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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
1.1 วิสัยทัศน์  
“มุ่งสู่แบรนด์ระดับโลกที่น่าเช่ือถือด้วยองค์กรที่สร้างสรรค์อย่างไม่หยุดนิ่งร่วมกันกับทีมที่มีความสนุกและกระหาย
ความส าเร็จ” 
 

1.2 พนัธกิจ 
“เราจะเป็นองค์กรไทยตวัอย่างที่ยิ่งใหญ่ ตอบโจทย์คนที่รักสขุภาพและความสะดวกสบายด้วยอาหาร เคร่ืองดื่มที่อร่อย       
สดุเจ๋ง!” 
“เราจะท าให้ชีวิตของผู้คนดีขึน้ผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา” 

 
1.3 วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย  

 “บริษัทมุ่งเน้นการเป็นผู้น าในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพแก่ผู้บริโภค เน้นพัฒนาสินค้า
ใหม่ๆ และบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยมีความโดดเด่นออกสู่ ตลาด เน้นสินค้าเพ่ือคุณภาพ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ตัวเลือกใหม่ๆ ให้แก่ผู้บริโภค” 

บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 10 พฤษภาคม 2531 ในนามบริษัท ทรัพย์อนนัต์ 
เยนเนอรัล ฟู้ ด จ ากดั ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 500,000 บาท โดยนายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ และนางสมนกึ ไอศรูย์พิศาลศิริ 
ซึ่งเป็นผู้ เร่ิมก่อตัง้บริษัท ได้เร่ิมต้นธุรกิจตัง้แต่ปี 2516 จากธุรกิจครอบครัวด้วยการผลิตและจ าหน่ายขนมไทยหลากหลาย
ชนิดภายใต้แบรนด์ “ปิยจิต” และด้วยความใสใ่จในเร่ืองคณุภาพและรสชาติ ท าให้กิจการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง จนในปี 2531 
จึงได้ก่อตัง้และด าเนินธุรกิจในนามบริษัท และได้ย้ายฐานการผลติไปยงัโรงงานแหง่แรกในนิคมอตุสาหกรรมบางชนั 

ในปี 2544 บริษัทได้เข้าสูอ่ตุสาหกรรมเคร่ืองดื่ม โดยมีเจตนารมณ์ที่ต้องการผลิตน า้ผลไม้ที่มีความแปลก แตกตา่ง 
รสชาติอร่อย มีคณุภาพ และเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภค จึงเร่ิมต้นจากการออกผลิตภณัฑ์ “โมกุ โมกุ” (Mogu Mogu) 
โดยเป็นน า้ผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวรายแรกในตลาด โดยในระยะแรกจ าหน่ายในร้านค้าย่อย ต่อจากนัน้ในปี 2549 บริษัทได้
เร่ิมท าการตลาดกบับริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) เพื่อวางขายสินค้าในร้าน 7- Eleven ทัว่ประเทศ ซึ่งประสบความส าเร็จ
อยา่งมาก  

ในปี 2547 บริษัทได้ออกผลิตภณัฑ์ใหม ่โดยแตกไลน์สินค้าเป็นน า้วา่นหางจระเข้ “อโล เวร่า มิกซ์ ดริง้ค์” (Aloe 
Vera Mix Drink) โดยเร่ิมแรกจ าหนา่ยในประเทศ ตอ่มาเป็นสนิค้าขายดใีนตา่งประเทศ และในปัจจบุนัเป็นหนึง่ในสนิค้าหลกั
ที่จ าหน่ายในต่างประเทศ  ในปี 2549 บริษัทได้ออกผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มเพื่อสขุภาพแนวใหม่ ภายใต้แบรนด์ “เซ็ปเป้ บิวติ 
ดริง้ค์” (Sappe Beauti Drink) ที่ชูแนวคิดในเร่ืองของสขุภาพความงาม ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้บริโภคคนไทยที่ให้
ความส าคญักบัสขุภาพเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง  นบัเป็นการสร้างหมวดผลิตภณัฑ์ใหม่ให้กบัฟังก์ชนันลัดริงค์อย่างชดัเจน โดย
เป็นรายแรกที่ปลกุกระแสผู้บริโภคเก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองดื่มที่เน้นดื่มแล้วให้คณุประโยชน์ที่ชดัเจน อาทิเช่น สขุภาพผิว 
ระบบย่อยอาหาร ระบบขบัถ่าย ระบบสายตา เป็นต้น เป็นการสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัเคร่ืองดื่ม และในปี 2551 บริษัทได้ออก
ผลิตภณัฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นเคร่ืองดื่มเพื่อสขุภาพ มีขนาดเล็กกวา่เคร่ืองดื่มทัว่ไป เน้นสว่นผสมเข้มข้น สามารถเห็นผลได้จากการ
ดื่มในเวลาอันรวดเร็ว หรือเรียกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนีว้่า เคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพและความงามแบบเข้มข้น ภายใต้แบรนด์  
“บิวตีช้อต” และ “เซนต์ แอนนา” (St. Anna)  
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1.4 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี ้ 

ปี 2553 - ไตรมาส 3 ปี 2553 ลงทนุก่อสร้างโรงงานบนที่ดินที่เช่าจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เนือ้ที่รวมประมาณ 97 ไร่ 
ตัง้อยูเ่ลขที่ 8 หมู ่7 ต าบลพืชอดุม อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี เพื่อเป็นโรงงานผลติเคร่ืองดื่มของบริษัท  
โรงงานดงักลา่วก่อสร้างแล้วเสร็จและเร่ิมด าเนินการผลติเมื่อเดือนเมษายน 2555   

ปี 2554 - ไตรมาส 1 ปี 2554 บริษัทมีแนวคิดการขยายตลาดไปในตา่งประเทศเพื่อรองรับการเตบิโตของสนิค้าที่มอียา่ง
ต่อเนื่อง โดยได้จดัตัง้ PT. Sappe Indonesia (“Sappe Indo”) ในประเทศอินโดนีเซีย โดยเร่ิมต้นจากการที่
กรรมการของบริษัท 2 ท่านได้แก่ นายอดิศกัดิ์ รักอริยะพงศ์ และนายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ ถือหุ้นร่วมกบั  
นักธุรกิจชาวอินโดนีเซีย ในสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60 และ 40 ตามล าดับ เพื่อด าเนินธุรกิจน าเข้าจัด
จ าหนา่ย และท าการตลาดให้กบัเคร่ืองดื่มเซ็ปเป้อยา่งครบวงจรในประเทศอินโดนีเซีย  

- ลงทนุจดัตัง้ Sappe Europe s.r.o (“Sappe Europe”) ในประเทศสโลวาเกีย โดยการถือหุ้นของกรรมการของ
บริษัท 2 ท่านได้แก่ นายอดิศกัดิ์ รักอริยะพงศ์ และนายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ ร่วมกับนกัธุรกิจชาวสโลวาเกีย    
ซึง่มีความเช่ียวชาญการจดัจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มในกลุม่ประเทศยโุรปตะวนัออก ในสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 60 
และ 40 ตามล าดบั เพื่อวา่จ้างผู้ผลติในประเทศสโลวาเกีย และจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มเซ็ปเป้ในประเทศแถบยุโรป 
โดยเน้นการผลิตเซ็ปเป้ อโล เวร่า เป็นหลกั เพื่อรองรับการเติบโตของสินค้าในกลุ่มประเทศยุโรปที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้เซ็ปเป้ อโล เวร่า เป็นแบรนด์ผลิตภณัฑ์ที่ชาวยโุรปช่ืนชอบและคุ้นเคยอยู่แล้ว จากการ
ร่วมทนุ ท าให้การกระจายสินค้าและกิจกรรมทางการตลาดในกลุม่ประเทศยโุรปท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อมุง่สู ่Global Brand ตอ่ไป   

- ออกผลติภณัฑ์ใหมภ่ายใต้แบรนด์ “เพรียว” ได้แก่ “เพรียว คอฟฟ่ี” (Preaw Coffee) กาแฟผงส าเร็จรูป สตูร
ไมม่ีน า้ตาล มีให้เลอืกหลากหลายสตูรตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ได้แก่ สูตรผสมโครเมียมอะมิโน
แอซิดคีเลต  ช่วยลดความอยากอาหารท าให้รับประทานอาหารได้น้อยลง หรือดื่มช่วงบ่าย หรือระหว่างมือ้
เพื่อลดการทานจกุจิกระหวา่งมือ้ และ “เพรียว คลอโรฟิลล์” (Preaw Chlorophyll) ในรูปแบบผง (Powder) 
โดยน ามาชงกบัน า้ดื่ม ช่วยล้างสารพิษขจดัของเสียสะสมในร่างกาย กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง ฟืน้ฟูการ
ท างานของตบั และช่วยเร่ืองระบบขบัถ่าย 

ปี 2555 - วนัท่ี 24 เมษายน 2555 บริษัทได้เพิ่มทนุช าระแล้วจาก 5 ล้านบาท เป็น 225 ล้านบาท  

- วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้ปรับโครงสร้างกลุม่บริษัท โดยการซือ้หุ้นของ PT. Sappe Indonesia จาก
กรรมการของบริษัท ได้แก่ นายอดิศกัดิ์ รักอริยะพงศ์ และนายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ จ านวนรวม 360 หุ้น 
คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 60 ของทนุช าระแล้วทัง้หมดของ PT. Sappe Indonesia ในราคาเทา่กบัมลูคา่ที่ตราไว้
เทา่กบัหุ้นละ 1,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมมลูคา่ประมาณ 0.36 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นมลูคา่
เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 11.113 ล้านบาท ท าให้ภายหลงัการซือ้หุ้นดงักล่าว PT. Sappe Indonesia มี
สถานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 

ปี 2556 - ไตรมาส 3 ปี 2556 ออกสตูรใหม่ของผลิตภณัฑ์เพรียว คอฟฟ่ี สตูรเพรียวพลสั ซึ่งมีส่วนผสมของโครเมียม  
อะมิโน แอซิดคีเลต และแอลคานิทีน ที่ช่วยทัง้การลดความอยากอาหาร และเพิ่มการเผาผลาญไขมนัใน
ร่างกาย 
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- วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 บริษัทซือ้หุ้นของ Sappe Europe s.r.o. จากกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายอดิศกัดิ์     
รักอริยะพงศ์ และนายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ ในสดัสว่นรวมร้อยละ 60 ของทนุช าระแล้วทัง้หมดของ Sappe 
Europe s.r.o. ในราคาเท่ากบัมลูค่าตามบญัชีสทุธิ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2556 หรือในราคาเท่ากบัมลูค่าที่
ตราไว้ แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ โดยราคาซือ้ขายสดุท้ายมมีลูคา่รวม 3,983 ยโูร คิดเป็นมลูคา่เทียบเทา่เงิน
บาทประมาณ 0.16 ล้านบาท ท าให้ภายหลงัการซือ้หุ้นดงักลา่ว Sappe Europe s.r.o. มีสถานะเป็นบริษัท
ยอ่ยของบริษัท 

- วันที่ 5 กันยายน 2556 บริษัทได้แปรสภาพจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และเปลี่ยนช่ือเป็น 
“บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน)”  

- วนัที่ 25 กนัยายน 2556 ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 3/2556 ได้มีมติให้เปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้น
ที่ตราไว้ของบริษัทจากมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมทัง้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 
225,000,000 บาท เป็น 304,620,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 79,620,000 หุ้น มลูคา่ที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมลูค่า 79,620,000 บาท เพื่อเสนอขายประชาชนเป็นครัง้แรก จ านวน 75,000,000 หุ้น 
และเพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทที่จะจดัสรรให้แก่ผู้บริหารและ
พนกังานของบริษัทจ านวน 4,620,000 หุ้น 

- วนัที่ 28 ตลุาคม 2556 ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 4/2556 ได้มีมติอนมุตัิการออกและจดัสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นของบริษัทต่อผู้ บริหาร (รวมถึงผู้ บริหารที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ) และ
พนกังานของบริษัท (โครงการ ESOP Warrant) 

- วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/2556  ได้อนมุตัิการลงทนุเพิ่มใน Sappe 
Indo โดยให้บริษัทเข้าซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และเปลีย่นแปลงสดัสว่นการถือหุ้นเป็นร้อยละ 51: 49 โดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 51 และผู้ ถือหุ้นชาวอินโดนีเซียถือหุ้นร้อยละ 49 ของทนุช าระแล้วของ Sappe Indo ภายหลงั
การเพิ่มทนุ 

ปี 2557 - วนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2557 มีมติอนมุตัิกรอบการศึกษาโครงการ
รวมฐานการผลติทีโ่รงงานคลอง 13  

 

 - วนัที่ 20 มีนาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2557 มีมติให้ลงทนุเพื่อขยายก าลงัการผลติ
เคร่ืองบรรจุเคร่ืองดื่ม วงเงิน 270 ล้านบาทที่โรงงานคลอง 13 เพื่อรองรับยอดการสัง่ซือ้สินค้าที่เพิ่มขึน้ใน
อนาคตโดยคาดวา่จะสามารถเร่ิมผลติสนิค้าได้ในเดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป  
 

 - เดือนมิถุนายน 2557 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้ นโดยการจดทะเบียนเป็นบริษัท           
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และมีการกระจายหุ้นสูป่ระชาชนทัว่ไป ทัง้นี ้กลุม่ผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ยงัคงเป็นกลุม่บคุคลเดิม โดยมีสดัสว่นการถือครองหุ้นลดลง  

 

 - วนัที่ 22 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2557 มีมติลงทนุเพิ่มก าลงัการผลิตขวด
พลาสติก PET วงเงิน 260 ล้านบาทท่ีโรงงานคลอง 13  โดยการลงทนุโครงการนีเ้ป็นการพฒันาเทคโนโลยี
การผลิตให้ลดปริมาณการใช้พลาสติก (เรซิ่น) และพฒันาฝาเป็นเทคโนโลยีฝาสัน้ (Short Neck) เพื่อลด
ต้นทนุของสนิค้าให้สามารถแขง่ขนัได้มากขึน้ และลดการสัง่ซือ้ขวด PET จากภายนอก (Supplier)  
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 - วนัที่ 30 กนัยายน 2557 บริษัทได้ช าระเงินเพิ่มทนุจดทะเบียนให้แก่บริษัท PT. Sappe Indonesia  ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย จ านวน 2,190,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 71,269,170 บาท) จึงท าให้บริษัทมีเงินลงทนุ
ใน PT. Sappe Indonesia รวมจ านวน 2,550,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 82,622,382 บาท) และมี
สดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 51 (จากเดิมร้อยละ 60) จากจ านวนหุ้นทัง้หมด เนื่องจากบริษัทสละสทิธิจองซือ้
หุ้นเพิ่มทนุบางสว่น  (ผู้ ถือหุ้นอีกรายหนึง่เป็นบริษัทซึง่จดัตัง้ในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีสดัสว่นการถือหุ้น
ร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด) 
 

 - วนัที่ 1 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2557 มีมติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้บริหาร
ระดบัสงู โดยให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 9 กมุภาพนัธ์ 2558 เป็นต้นไป ดงันี ้ 
1. แตง่ตัง้ให้ นายอดิศกัดิ์ รักอริยะพงศ์ ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการบริหาร  
2. แตง่ตัง้ให้ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์  ด ารงต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)  
3. แต่งตัง้ให้ นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ ด ารงต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ (COO) และรักษาการ

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) 
 

ปี 2558 - วนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2558 มีมติอนมุตัิให้ซือ้ที่ดินที่ติดกบัโรงงาน
คลอง 13 ด้านขวา (ด้านขวามือเมื่อหนัหน้าออกจากโรงงานคลอง 13) จ านวน 57 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา  
ซึง่เป็นท่ีดินที่ไมม่ีภาระผกูพนัใดๆ จากบคุคลภายนอก ในราคาไร่ละ 1.5 ล้านบาท รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 
86,373,750 บาท เพื่อวตัถปุระสงค์ในการรองรับการขยายฐานการผลติสนิค้าของบริษัทในอนาคต 
 

 - วนัท่ี 19 มีนาคม 2558 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2558 มีมติจดัตัง้บริษัทยอ่ยจ านวน 4 บริษัท 
ได้แก่  
1. บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (จดัตัง้ในประเทศไทย)  
2. Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited (จดัตัง้ในฮ่องกง) 
3. Sappe Hong Kong Company Limited (จดัตัง้ในฮ่องกง) 
4. Sappe Trading (Shanghai) Company Limited (จดัตัง้ในประเทศจีน)  
 

 - วนัที่ 7 พฤษภาคม 2558 บริษัทออกจ าหน่าย “เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์” 6 สตูรใหม่แบบไม่ผสมน า้ตาล แคลอร่ีต ่า 
พร้อมปรับรูปโฉมใหมอ่อกสูต่ลาด  
1.  Beauti Drink COLLASKIN รวมสว่นผสมที่ดีที่สดุเพื่อผิวสวยสดใส เปลง่ประกาย 
2. Beauti Drink S-LIM รวมสว่นผสมที่ดีที่สดุเพื่อหุ่นสวย ทัง้บล็อคแป้ง เบิร์นพลงังาน ดกัจบัและสลาย

ไขมนั ช่วยเร่ืองระบบขบัถ่าย 
3. Beauti Drink BEAUTITOX รวมสว่นผสมที่ดีที่สดุเพื่อความสวยใสจากภายใน เพราะช่วยล้างสารพิษ

ที่ตกค้างและช่วยลดกลิน่ตวั กลิน่ปากได้อีกด้วย 
4. Beauti Drink BEAUTIEYE รวมสว่นผสมที่ดีที่สดุเพื่อดวงตาเป็นประกาย  
5. Beauti Drink SILKYSALON รวมส่วนผสมที่ดีที่สดุเพื่อผมสวยเงางาม เล็บแข็งแรง ซึ่งสตูรนีน้บัเป็น

นวตักรรมใหมร่ายแรกของโลก ที่คิดค้นเคร่ืองดื่มเพื่อผมและเลบ็  
6. Beauti Drink BEAUTILIFT รวมสว่นผสมที่ดีที่สดุเพื่อความสวยชะลอวยัให้ดอู่อนเยาว์อยู่เสมอ ช่วย

ลดริว้รอย บ ารุงกระดกู และลดผมขาว 
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 - วนัที่ 8 พฤษภาคม 2558 จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อลงทุนในบริษัทย่อย และมี บริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้น
ทัง้หมด 

  

- วนัท่ี 23 มิถนุายน 2558 จดทะเบียนจดัตัง้ Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited จ ากดั โดย
มีวตัถปุระสงค์เพื่อน าเข้า สง่ออก และจดัจ าหน่ายสินค้า และมี บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

  

- เดือนตุลาคม 2558 บริษัทพฒันาเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยสามารถผลิตขวดพลาสติก  PET 
จากเดิมที่ใช้ Preform ปริมาณ 22 กรัม เป็น 18 กรัม และผลิตฝาสัน้ (Short Neck) ได้เองที่โรงงานคลอง 
13 และเคร่ืองจกัรที่ได้ลงทนุใหมส่ามารถเดินเคร่ืองจกัรเพื่อผลติสนิค้าออกสูต่ลาดได้แล้ว 

  

- เดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทได้รวมฐานการผลิตจากโรงงานบางชันมายังโรงงานคลอง  13 เพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพและบริหารต้นทนุการผลติได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
 
 
 
 

 
ปี 2559 
 

 

- วันที่ 11 ธันวาคม 2558 จดทะเบียนจัดตัง้ Sappe Hong Kong Company Limited โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการด้านบริหารจดัการ และมี  บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ  100 
ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในปีที่ผ่านมา 
 

- เดือนมีนาคม 2559 บริษัทออกจ าหน่าย “เซ็ปเป้ ฟอร์ วัน เดย์ ” น า้ผักผลไม้ 100% 2 สูตรใหม่                        
2 คณุประโยชน์ที่ดีกวา่กบัสูตรกรีน บูสเตอร์ ช่วยกระตุ้นการท างานของร่างกาย และสูตรซันน่ี ไบรท์ ช่วย
บ ารุงสมอง เหมาะส าหรับผู้ ที่รักในการดูแลสุขภาพ นอกจากนี ้บริษัทยังออกจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ 
“เปรียว” ชานมเย็นปรุงส าเร็จ สูตรชาชัก ที่มีส่วนผสมของแอลคาร์นิทีน โครเมียม ไม่มีน า้ตาล ไม่มี              
คอเรสเตอรอล รสชาติอร่อยกลมกลอ่ม 
 

- เดือนเมษายน 2559 บริษัทออกจ าหน่าย “โมกุ โมกุ รสเมล่อนและรสพิงค์กาว่า” 2 รสชาติใหม่ของน า้
ผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว ท่ีเป็นท่ีนิยมของผู้บริโภคทัว่โลก 
 

- เดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทออกจ าหนา่ย “เซ็ปเป้ อโล เวร่ากลิ่นสตรอเบอร์ร่ี-โยเกิร์ต” น า้ผลไม้ผสม
ชิน้ว่านหางจระเข้ ด้วยส่วนผสมที่ลงตัวและกลิ่นหอมละมุนของสตรอเบอร์ร่ีโยเกิร์ต เคีย้วได้เต็ มค า            
เต็มคณุคา่จากวา่นหางจระเข้ ที่มีใยอาหารสงู นอกจากนี ้บริษัทยงัออกจ าหนา่ย “กุมิ กุมิ” น า้ผลไม้ผสมวุ้น
มะพร้าว 2 รสชาติความอร่อย เลม่อน และโยเกิร์ต ด้วยรสที่หวานหอมอมเปรีย้วผสมผสานกับเนือ้วุ้ น
มะพร้าวชิน้โตคณุภาพดี 
 

- วนัท่ี 15 สงิหาคม จากการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2559 ได้มีมติอนมุตัิเพิ่มทนุในบริษัท เซ็ปเป้ 
โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 15,700,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจ านวน 157,000,000 บาท จากเดิมที่มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 
บาท สง่ผลให้มีมลูค่าหุ้นสามญัทัง้สิน้เท่ากบั 167,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและคา่ใช้จ่าย
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ในการด าเนินงานของบริษัทย่อยในฮ่องกงและประเทศจีนและเข้าซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท โคโคนทั 
แฟคทอร่ี จ ากัด ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันเดียวกันนี ้ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท โคโคนทั แฟคทอร่ี จ ากดั จ านวน 672,000 หุ้น มลูคา่ที่ตรา
ไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาจองซือ้หุ้นละ 208.33 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 140,000,000 ล้านบาท (คิดเป็น
ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน) เพื่อน าจุดแข็งด้านความเช่ียวชาญการท าตลาดและเครือข่ายช่องทาง
จ าหน่ายในต่างประเทศของเซ็ปเป้ ต่อยอดขยายตลาดส่งออกน า้มะพร้าวตีตลาดโลก โดยบริษัท เซ็ปเป้      
โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั ได้ท าการลงนามในสญัญาจองซือ้หุ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 และท าการซือ้
ขายเสร็จสมบรูณ์ในวนัท่ี 3 ตลุาคม 2559 
 

- เดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทออกจ าหน่าย กาแฟเพรียว คอฟฟ่ี สูตรใหม่ “ซอยเปปไทด์” กาแฟปรุง
ส าเร็จ “ผสมเปปไทด์จากถั่วเหลือง ใบแป๊ะก๊วย และวิตามินรวม” ที่มีส่วนช่วยบ ารุงสมอง เพิ่มสมาธิและ
ความจ า ด้วยรสชาติออ่นละมนุ กลมกลอ่ม ไมม่ีน า้ตาล ไมม่ีคอเลสเตอรอล และแคลอร่ีเพียง 60 กิโลแคลอร่ี  
 

- เดือนกนัยายน 2559 บริษัทได้รับรางวลัรางวลัแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) รางวลัผู้ประกอบ
ธุรกิจสง่ออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) และรางวลัสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal) จากงานโครงการ
ผู้ประกอบการธุรกิจสง่ออกดีเดน่ (Prime Minister’s Export Award: PM Export Award 2016) ที่จดัขึน้โดย 
สถาบนัสง่เสริมการออกแบบและนวตักรรมเพื่อการค้ากรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
 

- เดือนตุลาคม 2559 จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2559 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนในบริษัท    
เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 30,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 3,000,000 หุ้น     
มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 10 บาท เพื่อใช้เป็นเงินเพิ่มทุนใน Sappe Hong Kong Company Limited และ
คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษัทย่อยในประเทศจีน โดยภายหลงัการเพิ่มทนุจดทะเบียน จะมีมลูคา่หุ้น
สามญัเทา่กบั 197,000,000 บาท 
 

- วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 บริษัทยอ่ยทางอ้อม Sappe Trading (Shanghai) Company Limited ได้รับการ
จดทะเบียนบริษัทเรียบร้อยแล้ว ด้วยทนุจดทะเบียนจ านวนเงิน 500,000 หยวนจีน เพื่อรองรับการขยายธรุกิจ
ในตลาดประเทศจีน สง่ผลให้บริษัทมีบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศ 3 แหง่คือ อินโดนีเซีย จีน และยโุรป 
 

- เดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปทุมธานี ประจ าปี 2559 จาก          
นายสมชาย หาญหิรัญ ปลดักระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรที่ให้ความส าคญัเร่ือง
สิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายการบริหารจดัการด้านสิ่งแวดล้อมอยา่งเป็นระบบได้มาตรฐานตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้จดัท าโครงการดแูลรับผิดชอบต่อสงัคมในจงัหวดัปทมุธานี ซึ่งเป็นพืน้ท่ี
ด าเนินกิจการของบริษัท 
 

- เดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทออกจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแบรนด์โมกุ โมกุ ขนาดใหม่ 180 มล. “โมกุ โมกุ      
ทู โก”  น า้ผลไม้ผสมวุ้ นมะพร้าว  3 รสชาติใหม่ Sweet tangerine, Four seasons และ Calamansi สู่
ตลาดโลก  
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- เดือนธันวาคม 2559 จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 9/2559 ได้มีมติให้จ าหน่ายเงินลงทนุใน 
PT. Sappe Indonesia ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท จ านวน 2,550 หุ้นหรือ 51% ของทนุช าระแล้ว เพื่อเพิ่ม
ความคลอ่งตวัในการบริหารงานให้สอดคล้องกบัภาวะการแข่งขนั และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
เพื่อรองรับแผนงานการขยายตลาดผลไม้พร้อมดื่มในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัทลงนามในสญัญาซือ้ขาย
หุ้นเมื่อวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2559 และท าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ในวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559 

 
1.5 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท1 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ  1ข้อมลูการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 2 มีการเปลีย่นแปลงสดัสว่นการถือครองหุ้นของ นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ และนางสมนกึ ไอศรูย์พิศาลศิริ โดยโอน
หุ้นของตนให้แก่บตุรชายและบตุรสาวเพื่อการจดัการภายในครอบครัว รายละเอียดตาม 56-1 ปี 2558 
 3บริษัท โคโคนทั แฟคทอรี จ ากดั เปลีย่นช่ือเป็น บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จ ากดั เมื่อวนัท่ี 31 มกราคม 2560 

 
 บริษัทได้ก าหนดนโยบายการควบคุมและก ากับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน
เพื่อให้สามารถควบคุมดแูลการจดัการ และการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของ
บริษัท รวมทัง้มีมาตรการในการติดตามการบริหารของบริษัทร่วมเพื่อดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัท  
 
1.6 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

ครอบครัวรักอริยะพงศ์เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทในสดัส่วนร้อยละ 74.835 ของหุ้นที่ช าระแล้วทัง้หมด ปัจจุบนัมี
บริษัทเป็นธุรกิจหลกัเพียงธุรกิจเดียว ทัง้นี  ้ส าหรับรายการความสมัพนัธ์กบัธุรกิจอื่นของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทปรากฎ
ตามสว่นท่ี 2 หวัข้อ 12. รายการระหวา่งกนั 

Sappe Europe s.r.o บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากัด 

Sappe Trading (Hong Kong) Co., Ltd. 

Sappe Hong Kong Co., Ltd. 

บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 

นายอนันท์2 
รักอริยะพงศ์ 

นางสมนึก2 
ไอศูรย์พิศาลศิริ 

นายอดิศักดิ์ 
รักอริยะพงศ์ 

นางสาวปิยจิต 
รักอริยะพงศ์ 

นายอานุภาพ 
รักอริยะพงศ์ 

นายธนรัตน์ 
รักอริยะพงศ์ 

Sappe Trading (Shanghai) Co., Ltd. 

บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป  จ ากัด3 

บริษัท ออล โคโค จ ากัด 

บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จ ากัด 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

 
ในปีพ.ศ. 2559 นัน้ทางเซ็ปเป้ยงัคงพฒันาและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ทัง้ทางด้านนวตักรรมและคุณภาพของ

สินค้า ที่นอกจากจะตอบโจทย์ทัง้ด้านสขุภาพและความงาม ให้กับผู้บริโภคทัง้ในประเทศและต่างประเทศแล้ว ยงัต้องได้
มาตรฐานและความมัน่ใจสงูสดุในการบริโภคอีกด้วย ผ่านการลงทนุในทุกภาคส่วนที่ส าคญัต่อเซ็ปเป้ หนึ่งในการลงทนุที่
ส าคญัในองค์กรคือการลงทุนผ่านงานวิจัย และข้อมูลเชิงลึกของตลาด ช่องทางการจัดจ าหน่าย คู่แข่ง รวมถึงพฤติกรรม
ผู้บริโภคทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและศกัยภาพในการที่จะสามารถตอบโจทย์ ทัง้ตลาดและ
พฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยา่งตอ่เนื่อง และอีกหนึง่การลงทนุที่ส าคญัที่สดุในเซ็ปเป้ก็คือ บคุลากรที่เป็นทรัพยากรหลกั
ในการขบัเคลื่อนองค์กร บริษัทได้จดักิจกรรม และ หลกัสตูรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และศกัยภาพทัง้ทางด้านที่เก่ียวกบั
งานที่ท าโดยตรง และการเสริมสร้างทกัษะรายบคุคล พร้อมเสริมทพัด้วยการสรรหาบคุลลากรที่มีความรู้และประสบการณ์
เชิงลึกจากกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อความแข็งแกร่งยิ่งขึน้ให้กับองค์กร จึงนับเป็นอีกหนึ่งปีที่โดดเด่นในการ
เสริมสร้างรากฐานอนัแข็งแกร่งทัง้ในด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ การปรับภาพลกัษณ์ของตราสินค้า และการก าหนดกลยทุธ์
การแขง่ขนัในทกุพืน้ท่ีของการด าเนินธุรกิจ 
 

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ 
ลกัษณะกลุ่มผลิตภัณฑ์หลกัของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ภายใต้ 14 ตราสินค้าเพื่อรองรับความ

ต้องการของผู้บริโภคทัง้ในและตา่งประเทศ ซึง่ประกอบด้วย 
1. กลุ่มผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม (Functional Beverage Segment) ได้แก่  

- เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์ (Sappe Beauti Drink) 
ผู้บุกเบิกและผู้น าแห่งเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพและความงามส าหรับผู้หญิง อุดมด้วยคุณประโยชน์เฉพาะตวั  

รสชาติอร่อยแบบไม่ผสมน า้ตาลและมีแคลอร่ีต ่า เพื่อดูแลสขุภาพและความงามของผู้หญิงตัง้แต่ศีรษะจรด

ปลายเท้า 

- เซ็ปเป้ บิวติ ชอท (Sappe Beauti Shot) 
เคร่ืองดื่มเพื่อสขุภาพและความงามแบบเข้มข้นเพื่อผลลพัธ์ที่ชดัเจนในเวลาอนัรวดเร็ว 

- เซนต์ แอนนา (St. Anna) 
เคร่ืองดื่มเพื่อสขุภาพและความงามแบบเข้มข้นในราคาที่ยอ่มเยาว์ 

2. กลุ่มผลิตภณัฑ์ประเภทน า้ผลไม้ และเคร่ืองดื่มแต่งกลิ่นผลไม้ (Fruit Juice/Juice Drink Segment) ได้แก่  
- เซ็ปเป้ อโล เวร่า (Sappe Aloe Vera)  

น า้ผลไม้ใสว่า่นหางจระเข้หลากหลายรสชาติ ชิน้เนือ้วา่นหางจระเข้ชิน้โต มียอดขายเป็นอนัดบัหนึง่ของไทยใน

กลุม่สนิค้าน า้ผลไม้ที่มีการใสเ่นือ้วา่นหางจระเข้  

- เซ็ปเป้ ฟอร์ วัน เดย์ (Sappe For One Day)  
น า้ผกัและผลไม้เข้มข้น 100% แบบพร้อมดื่มเพื่อเสริมคณุคา่ทางสารอาหาร ครบจบในหนึง่ขวดเพื่อส าหรับคน

ที่มีไลฟ์สไตล์เร่งรีบแตใ่สใ่จสขุภาพ 
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- โมกุ โมกุ (Mogu Mogu) 

น า้ผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวรายแรกของตลาด ต้นก าเนิดของ ”เคร่ืองดื่มที่เคีย้วได้” ที่เปิดประสบการณ์ใหม่ของ

เคร่ืองดื่มในตลาดโลก มีการจดัจ าหนา่ยและได้รับความนิยมในกวา่ 74 ประเทศทัว่โลก 

- กุมิ กุมิ by โมกุ โมกุ (Gumi Gumi by Mogu Mogu) น า้ผลไม้ผสมวุ้ นมะพร้าวที่จัดจ าหน่ายเฉพาะใน
ประเทศไทยเทา่นัน้ด้วยมาตราฐานคณุภาพระดบัสง่ออก  

- เซ็ปเป้ จูซมี (Sappe Juice Me) 
น า้สบัปะรดแท้ผสมชิน้เนือ้สปัปะรด เต็มค าด้วยเนือ้สบัปะรดชิน้โต 

3. กลุ่มผลิตภณัฑ์ประเภทผงพร้อมชง เพื่อสุขภาพและความงาม (Functional Powder Segment) 
- เพรียว คอฟฟ่ี (Preaw Coffee) และ สลิมฟิต คอฟฟ่ี (SlimFit Coffee) กาแฟควบคมุน า้หนกัเพื่อสขุภาพ

และความงาม โดย เพรียว คอฟฟ่ี มียอดขายเป็นอนัดบัหนึ่งในด้านปริมาณ ด้วยสตูรที่หลากหลาย ตอบทกุ
ความต้องการของผู้บริโภค  

- เพรียว คลอโรฟิลล์ (Preaw Chlorophyl)  
คลอโรฟิลล์แบบผงน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่ น มีคณุสมบตัิในการช่วยดีท็อกซ์ขบัล้างสารพิษ  

- เซ็ปเป้ บิวติ พาวเดอร์ (Sappe Beauti Powder) 
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดผง ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ทานได้ทัง้แบบที่ชงเป็นเคร่ืองดื่ม และ 

ใช้โรยในอาหารและเคร่ืองดื่ม 

4. กลุ่มผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองดื่มปรุงส าเร็จพร้อมดื่มอื่นๆ (Other RTD Segment) 
- เพรียว คอฟฟ่ี (Preaw Coffee) 

กาแฟแบบกระป๋องพร้อมดื่มเพื่อช่วยควบคมุน า้หนกั รสชาติอร่อย ด้วยสตูร 0% คอเลสเตอรอล เพื่อสขุภาพ 

และความงาม 

 

โครงสร้างรายได้ 
ในปี 2557, 2558 และ 2559 ที่ผา่นมากลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 2,816.8 ล้านบาท, 2,582.9* ล้านบาท และ 

2,712.5 ล้านบาทตามล าดบั โดยสามารถจ าแนกเป็นรายได้จากการขายในแตล่ะกลุม่ผลติภณัฑ์ได้ดงันี ้
 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. กลุม่ผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองดื่มเพ่ือสขุภาพและความงาม  324.3 12.0 426.0 16.5 485.9 17.3 

2. กลุม่ผลิตภณัฑ์ประเภทน า้ผลไม้ เคร่ืองดื่มแตง่กลิ่นผลไม้  1,967.1 72.5 1,714.9 66.4 1,847.7 65.6 

3. กลุม่ผลิตภณัฑ์ประเภทผงพร้อมชง เพ่ือสขุภาพ และ ความงาม  385.4 14.2 405.5 15.7 446.3 15.8 

4. กลุม่ผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองดื่มปรุงส าเร็จพร้อมดื่ม          

เพ่ือสขุภาพ และ ความงาม  

35.7 1.3 36.5 1.4 36.9 1.3 

รวม 2,712.5 100.0 2,582.9* 100.0 2,816.8 100.0 

*หมายเหต:ุ รายได้จากการขายตามงบการเงินรวมของปี 2558 ได้รวมรายการปรับปรุงทางบญัชีมูลคา่ 69 ล้านบาท ซึง่เป็นยอดขายของสินค้าท่ีได้ในระหว่าง

การทดสอบเคร่ืองจักรใหม่ ซึ่งตามมาตรฐานบญัชีให้แสดงยอดสุทธิจากรายได้และต้นทุนสินค้าดงักล่าวเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ท่ียงัไม่พร้อมใช้งานของ
เคร่ืองจกัรนัน้ๆ 
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รายได้จากการ

ขาย 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวม 2,712.5 100.0 2,582.9 100.0     2,816.8      100.0      2,381.7      100.0  

ในประเทศ 958.3 35.3 1,044.4 40.4     1,109.1        39.4      1,197.1        50.3  

ต่างประเทศ 1,754.2 64.7 1,538.5 59.6     1,707.7        60.6      1,184.6        49.7  

 
ผลติภณัฑ์ของบริษัทมีการวางจ าหนา่ยทัง้ตลาดในประเทศและตา่งประเทศ โดยในปี 2559 ที่ผา่นมา มีสดัสว่นการ

ขายในประเทศ : ต่างประเทศ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 35 : 65 ทัง้นีโ้ครงสร้างการจดัจ าหน่ายในประเทศสามารถแบ่งเป็น 2 
ช่องทางหลกั ได้แก่ 1) ช่องทางการค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) ได้แก่ ร้านสะดวกซือ้ (Convenience Store) ซุปเปอร์
มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น และ 2) ช่องทางการจ าหน่ายแบบดัง้เดิม (Traditional Trade) ได้แก่ การขายผ่าน
ตวัแทนจ าหน่าย (Distributor) 3 ราย ในขณะเดียวกนั ลกัษณะการขายในตลาดต่างประเทศจะเป็นการขายผ่านบริษัทยอ่ย 
(Subsidiary) ตวัแทนน าเข้าสนิค้า (Importer) และตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้าของแตล่ะประเทศนัน้ๆ มากกวา่ 74 ประเทศ ทัง้ใน
ทวีปเอเชีย เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ตะวนัออกกลาง ยโุรป แอฟริกา อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ โดยในปี 2559 การขายใน
ต่างประเทศซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 65 ของรายได้จากการขายรวม ประกอบด้วยภูมิภาค (Region) ต่างๆ ได้แก่ กลุ่ม
ประเทศแถบเอเชียร้อยละ 44.7 กลุม่ประเทศแถบยโุรปและอเมริการ้อยละ 8.50 กลุม่ประเทศตะวนัออกกลางร้อยละ 11.50 
ของรายได้จากการขายรวม  

 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน  
ปี 2559 นบัเป็นอีกปีที่ยงัคงความท้าทายในด้านการเติบโตและการแข่งขนัจากผลกระทบของการชะลอตวัของ

เศรษฐกิจทัง้ในและต่างประเทศตลอดปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในประเทศส าหรับกลุ่มผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มเพื่อสขุภาพและ
ความงาม (Casual Functional Drink) ท่ีมีผู้ เลน่หลกับางรายออกจากกลุม่สินค้านีไ้ป ท าให้ภาพรวมของตลาดกลุม่สินค้านี ้
หดตวั หรือการผนัผวนทางค่าเงินในตลาดต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงสามารถยืนหยดัและผลกัดนัให้เกิดการ
เติบโตของธุรกิจได้ในทิศทางที่เป็นบวก ผ่านการมุ่งมั่นวิจยัตลาดและความต้องการของผู้บริโภคอย่างลกึซึง้ เพื่อสร้างสรรค์
และพฒันาผลิตภณัฑ์ที่ตอบโจทย์และเป็นทางเลือกใหม่ให้กบักลุม่ผู้บริโภคที่มีความซบัซ้อนและหลากหลายมากยิ่งขึน้ การ
ปรับโครงสร้างด้านการขายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสมดุลให้กับช่องทางจัดจ าหน่ายในประเทศ การขยายฐาน
ผู้บริโภคไปสู่ตลาดใหม่ที่มีศกัยภาพในประเทศต่างๆ และการสร้างสรรค์แคมเปญการสื่อสารการตลาด ประชาสมัพนัธ์ 
กิจกรรมสง่เสริมการขายที่สามารถตอบโจทย์ของสินค้าและเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้อยา่งแท้จริง   

สรุปภาพรวมการตลาดและการแข่งขันในแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ์  

1. กลุ่มเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม (Functional Beverage Segment)  

1.1 เซ็ปเป้ บิวติ ดร้ิงค์ (Sappe Beauti Drink) 
ผลิตภณัฑ์ เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์ เปิดตวัสูต่ลาดเป็นครัง้แรกเมื่อปี พศ. 2549 ด้วยแนวคิด “แค่ดื่ม…ก็สวย” ซึ่งตรงกบั 

ความต้องการของตลาดในยคุนัน้ท่ีให้ความส าคญักบัเร่ืองของความงามเป็น อนัดบัแรก จนกลายเป็นปรากฏการณ์ของตลาด  
และก าเนิด Categories ใหม่ครัง้แรกขึน้มาในประเทศไทย คือ Functional Drink ซึ่งประสบความส าเร็จอย่างรวดเร็ว 
จนกระทัง่ปัจจบุนั ปี พศ. 2559 เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์ ได้เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนครัง้ส าคญั ในวาระครบรอบ 10 ปี เซ็ปเป้ บิวติ 
ดริง้ค์ ยงัคงมุ่งมัน่พฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อตอบโจทย์ความสวยของผู้หญิงยคุใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายและเร่ิมพฒันาไป
จากเดิม โดยเฉพาะแนวโน้มเร่ืองสขุภาพ ผู้หญิงยคุใหม่หนัมาใสใ่จและดแูลสขุภาพตวัเองกนัมากขึน้ เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์ จึง
ปรับแนวคิดผลติภณัฑ์ ใหมเ่พื่อให้ตรงกบัความต้องการของกลุม่เป้าหมาย ด้วยแนวคิด "เพราะความสวย...ไมใ่ช่เร่ืองบงัเอญิ" 
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ด้วยความเช่ือวา่ในทกุๆความสวยและสขุภาพดีของผู้หญิงมีเทคนิค เคลด็ลบั และความตัง้ใจเสมอ เซป็เป้ บิวติ ดริง้ค์ จึงวาง
ต าแหน่งผลิตภณัฑ์ทางการตลาดให้เป็นผลิตภณัฑ์ที่มีบทบาทในการสนบัสนุนและตอบโจทย์ความสวยและสขุภาพดีของ
ผู้หญิงในทกุๆ ด้าน เร่ิมตัง้แต่การปรับสตูรใหม่เพื่อลดปริมาณแคลลอรีและไม่ผสมน า้ตาลทราย เพื่อเป็นมิตรกบัผู้หญิงมาก
ขึน้ รวมถึงการออกสินค้าใหม่ เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์ สตูร Beauti Defense โดยรวมสว่นผสมจากผลไม้เบอร์ร่ี 10 ชนิดในตระกลู 
super fruits ทีอ่ดุมไปด้วยสารตอ่ต้านอนมุลูอิสระในปริมาณสงู 

2. กลุ่มน า้ผลไม้ และเคร่ืองดื่มแต่งกลิ่นผลไม้ (Fruit Juice/Juice Drink Segment) 

2.1 เซ็ปเป้ อโล เวร่า (Sappe Aloe Vera) 

จากการพฒันาผลิตภณัฑ์ที่มีรสชาติและคณุสมบตัิที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวไทย รวมทัง้การจดักิจกรรมการตลาด 
การสง่เสริมการขาย และกิจกรรมชงชิมเพื่อชูจดุขายที่แตกตา่งเป็นเอกลกัษณ์ ด้วยรสชาติที่อร่อยสดช่ืนและชิน้เนือ้วา่นหาง
จระเข้ที่อร่อยเต็มค า อยา่งตอ่เนื่องตลอดทัง้ปีที่ผา่นมา จึงท าให้เซ็ปเป้ อโล เวร่า สามารถก้าวขึน้เป็นผู้น าตลาดอนัดบัหนึง่ ใน
กลุ่มผลิตภณัฑ์น า้ผลไม้ผสมเนือ้ว่านหางจระเข้ของไทยได้ตัง้แต่เดือนมีนาคม 2558 และยงัสามารถครองความเป็นผู้น า
ตลาดได้อยา่งตอ่เนื่องในทกุชอ่งทางการขาย ด้วยสว่นแบง่ตลาดกวา่ 50% ของยอดขายกลุม่ผลติภณัฑ์น า้ผลไม้ผสมเนือ้วา่น
หางจระเข้ โดยมีอัตราการเติบโตของยอดขายอย่างมัน่คง สวนทางกับการหดตวัของกลุ่มสินค้านี ้(ข้อมูลจาก Nielsen 
ประเทศไทย เดือนธันวาคม 2559) ด้วยความส าเร็จดงักลา่ว ท าให้เซ็ปเป้ อโล เวร่า เป็นอีกหนึง่ผลิตภณัฑ์หลกัที่บริษัทได้ให้
ความส าคญัและพร้อมผลกัดนัเพื่อขยายฐานผู้บริโภคที่แข็งแกร่งในตลาดตา่งประเทศตอ่ไป 

2.2 โมก ุโมก ุ(Mogu Mogu) และ กมิุ กมิุ บาย โมก ุโมก ุ(Gumi Gumi by Mogu Mogu) 
ด้วยรสชาติที่อร่อยและหลากหลาย รวมทัง้มาตรฐานคณุภาพของผลติภณัฑ์ที่ได้รับการยอมรับทัว่โลก จึงท าให้โมก ุ

โมกุ เป็นตวัแทนอนัดบัต้นๆ ของผลิตภณัฑ์น า้ผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวสญัชาติไทยที่มีวางจ าหน่ายในกวา่ 74 ประเทศทัว่โลก 
ในปี 2559 โมก ุโมก ุยงัมีการเติบโตของยอดขายอยา่งมัน่คงตอ่เนื่องในตลาดตา่งประเทศ ด้วยการครองความเป็นผู้น าตลาด
น า้ผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวอนัดับหนึ่งในฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย รวมถึงการเติบโตของยอดขายแบบก้าวกระโดดในกลุ่ม
ตลาดตะวนัออกกลางและอเมริกาเหนือ จากความนิยมในผลติภณัฑ์ที่เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องและความพร้อมของช่องทางการ
จดัจ าหนา่ยที่แข็งแกร่งทัว่โลกนี ้นบัเป็นการวางรากฐานท่ีมัน่คงเพื่อสง่ตอ่ให้โมก ุโมก ุเป็นท่ียอมรับในฐานะแบรนด์ระดบัโลก
ต่อไป โดย กุมิ กุมิ บาย โมกุ โมกุ เป็น แบรนด์ใหม่ ท่ีเพิ่งวางจ าหน่ายในปี 2559 นีใ้นประเทศไทย ด้วยรสชาติแปลกใหม่
แตกตา่งจากคูแ่ขง่ในประเทศ พร้อมการันตีด้วยคณุภาพระดบัสง่ออก 

3. กลุ่มผลิตภณัฑ์ประเภทผงพร้อมชงเพื่อสุขภาพและความงาม และกลุ่มเคร่ืองดื่มปรุงส าเร็จพร้อมดื่ม
อื่นๆ (Functional Powder and Other RTD Segments) 

3.1 เพรียว คอฟฟ่ี (Preaw Coffee) 
ในปี 2559 ยงัคงเป็นอีกปีที่ เพรียว คอฟฟ่ี ยงัคงสร้างสสีนัให้กบัตลาดกาแฟเพื่อสขุภาพ (ฟังก์ชนันลั คอฟฟ่ี) ด้วย

การสร้างความตอ่เนื่องทางด้านมิวสคิมาร์เก็ตติง้ เพื่อเจาะตลาดกลุม่เป้าหมายผา่นเพลงและแคมเปญ แซบ่สะบดั ของพรี
เซนเตอร์ กระแต อาร์สยาม โดยความพิเศษของแคมเปญนีค้ือ เพรียว คอฟฟ่ี ได้น าเสนอและเพิ่มโอกาสในการบริโภคเพรียว 
คอฟฟ่ี ในแบบชงเย็น เป็นการตอกย า้ถึงคณุภาพและความอร่อยของผลติภณัฑ์ที่บริโภคได้ทัง้แบบชงร้อนและชงเย็น 
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ลักษณะลกูค้าและกลุ่มเป้าหมาย 

ลกูค้ากลุม่เป้าหมายของบริษัทมีความแตกต่างกนัตามแต่ละผลิตภณัฑ์ ซึ่งผลิตภณัฑ์ทัง้หมดของบริษัทสามารถ
ครอบคลมุได้ทกุกลุม่เป้าหมายทัง้ เพศ อาย ุอาชีพ ลกัษณะความสนใจและการด าเนินชีวิต รวมถึงระดบัรายได้ ดงันี ้

         สนิค้า                                 ลกูค้าเป้าหมาย 

-    เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์  - กลุม่ผู้หญิงที่ดแูลเอาใจใสต่นเองในเร่ืองสขุภาพ และ ความงาม 

-    เซ็ปเป้ บิวติ ชอท - ส าหรับผู้หญิงที่ดูแลเอาใจใส่ตนเองในเร่ืองสุขภาพ และ ความงาม ในอีก
ระดบัของความเข้มข้น 

-   เซ็ปเป้ บิวติ พาวเดอร์ - ส าหรับผู้หญิงที่ดแูลเอาใจใสต่นเองในเร่ืองสขุภาพแลความงาม และต้องการ
ผลติภณัฑ์ที่สามารถทานกบัอาหารหรือเคร่ืองดื่มที่ตนเองช่ืนชอบได้ 

-    เซนต์แอนนา  - กลุม่ผู้หญิงที่ดแูลเอาใจใสต่นเองในเร่ืองสขุภาพและความงาม ในราคาที่ทกุ
คนเข้าถึงได้ 

-    เซ็ปเป้ อโลเวร่า ดริง้ค์ - กลุ่มคนรุ่นใหม่ทุกเพศ ที่ชอบความแปลกใหม่รักความสนุกสนาน และ
ต้องการผลติภณัฑ์ที่ตอบโจทย์เร่ืองความอร่อย สดช่ืน พร้อมเนือ้อโลเวร่า 

-    เซ็ปเป้ ฟอร์ วนั เดย์ - กลุม่ผู้บริโภคทกุเพศ ทกุวยัที่ดแูลเอาใจใสต่นเองในเร่ืองสขุภาพ ด้วยน า้ผกั
และผลไม้เข้มข้น 100% ครบจบในขวดเดียว 

-    โมก ุโมก ุ - บุคคลทัว่ไป ที่ต้องการผลิตภณัฑ์ซึ่งตอบโจทย์ เร่ืองประสบการณ์ใหม่ของ
เคร่ืองดื่มที่มาพร้อมความอร่อย สดช่ืน และเนือ้วุ้นมะพร้าวชิน้ใหญ่เต็มค า 

-    กมุิ กมุิ บาย โมก ุโมก ุ - บคุคลทัว่ไป ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ซึง่ตอบโจทย์ เร่ืองความแตกตา่งและแปลก
ใหมข่องความอร่อย สดช่ืน ที่มาพร้อมเนือ้วุ้นมะพร้าว 

-    เซ็ปเป้ จซูมี - กลุ่มผู้บริโภคทุกเพศทุกวยั ท่ีต้องการผลิตภัณฑ์ที่ให้ทัง้ความอร่อย สดช่ืน 
ที่มาพร้อมเนือ้สบัปะรด 

-   เพรียว คอฟฟ่ี 

 

-   เพรียว คอฟฟ่ี 
    (แบบกระป๋อง) 

- กลุม่ผลิตภณัฑ์ประเภทผงกาแฟพร้อมชง เพื่อผู้หญิงที่ใสใ่จเก่ียวกบัสขุภาพ 
และ ความงาม 

- กลุม่กาแฟกระป๋อง ปรุงส าเร็จพร้อมดื่ม เพื่อสขุภาพ และ ความงาม ส าหรับ  
ผู้ที่ดูแลเอาใจใส่ตนเอง เพราะ เพรียว ไม่ใส่น า้ตาล ไม่มีคอเลสเตอรอล แต่
ยงัคงความหอม และ รสชาติที่อร่อย  

-   เพรียว คลอโรฟิลล์ - กลุม่ผลิตภณัฑ์ประเภทผงคลอโรฟิลล์พร้อมชง น าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อ
ผู้บริโภคทกุเพศทกุวยัทีใ่สใ่จเก่ียวกบัสขุภาพ  

-   สลมิฟิต คอฟฟ่ี - กลุม่ผลิตภณัฑ์ประเภทผงกาแฟพร้อมชง เพื่อผู้หญิงที่ใสใ่จเก่ียวกบัสขุภาพ 
และ ความงาม ในราคาที่ทกุคนเข้าถึงได้ 
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การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  

 สินค้าของบริษัทจดัจ าหน่ายทัง้ในประเทศ และต่างประเทศกวา่ 74 ประเทศทัว่โลก ซึ่งในปี 2559 สดัสว่นการขาย
ในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 35  และร้อยละ 65 ของรายได้จากการขายรวมตามล าดบั ซึ่งการจ าหน่ายสนิค้า
ของบริษัทเป็นลกัษณะการขายสง่ไปยงัผู้ ค้า ตวัแทนจ าหน่ายสินค้า ตวัแทนน าเข้าสินค้า ( Importer) ผู้ ค้าปลีก และร้านค้า
ย่อย ในช่องทางการจ าหน่ายต่างๆ โดยไม่ได้จ าหน่ายสินค้าโดยตรงให้แก่ผู้ บริโภค ซึ่งบริ ษัทมีทีมงานขายทัง้ในและ
ตา่งประเทศ จ านวนกวา่ 40 คน ที่มีประสบการณ์ความเช่ียวชาญในงานขาย ท าหน้าที่ติดตอ่และประสานงานการขายในชอ่ง
ทางการจ าหนา่ยตา่งๆ เพื่อให้สนิค้ากระจายถึงผู้บริโภคอยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพมากที่สดุ การขายในประเทศ บริษัทมี
การจัดกิจกรรมทางการตลาดเอง ผ่านการโฆษณาสินค้าผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น โทรทศัน์ , วิทยุ, สื่อออนไลน์, สื่อกลางแจ้ง 
ตลอดจนถึง การจดักิจกรรมสง่เสริมการขายกบัโมเดิร์นเทรด และร้านค้าประเภทตา่งๆ โดยค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการ
สง่เสริมการขาย บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบ ส าหรับการขายในตา่งประเทศ มีการวางแผนการตลาดร่วมกนัระหว่างบริษัทและผู้
จดัจ าหนา่ย  

ช่องทางการจ าหนา่ยสนิค้าในประเทศ แบง่ออกเป็น 2 ช่องทาง ดงันี ้

1) ช่องทางการค้าปลีกสมยัใหม่ หรือ โมเดิร์นเทรด (Modern Trade) เป็นการขายตรงไปยงัโมเดิร์นเทรดต่างๆ  
ประกอบด้วย ร้านค้าประเภทคอนวีเนียนสโตร์ และ Gas Station Store เช่น ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ร้านแฟมิลี่มาร์ท ร้าน 
Lawson108, ร้านจิฟฟ่ี  เป็นต้น ร้านค้าประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น เทสโก้โลตสั บิ๊กซีซูเปอร์มาร์เก็ต ท็อปส์  
Max Value และเดอะมอลล์ เป็นต้น ร้านค้าประเภท Cash & Carry เช่น แม็คโคร โดยบริษัทจะเป็นผู้จดัสง่สนิค้าให้แก่ลกูค้า
ตามที่ตกลงกนั ซึง่โดยสว่นใหญ่จะสง่ไปท่ีศนูย์กระจายสนิค้า (Distribution Center) ของลกูค้าแตล่ะราย 

2) ช่องทางการค้าปลีกแบบดัง้เดิม (Traditional Trade) เป็นการกระจายสินค้าให้แก่ร้านค้าปลีกทัว่ไปที่กระจาย
ตวัอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ  ผ่านตวัแทนจ าหน่ายสินค้าของบริษัท ซึ่งปัจจุบนับริษัทมี เครือข่ายร้านค้าย่อยจ านวนกว่า  
20,000 ร้านค้า  

2.1) การขายผ่านตัวแทนจ าหน่ายสินค้า ปัจจุบันบริษัทมีการแต่งตัง้ตัวแทนจ าหน่ายสินค้า 3 ราย ซึ่งเป็น           
นิติบุคคลภายนอกไม่มีความเก่ียวข้องใดๆกับบริษัท เป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้าให้แก่บริษัท โดยตวัแทน
ดงักลา่วท าหน้าที่เป็นผู้ ค้าสง่ โดยการน าสนิค้าจากบริษัทไปกระจายตอ่ให้แก่ร้านค้ายอ่ยทัว่ประเทศ 

2.2) ช่องทางร้านค้าพิเศษ ทางพนกังานบริษัทเป็นผู้ขาย เช่น ร้านเสริมสวย โรงเรียน ร้านอาหาร ร้านขายส่ง
ขนาดใหญ่ ซึง่จะไมซ่ า้ร้านกบัตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้า 

ช่องทางการจ าหนา่ยสนิค้าในตา่งประเทศ  

ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นการจ าหน่ายผ่านตวัแทนน าเข้าสินค้า ( Importer) หรือ
ตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้า โดยคูค้่าของเราในปัจจบุนัเกิดจากความเช่ือมัน่ในผลติภณัฑ์ของเซ็ปเป้ และด้วยวิสยัทศัน์การท างาน
ของเซ็ปเป้ ท าให้สินค้าของเซ็ปเป้ภายใต้แบรนด์ โมกุ โมกุ ขยายตวัเป็นวงกว้าง จนท าให้ปัจจุบนั โมกุ โมกุ มีวางจ าหน่าย
มากกว่า 72 ประเทศทัว่โลก ทัง้ในทวีปเอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวนัออกกลาง ยุโรป แอฟริกา อเมริกาเหนือ และ
อเมริกาใต้ 

ในส่วนของการจ าหน่ายสินค้าในต่างประเทศที่ด าเนินการผ่านบริษัทย่อย ในปี 2559 ทางบริษัทได้เร่ิมต้นสร้าง
ความร่วมมือกับตวัแทนสินค้ารายใหม่ในประเทศจีน และจัดตัง้  SAPPE Shanghai เพื่อบุกตลาดและสร้างแบรนด์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสร้างโอกาสในการขายให้เติบโตขึน้อยา่งยัง่ยืน ส าหรับบริษัทยอ่ยที่ทวีปยโุรป หรือ 
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SAPPE Europe ยงัคงมุง่เน้นในการกระจายสนิค้าแบรนด์ Sappe Aloe vera เพื่อครอบคลมุพืน้ท่ีให้มากขึน้ และ ในสว่นของ
บริษัท SAPPE Indo ทีป่ระเทศอินโดนีเชีย บริษัทได้มีการจ าหนา่ยหุ้นให้กบัพนัธมิตรธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย ตามที่บริษัท
ได้ให้แถลงข่าวออกไปในปีที่ผ่านมา โดยพนัธมิตรท้องถ่ินต้องการขอเข้าถือหุ้นทัง้หมดเพื่อความคลอ่งตวัในการบริหารและ
การแขง่ขนัในตลาด  

 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทได้มีการวางกลยทุธ์ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวเพื่อตอบโจทย์ทกุความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ทัง้ในแง่
แนวโน้ม เทคโนโลยี และ การแขง่ขนัท่ีมีการเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ซึง่เป็นการวางแผนและประสานงานกนัทัง้องค์กร ไม่
ว่าจะเป็นฝ่ายขาย ผลิต ตลอดจนถึง หน่วยงานสนบัสนนุต่างๆ เพื่อที่จะสร้างสรรค์ และ ผลิตสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ ทัง้
สขุภาพ ความงาม และ ไลฟ์สไตล์ ที่มีรสชาติดีคณุภาพสงู มีการปรับปรุงและพฒันาระบบการผลิตตลอดเวลา เพื่อให้เป็น
มิตรตอ่สิง่แวดล้อมทัง้กบัผู้คนทัง้ในและนอกองค์กร พฒันาองค์กรและบคุลากรให้มีความสขุในการท างาน มีการเรียนรู้อยา่ง
สม ่าเสมอ ทัง้ด้านการวิจยั การผลิต การขนสง่ และสภาพแวดล้อมโดยรวมทัง้หมด เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีคณุภาพและมี
ความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทกุกลุม่ ทกุวยั และทกุโอกาสผ่าน
ผลิตภณัฑ์ของเรา รวมทัง้สร้างความเช่ือมัน่และความภกัดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) และมูลค่าเพิ่มให้กบัตราสินค้า 
(Brand Value) ในแตล่ะแบรนด์ โดยมีกลยทุธ์การแขง่ขนัทางการตลาด ดงันี ้ 

 

- การมุ่งมั่นสร้างแบรนด์ไทยสู่แบรนด์ระดับโลก 

 ทางคณะผู้บริหารและคณะท างานได้วางทิศทางขององค์กรและการพฒันาแบรนด์จากปัจจบุนัท่ีเป็นอยู ่ให้ก้าวข้าม
ไปสู่แบรนด์ระดบัโลก ทัง้นี ้บริษัทได้มีการอบรมทัง้จากทางผู้บริหารในองค์กร และวิทยากรภายนอกต่างๆ รวมถึงปลกูฝัง 
และท าความเข้าใจในทิศทางขององค์กร ให้แก่พนกังานในฐานะเป็นผู้สร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรและตวัแทนของทกุแบรนด์
ในบริษัท เพื่อการมุง่สูแ่บรนด์ระดบัโลก ทัง้นีก้ารมุง่เน้นนัน้ไมไ่ด้เป็นเพียงแตเ่ป้าหมายระยะสัน้ขององค์กร แตม่นัคือการสร้าง 
DNA โดยที่เราทกุคนในองค์กรร่วมมือกนั ช่วยกนัสร้างและสัง่สม เพื่อเกิดเป็นวฒันธรรมองค์กรที่มัน่คงสบืไป  
 ส าหรับตลาดต่างประเทศเราได้มีการวางกลยทุธ์ และการลงทนุในการสร้างแบรนด์ ของแต่ละประเทศ โดยขึน้อยู่
กับระดบัของความพร้อมของตลาดนัน้ๆ โดยพิจารณาจากขนาด การเติบโต การครอบคลมุของผลิตภณัฑ์ในช่องทางจดั
จ าหน่ายที่แตกตา่งกนั และคู่ค้า โดยมีการวางแผนทางด้านธุรกิจและกลยทุธ์ต่างๆเพื่อให้เหมาะกบัการแขง่ขนัในตลาด และ
ความต้องการของผู้บริโภค ทัง้ทางด้านการท าแบรนด์แบบ  360 ผ่านทางช่องทางการตลาด Above The Line and ( ATL)  
เช่น โฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทย ุโทรทศัน์ หรือ ออนไลน์ และ ช่องทางทางการตลาดอยา่ง Below The Line (BTL) การจดั
กิจกรรมในสถานที่ชุมชน หรือเป็นผู้สนบัสนุนงาน Events ต่างๆ ด้านดนตรี กีฬา หรือเพื่อสงัคม ตามความเหมาะสมของ
ประเทศ  ในท้ายที่สดุการบรูณาการกิจกรรมการสร้างแบรนด์ในระดบัภมูิภาค จะสามารถท าให้ SAPPE เป็นแบรนด์ที่คุ้มคา่
ตอ่การลงทนุและสามารถสือ่สารความเป็นแบรนด์ระดบัโลกได้ชดัเจนขึน้ 
 

- การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ ค้า 

SAPPE มีความสมัพนัธ์ที่ดีกบัพนัธมิตรทางด้านธุรกิจในทกุๆประเทศ โดยยึดและมุ่งเน้นในหลกัการด าเนินธุรกิจ
แบบ Win – Win และด้วยหลกัการนีท้ าให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจไปได้กวา่ 74 ประเทศทัว่โลก ด้วยความร่วมมือร่วมใจกบั
คู่ค้าทางธุรกิจของเรา โดย SAPPE มองและบริหารความสมัพันธ์นีเ้ป็นมากกว่าคู่ค้าซึ่งไม่ได้เป็นเพียงผู้น าเข้าหรือผู้จัด
จ าหนา่ยเทา่นัน้ แตคู่ค้่ายงัเสมือนเป็นผู้แทนในการร่วมสร้างและประชาสมัพนัธ์แบรนด์ร่วมกนัอีกด้วย ซึง่ความเข้าใจและมุง่
ไปในทิศทางเดียวกนัของทัง้ SAPPE และคู่ค้านี่เอง เป็นสว่นส าคญัในการขบัเคลือ่นธุรกิจให้ส าเร็จร่วมกนัตลอดระยะเวลาที่



15 
 

ผ่านมา โดยบริษัทท าหน้าที่ในการสนบัสนนุและให้ค าแนะน าทางด้านรากฐานของแบรนด์และการสร้างแบรนด์กับตลาดที่
แตกต่าง ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมลูเพื่อพฒันาสว่นผสมทางการตลาดที่ลงตวัด้วยกบักบัคูค้่า นอกจากนี ้บริษัทยงัได้พฒันา 
Partnership Platform ในการพฒันาและคดัเลือกคู่ค้า เพื่อต่อยอดธุรกิจและสร้างแบรนด์ ต่างๆ ของ SAPPE เพื่อก้าวเข้าสู่
ความเป็นแบรนด์ระดบัโลกตอ่ไป  

 

- การพัฒนาสินค้าที่ดีโดยค านึงถงึผู้บริโภคเป็นหลัก 

SAPPE ค านงึถึงผู้บริโภคเป็นหลกัเสมอ โดยทกุสนิค้านัน้ได้พฒันาโดยมุง่เน้นท่ีคณุภาพเและประโยชน์ของผู้บริโภค
เป็นส าคญั ซึ่งถือเป็นจดุแข็งของ SAPPE ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั และเป็นจดุที่ท าให้เราประสบความส าเร็จมากวา่ทศวรรษ 
ปัจจุบัน บริษัทยังคงจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ คุณประโยชน์ ทัง้ด้านคุณค่าและราคาที่เหมาะสมส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสงูสดุของผู้บริโภคทัว่โลกที่มีความต้องการที่ แตกต่างกนั นอกจากนีเ้รายงัคง
พฒันาและคิดค้นผลิตภณัฑ์ภณัฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยพฒันาและลงทนุผ่านการวิจยัทางการตลาดเพื่อความเข้าใจอนั
สงูสดุต่อผู้บริโภค โดยการพฒันาในสว่นของผู้บริโภคกลุม่ปัจจุบนั บริษัทมุ่งเน้นไปที่ customer insight ของผู้บริโภคแต่ละ
ประเทศเพื่อตอบโจทย์การ Win Local ไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้า บรรจุภัณฑ์ และการท าการตลาด ส าหรับการพัฒนาเพื่อ
ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ  ในการต่อยอดและสร้างความยั่งยืนในอนาคตนัน้ ทาง SAPPE ได้มุ่งเน้นในการศึกษาแนวโน้มทาง
การตลาด และ ผู้บริโภค ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ทัง้จากในและตา่งประเทศ เพื่อพฒันานวตักรรม
ที่ตอบโจทย์และยงัคงความเป็นพิเศษอนัเป็นเอกลกัษณ์ของความเป็น SAPPE ที่ต้องการน าเสนอความเป็น superior choice 
ให้กบัผู้บริโภคอนัเป็นหวัใจหลกัในการท างานของ SAPPE ตลอดมา  
 

2.3  การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

2.3.1 โรงงานผลิต 
บริษัทมีโรงงานผลติ 2 แหง่ ได้แก่  

1. โรงงานบางชัน   
โรงงานบางชนั เป็นโรงงานผลิตแห่งแรกของบริษัทท่ีได้เปิดด าเนินการมาตัง้แตปี่ 2544 ตัง้อยู่ในนิคมอตุสาหกรรมบาง

ชนั เลขที่ 9/3 นิคมอตุสาหกรรมบางชนั ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร เนือ้ที่รวม 2 ไร่ 1 งาน 
88.20 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารโรงงาน 1 หลงั  ปัจจบุนัเป็นศนูย์วิจยัส าหรับฝ่ายวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ 

2. โรงงานคลอง 13   
โรงงานคลอง 13 เป็นโรงงานผลิตแหง่ที่ 2 ของบริษัท เป็นโรงงานที่ทนัสมยั มีเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยี 

สมยัใหม่ เร่ิมก่อสร้างในปี 2553 และแล้วเสร็จเร่ิมด าเนินการผลิตในปี 2555 ตัง้อยู่เลขที่ 8 หมู่ 7 ถนนทางหลวงชนบท ปท.
3012 (เลียบคลอง 13 ฝ่ังตะวนัตก) ต าบลพืชอุดม อ าเภอล าลกูกา จังหวดัปทุมธานี เนือ้ที่รวม 97 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา 
ประกอบด้วยอาคารโรงงาน 2 หลงั เคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิต 3 สายการผลิต เพื่อผลิตสินค้าประเภทเคร่ืองดื่ม PET และ
สินค้ากลุ่มเคร่ืองดื่มผง อาคารเก็บวตัถุดิบ และอาคารคลงัสินค้า 1 หลงั โดยในปี 2558 บริษัทได้ซือ้ที่ดินข้างโรงงานเพื่อ 
รองรับการขยายฐานการผลติสนิค้าของบริษัทในอนาคต 

 

 อย่างไรก็ตาม ตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทได้รวมฐานการผลิตจากโรงงานบางชนัมาที่โรงงานคลอง 13 
เพียงที่เดียว เนื่องจากการผลิตในโรงงานเดียวจะท าให้มีประสิทธิภาพและสามารถควบคมุค่าใช้จ่ายได้สงูสดุ โดยที่ โรงงาน
คลอง 13 มีการผลิตใน 2 สว่นคือ โรงงานผลิตเคร่ืองดื่ม มีสายการผลิต 3 สาย ก าลงัการผลิตสงูสดุรวม 130,000 ตนั ต่อปี 
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และอีกสว่นคือโรงงานผลิต ผลิตภณัฑ์ผงบรรจุซอง ปัจจุบนั เดินเคร่ืองบรรจุเต็มก าลงัการผลิตได้ประมาณ 2,100 ตนั ต่อปี 
ในปี 2558 และในปี 2559 ได้เพิ่มก าลงัการผลติขึน้อีกมาเป็นประมาณ 2,450 ตนั ตอ่ปี  
 

 นโยบายคณุภาพปัจจุบนัโรงงานคลอง 13 ได้รับการรับรองคณุภาพ จากหน่วยงานทัง้จากภาครัฐและเอกชน เช่น 
GMP HACCP ISO9001 และ ISO14001 โดยบริษัทตัง้เป้าหมายที่จะได้รับการรับรองคณุภาพจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้
เป็นท่ียอมรับในตา่งประเทศ เช่น BRC และ IFS เป็นต้น 
 

 ในปี 2559 ที่ผ่านมา ทางโรงงานได้ท าการศึกษาระบบ TPM (Total Productive Maintenance) ผลลพัธ์ที่ได้ท าให้
ทางโรงงานได้ริเร่ิมท ากิจกรรม 5ส Kaizen และ QCC (Quality Control Circle) ซึ่งจะปูพืน้ฐานไปสู่การต่อยอดโดยระบบ 
TPM โดยมีจ านวนข้อเสนอ Kaizen ที่ได้รับการอนุมตัิให้ด าเนินการ 277 ข้อจากข้อเสนอทัง้หมด 473 ข้อ และมีโครงการ 
QCC ทัง้หมด 19 โครงการ 

ก าลังการผลิตและปริมาณการผลิต     

ในปี 2556 ถึงปี 2559 บริษัทมีก าลงัการผลติเคร่ืองดื่มที่โรงงานทัง้สองแหง่ ดงันี ้

โรงงานบางชนั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ก าลงัการผลติเตม็ที ่ 29,952 29,952 26,208 - 

ปริมาณการผลติจริง 22,544 19,553 17,075 - 

ร้อยละของการใช้ก าลงัการผลติ 75% 65% 65% - 

โรงงานคลอง 13 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ก าลงัการผลติเตม็ที ่ 56,010 67,092 76,920 112,020 

ปริมาณการผลติจริง 28,903 47,013 40,984 72,827 

ร้อยละของการใช้ก าลงัการผลติ 52% 70% 53% 65% 

นอกจากนี ้บริษัทมีการวา่จ้างผู้ รับจ้างผลติภายนอก (Outsource Manufacturer) จ านวน 1 ราย ซึ่งไม่เป็นบคุคลที่
เก่ียวโยงกนัเพื่อผลิตสินค้าให้แก่บริษัทส าหรับเคร่ืองดื่มบางประเภท เพื่อลดการลงทนุในการขยายก าลงัการผลิตอยา่งถาวร
ซึ่งต้องใช้เงินจ านวนมากในเวลาที่ยงัไม่จ าเป็น โดยผู้ผลิตที่บริษัทว่าจ้างดงักลา่วสามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานและ
คณุภาพตามที่บริษัทก าหนด สามารถสง่มอบสินค้าได้ตรงเวลาตามแผนการผลิตของบริษัท ซึ่งสว่นใหญ่มีการด าเนินธุรกิจ 
ร่วมกนักบับริษัทมาเป็นเวลานานกว่า 5  ปี  โดยบริษัทจะจดัสง่วตัถดุิบผสมส าเร็จ (Premix) ให้ผู้ รับจ้างผลิตภายนอก เพื่อ
ปกป้องสตูรการผลิต และควบคมุการผลิตของผู้ รับจ้างผลิตภายนอก ตัง้แต่กระบวนการคดัเลือก การตรวจประเมินโรงงาน  
ผู้ รับจ้างผลิตภายนอก ตลอดจนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของวตัถุดิบต่างๆ เพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์ที่ได้มาตรฐาน
เหมือนกับที่ผลิตจากโรงงานของบริษัท โดยผู้ รับจ้างผลิตภายนอก เป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจาก
หนว่ยงานตา่งๆ เช่น GMP, HACCP เป็นต้น  

บริษัทมีนโยบายผลิตสินค้าตามแผนการขายและการตลาดของบริษัท ซึ่งมีการก าหนดความต้องการ สินค้าในแต่
ละช่วงเวลาตามแนวโน้มความต้องการของตลาด ประกอบการพิจารณาสินค้าคงเหลือ เพื่อให้เพียงพอต่อการจ าหน่ายทัว่
ประเทศ และไมใ่ห้มีสนิค้าคงค้างมากเกินไป  

ส าหรับการจัดหาแรงงานในการผลิตสินค้านัน้ ส่วนใหญ่เป็นการว่าจ้างพนกังานประจ า และมีบางส่วนเป็นการ
ว่าจ้างแรงงานหรือลกูจ้างชัว่คราวตามความเหมาะสม เพื่อให้เพียงพอรองรับกบัปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึน้ในบางช่วง โดย
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การจดัหาแรงงานดงักลา่ว บริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อให้การบริหารต้นทนุผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ลดความเสีย่งด้านการขาดแคลนแรงงาน หรือการจ่ายคา่ลว่งเวลาจ านวนมาก ในขณะเดียวกนัก็ไมเ่ป็นภาระแก่บริษัทในการ
เพิ่มพนกังานประจ าจ านวนมาก ทัง้นี ้ท่ีผา่นมาบริษัทไมม่ีปัญหาการขาดแคลนแรงงานแตอ่ยา่งใด  
 
2.3.2 วตัถุดิบและผู้จ าหน่ายวตัถุดิบ (Supplier) 

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มของบริษัท มีวตัถดุิบส าคญัประกอบด้วย น า้ผลไม้เข้มข้น (Concentrate) ชิน้เนือ้ผลไม้ เช่น วุ้น
มะพร้าว สารอาหารตา่งๆ (Active Ingredients) เช่น ไฟเบอร์ คอลลาเจน วิตามิน รวมทัง้บรรจภุณัฑ์ตา่งๆ ได้แก่ ขวด กลอ่ง
กระดาษ โดยโรงงานของบริษัทมีการผลติหลอดพรีฟอร์ม และขวด PET เอง วตัถดุิบหลกัในการผลติบรรจุภณัฑ์ประเภทขวด 
PET คือ เม็ดพลาสติก Polyethylene Terephthalate รายละเอียดการจดัหาวตัถดุิบแตล่ะประเภท มีดงันี ้

1) น า้ผลไม้เข้มข้น (Concentrate) บริษัทสัง่ซือ้ในประเทศผา่นบริษัทผู้น าเข้าน า้ผลไม้เข้มข้น 
2) ชิน้เนือ้ผลไม้ ได้แก่ วุ้นมะพร้าว บริษัทได้ท าสญัญาสัง่ซือ้จากผู้ ค้ารายใหญ่ที่สดุของจงัหวดัสมทุรสงครามเพื่อ

รองรับปริมาณการใช้วุ้นมะพร้าวของบริษัทและยงัมีผู้ขายรายย่อยในประเทศอีกหลายราย โดยเป็นวตัถดุิบที่หา
ซือ้ได้ทัง้ปี ไมม่ีผลกระทบเร่ืองฤดกูาลที่อาจท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนวตัถดุิบ    

3) สารอาหารต่างๆ (Active Ingredients) เช่น ไฟเบอร์ คอลลาเจน วิตามิน เป็นการสัง่ซือ้ในประเทศ ผ่านบริษัท   
ผู้น าเข้าสารอาหารจากหลายแหลง่ในตา่งประเทศ   

4) บรรจุภณัฑ์ ได้แก่ เม็ดพลาสติก PET เพื่อใช้ผลิตหลอดพรีฟอร์มก่อน น าไปเป่าเป็นขวด PET เป็นการสัง่ซือ้จาก
ในประเทศทัง้หมด โดยบริษัทวางแผนการสัง่ซือ้วตัถดุิบให้สอดคล้องกบัแผนการผลิตตามที่ได้รับค าสัง่ซือ้จาก
ลกูค้า 

 ทัง้นี ้ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทไมม่ียอดการสัง่ซือ้วตัถดุิบจากผู้ผลติหรือผู้จ าหนา่ยสนิค้า (Supplier) รายใดรายหนึง่  
ในสดัสว่นเกินกวา่ร้อยละ 30 ของมลูคา่การสัง่ซือ้รวม 
 

2.3.3 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

  บริษัทมุ่งเน้นการผลิตสินค้าและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมีการน าระบบการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 มาใช้และก าหนดให้
พนกังานทกุคนถือปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว ตลอดจนเผยแพร่ตอ่สาธารณชน ดงัตอ่ไปนี ้

1. ปฏิบตัิตามกฎหมาย และมาตรฐานสิง่แวดล้อมอยา่งเคร่งครัด 
2. ปกป้องการระบายอากาศเสีย ฝุ่ นและน าเสียที่ไม่ได้มาตรฐานจากกระบวนการผลิตสูส่ิ่งแวดล้อม และปกป้อง

มลพิษที่เกิดจากการประกอบกิจการไมใ่ห้น าไปท าลายสิง่แวดล้อม  
3. ป้องกนัการเกิดอบุตัิเหตแุละอบุตัิภยัตา่งๆที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 
4. ใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด ปรับปรุงการจัดการและทบทวนนโยบาย

สิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เนื่องสม ่าเสมอ  
  และเพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานคุณภาพของ บริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีการจัดตัง้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมการจัดท าระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 14001 โดยขึน้ตรงกับ คุณอนนัท์        
รักอริยะพงศ์ กรรมการ และประธานบริษัท  
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 นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการจดัท าระบบการควบคมุน า้ตามมาตรฐานสากลเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงงาน 
รายละเอียดปรากฎตามโครงการ Zero Discharge ซึง่อยูใ่นหวัข้อที ่10 ความรับผิดชอบตอ่สงัคม  

 อนึง่ ปัจจบุนับริษัทไมม่ีข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องด้านสิง่แวดล้อมแตอ่ยา่งใด 
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3.  ปัจจัยความเสี่ยง 

3. ความเส่ียงเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 

3.1  ความเสี่ยงจากการไม่มทีี่ดนิที่ตัง้โรงงานเป็นของบริษัทเอง 

ปัจจุบนัโรงงานผลิตสินค้าของบริษัทคือ โรงงานคลอง 13 อยู่ที่ถนนทางหลวงชนบท ปท.3012 (เลียบคลอง 13 ฝ่ัง
ตะวนัตก) อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี เนือ้ที่ดิน 97 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา และฐานการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ของ
บริษัท คือ ส านกังานบางชนั นิคมอตุสาหกรรมบางชนั ถนนเสรีไทย เขตคนันายาว กรุงเทพฯ เนือ้ที่ดิน 2 ไร่ 1 งาน 88.2 ตาราง
วา โดยทัง้โรงงานคลอง 13 และส านกังานบางชนัข้างต้นตัง้อยูบ่นที่ดินของกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ซึ่งบริษัทได้เช่าที่ดิน
เปล่า/ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างกับกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท มีอตัราค่าเช่าเป็นอตัราตลาดซึ่งก าหนดโดยการอ้างอิงจาก
ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ  

ส านักงานบางชัน อดีตเป็นโรงงานแหง่แรกของบริษัท โดยปัจจบุนั ได้ย้ายฐานการผลติทัง้หมดไปยงัโรงงานคลอง 
13 และดดัแปลงโรงงานเดิมให้เป็นฐานการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ มีผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิใน
ที่ดิน พร้อมอาคารโรงงาน และสิ่งปลกูสร้างตา่งๆ โดยบริษัทได้ท าสญัญาเช่าสินทรัพย์ดงักลา่วกบัผู้ ถือหุ้น อายสุญัญาเช่า 3 
ปี เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2556 สิน้สดุสญัญาวนัที่ 30 กนัยายน 2559 และสามารถต่ออายสุญัญาได้อีกคราวละ 3 ปี ซึ่ง
ปัจจบุนัได้มีการตอ่อายสุญัญาเรียบร้อยแล้ว สิน้สดุสญัญาวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 นอกจากนี ้ที่ผา่นมาบริษัทได้ก่อสร้างสิ่ง
ปลกูสร้างอื่นๆ เพิ่มเติมบนที่ดินเช่าดงักลา่ว ได้แก่ อาคารโรงอาหาร หรือพืน้ท่ีโลง่มีหลงัคาคลมุ เป็นต้น 

โรงงานคลอง 13 ปัจจุบนัเป็นฐานการผลิตสินค้าของบริษัท มีกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ทัง้หมดของบริษัทเป็นเจ้าของ
กรรมสทิธ์ิร่วมกนัในที่ดินเปลา่ซึง่เป็นที่ตัง้ของโรงงานนี ้ซึง่บริษัทได้ลงทนุก่อสร้างอาคาร โรงงาน และสิง่ปลกูสร้างตา่งๆ  บน
ที่ดินดงักลา่ว โดยได้เร่ิมก่อสร้างในปี 2553 การก่อสร้างได้แล้วเสร็จและเร่ิมสายการผลติแรกในเดือนเมษายน 2555 ปัจจบุนั
บริษัทได้ท าสญัญาเช่าที่ดินดงักล่าวอายสุญัญาเช่า 20 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2556 สิน้สดุสญัญาวนัที่ 30 กันยายน 
2576 และเมื่อพ้นระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัเร่ิมต้นของสญัญา บริษัทมีสิทธิซือ้ที่ดินดงักลา่ว ในราคาเฉลี่ยของราคาประเมิน
โดยผู้ประเมินราคาอิสระสองรายที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ซึง่ปัจจบุนัยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณา 

บริษัทเห็นโอกาสทางการตลาดและให้ความส าคญักับการลงทุนขยายการผลิตเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตใน
อนาคตมากกว่าการลงทุนในท่ีดินโรงงาน จึงได้ตดัสินใจท าสญัญาเช่าแทนการซือ้ทนัที ทัง้นี ้เนื่องจากโรงงานบางชันมีพืน้ที่
ค่อนข้างเลก็และไมส่ามารถขยายเพิ่มเติมได้อีก บริษัทจึงรวมฐานการผลิตจากโรงงานบางชนัไปรวมกบัโรงงานคลอง 13 ซึ่ง
แล้วเสร็จในปี 2558 และดดัแปลงโรงงานบางชนัให้เป็นฐานการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ ในขณะที่โรงงานคลอง 13 เป็น
โรงงานใหมแ่ละมีขนาดใหญ่เพียงพอท่ีจะรองรับการขยายก าลงัการผลติได้อีก รวมถึงการย้ายการผลติของโรงงานบางชนัมา
ที่โรงงานคลอง 13 ด้วย ซึง่การรวมศนูย์การผลติดงักลา่ว ช่วยให้การบริหารจดัการและการใช้ทรัพยากรร่วมกนั เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้ในด้านการผลิต คลงัสินค้า และระบบโลจิสติกส์ ซึ่งท าให้บริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ลดลงใน
ระยะยาว ส าหรับการเช่าที่ดินที่โรงงานคลอง 13 นัน้ ในอนาคตหากบริษัทมีกระแสเงินสดเหลือจากการด าเนินงานและการ
ขยายกิจการตามสมควรแล้ว บริษัทจะพิจารณาซือ้ที่ดินดงักลา่วจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ตามหลกัการที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 11/2556 เมื่อวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2556 รวมทัง้จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และ
กฎเกณฑ์ที่ เ ก่ียวข้องกับการท ารายการระหว่างกัน และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นต่อไป ปัจจุบนักระแสเงินสดคงเหลือของบริษัท ได้จดัเตรียมไว้ส าหรับการ
ขยายกิจการเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต สทิธิในการซือ้ที่ดินดงักลา่วจึงอยูร่ะหวา่งการพิจารณา 
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อยา่งไรก็ตาม ในระหวา่งการเช่าที่ดินดงักลา่ว บริษัทอาจมีความเสีย่งในกรณีที่บริษัทท าผิดสญัญาเช่า และมีผลให้
สญัญาเช่าต้องสิน้สดุลง ซึ่งในกรณีนีอ้าคาร โรงงาน และสิ่งปลกูสร้างต่างๆ ที่บริษัทได้ลงทนุก่อสร้างบนที่ดินเช่า จะตกเป็น
ของผู้ ให้เช่า โดยบริษัทจะไม่ได้รับการชดเชยใดๆ อีกทัง้จะต้องตัง้ด้อยคา่เงินลงทนุในสินทรัพย์ถาวรในสว่นที่ได้ก่อสร้างบน
ที่ดินเช่าดงักลา่ว  

ทัง้นี ้บริษัทมีภาระต้องจ่ายค่าเช่าตามสญัญาดงักลา่วทกุเดือนเป็นจ านวนเงินรวม 542,136 บาทต่อเดือน และมี
อตัราค่าเช่าเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.0 - 3.0 ต่อปี นบัตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2557 เป็นต้นไป  ปัจจุบนั ปี 2559 บริษัทจึงมีภาระต้อง
จ่ายค่าเช่าจ านวน 587,585 บาทต่อเดือน ซึ่งบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอตอ่การช าระคา่เช่าดงักลา่วได้ รวมทัง้การปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขอื่นๆ ของสญัญาเช่า เช่น การดแูล บ ารุงรักษาซ่อมแซม อาคาร โรงงาน สิ่งปลกูสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
ตลอดไป การช าระค่าภาษีอนัเก่ียวข้องกบัทรัพย์สินที่เช่า เป็นต้น เป็นสิ่งที่บริษัทต้องปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัดอยูแ่ล้ว และ
เช่ือว่าบริษัทจะสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขของสญัญาได้ทุกประการ และไม่มีเหตุให้บริษัทต้องถูกยกเลิกสญัญาก่อน
ก าหนดเวลา ประกอบกบัผู้ให้เช่าเป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทประมาณร้อยละ 75 และมีสว่นร่วมในการบริหารงาน สร้าง
ความเจริญเติบโตให้แก่กิจการของบริษัท จึงเช่ือมัน่ได้ว่าการท าสญัญาเช่าที่ดิน/ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างในครัง้นี ้จะไม่มี
ผลกระทบตอ่การผลติและการด าเนินงานของบริษัทในอนาคต  

 
3.2  ความเสี่ยงจากการแข่งขนัทางธุรกิจ 

ในปัจจุบันสภาวะการแข่งขันในธุรกิจเคร่ืองดื่มค่อนข้างสูง ทัง้จากผู้ ประกอบการในธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
เคร่ืองดื่มที่มีอยูจ่ านวนมาก และการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ การสามารถทดแทนกนัได้ง่ายของเคร่ืองดื่มในแตล่ะ
ประเภท และการออกสินค้าใหม่ของผู้ประกอบการต่างๆ ตลอดจนการท ากิจกรรมทางการตลาด และการใช้งบโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ที่เพิ่มขึน้อย่างตอ่เนื่อง เพื่อเพิ่มหรือรักษาสว่นแบ่งการตลาดของผู้ประกอบการต่างๆ สง่ผลให้การแข่งขนัใน
ธุรกิจคอ่นข้างรุนแรง 

ดงันัน้ เพื่อเป็นการลดความเสีย่งจากการแขง่ขนัท่ีอาจท าให้บริษัทต้องสญูเสยีสว่นแบง่การตลาด บริษัทจึงได้มีการ
เตรียมความพร้อมเสมอเพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจ อีกทัง้มีการปรับตัวให้ทันกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีแนวโน้ม
เปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ  โดยการพฒันาสนิค้าให้มีความหลากหลายส าหรับกลุม่ผู้บริโภคตา่งๆ  และการสร้างแบรนด์ให้มีความ
แข็งแกร่งเพื่อเพิ่มมลูค่าและความแตกต่างในตลาด ซึ่งไม่เพียงแค่การพฒันาเพื่อออกเคร่ืองดื่มใหม่ๆ ที่เน้นสขุภาพ รสชาติ 
หรือความสวยงามจากการบริโภคเทา่นัน้ แตย่งัได้พฒันาด้านอื่นๆ ซึง่รวมถึงการออกแบบบรรจภุณัฑ์ให้สวยงาม สร้างความ
คุ้มค่า คณุค่าทางโภชนาการและความปลอดภยั ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคให้ได้สงูสดุ เพื่อสร้างมลูคา่เพิ่ม
ให้กบัตวัสินค้า ตลอดจนมีการสง่เสริมการขายในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้เข้าถึงกลุม่ลกูค้าเป้าหมายให้ได้มาก
ที่สดุ รวมทัง้ให้กลบัมาซือ้ซ า้ให้มากที่สดุ 

 

3.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวตัถุดิบ 

วตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลิตสินค้า ได้แก่ น ้าตาลทรายหรือน ้าเชื่อมบริสทุธ์ิ (Liquid Sucrose) ซึ่งเป็นวตัถดุิบหลกัใน
การผลติเคร่ืองดื่ม และ เม็ดพลาสติกพีอีที (PET : Polyethylene Terephthalate) ซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัในการผลติบรรจภุณัฑ์ขวด
พีอีที บริษัทจดัหาด้วยการซือ้จากผู้ขายในประเทศ ซึง่วตัถดุิบดงักลา่วเป็นสนิค้าโภคภณัฑ์ (Commodity Product) ที่มีราคาขึน้
ลงตามอปุสงค์และอปุทานในตลาด หากราคาของวตัถดุิบดงักลา่วปรับตวัสงูขึน้ อาจสง่ผลกระทบให้บริษัทมีต้นทนุการผลิต
เพิ่มขึน้ได้ นอกจากนี ้บริษัทยงัมีวตัถดุิบหลกัประเภทอื่นที่ใช้ผลติสินค้า ได้แก่ น า้ผลไม้เข้มข้น ผงกาแฟ เป็นต้น ซึง่มีมลูคา่การ
สัง่ซือ้ในสดัสว่นที่ไมม่ากนกั โดยสดัสว่นการสัง่ซือ้วตัถดุิบตา่งๆ ดงักลา่วไมเ่กินกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่การสัง่ซือ้รวม 
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เม็ดพลาสติกพีอีที สินค้าของบริษัทส่วนใหญ่บรรจุในขวดพลาสติกพีอีทีชนิดทนความร้อน (Hot fill) ที่บริษัท
สามารถผลติได้เองในโรงงานของบริษัท  ซึง่ต้นทนุการผลติขวดนบัเป็นต้นทนุหลกัในการผลติสินค้าของบริษัทด้วย โดยราคา
เม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลติขวดมีความผนัแปรตามราคาซือ้ขายของตลาดโลกและการเพิ่มขึน้ของราคาน า้มนัดิบ ดงันัน้การ
ปรับราคาขึน้หรือลดลงของเม็ดพลาสติกจะมีผลกระทบโดยตรงตอ่ต้นทนุการผลติบรรจุภณัฑ์ขวดของบริษัท เนื่องจากต้นทนุ
การผลิตขวดสว่นใหญ่มาจากต้นทนุเม็ดพลาสติก อย่างไรก็ตาม ราคาน า้มนัลดลงอย่างต่อเนื่อง สง่ผลให้ราคาวตัถดุิบเม็ด
พลาสติกพีอีทีลดลงบางสว่น 

น ้าตาล ขึน้กับอ้อยซึ่งเป็นพืชผลทางการเกษตรที่มีผลผลิตขึน้อยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ และสภาพแวดล้อมที่
เปลีย่นแปลงไปมากจากภาวะโลกร้อนในปัจจบุนั หรืออาจได้รับผลกระทบจากภยัธรรมชาติ ซึง่สง่ผลกระทบต่อผลผลติน า้ตาล
ทรายที่อาจมีการขาดแคลนในบางช่วง หรืออาจมีราคาสงูขึน้ จากความไม่สมดลุของอปุสงค์และอปุทานในตลาดได้ แต่ทัง้นี ้
บริษัทได้สัง่ซือ้น า้ตาลทราย หรือน า้เช่ือมบริสทุธ์ิจากผู้ขายในประเทศ ซึ่งในปัจจุบนัราคาน า้ตาลทรายในประเทศถกูก าหนด
โดยส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทรายและไม่ได้มีการเปลีย่นแปลงขึน้ลงของราคาบ่อยนกั ที่ผ่านมาบริษัทได้รับ
การยืนยนัปริมาณตามความต้องการใช้ ของบริษัทจากผู้ขายเพื่อให้มีเพียงพอกบัเป้าหมายยอดขายที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละปี 
จึงคาดวา่จะไมม่ีผล กระทบตอ่การขาดแคลนวตัถดุิบดงักลา่ว 

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนกัถึงความเสี่ยงของวตัถดุิบดงักลา่ว และได้มีการบริหาร ความเสี่ยงจากการขาดแคลน
วตัถดุิบและการปรับตวัของราคาวตัถดุิบ โดยมีการติดตาม การเปลี่ยนแปลงของราคาวตัถดุิบในแตล่ะช่วงเวลา และวิเคราะห์
แนวโน้มของราคาวตัถดุิบ รวมถึงการประเมิน ความต้องการใช้วตัถดุิบในการผลิต เพื่อให้บริษัทวางแผนการสัง่ซือ้วตัถดุิบให้
สอดคล้องกับแผนการผลิต ป้องกันการขาดแคลนวตัถุดิบ และมีการจัดเก็บสินค้าอย่างเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไป 
เพื่อให้มีต้นทนุการผลติที่ดีที่สดุ โดยไมจ่ าเป็นต้องเก็บ (Stock) วตัถดุิบไว้มากเกินความจ าเป็น และวตัถดุิบบางประเภทที่ต้องใช้
จ านวนมาก บริษัทจะก าหนดปริมาณความต้องการร่วมกบัผู้ผลิตเป็นรายปี และท าการสัง่ซือ้วตัถดุิบลว่งหน้าไว้เป็นบางสว่นใน
ราคาที่ตกลงกนั เพื่อป้องกนัความผนัผวนของราคา และสร้างความเช่ือมัน่วา่จะไมม่ีปัญหาการขาดแคลนวตัถดุิบในการผลติ 
นอกจากนี ้ในการสัง่ซือ้วตัถดุิบที่ส าคญัในแต่ละรายการ บริษัทมีการเปรียบเทียบราคา คณุภาพ และเง่ือนไขอื่นๆ ของผู้ขาย
อยา่งน้อย 2 - 3 ราย เพื่อป้องกนัการถกูเอารัดเอาเปรียบ รวมทัง้มีการแลกเปลีย่นข้อมลูในลกัษณะพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั 

 
3.4  ความเสี่ยงจากการพัฒนาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ 

ในการออกผลิตภณัฑ์ใหม่แต่ละครัง้ ต้องใช้เงินลงทนุค่อนข้างสงู โดยเฉพาะการท าการตลาด รวมถึงการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขาย เพื่อให้สินค้าเป็นท่ีรู้จกั ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค และสามารถสร้างยอดขายใน
ระดบัท่ีนา่พอใจให้กบัผลติภณัฑ์ใหมน่ัน้ ซึง่บริษัทอาจมีความเสีย่งจากการลงทนุหากผลติภณัฑ์ใหมไ่ม่ได้รับการตอบรับหรือ
เป็นที่ช่ืนชอบของผู้บริโภค โดยเฉพาะในสภาวะที่มีการแขง่ขนัสงูในธุรกิจและมีการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ของคู่แข่งในตลาด
จ านวนมาก  

บริษัทตระหนกัถึงความเสี่ยงดงักลา่ว และได้ให้ความส าคญักบัการเตรียมความพร้อมในการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ 
เพื่อลดความเสี่ยงจากความล้มเหลวในการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ ตัง้แต่ขัน้ตอนการวิจัยและพฒันา  มีหน่วยงานวิจัยและ
พฒันาที่เป็นอิสระจากหน่วยงานอื่น เพื่อท าหน้าที่พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่อย่างเป็นขัน้ตอน ทัง้ด้านการวิเคราะห์โอกาสทาง
ธุรกิจ กลยทุธ์ทางการตลาด การพฒันา ออกแบบ ทดสอบ วิจยัด้วยแลป็ของบริษัทเอง คดัเลอืกผลติภณัฑ์ใหม ่เพื่อให้ตรงกบั
ความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย โดยในการออกผลติภณัฑ์ใหมแ่ตล่ะครัง้ บริษัทจะเน้น “ความใหม”่ ที่แตกตา่งและเป็น
สาระส าคญัของผลิตภณัฑ์ที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค มีการทดสอบรสชาติ คณุภาพของผลิตภณัฑ์ใหม่ ตลอดจน
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การทดสอบตลาด และการวางแผนแนะน าผลิตภณัฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจัดกิจกรรมทางการ
ตลาด เพื่อผลกัดนัให้กลุม่ลกูค้าเป้าหมายเกิดการทดลองผลิตภณัฑ์ใหม่และการซือ้ซ า้ เพื่อให้มัน่ใจว่าการออกผลิตภณัฑ์
ใหม่จะมีอตัราความส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ รวมทัง้พฒันาผลิตภณัฑ์เดิมอย่างต่อเนื่อง จากการค้นคว้างานวิจัย การส ารวจ
ตลาดเพื่อทราบความต้องการของผู้บริโภคที่เปลีย่นแปลงตลอดเวลา  

3.5  ความเสี่ยงจากภยัทางธรรมชาต ิ

จากเหตกุารณ์อทุกภยัครัง้ใหญ่ของประเทศในปี 2554 สง่ผลให้พืน้ที่หลายแห่งได้รับผลกระทบและเสียหายเป็นวง
กว้าง รวมถึงบริเวณที่ตัง้โรงงานบางชนั และโรงงานคลอง 13 ที่มีน า้ทว่มขงัถนนหน้าโรงงาน ตลอดจนเหตกุารณ์ภยัแล้งในปี 
2558 ซึ่งส่งผลให้ อ.ล าลกูกา เป็นพืน้ที่ประสบพิบตัิภยัหลงัจากสถานีผลิตน า้ประปาไม่สามารถจ่ายน า้ได้ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทยงัคงสามารถบริหารจดัการความเสี่ยงดงักลา่วและผ่านทัง้ 2 เหตกุารณ์ดงักลา่วข้างต้นมาได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆ 
ต่อความสามารถผลิตสินค้าป้อนความต้องการแก่ผู้บริโภค แม้ระหว่างเหตกุารณ์อทุกภยัปี 2554 การขนสง่สินค้าจะได้รับ
ผลกระทบบ้างก็ตาม 

ทัง้นี ้ที่ตัง้ของโรงงานคลอง 13 เป็นพืน้ที่ปลายน า้และอยู่ใกล้แนวเส้นทาง Floodway (ทางน า้หลาก) ที่ถูกก าหนด
ตามแผนแม่บทของการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ของภาครัฐ เพื่อป้องกนัน า้ท่วมพืน้ที่เศรษฐกิจหลกัของประเทศด้านฝ่ัง
ตะวนัออกของแมน่ า้เจ้าพระยา จึงมีความเสีย่งตอ่การเกิดภาวะน า้ทว่มบริเวณพืน้ท่ีตัง้โรงงาน และอาจเกิดความเสยีหายตอ่
ทรัพย์สินได้ อย่างไรก็ตามโรงงานแห่งนีเ้ป็นโรงงานใหม่ที่ได้เร่ิมก่อสร้างในช่วงปี 2553 และได้มีการออกแบบตวัอาคาร
โรงงาน ที่ตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ต่างๆ โดยยกระดบัความสงูของพืน้ชัน้ลา่งให้มีความสงูจากระดบัพืน้ผิวถนนประมาณ 
2.20 เมตร ซึ่งสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการถูกน า้ท่วมตัวโรงงานได้ในระดับหนึ่ง รวมทัง้บริษัทได้ท าประกันภัย
ครอบคลมุความเสียหายที่เกิดจากภยัพิบตัิทางธรรมชาติกรณีน า้ท่วมส าหรับโรงงานทัง้สองแห่งไว้ด้วย โดยประกนัภยัจ ากัด
ความคุ้มครอง กรณีที่เกิดความสญูเสีย หรือเสียหายจากภยัน า้ท่วมในวงเงินไม่เกิน 360 ล้านบาทต่อเหตกุารณ์แต่ละครัง้ และ
ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั (ใช้ร่วมกนัระหวา่งการประกนัภยัความเสีย่งทรัพย์สนิและการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั) 

นอกจากนี ้เพื่อรับมือกับภัยแล้ง บริษัทได้สร้างและจัดหาแหล่งน า้ส ารองเพิ่มเติม เตรียมพร้อมส าหรับปัญหา
ดงักล่าวไว้เช่นเดียวกัน โดยหากเกิดภาวะฉุกเฉิน สถานีผลิตน า้ประปาในพืน้ที่ไม่สามารถจ่ายน า้ได้อีกในอนาคต บริษัท 
ยงัคงสามารถจดัหาน า้เพียงพอตอ่การผลติสินค้าได้อีกไมต่ ่ากวา่ 3 เดือน ซึ่งบริษัทประเมินแล้ววา่เป็นระยะเวลาที่เหมาะสม
หากเกิดการหยดุชะงกัในการผลติขึน้ 

3.6 ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

 สืบเนื่องจากการจ าหน่ายเงินลงทนุใน PT. Sappe Indonesia (“Sappe Indo”) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
51 ไปในเดือนธันวาคม 2559 ส่งผลให้ปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่อยทางตรงที่ตัง้อยู่ในต่างประเทศ 1 แห่ง ได้แก่ Sappe 
Europe s.r.o (“Sappe Europe”) จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศสโลวาเกีย ด าเนินธุรกิจจดัจ้างผลติ จ าหนา่ยและท าการตลาด
เคร่ืองดื่มเซ็ปเป้ในแถบประเทศยโุรป โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 60 และมีบริษัทยอ่ยทางอ้อมที่ตัง้อยู่ในต่างประเทศ 
3 แห่ง ได้แก่ 1) Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศฮ่องกง ด าเนินธุรกิจน าเข้า 
สง่ออก และจดัจ าหน่ายสินค้า 2) Sappe Hong Kong Company Limited จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศฮ่องกง ด าเนินธุรกิจ
ด้านบริหารจดัการ และ 3) Sappe Trading (Shanghai) Company Limited จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศจีน ด าเนินธุรกิจ
น าเข้า สง่ออก และจดัจ าหน่ายสินค้า โดยทัง้ 3 บริษัท ถือหุ้นโดยบริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (บริษัทย่อยที่
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ซึ่งการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยในต่างประเทศดงักลา่ว อาจได้รับ
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ผลกระทบจากปัจจยัความเสีย่งตา่งๆ ทัง้จากปัจจยัภายในที่เกิดจากการด าเนินงานของบริษัทย่อยเอง และปัจจยัภายนอกต่างๆ 
เช่น ภาวะเศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค ก าลงัซือ้ เสถียรภาพทางการเมือง กฎหมาย อตัราภาษี และอตัราแลกเปลี่ยนของ
ประเทศนัน้ๆ  เป็นต้น    ซึ่งหากมีเหตกุารณ์ใดๆ ที่มากระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยอยา่งมีนยัส าคญั ก็อาจสง่ผล
กระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทได้  

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ก าหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไว้อย่างชัดเจน โดยการลงทุนใน
ต่างประเทศที่ผ่านมา บริษัทได้พิจารณาอยา่งรอบคอบ ทัง้ด้านโอกาสการเติบโต และความเสี่ยงของการลงทนุ ซึ่งการลงทนุ
ดงักล่าวเป็นการร่วมทุนกับนกัธุรกิจในประเทศนัน้ๆ ที่มีความเช่ียวชาญในธุรกิจ และมีการวางแผนงานการด าเนินธุรกิจ      
การขายและการตลาดร่วมกนั ตลอดจนมีการรายงานและการติดตามผล การด าเนินงานของบริษัทยอ่ยอยา่งสม ่าเสมอ 

3.7 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ  

บริษัทมีรายได้จากการสง่ออกสนิค้าไปจ าหนา่ยในตา่งประเทศ โดยในปี 2559 มีรายได้จากการสง่ออกร้อยละ 65 ของ
รายได้จากการขายรวม โดยการส่งออกดงักล่าวมีการขายเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ในขณะท่ีวตัถุดิบเกือบ
ทัง้หมดเป็นการสัง่ซือ้จากในประเทศ ท าให้บริษัทมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่อตัราแลกเปลี่ยนมีความผนัผวน 
อาจสง่ผลกระทบต่อการก าหนดราคาขายและยอดขายของบริษัท โดยหากเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึน้ รายได้จากการสง่ออก
เมื่อแปลงคา่เป็นเงินบาทจะลดลง ซึง่สง่ผลกระทบในทางลบตอ่รายได้และก าไรของบริษัทได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนกัถึงความเสี่ยงดงักลา่ว จึงมีการก าหนดนโยบายที่เหมาะสมเข้าท าสญัญาขายอตัรา
แลกเปลี่ยนลว่งหน้าในทกุๆ เดือนเพื่อลดความผนัผวน ของอตัราแลกเปลี่ยนให้มีเสถียรภาพมากขึ น้ มีการก าหนดราคาขาย
ในตลาดต่างประเทศ แต่ละครัง้ให้ครอบคลมุความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนในระดบัหนึ่ง ตลอดจนมีการติดตามข่าวสาร
ต่างๆอย่างใกล้ชิด เพื่อประกอบการตดัสินใจได้อย่างรวดเร็วทนัท่วงที โดยมีนโยบายการเงินของบริษัท ซึ่งก าหนดให้ฝ่าย
บริหารและฝ่ายการเงินติดตามการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเป็นประจ าทกุเดือน 

 
3.8 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถอืหลกัทรัพย์ 

3.8.1  ความเสี่ยงจากการมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที่มีอ านาจก าหนดนโยบายการบริหาร  

ปัจจุบนั ครอบครัวรักอริยะพงศ์ ถือหุ้นเสียงข้างมาก โดยคิดเป็นร้อยละ 74.835  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทหลงัเพิ่มทุน ซึ่งเป็นสดัส่วนที่ท าให้ครอบครัวรักอริยะพงศ์ ยงัคงสามารถควบคมุมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้
เกือบทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการแตง่ตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอื่นที่ต้องใช้เสยีงสว่นใหญ่ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้ น ตลอดจน
เร่ืองที่กฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท
อาจมีความเสีย่งจากการไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อถ่วงดลุเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีการถ่วงดลุอ านาจดงักลา่ว บริษัทจึงได้
จัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และได้ก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน การมอบ
อ านาจให้แก่กรรมการและผู้บริหารอยา่งชดัเจน มีการแตง่ตัง้บคุคลภายนอก ที่เป็นอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทและ
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 4 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้สิน้ 9 ท่าน ซึ่งในจ านวนนีเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อ
ท าหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดลุการตดัสนิใจ และพิจารณาอนมุตัิรายการตา่งๆ ก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้บริษัทได้
ก าหนดมาตรการ การท ารายการกบับุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยจ ากดัการออกเสียงของผู้ที่เก่ียวข้อง 
นอกจากนีบ้ริษัทยงัจดัให้มีหนว่ยงานตรวจสอบภายในโดยการวา่จ้างบริษัทผู้ช านาญการจากภายนอกที่ปฏิบตัิงานเป็นอิสระ



24 
 

และขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่หลกัในการดูแลระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามระบบที่ได้
ก าหนดไว้ ทัง้นี ้เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้นถึงความโปร่งใส และถ่วงดลุอ านาจในการบริหารงานของบริษัท 

3.8.2 ความเสี่ยงเร่ืองผลกระทบจากราคาหลักทรัพย์จากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ
ของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซ่ึงมีราคาใช้สิทธิต ่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนต่อประชาชนในครัง้นี ้ 

ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 4/2556 เมื่อวนัท่ี 28 ตลุาคม 2556 ได้มีมติอนมุตัิการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ ให้แก่ผู้บริหาร 
(รวมถึงผู้บริหารที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ) และพนกังานของบริษัท (จดข้อจ ากดัการโอน) จ านวน 4,620,000 หนว่ย อาย ุ4 ปี 
นบัจากวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ อตัราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั ราคาการใช้สิทธิ 10.125 
บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) ซึ่งผู้บริหารและพนกังานที่ได้รับจดัสรรใบส าคญั
แสดงสทิธิจะเร่ิมทยอยใช้สทิธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัทได้ตัง้แตใ่บส าคญัแสดงสทิธิอายคุรบ 12 เดือน  

ราคาการใช้สิทธิดงักลา่ว ต ่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ประชาชนในครัง้นีเ้ท่ากบั 10.125 บาทต่อ
หุ้น หรือต ่ากว่าร้อยละ 25 ดงันัน้ ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงจากการมีต้นทนุในการถือหุ้นสามญัสงูกว่าต้นทุนการใช้สิทธิของ
ผู้บริหารและพนกังานที่ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ และอาจมีความเสี่ยงที่ราคาหุ้นอาจลดต ่าลง หากผู้บริหารและพนกังานขาย
หุ้ นหลังการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ  นอกจากนี ้ผู้ ลงทุนจะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) และ
ผลกระทบด้านสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) ในกรณีผู้บริหารและพนกังานใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดง
สิทธิทัง้จ านวน โดยผู้ลงทนุจะมีสว่นแบ่งก าไรและสิทธิออกเสียงลดลงร้อยละ 1.52 ค านวณจากฐานทนุช าระแล้วภายหลงั
การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งมีจ านวนรวมทัง้สิน้ 304,620,000 หุ้ น ส าหรับ
ผลกระทบด้านราคาหุ้น (Price Dilution) หากค านวณผลกระทบดงักลา่วโดยใช้ราคาเฉลี่ย 31.75 บาท ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 
2559 จะมีผลกระทบทางลบตอ่ราคาหุ้นเพียงร้อยละ 0.77 

อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบดงักลา่วข้างต้นจะยงัไมเ่กิดขึน้ทัง้หมดทนัที เนื่องจากเง่ือนไขของระยะเวลาการใช้สทิธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ก าหนดให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้หลงัจากมีอายุครบ 12 เดือนนบัจากวนัที่ออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิ ณ วนัที่ 25 มิถนุายน 2557 โดยสามารถใช้สิทธิครัง้แรกได้ไมเ่กินร้อยละ 20 ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจดัสรร และในทกุๆ 6 เดือนหลงัวนัใช้สิทธิครัง้แรกสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 
ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 55 ร้อยละ 70 และร้อยละ 100 ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละคน
ได้รับจัดสรร นอกจากนี ้การจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดความมุ่งมัน่ในการ
ปฏิบตัิหน้าที่อย่างเต็มก าลงัความสามารถ เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท อนัจะส่งผลต่อมูลค่าทางธุรกิจให้เพิ่มสงูขึน้ใน
อนาคตและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของสนิทรัพย์ถาวรท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจที่ส าคญั สรุปได้ดงันี ้ 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ      

วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดิน 119.37 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 
2. อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 278.07 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 
3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 647.78 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 
4. เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ และ

เคร่ืองใช้ส านกังาน 
38.36 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

5. ยานพาหนะ 9.55 เป็นเจ้าของ / 
ผอ่นช าระตาม
สญัญาเชา่
การเงิน 

บางส่วนยังผ่อนช าระตามสัญญาเช่า
การเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
บริษัทมียอดคงค้างเจ้าหนีต้ามสญัญาเช่า
การเงิน 0.20 ล้านบาท 

6. สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้างและ
ติดตัง้ 

19.33 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

รวม 1,112.46   
หมายเหต ุ:  บริษัทมี อาคาร สว่นปรับปรุงอาคาร สว่นปรับปรุงที่ดิน สินทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง รวมถึงเคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ของสินทรัพย์ดงักล่าว 

ตัง้อยูบ่นที่ดินซึง่บริษัทท าสญัญาเชา่กบัผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

  
4.2 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สทิธิบตัร และลขิสทิธ์ิ รายละเอียด
มีดงันี ้

รายการ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ       

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

ลขิสทิธ์ิซอฟต์แวร์1/ 13.50 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 
เคร่ืองหมายการค้าและลขิสทิธ์ิ2/ 43.40 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 
คา่ออกแบบผลติภณัฑ์ 1.46 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

รวม 58.36   

หมายเหต ุ:  1/ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ตดัจ าหนา่ย 3-10 ปี 
 2/ เคร่ืองหมายการค้า และลขิสทิธ์ิ ตดัจ าหนา่ยตามอายสุทิธิบตัรหรือลขิสทิธ์ินัน้ๆ 
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4.3 สัญญาที่ส าคัญของบริษัท 

4.3.1 สัญญาเช่า 

4.3.1.1  สญัญาเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน  

บริษัทท าสญัญาเช่าที่ดินเปล่า / ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง กับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เพื่อใช้เป็นที่ตัง้อาคาร
โรงงานและคลงัสนิค้าของบริษัท 2 แหง่ ดงันี ้

4.3.1.1 โรงงานบางชนั  ตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมบางชนั ถนนเสรีไทย เขตคนันายาว กรุงเทพฯ ขนาดที่ดิน  2 ไร่ 
1 งาน 88.2 ตารางวา โดยบริษัทท าสญัญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง ได้แก่ อาคารโรงงาน ส านกังาน และสิ่งปลกู
สร้างตา่งๆ รวมทัง้ได้ก่อสร้างสิง่ปลกูสร้างอื่นๆ เพิ่มเติมซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของบริษัทบนท่ีดินเช่าดงักลา่ว  

4.3.1.2  โรงงานคลอง 13  ตัง้อยู่ที่ถนนทางหลวงชนบท ปท.3012 (เลียบคลอง 13 ฝ่ังตะวนัตก) อ าเภอล าลกูกา 
จังหวัดปทุมธานี ขนาดที่ดิน 97 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา โดยบริษัทท าสญัญาเช่าที่ดินเปล่า และได้ก่อสร้างอาคาร
โรงงานและสิง่ปลกูสร้างตา่งๆ ซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของบริษัทบนท่ีดินเช่าดงักลา่ว 

สญัญาเช่าที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างที่โรงงานบางชนั มีอายสุญัญาเช่า 3 ปี และสามารถตอ่อายสุญัญาเช่าได้คราว
ละ 3 ปี ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีการย้ายการผลิตจากโรงงานบางชันไปรวมกับโรงงานคลอง  13 เรียบร้อยแล้ว และ
ดดัแปลงโรงงานบางชนัเดิมให้เป็นฐานการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์ที่ไม่
สามารถเคลือ่นย้ายได้ ได้แก่ อาคาร สิง่ปลกูสร้าง และสนิทรัพย์อื่นๆ ที่บริษัทได้ลงทนุและติดตัง้อยูบ่นที่ดินเช่าดงักลา่ว 
มีมลูคา่ตามราคาทนุ 14.84 ล้านบาท และมลูคา่ตามบญัชีสทุธิ 7.21 ล้านบาท   

การท าสญัญาเช่าสินทรัพย์ที่โรงงานบางชนัถือเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนั ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยกรรมการที่มีสว่นได้
เสยีกบัการท ารายการไมไ่ด้ร่วมพิจารณาและออกเสยีงในการประชุมเพื่ออนมุตัิเร่ืองดงักลา่ว  

สญัญาเช่าที่ดินโรงงานคลอง 13 มีอายสุญัญาเช่า 20 ปี โดยบริษัทได้ลงทนุก่อสร้างอาคารโรงงาน และสิ่งปลกูสร้าง
ต่างๆ บนที่ดินเช่าดงักล่าว ซึ่งได้เร่ิมก่อสร้างเมื่อปี 2553 การก่อสร้างได้แล้วเสร็จและเร่ิมสายการผลิตแรกในเดือน
เมษายน 2555 ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ได้แก่ อาคารโรงงานและสิง่ปลกู
สร้าง และสนิทรัพย์อื่นๆ ที่บริษัทได้ลงทนุและติดตัง้อยูบ่นที่ดินเชา่ดงักลา่ว มีมลูคา่ตามราคาทนุ 390.36 ล้านบาท และ
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ 294.79 ล้านบาท  

การท าสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่โรงงานคลอง 13 ถือเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก             
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีสว่นได้เสีย
กบัการท ารายการไมไ่ด้ร่วมพิจารณาและออกเสยีงในการประชมุเพื่ออนมุตัิเร่ืองดงักลา่ว  

ทัง้นี ้บริษัทได้จดัให้มีการประเมินราคาที่ดิน / ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง ที่บริษัทเข้าท าสญัญาเช่าทัง้สองแหง่ โดยผู้
ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ คือ บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ตามรายงานการประเมินราคา เมื่อวนัท่ี 7 
สงิหาคม 2556 และ 8 สงิหาคม 2556 โดยมีวตัถปุระสงค์การประเมินเพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะ 
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1.1) สญัญาเช่าทีดิ่นพร้อมส่ิงปลูกสร้าง โรงงานบางชนั  

สรุปสาระส าคัญของสัญญา 
คูส่ญัญา 
 
ความสมัพนัธ์
ของคู่สัญญา
กบับริษัท 

ผูเ้ช่า :      บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 
ผูใ้หเ้ช่า :  นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ 
นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามและประธานบริษัท และถือหุ้นบริษัทร้อยละ 
1.52 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท (สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559)  

สินทรัพย์ตาม
สญัญาเช่า 

ที่ดิน อาคารโรงงาน และสิง่ปลกูสร้างตา่งๆ 
โฉนดที่ดินเลขท่ี 123454  เนือ้ที่ดิน  2 ไร่ 1 งาน 88.20 ตารางวา  
ตัง้อยู่เลขที่ 9/3 ซอยเสรีไทย 56 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10230 

อายุ สัญญา
เช่า 

3 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2556 สิน้สดุสญัญาเช่าวนัที่ 30 กนัยายน 2559 และเมื่อครบอายุสญัญา
เช่า ผู้ เช่ามีสิทธิต่ออายุสญัญาเช่าได้อีกคราวละ 3 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2559 สิน้สดุสญัญาเช่า
วนัที่ 30 กนัยายน 2562 ภายใต้ข้อตกลงและเง่ือนไขเดิม โดยจะปรับขึน้ค่าเช่าในอตัราร้อยละ 3.0 จาก
อตัราคา่เช่าสดุท้ายและปรับขึน้ทกุปีในอตัราเดียวกบัการปรับคา่เช่าแตล่ะปี 

อตัราคา่เช่า อตัราค่าเช่าสญัญาเดิมในปีที่ 3 (เดือนตลุาคม 2558 - กนัยายน 2559) มีอตัราค่าเช่าเดือนละ 412,835 
บาท และอตัราค่าเช่าสญัญาใหมใ่นปีที่ 1 (เดือนตลุาคม 2559 - กนัยายน 2560) มีอตัราค่าเช่าเดือนละ 
425,220 บาท 

วิธีการก าหนด
อตัราคา่เช่า 

อ้างอิงจากการประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ โดยมีอัตราค่าเช่าเร่ิมต้นในปีแรกส าหรับ
โรงงานและสิ่งปลกูสร้างตา่งๆ เท่ากบัราคาประเมินคา่เช่าอาคารโรงงาน และบวกด้วยค่าเช่าที่ดินสว่นท่ี
เหลอืตอ่ปี เทา่กบัร้อยละ 5 ของราคาประเมินที่ดิน และในปีที่ 2 และ 3 ปรับเพิ่มคา่เช่าร้อยละ 3.0 ตอ่ปี  

ราคาประเมิน ราคาซือ้ขายตลาด 
- ที่ดิน : 34.59 ล้านบาท (ค านวณอตัราค่าเช่าต่อปีเท่ากบัร้อยละ 5 ของราคาประเมินที่ดินสว่นที่ท า
สญัญาเช่า เทา่กบัคา่เช่าที่ดิน 53,586 บาท/เดือน) 
- อาคาร : 14.29 ล้านบาท (ราคาประเมินอาคารและสิง่ปลกูสร้างทัง้หมด) 

ราคาคา่เช่าตลาด (เฉพาะสว่นท่ีท าสญัญาเช่า) 
- พืน้ท่ีสว่นโรงงาน         130 บาท/ตรม./เดือน 
- พืน้ท่ีสว่นส านกังาน     169บาท/ตรม./เดือน 

รวมคา่เช่าอาคาร      335,550 บาท/เดือน 
- ชื่อผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ 
- วนัทีป่ระเมิน
ราคา 

บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากดั  
วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 

เ ง่ื อนไขของ
สัญญาเช่าที่
ส าคญั 

- ภายหลงัสิน้สดุสญัญาแล้ว และผู้ เช่าไมป่ระสงค์จะเช่าสถานท่ีตอ่ และผู้ ให้เช่ามีความประสงค์จะขาย
ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างอื่นๆตามสญัญานี ้ผู้ ให้เช่าตกลงให้สิทธิแก่ผู้ เช่าเลือกซือ้ได้ก่อนผู้ซือ้รายอื่นๆ 
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สรุปสาระส าคัญของสัญญา 
ในราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
- ผู้ เช่าสามารถบอกเลิกสญัญาเช่าก่อนครบก าหนดระยะเวลาในสญัญาได้ โดยผู้ เช่าบอกกลา่วให้ผู้ ให้
เช่าทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 60 วนั แตผู่้ให้เช่าไมส่ามารถบอกเลกิสญัญาก่อน
ครบก าหนดระยะเวลาได้ ทัง้นี ้หากครบก าหนดอายสุญัญาแล้ว ผู้ให้เช่าไมป่ระสงค์จะให้ผู้ เช่าเช่าพืน้ที่
อีกต่อไป ผู้ ให้เช่าต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ เช่าทราบก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาตามสญัญาไมน้่อยกวา่ 1 ปี  
- เมื่อครบก าหนดสญัญาเช่านีแ้ล้ว  และไม่มีการต่อระยะเวลาการเช่า หรือไม่ว่าสญัญาเช่าสิน้สดุลง
ด้วยเหตใุดๆ ผู้ เช่ายินยอมให้อาคารโรงงาน และสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่สร้างบนที่ดินที่เช่าก่อนและ/หรือ
ภายในระยะเวลาท่ีเช่าตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ ให้เช่าทัง้สิน้ โดยผู้ ให้เช่าไม่ต้องช าระค่าสิ่งปลกูสร้าง
ดงักล่าว เว้นแต่หาก ผู้ ให้เช่าไม่ประสงค์จะได้กรรมสิทธ์ิจากสิ่งปลกูสร้างดงักล่าวท่ีผู้ เช่าได้ท าการ
ก่อสร้างไว้ จะสามารถเรียกให้ผู้ เช่ารือ้ถอนสิง่ปลกูสร้างดงักลา่วด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ เช่าเองก็ได้  
- กรณีสญัญาสิน้สดุลงด้วยผู้ให้เช่าตกเป็นผู้ ผิดสญัญา ผู้ให้เช่าต้องช าระคา่ก่อสร้างอาคารโรงงาน และ
สิ่งก่อสร้างอื่นใดที่ผู้ เช่าได้ก่อสร้างต่อเติมขึน้มาก่อนและ/หรือภายในเวลาที่เช่า ให้แก่ผู้ เช่าในราคา
ตลาด และ/หรือราคาที่ประเมินโดยผู้ ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ซึ่งคู่สญัญาตกลงเห็นชอบร่วมกันคัดเลือกผู้
ประเมินราคา  

1.2) สญัญาเช่าทีดิ่น โรงงานคลอง 13 

สรุปสาระส าคัญของสัญญา 
คูส่ญัญา 
 
ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา
กบับริษัท 
 

ผูเ้ช่า :      บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 
ผูใ้หเ้ช่า :  คณะบคุคลรักอริยะพงศ์ 
ประกอบด้วยบุคคล 6 ท่าน ได้แก่ นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ นายอดิศกัดิ์ รักอริยะ
พงศ์ นางสมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต          
รักอริยะพงศ์ และนายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ     
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทซึ่งถือหุ้นบริษัทรวมกันร้อยละ 74.835 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท (สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

สนิทรัพย์ตามสญัญาเช่า ที่ดินเปลา่ โฉนดเลขที่ 208, 146943, 146944 และ 146945 
เนือ้ที่ดิน 97 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา ตัง้อยู่ที่ถนนทางหลวงชนบท ปท.3012 (เลียบ
คลอง 13 ฝ่ังตะวนัตก) ต.พืชอดุม อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 

อายสุญัญาเช่า 20 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2556 สิน้สดุสญัญาเช่าวนัท่ี 30 กนัยายน 2576 
อตัราคา่เช่า อตัราค่าเช่าในปีที่ 3 (เดือนตลุาคม 2558 - กนัยายน 2559) เป็นเดือนละ 159,181 

บาท และค่าเช่าในปีที่ 4 (เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) เป็นเดือนละ 
162,365 บาท 
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สรุปสาระส าคัญของสัญญา 
วิธีการก าหนดอตัราคา่เช่า อ้างอิงจากการประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ โดยมีอตัราค่าเช่าต่อปี

เร่ิมต้นในปีแรกเทา่กบัร้อยละ 5  ของราคาประเมินที่ดิน และเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.0 ตอ่
ปี ตลอดอายขุองสญัญาเช่า  

ราคาประเมิน ที่ดิน : 61.20 ล้านบาท 
  - ชื่อผูป้ระเมินราคาอิสระ 
  - วนัทีป่ระเมินราคา 

บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากดั  
วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2556 

เ ง่ือนไขของสัญญาเช่ าที่
ส าคญั 
 

- เมื่อพ้นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัที่ในสญัญาฉบบันี ้ผู้ ให้เช่าตกลงว่า หากผู้ เช่า
ประสงค์จะซือ้ทรัพย์สินที่เช่าจากผู้ ให้เช่า ผู้ ให้เช่าจะขายทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้
เช่า โดยผู้ให้เช่าและผู้ เช่าจะเลอืกผู้ประเมินราคาอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฝ่ายละหนึ่งราย 
และให้ใช้ราคาเฉลี่ยของราคาประเมินโดยผู้ ประเมินราคาอิสระทัง้สองราย 
(“ราคาประเมินเฉลีย่”) เป็นราคาในการซือ้ขายทรัพย์สนิท่ีเช่า  
- ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญานี ้ผู้ให้เช่าตกลงจะไมน่ าสถานท่ีที่เช่าไปขาย
ให้แก่บคุคลอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และหากผู้ ให้เช่าประสงค์จะขายที่ดินท่ี
ให้เช่าและสิง่ปลกูสร้างของผู้ให้เช่าบนที่ดินดงักลา่ว (ถ้ามี) เมื่อสิน้สดุระยะเวลา
การเช่า 20 ปี ตามสญัญาฉบบันี ้ผู้ ให้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ เช่าทราบลว่งหน้าเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 ปี ก่อนครบระยะเวลาการเชา่ตามสญัญา 
ทัง้นี ้การที่ผู้ ให้เช่าแจ้งให้ผู้ เช่าทราบไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ เช่าในการซือ้
ทรัพย์สนิท่ีเช่าจากผู้ให้เช่า 
- เมื่อครบระยะเวลาการเช่า 20 ปี แล้ว ผู้ ให้เช่าจะต้องเสนอขายทรัพย์สินที่เช่า
ให้แก่    ผู้ เช่าหรือเสนอให้ผู้ เช่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าตอ่ โดยหากผู้ ให้เช่าเลือกที่จะ
เสนอขายทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้ เช่า จะต้องเสนอขายในราคาประเมินเฉลี่ย 
(ราคาซือ้ขายให้ค านวณเฉพาะที่ดินไมร่วมสิง่ปลกูสร้างในทรัพย์สนิที่เช่า) หากผู้
เช่าปฏิเสธที่จะซือ้ทรัพย์สินที่เช่า หรือไมต่อบรับค าเสนอของผู้ ให้เช่าภายใน 60 วนั
นบัแต่วนัที่ได้รับค าเสนอ ผู้ ให้เช่า จึงจะมีสทิธิขายที่ดินและสิ่งปลกูสร้างของผู้ให้
เช่าบนที่ดินดงักลา่ว(ถ้ามี)ให้แก่บคุคลอื่นเมื่อครบระยะเวลาการเช่า 20 ปี ตาม
สญัญาแล้ว 
- หากผู้ ให้เช่าเลือกให้ผู้ เช่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อ ผู้ ให้เช่าจะต้องเสนอให้ผู้ เช่าเช่า
ทรัพย์สินที่เช่าต่อโดยผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าจะตกลงระยะเวลาการเช่า อตัราค่าเช่า 
ข้อก าหนด และเง่ือนไขการเช่าร่วมกนั ทัง้นี ้ผู้ ให้เช่าต้องเสนอให้เช่าทรัพย์สินท่ี
เช่าแก่ ผู้ เช่าก่อนบคุคลอื่น 
- ผู้ เช่าสามารถบอกเลิกสญัญาเช่าก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามสญัญานีไ้ด้ 
โดยผู้ เช่าบอกกลา่วให้ผู้ ให้เช่าทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกวา่ 60 
วนั แตผู่้ให้เช่าไมส่ามารถบอกเลกิสญัญาก่อนครบก าหนดระยะเวลาได้  
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สรุปสาระส าคัญของสัญญา 

- เมื่อครบก าหนดสญัญาเช่านีแ้ล้ว  และผู้ เช่ามิได้ตกลงซือ้ทรัพย์สนิท่ีเช่า หรือไมม่ี
การตอ่ระยะเวลาการเช่า หรือไมว่า่สญัญาเช่าสิน้สดุลงด้วยเหตใุดๆ เว้นแตก่รณี
ผู้ ให้เช่าผิดสญัญา ผู้ เช่ายินยอมให้อาคารโรงงาน และสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่สร้าง
บนท่ีดินท่ีเช่าก่อนและ/หรือภายในระยะเวลาท่ีเช่าตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ให้เช่า
ทัง้สิน้ โดยที่ผู้ ให้เช่าไม่ต้องช าระราคาคา่สิง่ปลกูสร้างดงักลา่ว  เว้นแตห่าก ผู้ ให้
เช่าไมป่ระสงค์จะได้กรรมสทิธ์ิจากสิง่ปลกูสร้างดงักลา่วท่ีผู้ เช่าได้ท าการก่อสร้าง
ไว้ จะสามารถเรียกให้     ผู้ เช่ารือ้ถอนสิ่งปลกูสร้างดงักลา่วด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้
เช่าเองก็ได้ 
- กรณีสัญญาสิน้สุดลงด้วยผู้ ให้เช่าตกเป็นผู้ ผิดสัญญา ผู้ ให้เช่าต้องช าระค่า
ก่อสร้างอาคาร โรงงาน และสิง่ก่อสร้างอื่นใดที่ผู้ เช่าได้ก่อสร้างตอ่เติมขึน้มากอ่น
และ/หรือภายในเวลาที่เช่าให้แก่ผู้ เช่า ในราคาประเมินเฉลี่ยส าหรับอาคารและ
สิง่ปลกูสร้างดงักลา่ว   

1.3) สญัญาเช่าอาคารส านกังาน 

สรุปสาระส าคัญของสัญญา 
คูส่ญัญา 
 

ผูเ้ช่า :      บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 
ผูใ้หเ้ช่า :  บริษัท เชียงใหม ่ชาร์ลมิชเชล จ ากดั 

ความสัมพันธ์ของคู่สัญญากับ
บริษัท 

 -ไมม่ี- 

สนิทรัพย์ตามสญัญาเช่า อาคาร 2 ชัน้คร่ึง เนือ้ที่รวมประมาณ 1,500 ตารางเมตร 
ตัง้อยู่เลขที่ 2 ซ.พระรามเก้า 28 ถ.พระราม 9 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 

อายสุญัญาเช่า 2 ปี เร่ิมตัง้แต่วันที่ 10 สิงหาคม 2557 สิน้สุดสญัญาเช่าวันที่ 9 สิงหาคม 
2559 
และต่อสญัญาใหม ่1 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 26 สิงหาคม 2559 สิน้สดุสญัญาเช่า
วนัท่ี 26 กนัยายน 2560 

อตัราคา่เช่า 162,540 บาทตอ่เดือน 
 เง่ือนไขการปรับขึน้คา่เชา่ : เมื่อมกีารตอ่สญัญาจะปรับขึน้คา่เช่าร้อยละ 5 
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1.4) สญัญาเช่าอาคารเก็บสินคา้ 

สรุปสาระส าคัญของสัญญา 
คูส่ญัญา 
 

ผูเ้ช่า :      บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 
ผูใ้หเ้ช่า :  บริษัท ไทยเวิลด์ คลงัสนิค้า จ ากดั 

ความสัมพันธ์ของคู่สัญญากับ
บริษัท 

 -ไมม่ี- 

สนิทรัพย์ตามสญัญาเช่า อาคารหมายเลข 1 เป็นพืน้ท่ีทัง้หมด 3,150 ตารางเมตร 
ตัง้อยูเ่ลขที่ 53 หมู ่4 ต าบลชมุพล อ าเภอองค์รักษ์ จงัหวดันครนายก 26120 

อายสุญัญาเช่า 1 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2558 สิน้สดุสญัญาเช่าวนัที่ 30 กนัยายน 
2559 

อตัราคา่เช่า 200,000 บาทตอ่เดือน 

4.3.2 สัญญาแต่งตัง้ผู้จัดจ าหน่าย 

คู่สัญญา /  
ความสัมพนัธ์กับบริษัท 

สาระส าคัญของบริการตามสญัญา ระยะเวลาสัญญา 

1. สญัญาระหวา่งบริษัท (“เจ้าของ
สนิค้า”) กบับริษัท แมส มาร์เก็ต
ติง้ จ ากดั  (“ผู้จดัจ าหนา่ย”) 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท:  -ไมม่ี - 

บริษัทขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทตามที่
ก าหนดในสญัญาให้แก่ผู้จัดจ าหน่าย  เพื่อ
น าไปจดัจ าหน่ายในร้านค้าปลีกและขายส่ง
ในประเทศที่ เป็น Traditional Trade และ
ไมใ่ช่ Chain Store โดยผู้จดัจ าหนา่ยจะได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นร้อยละของราคาขายสินค้า
ให้ร้านค้าสง่ 

ระยะเวลา 2  ปี (วันที่  7 เมษายน 
2558 – 6 เ มษายน  2560)  และ
สามารถต่ออายโุดยอตัโนมตัิ งวดละ 
2 ปี ตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญา 

2. สญัญาระหว่างบริษัท (“เจ้าของ
สนิค้า”) กบับริษัท เดอเบล จ ากดั 
(“ผู้จดัจ าหนา่ย”) 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท:  -ไมม่ี - 

บริษัทขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทตามที่
ก าหนดในสญัญาให้แก่ผู้จดัจ าหน่าย  เพื่อ
น าไปจดัจ าหนา่ยในร้านค้าปลกีและร้านค้า
สง่ในประเทศที่ไมใ่ช่ Chain Store โดยผู้จดั
จ าหน่ายจะได้รับค่าตอบแทนเป็นร้อยละ
ของราคาขายสนิค้าให้ร้านค้าสง่  

ระยะเวลา 3 ปี (วันที่ 10 ตุลาคม 
2556 – 9 ตุ ล าคม  2559)   และ
สามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติ งวด
ละ 3 ปี ตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน
สญัญา 

4.3.3 การประกันภยัทรัพย์สิน 

บริษัทได้ท าประกนัภยัความเสี่ยงภยัทรัพย์สิน รวมถึงการประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกั  ส าหรับโรงงานบางชนั และ
โรงงานคลอง 13 ทนุประกนัรวมทัง้สิน้ 1,299.20 ล้านบาท ซึ่งครอบคลมุมลูคา่ตามบญัชีของทรัพย์สินที่ท าประกนัภยั
ดงักลา่ว และท าประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายต่อบคุคลภายนอก ทนุประกนั 10 ล้านบาท รายละเอียดสรุปได้
ดงันี ้
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ประเภทกรมธรรม์ 
บริษัท
ประกัน 

ทรัพย์สินที่เอาประกันภยั 
ทุนประกนั 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ประกันภยั 

ผู้เอาประกันภยั 

1. กรมธรรม์ประกนัความ
เสีย่งภยัทรัพย์สนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ.  
ชบับ์สามคัคี
ประกนัภยั 

เลขที่  8,18,19 หมู่  7 ต าบลพืชอุดม       
อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 และ 
เลขที่ 9/3 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนั
นายาว กรุงเทพฯ 10230 
ความคุ้มครอง 
- สิ่งปลูกสร้างตวัอาคาร รวมถึงส่วน
ปรับปรุงตอ่เติมอาคาร ฯลฯ  
- เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้และอุปกรณ์
ส า นัก ง าน  ร วม เค ร่ื อ งตกแต่ ง
ส านกังาน 
- เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอปุกรณ์  
- สต๊อกสนิค้าส าเร็จรูป สนิค้าระหวา่ง
ผลติ วตัถดุิบ และบรรจภุณัฑ์ 

ขยายความคุ้มครอง  
- ความสูญ เสียห รื อ เสียหายต่อ
อปุกรณ์ไฟฟ้า 
-  การแตกหกัของกระจกผนงัอาคาร 
จากอบุตัิเหตจุากปัจจยัภายนอก 
-  การลักทรัพย์ซึ่งได้เข้าไปหรือออก
จากอาคารท่ีเอาประกนัภยั  
-  การลักทรัพย์ที่ไม่ปรากฎร่องรอย
การงดัแงะ 
-   ค ว าม เ สี ยหายต่ อ เ ค ร่ื อ ง จัก ร
หยดุชะงกั 
-   ความสูญเสียห รือ เสียหายต่อ
อุบัติเหตุและการลักทรัพย์ที่ปรากฎ
ร่ อ ง ร อยก า ร งั ด แ ง ะต่ อ อุ ป ก ร ณ์
อิเลค็ทรอนิกส์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
-  ความสญูเสยีของเงิน  
-  ความรับผิดต่อบคุคลภายนอก ซึ่งผู้
เอาประกนัภยัต้องรับผิดตามกฎหมาย 
ส าหรับความบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
ห รือ เสียหายต่อท รัพ ย์สินอันสืบ
เนื่องมาจากอบุตัิเหตจุากการประกอย
ก า ร ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ธุ ร กิ จ ที่ เ อ า
ประกนัภนั 

1,249.20* 31 ส.ค. 59 - 
31 ส.ค. 60 

บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั 
(มหาชน) 

 
 
 
 
 

- การประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั 50.00* 

*หมายเหตุ จ ากัดความคุ้มครอง กรณีที่เกิดความสญูเสีย หรือความเสียหายจากภยัน า้ท่วม (จ ากัดวงเงินความรับผิดชอบทัง้ 2 ส่วน คือ ส่วนที 1 การ
ประกันภยัความเสี่ยงภยัทรัพย์สิน และส่วนที่ 2 การประกันภยัธุรกิจหยดุชะงกั) วงเงินไม่เกิน 360.00 ล้านบาท ต่อเหตกุารณ์แต่ละครัง้และ
ตลอดระยะเวลาประกนัภยั 
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4.4 เคร่ืองหมายการค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

บริษัทเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าหรือตราสนิค้า (Brand Logo) ซึง่ได้จดทะเบียนตอ่กรมทรัพย์สนิทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ “เซ็ปเป้” “บิวติ ดริง้ค์” “โมกุ โมกุ” เป็นต้น โดยการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าแต่ละ
เคร่ืองหมายมีอาย ุ10 ปี นบัแตว่นัท่ีจดทะเบียนและสามารถตอ่อายไุด้คราวละ 10 ปี และบริษัทยงัมีเคร่ืองหมายการค้า
ทีจ่ดทะเบียนในตา่งประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง ได้แก่ “Mogu Mogu” เป็นต้น  

นอกจากนี ้บริษัทได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้ เดียว (Exclusive) ตามสญัญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า ท่ี
บริษัท (“ผู้ รับอนุญาต”) ท ากับบริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (“ผู้ ให้อนุญาต”) (เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกบับริษัท มี
กลุ่มครอบครัวรักอริยะพงศ์ ถือหุ้ นร้อยละ 100) ส าหรับการใช้เคร่ืองหมายการค้าทุกรายการที่ บริษัท เซปเป้              
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั เป็นเจ้าของ ทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศทัว่โลก เพื่อวตัถปุระสงค์ในการผลิต จ าหน่าย และ
โฆษณาการจ าหน่ายสนิค้าของบริษัท โดยไม่มีคา่ตอบแทน เป็นระยะเวลา 20 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัที่ 1 ตลุาคม 2556 จนถึง 
30 กนัยายน 2576 ซึ่งเคร่ืองหมายการค้าที่บริษัทได้รับอนญุาตให้ใช้ดงักลา่วเป็นเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนใน
ต่างประเทศทัง้หมด เช่น ประเทศอิสราเอล ประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น โดยสว่นใหญ่เคร่ืองหมายการค้ามีอาย ุ10 ปี 
นบัแต่วนัที่จดทะเบียนและสามารถตอ่อายไุด้ โดยบริษัทอยู่ระหวา่งการด าเนินการโอนเคร่ืองหมายการค้าเหลา่นัน้มา
จดทะเบียนในนามของบริษัท  

บริษัทจะท าการตอ่อายเุคร่ืองหมายการค้า เมื่อถึงก าหนดเวลาตอ่อาย ุนอกจากนี ้เมื่อบริษัทมีการออกผลติภณัฑ์
ภายใต้ตราสินค้าใหม่ๆ  บริษัทหรือบริษัทยอ่ยจะด าเนินการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าใหมต่ามความเหมาะสม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่ส าคญั ได้แก่ 

ล าดับที่ รูปเคร่ืองหมายการค้า เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

เลขทะเบียน  
(ประเทศที่จด

ทะเบียน) 

ระยะเวลา 

1 

 

บริษัท ค343965 

(ไทย) 

15 ต.ค. 2553 - 12 ม.ค. 
2563 

 

2 

 

บริษัท ค326260 
(ไทย) 

31 ก.ค. 2552 - 30 ก.ค. 
2562 

3 

 

บริษัท ค353901 
(ไทย) 

11 ก.พ. 2554 - 10 ก.พ. 
2564 

4 

 

บริษัท ค354273 

(ไทย) 

2 มิ.ย. 2554 – 1 มิ.ย. 
2564 
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ล าดับที่ รูปเคร่ืองหมายการค้า เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

เลขทะเบียน  
(ประเทศที่จด

ทะเบียน) 

ระยะเวลา 

5 

 

บริษัท ค353905 

(ไทย) 

2 มิ.ย. 2554 – 1 มิ.ย. 
2564 

 

6 

 

บริษัท  4-2010-006531  
(PHILIPPINES) 

6 ม.ค. 2554 - 6 ม.ค. 
2564 

7 

 

บริษัท  219682 

(ISRAEL) 

12 มี.ค. 2552 - 12 มี.ค. 
2562 

8 

 

บริษัท  D00 2010 039941    
(INDONESIA) 

5 พ.ย. 2553 - 5 พ.ย. 
2563 

9 

 

บริษัท  D00 2008 030571  
(INDONESIA) 

22 ส.ค. 2551 - 22 ส.ค. 
2561 

10 

 

บริษัท    40-1167371 
(KOREA) 

16 มี.ค. 2559 - 16 มี.ค. 
2569 

11 

 

บริษัท  40-1167370 
(KOREA) 

16 มี.ค. 2559 - 16 มี.ค. 
2569 

12 

 

บริษัท   40-1167369 

(KOREA) 

16 มี.ค. 2559 - 16 มี.ค. 
2569 

13 

   

บริษัท  40-1167368  
(KOREA) 

16 มี.ค. 2559 - 16 มี.ค. 
2569 

14 

    

บริษัท  40-1167367 
(KOREA) 

16 มี.ค. 2559 - 16 มี.ค. 
2569 
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4.5 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงันี ้

บริษัทย่อย 
วันที่บริษัท         
เข้าลงทุน 

ทุนช าระ
แล้ว 

(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นของ
บริษัท  
(ร้อยละ) 

มูลค่าเงนิ
ลงทุนตาม
ราคาทุน  
(ล้านบาท) 

สัดส่วนต่อมูลค่า
สินทรัพย์รวมของ

บริษัท 
(ร้อยละ) 

บริษทัย่อยทางตรง 
1. Sappe Europe s.r.o. 
   (“Sappe Europe”) 

1 กรกฎาคม 
2556 

0.27 60.00 0.16 0.01 

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

8 พฤษภาคม 
2558 

197.00 100.00 197.00 8.04 

บริษทัย่อยทางอ้อม 
1. Sappe Trading (Hong Kong) 

Company Limited  
   (“Sappe Trading Hong Kong”) 

23 มิถุนายน 
2558 

0.45 100.00 0.45 0.02 

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

11 ธนัวาคม  
2558 

13.98 100.00 13.98 0.57 

3. Sappe Trading (Shanghai) 
   Company Limited  
 (“Sappe Shanghai”) 

1 พฤศจิกายน 
2559 

2.65 100.00 2.65 0.11 

บริษทัร่วมทางอ้อม 
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จ ากดั* (“All Coco”)  
(เดิมชือ่: บริษทั โคโคนทั แฟคทอร่ี จ ากดั 
จดทะเบียนเปลี่ยนชือ่บริษัทเมื่อวนัที ่31 
มกราคม 2560) ซึง่มีบริษัทย่อย ดงันี ้

- บริษัท ออล โคโค จ ากดั 

- บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จ ากดั 

3 ตลุาคม 
2559 

168.00 40.00 143.86 5.87 

4.6 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่มีความเก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลกัของบริษัท ที่มีศกัยภาพในการสร้างผลก าไรและมี
โอกาสในการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มความสามารถในการท าก าไรของบริษัท หรือเป็นธุรกิจที่เอือ้ประโยชน์  (Synergy) ให้กบั
บริษัท โดยสามารถสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัทให้มีความครบวงจรมากขึน้ หรือสร้างมลูคา่เพิ่ม (Value Added) 
ให้แก่ธุรกิจของบริษัท  

บริษัทได้ก าหนดนโยบายการควบคมุและก ากบัดแูลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทนุ เพื่อให้
สามารถควบคุมดแูลการจัดการ และการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท 
รวมทัง้มีมาตรการในการติดตามการบริหารของบริษัทร่วมเพื่อดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัท โดยหากเป็น
การลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคมุและก าหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการสง่ตวัแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ และ
เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ ถือหุ้น โดยผู้แทนของบริษัทมีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการ
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บริษัทได้พิจารณาไว้ ส าหรับการลงทนุในบริษัทร่วม บริษัทไม่มีนโยบายเข้าไปควบคมุมากนกั ทัง้นี ก้ารจะสง่ตวัแทนเข้าร่วม
เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดงักล่าว บริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึน้กับข้อตกลง
ร่วมกนัเป็นส าคญั 

ปัจจุบนับริษัทมีการลงทนุในบริษัทย่อยทางตรง 2 บริษัท โดยมีการก ากบั ดแูล และติดตามการด าเนินงานของบริษัท
ย่อยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้ก าหนดไว้ ซึ่งปัจจุบนับริษัทได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัทในการแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการใน Sappe Holding ได้แก่ 
นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และ นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์  อย่างไรก็ตาม ส าหรับ Sappe 
Europe s.r.o เนื่องด้วยข้อจ ากดัทางกฎหมายของประเทศสโลวาเกีย ที่ก าหนดให้กรรมการท่ีจะด ารงต าแหนง่นัน้ ต้องมีภมูิล าเนา
อยู่ในประเทศสโลวาเกีย จึงท าให้การแต่งตัง้ตวัแทนจากบริษัทเพื่อเป็นกรรมการใน Sappe Europe s.r.o ตามนโยบายการ
ควบคมุและก ากบัดแูลบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม มีความยุง่ยากในทางปฏิบตัิ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท จึงได้อนมุตัิการ
ก าหนดกฎบัตรส าหรับคณะกรรมการและตารางอ านาจด าเนินการของ  Sappe Europe s.r.o เพื่อให้คณะกรรมการของ 
Sappe Europe  s.r.o ยดึถือและปฏิบตัิตาม เพื่อให้บริษัทใช้เป็นมาตรการเพื่อก ากบัดแูล Sappe Europe s.r.o ได้ทนัที 

ทัง้นี ้บริษัทมีการลงทนุในบริษัทร่วม 1 บริษัท คือ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จ ากดั (“All Coco”) ผา่นทาง Sappe Holding 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท รวมเป็นเงินลงทนุทัง้สิน้ 143.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของทนุจดทะเบียนของ All Coco 
โดย All Coco ถือหุ้นทัง้หมดในบริษัท ออล โคโค จ ากัด และบริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จ ากัด และประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายอาหาร เคร่ืองดื่ม แปรรูปจากมะพร้าว ภายใต้ยี่ห้อสินค้า ALL COCO ซึ่งมีผลิตภณัฑ์หลากหลายชนิด อาทิ 1) น า้
มะพร้าวบรรจขุวด 2) ไอศกรีมมะพร้าว 3) พดุดิง้มะพร้าวน า้หอม นอกจากนี ้กลุม่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ All Coco  ตกลงให้ Sappe 
Holding มีสิทธิซือ้หุ้นจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ All Coco ในจ านวนรวมไม่เกินร้อยละ 11 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัท ภายหลงั 2 ปีจากวนัที่ท าการซือ้ขายหุ้นเพิ่มทุนเสร็จสมบูรณ์ และมีสิทธิซือ้หุ้นจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นเดิมเพิ่มเติมอีก
จ านวนรวมไมเ่กินร้อยละ 9 ของหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ภายหลงั 4 ปีจากวนัท่ีท าการซือ้ขายหุ้นเพิ่มทนุเสร็จ
สมบรูณ์ โดยราคาซือ้ขายหุ้นตามสิทธิจะเทา่กบัราคาประเมินของหุ้น All Coco ซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินท่ีกลุม่ผู้
ถือหุ้นเดิมของ All Coco และ Sappe Holding ร่วมกนัแต่งตัง้ โดยกรรมการบริษัทของ All Coco มีจ านวน 2 ท่าน คือ นาง
วราภรณ์ มนสัรังษี และนางตระการจิต สธีุโสภณ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ All Coco  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

- ไมม่ี - 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

บริษัท :  บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :  ประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มเพื่อสขุภาพ   

ที่ตัง้ส านักงานและโรงงาน : 1)  ส านกังานใหญ่ และศูนย์วิจยัและพฒันาของบริษัท   

 เลขที่ 9/3 นิคมอุตสาหกรรมบางชนั ซอยเสรีไทย 56 ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว 
เขตคนันายาว กรุงเทพฯ 10230 

2) ส านกังานสาขา และโรงงาน 

เลขที่ 8 หมู่ที่ 7 ถนนทางหลวงชนบท ปท.3012 (เลียบคลอง 13 ฝ่ังตะวันตก) 
 ต าบลพืชอดุม อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 12150 

 3) ส านกังานสาขา 

  เลขที่ 2 ซอยพระรามเก้า 28 ถนนพระรามเก้า แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
  กรุงเทพฯ 10240 

เลขทะเบียนบริษัท :  0107556000591 

Home Page :  www.sappe.com 

โทรศัพท์ :  0-2319-4949 

โทรสาร :  0-2319-7337 

อีเมลนักลงทุนสัมพนัธ์  : ir@sappe.com 

ทุนจดทะเบียน :  304,620,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 304,620,000 หุ้น  
  มลูคา่หุ้นละ 1 บาท  

ทุนช าระแล้ว : 302,346,909 บาทแบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 302,346,909 หุ้น  
  มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (ข้อมูล ณ วนัที ่16 มกราคม 2560)   
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6.1 ข้อมูลบริษัทย่อย บริษัทย่อยทางอ้อม และบริษัทร่วมทางอ้อม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 มีบริษัทย่อยทัง้หมด 2 แห่ง บริษัทย่อยทางอ้อมทัง้หมด 3 แห่ง และบริษัทร่วมทางอ้อม    
3 แหง่ ดงันี ้

บริษัทย่อย 

1)  Sappe Europe s.r.o : จดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศสโลวาเกีย ด าเนินธุรกิจจัดจ้างผลิต จ าหน่ายและท า
การตลาดเคร่ืองดื่มเซ็ปเป้ในแถบประเทศยโุรป  

ส านกังาน   : Golánova 3140/5 Bratislava 821 03 
มลูคา่หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว  : 6,639 ยโูร (ประมาณ 0.27 ล้านบาท) 
ชนิดของหุ้น   : หุ้นสามญั 
จ านวนหุ้นท่ีบริษัทถือ : ร้อยละ 60 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
 

2)  บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากัด : จดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศไทย ด าเนินธุรกิจเพื่อลงทุนใน  
บริษัทยอ่ย  

ส านกังาน   : เลขที่ 8 หมู ่7 ต าบลพืชอดุม อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 
ทนุจดทะเบียน   : 197,000,000 บาท 
มลูคา่หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว  : 197,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน 
ราคาตอ่หุ้น  : 10 บาท 
ชนิดของหุ้น   : หุ้นสามญั 
จ านวนหุ้นท่ีบริษัทถือ : ร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

 
บริษัทย่อยทางอ้อม 

1)  Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited : จดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศฮ่องกง ด าเนินธุรกิจน าเข้า 
สง่ออก และจดัจ าหนา่ยสนิค้า 

ส านกังาน  : RM 907, 9/F KENBO COMM BLDG, 335-339 QUEEN'S RD, WEST, HK 
ทนุจดทะเบียน   : 100,000 ดอลลา่ร์ฮ่องกง (ประมาณ 0.45 ล้านบาท) 
มลูคา่หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว : 100,000 ดอลลา่ร์ฮ่องกง คิดเป็นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน 
ราคาตอ่หุ้น  : 10 ดอลลา่ร์ฮ่องกง 
ชนิดของหุ้น   : หุ้นสามญั 
จ านวนหุ้นท่ีบริษัทถือ  : บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

100) ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
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2) Sappe Hong Kong Company Limited : จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศฮ่องกง ด าเนินธุรกิจด้านบริหารจดัการ 

ส านกังาน  : RM 907, 9/F KENBO COMM BLDG, 335-339 QUEEN'S RD, WEST, HK 
ทนุจดทะเบียน   : 3,000,000 ดอลลา่ร์ฮ่องกง (ประมาณ 13.98 ล้านบาท) 
มลูคา่หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว : 3,000,000 ดอลลา่ร์ฮ่องกง คิดเป็นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน 
ราคาตอ่หุ้น  : 10 ดอลลา่ร์ฮ่องกง 
ชนิดของหุ้น   : หุ้นสามญั  
จ านวนหุ้นท่ีบริษัทถือ  : บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

100) ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
 

3)  Sappe Trading (Shanghai) Company Limited : จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศจีน ด าเนินธุรกิจน าเข้า สง่ออก 
และจดัจ าหนา่ยสนิค้า 

ส านกังาน    : Room 806,8/F ,Building#2 , 55 Meisheng Road, China (Shanghai)  

ทนุจดทะเบียน : 2,000,000 หยวน  (ประมาณ 10 ล้านบาท) * ข้อมูลทุนจดทะเบียน ณ วนัที่ 23 

มกราคม 2560 
มลูคา่หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว : ยงัไมไ่ด้ช าระทนุจดทะเบียน 
จ านวนหุ้นท่ีบริษัทถือ    : Sappe Hong Kong Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เซ็ปเป้ 

โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100) ถือหุ้น  
ร้อยละ 100  

 
บริษัทร่วมทางอ้อม 

1)  บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จ ากัด  : จดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศไทย ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอาหาร 
เคร่ืองดื่ม แปรรูปจากมะพร้าว ภายใต้ยี่ห้อสนิค้า ALL COCO 

ส านกังาน  : เลขที่ 139/6  หมู ่2 ต าบลหลกัสาม  อ าเภอบ้านแพ้ว จงัหวดัสมทุรสาคร 
ทนุจดทะเบียน  : 168,000,000 บาท 
มลูคา่หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว  : 168,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน 
ราคาตอ่หุ้น : 100 บาท 
ชนิดของหุ้น  : หุ้นสามญั 
จ านวนหุ้นท่ีบริษัทถือ   :  บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ  

100) ถือหุ้นร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
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2)  บริษัท ออล โคโค จ ากัด  : จดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศไทย ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายอาหาร เคร่ืองดื่ม แปรรูป
ผลติภณัฑ์จากมะพร้าว ภายใต้ยี่ห้อสนิค้า ALL COCO 

ส านกังาน  : เลขที่ 98/38  หมู ่6 ต าบลบางเมืองใหม ่ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  
  จงัหวดัสมทุรปราการ 
ทนุจดทะเบียน  : 15,000,000 บาท 
มลูคา่หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว  : 15,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน 
ราคาตอ่หุ้น : 100 บาท 
ชนิดของหุ้น  : หุ้นสามญั 
จ านวนหุ้นท่ีบริษัทถือ   :  บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จ ากัด (บริษัทร่วมทางอ้อมของบริษัท) ถือหุ้นร้อยละ 

100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

3)  บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จ ากัด : จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย ด าเนินธุรกิจจดัหาและจ าหนา่ยมะพร้าวสดใน
ประเทศ 

ส านกังาน  : เลขที่ 98/38  หมู ่6 ต าบลบางเมืองใหม ่ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  
  จงัหวดัสมทุรปราการ 
ทนุจดทะเบียน  : 2,430,000 บาท 
มลูคา่หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว  : 2,430,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน 
ราคาตอ่หุ้น : 100 บาท 
ชนิดของหุ้น  : หุ้นสามญั 
จ านวนหุ้นท่ีบริษัทถือ   : บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จ ากัด (บริษัทร่วมทางอ้อมของบริษัท) ถือหุ้นร้อยละ 

100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
 

ในระหว่างปี 2559 มีเหตุการณ์ส าคัญของบริษัทย่อย บริษัทย่อยทางอ้อม และบริษัทร่วมทางอ้อม ดังนี ้ 

บริษัทได้ท าสญัญารับโอนหุ้นของบริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (“เซ็ปเป้ โฮลดิง้”) จ านวน 999,998 หุ้น
จากกรรมการ 3 ท่านและช าระเงินลงทุนเพิ่มเติมจ านวน 7,500,000  บาท เมื่อวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2559 ต่อมาเมื่อวนัที่       
16 กันยายน 2559  เซ็ปเป้ โฮลดิง้ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนครัง้ที่ 1 จากเดิม 10,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่คือ 
167,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นจ านวนเงิน 157,000,000 บาท(จ านวน 15,700,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 
บาท) และบริษัทได้ช าระค่าหุ้ นแล้วเต็มจ านวน และเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ต่อมา เซ็ปเป้ โฮลดิง้ ได้เพิ่มทุน              
จดทะเบียนครัง้ที่ 2  โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนเงิน 30,000,000 บาท (จ านวน 3,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท) 
และบริษัทได้ช าระคา่หุ้นแล้วเต็มจ านวน  จึงท าให้ทนุจดทะเบียนช าระแล้วของ เซ็ปเป้ โฮลดิง้ ในปัจจบุนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 มีจ านวน 197,000,000 บาท 

บริษัทมีการลงทนุเพิ่มเติมในบริษัทร่วมทางอ้อม 1 บริษัท คือ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จ ากดั (“All Coco”) ผ่านทาง 
เซ็ปเป้ โฮลดิง้ ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท จ านวน 672,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาจองซือ้หุ้นละ 208.33 
บาท รวมเป็นเงินลงทนุทัง้สิน้ 140,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของทนุจดทะเบียนของ All Coco โดยด าเนินการซือ้ขาย
แล้วเสร็จในวนัท่ี 3 ตลุาคม 2559 
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บริษัทได้จดทะเบียนบริษัทย่อยทางอ้อม Sappe Trading (Shanghai) Company Limited ซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้ใน
ประเทศจีน ด าเนินธุรกิจน าเข้า ส่งออก และจัดจ าหน่ายสินค้า แล้วเสร็จเมื่อวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ที่ทุนจดทะเบียน 
500,000 หยวน  และมีการจดทะเบียนเพิ่มทนุเป็น 2,000,000 หยวน เมื่อวนัท่ี 23 มกราคม 2560  

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 9/2559 ได้มีมติให้จ าหน่ายเงินลงทุนใน PT. 
Sappe Indonesia ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จ านวน 2,550 หุ้นหรือ 51% ของทนุช าระแล้ว ซึ่งมีการลงนามในสญัญาซือ้
ขายหุ้น และได้รับช าระคา่หุ้นครบถ้วนแล้วในวนัดงักลา่ว และการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์เมื่อวนัที่ 19 ธันวาคม 2559 ทัง้นีเ้พื่อ
เพิ่มความคลอ่งตวัในการบริหารงานให้สอดคล้องกบัภาวะการแข่งขนั และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อรองรับ
แผนงานการขยายตลาดผลไม้พร้อมดื่มในประเทศอินโดนีเซีย จึงสง่ผลให้ PT. Sappe Indonesia ไม่ถือเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทอีกตอ่ไป  

ทัง้นี ้รายช่ือกรรมการของแตล่ะบริษัทปรากฎตามเอกสารแนบ  

6.2 บุคคลอ้างอิง 
1) นายทะเบียนหลักทรัพย์  
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 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. คณุสรีุย์รัตน์   ทองอรุณแสง       ทะเบียนเลขที่ 4409              
2. คณุพรทิพย์   ริมดสุติ         ทะเบียนเลขที่ 5565  
3. คณุบณัฑิต   ตัง้ภากรณ์           ทะเบียนเลขที่ 8509  
ส านกังาน : บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั (“KPMG”)  
1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 50-51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 
โทรศพัท์ :  02-677-2000 
3) ผู้ประสานงาน  
- นางสาวศรัณยา ธนาวดี   เลขานกุารบริษัท 
โทร. 02-319-4949 ตอ่ 4191   E-mail: saranya.th@sappe.com 
- นายชินวิทย์ เลศิบรรณพงษ์   ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
โทร 02-319-4949 ตอ่ 312   E-mail: ir@sappe.com 
 

6.3 ข้อมูลส าคัญอื่น 
 - ไมม่ี - 

 

mailto:SETContactCenter@set.or.th
mailto:saranya.th@sappe.com
mailto:ir@sappe.com


43 
 

ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

 
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

  ในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 304,620,000 บาท เรียกช าระแล้ว 301,788,286 บาท เป็น
หุ้นสามญั 301,788,286 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยเป็นจ านวนหุ้นที่ออกขายให้แก่ประชาชนครัง้แรก (IPO) ในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจ านวน 75,000,000 หุ้น และจากการท่ีผู้บริหารและพนกังานได้ใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ครัง้ที่ 1 (“ใบส าคญัแสดง
สทิธิ” หรือ “SAPPE-WA”) ในงวดแรกในเดือนมิถนุายน 2558 จ านวน 821,943 หุ้น ในงวดที่สองในเดือนธันวาคม 2558 
จ านวน 512,553 หุ้น และในงวดที่สามในเดือนมิถุนายน 2559 จ านวน 453,790  หุ้น (ทัง้นี้ จ ำนวนหุ้นที่เกิดจำกกำรใช้
สิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นตำม SAPPE-WA ในงวดทีสี่เ่ดือนธนัวำคม 2559 จ ำนวน 558,623 หุน้ บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ทนุช ำระแล้วต่อนำยทะเบียนกระทรวงพำณิชย์ จำกทนุจดทะเบียน 301,788,286 บำท เป็น 302,346,909 บำท ในวนัที ่
16 มกรำคม 2560)   

 
7.2 ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

ล าดับที่ ชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วน (%)            

ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
1 นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 54,123,009 17.934 
2 นายอดศิกัดิ ์ รักอริยะพงศ์ 51,969,265 17.220 
3 นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ 46,466,582 15.397 

4 นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ 44,155,202 14.631 

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

20,000,000 6.627 

6 นายสมพงศ์  ชลคดีด ารงกลุ 5,187,500 1.719 
7 นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ 4,599,179 1.524 

8 นางสมนกึ ไอศรูย์พิศาลศิริ 4,529,804 1.501 

9 เอฟดบับลวิดี ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 3,774,600 1.251 

10 กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุกรุงไทย จ ากดั 

3,638,500 1.206 

รวม 238,443,641 79.010 
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ โดยพฤติการณ์มีอิทธิผลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินการของบริษัท
อย่างมีนัยส าคัญ 

ด้วยครอบครัวรักอริยะพงศ์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จึงมีสว่นในการก าหนดนโยบายการจดัการและการ
ด าเนินงานของบริษัทโดยผา่นความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจ านวน 4 คน ได้แก่ นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ นายอดิศกัดิ์ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต 
รักอริยะพงศ์ และนายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ จากกรรมการบริษัททัง้หมด 9 คน 
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สรุปรายการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2559 – วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงันี ้ 

ล าดับ ช่ือกรรมการ / ผู้บริหาร ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้นท่ีถือครองคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

หมายเหตุ 
1 มกราคม 2559 

เพิ่มขึน้  
(ลดลง) 

31 ธันวาคม 2559 

1 นายนที   อ่อนอิน ประธานกรรมการ 0 0 0 นางญาตา อ่อนอิน (คู่สมรส) ถือหุ้ นบริษัทร้อยละ 0 
(จ านวน 28 หุ้น) 

2 นายอดศิกัดิ ์ รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการและ 
ประธานกรรมการบริหาร 

17.231 (0.011) 17.220  

3 นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ กรรมการ และประธานบริษัท 1.513 0.011 1.524  
4 นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการและ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
17.953 (0.019) 17.934  

5 นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบตักิาร และรักษาการ
ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน 

18.723 (0.012) 18.711  

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
0 0 0  

8 นางสาวกลัณิการ์ ตริยางกรูศรี กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

0.017 0 0.017  

9 นายสรัุตน์  ประลองศลิป์ กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

0 0 0  

10 นางสาวศรัณยา ธนาวดี เลขานกุารบริษัทและผู้ช่วย
ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 

0.005 (0.005) 0 ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 0 (จ านวน 60 หุ้น)  

 



46 
 

7.3  การออกหลักทรัพย์อื่น 

• ใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุน้สำมญัของบริษัท 
เมื่อวนัที่ 28 ตลุาคม 2556 บริษัทได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นให้ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง

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

 
ประเภทและชนิดของใบส าคญัแสดง
สิทธิที่เสนอขาย 
 

: ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด 
(มหาชน) ที่ออกให้แก่ผู้ บริหาร (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  
ผู้บริหารและพนกังานซึ่งมีสทิธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิจะต้อง
มีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1) มีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ณ วนัที่จัดสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิ มาเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 1 ปี 

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

อัตราการใช้สทิธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญั 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมี
การปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ : ต ่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO Price) ไม่
เกินร้อยละ 25 หรือเท่ากบั 10.125 บาทต่อหุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับ
ราคาใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ :  ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ SAPPE-WA สามารถใช้สิทธิในการซือ้หุ้ น
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สามญัที่ออกใหม่ของบริษัท เมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามที่ก าหนด 
นับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยเร่ิมใช้สิทธิครัง้แรกได้
ภายหลงัจากใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 12 เดือน นับจากวันที่
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 สามารถใช้สทิธิได้ในวนัท าการ
สุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของแต่ละปีปฏิทิน 
ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ  
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวัน
ก าหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อน าไปใช้สิทธิได้ในวัน
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อๆ ไปได้ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
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
หุ้ นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจ 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 านงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายเท่ากับ 15 วนัท าการ ก่อนวัน
ก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย  

เงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสทิธิ 

 1. ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสภาพเป็นผู้บริหาร  และ/หรือ
พนกังานของบริษัท ในวนัก าหนดการใช้สทิธินัน้ๆ 

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

แปลงสภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทนัที และใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ถึงก าหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิ
ได้ตามกรณีทัว่ไป 

2.2 กรณีถึงแก่กรรม ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงก าหนดใช้
สิท ธิแปลงสภาพให้สามารถใช้สิท ธิได้ทันที โดยผู้ รับ
ผลประโยชน์ และใบส าคัญแสดงสิทธิที่ถึงก าหนดใช้สิทธิ
แปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ตามกรณีทั่วไปโดย
ผู้ รับผลประโยชน์ 

2.3 กรณีเกษียณอำยุ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ถึงก าหนดใช้
สิทธิแปลงสภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที และใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ถึงก าหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้
สทิธิได้ตามกรณีทัว่ไป 

2.4 กรณีกำรส้ินสภำพกำรจ้ำงงำนไม่ว่ำด้วยเหตุใด ซ่ึงรวมถึง
กำรลำออก กำรเลิกจ้ำงหรือให้ออกจำกงำน ไม่ว่ำด้วย
สำเหตุใดๆ  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงก าหนดใช้สิทธิ 
แปลงสภาพจะถูกยกเลิกไป และใบส าคัญแสดงสิทธิที่
ก าหนดใช้สทิธิแปลงสภาพได้แล้ว ต้องใช้สทิธิภายใน 30 วนั
หลงัจากสิน้สภาพการจ้างงาน หรือสิน้อายุใบส าคัญแสดง
สทิธิ แล้วแตอ่ยา่งใดจะถึงก่อน 

เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงการใช้สทิธิ 

: เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขของ
การปรับสิทธิเมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบุในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ 
โดยบริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ 
เมื่อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไป
กวา่เดิม 

(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้ นสามัญของ
บริษัทอนัเป็นผลจากการรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 
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(2) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมและ/หรือ
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลใดๆในราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ที่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้ น
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 าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้ส าหรับการด าเนินงานใน
รอบระยะเวลาบญัชีใดๆส าหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ SAPPE-WA 

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

ทัง้นี  ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท  เป็นผู้ พิจารณาก าหนด
เง่ือนไข  และรายละเอียดอื่นๆ  ที่ เก่ียวข้องกับการปรับหรือการ
เปลีย่นแปลงอตัราการใช้สทิธิ และราคาใช้สทิธิ  

เงื่อนไขอื่นๆ : ให้ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสทิธินี ้การเข้าเจรจา 
ตกลง  ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆที่ เก่ียวข้อง  รวมทัง้
ด าเนินการตา่งๆที่จ าเป็น และสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัใบส าคญัแสดง
สทิธิและการออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี  ้ซึง่รวมถึงการ
น าใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้ นสามัญที่ เกิดจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  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 าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แกผู่้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้และ
หกัส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวในแต่ละคราว อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้น เช่น ผลการ
ด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง กระแสเงินสด ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุน เง่ือนไขและ
ข้อก าหนดในสญัญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพนัอยู่ รวมทัง้ข้อจ ากัดทางกฎหมาย ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัท
อย่างมีนยัส าคญั ทัง้นีบ้ริษัทจะน ามติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลเสนอเพื่อขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
เว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึง่คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอจะท าเช่นนัน้ได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 

8.     โครงสร้างการจัดการ 

 โครงสร้างการจัดการ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

หมายเหต:ุ 1บริษัทวา่จ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2559 เป็นรายไตรมาส 
 2นายเมธี จารุมณีโรจน์ ได้ลาออกจากการเป็นพนกังานบริษัทเม่ือวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

คณะกรรมการบริษัท 
นายนที  อ่อนอนิ (ประธาน) 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
นางสาวปิยจติ  รักอริยะพงศ์ 

ประธานเจ้าหน้าที่ขายและการตลาด 
นายเมธี  จารุมณีโรจน์2 

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
นายอานุภาพ  รักอริยะพงศ์ 

ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

กลยทุธ์และการเงิน ปฏิบติัการ บริหารจดัการและ
จดัจ าหน่าย 

พฒันา ออกแบบตรา
สนิค้าและผลติภณัฑ์ 

สนบัสนนุองค์กร ขายในประเทศ จดัสง่และคลงัสนิค้า วิจยัและพฒันา 

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 
นายอานุภาพ  รักอริยะพงศ์ (รักษาการ) 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ประธานบริษัท 
นายอนันท์  รักอริยะพงศ์ 

คณะกรรมการบริหาร 
นายอดิศักดิ์  รักอริยะพงศ์ (ประธาน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
นายธนา  เธียรอัจฉริยะ (ประธาน) 

ทรัพยากรบคุคลและ
ธุรการ 

จดัซือ้ 

สื่อสารองค์กร ฝ่ายบญัชี 
ศรัณยา ธนาวด ี
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โครงสร้างการจดัการของบริษทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ทั้งน้ี โครงสร้าง
การบริหารดา้นการขายและการตลาด ไดมี้การปรับเปล่ียนเพ่ือความเหมาะสมในการบริหารจดัการ และเพ่ือให้เกิดความสอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจ
ของบริษทั โดยความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ และผูบ้ริหารของบริษทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีคุณสมบติัครบตามมาตรา 68 
แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

8.1.1  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในด้าน Business 
Knowledge, Accounting  & Finance, Management, Business Strategy และ Corporate Governance และมี
คณุสมบตัิสอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ต้องเป็น
บคุคลที่สามารถอทุิศตนและเวลาเพื่อปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบได้อยา่งเต็มที่  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 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 เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท มีจ านวน  9 คน ซึ่งเป็นจ านวนที่เหมาะสมกบัขนาดของกิจการ มีกรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหาร 5 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 คน โดยจ านวนของกรรมการอิสระเป็นจ านวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการท่ีมีอยูท่ัง้หมด  

ทัง้นี ้รายช่ือ ประวตัิ คณุวฒุิ ประสบการณ์ และการถือหุ้น ของกรรมการทัง้หมด เปิดเผยในหวัข้อ รายละเอียด
เก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และเลขานกุารบริษัท ตามเอกสารแนบ 1 แล้ว 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ นายอดศิกัดิ์ รักอริยะพงศ์ นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ กรรมการ 2 ใน 3 คนนีล้งลายมือ
ช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษัท  

 ในกรณีที่เป็นการลงนามในสญัญาเช่าที่ดินและสญัญาให้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้าตลอดจนด าเนินการใดๆ 
ทัง้ปวงเท่าที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัสญัญาดงักล่าวจนเสร็จการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการด าเนิ นการจดทะเบียน
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สญัญาดงักล่าวกับหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องและลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจดทะเบียนนัน้ ให้นายนที อ่อนอิน         
ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษัท 
  
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรก 
และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกันว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ อาจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้  

1.การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา 

  บริษัทได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส  โดยให้ประธานกรรมการเป็น
ผู้ เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีจ าเป็นกรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียก
ประชมุกรรมการได้ 

 ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุรวมทัง้สิน้  9 ครัง้ โดยจ านวนครัง้ที่กรรมการได้เข้าร่วมประชมุเป็นดงันี ้

ชื่อ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม /                

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

1. นายนที  ออ่นอิน ประธานกรรมการ 8/9 
2. นายอดิศกัดิ ์ รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการ 8/9 
3. นายอนนัท์   รักอริยะพงศ์ กรรมการ  7/9 
4. นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ กรรมการ 9/9 
5. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการ 9/9 
6. นางนิรัชรา ศิริอ าพนัธ์กลุ กรรมการอิสระ 6/9 
7. นายธนา เธียรอจัฉริยะ กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7/9 

8. นางสาวกลัณิการ์ ตริยางกรูศรี กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

9/9 

9. นายสรัุตน์ ประลองศิลป์ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ  

9/9 

ในปี 2559 บริษัทมีการก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทลว่งหน้าตลอดทัง้ปี และแจ้งให้กรรมการ
บริษัททุกท่านทราบในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 เพื่อให้ทกุท่านสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท   

คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยรวมถึงอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบท่ีส าคญัดงันี ้
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1. จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของ
บริษัท โดยบริษัทควรจัดส่งหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษัท และหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นรวมทัง้วาระการ
ประชมุและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการลว่งหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร และต้องไมน้่อยไปกวา่ระยะเวลา
ที่ก าหนดในข้อบงัคบัของบริษัท 

2. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะเมื่อมีการ
พิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการท่ีมีนยัส าคญั รายการท่ีมีนยัส าคญัควรรวมถึง รายการได้มาหรือจ าหนา่ยทรัพย์สนิ
ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบส าคญัต่อบริษัท รายการซือ้หรือขายทรัพย์สินที่ส าคญั การขยายโครงการ
ลงทุน การพิจารณาและอนุมตัิการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ การก าหนด
ระดบัอ านาจด าเนินการ และการก าหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสีย่งของกิจการบริษัทเป็นต้น 

3. ดแูลให้มีกระบวนการและการจดัการที่ชดัเจนและโปร่งใสเก่ียวกบัการท ารายการระหว่างบริษัทกบับุคคลที่เก่ียวโยง
กันของบริษัท และรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีกระบวนการอนุมตัิรายการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและ
ขัน้ตอนที่ก าหนดในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อีกทัง้
กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

4. จดัให้มีระบบการบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที่มีความน่าเช่ือถือได้ รวมทัง้ดูแลให้มีระบบการ
จดัเก็บเอกสารที่ท าให้สามารถตรวจสอบความถกูต้องของข้อมูลได้ในภายหลงั มีการควบคุมภายในการตรวจสอบ
ภายใน และการบริหารความเสีย่งที่มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

5. จดัให้มีการท างบการเงิน ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของบริษัทให้มีความถกูต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรอง
โดยทัว่ไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทก่อนท่ีจะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

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

7. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนมุตัิแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทนุกบั
ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร 

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

ทัง้นี  ้การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนัน้ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้ 
คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนกุรรมการ ชุด
ต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ  รายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย  หรือความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดท ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไป ตามนโยบายและ
หลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว  
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ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบคุคล
อื่นปฏิบตัิการแทนคณะกรรมการในเร่ืองใด การมอบหมายดงักล่าวต้องจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือบนัทึกเป็น
มติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และระบุขอบเขตอ านาจ  หน้าที่ของผู้ รับมอบ
อ านาจไว้อยา่งชดัเจน  

9. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและก ากับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคล 
ดงักลา่วมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการ
อาจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลงหรือแก้ไขการมอบอ านาจนัน้ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้บุคคลดงักล่าว สามารถพิจารณา และอนุมตัิ
รายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้ง ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่
จะท าขึน้กับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเง่ือนไขการค้า
โดยทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามที่ก าหนดเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการได้มาหรือจ าหน่าย  ไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือประกาศ อื่นใดของ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

10.  กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีสว่นได้เสยีของตนหรือของบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง ซึง่เป็น
สว่นได้เสียที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการ
ที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

11.  กรรมการและผู้ บริหารต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ  อันเกิดขึน้
เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้นหรือประชาชนทัว่ไป โดยแสดงข้อความที่ เป็นเท็จในสาระส าคญัหรือปกปิด
ข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระส าคัญตามที่ก าหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่
กรรมการและผู้บริหารดงักลา่วจะพิสจูน์ ได้ว่าโดยต าแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจลว่งรู้ถึง ความแท้จริงของข้อมลูหรือการ
ขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งนัน้ 

12. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิติภาวะของกรรมการ หรือผู้บริหาร ใช้ข้อมลูภายใน
ของบริษัท และของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทัง้ที่ได้มาจากการกระท าตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมี
ผลกระทบเป็นนัยส าคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้ อื่นไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม และไมว่า่จะได้รับผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

13. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทรวมถึงบุคคลที่เก่ียวข้องของกรรมการและผู้บริหารดงักลา่วมีหน้าที่  แจ้งให้บริษัท
ทราบถึงความสมัพันธ์ และการท าธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ และหลกีเลีย่งการท ารายการที่อาจก่อให้ เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท บริษัท
ยอ่ยหรือบริษัทร่วมดงักลา่ว 

การประเมินตนเองของกรรมการบริษัท  

บริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี ซึง่เป็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการทัง้คณะ โดยบริษัทจะน าส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2559 
ให้แก่ทุกท่าน โดยมีจุดประสงค์ให้กรรมการแต่ละคนได้ทบทวนการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท และชีใ้ห้เห็นถึง
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ประเด็น อปุสรรคตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในปีที่ผา่นมา ทัง้นี ้ผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการจะเป็นเคร่ืองมือสะท้อนให้ฝ่าย
จัดการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเก่ียวกับการบริหารการประชุมคณะกรรมการบริษัท อีกทัง้ยังน า ไปใช้เพื่อการ
ปรับปรุงการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการในแตล่ะปี เพื่อให้การท างานของคณะกรรมการมีประสทิธิผลสงูสดุ 

แนวทางการประเมิน: มีการประเมินทัง้สิน้ 4 หมวด ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ       (2) 
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชมุคณะกรรมการ และ (4) การท าหน้าที่ของกรรมการ 
โดยคะแนนเฉลีย่ของทกุหมวด คือ 4.3 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 

8.1.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ (มีการต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2559 ที่ประชุมไปเมื่อวนัที่ 15 สิงหาคม 2559 โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี 
นบัตัง้แตว่นัท่ี 2 กนัยายน 2559 – 1 กนัยายน 2562)  มีจ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

ชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายธนา  เธียรอจัฉริยะ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสาวกลัณิการ์  ตริยางกรูศรี กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสรัุตน์  ประลองศิลป์ กรรมการตรวจสอบ 

 

โดยมี นางสาวกลัณิการ์ ตริยางกูรศรี เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะท าหน้าที่ในการสอบทาน 
ความนา่เช่ือถือของงบการเงิน และมีนางสาวศรัณยา ธนาวดี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
เมื่อพ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ กรณีที่ต าแหนง่กรรมการตรวจสอบวา่ง
ลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนเป็น
กรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบคุคลที่เป็นกรรมการ
ตรวจสอบแทนจะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงวาระท่ีเหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 

 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา 

บริษัทได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุไตรมาส แต่ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบญัชี 
หรือ ประธานกรรมการบริษัทให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จ าเป็นต้องหารือร่วมกัน  ตลอดจนกรณีที่บริษัทต้องเข้าท า 
รายการเก่ียวโยงกนั หรือรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทัง้สิน้ 6 ครัง้ โดยจ านวนครัง้ที่กรรมการตรวจสอบ ได้เข้าร่วม
ประชมุเป็นไปตามตารางนี ้ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบตัิงานประจ าปี ไว้ในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว 

ชื่อ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม /     

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
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ชื่อ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม /     

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
1. นายธนา  เธียรอจัฉริยะ ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/6 
2. นางสาวกลัณิการ์  ตริยางกรูศรี กรรมการตรวจสอบ 6/6 
3. นายสรัุตน์  ประลองศิลป์ กรรมการตรวจสอบ 6/6 

ในปี 2559 บริษัทมีการก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และแจ้งให้
กรรมการตรวจสอบทกุทา่นทราบในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 เพื่อให้ทกุทา่นสามารถจดัสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชมุ
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ  

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit)     ที่
เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่  รับผิดชอบ
เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์  แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุม  ด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ สงูสดุตอ่บริษัท 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสีย่ง ทบทวนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ทางธุรกิจของผู้บริหาร 
ทบทวนร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทในรายงานส าคญัๆ ท่ีต้องเสนอต่อสาธารณชนตาม ที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ บท
รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักลา่วต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

-  ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

-  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

-  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

-  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

-  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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-   จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

-  ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร (Charter) 

-  รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8.  ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปนี ้ซึ่งอาจ
มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

-  รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

-  การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบการควบคมุภายใน 

- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

  หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไมด่ าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึง่ กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคหนึ่งต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

8. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท
มาร่วมประชุมหารือ ชีแ้จง หรือตอบข้อซักถามในเร่ืองที่เก่ียวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การปรึกษาหารือผู้ เช่ียวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ เช่ียวชาญซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกเป็นครัง้คราวในกรณีจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท การขอให้พนักงานของบริษัทส่งเอกสาร
หลกัฐานเก่ียวกบักิจการของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเร่ืองต่างๆ เพื่อให้การปฏิบตัิงาน
ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบส าเร็จลลุ่วงไปด้วยดี การมอบหมายให้พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทคนหนึ่ งหรือ
หลายคนกระท าการใดๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึง
การด าเนินการต่างๆ ที่กลา่วแล้ว ในสว่นที่เก่ียวข้องกบับริษัทย่อยเท่าที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย 
และเทา่ที่อ านาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ด าเนินการได้ 
 

  บริษัทยงัไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน 
ของบริษัทประจ าปี 2559 ซึ่งเป็นบคุคลภายนอกและไม่มีความเก่ียวข้องใดๆ กบับริษัท โดยท าหน้าที่ตรวจสอบระบบการ
ควบคมุภายในของบริษัทเพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม 

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุปี โดยในปี 
2559 นัน้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 4 หมวด ได้แก่ (1) คณุสมบตัิและความเป็น
อิสระของกรรมการตรวจสอบ (2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (3) การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ (4) การได้รับข้อมูลจากบริษัทและการฝึกอบรม โดยคะแนนเฉลี่ยของทุกหมวด คือ 4.3 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน  



 

59 
 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์เพื่อให้ฝ่ายจัดการน าไป
ปรับปรุงประสทิธิภาพการท างานตอ่ไป 

(2) คณะกรรมการบริหาร 

ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร (วาระเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2558 เป็นต้นไป) มีจ านวน
กรรมการ 5 คน ดงันี ้

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายอดศิกัดิ์  รักอริยะพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายอนนัท์  รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 

3. นางสาวปิยจิต  รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 

4. นายอานภุาพ  รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 

5. นายธนรัตน์  รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องพิจารณาจากประวัติการศึกษา  และ
ประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบคุคลนัน้ๆ โดยกรรมการบริหารจะพ้นจากต าแหนง่เมื่อตาย ลาออก ขาดคณุสมบตัิ
และมีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก กรรมการบริหารคนใดจะ
ลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกตอ่บริษัท การลาออกให้มีผลตัง้แตว่นัที่ใบลาออกไปถึงบริษัท และในกรณีที่ต าแหน่ง
กรรมการบริหารวา่งลงให้คณะกรรมการบริษัทเลอืกบคุคลใดบคุคลหนึง่ซึง่มีคณุสมบตัิเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน 

 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารในปีที่ผ่านมา 

  การประชมุคณะกรรมการบริหารจะจดัให้มีหรือเรียกประชมุได้ตามที่เห็นสมควร แตก่ารประชมุตามปกติต้องจดั 
ขึน้อยา่งน้อยเดือนละหนึง่ครัง้ โดยให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ เรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่มีเหตจุ าเป็นไม่
สามารถประชุมได้ ในกรณีจ าเป็นกรรมการบริหารตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการบริหารเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารได้   

 ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวมทัง้สิน้ 13 ครัง้ โดยจ านวนครัง้ที่กรรมการบริหารได้เข้าร่วม
ประชมุเป็นดงันี ้

ชื่อ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

1. นายอดิศกัดิ ์ รักอริยะพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร  13/13 

2. นายอนนัท์  รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 9/13 
3. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 13/13 
4. นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 13/13 
5. นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 11/13 
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ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

 คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกับ  การด าเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทตามวตัถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่และมติของที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่กลัน่กรองและก าหนด
นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนก าหนด
หลกัเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้อง กับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท 
พิจารณาและอนมุตัิ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน ของบริษัทตาม
นโยบายที่ก าหนด โดยสรุป คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี ้   

1.    น าเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษัท การขยาย
กิจการ การก าหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล ตลอดจนพจิารณาและกลัน่กรอง ข้อเสนอของ
ฝ่ายบริหารเพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

2.  ควบคมุดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัท และติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

3. พิจารณาอนมุตัิการใช้จ่ายเงินลงทนุท่ีส าคญัๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีตามที่จะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมี มติอนมุตัิในหลกัการไว้แล้ว 

4. พิจารณาอนุมตัิการกู้ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ หรือการขอสินเช่ือใด ๆ ของบริษัทส าหรับระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 
แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท แต่ไม่เกินสดัส่วนหนีส้ินต่อทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท และกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลกัประกนั ยกเว้นที่ดิน และอาคารโรงงาน ต้องน าเสนอขออนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท  

5. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ าปี  เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

6. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารขององค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ ว่าจ้าง โยกย้าย เลิกจ้าง ก าหนดเงินค่าจ้าง 
คา่ตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผู้บริหารตัง้แตร่ะดบัผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึน้ไป ยกเว้นต าแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

7. มีอ านาจในการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การ
ควบคมุของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บคุคลดงักลา่ว มีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจนัน้ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการ  มอบ
อ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้ผู้ รับมอบอ านาจ จากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุตัิ รายการท่ีตนหรือบคุคล
ที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือ
บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอ านาจอนุมตัิการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว โดย
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เร่ืองดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป 
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่ เป็นไป  ตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาด หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด 

8.    ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
 
คณะผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 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 และ 
รักษาการประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงิน* 

5. คณุเมธี             จารุมณีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ขายและการตลาด   
(ลำออกจำกกำรเป็นพนกังำนบริษทัเมือ่วนัที ่31 ธนัวำคม 2559) 

6. นางสาวศรัณยา  ธนาวด ี ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

 * เม่ือวนัที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2560 คณะกรรมการบริหารมีมติแตง่ตัง้นายอเนก ลาภสขุสถิต เพ่ือด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 
โดยให้มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป  

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานบริษัท 

1.  ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุน โดยมีมูลค่าไม่เกิน 100 ลา้นบาท 

2.  อนุมติัการลงทุนในโครงการใหม่ โดยมีมูลค่าไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

3.  บริหารจดัการงานบุคคลส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง ไดแ้ก่ การว่าจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย ประเมินผล ลงโทษ และให้      พน้สภาพ ทั้งน้ี ตอ้งลง
นามร่วมกนักบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

4.  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง โดยตอ้งลงนามร่วม กบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

5.  พิจารณาการตดัจ่าย มีมูลค่าไม่เกิน 8 ลา้นบาท โดยในการด าเนินการดงักล่าว ประธานบริษทัตอ้งรายงาน ให้คณะกรรมการบริษทัทราบ
เฉพาะรายการท่ีมีมูลค่าเกิน 5 แสนบาท 

6.  อนุมติัการจ่ายเงินตามสญัญา หรือขอ้ตกลง (ตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั) ทั้งน้ี โดยไม่จ  ากดัวงเงิน 

7.  อนุมติัการจดัเล้ียงรับรอง และการบริจาคเงิน มีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ลา้นบาท 

8.  อนุมติัการลงทุนดา้นการเงินระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) 

9.  อนุมติัการจดัหา การเขา้ท าสญัญา และการด าเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั ทั้งน้ี โดยไม่จ  ากดัวงเงิน 

10.  ด าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท     

  ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริษัทนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้ประธานบริษัทหรือผู้ รับมอบอ านาจจากประธานบริษัทสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด) มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท หรือบริษัท
ยอ่ย และ/หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ประธานบริษัทไม่มีอ านาจอนมุตัิการด าเนินการในเร่ืองดงักลา่ว โดยเร่ืองดงักลา่วจะต้อง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตัิต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่
เป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด  

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. เป็นผู้ก ากบัให้มีการปฏิบตัิงานให้ถกูต้องตามระเบียบข้อบงัคบัการท างานของบริษัท หากมีข้อสงสยัให้เป็นผู้วินิจฉยั 
หากมีเหตผุลความจ าเป็นต้องแก้ไขระเบียบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 

2. มีอ านาจในการออกค าสัง่ ก าหนดหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และวิธีปฏิบตัิงานตามความเหมาะสม 

3. สามารถมอบอ านาจช่วงให้พนกังานอื่นปฏิบตัิงานแทนได้ แต่ยงัคงรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิของผู้ รับมอบ อ านาจช่วง
นัน้ด้วย 

4. ก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ และเป้าหมายร่วมกบัคณะกรรมการบริษัท และรับมาปฏิบตัิ บริหารจดัการ เพื่อให้ผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

5. บริหารจดัการงานทกุๆด้าน ตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย และกลยทุธ์ 

6. ดแูลให้บคุลากรในฝ่ายต่างๆสามารถด าเนินการให้สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้อย่างมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล รวมถึงพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เนื่อง 

7. พฒันาองค์กรให้มีผลการด าเนินงานและผลประกอบการท่ีดี และมีการปรับปรุงพฒันาอยา่งสม ่าเสมอ ตอ่เนื่องเพื่อให้
องค์กรมีการเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

8. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส 

9. ศกึษาโอกาสในการลงทนุโครงการใหม่ๆที่ดี โดยท าการศึกษาทางด้านเทคนิค และด้านการเงินอย่างเหมาะสม และ
ครบถ้วนเพื่อประกอบการตดัสนิใจ 

10. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัท 

11. ด าเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 

12. จดัท านโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยทุธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษัท เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการ 
บริหาร เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 

8.3  เลขานุการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตัง้ นางสาวศรัณยา ธนาวดี เป็นเลขานกุารบริษัท เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อ
ท าหน้าที่ดูแลและให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการ และผู้ บริหารเก่ียวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่
คณะกรรมการจะต้องทราบ และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ภายใน ได้แก่ ระหว่างประธานกรรมการ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร หรือฝ่ายจัดการ และภายนอก ได้แก่ ระหว่างบริษัทกับผู้ ถือหุ้น และหน่วยงาน
ก ากบัดแูล โดยประวตัิและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
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8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ก. กรรมการ 

ส าหรับปี 2559 ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2559 อนมุตัิให้ก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2559 เป็นจ านวนไมเ่กิน 7,000,000 บาท ดงันี ้

1. ค่าตอบแทนรายปี และเบีย้ประชุม 
1.1 คา่ตอบแทนรายปี 

(1) ประธานกรรมการ   จ านวน  144,000 บาท (ตอ่ปี) 
(2) กรรมการ    จ านวน 144,000 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) 

 อตัราคา่ตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2559 เป็นอตัราที่เพิ่มขึน้จากอตัราคา่ตอบแทนรายปีที่
คณะกรรมการบริษัทได้รับในปี 2558 ในขณะท่ีคา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีอตัรา
เทา่เดิม   

2.  บ าเหน็จกรรมการ : พิจารณาจากผลก าไรสุทธิประจ าปี  2559 โดยให้อยู่ ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2559 คณะกรรมการได้พิจารณาให้ก าหนดบ าเหน็จกรรมการเป็นจ านวน 410,000 บาทต่อ
คน (คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของก ำไรสทุธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่จำกงบกำรเงินรวม) 

ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ ดงันี ้   

 ปี 2558 ปี 2559 
 กรรมการ 

บริษัท 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

บ าเหน็จ
กรรมการ 

กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

บ าเหน็จ
กรรมการ 

1. นายนที ออ่นอิน 270,000  - 300,000 338,000 - 410,000  

2. นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ 220,000 - 300,000 278,000 - 410,000  

3. นายอดิศกัดิ์ รักอริยะพงศ์ 240,000  - 300,000 298,000 - 410,000  

4. นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ 240,000 - 300,000 318,000 - 410,000  

5. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 240,000 - 300,000 318,000 - 410,000  

6. นางนิรัชรา ศิริอ าพนัธ์กลุ 240,000 - 300,000 258,000 - 410,000  

7. นายธนา เธียรอจัฉริยะ 240,000 125,000 300,000 278,000 125,000 410,000  

8. นางสาวกลัณิการ์ ตริยางกรูศรี 240,000  100,000 300,000 318,000 120,000 410,000  

9. นายสรัุตน์ ประลองศิลป์ 240,000  100,000 300,000 318,000 120,000 410,000  

รวม 2,170,000 325,000 2,700,000 2,722,000 365,000 3,690,000 

หมายเหต ุ: คณะกรรมการบริหาร ไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนใดๆ 
ข. ผู้บริหาร 
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ในปี 2558 – 2559 บริษัทมีการจ่ายคา่ตอบแทนให้ผู้บริหาร ดงันี ้  

ค่าตอบแทน 
ปี 2558 ปี 2559 

จ านวน
ราย 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ราย 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

เงินเดือน โบนสั และค่าตอบแทนอื่นๆ 
ได้แก่ เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
ผ ล ป ระ โย ช น์ ห ลั ง อ อ ก จ าก ง าน 
ประมาณการผลประโยชน์ระยะสัน้  

5 34.09 5 39.65 

อนึง่ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทท่ีด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทยอ่ยทางอ้อมจะไมไ่ด้รับ
คา่ตอบแทนในการด ารงต าแหนง่ในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทยอ่ยทางอ้อมอีก  

2) ค่าตอบแทนอื่น  
นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารในรูปของค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินข้างต้นแล้ว บริษัทได้ออกและ

เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ครัง้ที่ 1 (“ใบส าคญัแสดง
สทิธิ” หรือ “SAPPE-WA”) ประเภทระบช่ืุอและไม่สามารถโอนเปลีย่นมือได้ รวมจ านวน 4,620,000 หน่วย ซึ่งจดัสรรพร้อม
กบัการเสนอขายหุ้นสามญัแก่ประชาชน (IPO) โดยมีราคาเสนอขาย 13.50  บาทตอ่หนว่ย และใบส าคญัแสดงสทิธิมีอาย ุ4 
ปี นบัตัง้แตว่นัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หนว่ย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญั 1 หุ้น ในราคาใช้สทิธิที่ ต ่า
กว่าราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนครัง้แรก (IPO Price) ไมเ่กินร้อยละ 25 หรือเทา่กบั 10.125  บาทตอ่หุ้น เว้นแตก่รณีมี
การปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ โดยเร่ิมใช้สทิธิงวดที่สามในวนัที่ 30 มิถนุายน 2559 และงวดที่สีใ่นวนัที่ 
30 ธนัวาคม 2559  

ทัง้นี ้ในปี 2559 ผู้บริหารที่ได้ใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตาม SAPPE-WA ที่ได้รับจัดสรร มีจ านวนรวม
ทัง้สิน้ 391,357 หนว่ย ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

รายช่ือ ต าแหนง่ 
จ านวนใบส าคญั

แสดงสทิธิที่ได้รับการ
จดัสรรทัง้หมด 

จ านวนการใช้สทิธิซือ้
หุ้นสามญัของบริษัท 

ในปี 2559 
1. นายอดศิกัดิ์   รักอริยะพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร 449,988 44,999 
2. นายอนนัท์   รักอริยะพงศ์ ประธานบริษัท 585,354 146,338 
3. นางสาวปิยจิต   รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 228,690 57,173  
4. นายอานภุาพ  รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตักิาร

และรักษาการประธาน
เจ้าหน้าที่การเงิน 

449,988 112,497 

5. นายเมธี            จารุมณีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ขายและ
การตลาด 

- - 

6. นางสาวศรัณยา ธนาวด ี เลขานกุารบริษัท และผู้ช่วย
ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 

121,400 30,350 

รวม  1,835,420 391,357 
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8.5  บุคลากร 
ก. จ านวนบุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีพนกังาน (ไมร่วมผู้บริหาร) จ านวนทัง้สิน้ 562 คน 
และ 541 คน ตามล าดบั โดยสามารถแบง่ตามสายงานได้ดงันี ้  

 

 จ านวนพนกังาน (คน) ณ วนัที่ 

สายงาน 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 
 ประจ า ชัว่คราว ประจ า ชัว่คราว 

บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 463 99 479 60 

   วิจยัและพฒันา 13 - 13 - 
   พฒันาธุรกิจ  
(ในปี 2559 มีกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรใหม่โดยเปลี่ยนจำกแผนกพฒันำ
ธุรกิจเป็นแผนกกำรตลำด-พฒันำและออกแบบตรำสินค้ำและผลิตภณัฑ์) 

6 - - - 

   การตลาด-พฒันาและออกแบบตราสนิค้าและผลติภณัฑ์ - - 12 - 
   การตลาด-บริหารจดัการและจดัจ าหนา่ย 20 - 15 - 
   ขายในประเทศ 14 - 12 - 
   ธุรกิจตา่งประเทศ 27 - 18 - 
   กลยทุธ์และการเงิน 27 - 28 - 
   สนบัสนนุองค์กร (เดิม “บริการองค์กร”) 37 7 39 7 
   จดัสง่และคลงัสนิค้า 62 7 60 1 
   ปฏิบตัิการ 250 85 275 52 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 - 7 - 
บริษัทย่อย     
PT. Sappe Indonesia      

Sappe Europe s.r.o.  2 - 2 - 

บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั  - - - - 
บริษัทย่อยทำงออ้ม     

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

Sappe Hong Kong Company Limited  - - - - 

Sappe Trading (Shanghai) Company Limited  - - - - 

      
ข. คา่ตอบแทนพนกังาน 

ในปี  2558 และปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนกังานรวมเป็นเงินจ านวน 294.29 ล้านบาท และ 302.19 
ล้านบาท ตามล าดบั โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าลว่งเวลา เงินประกนัสงัคม เงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพ และ
อื่นๆ 
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ค. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ  

บริษัทได้จัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพเมื่อวันท่ี 1 มกราคม  2553 ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลกัทรัพย์ จัดการ
กองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและก าลงัใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงาน
ท างานกบับริษัทในระยะยาว ทัง้นีบ้ริษัทได้เร่ิมสมทบเงินเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่พนกังานตัง้แตเ่ดือน มกราคม 2553 

 
ง. คา่ตอบแทนอื่น 

ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของ
บริษัท ครัง้ที่ 1 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ “SAPPE-WA”) ประเภทระบช่ืุอและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ รวมจ านวน 
4,620,000 หน่วย ซึ่งจัดสรรพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน (IPO) โดยมีราคาเสนอขาย 13.50  บาทต่อ 
หน่วย และใบส าคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ4 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ 
ซือ้หุ้นสามญั 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิที่ต ่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนครัง้แรก (IPO Price) ไม่เกินร้อยละ 25 หรือ
เท่ากบั 10.125  บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ โดยในปี 2559 มีการใช้สิทธิ
งวดที่สามในเดือนมิถนุายน 2559 และงวดที่สีใ่นเดือนธนัวาคม 2559 

ทัง้นี ้ในปี 2559 พนกังานได้ใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตาม SAPPE-WA ที่ได้รับจดัสรร มีจ านวนรวม
ทัง้สิน้ 621,056 หนว่ย  

 
จ. นโยบายในการพฒันาบคุลากร 

 บริษัทมีนโยบายพฒันาบุคลากรทกุระดบัอย่างสม ่าเสมอ สง่เสริมให้พนกังานได้มีการเรียนรู้ทัง้จากภายในและ
ภายนอกองค์กรอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถและทกัษะต่างๆ ท่ีจ าเป็นของพนกังานแตล่ะระดบั อนั
จะท าให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทในการที่จะมีบคุลากรท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลงานที่เป็นเลิศให้กบับริษัทได้ ในปี 
2559 บริษัทได้เร่ิมการเป็น Learning Organization อยา่งแท้จริง โดยจดัให้มีกิจกรรมอบรมและแลกเปลีย่นความรู้กนัภายใน
องค์กร และส่งเสริมให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้จากคอร์สอบรมภายนอกองค์กร โดยในปี 2559 บริษัทมีคอร์สอบรบทัง้
ภายในและภายนอกทัง้สิน้ 111 คอร์ส รวมชัว่โมงอบรมทัง้หมด 3,208 ชัว่โมง 
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9. การก ากบัดูแลกิจการ 

9. การก ากบัดูแลกิจการ 

9.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

  บริษัทให้ความส าคญัต่อระบบการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะท าให้
เกิดความเช่ือมัน่กับทกุฝ่ายที่เก่ียวข้องและสง่ผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน ภายใต้การด าเนินงานอย่างมี
จรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดบัการ
ด าเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชดัเจน และกระจายการปฏิบตัิไปสูพ่นกังานของบริษัททกุระดบัชัน้ 
อนัเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวฒันธรรมการก ากับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดยบริษัทได้รับเอาแนวทางก ารก ากับดูแล
กิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2555 ตามที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึง่ครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด เป็นแนวทางปฏิบตัิดงันี ้

หมวดที่ 1   สิทธิของผู้ถอืหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษัทตระหนกัและให้ความส าคญัในสิทธิพืน้ฐานตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของนกัลงทนุในหลกัทรัพย์และใน
ฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สทิธิในการซือ้ ขาย โอน หลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู่  สิทธิในการที่จะได้รับสว่นแบ่งผลก าไรจากบริษัท 
สิทธิในการได้รับข้อมลูของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิใน
การร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชี การอนมุตัิธุรกรรมที่ส าคญัและมีผลตอ่ทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั
ของบริษัท เป็นต้น  

นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานตา่งๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยงัได้ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ที่เป็นการสง่เสริม และอ านวย
ความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1. บริษัทจะจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้ นรับทราบลว่งหน้า
ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งบริษัทจะจดัท าหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ  และ
โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็น
ระยะเวลา 3 วนัติดต่อกัน ทัง้นี ้บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลหนังสือนดัประชุมผ่านทาง Website ของบริษัทเพื่อให้     
ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาในการศกึษาข้อมลูเป็นการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 

2. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้ นทุกกลุ่มรวมทัง้ผู้ ถือหุ้ นสถาบัน คณะกรรมการบริษัท ผู้ บริหารและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง รวมทัง้ผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งพร้อมเพรียงกนั  

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบที่ผู้ ถือหุ้นก าหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสยีงได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ 

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น สามารถสง่ความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถามได้ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 
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5. ในการประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ
ตัง้ค าถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทัง้นี ้ในการประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีกรรมการและ
ผู้บริหารที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบค าถามในที่ประชุม รวมทัง้จะมีการบันทึกประเด็นซักถามและ
ข้อคิดเห็นที่ส าคญัไว้ในรายงานการประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

6. บริษัทส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น ระบบการลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนับ
คะแนนเสยีงและแสดงผล เป็นต้น เพื่อให้การประชมุด าเนินไปอยา่งรวดเร็ว ถกูต้อง และแมน่ย า 

7. ในการประชมุเพื่อเลือกตัง้กรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลอืกตัง้กรรมการได้ทีละคน 
ซึ่งผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิที่จะเลือกผู้ แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท าหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของตนเอง ซึง่จะท าให้เกิดความหลากหลายและเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นอยา่งแท้จริง 

8. บริษัทส่งเสริมให้มีบุคคลอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมและเปิดเผยให้         
ที่ประชมุรับทราบพร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุทกุวาระ 

9. ในการประชมุวาระท่ีส าคญั เช่น การท ารายการเก่ียวโยงกนั การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ เป็นต้น บริษัท
เห็นควรให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งภายหลงัการประชุม
เสร็จสิน้ 

10. ภายหลงัการประชมุแล้วเสร็จ บริษัทจะจดัท ารายงานการประชมุ โดยให้บนัทกึข้อมลูตัง้แตข่ัน้ตอนการลงคะแนน 
วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบก่อนด าเนินการประชุม ผลคะแนนแต่ละวาระ รายช่ือกรรมการที่เข้าร่วม
และไม่เข้าร่วมประชุม  รวมทัง้ประเด็นส าคญัที่ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามตอ่ที่ประชมุ อย่างถกูต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้  และเผยแพร่รายงานการประชมุผา่นทาง Website ของบริษัท 

หมวดที่ 2   การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายทกุกลุม่อยา่งเทา่เทียมกนั ไม่วา่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายยอ่ย 
ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร หรือไม่เป็นผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทส่งเสริมให้มีการจดัท าหนงัสือเชิญประชุมทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และเผยแพร่ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุทาง Website ของบริษัท รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ได้
มีส่วนร่วมโดยการเสนอเร่ืองที่เห็นว่าส าคญัและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทและ
เสนอช่ือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท
ลว่งหน้าก่อนการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณากลัน่กรองและเตรียมความพร้อม เพื่อน าวาระ
ที่ผู้ ถือหุ้นเสนอมานัน้ก าหนดเป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทตอ่ไป     

คณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุดงักลา่วข้างต้น เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มาตรา 89/28 ซึง่ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนบั
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท มีสิทธิท าหนังสือเสนอเร่ืองที่จะขอให้
คณะกรรมการบรรจเุป็นวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วข้างต้นได้ โดยผู้ ถือหุ้นต้องระบวุตัถปุระสงค์ และรายละเอียดของ
เร่ืองที่เสนอ พร้อมข้อมลูที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา ส าหรับการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคดัเลอืก
เป็นกรรมการบริษัท ต้องระบุรายละเอียดของบุคคลนัน้ๆ และรายละเอียดอื่นๆ  ที่เป็นประโยชน์  รวมทัง้การให้ความ
ยินยอมของบุคคลดังกล่าว โดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท   
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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ตลอดจนระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท รวมทัง้มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทก าหนด ได้แก่ มีความรู้
ความสามารถความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอือ้ประโยชน์และเหมาะสมกับลกัษณะธุรกิจของบริษัท            
มีประวตัิการท างานท่ีดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบตัิหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสตัย์   มีคณุธรรม จริยธรรม และสามารถเข้า
ประชมุคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ เป็นต้น 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะเสนอวาระในการประชุมผู้ ถือหุ้นหรือการเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
คดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทดงักล่าวข้างต้น ผู้ ถือหุ้นจะต้องน าเสนอรายละเอียดให้แก่บริษัทล่วงหน้าตามระยะเวลาที่
บริษัทก าหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลัน่กรองและบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เพื่อให้
บริษัทได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญและเอกสารประกอบวาระให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาก่อนวนัประชมุโดยพร้อมเพรียงกนั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการน าเร่ืองเข้าบรรจเุป็นวาระการประชมุ ในกรณีดงัต่อไปนี ้ได้แก่ 
เร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงมิได้แสดงถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติในเร่ือง
ดงักลา่ว เร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการได้ เร่ืองซึ่งตามปกติกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับการพิจารณา
จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและบริษัทได้ด าเนินการก าหนดเป็นวาระการประชมุทกุครัง้ เร่ืองที่ไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงาน
ของบริษัท เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยราชการหรือหน่วยงานที่ก ากบัดแูล
บริษัท เร่ืองที่ขดักบัวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้น
ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือกรณีบริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ไม่สามารถติดต่อกับผู้ ถือหุ้นที่เสนอได้  
เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนบัสนุนด้วยเสียงที่
น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมด โดยที่ข้อเท็จจริงยงัไมไ่ด้เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั ตลอดจนเร่ือง
ที่บริษัทได้ด าเนินการแล้ว และเร่ืองที่ซ า้กับเร่ืองที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว เป็นต้น รวมทัง้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนด โดยบริษัทจะด าเนินการแจ้งเร่ืองดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นทางช่องทางการเผยแพร่ขา่วของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ website ของบริษัท  

ข้อเสนอที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และ/หรือรายช่ือบคุคลใดที่จะได้รับการเสนอช่ือ
คดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทนัน้ กรรมการอิสระจะพิจารณากลัน่กรองและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
และสรุปให้ความเห็นเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ โดยให้ถือวา่ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นท่ีสดุ 

ในการด าเนินการประชุมแต่ละครัง้ บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเร่ิมการ
ประชมุ ประธานที่ประชมุจะชีแ้จงการใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน วิธีนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีต้องลงมติในแต่ละวาระ  
และยังเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซกัถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่าง
เหมาะสมเพียงพอ โดยประธานฯ จะด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระการประชุม ทัง้นี ้บริษัทจะไม่ริดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น
ในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดต่างๆ และการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น บริษัทไม่มี
นโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษา
ข้อมลูประกอบวาระการประชมุก่อนตดัสนิใจ เป็นต้น 

 

บริษัทมีการก ากับดูแลการใช้ข้อมลูภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมลูภายในให้แก่
ตนเองหรือผู้ อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทได้
ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมลูภายในของบริษัท และแนวทางป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในแสวงหาประโยชน์สว่น
ตนเป็นค าสัง่ที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องไม่ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์
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ของบริษัทโดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าท านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมลูภายใน
ของบริษัทหรือบริษัทที่เก่ียวข้อง อนัก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี ้กรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมลูภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมลูดงักลา่วก่อนเปิดเผยสูส่าธารณชน 
และห้ามบุคคลที่เก่ียวข้องกับข้อมูลภายในท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติ
ภาวะ ไมว่า่จะเป็นการซือ้ขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผา่นกองทนุสว่นบคุคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการ
เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีสูส่าธารณชน  

บริษัทได้ก าหนดโทษทางวินยัส าหรับผู้ แสวงหาผลประโยชน์จากการน าข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้ หรือน าไป
เปิดเผยจนอาจท าให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตกัเตือนด้วยวาจา การ
ตกัเตือนเป็นหนงัสอื การภาคทณัฑ์ตลอดจนการเลกิจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนกังานด้วยเหตไุลอ่อก ปลดออก หรือให้ออก 
แล้วแตก่รณี เป็นต้น 

  บริษัทได้ให้ข้อมลูแก่กรรมการ และผู้บริหารเก่ียวกบัหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท และ
บทก าหนดโทษตาม พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ .ศ.2535 และตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ใน
บริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการให้ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบเพื่อ
เผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป รวมทัง้ก าหนดให้กรรมการจดัสง่ส าเนารายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) 
ต่อเลขานกุารบริษัททกุครัง้ที่มีการจัดสง่รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อ
รวบรวมรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทในการประชมุคณะกรรมการแตล่ะครัง้หากมีการเปลีย่นแปลง  

นอกจากนี ้บริษัทได้ยึดหลกัการในการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั และได้ก าหนดแนวทางการจดัการ
เร่ืองการมีสว่นได้เสยีอยา่งโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหวา่งบริษัทกบัผู้มีส่วน
ได้เสียหรือมีสว่นเก่ียวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดงักลา่ว ผู้มีสว่นได้เสยีในเร่ืองนัน้จะต้องรายงานให้บริษัททราบโดยทนัที และ
ไม่ร่วมพิจารณาหรือออกเสียงในเร่ืองนัน้ๆ รวมทัง้ได้ก าหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมี
ส่วนเก่ียวข้อง เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสียงในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท กรรมการซึง่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองใด ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  

หมวดที่ 3   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น 
ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท หรือผู้มีสว่นได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี ้ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สงัคม และชุมชน เป็นต้น 
โดยบริษัทตระหนกัดีวา่การสนบัสนนุและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุม่จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการ
พัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนัน้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ดงักลา่วได้รับการดแูลเป็นอยา่งดี นอกจากนี ้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ค านงึถึงสทิธิของผู้มีส่วนได้เสยีทกุฝ่าย ตาม
แนวทางดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 



 

71 
 

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

พนกังาน : บริษัทตระหนกัดีวา่พนกังานเป็นหนึง่ในทรัพยากรหลกัที่มีความส าคญัในการพฒันาองค์กรให้
มีความเติบโต โดยบริษัทจะปฏิบตัิกบัพนกังานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทัง้ในด้านโอกาส 
ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ โดยมีกระบวนการสรรหาและพิจารณา
ผลงาน ความดีความชอบที่เป็นธรรม นอกจากนี ้บริษัทยงัให้ความส าคัญด้านสุขภาพและ
ความปลอดภยัของพนกังานโดยการก าหนดให้มีนโยบายเก่ียวกบัการดแูลเร่ืองความปลอดภยั
และสขุอนามยัของพนกังาน เพื่อลดความเสีย่งในการเกิดอนัตรายจากการท างาน รวมทัง้มีการ
ป้องกนัและควบคมุไมใ่ห้เกิดอบุตัิเหตจุากการท างานให้กบัพนกังานและบคุคลท่ีเก่ียวข้อง โดย
ในปี 2559 บริษัทได้จดัให้มีมาตรการเพื่อป้องกนัอบุตัิเหตใุนการท างานท่ีส าคญัเพิ่มเติม ดงันี ้ 

- Job Safety Analysis for Machine: การจดัอบรมให้ความรู้แก่พนกังานที่ใช้เคร่ืองจักร ใน
เร่ืองเก่ียวกับกระบวนการท างาน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงวิธีการป้องกันความ
เสีย่งจากการใช้เคร่ืองจกัร 

- Safety Work Permit: การออกใบอนญุาตท างานให้กับซพัพลายเออร์ที่เข้ามาท างานใน
เขตโรงงาน โดยต้องผา่นเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดไว้จึงจะเร่ิมปฏิบตัิงานได้  

- Safety Inspection & Fire Prevention Inspection: แผนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภยัในการท างานเป็นรายสปัดาห์และรายงานให้ผู้บริหารและฝ่ายงานที่เก่ียวข้อง
ทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข ทัง้นีเ้พื่อป้องกนัความเสีย่งในอบุตัิเหตทุี่อาจจะเกิดขึน้ 

จากการปฏิบตัิงานภายใต้นโยบายที่วางไว้อยา่งเคร่งครัดสง่ผลให้ ในปี 2559 สถิติของการเกิด
อบุตัิเหตุในการท างานในระดบั Major Case ลดลงร้อยละ 66.67 และระดบั Minor Case ลดลง
ร้อยละ 37.5 จากปีที่ผา่นมา 

Topic 2015 2016 

Accident case (Loss working day) (major) 3 1 

Recordable case + First aid  case (minor) 32 20 

Number of people contracted with occupational disease 0 0 

Environmental complaint made by non-SAPPE people/ community/ 
government 

0 0 
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ลกูค้า : บริษัทยึดมัน่และปฏิบตัิต่อลูกค้าอย่างซื่อสตัย์และยุติธรรม มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ และ
ความมัน่ใจให้กบัลกูค้า เอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้า โดยลกูค้าจะต้องได้รับสินค้า/บริการ
ที่ดี มีคณุภาพ ความปลอดภยั ในระดบัราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีได้ก าหนด
ไว้ รวมทัง้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อตกลงที่มีต่อลกูค้าอย่างเคร่งครัด  มีการพฒันายกระดบั
มาตรฐานสินค้าและบริการให้สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพนัธภาพที่ดี และยัง่ยืนกบัลกูค้า
อย่างจริงจงั และสม ่าเสมอ รวมถึงไม่น าข้อมลูของลกูค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่
เก่ียวข้อง 

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

คูแ่ขง่ : บริษัทตัง้มัน่ท่ีจะแข่งขนัทางการค้าอย่างยตุิธรรม โดยค านงึถึงจริยธรรมในการประกอบการค้า
และกฎหมายเก่ียวกับหลกัปฏิบตัิการแข่งขนัทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขนัที่ดี
อยา่งเสมอภาคกนั ไมท่ าความตกลงใดๆกบัคูแ่ขง่หรือบคุคลใดที่มลีกัษณะในการลดหรือจ ากดั
การแข่งขนัทางการค้า รวมทัง้ไม่ท าลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยการกลา่วหา  ให้ร้าย
ป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการกระท าการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อ
การแขง่ขนั 

ภาครัฐ : บริษัทได้ให้ความส าคญักับความโปร่งใส และการด าเนินการที่ถูกต้องตรงไปตรงมาในการ
ติดตอ่ท าธุรกรรมกบัเจ้าหน้าที่ หรือหนว่ยงานภาครัฐ เพื่อหลกีเลีย่งการกระท าที่อาจจงูใจให้รัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินการท่ีไมถ่กูต้องเหมาะสม ที่อาจสง่ผลตอ่การกระท าที่ไมเ่หมาะสม 
และขดัแย้งตอ่หลกัการบริหารจดัการท่ีดี  

ชมุชน สงัคม และ
สิง่แวดล้อม 

: บริษัทมีนโยบายสนบัสนนุและให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกบัสงัคมและชมุชน โดยเฉพาะที่
อยู่รอบสถานประกอบการของบริษัท ให้ความร่วมมือในการด าเนินการตามมาตรฐานหรือ
ข้อตกลงระดบัสากลในเร่ืองตา่งๆ รวมทัง้ควบคมุดแูลกระบวนการผลติ เพื่อช่วยป้องกนัหรือลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความร่วมมือในการลดการเกิดขยะหรือของเสียทัง้จาก
ก ระบ วนการผลิ ต และการใช้ งานทั่ ว ไป ด้ วยวิ ธี ที่ ถู ก ต้ อ ง  ต ลอดจนก ารอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ทรัพยากร อปุกรณ์ หรือวตัถดุิบต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลมากที่สดุ  

การเปิดเผยการ
ปฏิบตัิตามนโยบาย
และการจดัท า 
 
 
 
 

: 

 

บริษัทได้เปิดเผยกิจกรรมและนวตักรรมที่สง่เสริมให้บริษัทมีการพฒันาอย่างยัง่ยืนควบคู่กับ
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม และได้จดัท ารายงานไว้ใน ความรับผิดชอบตอ่สงัคมแล้ว 
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รายงานความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 
แนวปฏิบตัิเก่ียวกบั
การไมล่ว่งละเมดิ
ทรัพย์สนิทางปัญญา
หรือลขิสทิธ์ิ 

: ในฐานะที่บริษัทเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหลายประเภทจากการประกอบธุรกิจของ
บริษัทตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผา่นมา บริษัทจึงตระหนกัและเลง็เห็นถึงความส าคญัของงาน
อนัเกิดจากการสร้างสรรค์ด้วยความคิดและปัญญา ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าอย่างหนึ่งที่
ผู้สร้างสรรค์ควรจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิแตเ่พียงผู้ เดียวในการใช้ประโยชน์ และควรท่ีจะได้รับ
ความคุ้มครองไม่ให้ผู้อื่นน าทรัพย์สินทางปัญญาดงักลา่วไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
ดงันัน้ บริษัทมีนโยบายที่ชดัเจนที่จะปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินทางปัญญา
ทกุประเภทอยา่งเคร่งครัด ไมว่า่จะเป็น ลขิสทิธ์ิ เคร่ืองหมายการค้า หรือสทิธิบตัร โดยบริษัทจะ
ท าการตรวจสอบและขออนุญาตก่อนที่ จะน าผลงานหรือข้อมูลที่อาจจะเป็นสิทธิของ
บคุคลภายนอกมาใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มัน่ใจวา่จะไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทาง
ปัญญาของผู้ ใด ในขณะเดียวกันบริษัทได้มีการจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานของบริษัท
เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาและโทษจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา อีกทัง้ยังมีการ
สนบัสนนุและสง่เสริมให้พนกังานใช้ความรู้ความสามารถในการวิจยัพฒันาคิดค้นนวัตกรรม
ใหม ่โดยที่ไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่นด้วย 

ช่องทางการติดตอ่
ของผู้มีสว่นได้เสยี 
 

: บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีสว่นได้เสยีสามารถตดิตอ่ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และรายงานการ
กระท าที ่ไมถ่กูต้อง และมีสว่นร่วมในการเสนอความคดิเห็นผา่นช่องทางตา่งๆได้หลายช่องทาง 
ดงัตอ่ไปนี ้
พนกังำน 

• บริษัทมีนโยบายก าหนดให้พนกังานสามารถร้องทุกข์หรือร้องเรียนผ่านผู้บังคบับญัชา
โดยตรงซึง่อาจท าโดยวาจาหรือบนัทกึข้อความก็ได้ตามความเหมาะสม 

• จดัให้มีกลอ่งรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะตัง้ไว้ภายในส านกังานและโรงงาน ซึง่ดแูล
โดยแผนกทรัพยากรบคุคล โดยจะมีการเปิดกลอ่งเดือนละ 1 ครัง้ เพื่อคดักรองเร่ืองและ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง และน าเร่ืองเสนอต่อผู้บริหารสายงานเพื่อพิจารณาต่อไป ทัง้นี ้ในกรณีที่
เป็นจดหมายถึง CEO จะน าจดหมายสง่ถึง CEO โดยตรงโดยไมม่ีการเปิดผนกึ 

บคุคลทัว่ไป 

• แจ้งผา่นนกัลงทนุสมัพนัธ์ โทรศพัท์: 02-3194949 ตอ่ 312   
E-mail: ir@sappe.com  

• แจ้งผา่นเลขานกุารบริษัท โทรศพัท์: 02-3194949 ตอ่ 4191   
E-mail: saranya.th@sappe.com 

ซึ่งข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับการรวบรวม กลัน่กรอง เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดบัสงูและ  
คณะกรรมการบริษัท เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาในล าดบัตอ่ไป 

 
หมวดที่ 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูที่มีผลต่อการตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสีย
กบับริษัทเพื่อให้มีข้อมลูที่มีความถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา น่าเช่ือถือ และโปร่งใส ทัง้การรายงานข้อมลูทางการเงินและ
ข้อมลูทัว่ไป ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

mailto:ir@sappe.com
mailto:saranya.th@sappe.com


 

74 
 

ประเทศไทย ตลอดจนข้อมลูอื่นๆ ที่ส าคญัที่มีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท ซึง่ล้วนมีผลตอ่กระบวนการตดัสนิใจ
ของผู้ ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน และ
สาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และบน website ของ
บริษัท รวมถึงมีการจดัท าแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท  และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี รวมทัง้การจดัท าค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) 
งบการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนีค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส าคญั
อยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบญัชีให้บริการด้วย 
รวมทัง้จะเปิดเผยคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู เพื่อสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแตล่ะทา่น 

ในสว่นของงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์นัน้  บริษัทมีสว่นงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นผู้ รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมลู
ของบริษัทที่จ าเป็นและส าคัญต่อผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน และนักวิเคราะห์หลกัทรัพย์  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถ
วิเคราะห์บริษัทได้อยา่งมีประสทิธิภาพ มีการจดั Analyst Meeting เพื่อตอบข้อซกัถามเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัท
อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ และจดัให้มีการประชมุเพื่อตอบข้อซกัถามของนกัลงทนุท่ีให้ความสนใจในผลประกอบการของบริษัท 
(กลุม่ละ10-15 ท่าน) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity 
Day) อยา่งสม ่าเสมอ  

หมวดที่ 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอือ้
ประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการด าเนินธุรกิจ 
รวมทัง้มีบทบาทส าคัญในการก 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 ซึ่งจะ
ท าให้เกิดการถ่วงดลุในการออกเสยีงในการพิจารณาเร่ืองตา่งๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอิสระอยา่ง
น้อย 3 คน  

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร 5 คน ในจ านวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระจ านวน 4 คน ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย 3 คน ส าหรับ
กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารมีจ านวน 4 คน ประกอบด้วย (1) ประธานกรรมการบริหาร (2) ประธานบริษัท (3) ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร (3) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ  และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน โดยโครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัทมีสดัสว่นของกรรมการอิสระมากกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด ท าให้มีการถ่วงดลุในการออกเสยีง
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ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท ทัง้นี ้
จ านวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

 ตามข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดไว้ว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่ง
อย่างน้อยจ านวน 1 ใน 3 โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียง
ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลาก
ว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการ    
ผู้ออกจากต าแหนง่ไปนัน้อาจจะเลอืกเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่ง
คณะกรรมการชดุยอ่ยดงักลา่วมีสทิธิหน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะ  

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน 
เพื่อให้เกิดความชดัเจนในด้านความรับผิดชอบระหวา่งการก าหนดนโยบาย การก ากบัดแูลและการบริหารงานประจ า ทัง้นี ้
บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชดัเจนและมีการถ่วงดุล
อ านาจการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของ
ผู้บริหารในระดบันโยบาย ขณะท่ีผู้บริหารท าหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านตา่งๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด 

 อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้เลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

 
2.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองที่ส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท  
เช่น วิสยัทศัน์และภารกิจ กลยทุธ์  ความเสีย่ง แผนงาน และงบประมาณ รวมทัง้ก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินงานตาม
นโยบายและแผนท่ีก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

กำรแบ่งแยกหนำ้ทีร่ะหว่ำงกำรก ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรงำนประจ ำ 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการก ากับดแูล 
และการบริหารงานประจ าวนัออกจากกนัอยา่งชดัเจน โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารถกูเลอืกตัง้จาก
คณะกรรมการบริษัท  ซึ่งประธานกรรมการไม่ได้เป็นบคุคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหารโดยเป็นผู้น าและมีส่วน
ส าคัญในการตัดสินใจเร่ืองนโยบายของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและ
ก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกบัฝ่ายจดัการ เป็นผู้น าการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 
โดยสนบัสนนุให้กรรมการทกุคนมีสว่นร่วมในการประชมุและแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ ตลอดจนท าหน้าที่ประธานใน
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทัง้นี ้ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจ าวนั แต่ให้การสนบัสนนุและค าแนะน า
ในการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการผ่านทางประธานกรรมการบริหารอย่างสม ่าเสมอ ในขณะที่ประธานกรรมการบริหาร
รับผิดชอบเก่ียวกบัการบริหารจดัการบริษัทภายใต้กรอบอ านาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
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บริษัทได้จดัให้มีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดงักล่าว ทัง้นี ้คณะกรรมการจะได้จดัให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบาย
ดงักลา่วเป็นประจ า บริษัทมีการสื่อสารให้ทกุคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีให้ถกูต้องตรงกนั 
เพื่อสง่เสริมให้ทกุคนในองค์กรปฏิบตัิตามนโยบายที่ก าหนด   

จรรยำบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทยึดมัน่การด าเนินธุรกิจที่ถกูต้องและเป็นธรรม โดยบริษัทมีการประกาศใช้จรรยาบรรณและ
ข้อพึงปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทกุคนมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิ
ตามจรรยาบรรณ และให้ความสนบัสนนุในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อเห็นการไม่ปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส  มีคณุธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ค านึงถึงสงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้ก าหนดข้อพึงปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณในด้านต่างๆ ได้แก่ การปฏิบตัิตอ่กนั การ
ให้หรือการรับทรัพย์สิน ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การท าธุรกรรมของบริษัท การท าธุรกรรมกบัรัฐ สิง่แวดล้อม สขุภาพ 
และความปลอดภัย การจัดหา การสื่อสารทางการตลาด การแข่งขันทางการค้า การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ         
การปฏิบตัิตอ่ข้อมลูและทรัพย์สนิ การด าเนินการด้านการเมือง และการป้องกนัการฟอกเงิน 

ทัง้นี ้บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบตัิตามแนวทางดงักลา่ว 

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับความขดัแย้งทางผลประโยชน์  โดยก าหนดนโยบายที่ไม่ให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบับุคคลต่างๆ  ดงักล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัที่ขดัแย้งกับ
ผลประโยชน์ของบริษัท โดยควรหลกีเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องหรือ
เก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสมัพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักลา่ว และ
ต้องไมเ่ข้าร่วมการพิจารณาตดัสนิ รวมถึงไมม่ีอ านาจอนมุตัิในธุรกรรมนัน้ๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั และรายการที่มีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทัง้บริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอยา่งเคร่งครัดในเร่ืองการเข้าท ารายการ การก าหนดราคาและเง่ือนไขตา่งๆกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งด้าน
ผลประโยชน์ให้เสมือนท ารายการกับบคุคลภายนอก โดยจะเปิดเผยการเข้าท ารายการไว้ในงบการเงิน รายงานประจ าปี 
และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ด้วย 

บริษัทได้ก าหนดให้มีการจดัท าแบบรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็น
ข้อมลูพืน้ฐานในการก ากบัดแูลด้านการมีสว่นได้เสียในระดบักรรมการ และผู้บริหาร โดยก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร
จะต้องจดัท าแบบรายงานดงักลา่วเป็นประจ าทกุปี และจดัท าแบบรายงานดงักลา่วเมื่อมีการเปลีย่นแปลง และก าหนดให้
เลขานกุารบริษัทเป็นผู้รวบรวม และท าส าเนาสง่ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
ใช้ในการตรวจสอบและการก ากบัดแูลด้านความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ในการก ากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายใน บริษัทได้ก าหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงาน
การถือครองหลกัทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ซึ่งเป็นของตนเอง ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการ
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หรือผู้บริหารในบริษัท รวมทัง้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท  จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และ
รายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 
3 วนัท าการนบัจากวนัที่ซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา  59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี ้ได้ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือหนว่ยงานท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลูภายใน
แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง และซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะ
เผยแพร่ตอ่สาธารณชน ทัง้นีเ้พื่อเป็นการป้องกนัไมใ่ห้น าข้อมลูภายในไปใช้ในทางมิชอบ  

ระบบกำรควบคมุภำยใน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการก ากับดูแลและการควบคุมภายในทัง้ในระดับบริหาร และระดับ
ปฏิบตัิงานท่ีมีประสทิธิภาพ ทัง้นี ้ระบบการควบคมุภายในเป็นกลไกส าคญัที่จะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่ายจดัการในการช่วย
ลดความเสีย่งทางธุรกิจ ช่วยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยมีการจดัสรรทรัพยากรอยา่งเหมาะสมและ
บรรลเุป้าหมายตามที่ตัง้ไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้ร่ัวไหล สญูหายหรือจากการทจุริตประพฤติมิชอบ ช่วยให้
รายงานทางการเงินมคีวามถกูต้องนา่เช่ือถือ ช่วยให้บคุลากรปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องและช่วย
คุ้มครองเงินลงทนุของผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ บริษัทจึงได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบตัิงานและผู้บริหาร
ในเร่ืองตา่งๆ ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใช้สนิทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการ
แบง่แยกหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามควบคมุ และประเมินผลออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนั
อยา่งเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความ
มีประสทิธิภาพของระบบควบคมุภายในที่ฝ่ายบริหารจดัให้มีขึน้  รวมทัง้ได้จดัท าและทบทวนระบบการควบคมุ ทัง้ด้านการ
ด าเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน ตลอดจนการ
จดัการความเสีย่ง และยงัให้ความส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัลว่งหน้าและรายการท่ีผิดปกติ   

ทัง้นี ้บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยให้บริษัท    
พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2559 เป็นรายไตรมาส เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมี
ระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในดงักลา่วมีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่
ตรวจสอบและถ่วงดลุได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้บริษัทมี
การติดตามประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
เพื่อให้ความมัน่ใจวา่ระบบท่ีวางไว้สามารถด าเนินไปได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

รำยงำนของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท า
หน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดแูลให้มีการจดัท ารายงานทางการเงินอย่างมีคณุภาพและถกูต้องตามมาตรฐาน
ทางบญัชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบญัชีและ/
หรือผู้สอบบญัชีมาประชมุร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส โดยคณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัท รวมทัง้สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตอ่รายงานทางการเงิน) รวมทัง้การจดัท าค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis 
หรือ MD&A) ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและ
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ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่
ส าคญัทัง้ข้อมลูทางการเงินและไมใ่ช่การเงิน ด าเนินการบนพืน้ฐานของข้อเท็จจริงอยา่งครบถ้วนและสม ่าเสมอ 

3.  การประชุมคณะกรรมการ 

 บริษัทก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยปกติเป็นประจ าทกุ 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจ าเป็นโดยก าหนดวาระการประชมุที่ชัดเจนลว่งหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็น
ประจ า โดยการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงั
กรรมการไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งดว่นเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการ
นดัประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชมุให้เร็วกว่านัน้ก็ได้ รวมทัง้มีการแต่งตัง้เลขานกุารบริษัทเพื่อให้มีการบนัทึกการ
ประชุม และจัดสง่รายงานดงักลา่วให้แก่กรรมการบริษัท ตลอดจนจดัเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรอง
จากคณะกรรมการบริษัทอยา่งเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัท และผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้  

ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผู้ ก าหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการ
ประชมุได้ 

ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดง
ความคิดเห็นได้อยา่งอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมลู
ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้จะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถน าไปปฏิบตัิอย่างมี
ประสทิธิภาพ ทัง้นี ้ในการลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสยีงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึง่มีเสยีง
หนึง่เสียง โดยกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีจะไมเ่ข้าร่วมประชมุ และ / หรือไม่ใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  ถ้าคะแนน
เสยีงเทา่กนั ประธานในที่ประชมุจะออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

  กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารส าคญัอื่นๆ และหากกรรมการ
อิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสยัใดๆ กรรมการอื่นๆและฝ่ายบริหารของบริษัทต้องด าเนินการตอบข้อสงสยัดงักลา่ว
อยา่งรวดเร็วและครบถ้วนเทา่ที่จะเป็นไปได้ 

ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกบัมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บนัทึกข้อคดัค้านไว้ใน
รายงานการประชมุ หรือยื่นหนงัสอืแสดงการคดัค้านตอ่ประธานกรรมการได้ 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทแตล่ะครัง้เลขานกุารบริษัทได้เข้าร่วมการประชมุด้วย โดยเป็นผู้บนัทกึรายงาน
การประชุม และจดัสง่ให้ประธานกรรมการพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการ
ประชมุครัง้ถดัไป รวมทัง้เป็นผู้จดัเก็บข้อมลูหรือเอกสารเก่ียวกบัการประชมุตา่งๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติ
คณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครัง้  ยกเว้นแต่มีเหตุจ าเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม  
นอกจากนี ้คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็น
เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ  โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย  และแจ้งให้ประธาน
กรรมการทราบถึงผลการประชมุ  

4.  ค่าตอบแทน 

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดบัที่เหมาะสม โดยยึดหลกัความยุติธรรมทัง้ต่อ
บริษัทและบุคคล ค านึงถึงผลการด าเนินงานของบริษัท  และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกนั สามารถ
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สร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานและรักษามาตรฐานที่ดี รวมถึงเหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 
และผู้บริหารแต่ละคน  โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รวมถึงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) จะต้องได้รับ
อนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทใช้ความระมดัระวงัในการจ่ายคา่ตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสม โดยเป็นอตัราที่แข่งได้ในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั เพื่อที่จะดแูลและรักษาผู้บริหารที่มีคณุภาพไว้ ผู้บริหารที่
ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึน้จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึน้  

5.   การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ 
และผู้บริหารที่เก่ียวข้องในระบบการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง และใน
กรณีที่มีการเปลีย่นแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและข้อมลูที่เป็นประโยชน์ตอ่การ
ปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม ่รวมถึงการจดัให้มีการแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่
กรรมการใหม ่และฝ่ายเลขานกุารบริษัทมีการรายงานให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ผู้บริหารของบริษัท 
เก่ียวกบักฎหมายและกฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีมีการเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ 

 

2  คณะกรรมการชุดย่อย 
 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้กรรมการที่มีความรู้ความช านาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยในด้าน
ตา่งๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลัน่กรองรายละเอียดของงานในขอบข่ายที่คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับผิดชอบ และได้
ก าหนด คณุสมบตัิ วาระการด ารงต าแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุย่อยไว้อย่างชดัเจน 
ในกฎบตัรของคณะกรรมการชุดยอ่ยแตล่ะคณะ โดยสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ทัง้หมด ทัง้นี ้คณะกรรมการชดุยอ่ยจะรายงานผลการประชมุตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอยา่งสม ่าเสมอ  
 ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 2 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ และ (2) 
คณะกรรมการบริหาร  
 

3  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

• คณะกรรมการบริษัท  

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ในการคดัเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท โดยให้ผู้ ถือหุ้นใหญ่และ/
หรือตวัแทนผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของแตล่ะกลุม่  ผู้ทรงคณุวฒุิตามสายงานท่ีเก่ียวข้อง  กรรมการ  กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
ของบริษัทร่วมกันเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให้ความส าคญัต่อผู้มีทกัษะ 
ประสบการณ์ที่มีความจ าเป็นตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจารณาจากคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี  ้

1) กรรมการต้องเป็นบคุคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจ มี
ความซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอทุิศความรู้ ความสามารถและ
ปฏิบตัิหน้าที่ให้แก่บริษัทอยา่งเต็มที่ 
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2) กรรมการต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และ
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ต้องไมม่ีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม
ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้ นตามที่คณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด  

3) กรรมการไมส่ามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือ
เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของ
บริษัทไม่วา่จะท าเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบคุคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ
ก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้  

4)  กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไมช่กัช้า หากมีสว่นได้เสียในสญัญาที่บริษัทท าขึน้ไม่วา่โดยตรง หรือ
โดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้  เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

การเลอืกและแต่งตัง้กรรมการเป็นไปตามวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท และกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้
จะต้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

1) ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้เป็นผู้ รับผิดชอบ
จดัการกิจการทัง้ปวงของบริษัท และมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ 
ข้อบงัคบัของบริษัท มติที่ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น อีกทัง้มีอ านาจกระท าการใดๆตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืบริคณห์
สนธิ หรือที่เก่ียวข้องกบัการดงักลา่ว ทัง้นีก้รรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 

2)   กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการ
ทัง้หมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด 

3) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่เสยีงหนึง่ 
(2) ผู้ ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  แต่ทัง้นีต้้องไม่เกิน

จ านวนกรรมการท่ีพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
(3) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบคุคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียง

ให้แก่บคุคลแตล่ะทา่นได้เท่ากบัจ านวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู ่ทัง้นี ้โดยจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่
ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีบคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมา มี
คะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในท่ีประชมุเป็นผู้
ออกเสยีงชีข้าดเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้    
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 4) ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการจะ
แบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 

 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลาก
กนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ 

5) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหนง่ให้ยื่นใบลาออกตอ่บริษัท การลาออกมีผลนบัแตว่นัท่ีใบลาออกไปถึง
บริษัท 

 กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

6) ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บคุคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็น
กรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทนนัน้ 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการ
ที่ยงัเหลอือยู ่

 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงจนจ านวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจ านวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้
กรรมการที่เหลืออยู่จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างทัง้หมดภายใน  1 
เดือนนบัแตว่นัท่ีจ านวนกรรมการวา่งลงจนเหลือน้อยกวา่จ านวนที่จะเป็นองค์ประชมุ และบคุคลซึง่เข้าเป็น
กรรมการแทนอยูใ่นต าแหนง่เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

7)  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึง่มาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจาก
ผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

• กรรมการอิสระ 

บริษัทก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการ
บริษัท ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายแต่งตัง้กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ และมีกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 3 คน  

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑ์การคดัเลือกกรรมการบริษัท โดยคณุสมบตัิของผู้ที่
จะมาท าหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 
โดยกรรมการอิสระจะมีคณุวฒุิการศกึษา ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมอื่นๆ 
ประกอบกนั เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทตอ่ไป ทัง้นี ้หากมีกรรมการอิสระ
คนหนึ่งคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้กรรมการอิสระที่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนด
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ข้างต้นเข้ามาด ารงต าแหนง่แทน โดยกรรมการอิสระท่ีเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยู่
ของกรรมการอิสระท่ีตนแทน 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนเข้าด ารงต าแหนง่เป็น
กรรมการตรวจสอบ 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา  คู่สมรส    
พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น
หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบ 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี  ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสงักดัอยู่  เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของ          ผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รับ
แตง่ตัง้ให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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ทัง้นี ้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบตัิความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดย
จะแจ้งพร้อมกบัการรายงานข้อมลูประวตัิกรรมการ ณ สิน้ปี ส าหรับจดัท าแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจ าปีของบริษัท 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ ผ่านมา
 ไมม่ี 

• กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย  3 คน เพื่อ
ท าหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็น
กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  และไม่เป็นกรรมการของบริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในลกัษณะ
เดียวกับที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ใน
การสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 

• กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคดัเลือกจากกรรมการ ผู้บริหาร หรือ 
พนกังานระดบัสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเร่ืองที่เก่ียวกับการด าเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของ
บริษัท และสามารถก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผล
การด าเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

• ผู้บริหาร 

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคดัเลอืกบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง
กับธุรกิจ โดยด าเนินการคัดเลือกตามระเบียบเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทหรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคดัเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดบัสงู โดยค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ทัง้นี ้การแตง่ตัง้หวัหน้าหรือผู้บริหารงานด้านการตรวจสอบและควบคมุภายใน 
จะต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 

4  การประเมินผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูง
  

4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

ตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทว่า คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกปี โดยเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทัง้คณะ เพื่อน าผล
คะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการจะน าไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสทิธิผลมากขึน้  
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การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท มีทัง้สิน้ 4 หมวด ได้แก่ (1) โครงสร้างและคณุสมบตัิ
ของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชมุคณะกรรมการ และ(4) การ
ท าหน้าที่ของกรรมการ อนึง่ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิแบบประเมินดงักลา่วก่อน ทัง้นี ้ผลการ
ประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ บริษัทจะน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนน าไปเปิดเผยใน
รายงานประจ าปี และจะน าข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทมาใช้ในการปรับปรุง
ประสทิธิภาพการท างานตอ่ไป 

แบบการประเมินในปี 2559 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 4.19 คะแนน 
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลีย่ 4.29 คะแนน 
3. การประชมุคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลีย่ 4.22 คะแนน 
4. การท าหน้าที่ของกรรมการ ได้คะแนนเฉลีย่ 4.54 คะแนน 
ดงันัน้ เมื่อค านวณผลการประเมินคณะกรรมการทัง้ 4 หมวดแล้วจึงได้คะแนนเฉลีย่ 4.31 คะแนน 
 

4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบว่า ควรมีการก าหนดกระบวนการประเมินผล
คณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างเป็นทางการเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบมี
ประสทิธิภาพและบรรลวุตัถปุระสงค์   

  

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท มีทัง้สิน้ 4 หมวด ได้แก่ (1) คณุสมบตัิและความเป็น
อิสระของกรรมการตรวจสอบ (2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (3) การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ(4) การได้รับข้อมลูจากบริษัท และการฝึกอบรม อนึ่ง ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิ
แบบประเมินดังกล่าวก่อน ทัง้นี ้ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอต่อที่ ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนน าไปเปิดเผยในรายงานประจ าปี และจะน า
ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน
ตอ่ไป 

แบบการประเมินในปี 2559 มีการก าหนดน า้หนกัของแตล่ะหวัข้อของการประเมินเป็น 6 ระดบั ดงันี ้
5 = เห็นด้วยอยา่งมากที่สดุ หรือ มีการด าเนินการเร่ืองนัน้อยา่งดีเยี่ยม 
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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. คณุสมบตัิและความเป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลีย่ 4.33 คะแนน 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลีย่ 4.38 คะแนน 
3. การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลีย่ 4.60 คะแนน 
4. การได้รับข้อมลูจากบริษัท และการฝึกอบรม ได้คะแนนเฉลีย่ 3.83 คะแนน 
ดงันัน้ เมื่อค านวณผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 4 หมวดแล้วจึงได้คะแนนเฉลีย่ 4.29 คะแนน 
 

4.3 การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้บริหารระดับสูง 

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร 
ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามเกณฑ์การประเมินและแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานท่ีได้รับอนมุตัิจาก
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบติดตามการปฏิบตัิงานของประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามเป้าหมายที่วางไว้ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ซึ่งช่วยให้การพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
ของประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีความชดัเจน โปร่งใส และเหมาะสมกบัผล
การปฏิบตัิงาน และช่วยเสริมสร้างการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท อีกทัง้ยงัสามารถน าผลการประเมินท่ีได้มาปรับปรุง
ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานให้ดียิ่งขึน้อีกด้วย   

5  การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

 การก ากับดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อยนัน้ บริษัทมีการก ากับ ดูแล และติดตามการด าเนินงานของบริษัท
ยอ่ยอยา่งใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ดงันี ้   

1. การก ากบัดแูลบริษัทยอ่ย :   

- PT. Sappe Indonesia: ในเบื อ้งต้นคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์  และ                
นางญาตา อ่อนอิน ด ารงต าแหนง่กรรมการใน PT.Sappe Indonesia เพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ (สดัส่วนร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด) ในการก าหนดนโยบายและบริหารจัดการภายใน 
PT.Sappe Indonesia ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกบับริษัท  

    ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทได้จ าหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย PT. Sappe Indonesia โดยจ าหนา่ยหุ้นที่
ถือครองอยู่ทัง้หมด จ านวน 2,550 หุ้น หรือ ร้อยละ 51 ของทุนช าระแล้วใน PT. Sappe Indonesia ให้แก่นกั
ธุรกิจชาวอินโดนีเซียแล้วในวนัที่ 19 ธันวาคม 2559 ท าให้ PT. Sappe Indonesia ไม่มีสถานะเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทอีกต่อไป สง่ผลให้นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และนางญาตา อ่อนอิน สิน้สดุการเป็นกรรมการ
ของบริษัทดงักลา่วนบัตัง้แตว่นันัน้เป็นต้นไป 
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- Sappe Europe s.r.o. : เนื่องด้วยข้อจ ากัดทางกฎหมายของประเทศสโลวาเกียที่ก าหนดให้กรรมการที่จะ
ด ารงต าแหน่งต้องมีภมูิล าเนาในประเทศสโลวาเกีย จึงท าให้การแตง่ตัง้ตวัแทนจากบริษัทเพื่อเป็นกรรมการ
ใน Sappe Europe s.r.o ตามนโยบายการควบคมุและการก ากบัดแูลบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมมีความยุง่ยาก
ในทางปฏิบัติ ทางที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้อนุมัติการก าหนดกฎบัตรของคณะกรรมการซึ่ง
ครอบคลมุการขออนมุตัิรายการตา่งๆ รวมถึงรายการส าคญัที่ก าหนดให้ต้องขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เช่น 
การแต่งตัง้กรรมการ การเพิ่มทนุ การควบรวมกิจการ การเลกิกิจการ การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบงัคบั 
เป็นต้น และการก าหนดตารางอ านาจด าเนินการของ Sappe Europe s.r.o. เพื่อให้คณะกรรมการของ Sappe 
Europe s.r.o. ยดึถือและปฏิบตัิตาม เพื่อที่บริษัทใช้เป็นมาตรการเพื่อก ากบัดแูล Sappe Europe s.r.o. ได้ทนัที 

- บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากัด  : คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้นายอดิศกัดิ์ รักอริยะพงศ์ 
นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และนายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้การ
บริหารงานสอดคล้องกบับริษัทซึง่เป็นผู้ 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
บริหารงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนัของทัง้กลุม่บริษัท 

- Sappe Trading (Shanghai)  Company Limited :  คณ ะกรรม ก ารขอ ง  Sappe Hong Kong Company 
Limited ได้แต่งตัง้นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและควบคุมการบริหารงาน 
เพือ่ให้การบริหารงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนัของทัง้กลุม่บริษัท 

2. การเปิดเผยข้อมลูฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน : บริษัทยอ่ยของบริษัทมีหน้าที่น าสง่งบการเงินประจ า
ไตรมาสและประจ าปีให้แก่บริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิก่อนเปิดเผยใน
งบการเงินรวมประจ าไตรมาสและประจ าปีตอ่สาธารณชน ทัง้นี ้บริษัทอาจมอบหมายให้พนกังานหรือผู้สอบ
บญัชีของบริษัทเข้าตรวจสอบการด าเนินกิจการ เอกสาร หรือทรัพย์สิน ณ ส านักงานหรือคลงัสินค้าของ
บริษัทยอ่ยได้ หรือขอให้บริษัทยอ่ยน าสง่เอกสารเพิ่มเตมิแกพ่นกังานหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทได้เสมอ อนึง่ 
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็น  ผู้พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชี
ให้แก่ PT.Sappe Indonesia Sappe Europe s.r.o. และบริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั รวมถึงบริษัท
ยอ่ยทางอ้อมของบริษัท 

3. การท ารายการกบับุคคลที่เก่ียวโยง : การท ารายการเก่ียวโยงระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยทัง้หมดเป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้บริษัทมีการรายงานมูลค่าและรายละเอียดของรายการ
ระหว่างกนัของบริษัทและบริษัทย่อยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุไตรมาส โดยผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

4. การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ : ในกรณีที่บริษัทย่อยจะซือ้หรือจ าหน่ายทรัพย์สินใดต้องได้รับมติ
อนมุตัิจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี ้หากบริษัท
ค านวณขนาดของรายการแล้วพบว่าการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวมีมูลค่าหรือขนาด
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รายการที่มีนัยส าคัญ  บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ประกาศตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้องเสมอ  

 

 
 

6  การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทมีระเบียบ ข้อบงัคบั ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างต้องรักษาความลบั และ/หรือข้อมลูภายใน
ของบริษัท ไม่น าความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์
แก่ผู้อื่น ไมว่่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และไม่วา่จะได้รับผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม รวมทัง้ต้องไม่ท าการซือ้ขาย โอน 
หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าท านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลบั 
และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัท อนัก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัทไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม  

 ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทจะถูกห้ามซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ในช่วงเวลาที่ก าหนด โดยบริษัทถือปฏิบตัิมาตัง้แต่การจดัท างบการเงิน ไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ซึ่งเป็นการ
รายงานงบการเงินไตรมาสแรกตัง้แต่บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเลขานกุารบริษัทและ
หน่วยงานฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคลจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนกังานทกุคนที่ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับ
ข้อมลูภายในของบริษัทรับทราบช่วงเวลาการห้ามซือ้ขายหุ้นของบริษัทอยา่งชดัเจนลว่งหน้า โดยให้รวมถึงการซือ้ขายหุ้น
ของบริษัท โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซือ้หรือขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น 
Nominee หรือการถือผ่านกองทนุสว่นบคุคล) ในระหว่างช่วงเวลาที่บริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัที่อาจมีผลกระทบ
ตอ่ราคาหุ้นของบริษัท เช่น 1 เดือนก่อนวนัเปิดเผยข้อมลูงบการเงินหรือผลการด าเนินงานถึงวนัที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลู
งบการเงินหรือผลการด าเนินงานต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว 1 วนั เพื่อให้ข้อมลูนัน้เผยแพร่สูส่าธารณชนอย่างทัว่ถึงก่อน 
ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดโทษทางวินยัส าหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้  หรือน าไป
เปิดเผยจนอาจท าให้บริษัทได้รับความเสียหาย และอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายก าหนดไว้ตลอดจนอาจถูกบริษัท
พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตกัเตือนด้วยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิก
จ้างพ้นสภาพการเป็นพนกังานด้วยเหตไุลอ่อก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแตก่รณี เป็นต้น  

 พร้อมกันนีบ้ริษัทยังมีการติดตามและศึกษากฎระเบียบ ข้อบงัคับ รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องต่างๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ และแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรับทราบ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามที่
กฏหมายก าหนดอยา่งเคร่งครัด 
 

7 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและบริการอ่ืน 
 

7.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
 

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัทในรอบปี  2559 เป็นจ านวนเงิน
รวม 2,205,880 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัท จ านวน  1,485,000 บาท และส่วนของบริษัท
ยอ่ย จ านวน 720,880 บาท 
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7.2  ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 
 

บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ได้จ่ายคา่ตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่ง
ได้แก่ การรายงานการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและภาษีอากร ให้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกับส านกังานสอบบัญชีของ
บริษัทในรอบปี 2559 เป็นจ านวนเงินรวม 1,200,000 บาท ทัง้นี ้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าซือ้หุ้ นของบริษัท โคโคนัท 
แฟคทอร่ี จ ากดั (จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จ ำกดั เมื่อวนัที่ 31 มกรำคม 2560) ในวนัที่ 3 ตลุาคม 
2559 
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10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 

พันธกิจของเซ็ปเป้ 

เราจะเป็นองค์กรไทยตวัอยา่งที่ยิง่ใหญ่ ตอบโจทย์คนที่รักสขุภาพและความสะดวกสบายด้วยอาหาร เคร่ืองดื่มที่อร่อย สดุเจ๋ง! 
“เราจะท าให้ชีวติของผู้คนดขีึน้ ผ่านจติวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา” 
 
ดว้ยพนัธกิจน้ี เซ็ปเป้จึงยงัคงมุ่งมัน่ด ำเนินธุรกิจท่ีจะท ำให้ “ชีวิตของคนส ำคญัของเรำ” ดียิ่งข้ึนเร่ือยๆ ทั้งกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองจำกปีท่ี
แลว้ และกิจกรรมใหม่ๆ ท่ีมำเสริมสร้ำงควำมยัง่ยืนซ่ึงกนัและกนั นอกจำกน้ี ยงัเป็นกำรตอกย  ้ำ “จิตวิญญำนเซ็ปเป้” ให้กบัคนใน
องคก์รมีร่วมกนัผำ่นกิจกรรมต่ำงๆ อีกดว้ย โดยเรำส่ือสำรนโยบำยกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนืให้พนกังำนทุกคนรับทรำบ ผำ่นช่องทำงกำร
ส่ือสำรภำยในบริษทั อำทิ อีเมลล ์ป้ำยประกำศ กำรให้ขอ้มูลจำกหัวหนำ้งำน รวมไปถึงส่ือสำรโดยตรงจำกผูบ้ริหำร  เป็นประจ ำทุก
เดือนในกิจกรรมทำวฮ์อล ์และมอน่ิงทอลค์ เพ่ือใหค้นเซ็ปเป้เลง็เห็นควำมส ำคญั และร่วมมือร่วมใจกนัสร้ำงสรรคส่ิ์งดีๆ ให้กบั “คน
ส ำคญั” ของเรำต่อไป 
 

ผู้คนทีส่ ำคญัของเรำ ได้แก่ 
1. พนกังาน 
2. ลกูค้า 
3. ซพัพลายเออร์ 
4. ผู้ ถือหุ้น 
5. ชมุชน 

 

เพรำะคนในครอบครัว คอืจุดเร่ิมต้นของส่ิงทีย่ิง่ใหญ่  
คนเซ็ปเป้ทุกคน ไม่กว่ำจะส่วนงำนไหน ล้วนเป็นส่วนส ำคัญที่ท ำให้เซ็ปเป้ก้ำวต่อไปได้อย่ำงยั่งยืน เรำจึงไม่หยุด ในกำรส่งเสริม 
พฒันำ และสร้ำงพลงัใจคนในครอบครัวของเรำให้แข็งแรง 

ในปี 2559  นบัเป็นปีแห่งกำรสร้ำง Learning Organization ของเรำอยำ่งแทจ้ริง ดว้ยกิจกรรมท่ีมำกถึง 111 คอร์ส ท่ีเรำจดั
อบรมให้พนกังำนเซ็ปเป้เพ่ือพฒันำบุคลำกรของเรำให้กำ้วทนัโลกท่ีไม่หยดุน่ิง และส่งเสริมศกัยภำพ บุคลิภำพ และพลงัใจของชำว
เซ็ปเป้ใหพ้ร้อมสนุกและมีควำมสุขกบักำรท ำงำน  

จำกแนวคิด “วนัส ำคญัของคนส ำคญัคือวนัส ำคญัของเรำ” กิจกรรม “Happy B Day” จึงเกิดข้ึนในปี 2559 ด้วยกำรจัด
ปำร์ต้ีฉลองวนัเกิดใหค้นท่ีเกิดในเดือนเดียวกนั ใหเ้พ่ือนๆ ในบริษทัไดฉ้ลองร่วมกนั ซ่ึงจำกกำรตอบรับท่ีดีมำกของพนกังำน กิจกรรม 
“Happy B Day” น้ีจึงจะมีในปีต่อๆ ไป 

และเช่นเดียวกนักบักิจกรรม “เซ็ปเป้ สำนรัก ส่งเสริมลูกกตญัญู” ซ่ึงในปีน้ีเป็นปีท่ี 2 แลว้ ท่ีบริษทัออกแบบ โปสกำร์ดแบบ
ลิมิเต็ด อิดิชัน่ เฉพำะคนเซ็ปเป้เท่ำนั้นท่ีจะได ้นับถึงปีน้ีโปสกำร์ดกว่ำ 3,500 ใบ ถูกแจกจ่ำยให้พนักงำน ส่งไปบอกรักพ่อกบัแม่ 
เพรำะพนกังำนส่วนใหญ่จะไม่ไดก้ลบัภูมิล ำเนำในเทศกำลดงักล่ำว เพ่ือให้พ่อและแม่ประทบัใจ ลดควำมเขินอำย ของลูกๆ ในกำร
บอกรักพ่อแม่ เป็นกำรสำนสัมพนัธ์ควำมรักในครอบครัว ของพนักงำนให้ดีข้ึน ซ่ึงได้รับกำรตอบรับจำก พนักงำนในกำรร่วม
กิจกรรมเป็นอยำ่งดี  

อีกหน่ึงกิจกรรมท่ีเขม้ขน้ต่อเน่ืองคือ “5ส.ฉบับเซ็ปเป้” ท่ีด ำเนินกำรมำเป็นปีท่ี 2 ของพนักงำนท่ีโรงงำนคลอง 13 จ ำนวน 
430 คน ดว้ยเกณฑ์กำรให้คะแนนท่ีเขม้เขน้และทำ้ทำย มีรำงวลัท่ีต่ืนเตน้และบทลงโทษท่ีสนุกสนำน กิจกรรม 5ส. น้ี ช่วยส่งเสริม 
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ให้ส่ิงแวดลอ้มในท่ีท ำงำนสะอำดและเอ้ืออ ำนวยต่อกำรท ำงำนช่วยให้ประสิทธิภำพดีข้ึน อตัรำกำรขำดลำมำสำยของพนักงำน ลด
น้อยลงอย่ำงเห็นไดช้ัด อีกทั้ งพนักงำนเองยงัมีส่วนช่วยกันผลกัดัน ให้เพ่ือนพนักงำนตระหนักถึงกฎระเบียบกำรท ำงำนมำกข้ึน 
เสริมสร้ำงวฒันธรรมองคก์รในเร่ืองกำรท ำงำนเป็นทีม ปลูกฝังแนวควำมคิดให้พนกังำนรู้สึกรักและเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ยงัช่วย
เสริมสร้ำงนิสยัของพนกังำนใหมี้พฤติกรรมเชิงบวก ต่อกำรท ำงำนและน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ ำวนัไดอี้กดว้ย  

และอีกกิจกรรมท่ีต่อยอดจำกแคมเปญ “Beauti drink Change For The Best เปล่ียนเพ่ือส่ิงท่ีดีท่ีสุด” เม่ือปี 2558 ท่ีเรำจดั
ข้ึนเป็นกำรส่ือสำรกบัพนกังำนเซ็ปเป้ให้ไดร่้วมภำคภูมิใจกบักำรเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ของเซ็ปเป้ บิวติ ดร้ิงค ์ซ่ึงไดรั้บกำรตอบรับ
จำกพนกังำนวำ่เป็นกิจกรรมท่ีดี สร้ำงกำรมีส่วนร่วม ควำมภูมิใจ รวมไปถึงทรำบ Direction ของกำรน ำสินคำ้ใหม่ออกสู่ตลำด ในปี 
2559 เรำจึงน ำกิจกรรมดงักล่ำวมำต่อยอดเป็น กิจกรรม “NPD Internal launch” เพ่ือตอกย  ้ำวำ่พนักงำนทุกคนคือคนส ำคญั สินคำ้
ใดๆ จะเกิดข้ึนไม่ไดห้ำกขำดกำรร่วมมือร่วมในกนัสร้ำงสรรคโ์ดยชำวเซ็ปเป้ ดงันั้น ทุกคร้ังท่ีมีผลิตภณัฑใ์หม่ของบริษทัออกสู่ตลำด 
คนแรกท่ีจะไดช่ื้นชมคือ พนกังำนเซ็ปเป้ทุกคน โดยในปี 2559 มีผลิตภณัฑท่ี์ออกใหม่จ ำนวน 5 รำยกำร ไดแ้ก่ กมิุ กมิุ 2 รสชำติ, เซ็ป
เป้ อโลเวร่ำ ดร้ิงค ์สตรอเบอร์ร่ีโยเกิร์ต กำแฟเพรียว คอฟฟ่ี สูตรซอยเปปไทด ์และเซ็ปเป้บิวติ ดร้ิงค ์สูตรใหม่ ลิมิเตด็อิดิชัน่ ซุปเปอร์
ฟรุตส์ 10 ชนิด บิวติ ดีเฟนซ์ เพ่ือเฉลิมฉลองท่ีเซ็ปเป้บิวติ ดร้ิงค์ เดินทำงมำถึงปีท่ี 10 ทุกรำยกำรสินคำ้ท่ีกล่ำวมำ ก่อนออกสู่ตลำด 
นอกจำกเรำจะแจกผลิตภณัฑ์ให้พนักงำนทุกคน ไดล้ิ้มลองก่อนใครแลว้ เรำจะจดักิจกรรมพิเศษท่ีส ำนกังำนใหญ่และท่ีโรงงำนให้
พนกังำนของเรำไดท้รำบถึงควำมเป็นมำ แนวทำงกำรท ำกำรตลำด และเป้ำหมำยท่ีเรำจะสัญญำร่วมกนัในกำรผลกัดนัสินคำ้นั้นๆ ให้
ประสบควำมส ำเร็จใหจ้งได ้และเรำจะมีกิจกรรมน้ีในปีต่อไปอีกเช่นกนั 

   
เรำมวีนันีเ้พรำะกำรตอบรับทีด่จีำกลูกค้ำ 
เรำจะไม่ท ำให้ลูกค้ำผดิหวงั ด้วยกำรมุ่งมัน่ผลติสินค้ำทีด่ ีมนีวตักรรมอย่ำงไม่หยุดนิ่ง 
เพือ่ช่วยให้คุณภำพชีวติของลูกค้ำดขีึน้ 

ในปี 2559 มีผลิตภณัฑท่ี์ออกใหม่จ ำนวน 5 รำยกำร ไดแ้ก่ กุมิ กุมิ 2 รสชำติ, เซ็ปเป้ อโลเวร่ำ ดร้ิงค ์สตรอเบอร์ร่ีโยเกิร์ต 

กำแฟเพรียว คอฟฟ่ี สูตรซอยเปปไทด์ โดยไฮไลทข์องปีน้ีคือ “เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์ สูตร บิวต ิดเีฟนซ์” (Beauti Defense) สูตรใหม่ ลิ
มิเต็ดอิดิช่ันเนื่องในโอกำสครบรอบ 10 ปี รวมส่วนผสมจำกผลไม้ที่ดีที่สุดทั้ง 10 ชนิดท่ีอดัแน่นดว้ยคุณประโยชน์ อุดมไปดว้ยสำร
ตำ้นอนุมูลอิสระจำกธรรมชำติสูงกวำ่ผลไมท้ัว่ไปหลำยเท่ำตวั องุ่นแดงองุ่นขำว สตรอเบอร์ร่ี เชอร์ร่ี แบลค็เคอแรนต ์รำสพเ์บอร์ร่ี โก
จิเบอร์ร่ี ซีบคัธอร์น ทบัทิม อำซำอีเบอร์ร่ี อะเซอโรลำ เชอร์ร่ี และควำมหวำนจำกสำรสกัดหญ้ำหวำน ท่ีปรำศจำกแคลอร่ี อร่อยไม่
ผสมน ้ ำตำล 
 

ซัพพลำยเออร์คอืพำร์ทเนอร์คนส ำคญั  
เรำจะยงัคงแบ่งปันส่ิงดีๆ  ให้กนัและกนัเสมอ เพือ่ก้ำวเดนิไปพร้อมกนัอย่ำงยัง่ยนื 

 นอกจำกโครงกำรร่วมพฒันำวุ้นมะพร้ำวร่วมกบัซัพพลำยเออร์ และโครงกำรผลติกล่องบรรจุ สินค้ำจำกกระดำษรี
ไซเคิล ท่ีเรำยงัคงด ำเนินกำรต่อเน่ืองแลว้ ในปี2559 น้ี เรำมีกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพ่ือซพัพลำยเออร์ คือ “SAPPE Together เตมิควำมสุข

สู่สังคม” โดยมีวตัถุประสงค์คือช่ืนชมและให้ก ำลงัใจซัพพลำยเออร์ท่ีดี มีคุณภำพ ด้วยกำรมอบรำงวลัซัพพลำยเออร์ดีเด่นอีก 10 
รำงวลั ซ่ึงในปีน้ีจดัเป็นปีแรก เพ่ือส่งเสริมคุณภำพและศกัยภำพ ของซพัพลำยเออร์ผูเ้ปรียบเสมือนพำร์ทเนอร์ทำงธุรกิจ ท่ีส ำคญัของ
เซ็ปเป้ใหเ้ติบโตไปพร้อมๆ กนัต่อไป นอกจำกน้ี ยงัช่วยใหซ้พัพลำยเออร์ทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ตลอดจนแนวทำงเพื่อกำร
ด ำเนินธุกิจร่วมกนั โดยผลจำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจหลงังำน พบวำ่ซพัพลำยเออร์ มีควำมกระตือร้ือร้นในกำรพฒันำตนเองมำก
ข้ึน เรำจึงจะส่งเสริมกิจกรรมน้ีต่อโดยจะประชำสัมพนัธ์ซพัพลำยเออร์ ให้ร่วมกิจกรรม และมอบรำงวลัในงำน “SAPPE Together 
เติมควำมสุขสู่สงัคม” ในปีถดัไป 
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ผู้ถือหุ้น-นักลงทุน คอืผู้ทีเ่ดนิเคยีงข้ำงเรำ  
เรำจงึมุ่งมัน่ด ำเนินธุรกจิด้วยควำมโปร่งใสเพือ่ให้ได้ผลตอบแทนอย่ำงยัง่ยนื 
 ถึงแมว้่ำปี 2559 จะหลำยเหตุเกิดข้ึนทั้ งควำมผนัผวนของสภำพเศรษฐกิจ กำรแข่งขนัท่ีดุเดือดในตลำดเคร่ืองด่ืม ควำม
สูญเสียท่ียิ่งใหญ่ของเหล่ำพสกนิกรไทย ตลอดจนเหตุกำรณ์อุทกภยั ในช่วงไตรมำสท่ี 4 ซ่ึงลว้นส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ 
แต่บริบทัก็มีรำยไดร้วม 2,792 ลำ้นบำท มีก ำไรสุทธิรวม(ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่) 410 ลำ้นบำท และสำมำรถจ่ำยเงินปันผลท่ี 163 
ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยปันผลของบริษทั 
 

เพรำะเรำเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม  
ถำ้สงัคมรอบตวัเรำมีควำมสุข เรำก็ยอ่มมีควำมสุขตำมไปดว้ย 

ในงำน “SAPPE Together เติมควำมสุขสู่สังคม” จึงเป็นกำรรวมส่ิงดีๆ มอบให้คนส ำคัญของเรำ โดยในวนัจัดงำน
ดงักล่ำว เรำเปิดโรงงำนให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้ง ลูกคำ้ คู่คำ้ ซพัพลำยเออร์ และชุมชนรอบโรงงำนคลอง 13 เขำ้เยีย่มชมโรงงำนเป็นคร้ัง
แรก พร้อมอวดแปลงสำธิตโครงกำรวำน หวำ่น วำ่น ท่ีเป็นโครงกำร CSR น ำร่องใหชุ้มชนรอบโรงงำนไดเ้รียนรู้เพ่ือน ำไปปลูกเสริม
รำยได ้อีกทั้งถือโอกำสมอบอุปกรณ์กำรแพทยมู์ลค่ำกวำ่ 6 แสนบำทให้แก่โรงพยำบำลในชุมชน หวงัส่งเสริมให้คุณภำพชีวิต ของ
ผูค้นรอบโรงงำนดียิง่ข้ึน โดยมีผูร่้วมงำนกวำ่ 600 คน ซ่ึงผลจำกกำรจดักิจกรรมดงักล่ำว ท ำให้เซ็ปเป้และชุมชนมีควำมเขำ้ใจ ในกำร
ด ำเนินธุรกิจและอยูร่่วมกนัไดดี้ยิง่ข้ึน   

อีกโครงกำรท่ีเรำชำวเซ็ปเป้ภูมิใจคือ “วำน หว่ำน ว่ำน” ท่ีจดัข้ึนเพ่ือส่งเสริมควำมเป็นอยูข่องคนในชุมชนให้มีรำยไดดี้ข้ึน 
โดยเรำจดัสรรพ้ืนท่ีดำ้นหลงัโรงงำนคลอง13 เพ่ือท ำแปลงสำธิตกำรปลูกวำ่นหำงจระเข ้จดัหำวำ่นสำยพนัธ์ุดีท่ีเรำใชผ้ลิตเคร่ืองด่ืม 
เชิญผูเ้ช่ียวชำญมำสอนวิธีกำรปลูกวำ่นให้คนในชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้คนท่ีอำศยัอยูร่อบชุมชนไดมี้ควำมรู้ในกำรปลูกวำ่น ส่งเสริม
รำยไดใ้นครัวเรือนเพ่ิมเติมจำกกำรท ำนำ ซ่ึงเป็นอำชีพหลกัของชุมชนบริเวณรอบโรงงำน อนัจะช่วยให้ชีวติของชำวบำ้นดีข้ึน เติบโต
ไปพร้อมๆ กบัเรำ โดยหลงัจำกปลูกบนแปลงสำธิตเม่ือเดือนมีนำคม 2559 เรำไดเ้ก็บผลผลิตจำกแปลงสำธิตขนำดพ้ืนท่ี 1 ไร่ งวดแรก
เม่ือวนัท่ี15 ธันวำคม 2559 ซ่ึงให้ว่ำนคุณภำพดีตำมมำตรฐำนท่ีสำมำรถใช้ในกำรผลิตมำกถึง 1,820 กิโลกรัม และยงัสำมำรถ
ขยำยพนัธ์ุวำ่นไดม้ำกกวำ่ 500 ตน้ แสดงใหเ้ห็นวำ่พ้ืนท่ีบริเวณโรงงำนมีสภำพดินฟ้ำอำกำศท่ีเอ้ืออ ำนวย ใหป้ลูกวำ่นสำยพนัธ์ดงักล่ำว
ได ้ท ำให้โครงกำรวำน หวำ่น วำ่นน้ี ไดรั้บควำมสนใจจำกชุมชนรอบโรงงำนเป็นอยำ่งมำก ซ่ึงเซ็ปเป้อยูร่ะหวำ่งกำรวำงแผนต่อยอด
โครงกำรน้ีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 นอกจำกน้ี เรำยงัด ำเนินกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมคุณภำพชีวิตของคนในสังคมอ่ืนๆ อีกมำกมำย อำทิ “ชุดเก่ำเรำขอปี 2” โดย
ในปีน้ีเรำน ำเส้ือผำ้สภำพดีท่ีไม่ใชแ้ลว้ของเพ่ือนพนกังำนหลำย 10 กล่อง น ำไปมอบให้มูลนิธิกระจกเงำ, โครงกำร “แบ่งบุ๊ค” ท่ีรับ
บริจำคหนงัสือและนิตยสำรท่ีเป็นผลพลอยไดจ้ำกกิจกรรม Big Cleaning Day ของเรำท่ีจะมีในทุกไตรมำส ไปบริจำคใหก้บัสมำคม
หอ้งสมุดแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี, กำรสนับสนุนผลติภัณฑ์ให้สังคมใน
โอกำสต่ำงๆ ได้แก่ วนัเด็กแห่งชำติเรำมอบผลิตภัณฑ์เซ็ปเป้ รวมมูลค่ำ 700,000 บำท ให้แก่โรงเรียนต่ำงๆ กว่ำ 100 โรงเรียน 
หน่วยงำนกำรกุศล สโมสรโรตำร่ี รวมทั้งกิจกรรมงำนวนัเด็กของภำคเอกชน ให้แก่โรงเรียนต่ำมอบน ้ ำวนัเด็กทัว่ประเทศ, มอบ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมน ้ ำผกัและผลไม ้100% แบรนด์ ‘เซ็ปเป้ ฟอร์วนัเดย’์ รวมมูลค่ำ 125,000 บำท ให้แก่ศูนยบ์ริกำรโลหิตแห่งชำติ 
สภำกำชำดไทย เพ่ือน ำไปมอบใหแ้ก่ประชำชนจิตอำสำ ท่ีเขำ้มำ ร่วมบริจำคโลหิตเพ่ือช่วยชีวิตเพ่ือนมนุษย,์  มอบเงินบริจำคจ ำนวน 
900,000 บำท ใหแ้ก่มูลนิธิช่วยคนตำบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชินูปถมัภ ์เพื่อจดัท ำโครงกำร ‘สร้ำงศกัยภำพครูตน้แบบใน
กำรใชเ้สียงสะทอ้น : เสียงสวำ่งน ำทำง’ ซ่ึงจะเชิญ ผูเ้ช่ียวชำญจำก World Access for the Blind องคก์รสอนคนตำบอดระดบัโลก มำ
สอนทกัษะกำรใชเ้สียงสะทอ้น Echolocation ให้แก่ผูพิ้กำรทำงสำยตำในประเทศไทย ส่วนกำรสนบัสนุนร้ำนอำสำกำชำดเฉลิมพระ
เกียรติ 72 พรรษำ เน่ืองจำกติดช่วง ถวำยควำมอำลยั จึงงดกิจกรรมออกร้ำนของมูลนิธิฯ  
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 ดำ้นกำรลดใชท้รัพยำกรธรรมชำติ เซ็ปเป้ยงัคงด ำเนินกำรลดใช้เมด็พลำสติกอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปีนี ้สำมำรถลดกำรใชเ้ม็ด
พลำสติกได ้100,700 กิโลกรัม, ปี 2556 ลดได ้306,293 กิโลกรัม ปี 2557 ลดได ้456,976 กิโลกรัม และปี 2558 สำมำรลดสูงสุดถึง 
800,000 กิโลกรัม  
 

ภำพรวม 

ผู้มส่ีวนได้เสีย กจิกรรม, กระบวนกำร หลกักำร 8* 
พนกังำน Learning Organization 1. กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 

2. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
3. กำรปฏิบติัต่อแรงงำนอยำ่งเป็นธรรม 
4. กำรมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนท่ี

มีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
Happy B Day 1. กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 

2. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
3. กำรปฏิบติัต่อแรงงำนอยำ่งเป็นธรรม 

เซ็ปเป้ สำนรัก ส่งเสริมลูกกตญัญู 1. กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 
2. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
3. กำรปฏิบติัต่อแรงงำนอยำ่งเป็นธรรม 

5ส. ฉบบัเซ็ปเป้ 1. กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 
2. กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 
3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
4. กำรปฏิบติัต่อแรงงำนอยำ่งเป็นธรรม 

NPD Internal launch 1. กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 
2. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
3. กำรปฏิบติัต่อแรงงำนอยำ่งเป็นธรรม 

ลูกคำ้ ผลิตภณัฑท่ี์ออกใหม่ 1. กำรรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
2. กำรมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนท่ี

มีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ซพัพลำยเออร์ โครงกำรร่วมพฒันำวุน้ร่วมกบั 

ซพัพลำยเออร์ 
1. กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 
2. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
3. กำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม 
4. กำรร่วมพฒันำชุมชนหรือสงัคม 
5. กำรมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนท่ี

มีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
กล่องกระดำษเพรียว 1. กำรรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

2. กำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม 
3. กำรมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนท่ี

มีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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ผู้มส่ีวนได้เสีย กจิกรรม, กระบวนกำร หลกักำร 8* 
SAPPE Together เติมควำมสุขสู่ 
สงัคม 

1. กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 
2. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
3. กำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม 
4. กำรร่วมพฒันำชุมชนหรือสงัคม 
5. กำรมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนท่ี

มี ควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ผูถื้อหุน้- 
นกัลงทุน 

ปันผลดี 1. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
2. กำรรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

ชุมชนและ
สงัคม 

SAPPE Together เติมควำมสุขสู่ 
สงัคม 

1. กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 
2. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
3. กำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม 
4. กำรร่วมพฒันำชุมชนหรือสงัคม 
5. กำรมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนท่ี

มี ควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
วำน หวำ่น วำ่น 1. กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 

2. กำรร่วมพฒันำชุมชนหรือสงัคม 
3. กำรมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนท่ี

มี ควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
การลดใช้เม็ดพลาสติก 1. กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 

2. กำรรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
3. กำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม 

ชุดเก่ำเรำขอปี 2 CSR after process 
1. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
2. กำรร่วมพฒันำชุมชนหรือสงัคม 

แบ่งบุ๊ค CSR after process 
1. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
2. กำรร่วมพฒันำชุมชนหรือสงัคม 

กำรสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้สังคม
ในโอกำสต่ำงๆ 

CSR after process 
1. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
2. กำรร่วมพฒันำชุมชนหรือสงัคม 

โครงกำร ‘สร้ำงศกัยภำพครูตน้แบบ 
ในกำรใชเ้สียงสะท้อน : เสียงสวำ่ง 
น ำทำง’ 

CSR after process 
1. กำรร่วมพฒันำชุมชนหรือสงัคม 
2. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
3. กำรร่วมพฒันำชุมชนหรือสงัคม 
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*หมำยเหตุ : หลกักำร 8 ขอ้ของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์คือ 

1. กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 
2. กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 
3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
4. กำรปฏิบติัต่อแรงงำนอยำ่งเป็นธรรม 
5. กำรรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
6. กำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม 
7. กำรร่วมพฒันำชุมชนหรือสงัคม 
8. กำรมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนท่ีมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนได้

เสีย 
 

 
 

 
 

และทั้งหมดน้ี คือจติวญิญำนเซ็ปเป้ 
 

เรำจะท ำใหชี้วติของผู้คนดีข้ึนผำ่นจิตวญิญำนท่ีสร้ำงสรรคข์องเรำ 
 



 

95 
 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการระบบการควบคมุภายในท่ีดี เนื่องจากจะช่วยให้การด าเนินงาน
ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุ
ภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 ที่ประชุมเมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบจ านวน 
3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท
ในปี 2559 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
: COSO  (“แบบประเมินฯ”) ฉบับที่ ได้ รับการปรับปรุงใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ซึ่งสรุปความคิดเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ดงันี ้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
บริษัทมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีการส่งเสริมด้านจริยธรรมเป็น

วฒันธรรมองค์กร มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการและการมอบหมายงานท่ีชดัเจน ดงันี ้

• บริษัทได้จดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ และข้อพงึปฏิบตัิตามจรรยาบรรณเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรและมีการสือ่สารเร่ืองดงักลา่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานอยา่งทัว่ถึง 

• มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแยกจากฝ่ายบริหารอยา่งชดัเจน และมีการจดัโครงสร้าง
องค์กร สายการบงัคบับญัชา อ านาจความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสม และสอดคล้องกบัสถานการณ์ธุรกิจที่เปลีย่นแปลงไป 

• ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคลไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น การสรรหา การฝึกอบรม การจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น  

 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  บริษัทเล็งเห็นความส าคญัของการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตัง้ให้มีคณะท างานบริหารความเสี่ยงให้ท าหน้าที่
ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานบริหารความเสีย่งของบริษัท โดยมีหน้าที่พิจารณาความเสีย่งที่ส าคญัที่สอดคล้อง
กบัธุรกิจของบริษัท เช่น ด้านการบริหารจดัการ ด้านการเงิน ด้านความปลอดภยัของข้อมลู ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ  
เป็นต้น รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกนั และวิธีลดระดบัความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได้ ตลอดจนติดตามประเมินผล และ
ปรับปรุงแผนการด าเนินงานเพื่อลดความเสีย่งอยา่งตอ่เนื่องและเหมาะสมกบัสภาวะการด าเนินธุรกิจ 
 

3. มาตรการควบคุม (Control Activities) 
เพื่อให้การด าเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ มีการป้องกนัและบริหารความเสีย่งอยา่งเหมาะสม 

บริษัทจึงก าหนดมาตรการควบคุมที่ส าคัญ เช่น นโยบายการควบคุมและก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม คู่มืออ านาจ
ด าเนินการ การก าหนดกฎบัตรของคณะกรรมการต่างๆ และผู้บริหารส าคัญ เป็นต้น เพื่อเป็นกรอบการด าเนินงานให้
กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคนในการปฏิบตัิงาน  
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 นอกจากนี ้บริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร รวมทัง้บคุคลที่เก่ียวโยงกนั เพื่อ
ประโยชน์ในการติดตาม และสอบทานการท ารายการระหวา่งกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

ตลอดจน บริษัทมีการพฒันามาตรการควบคมุด้วยระบบเทคโนโลยี โดยมีการควบคมุโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมและควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยี เช่น การเข้าถึงข้อมลู การรับสง่ข้อมลู 
การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ เป็นต้น โดยได้จ ากัดสิทธิเฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถเข้าถึงข้อมูลในระดบัที่ก าหนด
เทา่นัน้ 

 

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 
บริษัทมีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผล ดงันี ้

• กำรสื่อสำรภำยใน ผู้บริหารและพนกังานจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ E-mail นอกจากนี ้ยงัจัดให้มี
พืน้ท่ีติดประกาศและประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของบริษัทในบริเวณที่พบเห็นได้ง่ายทัง้ในส านกังานพระรามเก้าและโรงงานทัง้
สองแห่ง ทัง้นี ้เพื่อให้มีช่องทางแจ้งข้อมูลและประชาสมัพนัธ์ในหลากหลายช่องทางโดยมุ่งเน้นให้เกิดผลสมัฤทธ์ิในการ
สือ่สารให้มากที่สดุ  

• กำรสื่อสำรภำยนอกองค์กร บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม ่าเสมอ โดยข้อมูลที่
เปิดเผยเป็นข้อมลูที่เป็นจริง ถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทนัเวลา ผา่นช่องทางตา่งๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมลูได้อยา่งทัว่ถึง
และเท่าเทียมกนั เช่น เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท และมีหน่วยงานต่างๆ ท่ีท าหน้าที่สือ่สารข้อมลู
ให้กบัผู้มีสว่นได้เสยีภายนอกองค์กร เช่น นกัลงทนุสมัพนัธ์ เป็นต้น 

• บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษเพื่อให้พนักงานให้ข้อมูลเก่ียวกับการกระท าผิดกฎหมาย หรือ
ระเบียบปฏิบตัิตา่งๆ โดยก าหนดไว้อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรในระเบียบการรับเร่ืองร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง 

 

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
บริษัทมีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เป็นประจ าทุกไตรมาสโดยผู้ตรวจสอบ

ภายใน ซึ่งคัดเลือกโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
นอกจากนี ้บริษัทก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกปีโดยจดัให้มีการประเมินการ
ควบคมุภายในในภาพรวมตามแนวทางของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เพื่อให้มัน่ใจว่า
การควบคมุภายในเพียงพอและเหมาะสม และมีการด าเนินการปรับปรุงหากมีข้อบกพร่องของระบบการควบคมุภายใน  

 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความเห็นแตกตา่งหรือขดัแย้งกบัความเห็นของคณะกรรมการบริษัทแตอ่ยา่งใด
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น
ที่มีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ และมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีนายธนา เธียรอจัฉริยะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวกัลณิการ์  ตริยางกูรศรี และนายสรัุตน์ 
ประลองศิลป์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทัง้สามท่านไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ รวมทัง้ไม่เป็น
ผู้บริหาร พนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท บริษัทยอ่ย และบริษัทในเครืออื่นๆ 
 

 ตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบตัร
ของคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตลอดจนปฏิบตัิหน้าที่ตามกรอบข้อก าหนดและ
แนวทางปฏิบตัิที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนดไว้ รวมถึงการสอบทานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี การสอบทานงบ
การเงิน การสอบทานความถูกต้องเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่
เก่ียวข้องกนั และรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การสอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน 
และการพฒันาระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการก ากับดูแลของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด 
คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้คัดเลือกและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั ง้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท 
รวมทัง้การพิจารณาเร่ืองการปฏิบตัิตามข้อก าหนดของวิชาชีพ ผลการปฏิบตัิงานคณุภาพของบริการและความเหมาะสม
ของคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบตระหนกัถงึหน้าที่และความรับผิดชอบในการดแูลให้บริษัทมีการด าเนินงานตามนโยบาย
ของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขัน้ตอนเพื่อให้บริษัทมีการพฒันาการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งตอ่เนื่อง 
  

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้สิน้ 6 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านได้ปฏิบตัิหน้าที่
อย่างเป็นอิสระและครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย และเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมทกุครัง้ด้วย
เช่นกนั  ในการประชมุบางครัง้ได้เชิญผู้บริหารหรือพนกังานจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องมาหารือและชีใ้ห้เห็นถึงปัญหาที่ตรวจ
พบจากการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อขอให้กลบัไปด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึน้ รวมทัง้หา
มาตรการป้องกนัเพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่องขึน้อีก 
 

 ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบส าหรับปี 2559 มีดงันี ้
 

1. ความเห็นเกี่ยวกับความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถอืได้ ของรายงานทางการเงนิของบริษัท 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2559 ของบริษัทก่อน
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
รายงานทางการเงิน รายการที่เก่ียวโยงระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน รายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมลูที่เป็นสาระส าคญั ได้จดัท าอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และมีความน่าเช่ือถือ พร้อม
ทัง้ได้เชิญผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชุมในวาระการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2559 ของบริษัท
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เพื่อซกัถามประเด็นที่เป็นสาระส าคญั และเพื่อให้มัน่ใจวา่งบการเงินดงักลา่วเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน  

 

 นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จัดสรรเวลาเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชี     โดยไม่มี
ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อเปิดโอกาสให้หารือร่วมกนัในประเด็นต่างๆ ตามแนวทางที่ก าหนดใน
ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   
 

 2. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ ความรู้และประสบการณ์ 
ผลการปฏิบตัิงานและคณุภาพของงานบริการที่ผู้สอบบญัชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ได้ให้แก่บริษัท
รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ผู้สอบบญัชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ทัง้ในด้านการจดัท ารายงานทางการเงิน และการปรับปรุงด้าน
การควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี 
ประจ าปี 2559 และก าหนดคา่ตอบแทน  

 

ทัง้นี  ้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท  เคพีเอ็มจี 
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2559 ตอ่ไปอีกคราวหนึง่และก าหนดคา่ตอบแทน  
  

3. การก ากับดูแลระบบควบคุมภายใน การจัดท าแผนตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากบัดูแลให้มีการสอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้
เหมาะสมและมีเสถียรภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แตง่ตัง้บริษัทภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการท าหน้าที่เป็น
ผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบริษัทประจ าปี 2559 และพิจารณาแผนการตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบริษัท
ประจ าปี 2559 รวมทัง้สอบทานรายงานผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายในบริษัทเป็นประจ า
ทุกไตรมาส ตลอดจนก าชับให้ผู้ ตรวจสอบระบบควบคุมภายในติดตามความคืบหน้าในประเด็นที่เสนอให้มีการแก้ไข
ปรับปรุง เพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายจดัการได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงอย่างเหมาะสมภายในเวลาที่ก าหนด ภายหลงัจากที่ฝ่าย
จดัการได้เห็นพ้องกบัข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นที่ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในได้ตรวจพบ
จากการปฏิบตัิงาน 

 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตัง้ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบ
ระบบควบคมุภายในของบริษัทประจ าปี 2559 และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบระบบควบคุม
ภายในประจ าปี 2559 แล้ว 
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อนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในเป็น
ประจ าทุกปีโดยได้ประเมินตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission : COSO เพื่อให้มัน่ใจวา่ผลการประเมินการควบคมุภายในนัน้มปีระสทิธิภาพเพียงพอตอ่การด าเนินธุรกิจของ
บริษัท 

 

4. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
รวมทัง้ข้อก าหนด ประกาศ ระเบียบ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า บริษัทได้มีการก ากับดแูลให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทัง้ข้อก าหนด ประกาศ ระเบียบ ใดๆ ที่เก่ียวข้องอย่าง
ครบถ้วน 
 

 5. การสอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานธุรกรรมของบริษัทกบับริษัทย่อยหรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนั รวมทัง้รายการ
ที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในปี 2559 เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วเป็นรายการที่ด าเนินการ
ตามปกติธุรกิจและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ หรือกระท าการใดๆ ที่ขัดกับจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการก ากบัดแูลให้ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อก าหนด ประกาศ ระเบียบ
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเก่ียวกับการ
เปิดเผยข้อมลูของรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์แล้ว 

 

6. การสอบทานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
 

คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมให้บริษัทมีการก ากับดูแลกิจการที่ดีและท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของบริษัทตามหลักการและแนวทางในการก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน และให้มีการตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการก ากับดูแลอย่าง เหมาะสมและสม ่าเสมอเพื่อ
เสริมสร้างให้บริษัทเป็นที่ยอมรับ สร้างความมัน่ใจตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 
 

7. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุปี 
โดยในปี 2559 นัน้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 4 หมวด ได้แก่ (1) คุณสมบตัิและ
ความเป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ (2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (3) การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และ(4) การได้รับข้อมูลจากบริษัทและการฝึกอบรม นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้
ข้อเสนอแนะที่ส าคญัเพื่อให้บริษัทน าไปปรับปรุงประสทิธิภาพการท างานตอ่ไป 
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โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิตามหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมดัระวงั รอบคอบ และมีความเป็น
อิสระอยา่งเพียงพอ เพื่อประโยชน์ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งเทา่เทียมกนั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายงานข้อมลู
ทางการเงินของบริษัทมีความถกูต้อง เช่ือถือได้ สอดคล้องกบัมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป บริษัทมีการบริหารจดัการ
การควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีการ
ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อก าหนด และข้อผกูพนัตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

 
 
      ในนามของคณะกรรมการตรวจสอ 

                                                                                                                  
                      (นายธนา เธียรอจัฉริยะ)  

                                                         ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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การตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน 

บริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก (Outsource) ได้แก่ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล 
ออดิท จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2559 โดยจะมีการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) ซึ่ง
ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าปฏิบตัิงานตรวจสอบระบบควบคมุภายในตามแผนงานท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคมุภายในของบริษัท และตรวจสอบว่าบริษัทได้มีการปฏิบตัิ ตาม
ระบบควบคมุภายในท่ีก าหนดไว้ครบถ้วนหรือไม ่ 

ทัง้นี ้ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559 ผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกได้เข้าร่วม
ประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง้เพื่อรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบ
ภายในได้สรุปผลการตรวจสอบ และประเด็นทีพ่บจากการตรวจสอบพร้อมกบัให้ข้อเสนอแนะ รวมทัง้รายงานผลการติดตาม
การปรับปรุงระบบควบคมุภายในของไตรมาสที่ผ่านมาต่อที่ประชุม เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแล้วจะ
มอบหมายให้ฝ่ายจดัการด าเนินการแก้ไขประเด็นตา่งๆ ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะให้ครบถ้วน  

อนึ่ง ตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ให้ความ
เห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้ มีความช านาญด้านการ
ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และมีประสบการณ์การตรวจสอบภายในให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหลายแหง่ ทัง้นี ้ประวตัิของหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายในปรากฎตามเอกสารแนบ 3 

 

สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านบัญชีตามความเห็นของผู้สอบบัญชี 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่  23  กุมภาพนัธ์ 2560 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จ ากัด (“ผู้ สอบบัญชี”) ซึ่งเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสรุป
ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะด้านบัญชี จากการเข้าด าเนินการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 
ธนัวาคม 2559 โดยได้สรุปวา่ บริษัทได้จดัท างบการเงินโดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินแล้ว  
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12. รำยกำรระหว่ำงกนั 

 
12.1 สรุปรำยละเอยีดรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัทกบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2559 

บริษทัมีกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนักบับุคคลและนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ ซ่ึงสำมำรถสรุปควำมสมัพนัธ์ ไดด้งัน้ี  
 

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกนั  
ปี 2559  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

บุคคล/นิตบุิคคลทีอ่ำจมคีวำมขัดแย้งของบริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน)     
1. PT. Sappe Indonesia 

(“Sappe Indo”) 
• บริษทัเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อย

ละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้ของ Sappe 
Indo 

• มีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั คือ นำงสำวปิยจิต  
รักอริยะพงศ ์ 

• เม่ือวนัท่ี 19 ธันวำคม 2559 บริษทัได้ขำยหุ้นทั้ งหมด
ของ Sappe Indo เป็นจ ำนวนเงิน 82.03 ล้ำนบำท 
และรับรู้ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท
ยอ่ยจ ำนวน 32.91 ลำ้นบำท 

 

• บริษทัขำยสินคำ้ของบริษทัให ้Sappe Indo 
- รำยไดจ้ำกกำรขำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

272.36 
 
 

• กำรก ำหนดรำคำเป็นไปตำมรำคำ
ตลำดของธุรกิจ ซ่ึงเป็นไปในแนวทำง
เดียวกนักบักำรก ำหนดรำคำกบับุคคล
หรือกิจกำรอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
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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”) 

• บริษทัเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อย
ละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้ของ Sappe 
Europe  
 

• ขำยวตัถุดิบในกำรผลิตสินคำ้ 
- รำยไดจ้ำกกำรขำย 
- ลูกหน้ีกำรคำ้ 

 
5.87 
0.38 

 

• กำรก ำหนดรำคำเป็นไปตำมรำคำ
ตลำดของธุรกิจ ซ่ึงเป็นไปในแนวทำง
เดียวกนักบักำรก ำหนดรำคำกบับุคคล
หรือกิจกำรอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   

  • เงินให้กูย้ืมระยะสั้น จ ำนวนเงิน 0.26 ลำ้นยูโร     
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี 

- เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 
- ดอกเบ้ียรับ 
- ดอกเบ้ียคำ้งรับ 

รำยกำรเคล่ือนไหวระหวำ่งปี 
ยอดคงเหลอืยกมาต้นปี 
ให้กู้ยืมเพิ่มระหวา่งปี 
รับช าระคืนระหวา่งปี 
ผลต่ ำงจำกกำร เป ล่ี ยนแปลงอัตรำ
แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี 

 
 

9.70 
0.40 
2.12 

 
10.14 

- 
- 
 

(0.44) 
9.70 

 

• สัญญำเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่ Sappe 
Europe เป็นกำรให้กำรสนบัสนุนทำง
กำรเงินของผู ้ถือหุ้น เดิม ซ่ึงต่อมำ
บริษทัไดท้ ำสัญญำซ้ือหน้ีต่อจำกผูถื้อ
หุ้นเดิม โดยก ำหนดอัตรำดอกเบ้ีย
เทียบเคียงได้กับอัตรำดอกเบ้ียใน
ตลำด 

3. บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิง้     • มีก ลุ่มผู ้ถือหุ้นใหญ่ ร่วมกันกับบริษัท คือ กลุ่ม           • ซ้ืออุปกรณ์โรงงำนจำกโตโยกซ์เพ่ือใช้ใน 0.36 • กำรก ำหนดรำคำเป็นไปตำมรำคำ
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกนั  
ปี 2559  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

(ไทยแลนด์) จ ากดั            
(“โตโยกซ์”) 

รักอริยะพงศ์ ซ่ึงถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษทัและถือ
หุ้นในโตโยกซ์ สัดส่วนร้อยละ 69.998 ของทุน       
จดทะเบียนท่ีช ำระแลว้ของโตโยกซ์  

• มีกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมร่วมกันกับบริษทั คือ 
นำยอดิศกัด์ิ รักอริยะพงศ ์

กระบวนกำรผลิตของบริษทั  
• เจำ้หน้ีอ่ืน 

 
 

 
0.06 

 
 

 

ตลำดของธุรกิจ ซ่ึงเป็นไปในแนวทำง
เดียวกนักบักำรก ำหนดรำคำกบับุคคล
หรือกิจกำรอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 

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

• มีก ลุ่มผู ้ถือหุ้นใหญ่ ร่วมกันกับบริษัท คือ กลุ่ม           
รักอริยะพงศ์ ซ่ึงถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษทัและถือ
หุ้นในฮำยำชิ  สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจด
ทะเบียนท่ีช ำระแลว้ของฮำยำชิ 

• มีกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมร่วมกันกับบริษทั คือ 
นำยอดิศกัด์ิ รักอริยะพงศ์ และ นำยอำนุภำพ        รัก
อริยะพงศ ์ 

• ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีอำคำรส ำนกังำนท่ีพระรำม 9 และ
พ้ืนท่ีคลังสินค้ำของโรงงำนคลอง 13 และ
ค่ำบริกำรส่วนกลำง  พ้ืนท่ีรวมประมำณ 130 
ตำรำงเมตร ในรำคำค่ำเช่ำพ้ืนท่ี เดือนละ 
20,000 บำท และค่ำบริกำรเดือนละ 10,000 
บำท ตำมล ำดับ  รวมทั้ งมีรำยได้จำกกำร
ให้ บ ริก ำรฝ ำก ส่ ง สิน ค้ำ  ต่ อม ำวัน ท่ี  1 
กันยำยน 2559 ได้ยกเลิกกำรให้ เช่ำพ้ืน ท่ี
อำคำรส ำนักงำนท่ีพระรำม 9 แต่ยงัคงให้เช่ำ
พ้ืนท่ีคลงัสินคำ้ของโรงงำนคลอง 13 ในรำคำ
ค่ ำ เช่ ำ พ้ื น ท่ี เดื อน ละ  10,000 บ ำท  และ
ค่ำบริกำรในกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ
จ ำนวน 80 บำทต่อสินคำ้ 1 ลงั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• กำรให้เช่ำพ้ืนท่ีอำคำรส ำนกังำน เพ่ือ
บริหำรพ้ืนท่ีส่วนท่ีเหลือดงักล่ำวให้
เกิดประโยชน์ มีควำมเหมำะสม โดย
รำคำท่ีให้เช่ำเป็นรำคำท่ีใกลเ้คียงกับ
รำคำตลำดหรือรำคำตลำด 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกนั  
ปี 2559  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

- รำยไดอ่ื้น 
- ลูกหน้ีอ่ืน 

0.53 
0.03 

• ค่ำจำ้งบริกำรจดัเรียงสินคำ้ เพ่ือเพ่ิมศกัยภำพ
ในกำรกระจำย/จดัเรียงสินคำ้ของบริษทั โดย
มีอัตรำค่ำบริกำรเป็นรำยเดือนตำมเง่ือนไข
ของสญัญำ  

- ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 

 
 
 
 

1.13 

• กำรจำ้งบริกำรจดัเรียงสินคำ้ดงักล่ำว 
เป็นไปตำมรำคำตลำดของธุรกิจ ซ่ึง
เป็นไปในแนวทำงเดียวกันกับกำร
ก ำหนดรำคำกบับุคคลหรือกิจกำรอ่ืน
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

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

• มีกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมและผูถื้อหุน้รำยใหญ่คือ 
นำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
80.00 นำยอดิศักด์ิ รักอริยะพงศ์ ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 10.00 และน ำยน ที  อ่อน อิน  ถือหุ้ น ใน
สดัส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้
ของสำมที  

 

• ยอดซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ส ำหรับใชใ้น
กระบวนกำรผลิตของบริษทั 

• เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินทรัพย ์
• เจำ้หน้ีอ่ืน 
 

1.26 
 

0.56 
0.03 

 

• รำคำซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ดงักล่ำว 
มีกำรก ำหนดรำคำเป็นไปตำมรำคำตลำด
ของธุรกิจ ซ่ึงเป็นไปในแนวทำงเดียวกนั
กับกำรก ำหนดรำคำกับบุคคลหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

6. บริษัท แบรนด์อะฮอลกิ จ ากดั  
(“แบรนด์อะฮอลกิ”) 

• มีผูถื้อหุ้นคือ นำยเมธี จำรุมณีโรจน์ (ผูบ้ริหำรส ำคญั
ของบริษทั) ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนช ำระแลว้
ของแบรนด์อะฮอลิก และเม่ือวนัท่ี 12 เมษำยน 2559 

• ค่ำท่ีปรึกษำทำงกำรตลำดและกำรส่ือสำร
เชิงกลยุทธ์และค่ำท ำ Communication plan 
and new campaign 

0.45 
 
 

• รำค ำค่ ำ ท่ี ป รึกษ ำดั งก ล่ ำว มี ก ำร
ก ำหนดรำคำเป็นไปตำมรำคำตลำด
ของธุรกิจ  ซ่ึ งเป็นไปในแนวทำง
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกนั  
ปี 2559  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

นำยเมธี จำรุมณีโรจน์ ไดจ้ ำหน่ำยหุน้จ ำนวนดงักล่ำว
ออกไป ปัจจุบนัจึงไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ของ 
แบรนดอ์ะฮอลิกแลว้ 

 เดียวกนักบักำรก ำหนดรำคำกบับุคคล
หรือกิจกำรอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 

7. นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ • กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมและประธำนบริษทัและ
ถือหุ้นของบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 1.52 ของทุนจด
ทะเบียนท่ีช ำระแลว้ของบริษัท  (สัดส่วนการถือหุ้น ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2559) 

 

• ค่ำเช่ำท่ีดินพร้อมโรงงำนท่ีบำงชนัเน้ือท่ี 2 ไร่ 1 งำน 
88.20 ตำรำงวำ ตำมสญัญำเช่ำท่ีดินระยะเวลำ 3 ปี เร่ิม
ตั้ งแต่ 1 ตุลำคม 2556 ถึง 30 กันยำยน 2559 โดยค่ำ
เช่ำปี ท่ี  3 (เดือนตุลำคม 2558 – กันยำยน 2559) มี
อตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 412,835 บำท  และตำมสัญญำ
เช่ำท่ีดินระยะเวลำ 3 ปี เร่ิมตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2559 ถึง 
30 กันยำยน 2562 โดยค่ำเช่ำปี ท่ี  1 (เดือนตุลำคม 
2559 – กันยำยน 2560) มี อัตรำค่ ำเช่ ำเดื อนละ 
425,220 บำท 

• เงินประกนัค่ำเช่ำท่ีดิน 3 เดือน โดยบริษทัจะไดรั้บ
คืนเม่ือสญัญำส้ินสุดลง 

4.99 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.17 

• กำรเช่ำท่ีดินพร้อมอำคำรโรงงำนเพ่ือ
ใช้ในกำรประกอบธุรกิจและผลิต
สินค้ำดังกล่ำว โดยท่ีบริษัทไม่ต้อง
จดัหำเงินทุนจ ำนวนมำกเพื่อลงทุนใน
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงดังกล่ำว และ
สำมำรถจัดสรรเงินทุนท่ีมีอยู่อย่ำง
จ ำกัดไปใช้ลงทุนด้ำนอ่ืนท่ีจ ำเป็น
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดย
อตัรำค่ำเช่ำท่ีดินพร้อมอำคำรโรงงำน
เป็นรำคำท่ีใกลเ้คียงกบัรำคำตลำด 

8. คณะบคุคลรักอริยะพงศ์ 
 ประกอบดว้ยบุคคล 6 ท่ำน ไดแ้ก่ 
• นำยอนนัท ์รักอริยะพงศ ์

 

 
 

• กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมและประธำนบริษทัและ

• ค่ำเช่ำท่ีดินท่ีคลอง 13 เน้ือท่ีรวม 97 ไร่ 3 งำน 
49 ตำรำงวำ ตำมสญัญำเช่ำท่ีดินระยะเวลำ 20 
ปี เร่ิมตั้ งแต่ 1 ตุลำคม 2556 ถึง 30 กันยำยน 
2576 โดยค่ำเช่ำปีท่ี 3 (เดือนตุลำคม 2558 - 

1.92 
 
 
 

• กำรเช่ำท่ีดินพร้อมอำคำรโรงงำนเพ่ือ
ใช้ในกำรประกอบธุรกิจและผลิต
สินค้ำดังกล่ำว โดยท่ีบริษัทไม่ต้อง
จดัหำเงินทุนจ ำนวนมำกเพื่อลงทุนใน
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกนั  
ปี 2559  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

 
 

• นำยอดิศกัด์ิ รักอริยะพงศ ์
 
 
 
• นำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ ์

 
 
 
 
 
 
• นำงสำวปิยจิต รักอริยะพงศ ์

 
 
 

• นำงสมนึก ไอศูรยพ์ิศำลศิริ 

ถือหุ้นของบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 1.52 ของทุนจด
ทะเบียนท่ีช ำระแลว้ของบริษทั (สัดส่วนการถือหุ้น ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2559) 

• ก ร รม ก ำร ผู ้ มี อ  ำน ำจ ล งน ำม แ ล ะป ระ ธ ำน
กรรมกำรบริหำรของบริษัทและถือหุ้นของบริษทัใน
สัดส่วนร้อยละ 17.22 ของทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแล้ว
ของบริษทั (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559) 

• กรรมกำรผู ้มีอ  ำนำจลงนำมและประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
ปฏิบติักำรและรักษำกำรประธำนเจำ้หน้ำท่ีกำรเงินของ
บริษทั ถือหุ้นของบริษทัในสัดส่วนร้อยละ18.71 ของ
ทุ น จดท ะ เบี ยน ท่ี ช ำระแล้ วข องบ ริ ษั ท  (AG 
SINGAPORE BRANCH ท ำหน้ำท่ีเป็น Custodian ร้อย
ละ 3.31) (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559) 
 

• กรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรของบริษทั  
ถือหุ้นของบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 17.93 ของทุน
จดทะเบียนท่ีช ำระแลว้ของบริษทั (สัดส่วนการถือหุ้น ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2559) 

กนัยำยน 2559) มีอตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 159,181 
บำท และค่ำเช่ำปีท่ี  4 และค่ำเช่ำปีท่ี  4 (เดือน
ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560) มีอัตรำค่ำเช่ำ
เดือนละ 162,365 บำท 

• เงินประกันค่ำเช่ำท่ีดิน โดยบริษัทจะได้รับ
คืนเม่ือสญัญำส้ินสุดลง 

 
 
 
 
 

1.06 
 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงดังกล่ำว และ
สำมำรถจัดสรรเงินทุนท่ีมีอยู่อย่ำง
จ ำกัดไปใช้ลงทุนด้ำนอ่ืนท่ีจ ำเป็น
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดย
อตัรำค่ำเช่ำท่ีดินพร้อมอำคำรโรงงำน
เป็นรำคำท่ีใกลเ้คียงกบัรำคำตลำด 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกนั  
ปี 2559  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

 
 

• นำยธนรัตน์ รักอริยะพงศ ์
 
 
 

• ผูถื้อหุ้นของบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 1.50 ของทุน
จดทะเบียนท่ีช ำระแลว้ของบริษทั (สัดส่วนการถือหุ้น ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2559) 

• ผูถื้อหุ้นของบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 17.94 ของทุนจด
ท ะ เบี ย น ท่ี ช ำ ร ะ แ ล้ ว ข อ งบ ริ ษั ท  (UBS AG 
SINGAPORE BRANCH ท ำหน้ำท่ีเป็น Custodian ร้อย
ละ 3.31) (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559) 

9. Sappe Trading (Shanghai)  
     Co., Ltd. (“Sappe Shanghai”) 

• Sappe Shanghai เป็ น บ ริ ษั ท ย่ อ ย ข อ ง  Sappe 
Trading (Hong Kong) Co., Ltd. (“Sappe HK”) โด ย
บริษัทถือหุ้ นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ 
Sappe HK (สดัส่วนกำรถือหุ้น ณ วนัที ่1 พฤศจิกำยน 2559) 

• มีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ 
นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 

• ค่ ำใช้ จ่ ำยใน กำร ส่ ง เส ริมก ำรข ำยและ
กำรตลำดในประเทศจีน และ Commission 

- ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 
- เจำ้หน้ีอ่ืน  

 

 
 

2.48 

2.48 

• รำคำค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย
แ ล ะก ำรต ล ำด แ ล ะ  Commission 
ดังกล่ำวเป็นไปตำมรำคำตลำดของ
ธุรกิจ ซ่ึงเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน
กับกำรก ำหนดรำคำกับบุคคลหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

10. บริษัท โคโคนทั แฟคทอร่ี จ ากดั 
(“โคโคนทั”) 

• โคโคนัท เป็นบริษัทร่วมของ Sappe Holding โดย 
Sappe Holding ถือหุ้ นร้อยละ 40.00 ของทุนจด
ทะเบียนของ โคโคนัท (สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 31 

ธนัวำคม 2559) 

• บ ริษัท มี ร ำย ได้ จ ำกค่ ำบ ริก ำรและค่ ำ
ด ำเนิ น กำรประจ ำเดื อน  รำยได้ค่ ำข ำย
ทรัพยสิ์นและ Spare parts 

• ลูกหน้ีอ่ืน 

2.04 
 
 

1.87 

• สั ญ ญ ำเงิ น ให้ กู้ ยื ม ร ะ ยะสั้ น มี
ว ัตถุ ประสงค์  เพื่ อใช้ เป็ น เงิน ทุ น
หมุนเวียนของกลุ่มบริษัทโคโคนัท  
แฟคทอร่ี โดยก ำหนดอัตรำดอกเบ้ีย
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกนั  
ปี 2559  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

• มีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามร่วมกนักบับริษัท คือ นาย
อดิศกัดิ์ รักอริยะพงศ์ และนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 

• เงินให้กู้ยืมระยะสั้ น จ ำนวน 3.20 ลำ้นบำท 
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3.2 ต่อปี 

- เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 
- ดอกเบ้ียรับ 
- ดอกเบ้ียคำ้งรับ 

รำยกำรเคล่ือนไหวระหวำ่งปี 
ยอดคงเหลอืยกมาต้นปี 
ให้กู้ยืมเพิ่มระหวา่งปี 
รับช าระคืนระหวา่งปี 

            ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี 

 
 

3.20 
0.01 
0.01 

 
- 

3.20 
- 

3.20 

เทียบเคียงไดก้บัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด 

11. บริษัท ออล โคโค จ ากดั  
       (“ออล โคโค”) 

• ออล โคโค เป็นบริษัทร่วมทางอ้อมของ Sappe Holding 
โดยโคโคนทั ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน
ของ ออล โคโค (สดัส่วนกำรถือหุ้น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559) 

• เงินให้กู้ยืมระยะสั้ น จ ำนวน 0.80 ลำ้นบำท 
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3.2 ต่อปี 

- เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 
- ดอกเบ้ียรับ 
- ดอกเบ้ียคำ้งรับ 

รำยกำรเคล่ือนไหวระหวำ่งปี 
ยอดคงเหลอืยกมาต้นปี 

 
 

0.80 
- 
- 
 
- 

• สั ญ ญ ำ เงิ น ให้ กู้ ยื ม ร ะ ย ะสั้ น มี
ว ัตถุ ประสงค์ เพื่ อ ใช้ เป็ น เงิน ทุ น
หมุนเวียนของกลุ่มบริษัทโคโคนัท  
แฟคทอร่ี โดยก ำหนดอัตรำดอกเบ้ีย
เทียบเคียงไดก้บัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกนั  
ปี 2559  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

ให้กู้ยืมเพิ่มระหวา่งปี 
รับช าระคืนระหวา่งปี 

            ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี 

0.80 
- 

0.80 
บุคคล/นิตบุิคคลทีอ่ำจมคีวำมขัดแย้งของ Sappe Europe s.r.o. – บริษัทย่อย  
1. Mr. Milan Bucek • ผู ้ถือหุ้นของ Sappe Europe โดยถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 20.00 ของทุนช ำระแลว้ของ Sappe Europe 
• เงินปันผลคำ้งจ่ำยซ่ึงมีขอ้ตกลงให้จ่ำยจำกผล

ก ำไรของ  Sappe Europe เป็นจ ำนวน เงิน 
109,076.03 ยโูร  

 

4.12 • เ งิ น ปั น ผ ล ค้ ำง จ่ ำย เป็ น ไป ต ำม
ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง  Sappe Europe ท่ี
ก ำหนดให้ จ่ ำยเงิน ปันผลกับ  Mr. 
Milan Bucek จนครบจ ำนวน ก่อน 
ก ำไรส่วนท่ีเหลือจึงสำมำรถจัดสรร
ได้ตำมสัดส่วนของเงินลงทุนท่ีจ่ำย
ได ้ 

2. Mr. Ing. Ivan Ježo 
 

• ผู้ ถือหุ้ นของ Sappe Europe โดยถือหุ้นในสดัส่วน
ร้อ ยละ  20.00 ขอ งทุ น ช า ระแ ล้ ว ขอ ง  Sappe 
Europe 

• บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำก Mr. Ing. 
Ivan Ježo เป็นจ ำนวนเงิน 0.02 ลำ้นยูโร (ไม่
มีกำรคิดดอกเบ้ีย) 

รำยกำรเคล่ือนไหวระหวำ่งปี 
ยอดคงเหลอืยกมาต้นปี 
ให้กู้ยืมเพิ่มระหวา่งปี 

0.94 
 

 
 

0.99 
- 

• เงินกูย้ืมระยะสั้นดงักล่ำว มีเพ่ือใชใ้น
กำรด ำเนินงำนของ  Sappe Europe 
และเป็นประโยชน์ต่อกิจกำร  
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกนั  
ปี 2559  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

รับช าระคืนระหวา่งปี 
ผลตา่งจากการเปลีย่นแปลงอตัรา       
   แลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 
ยอดคงเหลอืยกไปปลายปี 

- 
 

(0.05) 
0.94 

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

• มีผู้ ถือหุ้ นร่วมกันกับ Sappe Europe คือ Mr. Ing. 
Ivan Jezo โดยถือหุ้ นใน Sappe Europe สัดส่วน
ร้อ ยละ  20.00 ข อ งทุ น ช า ระแ ล้ ว ขอ ง  Sappe 
Europe และถือหุ้ นใน Italmarket ร้อยละ  17.17 
ของทนุช าระแล้วของ Italmarket 

• บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าให้ 
Italmarket 

- รำยไดจ้ำกกำรขำย 
- ลูกหน้ีกำรคำ้ 

 
 

7.42 
0.36 

 

• กำรก ำหนดรำคำเป็นไปตำมรำคำ
ตล ำดของ ธุ ร กิ จ  ซ่ึ ง เป็ น ไป ใน
แนวทำงเดียวกนักบักำรก ำหนดรำคำ
กับ บุ ค ค ลห รือ กิ จก ำร อ่ื น ท่ี ไ ม่
เก่ียวขอ้งกนั 

• ค่ำใช้จ่ำยขนส่งสินค้ำจำกกำรจ้ำง Italmarket 
เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้ 

0.03 

 

• เป็นรำคำท่ีใกลเ้คียงกบัรำคำตลำด 
 

• บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำก Italmarket 
เป็นจ ำนวนเงิน 0.08 ลำ้นยูโร โดยคิดดอกเบ้ีย
ในอตัรำร้อยละ 2 ต่อปี  

- เงินกูย้มืระยะสั้น 
- ดอกเบ้ียจ่ำย 
- ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 

 

 

 
3.02 
0.06 
0.40 

• เงินกู้ยืมระยะสั้ นดังกล่ำว มีเพ่ือใช้
ในกำรด ำเนินงำนของ Sappe Europe 
และเป็นประโยชน์ต่อกิจกำร โดย
ก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียเทียบเคียงไดก้บั
อตัรำดอกเบ้ียในตลำด 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกนั  
ปี 2559  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

รำยกำรเคล่ือนไหวระหวำ่งปี 
ยอดคงเหลอืยกมาต้นปี 
ให้กู้ยืมเพิ่มระหวา่งปี 
รับช าระคืนระหวา่งปี 
ผลตา่งจากการเปลีย่นแปลงอตัรา     
   แลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 
ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี 

 
3.16 

- 
- 

 
(0.14) 
3.02 

บุคคล/นิตบุิคคลทีอ่ำจมคีวำมขัดแย้งของ บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ำกดั – บริษัทย่อย 
1. Sappe Trading (Hong Kong)   
      Co.,Ltd. (“Sappe Trading HK”) 

• Sappe Trading HK เป็นบริษัทย่อยของ Sappe Holding โดย
ถือหุ้ นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบี ยนของ Sappe 
Trading HK (สดัส่วนกำรถือหุ้น ณ วนัที ่23 มิถนุำยน 2558) 

• Sappe Trading HK มีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามร่วมกนั
กับบริษัท คือ นายอดิศักดิ์  รักอริยะพงศ์ และ นาย
อานภุาพ รักอริยะพงศ์   

• ค่ำบริกำรจดทะเบียนจัดตั้ งบริษัท  Sappe 
Trading HK และค่ำธรรมเนียมอ่ืน 
- ลูกหน้ีอ่ืน 

 
 

0.16 
 
 

• อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวเป็นไปตำม
รำคำตลำดของธุรกิจ ซ่ึงเป็นไปใน
แนวทำงเดียวกนักบักำรก ำหนดรำคำ
กับ บุ ค ค ลห รือ กิ จก ำร อ่ื น ท่ี ไ ม่
เก่ียวขอ้งกนั 

2. Sappe Hong Kong Co.,Ltd.    
      (“Sappe HK”) 

• Sappe HK เป็นบริษัทย่อยของ Sappe Holding โดย
ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนของ Sappe 
HK (สดัส่วนกำรถือหุ้น ณ วนัที ่11 ธนัวำคม 2558) 

• ค่ำบริกำรจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั Sappe HK 
และค่ำธรรมเนียมอ่ืน 
- ลูกหน้ีอ่ืน 

 
 

0.16 

• อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวเป็นไปตำม
รำคำตลำดของธุรกิจ ซ่ึงเป็นไปใน
แนวทำงเดียวกนักบักำรก ำหนดรำคำ
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกนั  
ปี 2559  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

• มีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ 
นายอดิศกัดิ ์รักอริยะพงศ์ และนายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ 

  
 

กับ บุ ค ค ลห รือ กิ จ ก ำร อ่ื น ท่ี ไ ม่
เก่ียวขอ้งกนั 

3. Sappe Trading (Shanghai)  
      Co., Ltd. (“Sappe Shanghai”) 

• Sappe Shanghai เป็นบริษัทย่อยของ Sappe HK โดย
ถือหุ้ นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ Sappe 
HK (สดัส่วนกำรถือหุ้น ณ วนัที ่1 พฤศจิกำยน 2559) 

• มีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ 
นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 

• ค่ำบริกำรจดทะเบียนจัดตั้ งบริษัท  Sappe 
Shanghai และค่ำธรรมเนียมอ่ืน 
- ลูกหน้ีอ่ืน 

• เจำ้หน้ีค่ำหุน้ใน Sappe Shanghai 

 
 

22.83 

2.65 
 

• อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวเป็นไปตำม
รำคำตลำดของธุรกิจ ซ่ึงเป็นไปใน
แนวทำงเดียวกนักบักำรก ำหนดรำคำ
กับ บุ ค ค ลห รือ กิ จ ก ำร อ่ื น ท่ี ไ ม่
เก่ียวขอ้งกนั 
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12.2 ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกนั 

  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับ
รอบปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 ตำมรำยละเอียดขำ้งตน้  เห็นวำ่รำยกำรดงักล่ำว  มีควำมจ ำเป็นและ
สมเหตุสมผลในกำรเขำ้ท ำรำยกำร  อำทิ กำรซ้ือขำยสินคำ้ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เป็นกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของ
บริษทั ซ่ึงรำยกำรดงักล่ำวมีเง่ือนไขทำงกำรคำ้ทัว่ไป โดยเป็นรำคำตลำดและมีเง่ือนไขทำงกำรคำ้ท่ีสำมำรถเปรียบเทียบ
ไดก้บักำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอกอ่ืนท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกบับริษทั ตลอดจนกำรท ำสัญญำเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้ำง เพื่อใชเ้ป็นท่ีตั้งโรงงำนผลิตสินคำ้ของบริษทั  มีรำคำค่ำเช่ำอำ้งอิงจำกรำคำประเมินของผูป้ระเมินรำคำทรัพยสิ์น
อิสระ ซ่ึงลว้นเป็นกำรท ำรำยกำรท่ีมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยติุธรรม ไม่ท ำให้บริษทัเสียประโยชน์แต่อยำ่งใด 

 
12.3 มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั 

คณะกรรมกำรบริษทัได้พิจำรณำรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์หรือรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน 
ภำยใตก้รอบจริยธรรม โดยผ่ำนกำรกลัน่กรองตำมนโยบำยและขั้นตอนกำรอนุมติัรำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั ซ่ึง
เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้บังคบั ประกำศ ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองดงักล่ำว รวมถึงกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนั
ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญำตแห่งประเทศ
ไทย ทั้ งน้ี ผูท่ี้อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์หรือมีส่วนไดส่้วนเสียในกำรท ำรำยกำร จะไม่สำมำรถมีส่วนร่วม
หรือไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรอนุมติัรำยกำรดงักล่ำวได ้

ในกรณีท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ตอ้งไดรั้บอนุมติักำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัจำกคณะกรรมกำรบริษทั หรือท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัท บริษทัจะจัดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบเขำ้ร่วมประชุมเพ่ือพิจำรณำและให้ควำมเห็น
เก่ียวกบัควำมจ ำเป็นในกำรท ำรำยกำรและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรนั้นๆ  

กำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีมีเง่ือนไขกำรคำ้ทัว่ไป  

กำรท ำรำยกำรท่ีเป็นรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีมีเง่ือนไขกำรคำ้ทัว่ไป ท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงบริษทัหรือบริษทัย่อย กับ 
บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริษทัได้
ก ำหนดกรอบกำรท ำรำยกำรดังกล่ำว ซ่ึงไดถู้กพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผ่ำนกำร
พิจำรณำอนุมติัเป็นหลกักำรจำกคณะกรรมกำรบริษทัแลว้ โดยเม่ือมีกำรท ำธุรกรรมดงักล่ำวฝ่ำยจดักำรของบริษทัสำมำรถ
อนุมติักำรท ำธุรกรรมได ้โดยกำรท ำธุรกรรมในรำยกำรดงักล่ำวจะตอ้งมีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญู
ชนพึงกระท ำกบัคู่สัญญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีตนมี
สถำนะเป็น กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (Arm’s Length Basis) และจะตอ้งเป็นรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีบริษทั
หรือบริษทัยอ่ยกระท ำเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจกำร หรือเป็นรำยกำรทำงกำรคำ้ซ่ึงบริษทัท่ีอยูใ่นธุรกิจเดียวกนักบับริษทั
หรือบริษทัยอ่ยมกักระท ำเพ่ือสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทัตน ซ่ึงมีรำคำและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดกำร
ถ่ำยเทผลประโยชน์ โดยรวมถึงเง่ือนไขทำงกำรคำ้ดงัต่อไปน้ี 

 

1) รำคำและเง่ือนไขท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยไดรั้บหรือใหก้บับุคคลทัว่ไป  
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2) รำคำและเง่ือนไขท่ีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัใหก้บับุคคลทัว่ไป 
3) รำคำและเง่ือนไขท่ีบริษทัสำมำรถแสดงไดว้่ำผูป้ระกอบธุรกิจในลกัษณะท ำนองเดียวกับบริษทัให้กับ

บุคคลทัว่ไป  

ทั้งน้ี เม่ือมีกำรท ำธุรกรรมท่ีมีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ท่ีเป็น Arm’s Length Basis ใดๆ ดงักล่ำวขำ้งตน้ ฝ่ำยจดักำร
ของบริษัทจะเป็นผูพ้ิจำรณำตัดสินใจ ซ่ึงภำยหลงัจำกท่ีฝ่ำยจัดกำรพิจำรณำอนุมติัแลว้ จะจดัท ำรำยงำนสรุปกำรท ำ
ธุรกรรมรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพ่ือรำยงำนต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือรับทรำบรำยกำร ในกรณีท่ี
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรบริษทัพบว่ำมีกำรด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว ้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทัจะร่วมกนัด ำเนินกำรเพ่ือหำทำงแกไ้ขต่อไป 

กำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีไม่เป็นเง่ือนไขกำรคำ้ทัว่ไป หรือกำรท ำธุรกรรมอ่ืนๆ 

กำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีไม่เป็นเง่ือนไขกำรคำ้ทัว่ไป หรือกำรท ำธุรกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งบริษทัหรือ
บริษทัย่อยกบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สียหรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใน
อนำคต บริษัทจะต้องเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมจ ำเป็นและควำม
เหมำะสมในกำรเขำ้ท ำรำยกำร ตลอดจนควำมเหมำะสมดำ้นรำคำและเง่ือนไขในกำรเขำ้ท ำรำยกำรนั้ นๆ และมีกำร
เปรียบเทียบกบัรำคำท่ีท ำกบับุคคลภำยนอกหรือรำคำตลำด ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้น ตำมแต่กรณี เพ่ือพิจำรณำอนุมติัต่อไป ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำร
ระหว่ำงกนัท่ีอำจเกิดข้ึน บริษทัจะให้ผูเ้ช่ียวชำญอิสระหรือผูส้อบบัญชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำร
ระหวำ่งกนัดงักล่ำว เพ่ือน ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นตำมแต่กรณี ซ่ึงผูท่ี้อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สียในกำรท ำรำยกำร จะไม่สำมำรถ
มีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำว  

 
12.4 นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต 

บริษัทคาดวา่ในอนาคตรายการระหวา่งกนัจะเป็นรายการท่ีด าเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการ
ใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกนัรวมทัง้ค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นส าคญั    
ส่วนนโยบายการก าหนดราคาระหว่างกิจการที่เก่ียวข้องกัน จะก าหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่
ก าหนดให้กบับคุคล/ กิจการอื่นที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั และการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแก่บริษัทยอ่ยในอนาคตจะยงัคง
มีอยูต่ามความจ าเป็นและเหมาะสมเช่น การซือ้ขายสนิค้า ค่าใช้จ่ายในการท าตลาดร่วมกนั ทัง้นี ้รายการระหว่างกนัที่
อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และข้อบังคับ ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกับการ
เปิดเผยข้อมลูการท ารายการเก่ียวโยงกนัของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 

13.  ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคญั 

 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

(ก) สรุปรายงานการสอบบญัชี ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

        ผู้ สอบบัญชี คือ นางสาวพรทิพย์  ริมดุสิต ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5565 ของบริษัท เคพีเอ็มจี       
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) และ
บริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ตามล าดบั ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ  
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด เฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตซุึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญัและเร่ืองอื่น ๆ ทัง้นีไ้ด้รายงาน
ผลการตรวจสอบดงักลา่ววา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของกลุม่บริษัทและบริษัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

(ข) ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอ่ย ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31ธนัวาคม 2556 – 
31 ธนัวาคม 2559 ดงันี ้
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สรุปงบแสดงฐานะการเงนิของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (งบการเงนิรวม) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์  2,451.65   100.00  2,274.54 100.00 2,081.15 100.00 1,341.12 100.00 
สินทรัพย์หมุนเวียน  1,123.13   45.81  976.06 42.91 1,279.08 61.46 654.99 48.84 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  358.51   14.62  84.78 3.73 322.45 15.49 88.26 6.58 
เงินลงทนุชัว่คราว  227.28   9.27  153.38 6.74 245.60 11.80 0.07 0.01 

ลกูหนีก้ารค้า  170.64   6.96  300.75 13.22 298.20 14.33 283.80 21.16 

ลกูหนีอ่ื้น  202.77   8.27  226.91 9.98 172.86 8.31 71.54 5.33 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  4.00   0.16  - - - - - - 

สินค้าคงเหลือ  156.76   6.39  197.09 8.67 223.07 10.72 204.83 15.27 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  3.17   0.13  13.16 0.58 16.90 0.81 6.49 0.48 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,328.52   54.19  1,298.47 57.09 802.07 38.54 686.13 51.16 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม  140.80   5.74  - - - - - - 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  1,112.45   45.38  1,207.94 53.11 763.43 36.68 663.66 49.49 

สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน  58.36   2.38  53.98 2.37 23.60 1.13 14.84 1.11 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  13.38   0.55  23.83 1.05 5.06 0.24 3.69 0.28 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน  3.53   0.14  12.72 0.56 9.98 0.48 3.94 0.29 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  2,451.65   100.00  2,274.54 100.00 2,081.15 100.00 1,341.12 100.00 

หนีสิ้น  451.12   18.40  515.22 22.65 524.27 25.19 938.93 70.01 

หนีสิ้นหมุนเวียน  431.93   17.62  497.39 21.87 508.33 24.43 868.75 64.78 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  -     -    - - - - 350.00 26.10 
เจ้าหนีก้ารค้า  142.69   5.82  151.87 6.68 216.81 10.42 181.79 13.56 

เจ้าหนีอ่ื้น  239.17   9.76  303.67 13.35 252.85 12.15 216.94 16.18 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         

  ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - - - - - 83.76 6.25 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลหรือกิจการ         

  ท่ีเก่ียวข้องกนั  4.06   0.17  4.23 0.19 4.29 0.21 4.74 0.35 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าเงิน         

  ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  0.20   0.01  0.38 0.02 0.37 0.02 0.36 0.03 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  45.81   1.87  37.24 1.64 34.01 1.63 31.16 2.32 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน  19.20   0.78  17.83 0.78 15.94 0.77 70.18 5.23 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - - - - 55.80 4.16 
หนีส้ินตามสญัญาการเช่าเงิน - - 0.20 0.01 0.58 0.03 0.95 0.07 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  15.08   0.62  13.33 0.59 10.99 0.53 9.00 0.67 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน  4.12   0.17  4.30 0.19 4.37 0.21 4.43 0.33 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  2,000.52   81.60  1,759.32 77.35 1,556.88 74.81 402.19 29.99 

ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแล้ว  301.79   12.31  300.82 13.23 300.00 14.42 225.00 16.78 
สว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญั  938.37   38.28  924.92 40.66 913.68 43.90 - - 

ใบส าคญัแสดงสิทธฺท่ีจะซือ้หุ้นสามญั  6.93   0.28  8.11 0.36 4.99 0.24 - - 

ก าไรสะสม-ทนุส ารองตามกฎหมาย  30.46   1.24  30.46 1.34 30.47 1.46 8.40 0.63 

ก าไรสะสม-ยงัไมไ่ด้จดัสรร  730.34   29.79  449.00 19.74 240.50 11.56 177.62 13.24 

ผลต่างจากรายการภายใต้การควบคมุเดียวกนั  (4.37)  (0.18) (4.78) (0.21) (4.77) (0.23) (4.77) (0.36) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  1.13   0.05  (3.01) (0.13) (1.19) (0.06) (1.21) (0.09) 

สว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ  (4.13)  (0.17) 53.80 2.37 73.20 3.52 (2.85) (0.21) 

หมายเหต ุ: อตัราสว่นในงบแสดงฐานะการเงิน แสดงเป็นร้อยละตอ่สนิทรัพย์รวม 
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สรุปแสดงฐานะการเงนิของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) (งบเฉพาะกจิการ) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรัพย์        2,473.34      100.00  2,209.87  100.00     1,999.48     100.00     1,339.90     100.00  
สินทรัพย์หมุนเวียน        1,092.31      44.16  876.93  39.68     1,143.24       57.18        652.91       48.73  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด             325.09  13.14  78.21  3.54        291.35       14.57           59.83         4.47  
เงินลงทนุชัว่คราว            227.28         9.19  153.38  6.94        245.60       12.28             0.07         0.01  
ลกูหนีก้ารค้า             166.52           6.73  303.70  13.74        325.70       16.29        346.87       25.89  
ลกูหนีอ่ื้น             202.55          8.19  173.48  7.85        116.41         5.82           62.35         4.65  
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั               13.70          0.55  10.14  0.46           10.31         0.52           11.60         0.87  
สินค้าคงเหลือ              154.58  6.25  152.19  6.89        144.86         7.24        166.38       12.42  
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน                  2.59         0.10  5.83  0.26             9.01         0.45             5.81         0.43  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        1,381.03       55.84  1,332.94  60.32        856.24       42.82        686.99       51.27  

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  197.16   7.97  84.69  3.83           82.19         4.11           11.11         0.83  
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์   1,108.60   44.82  1,177.64  53.29        742.62       37.14        654.30       48.83  
สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน  58.36   2.36  53.73  2.43           23.08         1.15           14.39         1.07  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  13.38   0.54  12.95  0.59             4.78         0.24             3.69         0.28  
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน  3.53   0.14  3.93  0.18             3.57         0.18             3.50         0.26  
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  2,473.34   100.00  2,209.87  100.00     1,999.48     100.00     1,339.90     100.00  
หนีสิ้น  430.12   17.39  454.25  20.56        480.85       24.05        903.92       67.46  
หนีสิ้นหมุนเวียน  415.04   16.78  441.33  19.97        469.58       23.49        838.16       62.55  

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  -     -    -  -                  -                -          350.00       26.12  
เจ้าหนีก้ารค้า  141.30   5.71  147.45  6.67        204.06       10.21        174.85       13.05  
เจ้าหนีอ่ื้น  227.85   9.21  256.38  11.60        231.76       11.59        199.60       14.90  
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    

 
     

  ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี -  -  -  -                  -                -             83.76         6.25  
หนีส้ินตามสญัญาเช่าเงิน    

 
      

  ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  0.20   0.01  0.38  0.02             0.37         0.02             0.36         0.03  
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  45.70   1.85  37.12  1.68           33.39         1.67           29.59         2.21  
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน  15.08   0.61  12.92  0.58  11.27  0.56  65.76         4.91  

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -     -    -  -                  -                -             55.80         4.16  
หนีส้ินตามสญัญาการเช่าเงิน  -     -    0.2  0.01             0.58         0.03             0.95         0.07  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  15.08   0.61  12.72  0.58           10.69         0.53             9.01         0.67  
ส่วนของผู้ถือหุ้น  2,043.22   82.61  1,755.62  79.44     1,518.62       75.95        435.98       32.54  

ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแล้ว  301.79   12.20  300.82  13.61        300.00       15.00        225.00       16.79  
สว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญั  938.37   37.94  924.92  41.85        913.68       45.70                  -                -    
ใบส าคญัแสดงสิทธฺท่ีจะซือ้หุ้นสามญั  6.93   0.28  8.11  0.37             4.99         0.25                  -                -    
ก าไรสะสม-ทนุส ารองตามกฎหมาย  30.46   1.23  30.46  1.38           30.46         1.52             8.40         0.63  
ก าไรสะสม-ยงัไมไ่ด้จดัสรร  765.67   30.96  491.31  22.23        269.49       13.48        202.58       15.12  

หมายเหต ุ: อตัราสว่นในงบแสดงฐานะการเงิน แสดงเป็นร้อยละตอ่สนิทรัพย์รวม 
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สรุปงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิรวม 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้                
รายได้รวม  2,792.01  100.00  2,625.38 100.00 2,857.58 100.00 2,410.47 100.00 
รายได้จากการขาย  2,712.49   97.15  2,582.92  98.4  2,816.75   98.57   2,381.77   98.81  
รายได้อ่ืน  72.71   2.60  42.46  1.62  40.83   1.43   28.70   1.19  
รายการปรับปรุงทางบญัชี*  -     -    (69.26)  (2.64) - -  -     -    
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสทุธิ  6.81   0.24  -  -           -             -     -     -    
รวมรายได้ (ตามงบการเงนิ)  2,792.01  100.00  2,556.12 100.00**  2,857.58  100.00   2,410.47  100.00  

ค่าใช้จ่าย                 
ต้นทนุขาย  1,523.93   54.58  1,562.40  59.51   1,702.99   59.60   1,596.23   66.22  
รายการปรับปรุงทางบญัชี*  -     -    (71.62)  (2.73)  -     -     -     -    
ต้นทนุขาย (ตามงบการเงิน)  1,523.93   54.58  1,490.78  58.32   1,702.99   59.60   1,596.23   66.22  
คา่ใช้จ่ายในการขาย  506.34   18.14  462.47  17.62   474.23   16.60   415.55   17.24  
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร  263.47   9.44  229.86  8.76   206.63   7.23   185.20   7.68  
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนสทุธิ  -     -    22.42  0.85   0.16   0.01   14.40   0.60  
ต้นทนุทางการเงิน  0.17   0.01  0.17  0.01   6.66   0.23   18.20   0.76  
สว่นแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม  3.06   0.11   -     -     -     -     -     -    
รวมค่าใช้จ่าย  2,296.97   82.27  2,205.70  84.01  2,390.67  83.66  2,229.58   92.50  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  495.04   17.73  350.42  13.35  466.91  16.34  180.89   7.50  

ภาษีเงินได้   97.08   3.48  72.49  2.76  96.37  3.37  44.26   1.84  
ก าไรส าหรับปี 397.97 14.25 277.93 10.59 370.54 12.97 136.63 5.67 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่หน่วยงานตา่งประเทศ  3.50    (3.58)   (0.22)   (2.02)  
ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
  ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 

 
 -    

 
0.09           0.43      -   

ภาษีเงินได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน  -     -           -      -    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี-สุทธิจากภาษี  3.50   (3.48)  0.21   (2.02)   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  401.46   274.45  370.75    134.61    

การแบ่งปันก าไร             
สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่  412.44   298.78  361.06    141.79    
สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ  (10.98)  (24.33)  9.69         (7.18)      
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  401.46   274.45  370.75   134.61    

*หมายเหต ุ: -รายการปรับปรุงทางบญัชีมลูคา่ 69 ล้านบาทและ 71 ล้านบาท เป็นยอดขายและต้นทนุของสินค้าที่ได้ในระหวา่งการทดสอบ
เคร่ืองจกัรใหมซ่ึ่งตามมาตรฐานบญัชีให้แสดงยอดสทุธิจากรายได้และต้นทนุสินค้าดงักลา่วเป็นต้นทนุของสินทรัพย์ที่ยงัไมพ่ร้อมใช้งาน 
**หมายเหต ุ: -ต้นทนุขาย (ตามงบการเงิน) คิดสดัสว่นตามรายได้รวม (ตามงบการเงิน) 
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สรุปงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) (งบเฉพาะกจิการ) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้              
รายได้รวม  2,516.21   100.00   2,434.74   100.00   2,702.63   100.00   2,327.22   100.00  
รายได้จากการขาย  2,472.93   98.28   2,394.71   98.36   2,658.05   98.35   2,301.12   98.88  
รายได้อ่ืน  37.69   1.50   40.03   1.64   39.77   1.47   26.10   1.12  
รายการปรับปรุงทางบญัชี*  -     -     (109.33)  (4.49)  -     -     -     -    
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสทุธิ  5.58   0.22   -     -     4.81   0.18   -     -    
รวมรายได้ (ตามงบการเงนิ)  2,516.21   100.00   2,325.41   100.00**   2,702.63   100.00   2,327.22   100.00  

ค่าใช้จ่าย  
  

 
 

  
  

ต้นทนุขาย  1,483.72   58.97   1,495.64   61.43   1,685.84   62.38   1,560.62   67.06  
รายการปรับปรุงทางบญัชี*  -     -     (109.33)  (4.49)  -     -     -     -    
ต้นทนุขาย (ตามงบการเงิน)  1,483.72   58.97   1,386.31   59.62*   1,685.84   62.38   1,560.62   67.06  
คา่ใช้จ่ายในการขาย  339.62   13.50   344.10   14.13   377.61   13.97   360.22   15.48  
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร  192.60   7.65   185.12   7.60   179.45   6.64   163.71   7.03  
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนสทุธิ  -     -     13.09   0.54   -     -     12.32   0.53  
ต้นทนุทางการเงิน  0.06   0.00   0.06   0.00   6.50   0.24   18.14   0.78  
รวมค่าใช้จ่าย  2,016.01   80.12   1,928.68   79.22   2,249.40   83.23   2,115.01   90.88  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  500.20   19.88   396.73   16.29   453.23   16.77   212.21   9.12  

ภาษีเงินได้   99.29   3.95   82.81   3.40   89.07   3.30   44.10   1.89  
ก าไรส าหรับปี  400.91   15.93   313.92   12.89   364.16   13.47   168.11   7.22  

ผลตา่งจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่ 
  หน่วยงานตา่งประเทศ 

 
 -    

  
 -    

 
 
 -    

 
 
 -    

 

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
  ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 

 
 -    

  
 -    

 
 
 -    

 
 
 -    

 

ภาษีเงินได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน  -      -    
 

 0.43  
 

 -     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี-สุทธิจากภาษี  -      -      0.43    -     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  400.91    313.92    364.59    168.11   

การแบ่งปันก าไร 
  

    
  

สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่  400.91    313.92  
 

 364.59  
 

 168.11   
สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ  -      -    

 
 -    

 
 -     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  400.91    313.92  
 

 364.59  
 

 168.11   

*หมายเหต ุ: -รายการปรับปรุงทางบญัชีมลูคา่ 109 ล้านบาทและ 109 ล้านบาท เป็นยอดขายและต้นทนุของสินค้าทีไ่ด้ในระหวา่งการทดสอบ
เคร่ืองจกัรใหมซ่ึ่งตามมาตรฐานบญัชีให้แสดงยอดสทุธิจากรายได้และต้นทนุสินค้าเป็นต้นทนุของสินทรัพย์ที่ยงัไมพ่ร้อมใช้งาน 
**หมายเหต ุ: -ต้นทนุขาย (ตามงบการเงิน) คิดสดัสว่นตามรายได้รวม (ตามงบการเงิน) 
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สรุปงบกระแสเงนิสดของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (งบการเงนิรวม) 
  31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน  671,157,532   286,508,511   393,907,538   183,955,440  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (276,781,230)  (444,871,544)  (429,265,646)  (144,919,479) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (117,270,344)  (79,385,800)  269,580,858   (19,376,119) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันท่ี1 มกราคม  84,782,572   322,450,024   88,268,548   68,561,766  

ผลกระทบจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบริษัทย่อย  (3,343,108)  -     -     -    

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนคงเหลือสิน้ปี  (40,136)  81,381   (41,274)  46,940  

รวมกระแสเงนิสด  358,505,286   84,782,572   322,450,024   88,268,548  

 
 

สรุปงบกระแสเงนิสดของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) (งบเฉพาะกจิการ) 
  31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน  691,316,662   304,094,754   504,770,107   166,914,299  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (327,186,812)  (433,062,481)  (489,345,900)  (142,463,363) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ  (117,206,144)  (84,209,844)  216,143,491   (28,743,605) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันท่ี 1 มกราคม  78,209,441   291,352,572   59,826,148   64,071,877  

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนคงเหลือสิน้ปี  (40,136)  34,440   (41,274)  46,940  

รวมกระแสเงนิสด  325,093,011   78,209,441   291,352,572   59,826,148  
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ ณ สิน้ปีบัญชี 2556 – 2559 (Ratio Analysis) 
 

อัตราส่วนทางการเงนิ 2559 2558 2557 2556 2555 

     อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 2.60 1.96 2.52 0.75 0.78 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 1.75 1.08 1.70 0.43 0.47 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 1.44 0.57 0.57 0.23                0.22 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 11.28                         8.47                         9.47                 8.57                 7.59 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 31.93                        42.51                         38.00  42.02                                 47.42                 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่) 17.76                        12.04                        13.20                    16.08                    17.53 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย (วนั) 20.27                        29.91                        27.27  22.38  20.54              

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า (เทา่) 10.35                        8.48                                      8.54                                  8.66                                   7.11                    

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย (วนั)             34.79               42.47              42.13              41.59                  50.61  

Cash Cycle (วนั) 17.41 29.94 23.14 22.81                 17.35 

     อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability ratio) 

อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 43.82 39.51 39.54 32.98 30.25 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 15.32 11.83 15.13 6.39 3.53 

อตัราสว่นก าไรอ่ืน  (%) 2.85 1.62 1.43 1.19 1.52 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร (%) 161.52 93.76 92.34 120.68 238.49 

อตัราก าไรสทุธิ (%) 14.25 10.59 12.97 5.67 3.69 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 28.40 34.87 37.83 16.76 21.17 

     อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 6.94 10.89 21.65 12.76 16.84 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 47.56 38.86 64.61 34.25 25.16 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 1.18 1.21 1.67 1.92 1.88 

     อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial policy ratio) 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.23 0.29 0.34 2.3 2.06 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) 6,126.03 2,277.86 68.36 11.55 13.73 

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เทา่) 1.81 0.15 0.17 0.04 0.26 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 31.80 33.14 74.34 82.34 0.00 
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14 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายการจัดการ 

 
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2559 และแนวโน้มของปี 2560 
เศรษฐกิจใทยในปี 2559 ขยายตวัเพียงร้อยละ 3.2 (ที่มา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ) ปรับตัวดีขึน้เมื่อเทียบกับการขยายตวัร้อยละ 2.9 ในปี 2558 โดยการบริโภคภาคครัวเรือน การลงทุน
ภาครัฐ และการลงทนุภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 3.1 ร้อยละ 9.9 และร้อยละ 0.4 ตามล าดบั มลูค่าการสง่ออกสนิค้าทรง
ตวัที่ร้อยละ 0.0 อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉลีย่ร้อยละ 0.2 และบญัชีเดินสะพดัเกินดลุร้อยละ 11.4 ของ GDP 

1) อตัราการขยายตวัด้านการผลิตของภาคการเกษตร เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.6 ภายหลงัสถานการณ์ภยัแล้งสิน้สดุ
ลง สว่นอตัราการขยายตวัด้านการผลิตของภาคอตุสาหกรรม เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.4 ตามการปรับตวัดีขึน้ของ
การสง่ออก และอปุสงค์ในประเทศที่ขยายตวัต่อเนื่อง การผลิตสาขาโรงแรมและภตัตาคารขยายตวัร้อยละ 
10.3 โดยรายรับรวมจากการทอ่งเที่ยวเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.1  

2) การลงทนุรวมของภาคเอกชนและภาครัฐขยายตวัเป็นร้อยละ 2.8 โดยการลงทนุภาครัฐขยายตวัร้อยละ 9.9 
และการลงทนุภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 0.4 มลูคา่การขอรับสง่เสริมการลงทนุผา่นคณะกรรมการสง่เสริม
การลงทนุ (BOI) เพิ่มขึน้ร้อยละ 172.1 

3) การใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตวัร้อยละ 3.1 ปรับตัวดีขึน้จากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 2.2 โดยได้รับปัจจัย
สนบัสนนุจากการเร่ิมปรับตวัดีขึน้ของฐานรายได้ภาคเกษตรกร และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ 
สอดคล้องกับการขยายตวัของดชันีภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภตัตาคาร และการเพิ่มขึน้ของการ
น าเข้าสินค้าหมวดสิ่งทอเคร่ืองนุ่งห่ม ปริมาณการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ ปริมาณการจ าหน่ายน า้มัน
เบนซิน ดีเซล และแก๊สโซฮอล์  

4) มลูค่าการสง่ออกสินค้ามีมลูค่า 214,112 ล้านดอลลาร์ สรอ. ทรงตวัที่ร้อยละ 0.0 ปรับตวัดีขึน้เมื่อเทียบกบั
การลดลงร้อยละ 5.6 ในปี 2558 โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.1 ในขณะที่ราคาสินค้าส่งออก
ลดลงร้อยละ 0.1 และเมื่อคิดในรูปของเงินบาท การสง่ออกมีมลูคา่ 5,623 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.3 
เทียบกบัการลดลงร้อยละ 0.4 ในปี 2558 

เศรษฐกิจไทยในปี 2560 คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 3.0 - 4.0 โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจาก 1) การปรับตวัดีขึน้ช้าๆ
ของภาคการสง่ออก ซึ่งจะช่วยให้การผลิตภาคอตุสาหกรรมและการลงทนุในภาคเอกชนฟืน้ตวัได้ดีขึน้ 2) การฟืน้ตวัและ
ขยายตัวเร่งขึน้ของการผลิตภาคการเกษตร 3) การลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่อง 4) การจัดท า
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม วงเงิน 190,000 ล้านบาท และ 5) แรงขบัเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยว ทัง้นี ้คาดว่ามลูค่า
การส่งออกสินค้าจะขยายตวัร้อยละ 2.9 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทนุรวมขยายตวัร้อยละ 2.8 และร้อยละ 5.3 
ตามล าดบั อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปอยูใ่นช่วงร้อยละ 1.2 – 2.2 และบญัชีเดินสะพดัเกินดลุร้อยละ 9.4 ของ GDP 

อยา่งไรก็ตาม การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจไทยยงัมีความเสีย่งจากความผนัผวนในการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก และ
การเคลื่อนย้ายเงินทุนที่อาจเกิดขึน้ทางทิศทางการด าเนินนโยบายของสหรัฐฯ เง่ือนไขทางการเมืองในยโุรป การเจรจา
ระหว่างสหราชอาณาจกัรกบัสหภาพยโุรป รวมทัง้ปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจีน ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา
ของกรีซ และความออ่นแอของภาคการเงินในประเทศยโุรป 
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ค าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ 
ภาพรวมการด าเนินงานและฐานะการเงนิ 

บริษัทประกอบธุรกิจผลติและจดัจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยในปี 2556 – 2559 รายได้
จากการขายในประเทศคิดเป็น ร้อยละ 50.3 ร้อยละ 39.4 ร้อยละ 40.4 และร้อยละ 35.3 ของรายได้จากการขายรวม
ตามล าดับ ที่เหลือเป็นรายได้จากการส่งออกสินค้าไปจ าหน่ายในต่างประเทศ ปัจจุบัน มีบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่  
Sappe Europe s.r.o จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศสโลวาเกีย ด าเนินธุรกิจจดัจ้างผลิต จ าหน่าย และท าการตลาดเคร่ืองดื่ม 
เซ็ปเป้ อโลเวร่า ดริง้ค์ ในแถบประเทศยโุรป และ บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย 
ด าเนินงานให้บริการด้านบริหารจดัการแก่บริษัทในเครือ 

ผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2556 – 2559 มีรายได้รวมจ านวน 2,410.5 ล้านบาท 2,857.6 ล้านบาท 
2,625.4 ล้านบาท และ 2,792.01 ล้านบาท ตามล าดบั โดยรายได้เกือบทัง้หมดดงักลา่วมาจากรายได้จากการขาย ซึ่งมี
สดัสว่นประมาณร้อยละ 97-99 ของรายได้รวม  
 
รายได้จากการขายสินค้า 

ในช่วงปี 2556 – 2559 รายได้จากการขายแบง่ตามภมูิศาสตร์สามารถแบง่วเิคราะห์ได้ตามตารางนี ้  

รายได้จากการขาย 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวม 2,712.5 100.0 2,582.9 100.0     2,816.8      100.0      2,381.8      100.0  

ในประเทศ 958.3 35.3 1,044.4 40.4     1,109.1        39.4      1,197.1        50.3  

ต่างประเทศ 1,754.2 64.7 1,538.5 59.6     1,707.7        60.6      1,184.6        49.7  

 
โดยในปี 2556 – 2559 รายได้จากการขายมจี านวน 2,381.8 ล้านบาท 2,816.8 ล้านบาท 2,582.9 ล้านบาท และ 

2,712.5 ล้านบาท ตามล าดบั รายได้จากการขายของบริษัทมีอตัราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth 
Rate : CAGR) ประมาณร้อยละ 4.43% 

รายได้จากการขายประจ าปี 2559 เพิ่มขึน้เนื่องจากสาเหตหุลกัดงันี ้
1. ประเทศอินโดนีเซีย ในปีที่ผ่านมา บริษัทเข้าไปสนบัสนุนการบริหารจัดการการส่งเสริมการขาย ณ       

จุดขาย ตลอดจนการบริหารห่วงโซ่อุปทานในตลาดอินโดนีเซียให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ประกอบกบัการฟืน้ตวัของการ
บริโภคภายในประเทศ สง่ผลให้ยอดขายในประเทศอินโดนีเซียเติบโตถึง 24.3% 

2. ประเทศจีน มีการเติบโตขึน้อย่างต่อเนื่องจากการฟืน้ฟูช่องทางการกระจายสินค้า ซึ่งในช่วงปลายปี 
2559 บริษัทก็ได้จัดตัง้บริษัทย่อย เพื่อรองรับการวางกลยุทธ์ ตลอดจนการบริหารผู้จัดจ าหน่ายสินค้ารวมถึงการสร้าง      
แบรนด์ เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอยา่งมัน่คงส าหรับตลาดประเทศจีนในอนาคต 

3. ภมูิภาคอื่นๆ ยงัคงเติบโตได้ดีตามเป้าหมาย แม้ว่าสดัสว่นยอดขายจะยงัไม่มากนกั ซึ่งปัจจุบนั บริษัท 
ด าเนินการเลือกบางประเทศที่มีศกัยภาพสงู และมุ่งเน้นการขยายตลาดในประเทศกลุม่นีใ้ห้มีสดัสว่นยอดขายที่เพิ่มมาก
ขึน้ในอนาคต เพื่อกระจายความเสีย่งในการกระจกุตวัของตลาดของบริษัท 

ส่วนตลาดในประเทศไทยมีการหดตวัเล็กน้อยจากสภาพเศรษฐกิจและตลาดโดยรวมโดยเฉพาะในไตรมาส
สดุท้ายของปี ซึ่งบริษัทฯมีการเลื่อนการจดักิจกรรมทางการตลาดและการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ออกไป โดยแผนการตลาด
ทัง้หมดที่วางไว้จะกลบัมาเป็นปกติในช่วงต้นปี 2560 สง่ผลให้ภาพรวมตลาดในประเทศปี 2559 ซึ่งได้แก่กลุม่ผลิตภณัฑ์
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ประเภทเคร่ืองดื่มเพื่อสขุภาพและความงาม และกลุม่ผลิตภณัฑ์ประเภทผงพร้อมชง เพื่อสขุภาพ และ ความงาม ปรับตวั
ลดลงเล็กน้อย ขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทน า้ผลไม้ เคร่ืองดื่มแต่งกลิ่นผลไม้  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของตลาด
ตา่งประเทศปรับตวัดีขึน้ 14.7% 

ผลิตภณัฑ์หลกัที่ท ายอดขายในต่างประเทศยงัคงเป็น โมกุ โมกุ และ เซ็ปเป้ อโลเวร่า ดริง้ค์ ซึ่งเป็นเคร่ืองดื่มน า้
ผลไม้/เคร่ืองดื่มแตง่กลิน่ผลไม้ ผสมวุ้นมะพร้าว/ชิน้อโลเวร่า ด้วยจดุเดน่ของวตัถดุิบที่คดัสรรมาอยา่งพิถีพิถนั ประกอบกบั
ความลงตวัของน า้ผลไม้ที่ช่วยเพิ่มความสดช่ืนจึงท าให้ โมกุ โมกุ มียอดขายสงูสดุและช่วยเพิ่มรายได้ในต่างประเทศให้
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนการขายในประเทศจะเป็นเคร่ืองดื่มเพื่อสขุภาพและความงาม ได้แก่ เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์ และ
กาแฟซองพร้อมชง เพรียว ซึง่สามารถแบง่ยอดขายสนิค้ารวมตามกลุม่ผลติภณัฑ์ได้ดงันี ้ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. กลุม่ผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองดื่มเพ่ือสขุภาพและความงาม  324.3 12.0 426.0 16.5 485.9 17.3 

2. กลุม่ผลิตภณัฑ์ประเภทน า้ผลไม้ เคร่ืองดื่มแตง่กลิ่นผลไม้  1,967.1 72.5 1,714.9 66.4 1,847.7 65.6 

3. กลุม่ผลิตภณัฑ์ประเภทผงพร้อมชง เพ่ือสขุภาพ และ ความงาม  385.4 14.2 405.5 15.7 446.3 15.8 

4. กลุม่ผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองดื่มปรุงส าเร็จพร้อมดื่ม เพื่อ

สขุภาพ และ ความงาม  
35.7 1.3 36.5 1.4 36.9 1.3 

รวม 2,712.5 100.00 2,582.9 100.00 2,816.8 100.0 

 
รายได้อื่นๆ 

รายได้อื่นของบริษัทในปี 2556 – 2559 มีจ านวน  28.7 ล้านบาท 40.8 ล้านบาท 42.5 ล้านบาท และ 39.8 ล้านบาท  
ตามล าดบั โดยรายได้อื่นที่ส าคญัประกอบด้วย รายได้ค่าขนส่งซึ่งเป็นรายได้ที่บริษัทคิดค่าบริการเพิ่มเติมกรณีที่ลกูค้า
ต้องการให้บริษัทด าเนินการเร่ืองขนสง่ให้ รายได้จากการขายเศษวสัด ุรายได้ดอกเบีย้รับ และอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายได้อ่ืน 
งบการเงนิรวม 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้คา่ขนสง่ 20.43 51.33 26.36 62.09       24.32     59.56         18.71    65.19  
รายได้ดอกเบีย้รับ 0.70 1.76 2.00 4.71         3.47       8.50          0.33        1.15  
รายได้คา่ปรับจากการจ้างผลติสนิค้า - - - -         2.81        6.88           1.08       3.76  
รายได้จากการขายเศษวสัด ุ 5.45 13.70 3.25 7.65         1.79        4.38          1.23        4.29  
อ่ืนๆ  13.21 33.19 10.85 25.55         8.44      20.67          7.35     25.61  
รายได้อ่ืนรวม 39.80 100.00 42.46 100.00      40.83  100.00        28.70   100.00  

รายได้อื่นลดลงจ านวน 2.66 ล้านบาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 6.26 มีสาเหตหุลกัมาจากลกูค้าต่างประเทศ
บางรายได้เปลีย่นมาบริหารจดัการการขนสง่สนิค้าด้วยตนเอง 
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ต้นทุนขาย 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงนิรวม 

ปี2559 ปี2558 ปี2557 ปี 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 2,712.49 100.00 2,582.92 100.00 2,816.75 100.00  2,381.77  100.00  
ต้นทุนขาย 1,523.93 56.18 1,562.40 60.49 1,702.99 60.46  1,596.23  67.02  

 
ต้นทนุขายในปี 2559 คิดเป็น 56.2 % ต่อรายได้จากการขาย ซึ่งต ่ากว่าปีก่อนอยา่งมีนยัส าคญัที่ 60.5% ปัจจยั

หลกันอกเหนือจากยอดขายที่มีการเติบโตที่ดีสง่ผลให้อตัราการใช้ก าลงัการผลติดีขึน้แล้ว ยงัมีปัจจยัอื่นประกอบคือ 
1. การบริหารต้นทนุท่ีมีประสทิธิภาพซึง่มาจากการลงทนุขยายก าลงัการผลติของสายการผลติใหม ่ 
2. การลงทนุขยายก าลงัการผลติเป่าขวดทดแทนการซือ้จากภายนอก  
3. โครงการลดต้นทนุจากการลดปริมาณการใช้พลาสติกในบรรจภุณัฑ์  
4. การควบรวมฐานการผลติในโรงงานท่ีล าลกูกา คลอง 13  
ซึ่งโครงการทัง้หมดได้ด าเนินการแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2558 ที่ผ่านมา นอกจากนัน้ บริษัทยงัได้รับประโยชน์

ทางอ้อมจากการออ่นตวัของคา่เงินบาทเทียบกบั USD ส าหรับรายได้จากการขายในตลาดตา่งประเทศด้วย  
 

ก าไรขัน้ต้น 

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 

ปี2559 ปี2558 ปี2557 ปี 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 2,712.49 100.00 2,582.92 100.00 2,816.75  100.00  2,381.77  100.00  
ต้นทุนขาย 1,523.93 56.18 1,562.40 60.49 1,702.99 60.46  1,596.23  67.02  
ก าไรขัน้ต้น 1,188.56 43.82 1,020.52 39.51 1,113.76  39.54  785.54  32.98  

 
บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้นในปี 2559 เทา่กบัร้อยละ 43.82 สงูขึน้กวา่ปีที่ผา่นมา 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

บริษัท มีสดัสว่นคา่ใช้จา่ยในการขายปีนีเ้ทา่กบั 18.1% ตอ่รายได้รวม สงูกวา่ 17.6% ของปีก่อนหน้าเลก็น้อย และ
มีคา่ใช้จา่ยการบริหารในปีนีเ้ทา่กบั 263.5 ล้านบาท สงูกวา่ปีก่อนหน้าที่มียอดคา่ใช้จ่ายการบริหารที่ 229.9 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ 14.6% โดยมีสาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จา่ยการบริหารของ PT. Sappe Indonesia ที่เพิ่มขึน้ และการจดัตัง้บริษัทยอ่ย
ในประเทศจีน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 
 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงนิรวม 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 506.34 18.14 462.47 17.62 474.23  16.60  415.55  17.24  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 263.47 9.44 229.86 8.76 206.63  7.23  185.20  7.68  
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 769.81 27.57 692.33 26.37 680.86  23.83  600.75  24.92  
รายได้รวม 2,792.01 100.00 2,625.38 100.00 2,857.58  100.00  2,410.47  100.00  
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ต้นทุนทางการเงนิ 

 ในปี 2559 บริษัทมีต้นทนุทางการเงินจ านวน 0.17 ล้านบาท ใกล้เคียงกบัปี 2558  
 
ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

 ในปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลจ านวน 97.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.61 ของก าไรก่อน
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 
ก าไรสุทธิ 
 ก าไรสทุธิในปีนีเ้ทา่กบั 398.0 ล้านบาทหรือ 14.3% ต่อรายได้รวม เปรียบเทียบกบัปีก่อนที่ 278.0 ล้านบาทหรือ 
10.6% ตอ่รายได้รวม คิดเป็นการปรับตวัเพิ่มขึน้ 43.2% โดยก าไรสทุธิในปีนีไ้ด้รวมรายการพิเศษคือก าไรจากการจ าหนา่ย
เงินลงทุนบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย จ านวน  32.9 ล้านบาท และผลขาดทุนในการลงทุนกลุ่มบริษัทออล โคโค 
จ านวน 3.1 ล้านบาท (คิดจากการถือหุ้น 40% ของทนุจดทะเบียน) 
 
การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 

 สินทรัพย์รวมของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ สิน้ปี 2559 มีจ านวน 2,451.65 ล้านบาท
ประกอบด้วยสนิทรัพย์หมนุเวียน 1,123.13 ล้านบาท และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 1,328.52 ล้านบาท สนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้
จ านวน 177.11 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 ที่ 2,274.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.79 ซึ่งการเพิ่มขึน้ของ
สินทรัพย์รวม มีสาเหตหุลกัสว่นใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด โดยเพิ่มขึน้ 273.73 ล้าน
บาทจากปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 14.62 ของสินทรัพย์รวม รวมถึงการเพิ่มขึน้ของเงินลงทุนในบริษัทร่วม จากการซือ้ 
บริษัท โคโคนทั แฟคทอร่ี จ ากดั จ านวน 140 ล้านบาท 
 
หนีส้ิน 

 หนีส้ินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิน้ปี 2559 มีจ านวน 451.12 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียน 
431.93 ล้านบาท และหนีส้ินไม่หมุนเวียน 19.20 ล้านบาท หนีส้ินรวมลดลงจ านวน 64.1 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 มี
หนีส้นิรวมที่ 515.22 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 12.44 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากเจ้าหนีก้ารค้าที่ลดลง  
 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ณ สิน้ปี 2559 มีจ านวน 2,000.52 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 241.2 ล้านบาท เทียบกบัปี 2558 ที่ 1,759.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 13.70 เหตผุลหลกัมาจากก าไร
สะสมทีเ่พิ่มขึน้เป็น 730.34 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 281.34 ล้านบาท จากปี 2558  
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กระแสเงนิสด 
สรุปงบกระแสเงนิสดของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

  31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน  671,157,532   286,508,511   393,907,538   183,955,440  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (276,781,230)  (444,871,544)  (429,265,646)  (144,919,479) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (117,270,344)  (79,385,800)  269,580,858   (19,376,119) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันท่ี1 มกราคม  84,782,572   322,450,024   88,268,548   68,561,766  

ผลกระทบจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบริษัทย่อย  (3,343,108)  -     -     -    

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนคงเหลือสิน้ปี  (40,136)  81,381   (41,274)  46,940  

รวมกระแสเงนิสด  358,505,286   84,782,572   322,450,024   88,268,548  

 
 บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) มีเงินสดสทุธิยกมาจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เทา่กบั 84.78 ล้านบาท โดยบริษัท
มีเงินสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 671.16 ล้านบาท ซึง่สาเหตหุลกัมาจากก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้ส าหรับปี 2559 โดยอยูท่ี่ 
397.96 ล้านบาท 

เงินสดสทุธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุ 276.78 ล้านบาท มีสว่นประกอบหลกัคือ การลงทนุในบริษัทร่วม จาก
การซือ้บริษัท โคโคนัท แฟคทอร่ี จ ากัด 140 ล้านบาท ส่วนเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 117.27 ล้านบาท 
ประกอบด้วยปัจจยัหลกัคือเงินสดใช้ไปจากการจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวน 126.55 ล้านบาท 

จากเงินสดได้มาและใช้ไปข้างต้นทัง้หมด เป็นผลให้ บริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อยมีเงินสด
คงเหลอืสิน้ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 358.50 ล้านบาท 
 
อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

 ณ สิน้ปี 2559 บริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.60 เท่า และ
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 1.75 เท่า กลา่วคือยงัคงมีสนิทรัพย์หมนุเวียนมากกว่าหนีส้ินหมนุเวียนคอ่นข้างมาก แสดง
ถึงสถานะสภาพคลอ่งของบริษัท ซึง่ยงัคงอยูใ่นเกณฑ์ดี 
 

อัตราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 ณ วนัสิน้ปี 2559 ของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่กบั 0.23 เทา่ และ
อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 3,947.99 เทา่ ซึง่แสดงถึงโครงสร้างทางการเงินท่ีแขง็แกร่ง อีกทัง้ยงัมีความ
ยืดหยุน่ในการจดัหาเงินทนุเพิ่มเติมจากการกู้ยมืในอนาคตโดยเฉพาะจากสถาบนัการเงิน 

 

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 

 ณ สิน้ปี 2559 บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย มีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเท่ากบัร้อยละ 21.17 
สงูขึน้จากปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของอตัราก าไรสทุธิ (Net Profit Margin) จากร้อยละ 10.59 ในปี 
2558 มาเป็น ร้อยละ 14.25 ในปี 2559 
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สรุปปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต 

 ปัจจยัภายนอกที่มีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัทซึง่มีผลให้การด าเนินงานอาจไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้หรือมีการเปลีย่นแปลงจากปีที่ผา่นมาอยา่งมีนยัส าคญั ประกอบด้วย 

1) ภาวะความผนัผวนของเศรษฐกิจทัง้ในและตา่งประเทศ สง่ผลตอ่อตัราการเติบโตตลาดเคร่ืองดื่มซึง่มีการแขง่ขนัสงู 
2) อตัราแลกเปลีย่นระหวา่งสกลุเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  
3) ต้นทนุสนิค้าที่อาจปรับตวัสงูขึน้ เนื่องจากสนิค้าหลกัทีเ่ป็นวตัถดุิบบางสว่นเป็นสนิค้าโภคภณัฑ์อาทิเช่น น า้ตาล PET 

Resin เป็นต้น 
(รายละเอียดปัจจยัเสีย่งและมาตรการลดความเสีย่ง อ้างองิถงึ สว่นท่ี 1 ข้อ 3 ปัจจยัความเสีย่ง) 

ทัง้นี ้บริษัทได้ตระหนกัถึงปัจจยัภายนอกที่อาจมีผลกระทบดงักลา่วได้น ามาวิเคราะห์ และปรับเปลีย่นกลยทุธ์ใน
การด าเนินงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปลีย่นไป 
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เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัท   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจ านวนทัง้สิน้ 9 คน โดยมีรายละเอียดของกรรมการ ดงันี ้

 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

(ณ 16 มกราคม 2560) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

. นายนท ีอ่อนอิน 
- ประธานกรรมการ  
- กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม* 
 
วันทีด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร : 
2 กนัยายน 2556       
 
หมายเหตุ  *เฉพาะการลงนามใน
สญัญาเช่าที่ดินและสญัญาให้ใช้สิทธิใน
เคร่ืองหมายการค้าตลอดจนด าเนินการ
ใดๆ ทั้งปวงเท่าที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง
กับสัญญาดังกล่าวจนเส ร็จการ ซ่ึง
รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการด าเนินการ
จ ด ท ะ เบี ย น สัญ ญ าดั งก ล่ า ว กั บ
หน่วยงานราชการที่ เก่ียวข้องและลง
นามในเอกสารที่เก่ียวข้องกับการจด
ทะเบียนนัน้ 
 

 45 • ปริญญาเอก Ph.D.Business 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

• ปริญญาโท  M.Sc. International 
Business, London South Bank   

 University, UK. 
• ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
กำรอบรม 
• 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?” โดยสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

 

ไมมี่ 
(นางญาตา 
ออ่นอิน  

(คูส่มรส) ถือ
หุ้นบริษัท

0%) 
 

ไมมี่ บริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไม่มี- 

 บริษัทอ่ืน 

 ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซนัเดย์59 จ ากดั/ บริการให้เชา่อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 

ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท มนัเดย์59 จ ากดั/ บริการให้เชา่อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 

ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เวนส์เดย์59 จ ากดั/ บริการให้เชา่อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 

ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แซทเทอร์เดย์59 จ ากดั/ บริการให้เชา่อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกั
อาศยั 

ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท มาร์ช59 จ ากดั/ บริการให้เชา่อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 

ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอพริล59 จ ากดั/ บริการให้เชา่อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 

ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เมย์59 จ ากดั/ บริการให้เชา่อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จนู59 จ ากดั/ บริการให้เชา่อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จลูาย59 จ ากดั/ บริการให้เชา่อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ออกสั59 จ ากดั/ บริการให้เชา่อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ออคโทเบอร์59 จ ากดั/ บริการให้เชา่อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โนเวมเบอร์59 จ ากดั/ บริการให้เชา่อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดีแซมเบอร์59 จ ากดั/ บริการให้เชา่อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซมัเมอร์59 จ ากดั/ บริการให้เชา่อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วินเทอร์59 จ ากดั/ บริการให้เชา่อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

(ณ วนัที่ 16 
มกราคม 2560) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

     ต.ค. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โอนินลอฟท์ จ ากดั/ บริการให้เชา่อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ม.ค. 2560  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นาโน พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั/ บริการให้เชา่ อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกั

อาศยั 
เม.ย.2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สเตชัน่เอสเตท จ ากดั / บริการให้เชา่อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ส.ค.2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สามที เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั / ธุรกิจจ าหน่ายชิน้สว่นเคร่ืองจกัรใน  

โรงงานอตุสาหกรรม 
ก.ค.2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สบายใจคอนสตร๊ัคชัน่แอนด์ ดิเวลลอบเม้นท์ จ ากดั / บริการให้

เชา่อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ค.2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เลเช่อร์เฮ้าส์ จ ากดั / บริการให้เชา่อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.พ.2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เลเชอร์เดย์ จ ากดั / บริการให้เชา่อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 

ก.พ.2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สบายใจพร๊อพเพอร์ตี ้จ ากดั / บริการให้เชา่อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกั
อาศยั 

ม.ค.2554 – ปัจจบุนั ผู้จดัการทัว่ไป บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั / ธุรกิจจ าหน่ายทอ่
อตุสาหกรรม 

พ.ค.2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โอนิน พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั / บริการให้เชา่อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกั
อาศยั 

ก.ค.2556 – ก.ย.2557 กรรมการ บริษัท มนัน่ีพลสั 56 จ ากดั / บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 

ก.ค.2556 – ม.ค.2557 กรรมการ บริษัท ออนวาเคชัน่ จ ากดั / บริการให้เชา่อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ค.2556 – ส.ค.2556 กรรมการ บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟู้ ด จ ากดั / ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองดื่ม

เพือ่สขุภาพ 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

(ณ วนัที่ 16 
มกราคม 2560) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2. นายอดิศักดิ์  รักอริยะพงศ์ 
- รองประธานกรรมการ 
- กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
- ประธานกรรมการบริหาร 
 
วันทีด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร : 
2 กนัยายน 2556  
 
 
 
 
หมายเหต ุ (1) บริษัท โคโคนทั 
แฟคทอรี จ ากดั เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท 
ออลโคโค กรุ๊ป จ ากดั  เมื่อวนัที่ 31 
มกราคม 2559            

 44 • ปริญญาโท  Master of Business 
Management, Nagoya University, 
Japan. 

• ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
กำรอบรม 

• หลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) 
103/2013 (ปี 2556) 
 

17.189 เป็นบตุรของ    
นายอนนัท์         

รักอริยะพงศ์ และ
เป็นพี่น้องกบั 
นางสาวปิยจิต   
รักอริยะพงศ์ และ            
นายอานภุาพ       
รักอริยะพงศ์ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไม่มี- 

บริษัทอ่ืน 

ก.ย.2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โฮสเซ็นเตอร์ จ ากดั / ผลิตและจ าหน่ายสินค้าอตุสาหกรรม 

ต.ค 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จ ากดั/ ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์จาก
มะพร้าว 

ธ.ค.2558 – ปัจจบุนั กรรมการ Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหาร
จดัการแก่บริษัทในเครือ 

มิ.ย.2558 –  ปัจจบุนั กรรมการ Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / น าเข้า-
สง่ออก และจดัจ าหน่ายสินค้า 

พ.ค.2558 –  ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั / ให้บริการด้านบริหาร
จดัการแก่บริษัทในเครือ 

ก.ย.2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ฮายาชิ โปรดกัส์ จ ากดั/ ธุรกิจจ าหน่ายถงุยางอนามยั./ 

ก.ค. 2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั /ขายปลีกเคร่ืองดื่มที่ไมมี่
แอลกอฮอล์ 

ปี 2550 – ปัจจบุนั Managing 
Director 

บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั/ ธุรกิจจ าหน่ายทอ่
อตุสาหกรรม 

ส.ค. 2556 – พ.ค. 
2559 

กรรมการ บริษัท สามที เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั/ ธุรกิจจ าหน่ายชิน้สว่นเคร่ืองจกัรใน  
โรงงานอตุสาหกรรม 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

(ณ วนัที่ 16 
มกราคม 2560) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

3. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ 
- กรรมการ 
- กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
- กรรมการบริหาร 
 
วันทีด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร : 
2 กนัยายน 2556                  

 74 กำรอบรม 
• หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) 106/2013 (ปี 2556) 
 

1.550 
 

เป็นบิดาของ     
นายอดิศกัดิ์        
รักอริยะพงศ์, 
นางสาวปิยจิต     
รักอริยะพงศ์ และ            
นายอานภุาพ       
รักอริยะพงศ์ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไม่มี- 

บริษัทอ่ืน 

ก.ค.2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั / รอการช าระบญัช ี

พ.ค.2531 – ส.ค.2556 กรรมการ บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟู้ ด จ ากดั  / ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองดื่ม
เพื่อสขุภาพ 

4. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 
วันทีด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร : 
2 กนัยายน 2556                  

 42 • ปริญญาตรี Bachelor Degree 
(with honors) in Liberal Arts from 
University of Sheffield, England  
กำรอบรม 
• หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) 103/2013 (ปี 2556 ) 
 

17.912 เป็นบตุรสาวของ
นายอนนัท์         

รักอริยะพงศ์ และ
เป็นพี่น้องกบั     
นายอดิศกัดิ ์       

รักอริยะพงศ์และ            
นายอานภุาพ       
รักอริยะพงศ์  

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไม่มี- 

บริษัทอ่ืน 

พ.ย. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ Sappe Trading (Shanghai) Company Limited / จ าหน่ายผลติภณัฑ์
เคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพ 

ต.ค. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จ ากดั / ผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์จากมะพร้าว 

ธ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหารจดัการแก่
บริษัทในเครือ 

มิ.ย. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / น าเข้า-สง่ออก และ
จดัจ าหน่ายสนิค้า 

พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซป็เป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั / ให้บริการด้านบริหารจดัการ
แก่บริษัทในเครือ 

ก.ค. 2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั/ ขายปลีกเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์

ปี2556 – 18 ธ.ค.2559 กรรมการ PT. Sappe Indonesia / จ าหน่ายผลติภณัฑ์เคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพ 

ต.ค.2555 – ส.ค.2556 กรรมการและ
ประธาน

เจ้าหน้าที่การเงิน 

บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟู้ ด จ ากดั / ธุรกิจผลติและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมเพ่ือ
สขุภาพ 

ปี 2549 – ปี 2555 Director-
Head of 

Institutional 
Client Group 

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพ / ธนาคารพาณิชย์ 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

(ณ วนัที่ 16 
มกราคม 2560) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

5. นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ 
- กรรมการ 
- กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ 
และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่
การเงิน 
 
วันทีด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร : 
2 กนัยายน 2556                  

 38 • ปริญญาตรี Engineer Major 
Computer Science, University of 
California, USA. 
กำรอบรม 
• หลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) 
103/2013 (ปี 2556) 
 

18.698 เป็นบตุรชายของ
นายอนนัท์         
รักอริยะพงศ์ 
และเป็นพี่น้อง
กบันายอดิศกัดิ์             
รักอริยะพงศ์และ  
นางสาวปิยจิต    
รักอริยะพงศ์            

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไม่มี- 

บริษัทอ่ืน 

ก.ย.2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ออน ฟิฟท์ จ ากดั/ ธุรกิจร้านอาหาร 

มี.ค.2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สามที เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั/ ธุรกิจจ าหน่ายชิน้สว่นเคร่ืองจกัรใน  
โรงงานอตุสาหกรรม 

ธ.ค.2558 – ปัจจบุนั กรรมการ Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหารจดัการแก่
บริษัทในเครือ 

มิ.ย.2558 – ปัจจบุนั กรรมการ Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / น าเข้า-สง่ออก และ
จดัจ าหน่ายสนิค้า 

พ.ค.2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซป็เป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั / ให้บริการด้านบริหารจดัการ
แก่บริษัทในเครือ 

ปี 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ฮายาชิ โปรดกัส์ จ ากดั / ธุรกิจจ าหน่ายถงุยางอนามยั./2จจจจ/ 

6. นางนิรัชรา ศิริอ าพันธ์กุล 
- กรรมการอิสระ 
 
วันทีด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร : 
2 กนัยายน 2556            

 54 • ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
กำรอบรม 
• หลกัสตูร Dire 
• ctor Certification Program 
(DCP) 180/2013 (ปี 2556) 
หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 5 

ไมมี่ ไมมี่ บริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไม่มี- 

บริษัทอ่ืน 

ม.ค.2550 – ปัจจบุนั ประธาน
กรรมการ 

บริษัท ถงุสด จ ากดั/ ธุรกิจสนิค้าบรรจภุณัฑ์ 

ก.ค.2556 – ส.ค.2556 กรรมการ บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟู้ ด จ ากดั /  ผลติและจ าหน่ายคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพ 

ปี 2545 – ปี 2555 กรรมการ, Head 
Investment 
Banking,  
Thailand 

บริษัทหลกัทรัพย์ บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั / ธรุกิจ
หลกัทรัพย์ 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

(ณ วนัที่ 16 
มกราคม 2560) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

7. นายธนา เธียรอัจฉริยะ 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
วันทีด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร : 
2 กนัยายน 2556                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 47 • ปริญญาโท  Master of Business 
Administration, Washington State 
University, USA. 
• ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์  
(เกียรตินิยมอนัดบั2) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
กำรอบรม 
• หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) 181/2013 (ปี 2556) 
• TLCA Executive Development 
Program (EDP) รุ่นที่ 8/2554 
• ผู้น ายคุใหมใ่นระบอบ
ประชาธิปไตย สถาบนัพระปกเกล้า รุ่น
ที่ 1/2554 
• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 8  
 

ไมมี่ ไมมี่ บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

ปี 2558 – ปัจจบุนั 
ท่ีปรึกษาประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)/ธนาคารพาณิชย์ 

ปี 2558 – ปัจจบุนั 
ท่ีปรึกษาอาวโุส
ด้านบริหาร 

บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) / ธุรกิจการสื่อสาร 

ปี 2558 – ปัจจบุนั 
กรรมการอิสระและ

กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท สงิห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน)/อสงัหาริมทรัพย์ 

ปี 2555 – ปี 2556 
ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร (สายธรุกิจ 
บรอดแคสตงิ) 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ากดั (มหาชน) / ธุรกิจบนัเทงิและสื่อ 

ปี 2553 – ปี 2554 

รองประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร
กลุม่กลยทุธ์และ
กิจการองค์กร 

บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)/ ธุรกิจให้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี 
 
 

บริษัทอ่ืน 

ส.ค.2556 – ปี 2559 กรรมการ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

ปี 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซ้าท์พอว์ บิสซเินส จ ากดั 

ปี 2556 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการ หลกัสตูรพฒันาความคดิสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

ก.ค.2556 – ส.ค.2556 กรรมการ และ
ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟู้ ด จ ากดั 

ปี 2554 – ปี 2555 ประธาน
เจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

บริษัท พี.เค การ์เม้นท์ (อิมปอร์ต-เอ๊กปอร์ต) จ ากดั / ธุรกิจผลติเคร่ืองแตง่กาย 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

(ณ วนัที่ 16 
มกราคม 2560) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

8.นางสาวกัลณิการ์  
ตริยางกูรศรี 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
 
วันทีด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร : 
2 กนัยายน 2556            

 50 • ปริญญาโท สาขาการเงินระหวา่ง
ประเทศ, American Graduate 
School of International 
Management, USA. 

• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมี่ บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

ธ.ค. 2555 – ธ.ค. 
2559 

กรรมการอิสระ 
และกรรมการ 
สรรหาและ
ก าหนด

คา่ตอบแทน 

ธนาคารไทยเครดติเพื่อรายยอ่ย จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทอ่ืน 

ก.พ. 2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เอ เอช จี พาร์ทเนอร์ จ ากดั / ธุรกิจดแูลสขุภาพ 

ปี 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สวนสขุภาพอรุณ จ ากดั / ธุรกิจคลินิกดแูลสขุภาพ 

ปี 2548 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อรุโณเทล จ ากดั / ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร 

ก.ค.2556 – ส.ค.2556 กรรมการ และ
กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟู้ ด จ ากดั  /  ผลิตและจ าหน่ายคร่ืองดื่มเพื่อ
สขุภาพ 

ก.ค.2544 – ส.ค.2555 กรรมการ
ผู้จดัการ 

บริษัทหลกัทรัพย์ บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั / ธุรกิจ
หลกัทรัพย์ 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

(ณ วนัที่ 16 
มกราคม 2560) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

9. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
วันทีด่ ำรงต ำแหน่ง : 
2 กนัยายน 2556                  

  46 • ปริญญาโท  M.A in Finance and 
Investment, University of  Exeter 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

• ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวศิวกรรมอตุสาหการ
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

กำรอบรม 
• หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) 106/2013 (ปี 
2556) 

หลกัสตูร Advance Audit Committee 
Program (AACP) 14/2014 (ปี 2557) 

ไมมี่ ไมมี่ บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
ก.ย. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการและ

ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จ ากดั (มหาชน) 

ส.ค.2557 –  ส.ค. 2558 กรรมการ และ
กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2555   รองประธาน   
โลจิสตกิส์และ
การสง่ออก 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2552 – ปี 2554 ผู้จดัการฝ่าย
วางแผนกลยทุธ์
และการสง่ออก 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทอ่ืน 

ม.ค.2558 – ส.ค. 2558 รองประธาน
อาวโุส การตลาด
และซพัพลายเชน 

บริษัท อิตลัไทย อตุสาหกรรม จ ากดั 

ก.ค.2556 – ส.ค.2556 กรรมการ และ
กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟู้ ด จ ากดั 

ม.ค.2556 – ธ.ค.2557 ผู้อ านวยการ          
การบริหารจดัการ    
ซพัพลายเชน 

บริษัท อิตลัไทย อตุสาหกรรม จ ากดั 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

(ณ วนัที่ 16 

มกราคม 2560) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

10. นายเมธี จารุมณีโรจน์  
- ประธานเจ้าหน้าทีข่ายและ
การตลาด 
วันทีด่ ำรงต ำแหน่ง : 
5 มกราคม 2558          
 
 
หมายเหต ุ นายเมธี จารุมณีโรจน์ 
ลาออกจากบริษัทและต าแหน่งประธาน
เจ้าหนา้ที่ขายและการตลาดของบริษัท 
ตัง้แต่วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 เป็นต้น
ไป 

  40 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  (MIM) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

• ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

กำรอบรม 
CPM – Asia Pacific สมาคม
การตลาดแหง่ประเทศไทย 

ไมมี่ ไมมี่ บริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไม่มี- 

บริษัทอ่ืน 

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. เลขานุการบริษัท 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

(ณ วนัที่ 16 
มกราคม 2560) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

นางสาวศรัณยา ธนาวดี 
- เลขานกุารบริษัท     
- เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
- เลขานกุารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

- ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 
     
           

 38 • ปริญญาตรี  พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
กำรอบรม 

• หลกัสตูร Company Secretary Program 
ปี 2557 
 

0.006 ไมมี่ บริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไม่มี- 

บริษัทอ่ืน 

ปี 2555 – ส.ค.2556  ผู้จดัการฝ่ายบญัช ี บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟู้ ด จ ากดั  / ผลิต
และจ าหน่ายเคร่ืองดื่มเพื่อสขุภาพ 

ปี 2553 – ปี 2556 ผู้ชว่ยกรรมการ -
ตรวจสอบบญัช ี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั / 
ธุรกิจรับตรวจสอบบญัช ี

     ปี 2552 – ปี 2553 ผู้จดัการ – ตรวจสอบบญัช ี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั /
ธุรกิจรับตรวจสอบบญัชี  
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2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 5 ) พ.ศ.2559 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต 
รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  
ทัง้นี ้หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานกุารบริษัทมีดงันี ้

1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
ก. ทะเบียนกรรมการ 
ข. หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท 
ค. หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจดัสง่ส าเนารายงานการมีสว่น
ได้เสยีตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีบริษัท
ได้รับรายงานนัน้ 

3. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

 นอกจากนี ้เลขานกุารบริษัทยงัมีหน้าที่อื่นๆ ดงันี ้

• ให้ค าแนะน า ดูแลประสานงาน และติดตามให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ 
ข้อบงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการและมติผู้ ถือหุ้น ข้อก าหนดทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 

• ท าหน้าที่ในการด าเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองและประชมุผู้ ถือหุ้น 

• จดัให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค าแนะน าแก่กรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม่ 

• เสนอแนะหลกัสตูรการฝึกอบรมที่จ าเป็นและเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ 

• ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานในบริษัทให้ปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
และกบัหนว่ยงานภายนอกที่ก ากบัดแูลบริษัทจดทะเบียน 

• สง่เสริมกรรมการ และผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจริยธรรม
ธุรกิจของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลกัการดังกล่าว รวมทัง้มีการทบทวนการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกบักฎหมาย แนวทางปฏิบตัิของสากลและบริษัทชัน้น าตา่งๆ  

• ดแูลให้บริษัทปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกฎหมาย และ
เสริมสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 

• เป็นหนว่ยงานกลางในการประสานงานเร่ืองต่างๆ ระหวา่งผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีสว่น
ได้เสยีทกุราย 

• หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท 
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เอกสารแนบ 2:  กรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง  

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กรรมการ (รวมทัง้บคุคลที่เก่ียวข้อง) ท่ีด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง มดีงันี ้
 

รายชื่อกรรมการ 

บริษัทย่อย บริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทร่วมทางอ้อม บริษัทที่เก่ียวข้อง 

บริษัท  
เซ็ปเป้ โฮลดิง้ 
(ประเทศไทย) 

จ ากัด 

Sappe 
Europe s.r.o. 

Sappe 
Trading 

(Hong Kong) 
Co., Ltd. 

Sappe  
Hong Kong 
Co., Ltd. 

Sappe 
Trading 

(Shanghai) 
Co., Ltd. 

บริษัท  
ออล โคโค 
กรุ๊ป จ ากัด 

บริษัท  
ออล โคโค 
จ ากัด 

บริษัท  
เค เบสท์ 

ฟาร์ม จ ากัด 

บริษัท เซปเป้ 
คอร์ปอเรชั่น 

จ ากัด 
(รอช าระ
บัญชี) 

บริษัท 
โตโยกซ์ 
เทรดดิง้ 

(ไทยแลนด์) 
จ ากัด 

บริษัท 
ฮายาชิ 
โปรดักส์ 
จ ากัด 

บริษัท 
สามที 

เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด 

บริษัท 
โซเชียล แล็บ 

จ ากัด 

1. นายนที  อ่อนอิน - - - - - - - - - - - ✓ - 
2. นายอดศิกัดิ ์ รักอริยะพงศ์  -   - ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓ - 
3. นายอนนัท์  รักอริยะพงศ ์ - - - - - - - -  - - - - 
4. นายอานภุาพ  รักอริยะพงศ ์ ✓ - ✓ ✓ - - - - ✓ - ✓  - 
5. น.ส.ปิยจิต  รักอริยะพงศ ์ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ - - ✓ - - - - 
6. นางนิรัชรา  ศริิอ าพนัธ์กลุ - - - - - - - - - - - - - 
7. นายธนา  เธียรอจัฉริยะ - - - - - - - - - - - - - 
8. น.ส.กลัณิการ์  ตริยางกรูศรี - - - - - - - - - - - - - 
9. นายสรัุตน์  ประลองศลิป์ - - - - - - - - - - - - - 
บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกรรมการ  
1. นางญาตา  อ่อนอิน 
คูส่มรสนายนที อ่อนอิน 

- - - - - - - - - - - - - 

2. นางฉตัรปวีณ์  รักอริยะพงศ์     
คูส่มรสนายอดศิกัดิ ์รักอริยะพงศ์ 

- - - - - - - - - - - - ✓ 

หมายเหตุ   หมายถงึ ประธานกรรมการ และ ✓หมายถงึ กรรมการ  
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เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

  
 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากัด เป็นผู้ ตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2559 โดย
รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายในเป็นดงันี ้

 
นางสาวมนพัทธ์  ภมิูรัตนจรินทร์ 
(ผู้ จัดการอาวุโส บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากัด ให้บริการด้านงานตรวจสอบภายในแก่ 25 

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และอีกกว่า 30 บริษัทที่เตรียมจดทะเบียนเข้าตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย) 

คุณวุฒกิารศึกษา : 

• ปริญญาโท หลกัสตูรบญัชีมหาบณัฑิต  สาขาวิชาบัญชีบริหาร  คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรี  หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต  สาขาการบญัชี  คณะบญัชี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 

ประสบการณ์ท างาน 

• Senior Internal audit manager – บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั 
• Marketing Officer – บริษัทหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จ ากดั (มหาชน) 
• Assistant Teacher – มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ (คณะบญัชี) 
• Accountant staff – โครงการพลงังานยัง่ยืน ภายใต้สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ประวัติการอบรม/วุฒบิัตร/ประกาศนียบัตร 

• Certified Professional Internal Audit of Thailand - CPIAT course #46 
• The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIA) 

- Clinic IA : Topic “2017 Standards Updates USAGE, And Conformance”  
- Clinic IA : Topic “Fraud Audit and Caution for Auditor”  

• Chulalongkorn University - Pre-CIA course 
• Thailand Securities Institute (TSI) - Training Analysis Fundamental Information in Financial 

market and stock market 
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เอกสารแนบ 4: รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินสินทรัพย์ 

- ไมม่ี - 
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เอกสารแนบ 5: ข้อมูลเพิ่มเตมิอื่นๆ 

-ไมม่ี- 


