สดัส่วนการถือหุ้นของ
ทกุท่าน ณ วนัที ่13 มกราคม 2559) 

 

 คา่เช่าที่ดินพร้อมโรงงานที่บางชนัเนือ้ที่ 2 ไร่ 
1 งาน 88.20 ตารางวา ตามสญัญาเช่าที่ดิน
ระยะเวลา 3 ปี เร่ิมตัง้แต ่1 ตลุาคม 2556 ถึง 
30 กนัยายน 2559 โดยค่าเช่าปีที่ 2 (เดือน
ตลุาคม 2557 – กนัยายน 2558) มีอตัราค่า
เช่าเดือนละ 400,811 บาท  และคา่เช่าปีที่ 3 
(เดือนตลุาคม 2558 – กนัยายน 2559) มี
อตัราคา่เช่าเดือนละ 412,835 บาท 

4.85  การเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานเพื่อ
ใช้ในการประกอบธุรกิจและผลิต
สินค้าดังกล่าว โดยที่บริษัทไม่ต้อง
จดัหาเงินทนุจ านวนมากเพื่อลงทนุใน
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว และ
สามารถจัดสรรเงินทุนที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดไปใช้ลงทุนด้านอื่นที่จ าเป็น
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดย
อตัราคา่เช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน
เป็นราคาที่ใกล้เคียงกบัราคาตลาด 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกนั  
ปี 2558  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

9. นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์,      
  
นายอดศิกัดิ ์รักอริยะพงศ์,           
 
นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์,        
 
 

 
 

 

นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์, 
 
นางสมนกึ ไอศรูย์พศิาลศิริ, 
นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ 
 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามและประธานบริษัท ถือ
หุ้นบริษัทร้อยละ 1.51 

 ก ร รม ก า รผู้ มี อ า น า จล งน า มและป ร ะ ธ า น
กรรมการบริหารของบริษัท ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 17.23  

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามและประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบตัิการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ของบริษัท ถือหุ้นบริษัทร้อยละ18.72 (ในสดัส่วน
ดงักล่าว UBS AG SINGAPORE BRANCH ท า
หน้าที่เป็น Custodian ให้ร้อยละ 3.31) 

 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท  
ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 17.95 

 ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ในสดัสว่นร้อยละ 1.50 

 ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ในสดัส่วน ร้อยละ 17.96 (ใน
สดัส่วนดงักล่าว UBS AG SINGAPORE BRANCH 
ท าหน้าที่เป็น Custodian ร้อยละ 3.31) 

(สดัส่วนการถือหุ้นของทกุท่าน ณ วนัที ่13 มกราคม 2559) 

 

 ค่าเช่าที่ดินที่คลอง 13 เนือ้ที่รวม 97 ไร่ 3 
งาน 49 ตารางวา ตามสัญญาเช่าที่ดิน
ระยะเวลา 20 ปี เร่ิมตัง้แต่ 1 ตลุาคม 2556 
ถึง 30 กนัยายน 2576 โดยค่าเช่าของปีที่ 2 
(เดือนตลุาคม 2557 – กนัยายน 2558) เป็น
เดือนละ 156,060 บาท และคา่เช่าของปีที่ 3 
เป็นเดือนละ 159,181 บาท 
 
 

1.88  การเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานเพื่อ
ใช้ในการประกอบธุรกิจและผลิต
สินค้าดังกล่าว โดยที่บริษัทไม่ต้อง
จดัหาเงินทนุจ านวนมากเพื่อลงทนุใน
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว และ
สามารถจัดสรรเงินทุนที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดไปใช้ลงทุนด้านอื่นที่จ าเป็น
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดย
อตัราคา่เช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน
เป็นราคาที่ใกล้เคียงกบัราคาตลาด 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกนั  
ปี 2558  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ PT. Sappe Indonesia  

1. Mr. Hartono Susanteo 
 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และเป็นผู้ ถือหุ้นใน    
PT. Arka Gega โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.9 
ของทนุช าระแล้วของ PT. Arka Gega 

 เงินทดรองจ่าย 
 

 

3.10  เป็นเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้ในธุรกิจ
ของกิจการ  

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ Sappe Europe s.r.o. - บริษัทย่อย 
1. Mr. Milan Bucek  ผู้ ถือหุ้นของ Sappe Europe โดยถือหุ้นในสดัสว่น

ร้อยละ 20.00 ของทนุช าระแล้วของ Sappe Europe 
 เงินปันผลค้างจ่ายซึ่งมีข้อตกลงให้จ่ายจาก

ผลก าไรของ Sappe Europe เป็นจ านวนเงิน 
109,076.03 ยโูร  

 

4.30  เ งิ น ปันผล ค้ า งจ่ า ย เ ป็น ไปตาม
ข้อบังคับของ Sappe Europe ที่
ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลกับ Mr. 
Milan Bucek จนครบจ านวนก่อน  
ก าไรสว่นท่ีเหลอืจึงสามารถจดัสรรได้
ตามสดัสว่นของเงินลงทนุท่ีจ่ายได้  

2. Mr. Ing. Ivan Ježo 
 

 ผู้ ถือหุ้นของ Sappe Europe โดยถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ 20.00 ของทุนช าระแล้วของ Sappe 
Europe 

 บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก Mr. Ing. 
Ivan Ježo เป็นจ านวนเงิน 0.02 ล้านยโูร (ไม่
มีการคิดดอกเบีย้) 

 
 
 

0.99 
 

 
 
 
 

 เงินกู้ยืมระยะสัน้ดงักลา่ว มีเพื่อใช้ใน
การด าเนินงานของ Sappe Europe 
และเป็นประโยชน์ตอ่กิจการ  
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกนั  
ปี 2558  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

รายการเคลือ่นไหวระหวา่งปี 
ยอดคงเหลอืยกมาต้นปี 
ให้กู้ยืมเพิ่มระหวา่งปี 
รับช าระคืนระหวา่งปี 
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา

แลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 
ยอดคงเหลอืยกไปปลายปี 

 
1.00 

- 
- 
 

(0.01) 
0.99 

3. Italmarket Slovakia, a.s. 
(“Italmarket”) 

 มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั Sappe Europe คือ Mr. Ing. 
Ivan Jezo โดยถือหุ้นใน Sappe Europe สดัสว่น
ร้อยละ  20.00 ข องทุนช า ระแ ล้วของ  Sappe 
Europe และถือหุ้นใน Italmarket ร้อยละ 17.17 
ของทนุช าระแล้วของ Italmarket 

 บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าให้ 
Italmarket 

- รายได้จากการขาย 
- ลกูหนีก้ารค้า 

 

 ค่าใช้จ่ายขนส่งสินค้าจากการจ้าง Italmarket 
เป็นผู้จดัจ าหนา่ยสนิค้า 

 บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก Italmarket 
เป็นจ านวนเงิน 0.08 ล้านยโูร โดยคิดดอกเบีย้
ในอตัราร้อยละ 2 ตอ่ปี  

 
 

6.89 
0.91 

 
0.12 

 
 
 

 

 การก าหนดราคาเป็นไปตามราคา
ตลาดของธุ ร กิ จ  ซึ่ ง เ ป็ น ไป ใ น
แนวทางเดียวกันกับการก าหนด
ราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่
เก่ียวข้องกนั 

 เป็นราคาที่ใกล้เคียงกบัราคาตลาด 
 

 เงินกู้ ยืมระยะสัน้ดงักล่าว มีเพื่อใช้
ในการด าเนินงานของ Sappe 
Europe และเป็นประโยชน์ต่อกิจการ 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกนั  
ปี 2558  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

- เงินกู้ยืมระยะสัน้ 
- ดอกเบีย้จ่าย 
- ดอกเบีย้ค้างจ่าย 

รายการเคลือ่นไหวระหวา่งปี 
ยอดคงเหลอืยกมาต้นปี 
ให้กู้ยืมเพิ่มระหวา่งปี 
รับช าระคืนระหวา่งปี 
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา

แลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 
ยอดคงเหลอืยกไปปลายปี 

3.16 
0.06 
0.35 

 
3.20 

- 
- 

 
(0.04) 
3.16 

โดยก าหนดอตัราดอกเบีย้เทียบเคียง
ได้กบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด 

 

 
 
 
 
 

 

4. Slovakia Promotion, s.r.o.  
(“Slovakia Promotion”) 

 ผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั Sappe Europe คือ Mr. Milan 
Bucek โดยถือหุ้น Sappe Europe ร้อยละ 20.00 
ของทนุช าระแล้วของ Sappe Europe และถือหุ้นใน 
Slovakia Promotion ร้อยละ 100.00 ของทนุช าระ
แล้วของ Slovakia Promotion 

 บริษัทย่อยส ารองจ่ายค่าใช้จ่ายในการขาย
แทน Slovakia Promotion 
- ลกูหนีอ้ื่น 

 

 
 

0.02 

 เป็นการส ารองจ่าย เพื่อใช้ในธุรกิจ
ของกิจการ 
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   สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกนัของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกดิขึน้ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2559 
บริษัทมีการท ารายการระหวา่งกนักบับคุคลและนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง ซึง่สามารถสรุปความสมัพนัธ์ ได้ดงันี ้ 

 

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกนั  
ปี 2559  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน)     
1. PT. Sappe Indonesia 

(“Sappe Indo”) 
 Sappe Indo ประกอบธุรกิจน าเข้าและจ าหน่าย

เคร่ืองดื่มเพื่อสขุภาพ 

 Sappe Indo เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ถือหุ้นโดย
บริษัทร้อยละ 51.00 และนิติบุคคลแห่งหนึ่งอีก
ร้อยละ 49.00 (สัดส่วนการถือหุ้ น ณ วันที่ 5 
กรกฎาคม 2557 ) ของทนุจดทะเบียนที่ช าระแล้ว
ของ Sappe Indo 

 ขายสนิค้า 
- บริษัทขายสินค้าน า้ผลไม้แบรนด์ “Mogu 

Mogu” , “Mogu Mogu Cubes” และ “ 
Beauti Drink” โดยคิดราคาตลาด ซึ่งเป็น
ราคาใกล้เคียงกบัท่ีบริษัทขายให้กบัผู้แทน
จ าหนา่ยรายอื่นๆ ในภมูิภาค 

 ลกูหนีก้ารค้า 

 
227.11 

 
 
 
 

46.04 
 

 การก าหนดราคาเป็นไปตามราคา
ตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการก าหนดราคากับ
บคุคลหรือกิจการอื่นที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั 

 เจ้าหนีอ้ื่น 
- คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค้างจ่ายในประเทศอินโดเนียเซียที่ 
Sappe Indo จ่ายแทนบริษัท 

 
0.17 

 
  

 การก าหนดราคาเป็นไปตามราคา
ตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการก าหนดราคากับ
บคุคลหรือกิจการอื่นที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกนั  
ปี 2559  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

2. Sappe Europe s.r.o. 
(“Sappe Europe”) 

 Sappe Europe ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
เคร่ืองดื่มเพื่อสขุภาพ 

 Sappe Europe เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้น
โดยบริษัทร้อยละ 60.00 และผู้ ถือหุ้นชาวสโลวาเกีย 
2 ราย รวมร้อยละ 40.00 (สดัส่วนการถือหุ้น ณ 
วนัท่ี 1 กรกฏาคม 2556) ของทนุจดทะเบียนที่ช าระ
แล้วของ Sappe Europe 

 ขายสนิค้า 
- บริษัทมีรายได้จากการขายวตัถดุิบให้กบั 

Sappe Europeโดยคิดจากราคาทนุบวก
สว่นเพิ่มประมาณร้อยละ 20-25 ซึ่งเป็น
ราคาที่สูงกว่าตลาด ทัง้นี  ้ เนื่องจาก
ความสามารถเข้าถึงและจดัหาวตัถดุิบที่
มีคณุภาพดีส าหรับใช้ผลติสนิค้าพรีเมียม
ซึง่ราคาปลกีในตา่งประเทศคอ่นข้างสงู 

 ลกูหนีก้ารค้า 

 
5.10 

 
 
 
 
 
 

1.56 

 การก าหนดราคาเป็นไปตามราคา
ตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการก าหนดราคากับ
บคุคลหรือกิจการอื่นที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั   

   เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 
- บริษัทมีเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่ Sappe 

Europe เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 
โดยบริษัทได้ท าสัญญา     ซือ้หนีจ้าก
นายอดิศักดิ์  รักอริยะพงศ์  และนาย
อานภุาพ รักอริยะพงศ์ (กรรมการบริษัท) 
เป็นจ านวนเงิน 0.26 ล้านยโูร   

 ดอกเบีย้รับ 

 
9.99  

 
 
 
 
 
 

 สัญญา เ งิ น ใ ห้ กู้ ยื ม ร ะยะสัน้ แก่ 
Sappe Europe เป็นการให้การ
สนับสนุนทางการเงินของผู้ ถือหุ้ น
เดิมซึ่งต่อมาบริษัทได้ท าสญัญาซือ้
หนีต้่อจากผู้ ถือหุ้นเดิม โดยก าหนด
อตัราดอกเบีย้เทียบเคียงได้กบัอตัรา
ดอกเบีย้ในตลาด 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกนั  
ปี 2559  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

- บริษัทได้รับดอกเบีย้จากการให้กู้ ยืมเงิน
จาก Sappe Europe ในอตัราร้อยละ 4 
ตอ่ปี 

 ลกูหนีอ้ื่น 
- ดอกเบีย้ค้างรับ 

0.30 
 
 
 

2.08 

3. บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
(“Sappe Holding”) 

 Sappe Holding ประกอบธุรกิจเพื่อให้บริการด้าน
บริหารจดัการแก่บริษัทในเครือ 

 Sappe Holding  เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้น
โดยบริษัทร้อยละ 100.00 และกรรมการบริษัท ซึ่ง
ประกอบด้วย นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ ถือหุ้ น
จ านวน 1 หุ้น และนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ถือ
หุ้นจ านวน 1 หุ้ น (สัดส่วนการถือหุ้ น ณ วันที่  16 
กันยายน 25592) ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว
ของ Sappe Holding  

 Sappe Holding  มีกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ร่วมกนักบับริษัท คือ นายอดิศกัดิ์ รักอริยะพงศ์ และ 
นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ 

 ลกูหนีอ้ื่น 
- ค่าที่ปรึกษาในการวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินของบริษัทในกลุม่ออลโคโคที่บริษัท
จ่ายแทน 

 
2.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ราคาค่าที่ป รึกษาดังกล่าว มีการ
ก าหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาด
ของธุ ร กิจ  ซึ่ ง เ ป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการก าหนดราคากับ
บคุคลหรือกิจการอื่นที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกนั  
ปี 2559  
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นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

4. บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิง้     
(ไทยแลนด์) จ ากดั            
(“โตโยกซ์”) 

 โตโยกซ์ ประกอบธุรกิจจ าหนา่ยทอ่อตุสาหกรรม 

 โตโยกซ์ มีกลุ่มผู้ ถือหุ้ นใหญ่ร่วมกันกับบริษัท คือ 
กลุม่รักอริยะพงศ์ซึ่งถือหุ้นทัง้หมดในบริษัท และถือ
หุ้นในโตโยกซ์ ร้อยละ 69.998 ประกอบด้วย  นาย
อดิศกัดิ์ รักอริยะพงศ์ ถือหุ้นโตโยกซ์ร้อยละ 69.996 
นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ ร้อยละ 0.001 และนาง
สมนึก ไอศรูย์พิศาลศิริ ร้อยละ 0.001 ของทุนช าระ
แล้วของโตโยกซ์ (สัดส่วนการถือหุ้ น ณ วันที่ 30 
เมษายน 2559)  

 โตโยกซ์ มีนายนที ออ่นอิน ซึง่เป็นประธานกรรมการ
บริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) และคู่สมรส ถือหุ้น
รวมร้อยละ 10.001 ของทนุช าระแล้วของ  โตโยกซ์ 
(สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2559)  

 โตโยกซ์ มีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกันกับ
บริษัท คือ นายอดิศกัดิ์ รักอริยะพงศ์ 
 
 

 คา่ใช้จ่ายอื่น 
- บริษัทมียอดซือ้อปุกรณ์โรงงานจากโตโยกซ์
เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัท โดย
ราคาที่ซือ้เป็นราคาตลาดที่เทียบเคียงได้กับ
การซือ้จากผู้ประกอบการรายอื่น 

 
0.26 

 
 

 

 การก าหนดราคาเป็นไปตามราคา
ตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการก าหนดราคากับ
บคุคลหรือกิจการอื่นที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั 
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5. บริษัท ฮายาชิ โปรดกัส์ จ ากดั 
(“ฮายาชิ”) 

 ฮายาชิ ประกอบธุรกิจจ าหนา่ยถงุยางอนามยั 

 ฮายาชิ มีกลุ่มผู้ ถือหุ้ นใหญ่ร่วมกันกับบริษัท คือ 
กลุม่รักอริยะพงศ์ซึ่งถือหุ้นทัง้หมดในบริษัทและ ถือ
หุ้ น ใ น ฮ า ย า ชิ  ป ร ะ กอบ ด้ ว ย  น า ย อดิ ศั ก ดิ์                
รักอริยะพงศ์  นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ และ
นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ถือหุ้นในฮายาชิ รายละ
ร้อยละ 23.75 และนายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ ถือหุ้น
ในฮายาชิ ร้อยละ 28.75 ของทนุช าระแล้วของฮายา
ชิ (สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2559) 

 ฮายาชิ มีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกันกับ
บริษัท คือ นายอดิศักดิ์  รักอริยะพงศ์ และ นาย
อานภุาพ รักอริยะพงศ์  

 รายได้อื่น 
- บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าพืน้ที่อาคาร
ส านกังานที่พระราม 9 และพืน้ที่คลงัสินค้า
ของ โรงงานคลอง  13  และค่าบ ริการ
สว่นกลาง  พืน้ที่รวมประมาณ 130 ตาราง
เมตร ในราคาค่าเช่าพืน้ที่เดือนละ 20,000 
บาท และค่าบริการเดือนละ 10,000 บาท 
ตามล าดับ  ร วมทั ง้ มี ร า ย ไ ด้ จากกา ร
ใ ห้บริการฝากส่งสิน ค้า  ต่อมาวันที่  1 
กนัยายน 2559 มีการยกเลกิการให้เช่าพืน้ท่ี
อาคารส านักงานพระราม 9 แต่ยังให้เช่า
พืน้ที่คลังสินค้าของโรงงานคลอง 13 ใน
ราคาค่าเช่าพืน้ที่ เดือนละ 10,000 บาท 
และค่าบริการในการบริหารจัดการสินค้า
จ านวน 80 บาทตอ่สนิค้า 1 ลงั 

 ลกูหนีอ้ื่น 
 

 
0.44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.33 
 

 การให้เช่าพืน้ท่ีอาคารส านกังาน เพื่อ
บริหารพืน้ที่ส่วนที่เหลือดังกล่าวให้
เกิดประโยชน์ มีความเหมาะสม โดย
ราคาที่ให้เช่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงกบั
ราคาตลาดหรือราคาตลาด 
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 คา่ใช้จ่ายในการขาย 
- บริษัทมีคา่จ้างบริการจดัเรียงสินค้า เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพในการกระจาย/จัดเรียงสินค้าของ
บริษัท โดยมีอัตราค่าบริการเป็นรายเดือน
ตามเง่ือนไขของสญัญา โดยราคาดังกล่าว
เป็นราคาตลาดที่เทียบเคียงได้กบัการซือ้จาก
ผู้ประกอบการรายอื่น 

1.13 
 
 

 

 ค่ า จ้ า ง บ ริ ก า รจั ด เ รี ย งสิ น ค้ า
ดงักลา่วเป็นไปตามราคาตลาดของ
ธุรกิจ ซึง่เป็นไปในแนวทางเดียวกนั
กบัการก าหนดราคากบับคุคลหรือ
กิจการอื่นที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั 

6. บริษัท สามที เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากดั (“สามท”ี) 

 สามที ประกอบธุรกิจ ผลิต และ จ าหน่าย ระบบ
สายพานล าเลยีงในโรงงานอตุสาหกรรม 

 สามที มีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามและผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่คือ นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ ซึ่งถือหุ้นสามที
ร้อยละ 80.00 นายอดิศกัดิ์ รักอริยะพงศ์ถือหุ้นสาม
ทีร้อยละ 10.00 และนายนที อ่อนอินถือหุ้น สามที 
ร้อยละ 10.00 ของทนุช าระแล้วของสามที 
(สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัท่ี 18 มิถนุายน 2559) 

 ซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
- บริษัทมียอดซื อ้ เค ร่ืองจักรและอุปกรณ์
ส าหรับใช้ในกระบวนการผลติของบริษัท โดย
ราคาที่ซือ้เป็นราคาตลาดที่เทียบเคียงได้กับ
การซือ้จากผู้ประกอบการรายอื่น 

 เจ้าหนีอ้ื่น 
 

 

 
0.70 

 
 
 

0.41 
 

 

 ราคาซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ดงักลา่ว 
มีการก าหนดราคาเป็นไปตามราคา
ตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกบัการก าหนดราคากบับุคคล
หรือกิจการอื่นที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั 

7. บริษัท แบรนด์อะฮอลกิ จ ากดั  
(“แบรนด์อะฮอลกิ”) 

 แบรนด์อะฮอลิก ประกอบธุรกิจ ให้ค าปรึกษา
ทางการตลาดและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ด้านตรา

 คา่ใช้จ่ายในการขาย 

- บริษัทมีค่าที่ปรึกษาทางการตลาดและการ
 

0.45 
 ราคาค่าที่ป รึกษาดังกล่าว มีการ
ก าหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาด
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รายการ 

สนิค้า 

 แบรนด์อะฮอลกิ มีผู้ ถือหุ้นคือ นายเมธี จารุมณีโรจน์ 
(ผู้บริหารส าคญัของบริษัท) ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 10 ของ
ทนุช าระแล้วของแบรนด์อะฮอลกิ  

 และเมื่อวนัที่ 12 เมษายน 2559 นายเมธี จารุมณี
โรจน์ (ผู้ บริหารส าคัญของบริษัท)ได้จ าหน่ายหุ้ น
จ านวนดงักลา่วออกไป ปัจจุบนัจึงไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้น
ของของแบรนด์อะฮอลกิแล้ว 

สื่อสารเชิงกลยุทธ์ด้านตราสินค้า แบรนด์ 
Mogu Mogu ในประเทศจีน อินโดนีเซีย 
และฟิลิปปินส์ และมีค่าใช้จ่ายในการท า 
Communication plan and new 
campaign โฆษณากาแฟเพรียวในประเทศ 
โดย ราคาดัง กล่า ว เ ป็นราคาตลาดที่
เทียบเคียงได้จากผู้ประกอบการรายอื่น 

 

 
 
  

 

ของธุ ร กิจ  ซึ่ ง เ ป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการก าหนดราคากับ
บคุคลหรือกิจการอื่นที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั 
 

8. นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามและประธานบริษัท และ
ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 1.53 (สดัส่วนการถือหุ้น ณ 
วนัที่ 30 กนัยายน 2559) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

 คา่เช่า 
- บริษัทเช่าที่ดินพร้อมโรงงานที่บางชันเนือ้ที่ 
2 ไร่ 1 งาน 88.20 ตารางวา ตามสญัญา
เช่ าที่ดินระยะเวลา 3  ปี  เ ร่ิมตัง้แต่   1 
ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2559 โดย
ค่าเช่าปีที่  3 (เดือนตุลาคม 2558  – 
กันยายน 2559) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 
412,835 บาท 

 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 

 
3.72 

 
 
 
 
 
 
 

 การเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานเพื่อ
ใช้ในการประกอบธุรกิจและผลิต
สินค้าดังกล่าว โดยที่บริษัทไม่ต้อง
จดัหาเงินทนุจ านวนมากเพื่อลงทนุใน
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว และ
สามารถจัดสรรเงินทุนที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดไปใช้ลงทุนด้านอื่นที่จ าเป็น
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดย
อตัราคา่เช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
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- บริษัทได้จ่ายเงินประกันค่าเช่า 3 เดือน โดย
ค านวณจากฐานของค่าเช่าเดือนแรก รวม
เป็นจ านวนเงิน 1,167,408 บาท โดยบริษัท
จะได้รับเงินคืนเมื่อสญัญาสิน้สดุลง 

1.17 เป็นราคาที่ใกล้เคียงกบัราคาตลาด 

9. คณะบคุคลรักอริยะพงศ์ 
ประกอบด้วยบคุคล 6 ทา่น 

1.นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ 
 
 
 
2.นายอดศิกัดิ์ รักอริยะพงศ์ 
 
 
 
 
3.นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ 
 

 
 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามและประธานบริษัท และ
ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 1.53 (สดัส่วนการถือหุ้น ณ 
วนัที่ 30 กนัยายน 2559) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

 ก ร ร ม ก า รผู้ มี อ า น า จล ง น า ม และ ป ร ะ ธ า น
กรรมการบริหารของบริษัท และถือหุ้นบริษัทร้อยละ 
17.22 (สดัส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 
2559) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัท 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามและประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบตัิการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

 คา่เช่า 
- บริษัทเชา่ที่ดินท่ีคลอง 13 เนือ้ที่รวม 97 ไร่ 
3 งาน 49 ตารางวา ตามสญัญาเช่าที่ดิน
ระยะเวลา 20 ปี เร่ิมตัง้แต ่1 ตลุาคม 2556 
ถึง 30 กนัยายน 2576 โดยคา่เชา่ของปีที่ 3 
เป็นเดือนละ 159,181 บาท 

 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 
- บริษัทได้จ่ายเงินประกนัคา่เช่า เป็นจ านวน
เงิน 1,062,999 บาท โดยบริษัทจะได้รับเงิน
คืนเมื่อสญัญาสิน้สดุลง 

 
1.43 

 
 
 
 
 

1.06 

 การเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานเพื่อ
ใช้ในการประกอบธุรกิจและผลิต
สินค้าดังกล่าว โดยที่บริษัทไม่ต้อง
จดัหาเงินทนุจ านวนมากเพื่อลงทนุใน
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว และ
สามารถจัดสรรเงินทุนที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดไปใช้ลงทุนด้านอื่นที่จ าเป็น
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดย
อตัราคา่เช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน
เป็นราคาที่ใกล้เคียงกบัราคาตลาด 
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4.นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 
 
 
 
5.นางสมนกึ ไอศรูย์พิศาลศิริ 
 
 
6.นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ 

 
 
 

 

ของบริษัท และถือหุ้นบริษัทร้อยละ 18.67 (UBS 
AG SINGAPORE BRANCH ท าหน้าที่เป็น 
Custodian ร้อยละ 3.27) (สดัส่วนการถือหุ้น ณ 
วนัที่ 30 กนัยายน 2559) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท 
และถือหุ้นบริษัทร้อยละ 17.93 (สดัส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

 ผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 1.50 (สดัสว่น
การถือหุ้น ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559) ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

 ผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 17.90  (UBS 
AG SINGAPORE BRANCH ท าหน้าที่เป็น 
Custodian ร้อยละ 3.27)  (สดัสว่นการถือหุ้ น ณ 
วนัที่ 30 กนัยายน 2559) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ PT. Sappe Indonesia  

1. Mr. Hartono Susanteo 
 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และถือหุ้นใน PT. Arka 
Gega ร้อยละ 99.9 ของทนุช าระแล้วของ PT. Arka 
Gega 

 ลกูหนีอ้ื่น 
 

 

1.11  การก าหนดราคาเป็นไปตามราคา
ตลาดของธุ ร กิ จ  ซึ่ ง เ ป็นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการก าหนด
ราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่
เก่ียวข้องกนั 

 
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ Sappe Europe s.r.o. - บริษัทย่อย 
1. Italmarket Slovakia, a.s. 

(“Italmarket”) 
 Italmarket ประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

เคร่ืองดื่ม  

 Italmarket มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั Sappe Europe คือ 
Mr. Ing. Ivan Jezo  โดยถือหุ้น Sappe Europe 
ร้อยละ 20.00 ของทนุช าระแล้วของ Sappe Europe 
และถือหุ้นใน Italmarket ร้อยละ 17.17 ของทุน
ช าระแล้วของ Italmarket (สัดส่วนการถือหุ้ น ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558) 

 ขายสนิค้า 
- บริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขายน า้ผลไม้ผสม
ว่านหางจระเข้แบรนด์ “Aloe Vera” ให้ 
Italmarketโดยคิดราคาตลาดซึ่งเป็นราคา
ใกล้เคียงกับที่ขายให้กบัผู้แทนจ าหน่ายราย
อื่นๆ 

 ลกูหนีก้ารค้า 

 คา่ใช้จ่ายในการขาย 
- บริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าขนส่งสินค้าที่

 
5.88 

 
 
 
 

0.58 
 

0.02 

 การก าหนดราคาเป็นไปตามราคา
ตลาดของธุ ร กิ จ  ซึ่ ง เ ป็นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการก าหนด
ราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่
เก่ียวข้องกนั 

 
 

 เป็นราคาที่ใกล้เคียงกบัราคาตลาด 
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จ้าง Italmarket เป็นผู้จดัจ าหนา่ยสนิค้า 

 เงินกู้ยืมระยะสัน้ 
- บ ริ ษั ท ย่ อ ย มี เ งิ น กู้ ยื ม ร ะ ย ะ สั ้น จ า ก 

Italmarket เป็นจ านวนเงิน 0.08 ล้านยูโร 
โดยคิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 2 ตอ่ปี 

 ดอกเบีย้จ่าย 

 เจ้าหนีอ้ื่น 
- ดอกเบีย้ค้างจ่าย 

 

 
 

3.11 
 
 

0.05 
 

0.40 

 

 เงินกู้ยืมระยะสัน้ดงักลา่ว มีเพื่อใช้
ในการด าเนินงานของ Sappe 
Europe และเป็นประโยชน์ต่อ
กิจการ โดยก าหนดอัตราดอกเบีย้
เทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบีย้ใน
ตลาด 

 

2. Mr. Ing. Ivan Ježo 
 

 ผู้ ถือหุ้นของ Sappe Europe โดยถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ 20.00 ของทุนช าระแล้วของ Sappe 
Europe (สดัส่วนการถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2558) 

 เงินกู้ยืมระยะสัน้ 
- บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก Mr. Ing. 

Ivan Ježo เป็นจ านวนเงิน 0.02 ล้านยูโร 
(ไมม่ีการคิดดอกเบีย้) 
 

 
0.97 

 เงินกู้ยืมระยะสัน้ดงักลา่ว มีเพื่อใช้ใน
การด าเนินงานของ Sappe Europe 
และเป็นประโยชน์ตอ่กิจการ 

3. Mr. Milan Bucek  ผู้ ถือหุ้นของ Sappe Europe โดยถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ 20.00 ของทุนช าระแล้วของ Sappe 
Europe(สดัส่วนการถือหุ้ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 เงินปันผลค้างจ่าย  
- เงินปันผลค้างจ่ายจากก าไรของบริษัทย่อย

เป็นจ านวนเงิน 109,076.03 ยูโร ซึ่งเป็นไป

 
4.24 

 เ งิ น ปันผล ค้ า งจ่ า ย เ ป็น ไปตาม
ข้อบังคับของ Sappe Europe ที่
ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลกับ Mr. 
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2558)  ตามข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ก าหนดจ่าย
ให้กบั Mr. Milan Buček จนครบก่อน  ก าไร
สว่นท่ีเหลอืจึงสามารถจดัสรรได้ตามสดัสว่น
ของเงินลงทนุท่ีจ่ายได้ 

Milan Bucek จนครบจ านวนก่อน  
ก าไรสว่นท่ีเหลอืจึงสามารถจดัสรรได้
ตามสดัสว่นของเงินลงทนุท่ีจ่ายได้  

บริษัท เซ้ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากัด – บริษัทย่อย 
1. Sappe Trading (Hong Kong) 

Co.,Ltd. (“Sappe Trading 
HK”) 

 Sappe Trading HK ประกอบธุรกิจจ าหนา่ย
ผลติภณัฑ์เคร่ืองดืม่เพื่อสขุภาพ 

 Sappe Trading HK เป็นบริษัทยอ่ยของ Sappe 
Holding โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทนุจด
ทะเบียนของ Sappe Trading HK (สดัสว่นการถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 23 มิถนุายน 2558) 

 Sappe Trading HK มีกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ร่วมกนักบับริษัท คือ นายอดิศกัดิ์ รักอริยะพงศ์ และ 
นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์   

 ลกูหนีอ้ื่น 
- ค่าบริการจดทะเบียนจัดตัง้บริษัท Sappe 

Trading HK และคา่ธรรมเนียมอื่น 
 

 
0.16 

 
 
 

 การก าหนดราคาเป็นไปตามราคา
ตลาดของธุ ร กิ จ  ซึ่ ง เ ป็นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการก าหนด
ราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่
เก่ียวข้องกนั 

 

2. Sappe Hong Kong 
Company Limited (“Sappe 
HK”) 

 Sappe  HK ประกอบธุรกิจเพื่อให้บริการด้านบริหาร
จดัการแก่บริษัทในเครือ 

 Sappe  HK เป็นบริษัทยอ่ยของ Sappe Holding 

 ลกูหนีอ้ื่น 
- ค่าบริการจดทะเบียนจัดตัง้บริษัท Sappe 

HK และคา่ธรรมเนียมอื่น  

 
0.16 

 

 การก าหนดราคาเป็นไปตามราคา
ตลาดของธุ ร กิ จ  ซึ่ ง เ ป็นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการก าหนด
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกนั  
ปี 2559  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียน
ของ Sappe HK (สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัท่ี 11 
ธนัวาคม 2558) 

 Sappe HK มีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามร่วมกนักบั
บริษัท คือ นายอดิศักดิ์  รักอริยะพงศ์ และ นาย
อานภุาพ รักอริยะพงศ์  

- บริษัทย่อยลงทุนใน Sappe HK จ านวน 
300,000 หุ้ น เป็นจ านวนเงิน 3,000,0000 
HKD คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุ
จดทะเบียน โดยบริษัทได้ช าระเงินลงทนุเมื่อ
วนัท่ี 22 กนัยายน 2559 

13.98 ราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่
เก่ียวข้องกนั 

 

3. Sappe Shanghai  Sappe  Shanghai ประกอบธุรกิจเพื่อให้บริการด้าน
บริหารจดัการ 

 Sappe  Shanghai เป็นบริษัทยอ่ยของ Sappe HK 
โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียน
ของ Sappe HK (สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัท่ี 1 
พฤศจิกายน  2559) 

 Sappe Shanghai มีกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ร่วมกนักบับริษัท คือ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์  

 ลกูหนีอ้ื่น 
- ค่าบริการจดทะเบียนจัดตัง้บริษัท Sappe 

Shanghai  ค่าธรรมเนียมอื่น และค่าใช้จ่าย
ลว่งหน้า Management Fee 

 
9.30 

 การก าหนดราคาเป็นไปตามราคา
ตลาดของธุ ร กิ จ  ซึ่ ง เ ป็นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการก าหนด
ราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่
เก่ียวข้องกนั 
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12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกนัที่เกิดขึน้กบับคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั ส าหรับ
รอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดข้างต้น เห็นว่ารายการดงักลา่ว  มีความจ าเป็นและ
สมเหตสุมผลในการเข้าท ารายการ  อาทิ การซือ้ขายสินค้า เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เป็นการด าเนินธุรกิจตามปกติของ
บริษัท ซึ่งรายการดงักลา่วมีเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป โดยเป็นราคาตลาดและมีเง่ือนไขทางการค้าที่สามารถเปรียบเทียบ
ได้กบัการท ารายการกบับคุคลภายนอกอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกบับริษัท ตลอดจนการท าสญัญาเช่าที่ดินและสิ่งปลกู
สร้าง เพื่อใช้เป็นที่ตัง้โรงงานผลิตสินค้าของบริษัท  มีราคาค่าเช่าอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินร าคาทรัพย์สิน
อิสระ ซึ่งล้วนเป็นการท ารายการที่มีความสมเหตสุมผลและมีราคายตุิธรรม ไม่ท าให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด  

 
12.3 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เก่ียวข้องกัน 
ภายใต้กรอบจริยธรรม โดยผา่นการกลัน่กรองตามนโยบายและขัน้ตอนการอนมุตัิรายการระหว่างกนัของบริษัท ซึ่งเป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่เก่ียวข้องในเร่ืองดงักลา่ว รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดที่เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการเก่ียวโยงกนัของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย 
ทัง้นี ้ผู้ที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่นได้สว่นเสยีในการท ารายการ จะไม่สามารถมีสว่นร่วมหรือไม่มีสิทธิ
ออกเสยีงในการอนมุตัิรายการดงักลา่วได้ 

ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับอนุมัติการเข้าท ารายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบั
ความจ าเป็นในการท ารายการและความสมเหตสุมผลของรายการนัน้ๆ  

การท ารายการทางการค้าที่มีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป  

การท ารายการท่ีเป็นรายการทางการค้าที่มีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป ที่เกิดขึน้ระหวา่งบริษัทหรือบริษัทยอ่ย กบั บคุคล
ที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทได้ก าหนด
กรอบการท ารายการดงักล่าว ซึ่งได้ถูกพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการพิจารณา
อนมุตัิเป็นหลกัการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเมื่อมีการท าธุรกรรมดงักลา่วฝ่ายจดัการของบริษัทสามารถอนมุตัิ
การท าธุรกรรมได้ โดยท าธุรกรรมในรายการดงักลา่วจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัที่วิญญชูนพึงกระท า
กับคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น 
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง (Arm’s Length Basis) และจะต้องเป็นรายการทางการค้าที่บริษัทหรือบริษัท
ย่อยกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ หรือเป็นรายการทางการค้าซึ่งบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกนักบับริษัทหรือบริษัท
ย่อยมักกระท าเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน ซึ่งมีราคาและเง่ือนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์ ซึง่รวมถึงเง่ือนไขทางการค้าดงัตอ่ไปนี ้

 

1) ราคาและเง่ือนไขที่บริษัทหรือบริษัทยอ่ยได้รับหรือให้กบับคุคลทัว่ไป  
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2) ราคาและเง่ือนไขที่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัให้กบับคุคลทัว่ไป 
3) ราคาและเง่ือนไขที่บริษัทสามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลกัษณะท านองเดียวกบับริษัทให้กบับคุคล

ทัว่ไป  

ทัง้นี ้เมื่อมีการท าธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็น Arm’s Length Basis ใดๆ ดงักลา่วข้างต้น ฝ่ายจดัการ
ของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตดัสินใจ ซึ่งภายหลงัจากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมตัิแล้ว จะจัดท ารายงานสรุปการท า
ธุรกรรมรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เพื่อรายงานตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการ ในกรณีที่กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการบริษัทพบว่ามีการด าเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกนัด าเนินการเพื่อหาทางแก้ไขตอ่ไป 

การท ารายการทางการค้าที่ไมเ่ป็นเง่ือนไขการค้าทัว่ไป หรือการท าธุรกรรมอื่นๆ 

การท ารายการทางการค้าที่ไม่เป็นเง่ือนไขการค้าทัว่ไป หรือการท าธุรกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึน้ระหว่างบริษัทหรือ
บริษัทยอ่ยกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสยีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต 
บริษัทจะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมในการ
เข้าท ารายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเง่ือนไขในการเข้าท ารายการนัน้ๆ และมีการเปรียบเทียบกบัราคาที่
ท ากบับคุคลภายนอกหรือราคาตลาด ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ตามแต่กรณี เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ 
บริษัทจะให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เพื่อน าไปใช้
ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่นได้เสยีในการท ารายการ จะไม่สามารถมีสว่นร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงใน
การอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนัดงักลา่ว  

 
12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษัทคาดวา่ในอนาคตรายการระหวา่งกนัจะเป็นรายการที่ด าเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใด
เป็นพิเศษ ไมม่ีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งกนัรวมทัง้ค านงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นส าคญั    สว่น
นโยบายการก าหนดราคาระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั จะก าหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีก าหนดให้กบั
บคุคล/ กิจการอื่นที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั และการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแก่บริษัทยอ่ยในอนาคตจะยงัคงมีอยู่ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมเช่น การซือ้ขายสินค้า ค่าใช้จ่ายในการท าตลาดร่วมกนักบั  Sappe Indo และ Sappe Europe ทัง้นี ้
รายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนด
เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเก่ียวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดย
สมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
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ส่วนที� 3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 

13.  ข้อมูลทางการเงนิที�สําคัญ 

 
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญช ีสาํหรบัปีสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

        ผู้ สอบบัญชี คือ นางสาวพรทิพย์  ริมดสุิต ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5565 ของบริษัท เคพีเอ็มจ ี      

ภมูิไชย สอบบัญช ีจาํกดั ได้ตรวจสอบงบการเงินรวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558  ซึ�งประกอบด้วย งบกําไรขาดทุนรวม    

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิ �นสดุ    

วนัเดยีวกนั รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบัญชีที�สําคัญและหมายเหตเุรื�องอื�นๆ ตลอดจนการตรวจสอบงบการเงิน

เฉพาะกจิการของบริษัท เซ็ปเป้ จํากดั (มหาชน) ด้วยเชน่กนั  ทั �งนี �ได้รายงานผลการตรวจสอบดังกลา่วว่า งบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะของบริษัทได้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการดําเนินงานรวมและ      

ผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  สําหรับปีสิ �นสดุวันเดียวกัน        

โดยถกูต้องตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

(ข) ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัท และบริษทัย่อย สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ �นสดุวนัที� 31ธันวาคม 2555 – 

31ธนัวาคม 2558 ดงันี � 
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สรุปงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทเซ็ปเป้  จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย(งบการเงนิรวม) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์ 2,274.54 100.00 2,081.15 100.00 1,341.12 100.00 1,168.07 100.00 

สินทรัพย์หมนุเวียน 976.06 42.91 1,279.08 61.46 654.99 48.84 557.36 47.72 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 84.78 3.73 322.45 15.49 88.26 6.58 68.56 5.87 

เงินลงทนุชั�วคราว 153.38 6.74 245.60 11.80 0.07 0.01 0.53 0.05 

ลกูหนี �การค้า 300.75 13.22 298.20 14.33 283.80 21.16 265.45 22.73 

ลกูหนี �อื�น 226.91 9.98 172.86 8.31 71.54 5.33 43.04 3.68 

สินค้าคงเหลือ 197.09 8.67 223.07 10.72 204.83 15.27 172.52 14.77 

สินทรพัย์หมนุเวยีนอื�น 13.16 0.58 16.90 0.81 6.49 0.48 7.26 0.62 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 1,298.47 57.09 802.07 38.54 686.13 51.16 610.71 52.28 

เงินฝากธนาคารที�มภีาระคํ �าประกนั - - - - - - 3.43 0.29 

ที�ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 1,207.94 53.11 763.43 36.68 663.66 49.49 586.80 50.24 

สินทรพัย์ไม่มตีวัตน 53.98 2.37 23.60 1.13 14.84 1.11 15.18 1.30 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัช ี 23.83 1.05 5.06 0.24 3.69 0.28 4.32 0.37 

สินทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอื�น 12.72 0.56 9.98 0.48 3.94 0.29 0.98 0.08 

หนี �สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,274.54 100.00 2,081.15 100.00 1,341.12 100.00 1,168.07 100.00 

หนี �สนิ 515.22 22.65 524.27 25.19 938.93 70.01 786.55 67.34 

หนี �สนิหมุนเวยีน 497.39 21.87 508.33 24.43 868.75 64.78 716.20 61.31 

เงินก ู้ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน - - - - 350.00 26.10 275.00 23.54 

เจ้าหนี �การค้า 151.87 6.68 216.81 10.42 181.79 13.56 187.02 16.01 

เจ้าหนี �อื�น 303.67 13.35 252.85 12.15 216.94 16.18 191.28 16.38 

เงินก ู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    
     

ที�ถึงกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี - - - - 83.76 6.25 50.40 4.31 

เงินก ู้ยืมระยะสั �นจากบคุคลหรือกิจการ 4.23 0.19 4.29 0.21 4.74 0.35 - - 

หนี �สินตามสญัญาเชา่เงิน    
     

ที�ถึงกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 0.38 0.02 0.37 0.02 0.36 0.03 0.63 0.05 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 37.24 1.64 34.01 1.63 31.16 2.32 11.87 1.02 

หนี �สนิไม่หมุนเวียน 17.83 0.78 15.94 0.77 70.18 5.23 70.35 6.02 

เงินก ู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - - 55.80 4.16 61.80 5.29 

หนี �สินตามสญัญาการเช่าเงิน 0.20 0.01 0.58 0.03 0.95 0.07 1.31 0.11 

ภาระผกูพันผลประโยชน์พนกังาน 13.33 0.59 10.99 0.53 9.00 0.67 7.24 0.62 

หนี �สินไม่หมนุเวียนอื�น 4.30 0.19 4.37 0.21 4.43 0.33 - - 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,759.32 77.35 1,556.88 74.81 402.19 29.99 381.52 32.66 

ทนุออกจําหน่ายและชําระเต็มมลูคา่แล้ว 300.82 13.23 300.00 14.42 225.00 16.78 225.00 19.26 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 924.92 40.66 913.68 43.90 - - 
 

- 

ใบสาํคญัแสดงสิทธฺที�จะซื �อหุ้นสามญั 8.11 0.36 4.99 0.24 - - - - 

กําไรสะสม-ทนุสํารองตามกฎหมาย 30.46 1.34 30.47 1.46 8.40 0.63 - - 

กําไรสะสม-ยงัไม่ได้จดัสรร 449.00 19.74 240.50 11.56 177.62 13.24 155.53 13.32 

ผลต่างจากรายการภายใต้การควบคมุเดยีวกนั (4.78) (0.21) (4.77) (0.23) (4.77) (0.36) (0.41) (0.04) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (3.01) (0.13) (1.19) (0.06) (1.21) (0.09) - - 

ส่วนได้เสยีที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ 53.80 2.37 73.20 3.52 (2.85) (0.21) 1.40 0.12 

หมายเหต ุ: อตัราสว่นในงบแสดงฐานะการเงิน แสดงเป็นร้อยละตอ่สนิทรัพย์รวม 
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สรุปแสดงฐานะการเงินของบริษัท เซป็เป้ จํากดั (มหาชน) (งบเฉพาะกิจการ) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์ 2,209.87  100.00     1,999.48     100.00     1,339.90     100.00     1,153.33     100.00  

สินทรัพย์หมนุเวียน 876.93  39.68     1,143.24       57.18        652.91       48.73        544.09       47.18  

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 78.21  3.54        291.35       14.57           59.83         4.47           64.07         5.56  

เงินลงทนุชั�วคราว 153.38  6.94        245.60       12.28             0.07         0.01             0.53         0.05  

ลกูหนี �การค้า 303.70  13.74        325.70       16.29        346.87       25.89        259.17       22.47  

ลกูหนี �อื�น 173.48  7.85        116.41         5.82           62.35         4.65           49.25         4.27  

เงินให้กู้ยืมระยะสั �นแก่บคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั 10.14  0.46           10.31         0.52           11.60         0.87                  -               -   

สินค้าคงเหลือ 152.19  6.89        144.86         7.24        166.38       12.42        163.81       14.20  

สินทรพัย์หมนุเวยีนอื�น 5.83  0.26             9.01         0.45             5.81         0.43             7.26         0.63  

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 1,332.94  60.32        856.24       42.82        686.99       51.27        609.24       52.82  

เงินลงทนุในบริษทัย่อย 84.69  3.83           82.19         4.11           11.11         0.83  - - 

เงินฝากธนาคารที�มภีาระคํ �าประกนั -  -                  -                -                    -               -   3.43 0.3 

ที�ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 1,177.64  53.29        742.62       37.14        654.30       48.83        585.37       50.75  

สินทรพัย์ไม่มตีวัตน 53.73  2.43           23.08         1.15           14.39         1.07           15.15         1.31  

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัช ี 12.95  0.59             4.78         0.24             3.69         0.28             4.31         0.37  

สินทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอื�น 3.93  0.18             3.57         0.18             3.50         0.26             0.98         0.08  

หนี �สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,209.87  100.00     1,999.48     100.00     1,339.90     100.00     1,153.33     100.00  

หนี �สนิ 454.25  20.56        480.85       24.05        903.92       67.46        772.96       67.02  

หนี �สนิหมุนเวยีน 441.33  19.97        469.58       23.49        838.16       62.55        702.61       60.92  

เงินก ู้ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน -  -                  -               -         350.00       26.12        275.00       23.84  

เจ้าหนี �การค้า 147.45  6.67        204.06       10.21        174.85       13.05        187.03       16.22  

เจ้าหนี �อื�น 256.38  11.60        231.76       11.59        199.60       14.90        177.68       15.41  

เงินก ู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน            

  ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี -  -                  -               -            83.76         6.25           50.40         4.37  

หนี �สินตามสญัญาเชา่เงิน            

  ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 0.38  0.02             0.37         0.02             0.36         0.03             0.63         0.05  

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 37.12  1.68           33.39         1.67           29.59         2.21           11.87         1.03  

หนี �สนิไม่หมุนเวียน 12.92  0.58  11.27  0.56  65.76         4.91           70.35         6.10  

เงินก ู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -                  -               -            55.80         4.16           61.80         5.36  

หนี �สินตามสญัญาการเช่าเงิน 0.2  0.01             0.58         0.03             0.95         0.07             1.31         0.11  

ภาระผกูพันผลประโยชน์พนกังาน 12.72  0.58           10.69         0.53             9.01         0.67             7.24         0.63  

หนี �สินไม่หมนุเวียนอื�น -  -                  -               -                   -                -                   -               -   

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,755.62  79.44     1,518.62       75.95        435.98       32.54        380.37       32.98  

ทนุออกจําหน่ายและชาํระเต็มมลูคา่แล้ว 300.82  13.61        300.00       15.00        225.00       16.79        225.00       19.51  

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 924.92  41.85        913.68       45.70                  -                -                   -               -   

ใบสําคญัแสดงสิทธฺที�จะซื �อหุ้นสามญั 8.11  0.37             4.99         0.25                  -                -                   -               -   

กําไรสะสม-ทนุสํารองตามกฎหมาย 30.46  1.38           30.46         1.52             8.40         0.63                  -               -   

กําไรสะสม-ยังไม่ได้จดัสรร 491.31  22.23        269.49       13.48        202.58       15.12        155.37       13.47  

หมายเหต ุ: อตัราส่วนในงบแสดงฐานะการเงิน แสดงเป็นร้อยละตอ่สนิทรัพย์รวม 
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สรุปงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้                

รายได้รวม 2,625.38 100.0 2,857.58  100.0  2,410.47  100.0  1,830.11  100.0  

รายได้จากการขาย 2,582.92  98.4  2,816.75  98.6  2,381.77 98.8 1,802.26  98.5  

รายได้อื�น 42.46  1.6  40.83  1.4  28.70 1.2 24.79  1.4  

รายการปรับปรุงทางบญัชี* (69.26) (2.6) - 0.0 - 0.0 - - 

กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ -  -           -   0.0  -  0.0  3.06  0.2  

รวมรายได้ (ตามงบการเงิน) 2,556.12 100.0**  2,857.58  100.0  2,410.47  100.0  1,830.11  100.00  

ค่าใช้จ่าย                

ต้นทุนขาย 1,562.40 59.5 - 0.0 - 0.0 1,257.05  68.7  

รายการปรับปรุงทางบญัชี* (71.62) (2.7) - 0.0 - 0.0 - - 

ต้นทุนขาย (ตามงบการเงิน) 1,490.78  58.3**  1,702.99  59.6  1,596.23  66.2  1,257.05  68.7  

ค่าใช้จ่ายในการขาย 462.47  17.6  474.23  16.6  415.55  17.2  308.47  16.9  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 229.86  8.8  206.63  7.2  185.20  7.7  160.96  8.8  

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ 22.42  0.9  0.16  0.0  14.40  0.6  0.00  0.0  

ต้นทุนทางการเงิน 0.17  0.0  6.66  0.2  18.20  0.8  12.25  0.7  

รวมค่าใช้จ่าย 2,205.70  86.7  2,390.67  83.7  2,229.58  92.5  1,738.73  95.0 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 350.42  13.3  466.91  16.3  180.89  7.5  91.38  5.0  

ภาษีเงินได้  72.49  2.8  96.37  3.4  44.26  1.8  23.82  1.3  

กาํไรสาํหรับปี 277.93  10.6  370.54  13.0  136.63  5.7  67.56  3.7  

ผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ (3.57)  (0.22)         (2.02)              -     

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สําหรับผลประโยชน์พนักงาน 0.09           0.43     -   (4.40)   

ภาษีเงินได้เกี�ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -           -     -    0.88    

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี-สุทธิจากภาษี (3.48)  0.21   (2.02)   (3.52)   

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 274.45  370.75    134.61    64.04   

การแบ่งปันกาํไร              

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 298.78  361.06    141.79    64.04   

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ (24.33)  9.69         (7.18)              -    

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 274.45  370.75  134.61    64.04   

*หมายเหต ุ: -รายการปรับปรุงทางบญัชีมลูคา่ 69 ล้านบาทและ 71 ล้านบาท เป็นยอดขายและต้นทนุของสนิค้าที�ได้ใน

ระหว่างการทดสอบเครื�องจกัรใหม่ซึ�งตามมาตรฐานบญัชีให้แสดงยอดสทุธิจากรายได้และต้นทนุสนิค้าดงักลา่วเป็นต้นทนุ

ของสนิทรัพย์ที�ยงัไม่พร้อมใช้งาน 

**หมายเหต ุ: -ต้นทนุขาย (ตามงบการเงิน) คิดสดัสว่นตามรายได้รวม (ตามงบการเงิน) 
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สรุปงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน) (งบเฉพาะกิจการ) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้              

รายได้รวม 2,434.74 100.0 2,702.63  100.0  2,327.22  100.0  1,829.96  100.0 

รายได้จากการขาย 2,394.71  98.3  2,658.05  98.4  2,301.12  98.9 1,802.26  98.5  

รายได้อื�น 40.03  1.6 39.77  1.5  26.10  1.1  24.79  1.4  

รายการปรับปรุงทางบญัชี* (109.33) (4.7) - 0.0 - 0.0 - - 

กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ -  -  4.81  0.2           -   0.0  2.91  0.2  

รวมรายได้ (ตามงบการเงิน) 2,325.41 100.0**  2,702.63  100.0  2,327.22  100.0  1,829.96  100.0  

ค่าใช้จ่าย    -             

ต้นทุนขาย 1,495.64 61.4 1,685.84  62.4  1,560.62  67.1  1,257.05  68.7  

รายการปรับปรุงทางบญัชี* (109.33) (4.7) - 0.0 - 0.0 - - 

ต้นทุนขาย (ตามงบการเงิน) 1,386.31  59.6**  1,685.84  62.4  1,560.62  67.1  1,257.05  68.7 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 344.10  14.1  377.61  14.0  360.22  15.5  308.47  16.86  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 185.12  7.6  179.45  6.6  163.71  7.0  160.96  8.80  

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ 13.09  0.5           -   0.0  12.32  0.5           -   0.00  

ต้นทุนทางการเงิน 0.06  0.0  6.50  0.2  18.14  0.8  12.25  0.67  

รวมค่าใช้จ่าย 1,928.68 79.2  2,249.40  83.2  2,115.01  90.9  1,738.73  95.01  

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 396.73  16.3  453.23  16.8  212.21  9.1  91.23  4.99  

ภาษีเงินได้  82.81  3.4 89.07  3.3  44.10  1.9  23.82  1.30  

กาํไรสาํหรับปี 313.92  12.9  364.16  13.5  168.11  7.2  67.41  3.68  

ผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ -           -     -    -  

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สําหรับผลประโยชน์พนกังาน 

-  

0.43             -     (4.40) 

 

ภาษีเงินได้เกี�ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -  0.00        0.88   

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี-สุทธิจากภาษ ี -  0.43             -     (3.52)  

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 313.92  364.59    168.11    63.89   

การแบ่งปันกาํไร             

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 313.92  364.59    168.11    63.89   

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ -           -              -              -    

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 313.92  364.59    168.11    63.89   

*หมายเหต ุ: -รายการปรับปรุงทางบญัชีมลูคา่ 109 ล้านบาทและ 109 ล้านบาท เป็นยอดขายและต้นทนุของสนิค้าที�ได้ใน

ระหว่างการทดสอบเครื�องจกัรใหม่ซึ�งตามมาตรฐานบญัชีให้แสดงยอดสทุธิจากรายได้และต้นทนุสนิค้าเป็นต้นทนุของ

สนิทรัพย์ที�ยงัไม่พร้อมใช้งาน 

**หมายเหต ุ: -ต้นทนุขาย (ตามงบการเงิน) คิดสดัสว่นตามรายได้รวม (ตามงบการเงิน) 
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สรุปงบกระแสเงินสดของบริษัท เซป็เป้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (งบการเงนิรวม) 
  31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 286,508,511      393,907,538       183,955,440       151,508,137  

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (444,871,544)   (429,265,646)   (144,919,479)   (263,896,782) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (79,385,800)      269,580,858       (19,376,119)      151,293,987  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที�1 มกราคม 322,450,024        88,268,548         68,561,766         29,592,817  

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยนคงเหลือสิ �นปี 81,381              (41,274)                46,940                 63,607  

รวมกระแสเงินสด 84,782,572 322,450,024  88,268,548  68,561,766  

 

 

สรุปงบกระแสเงินสดของบริษัท เซป็เป้ จํากัด (มหาชน) (งบเฉพาะกิจการ) 
  31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 304,094,754      504,770,107       166,914,299       145,481,799  

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (433,062,481)   (489,345,900)   (142,463,363)   (262,360,333) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (84,209,844)      216,143,491       (28,743,605)      151,293,987  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 1 มกราคม 291,352,572        59,826,148         64,071,877         29,592,817  

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยนคงเหลือสิ �นปี 34,440              (41,274)                46,940                 63,607  

รวมกระแสเงินสด 78,209,441      291,352,572         59,826,148         64,071,877  
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อตัราส่วนทางการเงินที�สําคัญ ณ สิ �นปีบัญชี 2555 – 2558 (Ratio Analysis) 
อัตราส่วนทางการเงิน 2558 2557 2556 2555 

     อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)        

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  1.96  2.52  0.75  0.78  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า)  1.08  1.70  0.43  0.47  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)  0.57  0.57  0.23  0.22  

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนี �การค้า (เท่า)  8.47  9.47  8.57  7.59  

ระยะเวลาเก็บหนี �เฉลี�ย (วนั)  42.51  38.00  42.02  47.42  

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 12.04  13.20  16.08  17.53  

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี�ย (วนั) 29.91  27.27  22.38  20.54  

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี �การค้า (เท่า)  8.48  8.54  8.66  7.11  

ระยะเวลาชําระหนี �เฉลี�ย (วนั)  42.47  42.13  41.59  50.61  

Cash Cycle  (วนั) 29.94  23.14  22.81  17.35  

     อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability ratio)        

อตัรากําไรขั �นต้น (%)  39.51  39.54  32.98  30.25  

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%)  11.84  15.13  6.39  3.53  

อตัราส่วนกําไรอื�น  (%)  1.62  1.43  1.19  1.52  

อตัราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%)  93.70  92.34  120.68  238.49  

อตัรากําไรสทุธิ (%)  10.59  12.97  5.67  3.69  

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)  16.76  37.83  34.87  28.27  

     อัตราส่วนแสดงประสิทธภิาพในการดาํเนินงาน (Efficiency ratio)        

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)  12.76  21.65  10.89  6.93  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)  38.86  64.61  34.25  25.16  

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า)  1.21  1.67  1.92  1.88  

     อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)        

อตัราส่วนหนี �สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  0.29  0.34  2.30  2.06  

อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบี �ย (เท่า) 2,342.00  43.60  12.54  14.73  

อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผกูพนั (เท่า)  0.15  0.17  0.04  0.26  

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)   33.14 74.34  82.34  0.00  

 

 



116 

 

14.  การวิเคราะห์และคําอธบิายของฝ่ายการจัดการ 

 

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2558 และแนวโน้มของปี 2559 

เศรษฐกิจใทยในปี 2558 ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.8 (ที�มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ) มีปัจจยัสนับสนุนจากการขยายตวัเร่งขึ �นของการลงทุนภาครัฐ การใช้จ่ายภาคครัวเรือนและภาครัฐ และ

การปรับตัวดีขึ �นของการลงทุนภาคเอกชน ในขณะที�การส่งออกสนิค้าลดลงและเป็นข้อจํากัดสําหรับการขยายตัวทาง

เศรษฐกจิ 

1) อตัราการขยายตวัด้านการผลติของภาคการเกษตร หดตวัลงร้อยละ 3.4 เป็นผลกระทบจากสภาพอากาศที�

แห้งแล้ง และปริมาณนํ �าในเขื�อนไม่เพียงพอต่อการเพาะปลกู ขณะที�การผลิตนอกภาคการเกษตรมีอัตรา

การขยายตวัร้อยละ 4.2 สว่นหนึ�งเป็นผลมาจากการเร่งลงทุนของภาครัฐและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

2) การลงทุนรวมของภาคเอกชนและภาครัฐขยายตวัเป็นร้อยละ 9.4 โดยภาครัฐขยายตัวร้อยละ 41.4 ส่วน

ภาคเอกชนขยายตวัเพิ�มขึ �นร้อยละ 1.9 

3) การใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตวัร้อยละ 2.5 โดยได้รับปัจจยัสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ �นของรายจ่ายใน

หมวดการบริโภคสนิค้าคงทน สนิค้ากึ�งคงทน และค่าใช้จ่ายบริการสทุธิ ในขณะที�สินค้าไม่คงทนขยายตัว

ต่อเนื�อง สอดคล้องกบัการปรับตวัดขีึ �นของความเชื�อมั�นผู้บริโภค ราคานํ �ามันและเงินเฟ้อที�อยู่ในระดับตํ�า 

ส่วนการใช้จ่ายของภาครัฐบาลขยายตัวร้อยละ 4.8 ตามการขยายตัวของค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทน

แรงงานและคา่ใช้จา่ยในการซื �อสนิค้าและบริการ 

4) มลูค่าการสง่ออกสนิค้าอยู่ที� 9.3 ล้านล้านบาท มลูค่าที�แท้จริงลดลงร้อยละ 5.6 เป็นผลจากการลดลงของทั �ง

สินค้าเกษตรกรรม ประมง และอุตสาหกรรม การสง่ออกสินค้าเกษตรกรรมลดลงจากการส่งออกข้าวที�

ปริมาณส่งออกยังคงหดตวั รวมทั �งการชะลอตัวของการส่งออกยางพาราเนื�องจากจีนยังมีสต็อกอยู่ใน

ระดบัสงู 

คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี ���� จะขยายตวัร้อยละ �.� –�.� เร่งตวัขึ �นจากในปี ���� โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 

(�) การเร่งขึ �นของเม็ดเงินการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ (�) แรงส่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที�รัฐบาลประกาศ

เพิ�มเติมในช่วงเดอืนกนัยายน ���� – มกราคม ���� (�) แนวโน้มการอ่อนคา่ของเงินบาท ซึ�งจะช่วยให้มูลค่าการส่งออก

ในรูปเงินบาทมีการขยายตวัและสง่ผลให้รายรับและสภาพคลอ่งของผู้ประกอบการดขีึ �น (�) ราคานํ �ามันที�คาดว่าจะอยู่ใน

ระดบัตํ�าและสนบัสนุนการฟื�นตวัของเศรษฐกิจ และ (�) การขยายตวัอย่างต่อเนื�องของภาคการท่องเที�ยว 

 

คําอธบิายและการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิ 
ภาพรวมการดาํเนินงานและฐานะการเงนิ 

บริษัทประกอบธรุกิจผลติและจดัจาํหน่ายเครื�องดื�มทั �งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2555 – 2558 รายได้

จากการขายในประเทศคิดเป็น ร้อยละ 67.7 ร้อยละ 50.3 ร้อยละ 39.4 และร้อยละ 41.0 ของรายได้จากการขายรวม

ตามลาํดบั ที�เหลอืเป็นรายได้จากการสง่ออกสนิค้าไปจาํหน่ายในต่างประเทศ ปัจจุบัน มีบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่  PT. 

Sappe Indonesia จดทะเบียนจัดตั �งในประเทศอินโดนีเซีย ดําเนินธุรกิจนําเข้า จัดจําหน่าย และทําการตลาดให้กับ

เครื�องดื�ม เซ็ปเป้อย่างครบวงจรในประเทศอินโดนีเซีย Sappe Europe s.r.o จดทะเบียนจัดตั �งในประเทศสโลวาเกีย 

ดําเนินธุรกิจจดัจ้างผลติ จําหน่าย และทําการตลาดเครื�องดื�ม เซ็ปเป้ อโลเวร่า ดริ �งค์ ในแถบประเทศยโุรป และ บริษัท เซ็ปเป้ 

โฮลดิ �ง (ประเทศไทย) จาํกดั จดทะเบียนจดัตั �งในประเทศไทย ดาํเนินงานให้บริการด้านบริหารจดัการแก่บริษัทในเครือ 
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ผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2555 – 2558 มีรายได้รวมจํานวน 1,830.1 ล้านบาท 2,410.5 ล้านบาท  

2,857.6 ล้านบาท และ 2,625.4 ตามลําดับ โดยรายได้เกือบทั �งหมดดังกลา่วมาจากรายได้จากการขาย ซึ�งมีสดัส่วน

ประมาณร้อยละ ��-�� ของรายได้รวม  

 
รายได้จากการขายสนิค้า 

ในช่วงปี 2555 – 2558 รายได้จากการขายแบ่งตามภูมิศาสตร์สามารถแบ่งวิเคราะห์ได้ตามตารางนี �  

รายได้จากการขาย 
2558 2557 2556 2555 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวม 2,582.9 100.0     2,816.8      100.0      2,381.7      100.0      1,802.3      100.0  

ในประเทศ 1,044.4 40.4     1,109.1        39.4      1,197.1        50.3      1,220.5        67.7  

ต่างประเทศ 1,538.5 59.6     1,707.7        60.6      1,184.6        49.7          581.8        32.3  

 

โดยในปี 2555 – 2558 รายได้จากการขายมีจํานวน �,���.� ล้านบาท �,���.� ล้านบาท �,���.� ล้านบาท 

และ �,���.� ตามลาํดบั เพิ�มขึ �นจํานวน ���.� ล้านบาท ���.� ล้านบาท และลดลง 233.9 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 

��.� ร้อยละ ��.� และลดลง ร้อยละ 8.3 ในปี 2555 – 2558 ตามลาํดับ รายได้จากการขายของบริษัทมีอตัราการเติบโต

เฉลี�ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate : CAGR) ประมาณร้อยละ 12.7 

รายได้จากการขายประจาํปี ���� ลดลงเนื�องจากสาเหตหุลกัสองประการดงันี � 

�) การกระจายสินค้าในประเทศจีน สําหรับปีนี � บริษัท ยังคงอยู่ระหว่างช่วงฟื�นฟูช่องทางการกระจาย

สนิค้าของผู้จดัจาํหน่ายรายใหม่ในตลาดประเทศจีน ซึ�งยังกระจายสนิค้าได้ไม่ทั�วถึงตามที�คาด ทําให้การสั�งซื �อสนิค้าไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย ปัจจบุัน บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการจดัหา Sub-distributors เพิ�มเติมในหัวเมืองที�มีศักยภาพ เพื�อ

ขยายชอ่งทางการกระจายสนิค้า และรองรับการขยายตลาดของสนิค้านําเข้าของประเทศจีนในอนาคต 

�) การชะลอตวัของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอนิโดนีเซียยังคงขยายตัวลดลงต่อเนื�อง ซึ�งขยายตัวตํ�า

กว่าร้อยละ 5 ตลอดทุกไตรมาส โดยรัฐบาลอินโดนีเซียคาดว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียในปี 

2558 จะขยายตวัที�ร้อยละ 4.7 เท่านั �น เป็นการขยายตวัตํ�าสดุในรอบ 6 ปี เนื�องจากหลายปัจจัย ได้แก่ การชะลอตวัของ

เศรษฐกจิโลกและเศรษฐกิจจนี ราคาสนิค้าสง่ออกสาํคญัของอินโดนีเซยีในตลาดโลกตกตํ�า การอ่อนค่าของเงินสกุลรูเปียห์ 

และการบริโภคในประเทศที�ชะลอตัว ส่งผลให้ภาพรวมการบริโภคสินค้านําเข้าซึ�งมีราคาค่อนข้างสงูลดลง และถึงแม้

เศรษฐกจิโดยรวมจะปรับตวัดีขึ �นในช่วงท้ายของปี แต่พฤตกิรรมของผู้บริโภคนั �นยงัคงมีความระมัดระวงัในการใช้จ่าย ทํา

ให้ยอดขายในประเทศอินโดนีเซยีไม่เตบิโตตามคาด  

แตส่าํหรับปี 2559 รัฐบาลอินโดนีเซียได้ตั �งเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจของอนิโดนีเซียไว้ที�ร้อยละ 5.3 โดยหวงัว่า

การลงทนุในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ �น นอกจากนี � คาดการณ์ว่าราคาสนิค้าส่งออก

สาํคญั อาทิ นํ �ามนัปาลม์จะปรับตวัสงูขึ �นในปี 2559 ซึ�งจะช่วยให้สถานการณ์เศรษฐกิจอินโดนีเซียปรับตวัดีขึ �น และทาง

บริษัทเองก็มีกลยทุธ์สาํหรับกระตุ้นยอดขายในปี 2559 เพื�อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที�วางไว้ 

แม้ยอดขายในอนิโดนีเซียและจีนจะสง่ผลกระทบตอ่รายได้จากการขายของบริษัทในภาพรวม แต่สาํหรับตลาด

อื�นๆ ซึ�งเป็นยทุธศาสตร์ของบริษัท ในอนาคตก็ยงัคงมีการเติบโตได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ�งภูมิภาคตะวนัออก

กลางและอเมริกา ซึ�งแม้จะคิดเป็นสดัสว่นที�ไม่สงูนกัในปัจจบุันเปรียบเทียบกับยอดขายต่างประเทศ ทว่าในระยะ 2-3 ปี

ข้างหน้า บริษัทมีแผนจะมุ่งเน้นตลาดในประเทศยทุธศาสตร์ต่างๆ มากขึ �น เพื�อสร้างความสมดุลใน Portfolio ของบริษัท 

ทั �งยงัเป็นการกระจายความเสี�ยงด้านความผนัผวนของเศรษฐกิจโลกได้ดียิ�งขึ �นอกีด้วย 
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ผลติภณัฑ์หลกัที�ทํายอดขายในต่างประเทศปี 2558  ได้แก่ โมก ุโมก ุและ เซป็เป้ อโลเวร่า ดริ �งค์ ซึ�งเป็นเครื�องดื�ม

นํ �าผลไม้/เครื�องดื�มแต่งกลิ�นผลไม้ ผสมวุ้นมะพร้าว/ชิ �นอโลเวร่า ด้วยจดุเด่นของวตัถดุิบที�คดัสรรมาอย่างพิถีพิถัน ประกอบ

กบัความลงตวัของนํ �าผลไม้ที�ช่วยเพิ�มความสดชื�นจึงทําให้ โมก ุโมก ุมียอดขายสงูสดุและช่วยเพิ�มรายได้ในต่างประเทศให้

เติบโตอย่างต่อเนื�อง สว่นการขายในประเทศจะเป็นเครื�องดื�มเพื�อสขุภาพและความงาม ได้แก่ เซ็ปเป้ บิวติ ดริ �งค์ และ

กาแฟซองพร้อมชง เพรียว ซึ�งสามารถแบ่งยอดขายสนิค้ารวมตามกลุม่ผลติภณัฑ์ได้ดงันี �  

กลุ่มผลติภัณฑ์ 
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. กลุม่ผลติภัณฑ์ประเภทเครื�องดื�มเพื�อสขุภาพและ

ความงาม (Functional Beverage Segment) 
426.0 16.5 485.9 17.3 622.0 26.1 

2. กลุม่ผลติภัณฑ์ประเภทนํ �าผลไม้ เครื�องดื�มแต่งกลิ�น

ผลไม้ (Fruit Juice / Juice Drink Segment) 
1,714.9 66.4 1,847.7 65.6 1,283.4 53.9 

3. กลุม่ผลติภัณฑ์ประเภทผงพร้อมชง เพื�อสขุภาพ และ 

ความงาม (Functional Powder Segment) 
405.5 15.7 446.3 15.8 397.2 16.7 

4. กลุม่ผลิตภณัฑ์ประเภทเครื�องดื�มปรุงสําเร็จพร้อมดื�ม

อื�นๆ (Other RTD Segment) 
36.5 1.4 36.9 1.3 79.2 3.3 

รวม 2,582.9 100.00 2,816.8 100.0 2,381.8 100.0 

 

รายได้อื�นๆ 

รายได้อื�นของบริษัทในปี 2555 – 2558 มีจาํนวน 24.8 ล้านบาท 28.7 ล้านบาท 40.8 ล้านบาท และ 42.5 ล้านบาท 

ตามลาํดบั โดยรายได้อื�นที�สําคญัประกอบด้วย รายได้ค่าขนสง่ซึ�งเป็นรายได้ที�บริษัทคิดค่าบริการเพิ�มเติมกรณีที�ลกูค้า

ต้องการให้บริษัทดําเนินการเรื�องขนสง่ให้ รายได้จากการขายเศษวสัด ุรายได้ค่าปรับจากการจ้างผลติสนิค้า และอื�นๆ โดย

มีรายละเอียดดงันี � 

รายได้อื�น 

งบการเงินรวม 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ค่าขนส่ง 26.36 62.09        24.32     59.56         18.71    65.19            12.14    48.97  

รายได้ดอกเบี �ยรับ 2.00 4.71         3.47       8.50          0.33        1.15           1.12      4.52  

รายได้ค่าปรับจากการจ้างผลิตสินค้า - -         2.81        6.88           1.08       3.76            2.73     11.01  

รายได้จากการขายเศษวัสด ุ 3.25 7.65         1.79        4.38          1.23        4.29             1.62       6.53  

อื�นๆ  10.85 25.55           8.44      20.67          7.35     25.61            7.18     28.96  

รายได้อื�นรวม 42.46 100.00        40.83  100.00        28.70   100.00       24.79  100.00  

รายได้อื�นเพิ�มขึ �นจํานวน 1.6 ล้านบาท คิดเป็นอตัราเพิ�มขึ �นร้อยละ 4 ในปี 2558 มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ�มขึ �น

ของรายได้ค่าขนสง่สนิค้าในต่างประเทศ  
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ต้นทุนขาย 

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม 

ปี2558 ปี2557 ปี 2556 ปี 2555 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 2,582.92 100.00 2,816.75 100.00  2,381.77  100.00  1,802.26  100.00  

ต้นทุนขาย 1,562.40 60.49 1,702.99 60.46  1,596.23  67.02  1,257.05  69.75  

ต้นทนุขายในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 60.5 ใกล้เคยีงกบัปีก่อนหน้า ถงึแม้ว่าบริษัทจะได้รับผลประโยชน์ทางอ้อม

จากการอ่อนตัวของค่าเงินบาท แต่ก็ยังได้รับผลกระทบจากอัตราการใช้กําลงัการผลิตที�ตํ�ากว่าปีที�แล้ว และนอกจากนี �

บริษัทยงัมีการดําเนินการโครงการต่างๆเพื�อปรับปรุงโรงงานแห่งใหม่ที� อําเภอ ลาํลกูกา คลอง 13 ดงันี � 

1) โครงการตดิตั �งเครื�องจกัรใหม่ ขยายกําลงัการผลติ 30% 

2) โครงการลดต้นทุน ลดปริมาณการใช้พลาสติกในบรรจุภณัฑ์ 

3) โครงการรวมฐานการผลติโรงงานลาํลกูกา คลอง 13 ลดค่าโสหุ้ ยโรงงานเก่า บางชนั และค่าขนสง่ระหว่าง

โรงงาน 2 แห่ง 

แม้โครงการดงักลา่วข้างต้นจะเป็นการรบกวนกิจกรรมการผลิตในระยะสั �นบางช่วงเวลาของปี 2558 แต่บริษัท

คาดหวงัประสทิธิภาพของโรงงานที�ดีขึ �น และต้นทุนที�ลดลงในระยะยาว โดยจะเริ�มเห็นผลกระทบด้านบวกตั �งแต่ปี 2559 

เป็นต้นไป 

กําไรขั �นต้น 

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม 

ปี2558 ปี2557 ปี 2556 ปี 2555 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 2,582.92 100.00 2,816.75  100.00  2,381.77  100.00  1,802.26  100.00  

ต้นทุนขาย 1,562.40 60.49 1,702.99 60.46  1,596.23  67.02  1,257.05  69.75  

กําไรขั�นต้น 1,020.52 39.51 1,113.76  39.54  785.54  32.98  545.21  30.25  

 

บริษัทมีอตัรากําไรข ั �นต้นในปี 2558 เท่ากบัร้อยละ 39.5 ซึ�งใกล้เคียงกบัปี  2557 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประกอบด้วยคา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการขนสง่ และการ

สง่ออก เงนิเดอืนและค่าตอบแทนพนักงาน คา่เช่าสถานที� ค่าสาธารณปูโภค และค่าเสื�อมราคา เป็นต้น โดยในปี 2558 

บริษัทมีค่าใช้จา่ยในการขายและบริหารจํานวน 692.3 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 26.4 ของรายได้รวม โดยสดัสว่นค่าใช้จา่ย

ในการขายและบริหารต่อรายได้รวมในปี 2558 เพิ�มขึ �นเมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2557 ที�เท่ากบั 680.9 หรือร้อยละ 23.8 สาเหตุ

หลกัมาจากการลดลงของรายได้รวม และการเพิ�มขึ �นของคา่ใช้จา่ยในการบริหาร ตามตารางด้านลา่งนี � 
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หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 462.47 17.62 474.23  16.60  415.55  17.24  308.47  16.86  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 229.86 8.76 206.63  7.23  185.20  7.68  160.96  8.80  

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 692.33 26.37 680.86  23.83  600.75  24.92  469.43  25.65  

รายได้รวม 2,625.38 100.00 2,857.58  100.00  2,410.47  100.00  1,830.11  100.00  

 

ในปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและสง่เสริมการขายเพื�อเพิ�มช่องทางการ

ขาย และตอกยํ �าแบรนด์ตา่งๆ ทั �งในและตา่งประเทศ หากพจิารณาสดัสว่นค่าใช้จ่ายการขายต่อรายได้รวมของปีจะสงูขึ �น

กวา่ปีกอ่นหน้าเลก็น้อย จากร้อยละ 16.6 เป็นร้อยละ 17.6 แตห่ากพจิารณาเป็นยอดรวมคา่ใช้จา่ยในการขายจะลดลงกวา่ปี

ก่อนหน้าเลก็น้อยจาก 474.2 ล้านบาท เป็น 462.5 ล้านบาทในปี 2558 

สว่นคา่ใช้จ่ายการบริหารในปี 2558 เท่ากบั 229.9 ล้านบาท เพิ�มขึ �นร้อยละ 11.2 จากปี 2557 สาเหตุหลกัมา

จากค่าใช้จ่ายการบริหารที�ปรับตวัสงูขึ �นของบริษัทยอ่ย PT. Sappe Indonesia ซึ�งอยู่ในช่วงพฒันาปัจจยัพื �นฐานต่างๆของ

บริษัท เชน่ สาํนักงานแห่งใหม่ และการลงทนุในงานระบบต่างๆ เป็นต้น 

 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน 

ในปี  2558 บริษัทมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนจํานวน 22.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.9 ของรายได้รวม 

สาเหตหุลกัเกดิจากผลขาดทนุจากการทาํสญัญาซื �อขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้าในช่วงครึ�งปีแรก ทั �งนี �ตลอดทั �งปี 2558 

ค่าเงินบาทได้อ่อนตัวลงมากขึ �นเรื�อยๆ จากการค่าเฉลี�ย Q1/2558 ที� 32.6 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 35.8 บาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ ใน Q4/2558 จึงทําให้เกิดการบันทึกขาดทนุจากการป้องกนัความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนตามนโยบาย

ของบริษัทที�ป้องกนัความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนไว้ไม่ตํ�ากว่า 25% ของยอดขายสกุลเงินต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม

นโยบายนี �ได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ยืดหยุ่นมากขึ �นในปัจจบุัน 

 

ต้นทุนทางการเงนิ 

 ในปี 2558 บริษัทมีต้นทนุทางการเงนิจํานวน 0.2 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินที�ลดลงเป็นผลมาจากการชําระคนื

เงินกู้ยืมทั �งในระยะสั �นและระยะยาว 

 

ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

 ในปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจํานวน 72.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.7 ของกําไรก่อน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 

กําไรสุทธ ิ

สาํหรับปี 2558 บริษัทมีกาํไรสทุธิสว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ จํานวน 300.6 ล้านบาท (กําไรสทุธิของงบการเงิน

รวมจํานวน 277.9 ล้านบาท) ลดลงเมื�อเทียบกบัปีกอ่นที�มีจํานวน 360.8 ล้านบาท (กําไรสทุธิของงบการเงินรวมจํานวน 

370.5 ล้านบาท) ลดลงจาํนวน 60.2 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 17 สาเหตหุลกัเนื�องจากยอดขายที�ลดลงอย่างมี
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นยัสาํคญัจากการขายในตลาดตา่งประเทศ  รวมถึงค่าใช้จ่ายการบริหารของบริษัทย่อยที�ปรับตัวสงูขึ �นตามที�ได้กล่าวไว้

ข้างต้น 

 

การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 

 สินทรัพย์รวมของบริษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ สิ �นปี 2558 มีจํานวน 2,274.5 ล้านบาท

ประกอบด้วยสนิทรัพย์หมุนเวียน 976.1 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,298.5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมเพิ�มขึ �น

จํานวน 193.4 ล้านบาท เทียบกบัปี 2557 ที� 2,081.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 9.3 ซึ�งการเพิ�มขึ �นของสนิทรัพย์

รวม มีสาเหตหุลกัสว่นใหญ่มาจากการเพิ�มขึ �นของสินทรัพย์ถาวร หมายรวมถึงอาคาร เครื�องจักร และอุปกรณ์ และ

สนิทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพื�อเพิ�มกําลงัการผลติที�โรงงานคลอง 13 โดยสว่นหนึ�งของเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และ

เงินลงทุนชั�วคราว ได้ถกูนําไปลงทุนในเครื�องจกัรสายการผลติใหม่ที�โรงงานคลอง 13 นี � ซึ�งบริษัทได้ชี �แจงวัตถปุระสงค์ไว้

แล้วในหนงัสอืชี �ชวน 

 

หนี �สิน 

 หนี �สนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ �นปี 2558 มีจํานวน 515.2 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี �สนิหมุนเวียน 

497.4 ล้านบาท และหนี �สนิไม่หมุนเวียน 17.8 ล้านบาท รวมหนี �สินรวมลดลงจํานวน 9.1 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 มี

หนี �สนิรวมที� 524.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 1.7 

 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 

 สว่นของผู้ถอืหุ้นของบริษัท เซป็เป้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ สิ �นปี 2558 มีจํานวน 1,759.3 ล้านบาท 

เพิ�มขึ �น 202.4 ล้านบาท เทียบกบัปี 2557 ที� 1,556.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 13 เป็นผลมาจากกําไรสทุธิ

สาํหรับปี 2558 ที� 277.9  ล้านบาท เมื�อหักเงินปันผลจ่ายแล้ว ทําให้สว่นกําไรสะสมเพิ�มขึ �นเป็น 479.5 ล้านบาท และ

สว่นเกินมูลค่าหุ้น 924.9 ล้านบาท รวมทั �งสว่นเพิ�มทนุของใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จดัสรรให้พนักงานและกรรมการ (ESOP) 

จํานวน 8.1 ล้านบาท 

 

กระแสเงนิสด 

สรุปงบกระแสเงินสดของบริษัท เซป็เป้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
  31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน  286,508,511   393,907,538       183,955,440       151,508,137  

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (444,871,544)  (429,265,646)   (144,919,479)   (263,896,782) 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (79,385,800)  269,580,858       (19,376,119)      151,293,987  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด  322,450,024   88,268,548         68,561,766         29,592,817  

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยนคงเหลือสิ �นปี  81,381   (41,274)                46,940                 63,607  

รวมกระแสเงินสด  84,782,572   322,450,024         88,268,548         68,561,766  

 



122 

 

 บริษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน) มีเงินสดสทุธิยกมาจากวันที� 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 322.5 ล้านบาท โดย

บริษัทมีเงินสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 286.5 ล้านบาท ซึ�งสาเหตหุลกัมาจากกําไรสทุธิสาํหรับปี 2558 เป็นจํานวน 

277.93 ล้านบาท 

เงินสดสทุธิที�ใช้ไปในกจิกรรมการลงทนุ 444.9 ล้านบาท มีสว่นประกอบหลกัคอืการซื �อที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

รวม 509.4 ล้านบาท สว่นเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 79.4 ล้านบาท ประกอบด้วยปัจจัยหลกัคือเงินสดใช้ไป

จากการจ่ายเงินปันผลเป็นจํานวน 92.1 ล้านบาท 

จากเงินสดได้มาและใช้ไปข้างต้นทั �งหมด เป็นผลให้ บริษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อยมีเงินสด

คงเหลอืสิ �นปี ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 84.8 ล้านบาท 

 

อัตราส่วนทางการเงนิที�สําคัญ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

 ณ สิ �นปี 2558 บริษัท เซ็ปเป้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย มีอตัราสว่นสภาพคล่องเท่ากับ 2.0 เท่า กลา่วคือ

ยงัคงมีสนิทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี �สนิหมุนเวียนค่อนข้างมาก แสดงถึงสถานะสภาพคล่องของบริษัท ซึ�งยังคงอยู่ใน

เกณฑ์ดี 

 

อัตราส่วนหนี �สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 

 ณ วนัสิ �นปี 2558 ของบริษัท เซ็ปเป้ จํากดั (มหาชน) มีหนี �สนิเฉพาะสว่นที�มีดอกเบี �ย 4.8 ล้านบาท ลดลงจากเดิม

ที� 5.2 ล้านบาทเทียบกบัปี 2557 โดยมีอตัราสว่นหนี �สนิตอ่สว่นของผู้ถอืหุ้น เท่ากบั �.� เท่าและหนี �สนิเฉพาะสว่นที�มี

ดอกเบี �ยต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (Gearing Ratio) เท่ากบั  �.�� เท่า ซึ�งแสดงถงึความยดืหยุน่ในการจดัหาเงินทนุเพิ�มเตมิจาก

การกู้ยืมในอนาคตโดยเฉพาะจากสถาบนัการเงนิ 

 

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 

 ณ สิ �นปี 2558 บริษัท เซ็ปเป้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 16.8 

ลดลงจากร้อยละ 37.8 ณ สิ �นปี 2557 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของอัตรากําไรสทุธิ (Net Profit Margin) จากร้อยละ 

13.0 ในปี 2557 มาเป็น ร้อยละ 10.6 ในปี 2558 

 

สรุปปัจจัยที�อาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานในอนาคต 

 ปัจจยัภายนอกที�มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษัทซึ�งมีผลให้การดาํเนินงานอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที�

กําหนดไว้หรือมีการเปลี�ยนแปลงจากปีที�ผ่านมาอย่างมีนยัสาํคญั ประกอบด้วย 

1) เป้าหมายยอดขาย ซึ�งสาํหรับปี 2558 ที�ผ่านมาได้รับผลกระทบจากเศรษฐกจิทั �งในประเทศและเศรษฐกิจโลก 

2) อตัราแลกเปลี�ยนระหว่างสกลุเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
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3) ต้นทนุสนิค้าที�อาจปรับตวัสงูขึ �น เนื�องจากสินค้าหลกัที�เป็นวตัถดุบิบางสว่นเป็นสนิค้าโภคภัณฑ์อาทิเชน่ นํ �าตาล 

PET Resin เป็นต้น 

(รายละเอียดปัจจยัเสี�ยงและมาตรการลดความเสี�ยง อ้างองิถึง สว่นที� 1 ข้อ 3 ปัจจยัความเสี�ยง) 

ทั �งนี � บริษัทได้ตระหนกัถงึปัจจยัภายนอกที�อาจมีผลกระทบดงักลา่วได้นํามาวิเคราะห์ และปรับเปลี�ยนกลยทุธ์ใน

การดําเนินงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์ที�เปลี�ยนไป 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบบันี �แล้ว ด้วยความระมดัระวงั 

บริษัทขอรับรองวา่ ข้อมูลดงักล่าวถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อื�นสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที�

ควรต้องแจ้งในสาระสําคญั นอกจากนี � บริษัทขอรบัรองวา่ 

(1)   งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที�สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีได้แสดง

ข้อมลูอยา่งถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญัเกี�ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของ

บริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที�ดี เพื�อให้แน่ใจวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที�

เป็นสาระสําคญัทั �งของบริษัทและบริษทัย่อยอยา่งถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั �งควบคมุดูแลให้มีการปฏิบติัตาม

ระบบดงักล่าว 

(3)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที�ดี  และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม 

ระบบดงักล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที� 18 กุมภาพันธ์ 2559  

ตอ่กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ�งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัของระบบ

การควบคมุภายใน รวมทั �งการกระทําที�มิชอบที�อาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัท

และบริษัทยอ่ย 

ในการนี � เพื�อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั �งหมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัที�บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว 

บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ เป็นผู้ ลงลายมือชื�อกํากับเอกสารนี �ไว้ทุกหน้าด้วย  

หากเอกสารใดไมมี่ลายมือชื�อของนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กํากบัไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที�บริษัทได้  

รับรองความถกูต้องของข้อมูลแล้วดงักล่าวข้างต้น 

 

ชื�อ ตาํแหน่ง ลายมือชื�อ 

นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  

 

นายอานุภาพ รักอริยะพงศ ์ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

 

 

ผู้รับมอบอาํนาจ   

 

นางสาวปิยจติ รักอริยะพงศ ์

กรรมการ และ 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
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เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัท   
ณ วนัที� 13 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริษทั มีกรรมการจาํนวนทั �งสิ �น 9 คน โดยมีรายละเอียดของกรรมการ ดงันี � 

ชื�อ-สกุล/ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ 

การอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1. นายนท ีอ่อนอนิ 
- ประธานกรรมการ  
- กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม* 
 
วันที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการ : 
2 กันยายน 2556       
 
หมายเหตุ *เฉพาะการลงนามในสญัญา

เ ช่ า ที � ดิ น แ ล ะสัญญ า ใ ห้ ใ ช้ สิ ท ธิ ใ น

เครื�องหมายการค้าตลอดจนดําเนินการ

ใดๆ ทั�งปวงเท่าที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกับ

สญัญาดงักล่าวจนเสร็จการ ซึ�งรวมถึงแต่

ไม่จํากดัเพียงการดําเนินการจดทะเบียน

สัญญาดังกล่าวกับหน่วยงานราชการที�

เกี�ยวข้องและลงนามในเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง

กบัการจดทะเบียนนั�น 

 

 44  ปริญญาโท  M.Sc. International 
Business, London South Bank   

 University, UK. 
 ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ 
การอบรม 
 หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) 106/2013 (ปี 2556) 
 หลกัสตูร Role of the Chairman 

Program (RCP) 32/2013 (ปี 2556) 
 Chairman Forum 1/2557 หวัข้อ “Clean 

Business: What is the Chairman 
Role?” โดยสมาคมสง่เสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

 

ไมมี่ 
(นางญาตา 

อ่อนอิน  
(คู่สมรส) ถือ

หุ้นบริษัท
0.015) 

 

ไมม่ี บริษัทจดทะเบียนอื�น  -ไมม่ี- 

บริษัทอื�น 

เม.ย.2558 – ปัจจบุัน  กรรมการ บริษัท สเตชั�นเอสเตท จํากัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

ก.พ.2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โอนนิทีเอ็มโอ จํากัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

ส.ค.2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั สามที เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด / ธรุกิจผลิตและ
จําหนา่ยระบบสายพานในโรงงานอตุสาหกรรม 

ก.ค.2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สบายใจคอนสตรั�คชั�นแอนด์ ดิเวลลอบเม้นท ์
จํากัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

ก.ค.2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เลเช่อร์เฮ้าส์ จํากัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

ก.พ.2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เลเชอร์เดย์ จํากัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

ก.พ.2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั สบายใจพร๊อพเพอร์ตี � จํากดั / ธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง และให้เช่าอพาร์ทเม้นท์ 

ม.ค.2554 – ปัจจบุนั ผู้จัดการทั�วไป บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ �ง (ไทยแลนด์) จํากดั / ธุรกิจ
จําหนา่ยทอ่อตุสาหกรรม 

พ.ค.2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โอนนิ พร็อพเพอร์ตี � จํากดั / ธุรกิจนายหน้าค้า
อสงัหาริมทรัพย์ 

ก.ค.2556 – ก.ย.2557 กรรมการ บริษัท มนันี�พลัส 56 จํากัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

ก.ค.2556 – ม.ค.2557 กรรมการ บริษัท ออนวาเคชั�น จํากัด / ธรุกิจรับเหมาก่อสร้าง 

ก.ค.2556 –ส.ค.2556 กรรมการ บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟู้ ด จํากัด / ธุรกิจผลิต
และจําหนา่ยเครื�องดื�มเพื�อสขุภาพ 

ก.พ.2556 – พ.ย.2557 กรรมการ บริษัท อินเนอร์รี� จํากัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
และให้เช่าอุปกรณ์ก่อสร้าง 
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ชื�อ-สกุล/ตําแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2. นายอดิศกัดิ� รักอริยะพงศ์ 

- รองประธานกรรมการ 

- กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

- ประธานกรรมการบริหาร 

 

วันที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการ : 

2 กันยายน 2556                  

 43  ปริญญาโท  Master of Business 

Management, Nagoya University, Japan. 

 ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ 

การอบรม 

 หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) 103/2013 (ปี 2556) 

 

17.23 เป็นบุตรของ    

นายอนนัท์         

รักอริยะพงศ์ และ

เป็นพี�น้องกับ

นางสาวปิยจิต     

รักอริยะพงศ์ และ            

นายอานภุาพ       

รักอริยะพงศ์  

บริษัทจดทะเบยีนอื�น -ไมม่ี- 

บริษัทอื�น 

ธ.ค.2558 – ปัจจบุัน กรรมการ Sappe Hong Kong Company Limited / 

บริษัทย่อยทางอ้อม 

มิ.ย.2558 –  ปัจจบุัน กรรมการ Sappe Tradind (Hong Kong) Company 

Limited / บริษทัย่อยทางอ้อม 

พ.ค.2558 –  ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซป็เป้ โฮลดิ �ง (ประเทศไทย) จํากัด / 

บริษัทย่อย 

ส.ค.2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สามที เอน็จิเนียริ�ง จํากัด /ธุรกิจผลิต

และจําหน่ายระบบสายพานในโรงงาน

อุตสาหกรรม  

ก.ย.2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จํากัด / ธุรกิจ

จําหนา่ยถุงยางอนามยั. 

ก.ค.2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั�น จํากัด / รอการ

ชําระบญัชี 

ปี 2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ �ง (ไทยแลนด์) จํากดั / 

ธุรกิจจําหน่ายทอ่อุตสาหกรรม 

ก.ย.2556 – ม.ค.2558 กรรมการและประธาน

เจ้าหน้าที�บริหาร 

บริษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน)  /  ธุรกิจผลิตและ

จําหนา่ยเครื�องดื�มเพื�อสขุภาพ 

ก.ค.2551 – ส.ค.2556 กรรมการและประธาน

เจ้าหน้าที�บริหาร 

บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟู้ ด จํากัด  / ธุรกิจ

ผลิตและจําหนา่ยเครื�องดื�มเพื�อสขุภาพ 
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ชื�อ-สกุล/ตําแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

3. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ 
- กรรมการ 
- กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
- กรรมการบริหาร 
 
วันที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการ : 
2 กันยายน 2556                  

 73 การอบรม 
 หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) 106/2013 (ปี 2556) 
 

1.51 

 

เป็นบิดาของ     
นายอดิศักดิ�        
รักอริยะพงศ์, 
นางสาวปิยจิต     

รักอริยะพงศ์ และ            
นายอานภุาพ       
รักอริยะพงศ ์

บริษัทจดทะเบยีนอื�น -ไมม่ี- 

บริษัทอื�น   

ก.ค.2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั�น จํากัด / รอการ
ชําระบญัชี 

พ.ค.2531 – ส.ค.2556 กรรมการ บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟู้ ด จํากัด  / ธุรกิจ
ผลิตและจําหนา่ยเครื�องดื�มเพื�อสขุภาพ 

 

ชื�อ-สกุล/ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ 

การอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

4. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
 
วันที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการ : 
2 กันยายน 2556                  

 41  ปริญญาตรี Bachelor Degree (with 
honors) in Liberal Arts from University of 
Sheffield, England  
การอบรม 
 หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) 103/2013 (ปี 2556) 
 

17.95 เป็นบุตรสาวของ
นายอนนัท์         

รักอริยะพงศ์ และ
เป็นพี�น้องกับ     
นายอดิศักดิ�        

รักอริยะพงศ์และ            
นายอานภุาพ       
รักอริยะพงศ์ 

บริษัทจดทะเบยีนอื�น -ไมม่ี- 

บริษัทอื�น 

ธ.ค.2558 – ปัจจบุัน กรรมการ Sappe Hong Kong Company Limited / 
บริษัทย่อยทางอ้อม 

มิ.ย.2558 –  ปัจจบุัน กรรมการ Sappe Tradind (Hong Kong) Company 
Limited / บริษทัย่อยทางอ้อม 

พ.ค.2558 –  ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซป็เป้ โฮลดิ �ง (ประเทศไทย) จํากัด / 
บริษัทย่อย 

ปี 2556  - ปัจจบุัน กรรมการ PT. Sappe Indonesia / บริษัทย่อย 

ก.ค.2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั�น จํากัด /รอการ
ชําระบญัชี 

ต.ค.2555 – ส.ค.2556 กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที�การเงิน 

บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟู้ ด จํากัด / ธุรกิจ
ผลิตและจําหนา่ยเครื�องดื�มเพื�อสขุภาพ 

ปี 2549 – ปี 2555 Director-Head of 
Institutional Client Group 

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพ / 
ธนาคารพาณิชย์ 
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ชื�อ-สกุล/ตําแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

5. นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ 
- กรรมการ 
- กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจ้าหน้าที�ปฏิบติัการ และ
รักษาการประธานเจ้าหน้าที�การเงิน 
 
วันที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการ : 
2 กันยายน 2556                  

 37  ปริญญาตรี Engineer Major Computer 
Science, University of California, USA. 
การอบรม 
 หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) 103/2013 (ปี 2556) 
 

18.72 เป็นบุตรชายของ
นายอนนัท์         

รักอริยะพงศ์ และ
เป็นพี�น้องกับนาย

อดิศกัดิ�             
รักอริยะพงศ์และ  
นางสาวปิยจิต    
รักอริยะพงศ์           

บริษัทจดทะเบยีนอื�น -ไมม่ี- 

บริษัทอื�น 

ธ.ค.2558 – ปัจจบุัน กรรมการ Sappe Hong Kong Company Limited / 
บริษัทย่อยทางอ้อม 

มิ.ย.2558 –  ปัจจบุัน กรรมการ Sappe Tradind (Hong Kong) Company 
Limited / บริษทัย่อยทางอ้อม 

พ.ค.2558 –  ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซป็เป้ โฮลดิ �ง (ประเทศไทย) จํากัด / 
บริษัทย่อย 

ปี 2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จํากัด / ธุรกิจ
จําหนา่ยถุงยางอนามยั./2จจจจ/ 

ก.ค. 2551 – ปัจจบุัน กรรมการ บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั�น จํากัด / รอการ
ชําระบญัชี 

ก.ค.2551 – ส.ค.2556 กรรมการ และประธาน
เจ้าหน้าที�ปฏิบตัิการ 

บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟู้ ด จํากัด / ผลติ
และจําหนา่ยครื�องดื�มเพื�อสขุภาพ 

 

ชื�อ-สกุล/ตําแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

6. นางนิรัชรา ศริิอําพันธ์กุล 
- กรรมการอิสระ 
 
วันที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการ : 
2 กันยายน 2556            

 53  ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
การอบรม 
 หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) 180/2013 (ปี 2556) 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดับสงู สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที� 5 

ไมมี่ ไมม่ี บริษัทจดทะเบยีนอื�น  
-ไมม่ี- 

บริษัทอื�น 

ม.ค.2550 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ถงุสด จํากัด/ ธรุกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์ 

ก.ค.2556 – ส.ค.2556 กรรมการ บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟู้ ด จํากัด /  ผลิต
และจําหนา่ยครื�องดื�มเพื�อสขุภาพ 

ปี 2545 – ปี 2555 กรรมการ, Head Investment 
Banking, Thailand 

บริษัทหลักทรัพย์ บาร์เคลย์ แคปปิตอล 
(ประเทศไทย) จํากัด / ธุรกิจหลกัทรัพย์ 
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ชื�อ-สกุล/ตําแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ 

การอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

7. นายธนา เธียรอัจฉริยะ 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
วันที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการ : 
2 กันยายน 2556                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 47  ปริญญาโท  Master of Business 
Administration, Washington State University, 
USA. 
 ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์  (เกียรตินยิม
อันดบั2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรม 
 หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) 181/2013 (ปี 2556) 
 TLCA Executive Development 
Program (EDP) รุ่นที� 8/2554 
 ผู้นํายุคใหมใ่นระบอบประชาธิปไตย 
สถาบนัพระปกเกล้า รุ่นที� 1/2554 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดับสงู สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที� 8  

  

ไมม่ี ไมม่ี บริษัทจดทะเบยีนอื�น 

ปี 2558 – ปัจจบุนั 
ที�ปรึกษาประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)/
ธนาคารพาณิชย์ 

ปี 2558 – ปัจจบุนั 
ที�ปรึกษาอาวโุสด้าน

บริหาร 
บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั�น จํากัด 
(มหาชน) / ธุรกิจการสื�อสาร 

ปี 2558 – ปัจจบุนั 
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท สงิห ์เอสเตท จํากดั (มหาชน)/
อสงัหาริมทรัพย์ 

ปี 2555 – ปี 2556 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
(สายธุรกิจบรอดแคสติง) 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จํากัด (มหาชน) 
/ ธุรกิจบนัเทงิและสื�อ 

ปี 2553 – ปี 2554 
รองประธานเจ้าหน้าที�

บริหารกลุ่มกลยุทธ์และ
กิจการองค์กร 

บริษัท โทเทิ�ล แอ็คเซส็ คอมมูนิเคชั�น 
จํากัด / ธุรกิจให้บริการโทรศัพทเ์คลื�อนที� 

บริษัทอื�น 

ส.ค.2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั�น จํากดั 
(มหาชน) / ธุรกิจสร้างและจําหนา่ย
ภาพยนตร์ 

ปี 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซ้าท์พอว์ บิสซิเนส จํากัด / ธุรกิจ
ให้คําปรึกษาและวางแผนธุรกิจ 

ปี 2556 – ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการ หลกัสตูรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิง
ธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ / การศกึษา 

ก.ค.2556 – ส.ค.2556 กรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จํากัด  /  
ผลิตและจําหนา่ยครื�องดื�มเพื�อสขุภาพ 

ปี 2554 – ปี 2555 ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร บริษัท พี.เค การ์เม้นท์ (อิมปอร์ต-เอ๊กปอร์ต) 
จํากัด / ธุรกิจผลิตเครื�องแตง่กาย 
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ชื�อ-สกุล/ตําแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

8.นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี 
- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 
 

วันที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการ : 
2 กันยายน 2556            

 49  ปริญญาโท สาขาการเงินระหว่างประเทศ, 
American Graduate School of 

International Management, USA. 
 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรม 

 หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) 133/2010 (ปี 2553) 

 หลกัสตูร  Audit Committee Program 
45/2013 (ปี 2556) 

 หลกัสตูร Role of the Nomination and 
Governance Committee RNG 7/2015 (ปี 

2558) 

0.017 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ไมม่ี บริษัทจดทะเบยีนอื�น  
-ไม่มี- 

บริษัทอื�น 

ธ.ค.2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ

กรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน 

ธนาคารไทยเครดิตเพื�อรายยอ่ย 

จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

พาณิชย์ 

ก.ค.2556 – ส.ค.2556 กรรมการ และกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟู้ ด 

จํากัด  /  ผลิตและจําหนา่ยครื�องดื�มเพื�อ
สขุภาพ 

ต.ค.2555 - ปัจจบุัน กรรมการลงทนุ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ  
ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล จํากัด / ธุรกิจ

หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 

ปี 2555 - ปัจจบุัน กรรมการ บริษัท สวนสขุภาพอรุณ จํากัด / 
ธุรกิจคลินิกดูแลสขุภาพ 

ปี 2548 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อรุโณเทล จํากัด / ธุรกิจ
โรงแรมและร้านอาหาร 

ก.ค.2544 – ส.ค.2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ บาร์เคลย์ 
แคปปิตอล (ประเทศไทย) จํากดั / 

ธุรกิจหลกัทรัพย์ 
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ชื�อ-สกุล/ตําแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

9. นายสุรัตน์ ประลองศลิป์ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
วันที�ดาํรงตําแหน่ง : 
2 กันยายน 2556                  

  46  ปริญญาโท  M.A in Finance and 
Investment, University of  Exeter 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

 ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

การอบรม 
 หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) 106/2013 (ปี 2556) 
 หลกัสตูร Advance Audit Committee 

Program (AACP) 14/2014 (ปี 2557) 

ไมม่ี ไมม่ี บริษัทจดทะเบยีนอื�น 

ก.ย. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร 

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากัด 
(มหาชน) / ธุรกิจให้บริการขนสง่
และโลจิสติกส์ 

ส.ค.2557 –  ส.ค. 2558 กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากัด 
(มหาชน) / ธุรกิจให้บริการขนสง่
และโลจิสติกส์ 

ปี 2555   รองประธาน โลจิสติกส์และ
การสง่ออก 

บริษทั ปนูซีเมนต์นครหลวง จํากัด 
(มหาชน) / ธุรกิจผลิตและจําหน่าย
ปนูซีเมนต์ 

ปี 2552 – ปี 2554 ผู้จัดการฝ่ายวางแผน 
กลยทุธ์และการสง่ออก 

บริษทั ปนูซีเมนต์นครหลวง จํากัด 
(มหาชน) / ธุรกิจผลิตและจําหน่าย
ปนูซีเมนต์ 

บริษัทอื�น 

ม.ค.2558 – ส.ค. 2558 
รองประธานอาวโุส 

การตลาดและซพัพลายเชน 
บริษัท อิตัลไทย อุตสาหกรรม จํากัด 
/ ธุรกิจจัดจําหนา่ยเครื�องจักรกลหนกั 

ม.ค.2556 – ธ.ค.2557 ผู้ อํานวยการ การบริหาร
จัดการ ซัพพลายเชน 

บริษัท อิตัลไทย อุตสาหกรรม จํากัด 
/ ธุรกิจจัดจําหนา่ยเครื�องจักรกลหนกั 

ก.ค.2556 – ส.ค.2556 กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟู้ ด 
จํากัด /  ผลิตและจําหนา่ยครื�องดื�มเพื�อ
สขุภาพ 
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ชื�อ-สกุล/ตําแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

10. นายเมธี จารุมณีโรจน์ 
- ประธานเจ้าหน้าที�ขายและ

การตลาด 
วันที�ดาํรงตําแหน่ง : 

5 มกราคม 2558                  

  40  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  (MIM) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

 ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ 

การอบรม 
 CPM – Asia Pacific สมาคมการตลาด

แหง่ประเทศไทย 

ไมมี่ ไมม่ี บริษัทจดทะเบยีนอื�น 
- ไมม่ี - 

บริษัทอื�น 

ปี 2556 – ปี 2557 Global Communication 

Leader 

The Procter & Gamble Company, 

Headquarters, Cincinnati OH, USA 

ปี 2555 – ปี 2556 Asia Consumers 

Relations Service 
Operations & Social 

Engagement Capability 
Leader 

Procter & Gamble International 

Operations SA Singapore Branch 

ปี 2554 – ปี 2555 Asia Male Grooming 

Brand PR 

Communications 
Leader 

Procter & Gamble International 

Operations SA Singapore Branch 
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2. เลขานุการบริษทั 

ชื�อ-สกุล/ตําแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

นางสาวศรัณยา ธนาวด ี

- เลขานกุารบริษัท     

- เลขานกุารคณะกรรมการบริษทั 

- เลขานกุารคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

- ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบญัชี 

     

           

 37  ปริญญาตรี  พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรม 

 หลกัสตูร Company Secretary Program 

ปี 2557 

 

0.009 ไมม่ี บริษัทจดทะเบยีนอื�น -ไมม่ี- 

บริษัทอื�น 

ปี 2555 – ส.ค.2556  ผู้จัดการฝ่ายบญัชี บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟู้ ด จํากัด  / ผลติ

และจําหนา่ยเครื�องดื�มเพื�อสขุภาพ 

ปี 2553 – ปี 2556 ผู้ช่วยกรรมการ -

ตรวจสอบบญัชี 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด / 

ธุรกิจรับตรวจสอบบญัชี 

     ปี 2552 – ปี 2553 ผู้จัดการ – ตรวจสอบบญัชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด /

ธุรกิจรับตรวจสอบบญัชี  
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2.1 หน้าที�ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที�ตามที�กําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื�อสตัย์สุจริต รวมทั �งต้อง

ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที�ประชุมผู้ถือหุ้ น ทั �งนี � หน้าที�

ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดงันี � 

1. จัดทําและเกบ็รักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี � 

ก. ทะเบียนกรรมการ 

ข. หนังสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท 

ค. หนังสอืนดัประชมุผู้ถอืหุ้น และรายงานการประชมุผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที�รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสําเนารายงานการมีส่วน

ได้เสยีตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการนับแตว่นัที�บริษัท

ได้รับรายงานนั �น 

3. ดําเนินการอื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 

 นอกจากนี � เลขานกุารบริษัทยงัมีหน้าที�อื�นๆ ดงันี � 

 ให้คําแนะนํา ดูแลประสานงาน และติดตามให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ 

ข้อบังคบัของบริษัท มตคิณะกรรมการและมติผู้ถือหุ้น ข้อกําหนดทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง 

 ทําหน้าที�ในการดําเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื�องและประชมุผู้ ถือหุ้น 

 จดัให้มีการปฐมนิเทศ ให้คาํแนะนําแกก่รรมการที�ได้รับการแต่งตั �งใหม่ 

 เสนอแนะหลกัสตูรการฝึกอบรมที�จําเป็นและเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ 

 ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานในบริษัทให้ปฏิบติัตามมตคิณะกรรมการบริษัทและมติที�ประชุมผู้ถือหุ้ น 

และกบัหน่วยงานภายนอกที�กํากบัดแูลบริษัทจดทะเบียน 

 สง่เสริมกรรมการ และผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกบัการกํากับดูแลกิจการที�ดีและจริยธรรม

ธุรกิจของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลกัการดังกล่าว รวมทั �งมีการทบทวนการกํากับดแูลกิจการที�ดีและ

จริยธรรมธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกบักฎหมาย แนวทางปฏิบติัของสากลและบริษัทชั �นนําต่างๆ  

 ดแูลให้บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกฎหมาย และ

เสริมสร้างความสมัพนัธ์ที�ดีกบัผู้ถือหุ้นรายยอ่ย 

 เป็นหนว่ยงานกลางในการประสานงานเรื�องต่างๆ ระหวา่งผู้ถอืหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีสว่น

ได้เสยีทุกราย 

 หน้าที�อื�น ๆ ตามที�ได้รับมอบหมายจากบริษัท 
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เอกสารแนบ 2:  กรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 กรรมการ (รวมทั �งบุคคลที�เกี�ยวข้อง) ที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษัทย่อยทางอ้อม และบริษัทที�เกี�ยวข้อง มีดงันี � 

รายชื�อกรรมการ 

บริษทัย่อย บริษทัย่อยทางอ้อม บริษทัที�เกี�ยวข้อง 

PT. Sappe 
Indonesia 

Sappe Europe 
s.r.o. 

บริษัท เซ็ปเป้  
โฮลดิ �ง (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

Sappe Trading 
(Hong Kong) 

Co., Ltd. 

Sappe  
Hong Kong 

Co., Ltd. 

บริษัท เซปเป้ 

คอร์ปอเรชั�น 
จํากัด 

(รอชาํระบัญชี) 

บริษัท 

โตโยกซ์ 
เทรดดิ �ง (ไทย

แลนด์) จํากัด 

บริษัท 

ฮายาช ิ 
โปรดักส์ 

จํากัด 

บริษัท  

สามที  
เอน็จเินียริ�ง 

จํากัด 

บริษัท  
โซเชียล แลบ็  

จํากัด 

1. นายนท ี อ่อนอนิ - - - - - - - -  - 

2. นายอดิศกัดิ�  รักอริยะพงศ์ - -        - 

3. นายอนนัท์  รักอริยะพงศ์ - - - - -  - - - - 

4. นายอานภุาพ  รักอริยะพงศ์ - -     -  -  - 

5. น.ส.ปิยจิต  รักอริยะพงศ์  -     - - - - 

6. นางนิรัชรา ศิริอําพนัธ์กลุ - - - - - - - - - - 

7. นายธนา เธียรอจัฉริยะ - - - - - - - - - - 

8. น.ส.กลัณิการ์  ตริยางกรูศรี - - - - - - - - - - 

9. นายสรุัตน์ ประลองศิลป์ - - - - - - - - - - 

บุคคลที�เกี�ยวข้องกับกรรมการ 

1. นางญาตา ออ่นอนิ 

คู่สมรสนายนที อ่อนอนิ 

 - - - - - - - - - 

2. นางฉตัรปวีณ์ รักอริยะพงศ์    

คู่สมรสนายอดศิกัดิ� รักอริยะพงศ์ 

- - - - - - - - -  

หมายเหตุ   หมายถึง ประธานกรรมการ และ หมายถึง กรรมการ  
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เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี�ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

  

 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จํากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจําปี  2558 โดย
รายละเอียดเกี�ยวกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในเป็นดงันี � 

 
1. นายกิตติศักดิ� ชนกมาตุ 

(เจ้าของกิจการ และกรรมการผู้จดัการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดทิ จํากดั)  
 

คุณวุฒกิารศึกษา : 
 ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาการกาํกบัดแูลกิจการ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 
ประสบการณ์ทํางานด้านการตรวจสอบภายใน : 

 ผู้อาํนวยการตรวจสอบภายใน บริษัท โฮมโปรดกัส ์เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 
 
ประสบการณ์ทํางานด้านการตรวจสอบบัญชี :  

 Auditor and Tax specialist, Coopers & Lybrand (PWC) 
 

ประสบการณ์ทํางานด้านงานบัญชี : 
 เครือซีเมนต์ไทย (SCG) กลุม่ปิโตรเคมี (Chemical) 
 บริษัท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 
 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) (AIS) 

 
2. นางสาวมนพัทธ์  ภูมิรัตนจรินทร์ 

(ผู้จดัการอาวโุส บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดทิ จํากดั) 
 
คุณวุฒกิารศึกษา 

 ปริญญาโท คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญช ีสาขาวิชาบัญชีบริหาร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 ปริญญาตรี คณะบญัชี สาขาการบัญช ี มหาวทิยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์  
 

ประวตัิการอบรม/วุฒบัิตร/ประกาศนียบัตร  
 ปี 2557 : Clinic IA : Topic “Fraud Audit and Caution for Auditor”, The Institute of Internal 

Auditors of Thailand (IIA),  
 ปี 2551 : Pre-CIA course, Chulalongkorn University  
 ปี 2548 : Training Analysis Fundamental Information in Financial market and stock market, 

Thailand Securities Institute (TSI)                                
  

ประสบการณ์ทํางาน 
 ปี 2551 – ปัจจบุนั : Senior Internal Audit Manager – บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จํากดั 
 ปี 2548 – 2549 : Marketing Officer – บริษัทหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จาํกดั (มหาชน) 
 ปี 2548 – 2547 :  Assistant Teacher – มหาวทิยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์ (คณะบญัชี) 
 ปี 2541 – 2546 : Accountant staff – โครงการพลงังานยั�งยืน ภายใต้สมาคมเทคโนโลยีที�เหมาะสม
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เอกสารแนบ 4: รายละเอียดเกี�ยวกับรายการประเมินสินทรัพย์ 

- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 5: ข้อมูลเพิ�มเติมอื�นๆ 

-ไม่มี- 


