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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
“เราจะท าให้ชีวิตของผู้คนดีขึน้ผ่านจติวิญญาณท่ีสร้างสรรค์ของเรา” 
 
1.1 วิสัยทัศน์ 
“มุ่งสู่แบรนด์ระดับโลกที่น่าเชื่อถือด้วยองค์กรที่สร้างสรรค์อย่างไม่หยุดนิ่งร่วมกันกับทีมที่มีความสนุกและกระหาย
ความส าเร็จ” 
 

1.2 พันธกิจ 
“เราจะเป็นองค์กรไทยตัวอย่างที่ย่ิงใหญ่ ตอบโจทย์คนที่รักสขุภาพและความสะดวกสบายด้วยอาหาร เคร่ืองด่ืมที่อร่อย       
สดุเจ๋ง!” 

 
1.3 วัตถปุระสงค์ และเป้าหมาย  

 “บริษัทมุ่งเน้นการเป็นผู้น าในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพแก่ผู้บริโภค เน้น
พัฒนาสินค้าใหม่ๆ และบรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัยมีความโดดเด่นออกสู่ตลาด โดยมีผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวเลือกใหม่ๆ 
ให้แก่ผู้บริโภค” 

 บริษัทมีเป้าหมายส าหรับ 3 – 5 ปี โดยตั้งเป้ายอดขายเติบโตไม่ต ่ากว่า 10% ต่อปี ซ่ึงการเติบโตของ
ยอดขายน้ีจะมาจาก ฐานธุรกิจเดิมของบริษัทเอง รวมไปถงึการร่วมลงทุนในธุรกิจใหม่กับบริษัทอ่ืนๆ โดยจะมีการ
วางกลยุทธ์การด าเนินงานภายในองค์กรอย่างรัดกุม เพ่ือท่ีจะได้สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 

บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตัง้เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2531 ในนามบริษัท ทรัพย์อนันต์ 
เยนเนอรัล ฟู้ด จ ากดั ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 500,000 บาท โดยนายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ และนางสมนกึ ไอศรูย์พิศาลศิริ 
ซึ่งเป็นผู้ เร่ิมก่อตัง้บริษัท ได้เร่ิมต้นธุรกิจตัง้แต่ปี 2516 จากธุรกิจครอบครัวด้วยการผลิตและจ าหน่ายขนมไทยหลากหลาย
ชนิดภายใต้แบรนด์ “ปิยจิต” และด้วยความใสใ่จในเร่ืองคุณภาพและรสชาติ ท าให้กิจการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนในปี 2531 
จงึได้ก่อตัง้และด าเนินธุรกิจในนามบริษัท และได้ย้ายฐานการผลติไปยังโรงงานแห่งแรกในนิคมอตุสาหกรรมบางชนั 

ในปี 2544 บริษัทได้เข้าสูอ่ตุสาหกรรมเคร่ืองด่ืม โดยมีเจตนารมณ์ที่ต้องการผลติน า้ผลไม้ที่มีความแปลก แตกต่าง 
รสชาติอร่อย มีคุณภาพ และเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภค จึงเร่ิมต้นจากการออกผลิตภัณฑ์ “โมกุ โมกุ” (Mogu Mogu) 
โดยเป็นน า้ผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวรายแรกในตลาด โดยในระยะแรกจ าหน่ายในร้านค้าย่อย ต่อจากนัน้ในปี 2549 บริษัทได้
เร่ิมท าการตลาดกบับริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) เพื่อวางขายสนิค้าในร้าน 7- Eleven ทัว่ประเทศ ซึง่ประสบความส าเร็จ
อย่างมาก  

ในปี 2547 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยแตกไลน์สนิค้าเป็นน า้ว่านหางจระเข้ “อโล เวร่า มิกซ์ ดริง้ค์” (Aloe 
Vera Mix Drink) โดยเร่ิมแรกจ าหน่ายในประเทศ ต่อมาเป็นสนิค้าขายดีในต่างประเทศ และในปัจจบุนัเป็นหนึง่ในสนิค้าหลกั
ที่จ าหน่ายในต่างประเทศ  ในปี 2549 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมเพื่อสขุภาพแนวใหม่ ภายใต้แบรนด์ “เซ็ปเป้ บิวติ 
ดริง้ค์” (Sappe Beauti Drink) ที่ชูแนวคิดในเร่ืองของสขุภาพความงาม ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้บริโภคคนไทยที่ให้
ความส าคัญกบัสขุภาพเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง  นบัเป็นการสร้างหมวดผลติภัณฑ์ใหม่ให้กบัฟังก์ชนันัลดริงค์อย่างชัดเจน โดย
เป็นรายแรกที่ปลกุกระแสผู้บริโภคเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืมที่เน้นด่ืมแล้วให้คุณประโยชน์ที่ชัดเจน อาทิเช่น สขุภาพผิว 
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ระบบย่อยอาหาร ระบบขบัถ่าย ระบบสายตา เป็นต้น เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัเคร่ืองด่ืม และในปี 2551 บริษัทได้ออก
ผลติภัณฑ์ใหม่ ซึง่เป็นเคร่ืองด่ืมเพื่อสขุภาพ มีขนาดเลก็กว่าเคร่ืองด่ืมทั่วไป เน้นสว่นผสมเข้มข้น สามารถเห็นผลได้จากการ
ด่ืมในเวลาอันรวดเร็ว หรือเรียกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนีว้่า เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพและความงามแบบเข้มข้น ภายใต้แบรนด์  
“บิวตีช้อต” และ “เซนต์ แอนนา” (St. Anna)  

 
1.4 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญของบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี ้ 

ปี 2553 - ไตรมาส 3 ปี 2553 ลงทุนก่อสร้างโรงงานบนที่ดินที่เช่าจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เนือ้ที่รวมประมาณ 97 ไร่ 
ตัง้อยู่เลขที่ 8 หมู่ 7 ต าบลพืชอดุม อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี เพื่อเป็นโรงงานผลติเคร่ืองด่ืมของบริษัท  
โรงงานดงักลา่วก่อสร้างแล้วเสร็จและเร่ิมด าเนินการผลิตเมื่อเดือนเมษายน 2555   

ปี 2554 - ไตรมาส 1 ปี 2554 บริษัทมีแนวคิดการขยายตลาดไปในต่างประเทศเพื่อรองรับการเติบโตของสนิค้าที่มีอย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้จัดตัง้ PT. Sappe Indonesia (“Sappe Indo”) ในประเทศอินโดนีเซีย โดยเร่ิมต้นจากการที่
กรรมการของบริษัท 2 ท่านได้แก่ นายอดิศักด์ิ รักอริยะพงศ์ และนายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ ถือหุ้นร่วมกับ  
นักธุรกิจชาวอินโดนีเซีย ในสัดส่วนการถือหุ้ นร้อยละ 60 และ 40 ตามล าดับ เพื่อด าเนินธุรกิจน าเข้าจัด
จ าหน่าย และท าการตลาดให้กบัเคร่ืองด่ืมเซ็ปเป้อย่างครบวงจรในประเทศอินโดนีเซีย  

- ลงทนุจดัตัง้ Sappe Europe s.r.o (“Sappe Europe”) ในประเทศสโลวาเกีย โดยการถือหุ้นของกรรมการของ
บริษัท 2 ท่านได้แก่ นายอดิศักด์ิ รักอริยะพงศ์ และนายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ ร่วมกับนักธุรกิจชาวสโลวาเกีย    
ซึง่มีความเชี่ยวชาญการจัดจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมในกลุม่ประเทศยุโรปตะวนัออก ในสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 60 
และ 40 ตามล าดบั เพื่อว่าจ้างผู้ผลติในประเทศสโลวาเกีย และจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมเซ็ปเป้ในประเทศแถบยุโรป 
โดยเน้นการผลิตเซ็ปเป้ อโล เวร่า เป็นหลกั เพื่อรองรับการเติบโตของสินค้าในกลุ่มประเทศยุโรปที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้เซ็ปเป้ อโล เวร่า เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ชาวยุโรปชื่นชอบและคุ้นเคยอยู่แล้ว จากการ
ร่วมทุน ท าให้การกระจายสินค้าและกิจกรรมทางการตลาดในกลุ่มประเทศยุโรปท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อมุ่งสู ่Global Brand ต่อไป   

- ออกผลติภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ “เพรียว” ได้แก่ “เพรียว คอฟฟ่ี” (Preaw Coffee) กาแฟผงส าเร็จรูป สตูร
ไม่มีน า้ตาล มีให้เลอืกหลากหลายสตูรตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ได้แก่ สูตรผสมโครเมียมอะมิโน
แอซิดคีเลต  ช่วยลดความอยากอาหารท าให้รับประทานอาหารได้น้อยลง หรือด่ืมช่วงบ่าย หรือระหว่างมือ้
เพื่อลดการทานจกุจิกระหว่างมือ้ และ “เพรียว คลอโรฟิลล์” (Preaw Chlorophyll) ในรูปแบบผง (Powder) 
โดยน ามาชงกับน า้ด่ืม ช่วยล้างสารพิษขจัดของเสียสะสมในร่างกาย กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง ฟื้นฟูการ
ท างานของตบั และช่วยเร่ืองระบบขบัถ่าย 

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

- วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท โดยการซือ้หุ้นของ PT. Sappe Indonesia จาก
กรรมการของบริษัท ได้แก่ นายอดิศักด์ิ รักอริยะพงศ์ และนายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ จ านวนรวม 360 หุ้น 
คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 60 ของทนุช าระแล้วทัง้หมดของ PT. Sappe Indonesia ในราคาเท่ากบัมลูค่าที่ตราไว้
เท่ากบัหุ้นละ 1,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมมลูค่าประมาณ 0.36 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นมูลค่า
เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 11.113 ล้านบาท ท าให้ภายหลงัการซือ้หุ้นดังกล่าว PT. Sappe Indonesia มี
สถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
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ปี 2556 - ไตรมาส 3 ปี 2556 ออกสตูรใหม่ของผลิตภัณฑ์เพรียว คอฟฟ่ี สตูรเพรียวพลสั ซึ่งมีส่วนผสมของโครเมียม  
อะมิโน แอซิดคีเลต และแอลคานิทีน ที่ช่วยทัง้การลดความอยากอาหาร และเพิ่มการเผาผลาญไขมันใน
ร่างกาย 

- วนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริษัทซือ้หุ้นของ Sappe Europe s.r.o. จากกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายอดิศักด์ิ     
รักอริยะพงศ์ และนายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ ในสดัสว่นรวมร้อยละ 60 ของทนุช าระแล้วทัง้หมดของ Sappe 
Europe s.r.o. ในราคาเท่ากับมูลค่าตามบัญชีสทุธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 หรือในราคาเท่ากับมูลค่าที่
ตราไว้ แล้วแต่จ านวนใดจะสงูกว่า โดยราคาซือ้ขายสดุท้ายมีมูลค่ารวม 3,983 ยโูร คิดเป็นมลูค่าเทียบเท่าเงิน
บาทประมาณ 0.16 ล้านบาท ท าให้ภายหลงัการซือ้หุ้นดังกล่าว Sappe Europe s.r.o. มีสถานะเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัท 

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

- วนัที่ 25 กนัยายน 2556 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 3/2556 ได้มีมติให้เปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้ของบริษัทจากมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมทัง้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 
225,000,000 บาท เป็น 304,620,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 79,620,000 หุ้น มลูค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมลูค่า 79,620,000 บาท เพื่อเสนอขายประชาชนเป็นครัง้แรก จ านวน 75,000,000 หุ้น 
และเพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทที่จะจดัสรรให้แก่ผู้บริหารและ
พนกังานของบริษัทจ านวน 4,620,000 หุ้น 

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

- วนัที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/2556  ได้อนมุติัการลงทนุเพิ่มใน Sappe 
Indo โดยให้บริษัทเข้าซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุ และเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 51: 49 โดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 51 และผู้ ถือหุ้นชาวอินโดนีเซียถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนช าระแล้วของ Sappe Indo ภายหลงั
การเพิ่มทนุ 

ปี 2557 - วนัที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2557 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2557 มีมติอนมุติักรอบการศกึษาโครงการรวม
ฐานการผลติที่โรงงานคลอง 13  

 

 - วันที่ 20 มีนาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2557 มีมติให้ลงทุนเพื่อขยายก าลงัการผลิต
เคร่ืองบรรจุเคร่ืองด่ืม วงเงิน 270 ล้านบาทที่โรงงานคลอง 13 เพื่อรองรับยอดการสัง่ซือ้สินค้าที่เพิ่มขึน้ใน
อนาคตโดยคาดว่าจะสามารถเร่ิมผลิตสนิค้าได้ในเดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป  
 

 - เดือนมิถนุายน 2557 บริษัทได้มีการเปลีย่นแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้นโดยการจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการกระจายหุ้นสูป่ระชาชนทัว่ไป ทัง้นี ้กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ยงัคงเป็น
กลุม่บคุคลเดิม โดยมีสดัสว่นการถือครองหุ้นลดลง  
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 - วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2557 มีมติลงทุนเพิ่มก าลังการผลิตขวด
พลาสติก PET วงเงิน 260 ล้านบาทที่โรงงานคลอง 13  โดยการลงทุนโครงการนีเ้ป็นการพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตให้ลดปริมาณการใช้พลาสติก (เรซิ่น) และพัฒนาฝาเป็นเทคโนโลยีฝาสัน้ (Short Neck) เพื่อลด
ต้นทนุของสนิค้าให้สามารถแข่งขนัได้มากขึน้ และลดการสัง่ซือ้ขวด PET จากภายนอก (Supplier)  
 

 - วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทได้ช าระเงินเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แก่บริษัท PT. Sappe Indonesia ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย จ านวน 2,190,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 71,269,170 บาท) จงึท าให้บริษัทมีเงินลงทุนใน 
PT. Sappe Indonesia รวมจ านวน 2,550,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 82,622,382 บาท) และมีสดัส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 51 (จากเดิมร้อยละ 60) จากจ านวนหุ้นทัง้หมด เนื่องจากบริษัทสละสทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน
บางส่วน  (ผู้ ถือหุ้นอีกรายหนึ่งเป็นบริษัทซึ่งจัดตัง้ในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 
ของจ านวนหุ้นทัง้หมด) 
 

 - วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2557 มีมติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ บริหาร
ระดบัสงู โดยให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 9 กมุภาพนัธ์ 2558 เป็นต้นไป ดงันี ้ 
1. แต่งตัง้ให้ นายอดิศกัด์ิ รักอริยะพงศ์ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร  
2. แต่งตัง้ให้ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์  ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)  
3. แต่งตัง้ให้ นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ ด ารงต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO) และรักษาการ

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) 
 

ปี 2558 - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2558 มีมติอนุมัติให้ซือ้ที่ดินที่ติดกับโรงงาน
คลอง 13 ด้านขวา (ด้านขวามือเมื่อหนัหน้าออกจากโรงงานคลอง 13) จ านวน 57 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา  ซึง่
เป็นที่ดินที่ไม่มีภาระผูกพันใดๆ จากบุคคลภายนอก ในราคาไร่ละ 1.5 ล้านบาท รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 
86,373,750 บาท เพื่อวตัถปุระสงค์ในการรองรับการขยายฐานการผลติสนิค้าของบริษัทในอนาคต 
 

 - วันที่ 19 มีนาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2558 มีมติจัดตัง้บริษัทย่อยจ 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)  
 

 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 บริษัทออกจ าหน่าย “เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์” 6 สตูรใหม่แบบไม่ผสมน า้ตาล แคลอร่ีต ่า 
พร้อมปรับรูปโฉมใหม่ออกสูต่ลาด  
1.  Beauti Drink COLLASKIN รวมสว่นผสมที่ดีที่สดุเพื่อผิวสวยสดใส เปลง่ประกาย 
2. Beauti Drink S-LIM รวมส่วนผสมที่ดีที่สุดเพื่อหุ่นสวย ทัง้บล็อคแป้ง เบิร์นพลงังาน ดักจับและสลาย

ไขมนั ช่วยเร่ืองระบบขบัถ่าย 
3. Beauti Drink BEAUTITOX รวมส่วนผสมที่ดีที่สดุเพื่อความสวยใสจากภายใน เพราะช่วยล้างสารพิษที่

ตกค้างและช่วยลดกลิน่ตวั กลิน่ปากได้อีกด้วย 
4. Beauti Drink BEAUTIEYE รวมสว่นผสมที่ดีที่สดุเพื่อดวงตาเป็นประกาย  
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5. Beauti Drink SILKYSALON รวมส่วนผสมที่ดีที่สุดเพื่อผมสวยเงางาม เล็บแข็งแรง ซึ่งสูตรนีน้ับเป็น
นวตักรรมใหม่รายแรกของโลก ที่คิดค้นเคร่ืองด่ืมเพื่อผมและเลบ็  

6. Beauti Drink BEAUTILIFT รวมสว่นผสมที่ดีที่สดุเพื่อความสวยชะลอวัยให้ดอู่อนเยาว์อยู่เสมอ ช่วยลด
ริว้รอย บ ารุงกระดกู และลดผมขาว 
 

 - วนัที่ 8 พฤษภาคม 2558 จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ
ลงทนุในบริษัทย่อย และมี บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

  

- วนัที่ 23 มิถนุายน 2558 จดทะเบียนจดัตัง้ Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited จ ากดั โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อน าเข้า สง่ออก และจดัจ าหน่ายสนิค้า และม ีบริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้
ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

  

- เดือนตลุาคม 2558 บริษัทพฒันาเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทนุการผลิต โดยสามารถผลติขวดพลาสติก PET จาก
เดิมที่ใช้ Preform ปริมาณ 22 กรัม เป็น 18 กรัม และผลติฝาสัน้ (Short Neck) ได้เองที่โรงงานคลอง 13 และ
เคร่ืองจกัรที่ได้ลงทนุใหม่สามารถเดินเคร่ืองจกัรเพื่อผลิตสนิค้าออกสูต่ลาดได้แล้ว 

  

- เดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทได้รวมฐานการผลิตจากโรงงานบางชันมายังโรงงานคลอง  13 เพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพและบริหารต้นทนุการผลติได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 
 
 
 
 

ปี 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

- เดือนมีนาคม 2559 บริษัทออกจ าหน่าย “ เซ็ปเป้ ฟอร์ วัน เดย์ ”  น า้ผักผลไม้ 100% 2 สูตรใหม่                         
2 คณุประโยชน์ที่ดีกว่ากบัสูตรกรีน บูสเตอร์ ช่วยกระตุ้นการท างานของร่างกาย และสูตรซันน่ี ไบรท์ ช่วย
บ ารุงสมอง เหมาะส าหรับผู้ที่รักในการดแูลสขุภาพ นอกจากนี ้บริษัทยงัออกจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ “เปรียว” 
ชานมเย็นปรุงส าเร็จ สตูรชาชัก ที่มีส่วนผสมของแอลคาร์นิทีน โครเมียม ไม่มีน า้ตาล ไม่มีคอเรสเตอรอล 
รสชาติอร่อยกลมกลอ่ม 
 

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

- เดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทออกจ าหน่าย “เซ็ปเป้ อโล เวร่ากลิ่นสตรอเบอร์ร่ี-โยเกิร์ต” น า้ผลไม้ผสมชิน้
ว่านหางจระเข้ ด้วยสว่นผสมที่ลงตวัและกลิน่หอมละมนุของสตรอเบอร์ร่ีโยเกิร์ต เคีย้วได้เต็มค าเต็มคุณค่าจาก
ว่านหางจระเข้ ที่มีใยอาหารสงู นอกจากนี ้บริษัทยงัออกจ าหน่าย “กุมิ กุมิ” น า้ผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว 2 รสชาติ
ความอร่อย เลม่อน และโยเกิร์ต ด้วยรสที่หวานหอมอมเปรีย้วผสมผสานกบัเนือ้วุ้นมะพร้าวชิน้โตคณุภาพดี 
 

- วันที่ 15 สิงหาคม จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2559 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนในบริษัท เซ็ปเป้   
โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 15,700,000 หุ้น 
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจ านวน 157,000,000 บาท จากเดิมที่มีทนุจดทะเบียน 10,000,000 บาท 
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ส่งผลให้มีมูลค่าหุ้นสามัญทัง้สิน้เท่ากับ 167,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของบริษัทย่อยในฮ่องกงและประเทศจีนและเข้าซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุของบริษัท โคโคนัท แฟคทอร่ี 
จ ากดั ในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทวนัเดียวกนันี ้ ได้มีมติอนมุติัให้บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เข้าซือ้หุ้นสามัญของบริษัท โคโคนัท แฟคทอร่ี จ ากัด จ านวน 672,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ใน
ราคาจองซือ้หุ้นละ 208.33 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 140,000,000 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจด
ทะเบียน) เพื่อน าจุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญการท าตลาดและเครือข่ายช่องทางจ าหน่ายในต่างประเทศของ
เซ็ปเป้ ต่อยอดขยายตลาดสง่ออกน า้มะพร้าวตีตลาดโลก โดยบริษัท เซ็ปเป้      โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั ได้
ท าการลงนามในสญัญาจองซือ้หุ้นในวนัที่ 16 สงิหาคม 2559 และท าการซือ้ขายเสร็จสมบูรณ์ในวนัที่ 3 ตลุาคม 
2559 
 

- เดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทออกจ าหน่าย กาแฟเพรียว คอฟฟ่ี สูตรใหม่ “ซอยเปปไทด์” กาแฟปรุงส าเร็จ 
“ผสมเปปไทด์จากถัว่เหลอืง ใบแป๊ะก๊วย และวิตามินรวม” ที่มีสว่นช่วยบ ารุงสมอง เพิ่มสมาธิและความจ า ด้วย
รสชาติอ่อนละมนุ กลมกลอ่ม ไม่มีน า้ตาล ไม่มีคอเลสเตอรอล และแคลอร่ีเพียง 60 กิโลแคลอร่ี  
 

- เดือนกันยายน 2559 บริษัทได้รับรางวัลรางวัลแบรนด์ไทยยอดเย่ียม (Best Thai Brand) รางวัลผู้ประกอบ
ธุรกิจส่งออกยอดเย่ียม (Best Exporter) และรางวัลสินค้าฮาลาลยอดเย่ียม (Best Halal) จากงานโครงการ
ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award: PM Export Award 2016) ที่จัดขึน้โดย 
สถาบนัสง่เสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้ากรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
 

- เดือนตลุาคม 2559 จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2559 ได้มีมติอนมุติัเพิ่มทนุในบริษัท เซ็ปเป้ 
โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 30,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้ นละ 10 บาท เพื่อใช้เป็นเงินเพิ่มทุนใน Sappe Hong Kong Company Limited และค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของบริษัทย่อยในประเทศจีน โดยภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน จะมีมูลค่าหุ้นสามัญเท่ากับ 
197,000,000 บาท 
 

- วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2559 บริษัทย่อยทางอ้อม Sappe Trading (Shanghai) Company Limited ได้รับการจด
ทะเบียนบริษัทเรียบร้อยแล้ว ด้วยทุนจดทะเบียนจ านวนเงิน 500,000 หยวนจีน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจใน
ตลาดประเทศจีน สง่ผลให้บริษัทมีบริษัทย่อยในต่างประเทศ 3 แห่งคือ อินโดนีเซีย จีน และยโุรป 
 

- เดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทได้รับรางวลัธรรมาภิบาลสิง่แวดล้อม ปทมุธานี ประจ าปี 2559 จากนายสมชาย 
หาญหิรัญ ปลดักระทรวงอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรที่ให้ความส าคัญเร่ืองสิง่แวดล้อม โดยมี
นโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานตามกฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ  ที่
เก่ียวข้อง รวมทัง้จัดท าโครงการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพืน้ที่ด าเนินกิจการของ
บริษัท 
 

- เดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทออกจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแบรนด์โมก ุ โมก ุขนาดใหม่ 180 มล. “โมกุ โมกุ ทูโก” 
น า้ผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว 3 รสชาติใหม่ Sweet tangerine, Four seasons และ Calamansi สูต่ลาดโลก  
 

- เดือนธันวาคม 2559 จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 9/2559 ได้มีมติให้จ าหน่ายเงินลงทุนใน PT. 
Sappe Indonesia ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จ านวน 2,550 หุ้นหรือ 51% ของทุนช าระแล้ว เพื่อเพิ่มความ
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ปี 2560 

คลอ่งตวัในการบริหารงานให้สอดคล้องกบัภาวะการแข่งขนั และเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการเพื่อรองรับ
แผนงานการขยายตลาดผลไม้พร้อมด่ืมในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัทลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้นเมื่อวันที่ 
16 ธันวาคม 2559 และท าการซือ้ขายเสร็จสมบูรณ์ในวนัที่ 19 ธันวาคม 2559 
 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในปีที่ผ่านมา 
- เดือนกมุภาพนัธ์ 2560 บริษัทออกจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม เลโม เพลย์ เคร่ืองด่ืมน า้มะนาวเพื่อสขุภาพ มอบความ
สดชื่นจากส่วนผสมน า้มะนาวสดทุกครัง้ที่ด่ืม อดุมไปด้วยวิตามินซี 200% เทียบเท่ามะนาว 6 ผล มีให้เลอืก 2 
รสชาติ คือ เวอร์จิน้เลมอนเนด และ พิง้ค์เลมอนเนด บรรจุในแพกเกจจิง้รูปทรงโดดเด่นสะดุดตาและ
คาแรคเตอร์มะนาวขีเ้ลน่ ด้วยขนาด 320 มิลลลิติร 
- เดือนมีนาคม 2560 บริษัทออกจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม บิวติ ดริง้ สูตรใหม่ “Relaxing Calm และ Active Force” 
ซึ่งถือเป็นครัง้แรกของอตุสาหกรรมเคร่ืองด่ืม ที่ไม่ใช่แค่ให้คุณประโยชน์ทางร่างกายกับผู้บริโภคเท่านัน้ แต่ยัง
สง่ผลถงึอารมณ์ความรู้สกึของผู้บริโภคด้วย โดยสตูร “Relaxing Calm” จะมีสว่นช่วยปรับสมดุลทางอารมณ์ให้
ผ่อนคลาย ลดความเครียด รู้สึกสงบ และนอนหลับสบาย ส่วน “Active Force”  จะช่วยสร้างความ
กระปรีก้ระเปร่า ดงึพลงักายให้แอคทีฟตลอดวนั 
- เดือนกรกฎาคม 2560 มีการเปลีย่นแปลงประธานกรรมการตรวจสอบ จากเดิมคือ คณุธนา เธียรอจัฉริยะ เป็น 
คุณผดุงเดช อินทรลกัษณ์ โดย คุณธนา ยังคงด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ท าให้บริษัทมีกรรมการทัง้สิน้ 10 
ท่าน 
- เดือนตลุาคม 2560 ได้มีการปรับโครงสร้างบริษัท โดยเพิ่มหน่วยงาน Innovation Team ซึง่มี คณุญาตา อ่อน
อิน ด ารงต าแหน่งเป็น Chief Innovation Officer (CIO) หน้าที่หลักของหน่วยงานนี คื้อ สร้างนวัตกรรมที่มี
คณุค่าให้กบัองค์กร ไม่ว่าจะเป็นนวตักรรมในเร่ืองของคน กระบวนการท างาน หรือนวตักรรมในตวัสนิค้า เพราะ
บริษัทเชื่อว่านวตักรรมเป็นสิง่ที่จะท าให้บริษัทมีจุดเด่นและแตกต่างกบัองค์กรอื่น 
- เดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่อสร้าง Innovation ให้เกิดขึน้ได้เป็นผลส าเร็จ สอดคล้องกับวิสยัทัศน์ของบริษัท 
ทางบริษัทจึงมีการปรับวัฒนธรรมองค์กร โดยเร่ิมจากการย้ายออฟฟิศ ซึ่งออฟฟิศใหม่มีลักษณะเป็น 
Playground จงูใจให้พนกังานเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และมีความสนกุกบัการท างานมากขึน้ 
- เดือนพฤศจิกายน 2560 คณุปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับรางวัลผู้บริหารสงูสดุรุ่นใหม่ 
หรือ Young Rising Star CEO Award ในงาน SET AWARDS 2017 โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้บริหารรุ่น
ใหม่ที่มีวิสยัทัศน์โดดเด่น พร้อมเปิดโอกาสให้บุคลากรรุ่นใหม่ในองค์กรได้แสดงศกัยภาพและสร้างบรรยากาศ
การท างานที่เปิดกว้างในด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อน าไปสูอ่งค์กรแห่งนวัตกรรม 
- เดือนธันวาคม 2560 บริษัทได้รับเงินจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของเดือนเมษายน 2554 ถงึเดือนกนัยายน 
2560 จากกรมสรรพากรจ านวนเงิน 188.06 ล้านบาท 
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100% 

60% 100% 

 1.63% 1.53%  17.16%  17.83%  18.65%   16.98% 

100% 

100% 40% 

100% 

100% 

1.5 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท1 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ  1ข้อมลูการถือหุ้น ณ วนัที่ 13 มกราคม 2561 เนื่องจากมีการใช้สทิธิ SAPPE-WA 1 ในเดือนธันวาคม 2560 และ
จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยในวนัที่ 13 มกราคม 2561 
 
 บริษัทได้ก าหนดนโยบายการควบคุมและก ากับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน
เพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของ
บริษัท รวมทัง้มีมาตรการในการติดตามการบริหารของบริษัทร่วมเพื่อดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัท  
 
1.6 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

ครอบครัวรักอริยะพงศ์เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 73.78 ของหุ้นที่ช าระแล้วทัง้หมด ปัจจุบันมี
บริษัทเป็นธุรกิจหลกัเพียงธุรกิจเดียว ทัง้นี  ้ส าหรับรายการความสมัพันธ์กับธุรกิจอื่นของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทปรากฎ
ตามสว่นที่ 2 หวัข้อ 12. รายการระหว่างกนั 

 

 

 

 
  

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 ากัด (มหาชน) 

นายอนันท์ 
รักอริยะพงศ์ 

นางสมนึก 
ไอศูรย์พศิาลศริิ 

นายอดศัิกดิ์ 
รักอริยะพงศ์ 

นางสาวปิยจติ 
รักอริยะพงศ์ 

นายอานุภาพ 
รักอริยะพงศ์ 

นายธนรัตน์ 
รักอริยะพงศ์ 

Sappe Trading (Shanghai) Co., Ltd. 

บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป  จ ากัด 

บริษัท ออล โคโค จ ากัด 

บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จ ากัด 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

 
ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาบริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน)  ได้ยดึมัน่พนัธกิจขององค์กรมาเสมอว่า “เราจะท า

ให้ชีวิตของผู้คนดีขึน้ ผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา”  ซึง่สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทให้ความส าคญัอย่างมากกบัเร่ืองของ 
นวตักรรม (Innovation) มาโดยตลอด เห็นได้จากการพฒันาและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ทัง้ทางด้านนวตักรรมและคุณภาพ
ของสนิค้า ที่นอกจากจะตอบโจทย์ทัง้ด้านสขุภาพและความงาม ให้กบัผู้บริโภคทัง้ในประเทศและต่างประเทศแล้ว ยงัต้องได้
มาตรฐานและความมัน่ใจสงูสดุในการบริโภคอีกด้วย 

บริษัทเชื่อว่านวตักรรมที่มีคณุค่าสามารถเกิดได้จากคนในองค์กรไม่เพียงเฉพาะผู้บริหารเท่านัน้ ด้วยเหตนุีบ้ริษัทจึง
อยากให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมให้กบัองค์กร นวัตกรรมนัน้มีหลายมิติโดยบริษัทให้ความส าคัญแก่
นวัตกรรมในเร่ืองของคนเป็นอันดับแรก พนักงานทุกคนในองค์กรถือเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร บริษัทจึง
สง่เสริมในเร่ืองของการสร้างนวัตกรรมด้านคนให้แก่พนักงานทกุคน โดยมุ่งเน้นการสร้างผู้น าในการพฒันาวัฒนธรรมองค์กร
และเป็นก าลงัหลกัในการผลกัดนัด้านนวตักรรมใหม่ๆให้กบัองค์กร 

ในปีพ.ศ. 2560 นัน้ทางเซ็ปเป้ยังคงพัฒนาและ สร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่อง ทัง้ทางด้านนวัตกรรมและคุณภาพของ
สินค้า ที่นอกจากจะ ตอบโจทย์ทัง้ด้านสขุภาพและความงาม ให้กับผู้บริโภคทัง้ในประเทศและต่างประเทศแล้ว ยังต้องได้
มาตรฐานและความมั่นใจสงูสดุในการบริโภคอีกด้วย ผ่านการลงทุนในทุกภาคส่วนที่ส าคัญต่อเซ็ปเป้ หนึ่งในการลงทุน ที่
ส าคัญในองค์กรคือการลงทุนผ่านงานวิจัย และข้อมูลเชิงลกึของตลาด ช่องทางการจัดจ าหน่าย คู่แข่ง รวมถึงพฤติกรรม
ผู้บริโภคทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและศักยภาพในการที่จะสามารถตอบโจทย์ ทัง้ตลาดและ
พฤติกรรมที่มีการเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนื่อง  

และอีกหนึง่การลงทนุที่ส าคัญที่สดุในเซ็ปเป้ก็คือ บคุลากรที่เป็นทรัพยากรหลกัในการขบัเคลือ่นองค์กร บริษัทได้จัด
กิจกรรม ที่ชื่อว่า 4DX (4 Discipline of Execution) ซึง่เป็นหลกัสตูรที่เน้นให้การท างานสนกุเหมือนการเลน่เกมส์ ซึง่กิจกรรม
นีส้ร้างความเปลีย่นแปลงที่ดีในการท างานและยงัเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเซ็ปเป้ทีมงานทัง้ออฟฟิตและโรงงานคลอง 13 
ซึง่เป็นหนึง่ของ Core Value ของเซ็ปเป้ในความเป็น Fun Teamwork จงึนบัเป็นอีกหนึง่ปีที่โดดเด่นในการเสริมสร้างรากฐาน
อันแข็งแกร่งทัง้ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์, การปรับภาพลกัษณ์ของตราสินค้า และการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขันในทกุ
พืน้ที่ของการด าเนินธุรกิจ 
 

2.1 ลักษณะของผลิตภณัฑ์และบริการ 
 

ลกัษณะกลุม่ผลติภัณฑ์หลกัของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุม่ ภายใต้ 12 ตราสนิค้าเพื่อรองรับความต้องการ
ของผู้บริโภคทัง้ในและต่างประเทศ ซึง่ประกอบด้วย 

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม (Functional Beverage Segment) ได้แก่  
- เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์ (Sappe Beauti Drink) 

ผู้บุกเบิกและผู้น าแห่งเคร่ืองด่ืมเพื่อสขุภาพและความงามส าหรับผู้ หญิง อุดมด้วยคุณประโยชน์เฉพาะตัว 
รสชาติอร่อยแบบไม่ผสมน า้ตาลและมีแคลอร่ีต ่า เพื่อดูแลสขุภาพและความงามของผู้หญิงตัง้แต่ศีรษะจรด
ปลายเท้า 

- เซ็ปเป้ บิวติ ชอท (Sappe Beauti Shot) 
เคร่ืองด่ืมเพื่อสขุภาพและความงามแบบเข้มข้นเพื่อผลลพัธ์ที่ชดัเจนในเวลาอนัรวดเร็ว 
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- เซนต์ แอนนา (St.Anna) 
เคร่ืองด่ืมเพื่อสขุภาพและความงามแบบเข้มข้นในราคาที่ย่อมเยาว์ 

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

น า้ผลไม้ใสว่่านหางจระเข้หลากหลายรสชาติ ชิน้เนือ้ว่านหางจระเข้ชิน้โต มียอดขายเป็นอนัดบัหนึง่ของไทยใน
กลุม่สนิค้าน า้ผลไม้ที่มีการใสเ่นือ้ว่านหางจระเข้  

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

- โมกุ โมกุ (Mogu Mogu) 
น า้ผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวรายแรกของตลาด ต้นก าเนิดของ ”เคร่ืองด่ืมที่เคีย้วได้” ที่เปิดประสบการณ์ใหม่ของ
เคร่ืองด่ืมในตลาดโลก มีการจดัจ าหน่ายและได้รับความนิยมในกว่า 72 ประเทศทัว่โลก 

- กุมิ กุมิ by โมกุ โมกุ (Gumi Gumi by Mogu Mogu) น า้ผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวที่จดัจ าหน่ายเฉพาะใน
ประเทศไทยเท่านัน้ด้วยมาตราฐานคณุภาพระดบัส่งออก  

- เลโมเพลย์ (Lemo Play) เคร่ืองด่ืมน า้มะนาวขีเ้ลน่ วิตามิตซีสงู 200% คณุประโยชน์แน่น พร้อมอร่อยสดชื่น
ด้วยรสชาติจากน า้มะนาวแท้ๆ บรรจใุนรูปทรงขวดที่มีเอกลกัษณ์โดดเด่น ไม่เหมือนใคร 

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

และความงาม โดย เพรียว คอฟฟ่ี มียอดขายเป็นอนัดบัหนึง่ในด้านปริมาณ ด้วยสูตรที่หลากหลาย ตอบทกุ
ความต้องการของผู้บริโภค  

- เพรียว คลอโรฟิลล์ (Preaw Chlorophyl)  
คลอโรฟิลล์แบบผงน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่ น มีคุณสมบติัในการช่วยดีท็อกซ์ขบัล้างสารพิษ  

- เซ็ปเป้ บิวติ พาวเดอร์ (Sappe Beauti Powder) 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดผง ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ทานได้ทัง้แบบที่ชงเป็นเคร่ืองด่ืม และ 
ใช้โรยในอาหารและเคร่ืองด่ืม 

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

กาแฟแบบกระป๋องพร้อมด่ืมเพื่อช่วยควบคุมน า้หนกั รสชาติอร่อย ด้วยสตูร 0% คอเลสเตอรอล เพื่อสขุภาพ 
และความงาม 

 

ในปี 2558, 2559 และ 2560 ที่ผ่านมากลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 2,582.9* ล้านบาท  2,712.5 ล้านบาท และ 
2,687.3 ล้านบาท ตามล าดบั โดยสามารถจ าแนกเป็นรายได้จากการขายในแต่ละกลุ่มผลติภัณฑ์ได้ดังนี  ้
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กลุ่มผลติภัณฑ์ 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. กลุม่ผลติภณัฑ์ประเภทเคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพและความงาม 362.8 13.5 324.3 12.0 426.0 16.5 

2. กลุม่ผลติภณัฑ์ประเภทน า้ผลไม้ เคร่ืองด่ืมแต่งกลิน่ผลไม้  1,917.8 71.4 1,967.1 72.5 1,714.9 66.4 

3. กลุม่ผลติภณัฑ์ประเภทผงพร้อมชง เพื่อสขุภาพ และ ความงาม  375.8 13.9 385.4 14.2 405.5 15.7 

4. กลุม่ผลติภณัฑ์ประเภทเคร่ืองด่ืมปรุงส าเร็จพร้อมด่ืมอ่ืนๆ  30.9 1.2 35.7 1.3 36.5 1.4 

รวม 2,687.3 100.0 2,712.5 100.0 2,582.9* 100.0 

*หมายเหต:ุ รายได้จากการขายตามงบการเงินรวมของปี 2558 ได้รวมรายการปรับปรุงทางบัญชีมลูคา่ 69 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดขายของสินค้าท่ีได้ในระหว่าง

การทดสอบเคร่ืองจักรใหม ่ซึ่งตามมาตรฐานบัญชีให้แสดงยอดสุทธิจากรายได้และต้นทุนสินค้าดังกล่าวเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ท่ียังไม่ พร้อมใช้งานของ
เคร่ืองจักรนัน้ๆ 
 

รายได้จากการขาย 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวม 2,687.3 100.0 2,712.5 100.0 2,582.9 100.0 

ในประเทศ 981.4 36.5 958.3 35.3 1,044.4 40.4 

ต่างประเทศ 1,705.9 63.5 1,754.2 64.7 1,538.5 59.6 

 
ผลติภัณฑ์ของบริษัทมีการวางจ าหน่ายทัง้ตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา มีสดัสว่นการ

ขายในประเทศ : ต่างประเทศ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 36 : 64 ทัง้นีโ้ครงสร้างการจัดจ าหน่ายในประเทศสามารถแบ่งเป็น 2 
ช่องทางหลกั ได้แก่ 1) ช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ได้แก่ ร้านสะดวกซือ้ (Convenience Store) ซุปเปอร์
มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น และ 2) ช่องทางการจ าหน่ายแบบดัง้เดิม (Traditional Trade) ได้แก่ การขายผ่าน
ตวัแทนจ าหน่าย (Distributor) 3 ราย ในขณะเดียวกัน ลกัษณะการขายในตลาดต่างประเทศจะเป็นการขายผ่านบริษัทย่อย 
(Subsidiary) ตวัแทนน าเข้าสนิค้า (Importer) และตวัแทนจ าหน่ายสนิค้าของแต่ละประเทศนัน้ๆ มากกว่า 70 ประเทศ ทัง้ใน
ทวีปเอเชีย เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ตะวนัออกกลาง ยโุรป แอฟริกา อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ โดยในปี 2560 การขายใน
ต่างประเทศซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 64 ของรายได้จากการขายรวม ประกอบด้วยภูมิภาค (Region) ต่างๆ ได้แก่ กลุ่ม
ประเทศแถบเอเชียร้อยละ 38.4 กลุ่มประเทศแถบยุโรปและอเมริการ้อยละ 11.1 กลุ่มประเทศตะวันออกกลางร้อยละ 14.1 
ของรายได้จากการขายรวม  

 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน  

ปี 2560 นับเป็นอีกปีที่ยังคงความท้าทายในด้านการเติบโตและการแข่งขันจากผลกระทบของการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจทัง้ใน  และต่างประเทศอย่างต่อเนื่องทัง้ตลอดปีที่ผ่านมาและปีก่อนหน้า โดยเฉพาะตลาดในประเทศส าหรับกลุ่ม
ผลติภัณฑ์เคร่ืองด่ืมเพื่อสขุภาพและความงาม (Casual Functional Drink) ที่มีผู้ เลน่หลกับางรายออกจากกลุ่มสนิค้านีไ้ป ท า
ให้ภาพรวมของตลาดกลุ่มสินค้านีห้ดตัว หรือการผันผวนทางค่าเงินในตลาดต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคง
สามารถยืนหยัดและผลกัดนัให้เกิดการเติบโตของธุรกิจได้ในทิศทางที่ เป็นบวก ผ่านการมุ่งมัน่วิจยัตลาดและความต้องการ
ของผู้บริโภคอย่างลกึซึง้ เพื่อสร้างสรรค์และพฒันาผลติภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และเป็นทางเลอืกใหม่ให้กบักลุ่มผู้บริโภคที่มีความ
ซบัซ้อนและหลากหลายมากย่ิงขึน้ การปรับโครงสร้างด้านการขายเพื่อ เสริมสร้างความแข็งแกร่งและสมดุลให้กบัช่องทางจัด
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จ าหน่ายในประเทศ การขยายฐานผู้บริโภคไปสู่ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพใน ประเทศต่างๆ และการสร้างสรรค์แคมเปญการ
สื่อสารการตลาด ประชาสมัพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการขายที่สามารถตอบโจทย์ของสินค้าและเข้าถึงความต้องการของ
ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง   
  

สรุปภาพรวมการตลาดและการแข่งขันในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์  
1. กลุ่มเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม (Functional Beverage Segment)  

1.1 เซ็ปเป ้บิวติ ดร้ิงค์ (Sappe Beauti Drink) 
ผลติภัณฑ์ เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์ เปิดตวัสูต่ลาดเป็นครัง้แรกเมื่อปี พศ. 2549 ด้วยแนวคิด “แค่ด่ืม…ก็สวย” ซึง่ตรงกับ 

ความต้องการของตลาดในยคุนัน้ที่ให้ความส าคญักบัเร่ืองของความงามเป็น อนัดบัแรก จนกลายเป็นปรากฎการณ์ของตลาด  
และก าเนิด Category ใหม่ครัง้แรกขึน้มาในประเทศไทย ได้แก่ Functional Drink ซึง่ประสบความส าเร็จอย่างรวดเร็ว ปี พศ. 
2559 เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์ ได้เดินทางมาถึงจดุเปลี่ยนครัง้ส าคัญ ในวาระครบรอบ 10 ปี เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์ ยงัคงมุ่งมัน่พัฒนา
ผลติภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความสวยของผู้หญิงยคุใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลายและเร่ิมพฒันาไปจากเดิม โดยเฉพาะแนวโน้ม
เร่ืองสขุภาพ ผู้หญิงยุคใหม่หันมาใส่ใจและดูแลสขุภาพตัวเองกันมากขึน้ เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์ จึงปรับแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยแนวคิด "เพราะความสวย...ไม่ใช่เร่ืองบังเอิญ" ด้วยความเชื่อว่าในทกุๆ
ความสวยและสขุภาพดีของผู้หญิงมีเทคนิค เคลด็ลบั และความตัง้ใจเสมอ เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์ จงึวางต าแหน่งผลติภัณฑ์ทาง
การตลาดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีบทบาทในการสนับสนุนและตอบโจทย์ความสวยและสขุภาพดีของผู้หญิงในทุกๆ ด้าน เร่ิม
ตัง้แต่การปรับสตูรใหม่เพื่อลดปริมาณแคลลอรีและไม่ผสมน า้ตาลทราย เพื่อเป็นมิตรกบัผู้หญิงมากขึน้ และในปี พศ. 2560 
เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์ ก็ได้สร้างหมดุหมายใหม่ที่ต้องจารึกไว้ในหลกัไมล์ของ เซ็เปเป้ บิวติ ดริง้ค์ ด้วยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 
สตูร เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์ สตูร แอคทีฟ ฟอร์ซ (Active Force) ที่มีสาร ดี-ไรโบส เป็นส่วนผสมหลัก มีส่วนช่วยในเร่ืองการ        
เผาผลาญ และช่วยดึงเอาพลงังานในร่างกายออกมาใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ยาวนานตลอดวัน และ เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์ สตูร          
รีแลกซิ่ง คาล์ม ที่มีสารแอล-ธีอะนิน เป็นส่วนผสมหลกัควบคู่กับ คาโมมายล์ และเลมอน บาล์ม มีส่วนช่วยปรับสมดุลทาง
อารมณ์ และท าให้รู้สกึผ่อนคลาย ด้วยคุณประโยชน์ในข้อนีเ้อง ได้สร้างปรากฏการณ์ “น า้สีฟ้า” ที่ฮิตเป็นกระแสทั่วบ้าน      
ทัว่เมือง เกิดการแชร์และบอกต่อกนัในวงกว้าง สง่ผลให้สนิค้าเป็นที่ต้องการของตลาด และหมดไปจากทกุช่องทางในตลาด 
ในเวลาเพียงชัว่ข้ามคืน ทัง้หมดนีต้อกย า้นิยามความสวยของ เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์ ในรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้มองความสวยแค่จาก
รูปลกัษณ์ภายนอก แต่มองไปถึงความสวยจากภายใน ตัวสวยแล้ว ใจต้องสวยด้วย นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมความสวยที่   
เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์ ได้มีโอกาสสง่มอบให้กบัผู้บริโภคในปีที่ผ่านมา    

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

2.1 เซ็ปเป ้อโล เวร่า (Sappe Aloe Vera) 
จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติและคุณสมบติัที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวไทย รวมทัง้การจัดกิจกรรมการตลาด 

การสง่เสริมการขาย และกิจกรรมชงชิมเพื่อชูจุดขายที่แตกต่างเป็นเอกลกัษณ์ ด้วยรสชาติที่อร่อยสดชื่นและชิน้ เนือ้ว่านหาง
จระเข้ที่อร่อยเต็มค า อย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ปีที่ผ่านมา จงึท าให้เซ็ปเป้ อโล เวร่า สามารถก้าวขึน้เป็นผู้น าตลาดอนัดบัหนึ่ง ใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์น า้ผลไม้ผสมเนือ้ว่านหางจระเข้ของไทยได้ตัง้แต่เดือนมีนาคม 2558 และยังสามารถครองความเป็นผู้ น า
ตลาดได้อย่างต่อเนื่องในทกุช่องทางการขาย ด้วยสว่นแบ่งตลาดกว่า 50% ของยอดขายกลุม่ผลติภัณฑ์น า้ผลไม้ผสมเนือ้ว่าน
หางจระเข้ โดยมีอัตราการเติบโตของยอดขายอย่างมั่นคง สวนทางกับการหดตัวของกลุ่มสินค้านี ้ (ข้อมูลจาก Nielsen 
ประเทศไทย เดือนธันวาคม 2559) ด้วยความส าเร็จดงักล่าว ท าให้เซ็ปเป้ อโล เวร่า เป็นอีกหนึง่ผลิตภัณฑ์หลกัที่บริษัทฯ ได้
ให้ความส าคญัและพร้อมผลกัดนัเพื่อขยายฐานผู้บริโภคที่แข็งแกร่งในตลาดต่างประเทศต่อไป 
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2.2 โมกุ โมกุ (Mogu Mogu) และ กุมิ กุมิ บาย โมกุ โมกุ (Gumi Gumi by Mogu Mogu) 
ด้วยรสชาติที่อร่อยและหลากหลาย รวมทัง้มาตรฐานคุณภาพของผลติภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับทัว่โลก จงึท าให้โมกุ 

โมกุ เป็นตัวแทนอันดับต้นๆ ของผลิตภัณฑ์น า้ผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวสญัชาติไทยที่มีวางจ าหน่ายในกว่า 80 ประเทศทั่วโลก 
ในปี 2560 โมก ุโมก ุยงัมีการเติบโตของยอดขายอย่างมัน่คงต่อเนื่องในตลาดต่างประเทศ ด้วยการครองความเป็นผู้น าตลาด
น า้ผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวอันดับหนึ่งในหลายๆประเทศ จากความนิยมในผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องและความพร้อม
ของช่องทางการจัดจ าหน่ายที่แข็งแกร่งทัว่โลกนี ้นบัเป็นการวางรากฐานที่มัน่คงเพื่อส่งต่อให้โมก ุ โมก ุเป็นที่ยอมรับในฐานะ
แบรนด์ระดับโลกต่อไป โดย กุมิ กุมิ บาย โมกุ โมกุ เป็น แบรนด์ใหม่ ที่วางจ าหน่ายในปี 2559 ในประเทศไทย ด้วยรสชาติ
แปลกใหม่แตกต่างจากคู่แข่งในประเทศ พร้อมการันตีด้วยคณุภาพระดบัสง่ออก  

 
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผงพร้อมชงเพื่อสุขภาพและความงาม และกลุ่มเคร่ืองดื่มปรุงส าเร็จพร้อมดื่ม

อื่นๆ (Functional Powder and Other RTD Segments) 

3.1 เพรียว คอฟฟ่ี (Preaw Coffee) 

ในปี 2560 ยังคงเป็นอีกปีที่ เพรียว คอฟฟ่ี ยังคงสร้างสีสนัให้กับตลาดกาแฟเพื่อสขุภาพ (ฟังก์ชันนัล คอฟฟ่ี) 
ด้วยการสร้างความต่อเนื่องทางด้านมิวสคิมาร์เก็ตติง้ เพื่อเจาะตลาดกลุ่มเป้าหมายผ่านบทเพลงและตัวพรีเซนเตอร์ กระแต 
อาร์สยาม ตลอดทัง้ปี นอกจากนีย้ังได้ปล่อยแคมเปญช่วงปลายปี ด้วยภาพยนตร์โฆษณาชุดพิเศษในช่องทางออนไลน์ โซ
เชียล มีเดีย ภายใต้แนวคิด “แค่พอก็เพรียว แค่เพรียวก็พอ” ซึ่งมุ่งสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงความรู้พืน้ฐานด้าน
โภชนาการของการบริโภคให้มีสขุภาพที่ดี ปราศจากไขมันสะสม ไม่เป็นโรคอ้วน โดยเล่าเร่ืองราวผ่านวัฒนธรรมความเชื่อ
ท้องถ่ินของ “ผีปอบ”  ซึง่สามารถสร้างการมีสว่นร่วมระหว่างเพรียว คอฟฟ่ี และผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี รวมถงึการตอบรับจาก
ผู้บริโภคไปจนถงึการพดูคยุและบอกต่อภาพยนต์โฆษณาชุดนีใ้นวงกว้าง 
 
ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 

ลกูค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทมีความแตกต่างกันตามแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ทัง้หมดของบริษัท สามารถ
ครอบคลมุได้ทกุกลุม่เป้าหมายทัง้ เพศ อาย ุอาชีพ ลกัษณะความสนใจและการด าเนินชีวิต รวมถงึระดบัรายได้ ดงันี  ้

 

สินค้า ลูกค้าเป้าหมาย 

เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์  - กลุม่ผู้หญิงที่ดแูลเอาใจใสต่นเองในเร่ืองสขุภาพ และ ความงาม  

เซ็ปเป้ บิวติ ชอท - ส าหรับผู้หญิงที่ดแูลเอาใจใสต่นเองในเร่ืองสขุภาพ และ ความงาม ในอีกระดบั
ของความเข้มข้น 

เซ็ปเป้ บิวติ พาวเดอร์ - ส าหรับผู้หญิงที่ดแูลเอาใจใสต่นเองในเร่ืองสขุภาพแลความงาม และต้องการ
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถทานกบัอาหารหรือเคร่ือง ด่ืมที่ตนเองชื่นชอบได้ 

เซนต์แอนนา - กลุม่ผู้หญิงที่ดแูลเอาใจใสต่นเองในเร่ืองสขุภาพ และ ความงาม ในราคาที่ทุกคน
เข้าถงึได้ 

เซ็ปเป้ ฟอร์ วัน เดย์ - กลุม่ผู้บริโภคทกุเพศ ทกุวัยที่ดแูลเอาใจใสต่นเองในเร่ืองสขุภาพ  
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สินค้า ลูกค้าเป้าหมาย 

เซ็ปเป้ อโลเวร่า ดริง้ค์ - กลุม่คนรุ่นใหม่ทกุเพศ ที่ชอบความแปลกใหม่รักความสนุกสนาน และต้องการ
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เร่ืองความอร่อย สดชื่น พร้อมเนือ้อโลเวร่า 

โมกุ โมกุ และ กุมิ กุมิ - บคุคลทั่วไป ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ซึ่งตอบโจทย์ เร่ืองความอร่อย สดชื่น ที่มาพร้อม
เนือ้วุ้นมะพร้าว 

-   เพรียว คอฟฟ่ี 

 

-   เพรียว คอฟฟ่ี 
    (แบบกระป๋อง) 

- กลุม่ผลติภัณฑ์ประเภทผงกาแฟพร้อมชง เพื่อผู้หญิงที่ใสใ่จเก่ียวกับสขุภาพ และ 
ความงาม 

- กลุม่กาแฟกระป๋อง ปรุงส าเร็จพร้อมด่ืม เพื่อสขุภาพ และ ความงาม ส าหรับผู้ที่
ดแูลเอาใจใส่ตนเองเพราะ เพรียว ไม่ใสน่ า้ตาล ไม่มีคอเลสเตอรอล แต่ยงัคงความ
หอม และ รสชาติที่อร่อย  

-   เพรียว คลอโรฟิลล์ - กลุม่ผลติภัณฑ์ประเภทผงคลอโรฟิลล์พร้อมชง น าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อ
ผู้บริโภคทุกเพศทกุวัยที่ใสใ่จเก่ียวกบัสขุภาพ  

-   สลิมฟิต คอฟฟ่ี - กลุม่ผลติภัณฑ์ประเภทผงกาแฟพร้อมชง เพื่อผู้หญิงที่ใสใ่จเก่ียวกับสขุภาพ และ 
ความงาม ในราคาที่ทกุคนเข้าถงึได้ 

 
การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  

 สนิค้าของบริษัทจัดจ าหน่ายทัง้ในประเทศ และต่างประเทศกว่า 84 ประเทศทัว่โลก ซึง่ในปี 2560 สดัสว่นการขาย
ในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 36  และร้อยละ 64 ของรายได้จากการขายรวมตามล าดับ ซึง่การจ าหน่ายสินค้า
ของบริษัทเป็นลกัษณะการขายส่งไปยังผู้ ค้า ตัวแทนจ าหน่ายสินค้า ตัวแทนน าเข้าสินค้า ( Importer) ผู้ ค้าปลีก และร้านค้า
ย่อย ในช่องทางการจ าหน่ายต่างๆ โดยไม่ได้จ าหน่ายสินค้าโดยตรงให้แก่ผู้ บริโภค ซึ่งบริษัทมีทีมงานขายทัง้ในและ
ต่างประเทศ จ านวนกว่า 40 คน ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานขาย ท าหน้าที่ติดต่อและประสานงานการขายในช่อง
ทางการจ าหน่ายต่างๆ เพื่อให้สนิค้ากระจายถึงผู้บริโภคอย่างทัว่ถึงและมีประสทิธิภาพมากที่สดุ การขายในประเทศ บริษัทมี
การจัดกิจกรรมทางการตลาดเอง ผ่านการโฆษณาสินค้าผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ (TVC: Television Commercial), 
จดักิจกรรมส่งเสริมการขายกบัโมเดิร์นเทรด และร้านค้าประเภทต่างๆ โดยค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการสง่เสริมการขาย
บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบ ส าหรับการขายในต่างประเทศ มีการวางแผนการตลาดร่วมกนัระหว่างบริษัทและผู้จัดจ าหน่าย  

ช่องทางการจ าหน่ายสนิค้าในประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง ดงันี ้

1) ช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่ หรือ โมเดิร์นเทรด (Modern Trade) เป็นการขายตรงไปยังโมเดิร์นเทรดต่างๆ  
ประกอบด้วย ร้านค้าประเภทคอนวีเนียนสโตร์ เช่น ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ร้านแฟมิลี่มาร์ท ร้าน Lawson108, ร้านจิฟฟ่ี        
เป็นต้น ร้านค้าประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์มาร์เก็ต เช่น เทสโก้โลตัส บิ๊กซีซูเปอร์มาร์เก็ต ท็อปส์ แม็กซ์แวลู่ และเดอะ
มอลล์ เป็นต้น ร้านค้าประเภท Cash & Carry หรือ แม็คโคร และสว่นของ Gas station chain เช่น Susco, Shell เป็นต้น โดย
บริษัทจะเป็นผู้จัดส่งสินค้าให้แก่ลกูค้าตามที่ตกลงกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะส่งไปที่ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) 
ของลกูค้าแต่ละราย เพื่อให้ศนูย์กระจายสนิค้าท าหน้าที่ในการช่วยกระจายสนิค้าไปยงัสาขาย่อยเอง 
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2) ช่องทางการค้าปลีกแบบดัง้เดิม (Traditional Trade) เป็นการกระจายสินค้าให้แก่ร้านค้าปลีกทั่วไปที่กระจาย
ตวัอยู่ทกุภูมิภาคของประเทศ  ผ่านตวัแทนจ าหน่ายสนิค้าของบริษัท ซึง่ปัจจบุนับริษัทมีเครือข่ายร้านค้าย่อยจ านวนประมาณ 
16,000 ร้าน  

2.1) การขายผ่านตัวแทนจ าหน่ายสินค้า ปัจจุบันบริษัทมีการแต่งตัง้ตัวแทนจ าหน่ายสินค้า 3 ราย ซึ่งเป็นนิติ
บุคคลภายนอกไม่มีความเก่ียวข้องใดๆกับบริษัท เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าให้แก่บริษัท โดยตัวแทน
ดงักลา่วท าหน้าที่เป็นผู้ ค้าสง่ โดยการน าสนิค้าจากบริษัทไปกระจายต่อให้แก่ร้านค้าย่อยทั่วประเทศ 

2.2) ช่องทางร้านค้าพิเศษ ทางพนักงานบริษัทเป็นผู้ขาย เช่น ร้านเสริมสวย โรงเรียน  ร้านอาหาร ร้านขายส่ง
ขนาดใหญ่ ร้านยาที่มีสาขา เช่น Fasino รวมทัง้ตู้หยอดเหรียญอัตโนมติัซึ่งจะไม่ซ า้ร้านกับตวัแทนจ าหน่าย
สนิค้า 

ช่องทางการจ าหน่ายสนิค้าในต่างประเทศ  

ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าในต่างประเทศ ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นการจ าหน่าย
ผ่านตัวแทนน าเข้าสินค้า ( Importer) หรือตัวแทนจ าหน่ายสินค้า โดยคู่ค้าของเราในปัจจุบันเกิดจากความเชื่อมั่นใน
ผลติภัณฑ์ของเซ็ปเป้ และ ด้วยวสยิทัศนัก์ารท างานของเซ็ปเป้ ท าให้สนิค้าของเซ็ปเป้ภายใต้แบรนด์โมก ุ โมก ุขยายตวัเป็นวง
กว้าง จนท าให้ปัจจุบัน โมกุ โมกุ มีวางจ าหน่ายมากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก ทัง้ในทวีปเอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะ
วนัออกกลาง ยุโรป แอฟริกา อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ ในส่วนของการจ าหน่ายสินค้าในต่างประเทศที่ด าเนินการผ่าน 
บริษัทย่อย ในปี 2560 ทางบริษัทฯ ได้เร่ิมต้นสร้างความร่วมมือกับตัวแทน สินค้ารายใหม่ในประเทศจีน และจัดตัง้ SAPPE 
Shanghai เพื่อเป็นตวักลางในสรรหา เจรจาและก าหนดกลยทุธ์กบั Distributor ในตลาดจีน เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค และสร้างโอกาสในการขายให้เติบโตขึน้อย่างยั่งยืน ส าหรับบริษัทย่อยที่ทวีปยุโรป หรือ SAPPE Europe ยังคง
มุ่งเน้นในการกระจายสินค้าแบรนด์ Sappe Aloe Vera เพื่อครอบคลุมพืน้ที่ให้มากขึน้ และ ในส่วนของบริษัท SAPPE 
Indonesia ที่ประเทศอินโดนีเชีย บริษัทได้มีการจ าหน่ายหุ้นให้กับพันธมิตร ธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย ตามที่บริษัทได้ให้
แถลงข่าวออกไปในปีที่ผ่านมา โดยพันธมิตรท้องถ่ินต้องการขอเข้าถือหุ้นทัง้หมดเพื่อความคล่องตัวใน การบริหารและการ
แข่งขนัในตลาดช่องทาง Modern Trade และ Traditional Trade โดยในปี 2016- 2017 จะมุ่งเน้นการท างานร่วมกับตัวแทน
จ าหน่ายสนิค้าเพื่อพฒันาระดบัการให้บริการ (service level)  ในช่องทาง Modern Trade  

กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทได้มีการวางกลยทุธ์ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ทัง้ในแง่
แนวโน้ม เทคโนโลยี และ การแข่งขนัที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึง่เป็นการวางแผนและประสานงานกันทัง้องค์กร ไม่
ว่าจะเป็นฝ่ัง คอมเมอร์เชียล ผลิต ตลอดจนถึง ซัพพอร์ตฟังก์ชั่นต่างๆ เพื่อที่จะสร้างสรรค์ และ ผลิตสินค้าที่สามารถตอบ
โจทย์ ทัง้สขุภาพ ความงาม และ ไลฟ์สไตล์ ที่มีรสชาติดีคุณภาพสงู มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิตตลอดเวลา 
เพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทัง้กบัผู้คนทัง้ในและนอกองค์กร พฒันาองค์กรและบุคลากรให้มีความสขุในการท างาน มีการ
เรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ ทัง้ด้าน การวิจัย การผลิต การขนส่ง และสภาพแวดล้อมโดยรวมทัง้หมด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
คณุภาพและมีความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทกุกลุ่ม ทกุวยั และทุก
โอกาสผ่านผลิตภัณฑ์ของเรา รวมทัง้สร้างความเชื่อมั่นและความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) และมูลค่าเพิ่มให้กบั
ตราสนิค้า (Brand Value) ในแต่ละแบรนด์ โดยมีกลยทุธ์การแข่งขนัทางการตลาด ดงันี ้ 
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- การมุ่งม่ันการสร้างแบรนด์ไทยสู่แบรนด์ระดับโลก 
 ทางคณะผู้บริหารและคณะท างานได้วางทิศทางขององค์กรและการพฒันาแบรนด์จากปัจจบุันที่เป็นอยู่ ให้ก้าว
ข้ามไปสู่แบรนด์ระดับโลก ทัง้นี ้Sappe ได้มีการอบรมจากทัง้จากทางผู้บริหาร และวิทยากรต่างๆ รวมถึงปลกูฝัง และท า
ความเข้าใจในทิศทางขององค์กร ให้แก่พนักงานในฐานะเป็นผู้ สร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรและ ตัวแทนของทุกแบรนด์ใน
บริษัท เพื่อการมุ่งสู่แบรนด์ระดับโลก ทัง้นีก้ารมุ่งเน้นนัน้ไม่ได้เป็นเพียงแต่เป้าหมายระยะสัน้ขององค์กร แต่มันคือการสร้าง 
DNA โดยที่เราทกุคนในองค์กรร่วมมือกนั ช่วยกนัสร้างและสัง่สม เพื่อเกิดเป็นวฒันธรรมองค์กรที่มัน่คงสบืไป  
 ส าหรับตลาดต่างประเทศเราได้มีการวางกลยทุธ์ และการลงทนุในการสร้างแบรนด์ ของแต่ละประเทศ โดยขึน้อยู่
กับระดับของความพร้อมของตลาดนัน้ๆ โดยพิจารณาจากขนาด การเติบโต การครอบคลมุของผลิตภัณฑ์ในช่องทางจัด
จ าหน่ายที่แตกต่างกนั  และคู่ค้า โดยมีการวางแผนทางด้านธุรกิจและกลยทุธ์ต่างๆเพื่อให้เหมาะกบัการแข่งขันในตลาด และ
ความต้องการของผู้บริโภค ทัง้ทางด้านการท าแบรนด์แบบ 360 ผ่านทางช่องทางการตลาด Above The Line ( ATL)  เช่น 
โฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือ ออนไลน์ และ ช่องทางทางการตลาดอย่าง Below The Line (BTL) การจัด
กิจกรรมในสถานที่ชุมชน หรือเป็นผู้สนับสนุนงาน Events ต่างๆ ด้านดนตรี กีฬา หรือเพื่อสงัคม ตามความเหมาะสมของ
ประเทศ  ในท้ายที่สดุการบูรณาการกิจกรรมการสร้างแบรนด์ในระดบัภูมิภาค จะสามารถท าให้ Sappe เป็นแบรนด์ที่คุ้ มค่า
ของการลงทนุและสามารถสือ่สารความแบรนด์ระดบัโลกได้ชดัเจนขึน้ 

- การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า 

Sappe มีความสมัพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางด้านธุรกิจในทุกๆประเทศ โดยยึดและมุ่งเน้นในหลกัการด าเนินธุรกิจ
แบบ Win – Win และด้วยหลกัการนีท้ าให้ Sappe สามารถขยายธุรกิจไปได้ 84 ประเทศ ทัว่โลก ด้วยความร่วมมือร่วมใจกับ
คู่ค้าทางธุรกิจของเรา โดย Sappe มองและบริหารความสัมพันธ์นีเ้ป็นมากกว่าคู่ค้าซึ่งไม่ได้เป็นเพียงผู้ น าเข้าหรือผู้ จัด
จ าหน่ายเท่านัน้ แต่คู่ค้ายงัเสมือนผู้แทนในการร่วมสร้างและประชาสมัพันธ์แบรนด์ร่วมกนัอีกด้วย ซึง่ความเข้าใจและมุ่งไป
ในทิศทางเดียวกนัของทัง้ Sappe และคู่ค้านี่เอง เป็นสว่นส าคญัในการขบัเคลือ่นธุรกิจให้ส าเร็จร่วมกนัตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
มา โดย Sappe ท าหน้าที่ในการสนับสนุนและให้ค าแนะน าทางด้านรากฐานของแบรนด์และการสร้างแบรนด์กับตลาดที่
แตกต่าง ผ่านการแลกเปลีย่นข้อมลูเพื่อพฒันาสว่นผสมทางการตลาดที่ลงตวัด้วยกบักบัคู่ค้า นอกจากนี ้Sappe ยงัได้พฒันา 
partnership platform ในการพัฒนาและคัดเลือกคู่ค้า เพื่อต่อยอดธุรกิจและสร้างแบรนด์ ต่างๆ ของ Sappe เพื่อก้าวเข้าสู่
ความเป็นแบรนด์ระดบัโลกต่อไป  

นอกจากนี ้Sappe ยังเพิ่มความใกล้ชิดกับคู่ค้าในประเทศ โดยเพิ่มการช่วยวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมา พร้อมทัง้ดู
ประสิทธิภาพของรายการกิจกรรมที่ท าร่วมกับคู่ค้าในทุกๆไตรมาส เพื่อเป็นข้อมูลให้คู่ค้าได้น าไปวางแผนปรับใช้ในอนาคต 
นอกจากนีย้ังมีการขยายโครงข่ายการท างานกับคู่ค้าเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น ทีมงานดูแลสต็อกสินค้า ทีมงานดูแลระบบการ
สัง่ซือ้ รวมถงึทีมงานฝ่ายบญัชี เพื่อให้การด าเนินธุรกิจร่วมกนัเป็นไปอย่างราบร่ืนที่สดุด้วย 

 

 

 

 
  



17 
 

- การพัฒนาสินค้าท่ีดีโดยค านึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก 

Sappe ค านงึถงึผู้บริโภคเป็นหลกัเสมอ โดยทกุสนิค้านัน้ได้พฒันาโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพเและประโยชน์ของผู้บริโภค
เป็นส าคญั ซึง่ถือเป็นจดุแข็งของ Sappe ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุัน และเป็นจดุที่ท าให้เราประสบความส าเร็จมากว่าทศวรรษ 
ปัจจุบัน Sappe ยังคงจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ คุณประโยชน์ ทัง้ด้านคุณค่าและราคาที่เหมาะสมส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสงูสดุของผู้บริโภคทั่วโลกที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน นอกจากนีเ้รายังคง
พฒันาและคิดค้นผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยพฒันาและลงทนุผ่านการวิจัยทางการตลาดเพื่อความเข้าใจอัน
สงูสดุต่อผู้บริโภค โดยการพฒันาในส่วนของผู้บริโภคกลุ่มปัจจบุัน Sappe มุ่งเน้นไปที่ customer insight ของผู้บริโภคแต่ละ
ประเทศเพื่อตอบโจทย์การ Win Local ไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้า บรรจุภัณฑ์ และการท าการตลาด ส าหรับการพัฒนาเพื่อ
ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ ในการต่อยอดและสร้างความยั่งยืนในอนาคตนัน้ ทาง Sappe ได้มุ่งเน้นในการศึกษาแนวโน้มทาง
การตลาด และ ผู้บริโภค ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ทัง้จากในและต่างประเทศ เพื่อพฒันานวตักรรม
ที่ตอบโจทย์และยงัคงความเป็นพิเศษอนัเอกลกัษณ์ของความเป็นเซ็ปเป้ที่ต้องการน าเสนอความเป็น superior choice ให้กบั
ผู้บริโภคอนัเป็นหวัใจหลกัในการท างานของเซ็ปเป้ตลอดมา  
 

2.3  การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

2.3.1 โรงงานผลิต 

ปัจจบุนับริษัทมีโรงงานผลติ 1 แห่ง    

โรงงานคลอง 13 เป็นโรงงานผลติของบริษัท เป็นโรงงานที่ทนัสมยั มีเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยี สมยัใหม่ 
เร่ิมก่อสร้างในปี 2553 และแล้วเสร็จเร่ิมด าเนินการผลิตในปี 2555 ตัง้อยู่เลขที่ เลขที่ 8 หมู่ 7 ถนนทางหลวงชนบท ปท.3012 
(เลียบคลอง 13 ฝ่ังตะวันตก) ต าบลพืชอุดม อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนือ้ที่รวม 154 ไร่ 5 งาน 82 ตารางวา 
ประกอบด้วยอาคารโรงงาน 2 หลงั เคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิต 3 สายการผลิต เพื่อผลิตสินค้าประเภทเคร่ืองด่ืม PET และ
สินค้ากลุ่มเคร่ืองด่ืมผง อาคารเก็บวัตถุดิบ และอาคารคลงัสินค้า 1 หลงั โดยที่โรงงานคลอง 13 มีการผลิตใน 2 ส่วนคือ 
โรงงานผลิตเคร่ืองด่ืม มีสายการผลิต 3 สาย ก าลังการผลิตสูงสุดรวม 130,000 ตันต่อปี และอีกส่วนคือโรงงานผลิต 
ผลติภัณฑ์ผงบรรจซุอง ปัจจบุนั เดินเคร่ืองบรรจเุต็มก าลงัการผลิตได้ประมาณ 2,450 ตนัต่อปี  
 

 ดังนัน้เพื่อรองรับโครงการนวัตกรรมสินค้าใหม่ของบริษัทฯ ในปี 2561 การขยายฐานการผลิตสินค้าของบริษัทใน
อนาคตที่เพิ่มขึน้นัน้ จึงได้เร่ิมด าเนินการติดตัง้สายการผลิตขนาดเล็ก เร่ิมติดตัง้ในปี 2560 ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2561 และ
ติดตัง้สถานีไฟฟ้าย่อย 115/22 กิโลโวลต์  ในปี 2560  ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2561 เพื่อให้ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานมีความ
เสถียรและช่วยลดค่าไฟต่อหน่วยไฟฟ้า  นอกจากนีย้ังมีศูนย์วิจัยส าหรับฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัง้อยู่ในนิคม
อตุสาหกรรมบางชนั เลขที่ 9/3 นิคมอตุสาหกรรมบางชนั ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร เนือ้ที่
รวม 2 ไร่ 1 งาน 88.20 ตารางวา  
 

 นโยบายคุณภาพปัจจุบันโรงงานคลอง 13 ได้รับการรับรองคุณภาพ จากหน่วยงานทัง้จากภาครัฐและเอกชน เช่น 
GMP HACCP ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 โดยบริษัทตัง้เป้าหมายที่จะได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงาน
อื่นๆ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ เช่น FSSC 22000, BRC และ IFS เป็นต้น 
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 ในปี 2560 ที่ผ่านมา ทางโรงงานได้ด าเนินกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง และ
พัฒนาต่อยอดโดยน าแนวทาง World Class Manufacturing เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการงานของโรงงานคลอง 13 และ
ช่วยเพิ่มประสทิธิผลโดยรวมของเคร่ืองจกัร Overall Equipment Effectiveness ซึง่เป็นสว่นหนึง่ในเป้าหมายขององค์กรในปี 
2561  
 

ก าลังการผลิตและปริมาณการผลิต     

ในปี 2557 ถงึปี 2560 บริษัทมีก าลงัการผลติเคร่ืองด่ืมที่โรงงาน ดงันี ้

โรงงานบางชัน ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ก าลงัการผลติเต็มที่ 29,952 26,208 0 0 

ปริมาณการผลติจริง 19,553 17,075 0 0 

ร้อยละของการใช้ก าลงัการผลติ 65% 65% 0% 0% 

หมายเหต:ุ ปี 2559 บริษัทรวมฐานการผลติทัง้หมดไปไว้ที่โรงงานคลอง 13 
  

 

โรงงานคลอง 13 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ก าลงัการผลติเต็มที่ 67,092 76,920 112,020 112,020 

ปริมาณการผลติจริง 47,013 40,984 72,827 82,323 

ร้อยละของการใช้ก าลงัการผลติ 70% 53% 65% 73% 
 

บริษัทมีนโยบายผลิตสินค้าตามแผนการขายและการตลาดของบริษัท ซึ่งมีการก าหนดความต้องการสินค้าในแต่ละ
ช่วงเวลาตามแนวโน้มความต้องการของตลาด ประกอบการพิจารณาสินค้าคงเหลือ เพื่อให้เพียงพอต่อการจ าหน่ายทั่ว
ประเทศ และไม่ให้มีสนิค้าคงค้างมากเกินไป  

ส าหรับการจดัหาแรงงานในการผลติสนิค้านัน้ สว่นใหญ่เป็นการว่าจ้างพนกังานประจ า  และมีบางสว่นเป็นการว่าจ้าง
แรงงานหรือลกูจ้างชัว่คราวตามความเหมาะสม เพื่อให้เพียงพอรองรับกบัปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึน้ในบางช่วง โดยการจัดหา
แรงงานดังกล่าวบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อให้การบริหารต้นทุนผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความ
เสี่ยงด้านการขาดแคลนแรงงาน หรือการจ่ายค่าล่วงเวลาจ านวนมาก ในขณะเดียวกันก็ไม่เป็นภาระแก่บริษัทในการเพิ่ม
พนกังานประจ าจ านวนมาก ทัง้นี ้ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีปัญหาการขาดแคลนแรงงานแต่อย่างใด  
 
2.3.2 วัตถดุิบและผู้จ าหน่ายวัตถดุิบ (Supplier) 

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมของบริษัท มีวัตถุดิบส าคัญประกอบด้วย น า้ผลไม้เข้มข้น (Concentrate) ชิน้เนือ้ผลไม้ เช่น วุ้น
มะพร้าว สารอาหารต่างๆ (Active Ingredients) เช่น ไฟเบอร์ คอลลาเจน วิตามิน รวมทัง้บรรจภุัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ขวด กลอ่ง
กระดาษ โดยโรงงานของบริษัทมีการผลิตหลอดพรีฟอร์ม และขวด PET เอง วตัถดิุบหลกัในการผลติบรรจภุัณฑ์ประเภทขวด 
PET คือ เม็ดพลาสติก Polyethylene Terephthalate รายละเอียดการจดัหาวตัถดิุบแต่ละประเภท มีดงันี ้
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1) น า้ผลไม้เข้มข้น (Concentrate) บริษัทสัง่ซือ้ในประเทศผ่านบริษัทผู้น าเข้าน า้ผลไม้เข้มข้น 
2) ชิน้เนือ้ผลไม้ ได้แก่ วุ้นมะพร้าว บริษัทได้ท าสญัญาสัง่ซือ้จากผู้ ค้ารายใหญ่ที่สดุของจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อ

รองรับปริมาณการใช้วุ้นมะพร้าวของบริษัทและยังมีผู้ ขายรายย่อยในประเทศอีกหลายราย โดยเป็นวตัถุดิบที่หา
ซือ้ได้ทัง้ปี ไม่มีผลกระทบเร่ืองฤดกูาลที่อาจท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนวตัถดิุบ    

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

4) บรรจภุัณฑ์ ได้แก่ เม็ดพลาสติก Hot Fill เพื่อใช้ผลติหลอดพรีฟอร์มก่อน น าไปเป่าเป็นขวด Hot Fill เป็นการสัง่ซือ้
จากในประเทศทัง้หมด โดยบริษัทวางแผนการสัง่ซือ้วัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการผลิตตามที่ได้รับค าสัง่ซือ้
จากลกูค้า 

 ทัง้นี ้ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทไม่มียอดการสัง่ซือ้วัตถุดิบจากผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายสนิค้า (Supplier) รายใดรายหนึง่  
ในสดัสว่นเกินกว่าร้อยละ 30 ของมลูค่าการสัง่ซือ้รวม 
 
2.3.4   ความเสี่ยงเร่ืองการจดัหาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคตพร้อม
แนวทางการแก้ไข 
 ความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกดความเสียหายได้แก่ ความเสี่ยงเร่ืองข้อมูลความลับร่ัวไหล ทัง้ในส่วนข้อมูลของ
วัตถุดิบรวมไปถึงเร่ืองการจัดหาผลิตภัณฑ์และข้อมูลคู่ค่าของบริษัท แต่อย่างไรก็ตามฝ่ายจดัการมีการก าหนดแนวทางการ
รักษาข้อมูลความลบัและระดับการเข้าถึงข้อมูลความลบั เรียบร้อยแล้ว เช่น ใช้ชื่อ Internal Name ในการสื่อสารภายใน
องค์กร และ OEM เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ และป้ายชีบ้่ง เพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกทราบถึงที่มาของแหล่งผลิต จัดท าสญัญากับ
รักษาความลบักบัคู่ค้าของบริษัททกุรายว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้ผู้อื่นทราบ 
 
2.3.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

  บริษัทมุ่งเน้นการผลิตสินค้าและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมีการน าระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 มาใช้และก าหนดให้
พนกังานทกุคนถือปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชน ดงัต่อไปนี ้

1. ปฏิบติัตามกฎหมาย และมาตรฐานสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
2. ปกป้องการระบายอากาศเสีย ฝุ่ นและน า้เสยีที่ไม่ได้มาตรฐานจากกระบวนการผลิตสู่สิง่แวดล้อม และปกป้องมลพิษที่

เกิดจากการประกอบกิจการไม่ให้น าไปท าลายสิง่แวดล้อม  
3. ป้องกนัการเกิดอบุติัเหตแุละอบุติัภัยต่างๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
4. ใช้พลงังานอย่างประหยัดและคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสงูสดุ ปรับปรุงการจัดการและทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อม

อย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ     
  และเพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานคุณภาพของ บริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีการจัดตัง้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมการจัดท าระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 14001 โดยขึน้ตรงกับ คุณอนันท์ รัก
อริยะพงศ์ กรรมการ และประธานบริษัท  
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 นอกจากนีบ้ริษัทยังมีการจัดท าระบบการควบคุมน า้ตามมาตรฐานสากลเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงงาน 
รายละเอียดปรากฎตามโครงการ Zero Discharge ซึง่อยู่ในหวัข้อความรับผิดชอบต่อสงัคม  

 อนึง่ ปัจจบุนับริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องด้านสิง่แวดล้อมแต่อย่างใด 
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3.  ปัจจยัความเสี่ยง 

3. ความเส่ียงเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 

3.1  ความเสี่ยงจากการไม่มีที่ดินที่ตัง้โรงงานเป็นของบริษัทเอง 

ปัจจบุนัโรงงานผลติสนิค้าของบริษัทคือ โรงงานคลอง 13 อยู่ที่ถนนทางหลวงชนบท ปท.3012 (เลยีบคลอง 13 ฝ่ัง
ตะวนัตก) อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี เนือ้ที่ดิน 97 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา และฐานการวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท คือ ส านกังานบางชนั นิคมอตุสาหกรรมบางชนั ถนนเสรีไทย เขตคนันายาว กรุงเทพฯ เนือ้ที่ดิน 2 ไร่ 1 งาน 88.2 ตาราง
วา โดยทัง้โรงงานคลอง 13 และส านกังานบางชันข้างต้นตัง้อยู่บนที่ดินของกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ซึง่บริษัทได้เช่าที่ดิน
เปล่า/ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างกับกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท มีอัตราค่าเช่าเป็นอัตราตลาดซึ่งก าหนดโดยการอ้างอิงจาก
ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ  

ส านักงานบางชัน อดีตเป็นโรงงานแห่งแรกของบริษัท โดยปัจจบุนั ได้ย้ายฐานการผลิตทัง้หมดไปยังโรงงานคลอง 
13 และดดัแปลงโรงงานเดิมให้เป็นฐานการวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์ มีผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิใน
ที่ดิน พร้อมอาคารโรงงาน และสิง่ปลกูสร้างต่างๆ โดยบริษัทได้ท าสญัญาเช่าสนิทรัพย์ดังกลา่วกับผู้ ถือหุ้น อายสุญัญาเช่า 3 
ปี เร่ิมตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สิน้สดุสญัญาวันที่ 30 กันยายน 2559 และสามารถต่ออายุสญัญาได้อีกคราวละ 3 ปี ซึ่ง
ปัจจบุนัได้มีการต่ออายุสญัญาเรียบร้อยแล้ว สิน้สดุสญัญาวนัที่ 30 กนัยายน 2562 นอกจากนี ้ที่ผ่านมาบริษัทได้ก่อสร้างสิ่ง
ปลกูสร้างอื่นๆ เพิ่มเติมบนที่ดินเช่าดงักลา่ว ได้แก่ อาคารโรงอาหาร หรือพืน้ที่โลง่มีหลงัคาคลมุ เป็นต้น 

โรงงานคลอง 13 ปัจจุบันเป็นฐานการผลิตสินค้าของบริษัท มีกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ทัง้หมดของบริษัทเป็นเจ้าของ
กรรมสทิธ์ิร่วมกันในที่ดินเปลา่ซึง่เป็นที่ตัง้ของโรงงานนี ้ ซึง่บริษัทได้ลงทนุก่อสร้างอาคาร โรงงาน และสิง่ปลกูสร้างต่างๆ  บน
ที่ดินดงักลา่ว โดยได้เร่ิมก่อสร้างในปี 2553 การก่อสร้างได้แล้วเสร็จและเร่ิมสายการผลติแรกในเดือนเมษายน 2555 ปัจจบุัน
บริษัทได้ท าสญัญาเช่าที่ดินดังกล่าวอายุสญัญาเช่า 20 ปี เร่ิมตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สิน้สดุสญัญาวันที่ 30 กันยายน 
2576 และเมื่อพ้นระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัเร่ิมต้นของสญัญา บริษัทมีสทิธิซือ้ที่ดินดังกล่าว ในราคาเฉลี่ยของราคาประเมิน
โดยผู้ประเมินราคาอิสระสองรายที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ซึง่ปัจจบุนัยงัอยู่ระหว่างการพิจารณา 

บริษัทเห็นโอกาสทางการตลาดและให้ความส าคัญกับการลงทุนขยายการผลิตเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตใน
อนาคตมากกว่าการลงทุนในที่ดินโรงงาน จึงได้ตัดสินใจท าสญัญาเช่าแทนการซือ้ทันที ทัง้นี ้เนื่องจากโรงงานบางชันมีพืน้ที่
ค่อนข้างเลก็และไม่สามารถขยายเพิ่มเติมได้อีก บริษัทจงึรวมฐานการผลิตจากโรงงานบางชนัไปรวมกบัโรงงานคลอง 13 ซึง่
แล้วเสร็จในปี 2558 และดัดแปลงโรงงานบางชันให้เป็นฐานการวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์ ในขณะที่โรงงานคลอง 13 เป็น
โรงงานใหม่และมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะรองรับการขยายก าลงัการผลิตได้อีก รวมถงึการย้ายการผลติของโรงงานบางชันมา
ที่โรงงานคลอง 13 ด้วย ซึง่การรวมศนูย์การผลติดังกลา่ว ช่วยให้การบริหารจดัการและการใช้ทรัพยากรร่วมกนั เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้ในด้านการผลิต คลงัสินค้า และระบบโลจิสติกส์ ซึ่งท าให้บริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ลดลงใน
ระยะยาว ส าหรับการเช่าที่ดินที่โรงงานคลอง 13 นัน้ ในอนาคตหากบริษัทมีกระแสเงินสดเหลือจากการด าเนินงานและการ
ขยายกิจการตามสมควรแล้ว บริษัทจะพิจารณาซือ้ที่ดินดังกลา่วจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ตามหลกัการที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 รวมทัง้จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และ
กฎเกณฑ์ที่ เ ก่ียวข้องกับการท ารายการระหว่างกัน และจะต้องได้รับความเห็นช อบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นต่อไป ปัจจุบันกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัท ได้จัดเตรียมไว้ส าหรับการ
ขยายกิจการเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต สทิธิในการซือ้ที่ดินดงักลา่วจึงอยู่ระหว่างการพิจารณา 
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อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการเช่าที่ดินดงักล่าว บริษัทอาจมีความเสีย่งในกรณีที่บริษัทท าผิดสญัญาเช่า และมีผลให้
สญัญาเช่าต้องสิน้สดุลง ซึง่ในกรณีนีอ้าคาร โรงงาน และสิง่ปลกูสร้างต่างๆ ที่บริษัทได้ลงทุนก่อสร้างบนที่ดินเช่า จะตกเป็น
ของผู้ ให้เช่า โดยบริษัทจะไม่ได้รับการชดเชยใดๆ อีกทัง้จะต้องตัง้ด้อยค่าเงินลงทนุในสินทรัพย์ถาวรในส่วนที่ได้ก่อสร้างบน
ที่ดินเช่าดงักลา่ว  

ทัง้นี ้บริษัทมีภาระต้องจ่ายค่าเช่าตามสญัญาดังกล่าวทุกเดือน และมีอัตราค่าเช่าเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.0 - 3.0 ต่อปี 
นับตัง้แต่เดือนมิถุนายน 2557 เป็นต้นไป  ปัจจุบันอัตราค่าเช่าที่บริษัทต้องจ่ายรวมในปี 2560  ช่วงเดือนมกราคม – เดือน
กันยายน มีอัตราค่าเช่ารวมเดือนละ 587,585 บาท และช่วงตุลาคม – เดือนธันวาคม มีอัตราค่าเช่ารวมเดือนละ 603,589 
บาท  ซึง่บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการช าระค่าเช่าดงักลา่วได้ รวมทัง้การปฏิบติัตามเงื่อนไขอื่นๆ ของสญัญาเช่า เช่น 
การดแูล บ ารุงรักษาซ่อมแซม อาคาร โรงงาน สิง่ปลกูสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดไป การช าระค่าภาษีอนัเก่ียวข้อง
กับทรัพย์สินที่เช่า เป็นต้น เป็นสิ่งที่บริษัทต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว และเชื่อว่าบริษัทจะสามารถปฏิบัติ ตาม
เงื่อนไขของสญัญาได้ทกุประการ และไม่มีเหตใุห้บริษัทต้องถูกยกเลิกสญัญาก่อนก าหนดเวลา ประกอบกบัผู้ให้เช่าเป็นกลุ่ม
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทประมาณร้อยละ 75 และมีสว่นร่วมในการบริหารงาน สร้างความเจริญเติบโตให้แก่กิจการของบริษัท 
จงึเชื่อมัน่ได้ว่าการท าสญัญาเช่าที่ดิน/ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างในครัง้นี ้ จะไม่มีผลกระทบต่อการผลิตและการด าเนินงานของ
บริษัทในอนาคต  

 
3.2  ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางธุรกิจ 

ในปัจจุบันสภาวะการแข่งขันในธุรกิจเคร่ืองด่ืมค่อนข้างสูง ทัง้จากผู้ ประกอบการในธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมที่มีอยู่จ านวนมาก และการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ การสามารถทดแทนกันได้ง่ายของเคร่ืองด่ืมในแต่ละ
ประเภท และการออกสินค้าใหม่ของผู้ ประกอบการต่างๆ ตลอดจนการท ากิจกรรมทางการตลาด และการใช้งบโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มหรือรักษาส่วนแบ่งการตลาดของผู้ประกอบการต่างๆ สง่ผลให้การแข่งขันใน
ธุรกิจค่อนข้างรุนแรง 

ดงันัน้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการแข่งขันที่อาจท าให้บริษัทต้องสญูเสยีสว่นแบ่งการตลาด บริษัทจงึได้มีการ
เตรียมความพร้อมเสมอเพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจ อีกทัง้มีการปรับตัวให้ทันกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีแนวโน้ม
เปลีย่นแปลงอยู่เสมอ  โดยการพฒันาสนิค้าให้มีความหลากหลายส าหรับกลุม่ผู้บริโภคต่างๆ  และการสร้างแบรนด์ให้มีความ
แข็งแกร่งเพื่อเพิ่มมูลค่าและความแตกต่างในตลาด ซึ่งไม่เพียงแค่การพัฒนาเพื่อออกเคร่ืองด่ืมใหม่ๆ ที่เน้นสขุภาพ รสชาติ 
หรือความสวยงามจากการบริโภคเท่านัน้ แต่ยงัได้พฒันาด้านอื่นๆ ซึง่รวมถงึการออกแบบบรรจภุัณฑ์ให้สวยงาม สร้างความ
คุ้มค่า คณุค่าทางโภชนาการและความปลอดภัย ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคให้ได้สงูสดุ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบัตวัสนิค้า ตลอดจนมีการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้เข้าถงึกลุ่มลกูค้าเป้าหมายให้ได้มาก
ที่สดุ รวมทัง้ให้กลบัมาซือ้ซ า้ให้มากที่สดุ 

 

3.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถดุิบ 

วัตถุดิบหลกัที่ใช้ในการผลิตสินค้า ได้แก่ น ้าตาลทรายหรือน ้าเชื่อมบริสุทธ์ิ (Liquid Sucrose) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลกัใน
การผลติเคร่ืองด่ืม และ เม็ดพลาสติกพีอีที (PET : Polyethylene Terephthalate) ซึง่เป็นวตัถดิุบหลกัในการผลติบรรจภุัณฑ์ขวด
พีอีที บริษัทจดัหาด้วยการซือ้จากผู้ขายในประเทศ ซึง่วตัถดิุบดงักลา่วเป็นสนิค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Product) ที่มีราคาขึน้
ลงตามอุปสงค์และอปุทานในตลาด หากราคาของวัตถุดิบดังกล่าวปรับตัวสงูขึน้ อาจส่งผลกระทบให้บริษัทมีต้นทุนการผลติ
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เพิ่มขึน้ได้ นอกจากนี ้บริษัทยงัมีวตัถดิุบหลกัประเภทอื่นที่ใช้ผลติสนิค้า ได้แก่ น า้ผลไม้เข้มข้น ผงกาแฟ เป็นต้น ซึง่มีมลูค่าการ
สัง่ซือ้ในสดัสว่นที่ไม่มากนกั โดยสดัสว่นการสัง่ซือ้วตัถดิุบต่างๆ ดงักลา่วไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าการสัง่ซือ้รวม 

เม็ดพลาสติกพีอีที สินค้าของบริษัทส่วนใหญ่บรรจุในขวดพลาสติกพีอีทีชนิดทนความร้อน (Hot fill) ที่บริษัท
สามารถผลิตได้เองในโรงงานของบริษัท  ซึง่ต้นทนุการผลติขวดนบัเป็นต้นทนุหลกัในการผลติสนิค้าของบริษัทด้วย โดยราคา
เม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตขวดมีความผนัแปรตามราคาซือ้ขายของตลาดโลกและการเพิ่มขึน้ของราคาน า้มนัดิบ ดงันัน้การ
ปรับราคาขึน้หรือลดลงของเม็ดพลาสติกจะมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทนุการผลิตบรรจภุัณฑ์ขวดของบริษัท เนื่องจากต้นทุน
การผลิตขวดส่วนใหญ่มาจากต้นทุนเม็ดพลาสติก อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 ราคาน า้มันค่อนข้างทรงตัว ท าให้ต้นทุนเม็ด
พลาสติกไม่ได้มีการเปลีย่นแปลงอย่างมีนัยส าคญั 

น ้าตาล ขึน้กับอ้อยซึ่งเป็นพืชผลทางการเกษตรที่มีผลผลิตขึน้อยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ และสภาพแวดล้อมที่
เปลีย่นแปลงไปมากจากภาวะโลกร้อนในปัจจบุนั หรืออาจได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ซึง่สง่ผลกระทบต่อผลผลติน า้ตาล
ทรายที่อาจมีการขาดแคลนในบางช่วง หรืออาจมีราคาสงูขึน้ จากความไม่สมดุลของอุปสงค์และอปุทานในตลาดได้ แต่ทัง้นี ้
บริษัทได้สัง่ซือ้น า้ตาลทราย หรือน า้เช่ือมบริสทุธ์ิจากผู้ขายในประเทศ ซึง่ในปัจจบุนัราคาน า้ตาลทรายในประเทศถกูก าหนด
โดยส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทรายและไม่ได้มีการเปลีย่นแปลงขึน้ลงของราคาบ่อยนกั ที่ผ่านมาบริษัทได้รับ
การยืนยนัปริมาณตามความต้องการใช้ ของบริษัทจากผู้ขายเพื่อให้มีเพียงพอกบัเป้าหมายยอดขายที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละปี 
จงึคาดว่าจะไม่มีผล กระทบต่อการขาดแคลนวตัถดิุบดงักลา่ว 

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงของวัตถุดิบดังกล่าว และได้มีการบริหาร ความเสี่ยงจากการขาดแคลน
วตัถดิุบและการปรับตวัของราคาวตัถุดิบ โดยมีการติดตาม การเปลีย่นแปลงของราคาวตัถดิุบในแต่ละช่วงเวลา และวิเคราะห์
แนวโน้มของราคาวตัถดิุบ รวมถงึการประเมิน ความต้องการใช้วัตถดิุบในการผลติ เพื่อให้บริษัทวางแผนการสัง่ซือ้วัตถุดิบให้
สอดคล้องกับแผนการผลิต ป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ และมีการจัดเก็บสินค้าอย่างเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไป 
เพื่อให้มีต้นทนุการผลิตที่ดีที่สดุ โดยไม่จ าเป็นต้องเก็บ (Stock) วตัถดิุบไว้มากเกินความจ าเป็น และวตัถดิุบบางประเภทที่ต้องใช้
จ านวนมาก บริษัทจะก าหนดปริมาณความต้องการร่วมกับผู้ ผลิตเป็นรายปี และท าการสัง่ซือ้วัตถุดิบลว่งหน้าไว้เป็นบางส่วนใน
ราคาที่ตกลงกนั เพื่อป้องกนัความผนัผวนของราคา และสร้างความเชื่อมัน่ว่าจะไม่มีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต 
นอกจากนี ้ในการสัง่ซือ้วตัถุดิบที่ส าคัญในแต่ละรายการ บริษัทมีการเปรียบเทียบราคา คณุภาพ และเงื่อนไขอื่นๆ ของผู้ขาย
อย่างน้อย 2 - 3 ราย เพื่อป้องกนัการถกูเอารัดเอาเปรียบ รวมทัง้มีการแลกเปลีย่นข้อมลูในลกัษณะพึง่พาอาศยัซึ่งกนัและกนั 

 
3.4  ความเสี่ยงจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ละครัง้ ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสงู โดยเฉพาะการท าการตลาด รวมถึงการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขาย เพื่อให้สนิค้าเป็นที่รู้จกั ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค และสามารถสร้างยอดขายใน
ระดบัที่น่าพอใจให้กบัผลิตภัณฑ์ใหม่นัน้ ซึง่บริษัทอาจมีความเสีย่งจากการลงทนุหากผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ได้รับการตอบรับหรือ
เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค โดยเฉพาะในสภาวะที่มีการแข่งขนัสงูในธุรกิจและมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของคู่แข่งในตลาด
จ านวนมาก  

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และได้ให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 
เพื่อลดความเสี่ยงจากความล้มเหลวในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ตัง้แต่ขัน้ตอนการวิจัยและพัฒนา  มีหน่วยงานวิจัยและ
พัฒนาที่เป็นอิสระจากหน่วยงานอื่น เพื่อท าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเป็นขัน้ตอน ทัง้ด้านการวิเคราะห์โอกาสทาง
ธุรกิจ กลยทุธ์ทางการตลาด การพฒันา ออกแบบ ทดสอบ วิจยัด้วยแลป็ของบริษัทเอง คดัเลอืกผลติภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ตรงกับ
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ความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย โดยในการออกผลติภัณฑ์ใหม่แต่ละครัง้ บริษัทจะเน้น “ความใหม”่ ที่แตกต่างและเป็น
สาระส าคัญของผลิตภัณฑ์ที่สร้างความพงึพอใจให้แก่ผู้บริโภค มีการทดสอบรสชาติ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจน
การทดสอบตลาด และการวางแผนแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด การโฆษณาประชาสมัพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการ
ตลาด เพื่อผลกัดันให้กลุ่มลกูค้าเป้าหมายเกิดการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่และการซือ้ซ า้ เพื่อให้มั่นใจว่าการออกผลิตภัณฑ์
ใหม่จะมีอัตราความส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ รวมทัง้พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมอย่างต่อเนื่อง จากการค้นคว้างานวิจัย การส ารวจ
ตลาดเพื่อทราบความต้องการของผู้บริโภคที่เปลีย่นแปลงตลอดเวลา  

3.5  ความเสี่ยงจากภัยทางธรรมชาติ 

จากเหตกุารณ์อุทกภัยครัง้ใหญ่ของประเทศในปี 2554 สง่ผลให้พืน้ที่หลายแห่งได้รับผลกระทบและเสียหายเป็นวง
กว้าง รวมถงึบริเวณที่ตัง้โรงงานบางชนั และโรงงานคลอง 13 ที่มีน า้ท่วมขงัถนนหน้าโรงงาน ตลอดจนเหตกุารณ์ภัยแล้งในปี 
2558 ซึ่งส่งผลให้ อ.ล าลกูกา เป็นพืน้ที่ประสบพิบัติภัยหลงัจากสถานีผลิตน า้ประปาไม่สามารถจ่ายน า้ได้ อย่าง ไรก็ตาม 
บริษัทยังคงสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงดงักล่าวและผ่านทัง้ 2 เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นมาได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆ 
ต่อความสามารถผลิตสินค้าป้อนความต้องการแก่ผู้บริโภค แม้ระหว่างเหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 การขนส่งสินค้าจะได้รับ
ผลกระทบบ้างก็ตาม 

ทัง้นี ้ที่ตัง้ของโรงงานคลอง 13 เป็นพืน้ที่ปลายน า้และอยู่ใกล้แนวเส้นทาง Floodway (ทางน า้หลาก) ที่ถูกก าหนด
ตามแผนแม่บทของการบริหารจัดการทรัพยากรน า้ของภาครัฐ เพื่อป้องกันน า้ท่วมพืน้ที่เศรษฐกิจหลกัของประเทศด้านฝ่ัง
ตะวนัออกของแม่น า้เจ้าพระยา จงึมีความเสีย่งต่อการเกิดภาวะน า้ท่วมบริเวณพืน้ที่ตัง้โรงงาน และอาจเกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินได้ อย่างไรก็ตามโรงงานแห่งนีเ้ป็นโรงงานใหม่ที่ได้เร่ิมก่อสร้างในช่วงปี 2553 และได้มีการออกแบบตัวอาคาร
โรงงาน ที่ตัง้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆ โดยยกระดับความสงูของพืน้ชัน้ล่างให้มีความสงูจากระดับพืน้ผิวถนนประมาณ 
2.20 เมตร ซึ่งสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการถูกน า้ท่ วมตัวโรงงานได้ในระดับหนึ่ง รวมทัง้บริษัทได้ท าประกันภัย
ครอบคลมุความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติกรณีน า้ท่วมส าหรับโรงงานทัง้สองแห่งไว้ด้วย โดยประกันภัยจ ากดั
ความคุ้มครอง กรณีที่เกิดความสญูเสีย หรือเสียหายจากภัยน า้ท่วมในวงเงินไม่เกิน 360 ล้านบาทต่อเหตุการณ์แต่ละครัง้ และ
ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภัย (ใช้ร่วมกนัระหว่างการประกนัภัยความเสีย่งทรัพย์สนิและการประกนัภัยธุรกิจหยดุชะงกั) 

นอกจากนี ้ เพื่อรับมือกับภัยแล้ง บริษัทได้สร้างและจัดหาแหล่งน า้ส ารองเพิ่มเติม เตรียมพร้อมส าหรับปัญหา
ดังกล่าวไว้เช่นเดียวกัน โดยหากเกิดภาวะฉุกเฉิน สถานีผลิตน า้ประปาในพืน้ที่ไม่สามารถจ่ายน า้ได้อีกในอนาคต บริษัท 
ยงัคงสามารถจดัหาน า้เพียงพอต่อการผลติสนิค้าได้อีกไม่ต ่ากว่า 3 เดือน ซึง่บริษัทประเมินแล้วว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม
หากเกิดการหยดุชะงกัในการผลติขึน้ 

3.6 ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

 ปัจจบุนั บริษัทมีบริษัทย่อยทางตรงที่ตัง้อยู่ในต่างประเทศ 1 แห่ง ได้แก่ Sappe Europe s.r.o (“Sappe Europe”) 
จดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศสโลวาเกีย ด าเนินธุรกิจจัดจ้างผลิต จ าหน่ายและท าการตลาดเคร่ืองด่ืมเซ็ปเป้ในแถบประเทศ
ยโุรป โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 60 และมีบริษัทย่อยทางอ้อมที่ตัง้อยู่ในต่างประเทศ 3 แห่ง ได้แก่ 1) Sappe Trading 
(Hong Kong) Company Limited จดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศฮ่องกง ด าเนินธุรกิจน าเข้า ส่งออก และจัดจ าหน่ายสินค้า     
2) Sappe Hong Kong Company Limited จดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศฮ่องกง ด าเนินธุรกิจด้านบริหารจัดการ และ             
3) Sappe Trading (Shanghai) Company Limited จดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศจีน ด าเนินธุรกิจน าเข้า ส่งออก และจัด
จ าหน่ายสนิค้า โดยทัง้ 3 บริษัท ถือหุ้นโดยบริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100) 



25 
 

ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ซึง่การด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยในต่างประเทศดังกล่าว อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยความ
เสี่ยงต่างๆ ทัง้จากปัจจัยภายในที่เกิดจากการด าเนินงานของบริษัทย่อยเอง และปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ 
พฤติกรรมผู้บริโภค ก าลงัซือ้ เสถียรภาพทางการเมือง กฎหมาย อัตราภาษี และอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศนัน้ๆ  เป็นต้น    
ซึ่งหากมีเหตุการณ์ใดๆ ที่มากระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ ก็อาจส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของบริษัทได้  

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ก าหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไว้อย่างชัดเจน โดยการลงทุนใน
ต่างประเทศที่ผ่านมา บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ทัง้ด้านโอกาสการเติบโต และความเสีย่งของการลงทนุ ซึง่การลงทุน
ดังกล่าวเป็นการร่วมทุนกับนักธุรกิจในประเทศนัน้ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และมีการวางแผนงานการด าเนินธุรกิจ      
การขายและการตลาดร่วมกนั ตลอดจนมีการรายงานและการติดตามผล การด าเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม ่าเสมอ 

3.7 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ  

บริษัทมีรายได้จากการสง่ออกสนิค้าไปจ าหน่ายในต่างประเทศ โดยในปี 2560 มีรายได้จากการสง่ออกร้อยละ 64 ของ
รายได้จากการขายรวม โดยการส่งออกดังกล่าวมีการขายเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่วัตถุดิบเกือบ
ทัง้หมดเป็นการสัง่ซือ้จากในประเทศ ท าให้บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน 
อาจส่งผลกระทบต่อการก าหนดราคาขายและยอดขายของบริษัท โดยหากเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึน้ รายได้จากการส่งออก
เมื่อแปลงค่าเป็นเงินบาทจะลดลง ซึง่สง่ผลกระทบในทางลบต่อรายได้และก าไรของบริษัทได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีการก าหนดนโยบายที่เหมาะสมเข้าท าสญัญาขายอตัรา
แลกเปลีย่นล่วงหน้าในทุกๆ เดือนเพื่อลดความผันผวน ของอตัราแลกเปลีย่นให้มีเสถียรภาพมากขึน้ มีการก าหนดราคาขาย
ในตลาดต่างประเทศ แต่ละครัง้ให้ครอบคลมุความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในระดับหนึ่ง ตลอดจนมีการติดตามข่าวสาร
ต่างๆอย่างใกล้ชิด เพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที โดยมีนโยบายการเ งินของบริษัท ซึ่งก าหนดให้ฝ่าย
บริหารและฝ่ายการเงินติดตามการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเป็นประจ าทุกเดือน 

 
3.8 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถอืหลักทรัพย์ 

3.8.1  ความเสี่ยงจากการมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอ านาจก าหนดนโยบายการบริหาร  

ปัจจุบัน ครอบครัวรักอริยะพงศ์ ถือหุ้นเสียงข้างมาก โดยคิดเป็นร้อยละ 73.78  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทหลงัเพิ่มทุน ซึ่งเป็นสดัส่วนที่ท าให้ครอบครัวรักอริยะพงศ์ ยังคงสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นได้
เกือบทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอื่นที่ต้องใช้เสยีงสว่นใหญ่ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ตลอดจน
เร่ืองที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ดังนัน้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท
อาจมีความเสีย่งจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อถ่วงดลุเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีการถ่วงดุลอ านาจดังกลา่ว บริษัทจึงได้
จัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และได้ก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน การมอบ
อ านาจให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชดัเจน มีการแต่งตัง้บคุคลภายนอก ที่เป็นอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทและ
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 5 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้สิน้ 10 ท่าน ซึง่ในจ านวนนีเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อ
ท าหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดลุการตดัสนิใจ และพิจารณาอนมุติัรายการต่างๆ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้บริษัทได้
ก าหนดมาตรการ การท ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจ ากัดการออกเสียงของผู้ที่เก่ียวข้อง 
นอกจากนีบ้ริษัทยงัจดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการว่าจ้างบริษัทผู้ช านาญการจากภายนอกที่ปฏิบติังานเป็นอิสระ
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และขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่หลกัในการดูแลระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามระบบที่ได้
ก าหนดไว้ ทัง้นี ้เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้นถงึความโปร่งใส และถ่วงดลุอ านาจในการบริหารงานของบริษัท 

3.8.2 ความเสี่ยงเร่ืองผลกระทบจากราคาหลักทรัพย์จากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ
ของบริษัทท่ีออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซ่ึงมีราคาใช้สิทธิต ่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนต่อประชาชนในครัง้นี ้  

ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 4/2556 เมื่อวนัที่ 28 ตลุาคม 2556 ได้มีมติอนมุติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) ชนิดระบุชื่อผู้ ถือ และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ ให้แก่ผู้บริหาร 
(รวมถงึผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ) และพนกังานของบริษัท (จดข้อจ ากดัการโอน) จ านวน 4,620,000 หน่วย อาย ุ4 ปี 
นบัจากวนัออกใบส าคัญแสดงสิทธิ อตัราการใช้สทิธิ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสทิธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั ราคาการใช้สิทธิ 10.125 
บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ซึ่งผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสทิธิจะเร่ิมทยอยใช้สทิธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัทได้ตัง้แต่ใบส าคญัแสดงสทิธิอายคุรบ 12 เดือน  

ราคาการใช้สิทธิดังกล่าว ต ่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนในครัง้นีเ้ท่ากับ 10.125 บาทต่อ
หุ้น หรือต ่ากว่าร้อยละ 25 ดังนัน้ ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงจากการมีต้นทุนในการถือหุ้นสามัญสงูกว่าต้นทุนการใช้สิทธิของ
ผู้บริหารและพนักงานที่ถือใบส าคัญแสดงสทิธิ และอาจมีความเสี่ยงที่ราคาหุ้นอาจลดต ่าลง หากผู้บริหารและพนกังานขาย
หุ้ นหลังการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ  นอกจากนี ้ผู้ ลงทุนจะมีผลกระทบต่อส่ วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) และ
ผลกระทบด้านสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในกรณีผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดง
สิทธิทัง้จ านวน โดยผู้ลงทุนจะมีส่วนแบ่งก าไรและสิทธิออกเสียงลดลงร้อยละ 1.52 ค านวณจากฐานทุนช าระแล้วภายหลงั
การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีจ านวนรวมทัง้สิน้ 304,620,000 หุ้น ส าหรับ
ผลกระทบด้านราคาหุ้น (Price Dilution) หากค านวณผลกระทบดงักล่าวโดยใช้ราคาเฉลี่ย 26.75 บาท ณ วนัที่ 29 ธันวาคม 
2560 จะมีผลกระทบทางลบต่อราคาหุ้นเพียงร้อยละ 0.9 

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดงักลา่วข้างต้นจะยงัไม่เกิดขึน้ทัง้หมดทนัที เนื่องจากเงื่อนไขของระยะเวลาการใช้สทิธิของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ก าหนดให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้หลงัจากมีอายุครบ 12 เดือนนับจากวันที่ออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิ ณ วนัที่ 25 มิถนุายน 2557 โดยสามารถใช้สิทธิครัง้แรกได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรร และในทกุๆ 6 เดือนหลงัวนัใช้สทิธิครัง้แรกสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 
ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 55 ร้อยละ 70 และร้อยละ 100 ของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแต่ละคน
ได้รับจัดสรร ซึ่งการจัดสรรโครงการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัทในครัง้นี ้ มีการใช้สิทธิครบตามรอบที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีใบส าคัญแสดงสิทธิที่ไม่ถูกใช้สิทธิ  และสิน้ผลไป 
จ านวน 251,920 หน่วย และจะครบอายโุครงการในวนัที่ 24 มิถนุายน 2561 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของสนิทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ส าคญั สรุปได้ดงันี  ้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ      

วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 117.67 เป็นเจ้าของ ไม่มี 
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 255.66 เป็นเจ้าของ ไม่มี 
3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 557.89 เป็นเจ้าของ ไม่มี 
4. เคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้ และเคร่ืองใช้ส านักงาน 36.35 เป็นเจ้าของ ไม่มี 
5. ยานพาหนะ 12.46 เป็นเจ้าของ  ไม่มี 
6. สนิทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตัง้ 68.09 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

รวม 1,048.12   
หมายเหตุ :  บริษัทมี อาคาร สว่นปรับปรุงอาคาร สว่นปรับปรุงท่ีดิน สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง รวมถึงเคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้ของสนิทรัพย์ดงักล่าว 

ตัง้อยู่บนท่ีดินซึง่บริษัทท าสญัญาเช่ากบัผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

  
4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สทิธิบตัร และลขิสทิธ์ิ รายละเอียด
มีดงันี ้

รายการ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ       

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

ลขิสทิธ์ิซอฟต์แวร์1/ 10.54 เป็นเจ้าของ ไม่มี 
เคร่ืองหมายการค้าและลขิสทิธ์ิ2/ 44.29 เป็นเจ้าของ ไม่มี 
ค่าออกแบบผลติภัณฑ์ 1.47 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

รวม 56.30   

หมายเหตุ :  1/ ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ ตดัจ าหนา่ย 3-10 ปี 
 2/ เคร่ืองหมายการค้า และลขิสิทธิ์ ตดัจ าหนา่ยตามอายุสิทธิบตัรหรือลขิสิทธิ์นัน้ๆ 

 
4.3 สัญญาที่ส าคัญของบริษัท 

4.3.1 สัญญาเช่า 

4.3.1.1  สญัญาเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน  

บริษัทท าสญัญาเช่าที่ดินเปล่า / ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง กับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เพื่อใช้เป็นที่ตัง้อาคาร
โรงงานและคลงัสนิค้าของบริษัท 2 แห่ง ดงันี ้
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4.3.1.1 โรงงานบางชัน ตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ขนาดที่ดิน 2 ไร่    
1 งาน 88.2 ตารางวา โดยบริษัทท าสญัญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง ได้แก่ อาคารโรงงาน ส านักงาน และสิ่งปลกู
สร้างต่างๆ รวมทัง้ได้ก่อสร้างสิง่ปลกูสร้างอื่นๆ เพิ่มเติมซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของบริษัทบนที่ดินเช่าดงักลา่ว  

4.3.1.2  โรงงานคลอง 13  ตัง้อยู่ที่ถนนทางหลวงชนบท ปท.3012 (เลียบคลอง 13 ฝ่ังตะวันตก) อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี ขนาดที่ดิน 97 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา โดยบริษัทท าสัญญาเช่าที่ดินเปล่า และได้ก่อสร้างอาคาร
โรงงานและสิง่ปลกูสร้างต่างๆ ซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของบริษัทบนที่ดินเช่าดงักล่าว 

สญัญาเช่าที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างที่โรงงานบางชนั มีอายสุญัญาเช่า 3 ปี และสามารถต่ออายุสญัญาเช่าได้คราว
ละ 3 ปี ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีการย้ายการผลิตจากโรงงานบางชันไปรวมกับโรงงานคลอง  13 เรียบร้อยแล้ว และ
ดัดแปลงโรงงานบางชันเดิมให้เป็นฐานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทัง้นี ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์ที่ไม่
สามารถเคลือ่นย้ายได้ ได้แก่ อาคาร สิง่ปลกูสร้าง และสนิทรัพย์อื่นๆ ที่บริษัทได้ลงทนุและติดตัง้อยู่บนที่ดินเช่าดงักล่าว 
มีมลูค่าตามราคาทนุ 15.26 ล้านบาท และมลูค่าตามบญัชีสทุธิ 6.65 ล้านบาท   

การท าสญัญาเช่าสินทรัพย์ที่โรงงานบางชันถือเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมติัจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยกรรมการที่มีส่วนได้
เสยีกบัการท ารายการไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสยีงในการประชมุเพื่ออนมุติัเร่ืองดงักล่าว  

สญัญาเช่าที่ดินโรงงานคลอง 13 มีอายุสญัญาเช่า 20 ปี โดยบริษัทได้ลงทนุก่อสร้างอาคารโรงงาน และสิ่งปลกูสร้าง
ต่างๆ บนที่ดินเช่าดังกล่าว ซึ่งได้เร่ิมก่อสร้างเมื่อปี 2553 การก่อสร้างได้แล้วเสร็จและเร่ิมสายการผลิตแรกในเดือน
เมษายน 2555 ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 สนิทรัพย์ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ได้แก่ อาคารโรงงานและสิ่งปลูก
สร้าง และสนิทรัพย์อื่นๆ ที่บริษัทได้ลงทนุและติดตัง้อยู่บนที่ดินเช่าดงักล่าว มีมลูค่าตามราคาทนุ 394.54 ล้านบาท และ
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ 271.26 ล้านบาท  

การท าสญัญาเช่าสนิทรัพย์ที่โรงงานคลอง 13 ถือเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน ซึง่ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนมุัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียกบัการท า
รายการไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสียงในการประชมุเพื่ออนมุัติเร่ืองดงักลา่ว  

ทัง้นี ้บริษัทได้จดัให้มีการประเมินราคาที่ดิน / ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง ที่บริษัทเข้าท าสญัญาเช่าทัง้สองแห่ง โดย  
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ คือ บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ตามรายงานการประเมินราคา เมื่อวนัที่ 7 
สงิหาคม 2556 และ 8 สงิหาคม 2556 โดยมีวตัถปุระสงค์การประเมินเพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะ 

1.1) สญัญาเช่าทีดิ่นพร้อมส่ิงปลูกสร้าง โรงงานบางชนั  

สรุปสาระส าคัญของสัญญา 
คู่สญัญา 
 
ความสมัพันธ์
ของคู่สัญญา
กบับริษัท 

ผูเ้ช่า :      บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 
ผูใ้ห้เช่า :  นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ 
นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามและประธานบริษัท และถือหุ้นบริษัทร้อยละ 
1.58 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท (สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560)  



29 
 

สรุปสาระส าคัญของสัญญา 
สินทรัพย์ตาม
สญัญาเช่า 

ที่ดิน อาคารโรงงาน และสิง่ปลกูสร้างต่างๆ 
โฉนดที่ดินเลขที่ 123454  เนือ้ที่ดิน  2 ไร่ 1 งาน 88.20 ตารางวา  
ตัง้อยู่เลขที่ 9/3 ซอยเสรีไทย 56 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10230 

อ า ยุ สัญญา
เช่า 

3 ปี เร่ิมตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิน้สดุสญัญาเช่าวันที่ 30 กันยายน 2562 และเมื่อครบอายุสญัญา
เช่า ผู้ เช่ามีสิทธิต่ออายสุญัญาเช่าได้อีกคราวละ 3 ปี ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเดิม โดยจะปรับขึน้ค่า
เช่าในอตัราร้อยละ 3.0 จากอตัราค่าเช่าสดุท้ายและปรับขึน้ทกุปีในอตัราเดียวกบัการปรับค่าเช่าแต่ละปี 

อตัราค่าเช่า อัตราค่าเช่าในปีที่ 1 (เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 425,220 บาท และ
อตัราค่าเช่าในปีที่ 2 (เดือนตลุาคม 2560 - กนัยายน 2561) มีอตัราค่าเช่าเดือนละ 437,977 บาท 

วิธีการก าหนด
อตัราค่าเช่า 

อ้างอิงจากการประเมินของผู้ ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ โดยมีอัตราค่าเช่าเร่ิมต้นในปีแรกส าหรับ
โรงงานและสิง่ปลกูสร้างต่างๆ เท่ากบัราคาประเมินค่าเช่าอาคารโรงงาน และบวกด้วยค่าเช่าที่ดินส่วนที่
เหลอืต่อปี เท่ากบัร้อยละ 5 ของราคาประเมินที่ดิน และในปีที่ 2 และ 3 ปรับเพิ่มค่าเช่าร้อยละ 3.0 ต่อปี  

ราคาประเมิน ราคาซือ้ขายตลาด 
- ที่ดิน : 34.59 ล้านบาท (ค านวณอัตราค่าเช่าต่อปีเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาประเมินที่ดินส่วนที่ท า
สญัญาเช่า เท่ากบัค่าเช่าที่ดิน 53,586 บาท/เดือน) 
- อาคาร : 14.29 ล้านบาท (ราคาประเมินอาคารและสิง่ปลกูสร้างทัง้หมด) 

ราคาค่าเช่าตลาด (เฉพาะสว่นที่ท าสญัญาเช่า) 
- พืน้ที่สว่นโรงงาน         130 บาท/ตรม./เดือน 
- พืน้ที่สว่นส านกังาน     169บาท/ตรม./เดือน 

รวมค่าเช่าอาคาร      335,550 บาท/เดือน 
- ชือ่ผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ 
- วนัทีป่ระเมิน
ราคา 

บริษัท เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากดั  
วนัที่ 31 กรกฎาคม 2556 

เ งื่ อนไขขอ ง
สัญญาเช่าที่
ส าคญั 

- ภายหลงัสิน้สดุสญัญาแล้ว และผู้ เช่าไม่ประสงค์จะเช่าสถานที่ต่อ และผู้ให้เช่ามีความประสงค์จะขาย
ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างอื่นๆตามสญัญานี ้ผู้ ให้เช่าตกลงให้สิทธิแก่ผู้ เช่าเลือกซือ้ได้ก่อนผู้ซือ้รายอื่นๆ 
ในราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
- ผู้ เช่าสามารถบอกเลิกสญัญาเช่าก่อนครบก าหนดระยะเวลาในสญัญาได้ โดยผู้ เช่าบอกกล่าวให้ผู้ให้
เช่าทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 60 วนั แต่ผู้ให้เช่าไม่สามารถบอกเลิกสญัญาก่อน
ครบก าหนดระยะเวลาได้ ทัง้นี ้หากครบก าหนดอายสุญัญาแล้ว ผู้ให้เช่าไม่ประสงค์จะให้ผู้ เช่าเช่าพืน้ที่
อีกต่อไป ผู้ ให้เช่าต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ เช่าทราบก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาตามสญัญาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
- เมื่อครบก าหนดสญัญาเช่านีแ้ล้ว  และไม่มีการต่อระยะเวลาการเช่า หรือไม่ว่าสญัญาเช่าสิน้สุดลง
ด้วยเหตุใดๆ ผู้ เช่ายินยอมให้อาคารโรงงาน และสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่สร้างบนที่ดินที่เช่าก่อนและ/หรือ
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ภายในระยะเวลาที่เช่าตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ ให้เช่าทัง้สิน้ โดยผู้ ให้เช่าไม่ต้องช าระค่าสิ่งปลกูสร้าง
ดังกล่าว เว้นแต่หาก ผู้ ให้เช่าไม่ประสงค์จะได้กรรมสิทธ์ิจากสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวที่ผู้ เช่าได้ท าการ
ก่อสร้างไว้ จะสามารถเรียกให้ผู้ เช่ารือ้ถอนสิง่ปลกูสร้างดังกลา่วด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ เช่าเองก็ได้  
- กรณีสญัญาสิน้สดุลงด้วยผู้ให้เช่าตกเป็นผู้ ผิดสญัญา ผู้ให้เช่าต้องช าระค่าก่อสร้างอาคารโรงงาน และ
สิ่งก่อสร้างอื่นใดที่ผู้ เช่าได้ก่อสร้างต่อเติมขึน้มาก่อนและ/หรือภายในเวลาที่เช่า ให้แก่ผู้ เช่าในราคา
ตลาด และ/หรือราคาที่ประเมินโดยผู้ ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งคู่สัญญาตกลงเห็นชอบร่วมกันคัดเลือกผู้
ประเมินราคา  

1.2) สญัญาเช่าทีดิ่น โรงงานคลอง 13 

สรุปสาระส าคัญของสัญญา 
คู่สญัญา 
 
ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา
กบับริษัท 
 

ผูเ้ช่า :      บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 
ผูใ้ห้เช่า :  คณะบคุคลรักอริยะพงศ์ 
ประกอบด้วยบุคคล 6 ท่าน ได้แก่ นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ นายอดิศักด์ิ รักอริยะพงศ์ 
นางสมนกึ ไอศรูย์พิศาลศิริ นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และ
นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ ซึง่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทซึ่ง
ถือหุ้นบริษัทรวมกันร้อยละ 73.86 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
(สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560) 

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

อายสุญัญาเช่า 20 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2556 สิน้สดุสญัญาเช่าวนัที่ 30 กนัยายน 2576 
อตัราค่าเช่า อตัราค่าเช่าในปีที่ 4 (เดือนตลุาคม 2559 - กนัยายน 2560) เป็นเดือนละ 162,365 บาท 

และค่าเช่าในปีที่ 5 (เดือนตลุาคม 2560 - กนัยายน 2561) เป็นเดือนละ 165,612 บาท 
วิธีการก าหนดอตัราค่าเช่า อ้างอิงจากการประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ โดยมีอตัราค่าเช่าต่อปีเร่ิมต้น

ในปีแรกเท่ากบัร้อยละ 5  ของราคาประเมินที่ดิน และเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.0 ต่อปี ตลอดอายุ
ของสญัญาเช่า  

ราคาประเมิน ที่ดิน : 61.20 ล้านบาท 
  - ชือ่ผูป้ระเมินราคาอิสระ 
  - วนัทีป่ระเมินราคา 

บริษัท เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากดั  
วนัที่ 30 กรกฎาคม 2556 

เ งื่ อนไขของสัญญาเช่ าที่
ส าคญั 
 

- เมื่อพ้นระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ในสัญญาฉบับนี ้ ผู้ ให้เช่าตกลงว่า หากผู้ เช่า
ประสงค์จะซือ้ทรัพย์สินที่เช่าจากผู้ ให้เช่า ผู้ ให้เช่าจะขายทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้ เช่า 
โดยผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าจะเลือกผู้ ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฝ่ายละหนึ่งราย และ
ให้ใช้ราคาเฉลีย่ของราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระทัง้สองราย (“ราคาประเมิน
เฉลีย่”) เป็นราคาในการซือ้ขายทรัพย์สนิที่เช่า  
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- ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี ้ผู้ ให้เช่าตกลงจะไม่น าสถานที่ที่เช่าไปขาย
ให้แก่บคุคลอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และหากผู้ให้เช่าประสงค์จะขายที่ดินที่ให้เช่า
และสิง่ปลกูสร้างของผู้ ให้เช่าบนที่ดินดังกล่าว (ถ้ามี) เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า 20 
ปี ตามสญัญาฉบบันี ้ ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อักษร
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ปี ก่อนครบระยะเวลาการเช่าตามสญัญา ทัง้นี ้การที่ผู้ ให้เช่า
แจ้งให้ผู้ เช่าทราบไม่เป็นการตดัสทิธิของผู้ เช่าในการซือ้ทรัพย์สนิที่เช่าจากผู้ให้เช่า 
- เมื่อครบระยะเวลาการเช่า 20 ปี แล้ว ผู้ ให้เช่าจะต้องเสนอขายทรัพย์สินที่เช่าให้แก่    
ผู้ เช่าหรือเสนอให้ผู้ เช่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อ โดยหากผู้ ให้เช่าเลือกที่จะเสนอขาย
ทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้ เช่า จะต้องเสนอขายในราคาประเมินเฉลี่ย (ราคาซือ้ขายให้
ค านวณเฉพาะที่ดินไม่รวมสิ่งปลกูสร้างในทรัพย์สินที่เช่า) หากผู้ เช่าปฏิเสธที่จะซือ้
ทรัพย์สินที่เช่า หรือไม่ตอบรับค าเสนอของผู้ ให้เช่าภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับค า
เสนอ ผู้ให้เช่า จงึจะมีสทิธิขายที่ดินและสิ่งปลกูสร้างของผู้ ให้เช่าบนที่ดินดังกลา่ว(ถ้า
มี)ให้แก่บคุคลอื่นเมื่อครบระยะเวลาการเช่า 20 ปี ตามสญัญาแล้ว 
- หากผู้ ให้เช่าเลือกให้ผู้ เช่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อ ผู้ ให้เช่าจะต้องเสนอให้ผู้ เช่าเช่า
ทรัพย์สินที่เช่าต่อโดยผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าจะตกลงระยะเวลาการเช่า อัตราค่าเช่า 
ข้อก าหนด และเงื่อนไขการเช่าร่วมกนั ทัง้นี ้ผู้ให้เช่าต้องเสนอให้เช่าทรัพย์สนิที่เช่าแก่ 
ผู้ เช่าก่อนบคุคลอื่น 
- ผู้ เช่าสามารถบอกเลิกสญัญาเช่าก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามสญัญานีไ้ด้ โดยผู้
เช่าบอกกลา่วให้ผู้ ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 60 วนั แต่ผู้ ให้
เช่าไม่สามารถบอกเลกิสญัญาก่อนครบก าหนดระยะเวลาได้  
- เมื่อครบก าหนดสญัญาเช่านีแ้ล้ว  และผู้ เช่ามิได้ตกลงซือ้ทรัพย์สินที่เช่า หรือไม่มีการ
ต่อระยะเวลาการเช่า หรือไม่ว่าสญัญาเช่าสิน้สดุลงด้วยเหตุใดๆ เว้นแต่กรณีผู้ ให้เช่า
ผิดสญัญา ผู้ เช่ายินยอมให้อาคารโรงงาน และสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่สร้างบนที่ดินที่เช่า
ก่อนและ/หรือภายในระยะเวลาที่เช่าตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ ให้เช่าทัง้สิน้ โดยที่ผู้ ให้
เช่าไม่ต้องช าระราคาค่าสิ่งปลกูสร้างดังกล่าว  เว้นแต่หาก ผู้ ให้เช่าไม่ประสงค์จะได้
กรรมสิทธ์ิจากสิ่งปลกูสร้างดังกล่าวที่ผู้ เช่าได้ท าการก่อสร้างไว้ จะสามารถเรียกให้     
ผู้ เช่ารือ้ถอนสิง่ปลกูสร้างดงักลา่วด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ เช่าเองก็ได้ 
- กรณีสญัญาสิน้สดุลงด้วยผู้ ให้เช่าตกเป็นผู้ ผิดสญัญา ผู้ ให้เช่าต้องช าระค่าก่อสร้าง
อาคาร โรงงาน และสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่ผู้ เช่าได้ก่อสร้างต่อเติมขึน้มาก่อนและ/หรือ
ภายในเวลาที่เช่าให้แก่ผู้ เช่า ในราคาประเมินเฉลี่ยส าหรับอาคารและสิ่งปลกูสร้า ง
ดงักลา่ว   
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1.3) สญัญาเช่าอาคารส านกังานพระรามเก้า 

สรุปสาระส าคัญของสัญญา 
คู่สญัญา 
 

ผูเ้ช่า :      บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 
ผูใ้ห้เช่า :  บริษัท เชียงใหม่ ชาร์ลมิชเชล จ ากดั 

ความสัมพันธ์ของคู่ สัญญากับ
บริษัท 

 -ไม่ม-ี 

สนิทรัพย์ตามสญัญาเช่า อาคาร 2 ชัน้คร่ึง เนือ้ที่รวมประมาณ 600 ตารางเมตร 
ตัง้อยู่ เลขที่  2 ซ.พระรามเก้า 28 ถ.พระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 

อายสุญัญาเช่า 1 ปี เร่ิมตัง้แต่วันที่ 26 สิงหาคม 2559 สิน้สดุสญัญาเช่าวันที่ 26 กันยายน 2560 
และต่อสญัญาใหม่ เร่ิมตัง้แต่วันที่ 27 กันยายน 2560 สิน้สดุสญัญาเช่าวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2560 

อตัราค่าเช่า 162,540 บาทต่อเดือน 
 เงื่อนไขการปรับขึน้ค่าเช่า : เมื่อมีการต่อสญัญาจะปรับขึน้ค่าเช่าร้อยละ 5 

1.4) สญัญาเช่าอาคารส านกังานรามค าแหง 

สรุปสาระส าคัญของสัญญา 
คู่สญัญา 
 

ผูเ้ช่า :      บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 
ผูใ้ห้เช่า :  บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จ ากดั 

ความสัมพันธ์ของคู่ สัญญากับ
บริษัท 

 -ไม่ม-ี 

สนิทรัพย์ตามสญัญาเช่า อาคาร เอส.พี. อาเขต ชัน้ 3 เนือ้ที่รวมประมาณ 1,507.7 ตารางเมตร 
ตัง้อยู่เลขที่ 71 ถ.รามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 

อายสุญัญาเช่า 3 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 16 กนัยายน 2560 สิน้สดุสญัญาเช่าวนัที่ 15 กนัยายน 2563 
อตัราค่าเช่าและค่าบริการ 618,157 บาทต่อเดือน 

1.5) สญัญาเช่าอาคารเก็บสินคา้ 

สรุปสาระส าคัญของสัญญา 
คู่สญัญา 
 

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

ความสัมพันธ์ของคู่ สัญญากับ
บริษัท 

 -ไม่ม-ี 

สนิทรัพย์ตามสญัญาเช่า อาคารหมายเลข 1 เป็นพืน้ที่ทัง้หมด 3,150 ตารางเมตร 
ตัง้อยู่เลขที่ 53 หมู่ 4 ต าบลชมุพล อ าเภอองค์รักษ์ จงัหวดันครนายก 26120 

อายสุญัญาเช่า 1 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 สิน้สดุสญัญาเช่าวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
อตัราค่าเช่า 200,000 บาทต่อเดือน 
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4.3.2 สัญญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่าย 

คู่สัญญา /  
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

สาระส าคัญของบริการตามสัญญา ระยะเวลาสัญญา 

1. สญัญาระหว่างบริษัท (“เจ้าของ
สนิค้า”) กบับริษัท แมส มาร์เก็ต
ติง้ จ ากดั  (“ผู้จดัจ าหน่าย”) 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท:  -ไม่มี - 

บริษัทขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทตามที่
ก าหนดในสญัญาให้แก่ผู้ จัดจ าหน่าย  เพื่อ
น าไปจัดจ าหน่ายในร้านค้าปลีกและขายส่ง
ในประเทศที่ เป็น Traditional Trade และ
ไม่ใช่ Chain Store โดยผู้จดัจ าหน่ายจะได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นร้อยละของราคาขายสินค้า
ให้ร้านค้าสง่ 

ระยะเวลา 2  ปี (วันที่  7 เมษายน 
2558 –  6 เ มษายน  2560)  แ ละ
สามารถต่ออายุโดยอัตโนมติั งวดละ 
2 ปี ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา 

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

ความสมัพนัธ์กบับริษัท:  -ไม่มี - 

บริษัทขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทตามที่
ก าหนดในสญัญาให้แก่ผู้จัดจ าหน่าย  เพื่อ
น าไปจดัจ าหน่ายในร้านค้าปลีกและร้านค้า
สง่ในประเทศที่ไม่ใช่ Chain Store โดยผู้จัด
จ าหน่ายจะได้รับค่าตอบแทนเป็นร้อยละ
ของราคาขายสนิค้าให้ร้านค้าสง่  

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

 
4.3.3 การประกันภัยทรัพย์สิน 

บริษัทได้ท าประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน รวมถึงการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก  ส าหรับโรงงานบางชัน และ
โรงงานคลอง 13 ทนุประกนัรวมทัง้สิน้ 1,299.20 ล้านบาท ซึง่ครอบคลมุมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สนิที่ท าประกันภัย
ดังกล่าว และท าประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทุนประกัน 10 ล้านบาท รายละเอียดสรุปได้
ดงันี ้

ประเภทกรมธรรม์ 
บริษัท
ประกัน 

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
ทุนประกัน 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ประกันภัย 

ผู้เอาประกันภัย 

1. กรมธรรม์ประกนัความ
เสีย่งภัยทรัพย์สนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ.  
ชบับ์สามัคคี
ประกนัภัย 

เลขที่  8,18,19 หมู่  7 ต าบลพืชอุดม       
อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 และ 
เลขที่ 9/3 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคัน
นายาว กรุงเทพฯ 10230 
ความคุ้มครอง 
- สิ่งปลกูสร้างตัวอาคาร รวมถึงส่วน
ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ฯลฯ  
- เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้และอุปกรณ์
ส านัก ง าน  รวม เ ค ร่ื อ งตก แ ต่ ง
ส านกังาน 
- เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอปุกรณ์  
- สต๊อกสนิค้าส าเร็จรูป สนิค้าระหว่าง
ผลติ วตัถดิุบ และบรรจภุัณฑ์ 

ขยายความคุ้มครอง  

1,249.20* 31 ส.ค. 60 - 
31 ส.ค. 61 

บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั 
(มหาชน) 

 
 
 
 



34 
 

ประเภทกรมธรรม์ 
บริษัท
ประกัน 

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
ทุนประกัน 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ประกันภัย 

ผู้เอาประกันภัย 

- ความสูญ เ สียห รือ เ สียหาย ต่อ
อปุกรณ์ไฟฟ้า 
-  การแตกหกัของกระจกผนงัอาคาร 
จากอบุติัเหตจุากปัจจยัภายนอก 
-  การลักทรัพย์ซึ่งได้เข้าไปหรือออก
จากอาคารที่เอาประกนัภัย  
-  การลักทรัพย์ที่ ไม่ปรากฎร่องรอย
การงดัแงะ 
-   ค วาม เ สียหาย ต่อ เ ค ร่ื อ ง จั ก ร
หยดุชะงกั 
-   ความสูญเสียห รือ เสียหาย ต่อ
อุบัติเหตุและการลักทรัพย์ที่ปรากฎ
ร่ อ ง ร อ ยก า ร งั ด แ ง ะ ต่ อ อุ ป ก ร ณ์
อิเลค็ทรอนิกส์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
-  ความสญูเสยีของเงิน  
-  ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งผู้
เอาประกนัภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย 
ส าหรับความบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
ห รือ เ สี ยหาย ต่อท รัพ ย์สินอันสืบ
เนื่องมาจากอบุติัเหตุจากการประกอย
ก า ร ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ธุ ร กิ จ ที่ เ อ า
ประกนัภัน 
- การประกนัภัยธุรกิจหยุดชะงัก 50.00* 

*หมายเหตุ จ ากัดความคุ้มครอง กรณีท่ีเกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายจากภัยน า้ท่วม (จ ากัดวงเงินความรับผิดชอบทัง้ 2 ส่วน คือ ส่วนที 1 การ
ประกันภัยความเส่ียงภัยทรัพย์สิน และส่วนท่ี 2 การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงกั) วงเงินไม่เกิน 500.00 ล้านบาท ต่อเหตุการณ์แต่ละครัง้และ
ตลอดระยะเวลาประกนัภยั 
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4.4 เคร่ืองหมายการค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

บริษัทเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าหรือตราสนิค้า (Brand Logo) ซึง่ได้จดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สนิทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ “เซ็ปเป้” “บิวติ ดริง้ค์” “โมกุ โมกุ” เป็นต้น โดยการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าแต่ละ
เคร่ืองหมายมีอาย ุ10 ปี นบัแต่วนัที่จดทะเบียนและสามารถต่ออายไุด้คราวละ 10 ปี และบริษัทยงัมีเคร่ืองหมายการค้า
ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง ได้แก่ “Mogu Mogu” เป็นต้น  

นอกจากนี ้ บริษัทได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้ เดียว (Exclusive) ตามสญัญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า ที่
บริษัท (“ผู้ รับอนุญาต”) ท ากับบริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (“ผู้ ให้อนุญาต”) (เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกับบริษัท มี
กลุ่มครอบครัวรักอริยะพงศ์ ถือหุ้นร้อยละ 100) ส าหรับการใช้เคร่ืองหมายการค้าทุกรายการที่ บริษัท เซปเป้ คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด เป็นเจ้าของ ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิต จ าหน่าย และ
โฆษณาการจ าหน่ายสนิค้าของบริษัท โดยไม่มีค่าตอบแทน เป็นระยะเวลา 20 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2556 จนถึง 
30 กันยายน 2576 ซึ่งเคร่ืองหมายการค้าที่บริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้ดังกล่าวเป็นเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนใน
ต่างประเทศทัง้หมด เช่น ประเทศอิสราเอล ประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เคร่ืองหมายการค้ามีอายุ 10 ปี 
นบัแต่วนัที่จดทะเบียนและสามารถต่ออายไุด้ โดยบริษัทอยู่ระหว่างการด าเนินการโอนเคร่ืองหมายการค้าเหลา่นัน้มา
จดทะเบียนในนามของบริษัท  

บริษัทจะท าการต่ออายเุคร่ืองหมายการค้า เมื่อถงึก าหนดเวลาต่ออาย ุนอกจากนี ้เมื่อบริษัทมีการออกผลติภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้าใหม่ๆ บริษัทหรือบริษัทย่อยจะด าเนินการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าใหม่ตามความเหมาะสม 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 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 ค353905 

(ไทย) 

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

เลขทะเบียน  
(ประเทศที่จด

ทะเบียน) 

ระยะเวลา 

5 

 

บริษัท 171115878 

(ไทย) 

18 มี.ค. 2558 – 17 มี.ค. 
2568 

 

 

6 

 

บริษัท 171102579 

(ไทย) 

15 พ.ย. 2556 – 15 พ.ย. 
2566 

 

7 

 

บริษัท  4-2010-006531  
(PHILIPPINES) 

6 ม.ค. 2554 - 6 ม.ค. 
2564 

8 
 

บริษัท  4-2014-013969 

(PHILIPPINES) 

11 พ.ย. 2557 - 11 พ.ย. 
2567 

9 

 

บริษัท  D00 2010 039941    
(INDONESIA) 

5 พ.ย. 2553 - 5 พ.ย. 
2563 

10 

 

บริษัท  D00 2008 030571  
(INDONESIA) 

22 ส.ค. 2551 - 22 ส.ค. 
2561 

11 
 

บริษัท    013443544  

(EU) 

10 พ.ย. 2557 - 10 พ.ย. 
2567 

12 

 

บริษัท  007071053 

(EU) 

16 ก.ค. 2551 - 16 ก.ค. 
2561 

13 

 

บริษัท   009705773 

(EU) 

02 ก.พ. 2554 - 02 ก.พ. 
2564 

14 
   

บริษัท  4923794 

 (U.S.A.) 

05 พ.ย. 2557 - 05 พ.ย. 
2567 

15 

 

บริษัท  4187527 

 (U.S.A.) 

03 ก.พ. 2554 - 03 ก.พ. 
2564 
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4.5 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดงันี ้

บริษัทย่อย 
วันที่บริษัท         
เข้าลงทุน 

ทุนช าระ
แล้ว 

(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นของ
บริษัท  
(ร้อยละ) 

มลูค่าเงิน
ลงทุนตาม
ราคาทุน  
(ล้านบาท) 

สัดส่วนต่อมลูค่า
สินทรัพย์รวมของ

บริษัท 
(ร้อยละ) 

บริษัทย่อยทางตรง 
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 ากัด 
(“Sappe Holding”) 

8 พฤษภาคม 
2558 

197.00 100.00 197.00 7.14 

บริษัทย่อยทางออ้ม 
1. Sappe Trading (Hong Kong) 

Company Limited  
   (“Sappe Trading Hong Kong”) 

23 มถินุายน 
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 0.51 

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

1 พฤศจกิายน 
2559 

10.17 100.00 10.17 0.37 

บริษัทร่วมทางออ้ม 
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จ ากัด* (“All Coco”)  
(เดิมชื่อ: บริษัท โคโคนทั แฟคทอร่ี จ ากดั 
จดทะเบียนเปลีย่นชื่อบริษัทเมือ่วนัที ่31 
มกราคม 2560) ซึ่งมบีริษัทย่อย ดงันี ้
- บริษัท ออล โคโค จ ากัด 

- บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จ ากัด 

3 ตลุาคม 
2559 

168.00 40.00 142.18 5.15 

4.6 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่มีความเก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลกัของบริษัท ที่มีศักยภาพในการสร้างผลก าไรและมี
โอกาสในการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มความสามารถในการท าก าไรของบริษัท หรือเป็นธุรกิจที่เอือ้ประโยชน์ (Synergy) ให้กับ
บริษัท โดยสามารถสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัทให้มีความครบวงจรมากขึน้ หรือสร้างมลูค่าเพิ่ม (Value Added) 
ให้แก่ธุรกิจของบริษัท  

บริษัทได้ก าหนดนโยบายการควบคุมและก ากับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทนุ เพื่อให้
สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท 
รวมทัง้มีมาตรการในการติดตามการบริหารของบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยหากเป็น
การลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคมุและก าหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ และ
เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ ถือหุ้น โดยผู้แทนของบริษัทมีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการ
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บริษัทได้พิจารณาไว้ ส าหรับการลงทนุในบริษัทร่วม บริษัทไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุมมากนัก ทัง้นีก้ารจะสง่ตัวแทนเข้าร่วม
เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึน้กับข้อตกลง
ร่วมกนัเป็นส าคญั 

ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยทางตรง 2 บริษัท โดยมีการก ากับ ดูแล และติดตามการด าเนินงานของบริษัท
ย่อยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้ก าหนดไว้ ซึง่ปัจจบุนับริษัทได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัทในการแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบติัและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการใน Sappe Holding ได้แก่ 
นายอดิศักด์ิ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และ นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์  อย่างไรก็ตาม ส าหรับ Sappe 
Europe s.r.o เนื่องด้วยข้อจ ากดัทางกฎหมายของประเทศสโลวาเกีย ที่ก าหนดให้กรรมการที่จะด ารงต าแหน่งนัน้ ต้องมีภูมิล าเนา
อยู่ในประเทศสโลวาเกีย จงึท าให้การแต่งตัง้ตัวแทนจากบริษัทเพื่อเป็นกรรมการใน Sappe Europe s.r.o ตามนโยบายการ
ควบคมุและก ากบัดแูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีความยุ่งยากในทางปฏิบัติ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท จงึได้อนมุัติการ
ก าหนดกฎบัตรส าหรับคณะกรรมการและตารางอ านาจด าเนินการของ  Sappe Europe s.r.o เพื่อให้คณะกรรมการของ 
Sappe Europe  s.r.o ยดึถือและปฏิบติัตาม เพื่อให้บริษัทใช้เป็นมาตรการเพื่อก ากบัดแูล Sappe Europe s.r.o ได้ทนัที 
ทัง้นี ้บริษัทมีการลงทุนในบริษัทร่วม 1 บริษัท คือ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จ ากัด (“All Coco”) ผ่านทาง Sappe Holding ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท รวมเป็นเงินลงทนุทัง้สิน้ 143.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของทนุจดทะเบียนของ All Coco โดย 
All Coco ถือหุ้นทัง้หมดในบริษัท ออล โคโค จ ากัด และบริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จ ากัด และประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
อาหาร เคร่ืองด่ืม แปรรูปจากมะพร้าว ภายใต้ย่ีห้อสินค้า ALL COCO ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด อาทิ 1) น า้มะพร้าว
บรรจุขวด 2) ไอศกรีมมะพร้าว 3) พุดดิง้มะพร้าวน า้หอม นอกจากนี ้กลุ่มผู้ ถือหุ้ นเดิมของ All Coco  ตกลงให้ Sappe 
Holding มีสิทธิซือ้หุ้นจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นเดิมของ All Coco ในจ านวนรวมไม่เกินร้อยละ 11 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัท ภายหลงั 2 ปีจากวันที่ท าการซือ้ขายหุ้นเพิ่มทุนเสร็จสมบูรณ์ และมีสิทธิซือ้หุ้นจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นเดิมเพิ่มเติมอีก
จ านวนรวมไม่เกินร้อยละ 9 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ภายหลงั 4 ปีจากวนัที่ท าการซือ้ขายหุ้นเพิ่มทนุเสร็จ
สมบูรณ์ โดยราคาซือ้ขายหุ้นตามสิทธิจะเท่ากับราคาประเมินของหุ้น All Coco ซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่กลุม่     
ผู้ ถือหุ้นเดิมของ All Coco และ Sappe Holding ร่วมกันแต่งตัง้ โดยปัจจุบันกรรมการของ All Coco มีจ านวน 5 ท่าน คือ   
นางวราภรณ์ มนัสรังษี นางตระการจิต สธีุโสภณ นายเข็มทัศน์ มนัสรังษี นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และนายอดิศักด์ิ                
รักอริยะพงศ์  
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

บริษัทถกูบริษัท น าเข้าและสง่ออก ปักก่ิงตงฟางคว่ายฉวน จ ากดั ฟ้องเป็นจ าเลยในคดีแพ่งเร่ืองผิดสญัญาตัวแทน
จ าหน่ายและสัญญาส่งเสริมการตลาด ณ ศาลประชาชนเขตเฟิงถายกรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 20 
มกราคม 2560 เรียกร้องเงินจ านวน 3,150,000 หยวน (ประมาณ 15 ล้านบาท) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 บริษัทย่ืน      
ค าร้องต่อศาลให้พิจารณายกฟ้องเนื่องจากศาลประชาชนเขตเฟิงถายกรุงปักก่ิงไม่มีอ านาจพิจารณาคดีนี ้โดยให้เหตุผลว่า
บริษัทไม่เคยมีการท าสญัญาเป็นลายลกัษณ์อักษรกับโจทก์ที่ประเทศจีน บริษัทไม่ใช่บริษัทที่จัดตัง้ตามกฎหมายจีน ศาลที่
ประเทศไทยเท่านัน้ที่มีอ านาจพิจารณาคดีนี ้ ปัจจบุนัอยู่ระหว่างรอผลพิจารณาค าร้อง 
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

บริษัท :  บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :  ประกอบธุรกิจผลติและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมเพื่อสขุภาพ   

ที่ตัง้ส านักงานและโรงงาน : 1)  ส านกังานใหญ่ และศูนย์วิจยัและพฒันาของบริษัท   

 เลขที่ 9/3 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอยเสรีไทย 56 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว 
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 71อาคาร S.P. Arcade ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
  กรุงเทพฯ 10240 

เลขทะเบียนบริษัท :  0107556000591 

Home Page :  www.sappe.com 

โทรศัพท์ :  0-2319-4949 

โทรสาร :  0-2319-7337 

อีเมลนักลงทุนสัมพันธ์  : ir@sappe.com 

ทุนจดทะเบียน :  304,620,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 304,620,000 หุ้น  
  มลูค่าหุ้นละ 1 บาท  

ทุนช าระแล้ว : 304,368,080 บาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 304,368,080 หุ้น  
  มลูค่าหุ้นละ 1 บาท (ข้อมูล ณ วนัที ่13 มกราคม 2561)   
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6.1 ข้อมูลบริษัทย่อย บริษัทย่อยทางอ้อม และบริษัทร่วมทางอ้อม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีบริษัทย่อยทัง้หมด 2 แห่ง บริษัทย่อยทางอ้อมทัง้หมด 3 แห่ง และบริษัทร่วมทางอ้อม    
3 แห่ง ดงันี ้

บริษัทย่อย 

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

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

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

ส านกังาน   : เลขที่ 8 หมู่ 7 ต าบลพืชอดุม อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 
ทนุจดทะเบียน   : 197,000,000 บาท 
มลูค่าหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว  : 197,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน 
ราคาต่อหุ้น  : 10 บาท 
ชนิดของหุ้น   : หุ้นสามญั 
จ านวนหุ้นที่บริษัทถือ : ร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

 
บริษัทย่อยทางอ้อม 

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

ส านกังาน  : RM 907, 9/F KENBO COMM BLDG, 335-339 QUEEN'S RD, WEST, HK 
ทนุจดทะเบียน   : 100,000 ดอลลา่ร์ฮ่องกง (ประมาณ 0.45 ล้านบาท) 
มลูค่าหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว : 100,000 ดอลลา่ร์ฮ่องกง คิดเป็นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน 
ราคาต่อหุ้น  : 10 ดอลลา่ร์ฮ่องกง 
ชนิดของหุ้น   : หุ้นสามญั 
จ านวนหุ้นที่บริษัทถือ  : 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) 
มลูค่าหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว : 3,000,000 ดอลลา่ร์ฮ่องกง คิดเป็นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน 
ราคาต่อหุ้น  : 10 ดอลลา่ร์ฮ่องกง 
ชนิดของหุ้น   : หุ้นสามญั  
จ านวนหุ้นที่บริษัทถือ  : บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

100) ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
 

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

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

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

มกราคม 2560 
มลูค่าหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว : ยงัไม่ได้ช าระทนุจดทะเบียน 
จ านวนหุ้นที่บริษัทถือ    : Sappe Hong Kong Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เซ็ปเป้ 

โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100) ถือหุ้ น  
ร้อยละ 100  

 
บริษัทร่วมทางอ้อม 

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

ส านกังาน  : เลขที่ 139/6  หมู่ 2 ต าบลหลกัสาม  อ าเภอบ้านแพ้ว จงัหวดัสมทุรสาคร 
ทนุจดทะเบียน  : 168,000,000 บาท 
มลูค่าหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว  : 168,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน 
ราคาต่อหุ้น : 100 บาท 
ชนิดของหุ้น  : หุ้นสามญั 
จ านวนหุ้นที่บริษัทถือ   :  บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ  

100) ถือหุ้นร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
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2)  บริษัท ออล โคโค จ ากัด : จดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศไทย ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม แปรรูป
ผลติภัณฑ์จากมะพร้าว ภายใต้ย่ีห้อสนิค้า ALL COCO 

ส านกังาน  : เลขที่ 98/38  หมู่ 6 ต าบลบางเมืองใหม่  อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  
  จงัหวดัสมทุรปราการ 
ทนุจดทะเบียน  : 15,000,000 บาท 
มลูค่าหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว  : 15,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน 
ราคาต่อหุ้น : 100 บาท 
ชนิดของหุ้น  : หุ้นสามญั 
จ านวนหุ้นที่บริษัทถือ   :  บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จ ากัด (บริษัทร่วมทางอ้อมของบริษัท) ถือหุ้นร้อยละ 

100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

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

ส านกังาน  : เลขที่ 98/38  หมู่ 6 ต าบลบางเมืองใหม่  อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  
  จงัหวดัสมทุรปราการ 
ทนุจดทะเบียน  : 2,430,000 บาท 
มลูค่าหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว  : 2,430,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน 
ราคาต่อหุ้น : 100 บาท 
ชนิดของหุ้น  : หุ้นสามญั 
จ านวนหุ้นที่บริษัทถือ   : บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จ ากัด (บริษัทร่วมทางอ้อมของบริษัท) ถือหุ้นร้อยละ 

100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
 

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 
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2) ผู้สอบบัญชี   
1. คณุสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง เลขทะเบียนผู้สอบ   4409  
2. คณุบณัฑิต ตัง้ภากรณ์  เลขทะเบียนผู้สอบ   8509                  
3. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล เลขทะเบียนผู้สอบ   5752  
ส านักงาน : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั (“KPMG”)  
1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 50-51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 
โทรศพัท์ :  02-677-2000 
 
3) ผู้ประสานงาน  
- นางสาวศรัณยา ธนาวดี   เลขานกุารบริษัท 
- นางสาววรรณรวี จนัทร์ภูชงค์  ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท  
โทร. 02-319-4949 ต่อ 4191,2503  E-mail: saranya.th@sappe.com , Wanrawee.ja@sappe.com  
- นายชินวิทย์ เลศิบรรณพงษ์   ฝ่ายนักลงทนุสมัพนัธ์ 
โทร 02-319-4949 ต่อ 312   E-mail: ir@sappe.com 
 

6.3 ข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 - ไม่มี - 

 

mailto:saranya.th@sappe.com
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ส่วนที่ 2 
การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

 
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

  ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 304,620,000 บาท เรียกช าระแล้ว 303,079,938 บาท เป็น
หุ้นสามัญ 303,079,938 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยเป็นจ านวนหุ้ นที่ออกขายให้แก่ประชาชนครัง้แรก (IPO) ในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจ านวน 75,000,000 หุ้น และจากการที่ผู้บริหารและพนักงานได้ใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ
บริษัทตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ครัง้ที่ 1 (“ใบส าคญัแสดง
สทิธิ” หรือ “SAPPE-WA”) ในงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2558 จ านวน 821,943 หุ้น ในงวดที่สองในเดือนธันวาคม 2558 
จ านวน 512,553 หุ้น และในงวดที่สามในเดือนมิถุนายน 2559 จ านวน 453,790  หุ้น ในงวดที่สี่ในเดือนธันวาคม 2559 
จ านวน 558,623 หุ้น ในงวดที่ห้าในเดือนมิถุนายน 2560 จ านวน 733,029  หุ้น (ทัง้นี ้จ ำนวนหุ้นที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิทีจ่ะ
ซ้ือหุ้นตำม SAPPE-WA ในงวดที่หกเดือนธันวำคม 2560 จ ำนวน 1,288,142 หุ้น บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุน
ช ำระแล้วต่อนำยทะเบียนกระทรวงพำณิชย์ จำกทุนจดทะเบียน 303,079,938 บำท เป็น 304,368,080 บำท ในวนัที่ 13 
มกรำคม 2561)   

 
7.2 ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2560* 

(*ยงัไม่รวมหุ้นทีเ่กิดจำกรับหุ้นทีเ่กิดจำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตำม SAPPE-WA งวดที ่6 เดือนธนัวำคม 2560 
เนือ่งจำกหุ้นดงักล่ำวตอ้งน ำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพำนิชย์ในวนัที ่13 มกรำคม 2561) 

ล าดับที่ ช่ือผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วน (%)            

ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
1 นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 54,191,617 17.880 
2 นายอดิศักด์ิ รักอริยะพงศ์ 52,104,261 17.191 
3 นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ 46,601,578 15.376 

4 นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ 41,585,782 13.722 

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

20,000,000 6.599 

6 นายสมพงศ์  ชลคดีด ารงกุล 6,566,500 2.167 
7 นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ 4,774,785 1.575 

8 อลอินัซ์ อยธุยา ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
เพื่อ My Double Plus (ตราสารทนุ) 

4,710,000 1.554 

9 นางสมนึก ไอศรูย์พิศาลศิริ 4,597,718 1.516 

10 กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลกัทรัพย์จัดการ
กองทนุกรุงไทย จ ากดั 

4,276,100 1.411 

รวม 239,408,341 78.991 
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิผลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินการของบริษัท
อย่างมีนัยส าคัญ 

ด้วยครอบครัวรักอริยะพงศ์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จงึมีสว่นในการก าหนดนโยบายการจดัการและการ
ด าเนินงานของบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มีผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจ านวน 4 คน ได้แก่ นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ นายอดิศักด์ิ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต 
รักอริยะพงศ์ และนายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ จากกรรมการบริษัททัง้หมด 10 คน 
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สรุปรายการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2560 – วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงันี ้ 

ล าดับ ชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้นที่ถือครองคดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 

หมายเหตุ 
1 มกราคม 2560 

เพิ่มขึน้  
(ลดลง) 

31 ธันวาคม 2560 

1 นายนที   อ่อนอิน ประธานกรรมการ 0 0 0 นางญาตา อ่อนอิน (คู่สมรส) ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 0.08 
(จ านวน 249,070 หุ้น ข้อมลู ณ วนัท่ี 9 มีนาคม 2561) 

2 นายอดิศกัดิ ์ รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการ และ 
ประธานกรรมการบริหาร 

17.220 (0.029) 17.191 ได้รับหุ้นตามโครงการ SAPPE-WA 

3 นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ กรรมการ และประธานบริษัท 1.524 0.051 1.575 ได้รับหุ้นตามโครงการ SAPPE-WA 
4 นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการ และ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
17.934 (0.054) 17.880 ได้รับหุ้นตามโครงการ SAPPE-WA 

5 นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ กรรมการ  
ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ  

18.711 (0.035) 18.676 ได้รับหุ้นตามโครงการ SAPPE-WA 

6 นางนิรัชรา ศิริอ าพนัธ์กลุ กรรมการอิสระ 0 0 0  
7 นายธนา  เธียรอจัฉริยะ กรรมการอิสระ  0 0 0  
8 นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกรูศรี กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 
0.017 (0.001) 0.016 ลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้ว แต่ไม่มี

การซือ้ และ/หรือ จ าหน่ายหุ้นระหว่างปี 
9 นายสรัุตน์  ประลองศิลป์ กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 
0 0 0  

10 นายผดงุเดช            อินทรลกัษณ์ กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

0 0 0  

11 นางสาวศรัณยา ธนาวดี เลขานกุารบริษัทและผู้ช่วย
ผู้อ านวยการฝ่ายบญัช ี

0 0.005 0.005 ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 0.005 (จ านวน 16,480 หุ้น)  
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7.3  การออกหลักทรัพย์อื่น 

• ใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษัท 
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 บริษัทได้รับอนุมติัจากที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นให้ออกและจดัสรรใบส าคัญแสดง

สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ประเภทระบุชื่อผู้ ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารที่
ด ารงต าแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัท (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SAPPE-WA”) จ านวน 4,620,000 หน่วย 
ซึ่งจัดสรรแล้วในวันแรกที่หุ้ นของบริษัทเข้าซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ สรุปได้ดงันี ้

 
ประเภทและชนิดของใบส าคัญแสดง
สิทธิที่เสนอขาย 
 

: ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ จะซื อ้หุ้ นสามัญของบริษัท เซ็ปเป้  จ ากัด 
(มหาชน) ที่ออกให้แก่ผู้ บริหาร (รวมถึงผู้ บ ริหารที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ) และพนักงานของบริษัท ครัง้ที่ 1 (SAPPE-WA) ชนิดระบุ
ชื่อผู้ ถือ และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 4,620,000 หน่วย 
วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ : วนัที่ 25 มิถนุายน 2557 
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ : 4 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ  
จ านวนหุ้นสามัญที่จดัสรรเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ 

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

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศนูย์บาท) 
วิธีการจดัสรร : จัดสรรโดยตรงให้แก่ผู้ บ ริหาร (รวมถึงผู้ บ ริหารที่ด ารงต าแหน่ ง

กรรมการ)  และพนกังานของบริษัท โดยไม่ผ่านผู้ รับช่วงซือ้หลกัทรัพย์  
ผู้บริหารและพนักงานซึ่งมีสิทธิได้รับจดัสรรใบส าคัญแสดงสทิธิจะต้อง
มีคณุสมบติั ดงันี ้

1) มีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ณ วันที่จัดสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิ มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2) จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนกังานแต่ละรายจะ
ได้รับ ไม่จ าเป็นต้องมีจ านวนเท่ากัน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับต าแหน่ง 
ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ อายุงาน ผลงาน ความสามารถ 
ประสิทธิภาพและการปฏิบติังานที่ผ่านมา รวมถึงผลประโยชน์ที่
คาดว่าจะท าให้แก่บริษัทในอนาคต 

อัตราการใช้สิทธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมี
การปรับอตัราการใช้สทิธิตามเงื่อนไขการปรับสทิธิ 

ราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ : ต ่ากว่าราคาเสนอขายหุ้ นต่อประชาชนเป็นครัง้แรก ( IPO Price) ไม่
เกินร้อยละ 25 หรือเท่ากบั 10.125 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับ
ราคาใช้สทิธิตามเงื่อนไขการปรับสทิธิ 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ :  ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ SAPPE-WA สามารถใช้สิทธิในการซือ้หุ้ น
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สามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามที่ก าหนด 
นับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยเร่ิมใช้สิทธิครัง้แรกได้
ภายหลังจากใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 12 เดือน นับจากวันที่
ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
เมื่อครบก าหนดระยะเวลา
(เดือนที่) นบัจากวนัที่ออก
ใบส าคัญแสดงสทิธิ 

ใช้สทิธิได้ไม่เกิน 
(ร้อยละของจ านวนใบส าคญัแสดง

สทิธิที่ได้รับการจดัสรร) 
12  

(เดือนมิถนุายน 2558) 
20% 

18 
(เดือนธันวาคม 2558) 

30% 

24 
(เดือนมิถนุายน 2559) 

40% 

30 
(เดือนธันวาคม 2559) 

55% 

36 
(เดือนมิถนุายน 2560) 

70% 

42 
(เดือนธันวาคม 2560) 

100% 

ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ SAPPE-WA สามารถใช้สิทธิได้ในวนัท าการ
สุดท้ายของเดือนมิถุนายน  และเดือนธันวาคมของแต่ละปีปฏิทิน 
ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ  
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวัน
ก าหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อน าไปใช้สิทธิได้ในวัน
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อๆ ไปได้ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
แต่หากครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิแล้ว ใบส าคัญแสดง
สทิธิใดๆ ที่ไม่ถกูใช้สทิธิจะถกูยกเลกิและสิน้ผลไป  
ส าหรับการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายให้ตรงกับวนัครบก าหนดอายใุบส าคัญ
แสดงสิทธิ ซึ่งหากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการของธนาคาร
พาณิชย์ ให้เลื่อนเป็นวันท าการสุดท้ายก่อนวันครบก าหนดอายุ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการ
ใช้สิทธิ 

: ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ SAPPE-WA ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้
หุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ  ระหว่าง
เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน
ท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ จนครบอายขุองใบส าคัญ
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แสดงสิทธิ ส าหรับการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายก าหนดให้มีระยะเวลาแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายเท่ากับ 15 วันท าการ ก่อนวัน
ก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย  

เงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 

 1. ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสภาพเป็นผู้ บริหาร  และ/หรือ
พนกังานของบริษัท ในวนัก าหนดการใช้สทิธินัน้ๆ 

2. เงื่อนไขส าหรับผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่พ้นสภาพเป็นผู้ บริหาร 
และ/ หรือพนกังานของบริษัท ในกรณีต่างๆดงันี ้
2.1 กรณีพิกำร ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงก าหนดใช้สิทธิ

แปลงสภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที และใบส าคัญแสดง
สทิธิที่ถึงก าหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิ
ได้ตามกรณีทัว่ไป 

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

2.3 กรณีเกษียณอำยุ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงก าหนดใช้
สิทธิแปลงสภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที และใบส าคัญ
แสดงสทิธิที่ถงึก าหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้
สทิธิได้ตามกรณีทัว่ไป 

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

เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ 

: เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขของ
การปรับสิทธิเมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบุในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ 
โดยบริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ  
เมื่อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดังต่อไปนี  ้ทัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไม่ให้ด้อยไป
กว่าเดิม 

(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้ นสามัญของ
บริษัทอนัเป็นผลจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 
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(2) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมและ/หรือ
ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใดๆในราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ที่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้ น
สามญัของบริษัทที่ค านวณได้ตามที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ 

(3) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลง
สภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้ นสามัญได้ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพหรือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชน
ทั่วไป และ /หรือบุคคลใดๆ โดยราคาสุทธิต่อหุ้ นของหุ้ น
สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิในหลักทรัพย์นัน้   
ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทที่
ค านวณได้ตามที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ 

(4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญ
ที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

(5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกว่าอัตราร้อยละ 80 
ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ส าหรับการด าเนินงานใน
รอบระยะเวลาบญัชีใดๆส าหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ SAPPE-WA 

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

ทัง้นี  ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท  เป็นผู้ พิจารณาก าหนด
เงื่อนไข  และรายละเอียดอื่นๆ  ที่ เก่ียวข้องกับการปรับหรือการ
เปลีย่นแปลงอตัราการใช้สทิธิ และราคาใช้สทิธิ  

เงื่อนไขอ่ืนๆ : ให้ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์ 
เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคัญแสดงสทิธินี ้การเข้าเจรจา 
ตกลง ลงนามในเอกสาร  และสัญญาต่างๆที่ เก่ียวข้อง  รวมทั ง้
ด าเนินการต่างๆที่จ าเป็น และสมควรอันเก่ียวเนื่องกบัใบส าคัญแสดง
สทิธิและการออกเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิในครัง้นี  ้ซึง่รวมถึงการ
น าใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้ นสามัญที่ เกิดจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทัง้นี  ้บริษัทจะไม่ขยายอายุใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลีย่นแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะ
เป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสทิธิ  
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นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิ : -ไม่ม-ี 
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

: ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล   
 
        บริษัทและบริษัทย่อยก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามแนวทาง

เดียวกนั ดงันี ้
 

บริษัทก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้และ
หักส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวในแต่ละคราว อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น เช่น ผลการ
ด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง กระแสเงินสด ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุน เงื่อนไขแ ละ
ข้อก าหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทัง้ข้อจ ากัดทางกฎหมาย ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัท
อย่างมีนยัส าคัญ ทัง้นีบ้ริษัทจะน ามติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลเสนอเพื่อขออนุมติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึง่คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุัติให้จ่ายเงินปันผลได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอจะท าเช่นนัน้ได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวต่อไป 
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8.     โครงสร้างการจดัการ 

 โครงสร้างการจดัการ (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
หมายเหต:ุ       1 บริษัทว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2560 เป็นรายไตรมาส 

 2นางญาตา   อ่อนอิน   ประกาศแต่งตัง้เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม  2560 
3นายวรพงศ์  เกียรติด ารงวงศ์ ประกาศแต่งตัง้เม่ือวันที่ 5 มกราคม  2561

คณะกรรมการบริษัท 
นายนท ี อ่อนอิน (ประธาน) 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน1 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
นางสาวปิยจิต  รักอริยะพงศ์  

ประธานเจ้าหน้าท่ีการตลาดและการขาย 
นายวรพงศ์  เกียรตดิ ารงวงศ์3 

ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

บริหารจัดการและ
จัดจ าหน่าย ขายในประเทศ 

ประธานบริษัท 
นายอนันท์  รักอริยะพงศ์  

คณะกรรมการบริหาร 
นายอดศิักดิ์  รักอริยะพงศ์ (ประธาน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คุณผดุงเดช อินทรลักษณ์ (ประธาน) 

สือ่สารองค์กร 

วิจัยและพฒันา 

ประธานเจ้าหน้าท่ีพัฒนานวัตกรรม 
นางญาตา  อ่อนอิน2 

 

พฒันา ออกแบบตรา
สนิค้าและผลติภณัฑ์ 

นวตักรรม 
 

ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
นายอเนก  ลาภสุขสถิต 

ทรัพยากรบคุคลและ
ธุรการ 

วางแผนการผลติ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ 
นายอานุภาพ  รักอริยะพงศ์  

ปฏิบตัิการการผลติ การบริหาร 
ระบบคณุภาพ จัดสง่และคลงัสนิค้า การบริหาร 

ระบบวิศวกรรม 
 

ระบบสารสนเทศ 

Corporate Support 

Corporate Affair 

กลยทุธ์และการเงิน 

ฝ่ายบัญชี 

จัดซือ้ 
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โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร ทัง้นี ้โครงสร้างการบริหารงานด้านนวตักรรม และ Corporate ได้มีการเพิ่มเติมขึน้มาตามความเหมาะสมกบัสภาพ
ตลาดและแนวแผนธุรกิจของบริษัท โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  7/2560 เมื่อวันที่                    
19 พฤศจิกายน  2560 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้ บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิที่มี
คณุสมบติัครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี ้

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

8.1.1  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในด้าน Business 
Knowledge, Accounting & Finance, Management, Business Strategy และ Corporate Governance และมี
คุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ต้องเป็น
บคุคลที่สามารถอทุิศตนและเวลาเพื่อปฏิบติัหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 10 คน ประกอบด้วย 

ชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายนที อ่อนอิน ประธานกรรมการ 
2. นายอดิศักด์ิ รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการ 
3. นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ กรรมการ 
4. นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ กรรมการ 
5. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการ 
6. นางนิรัชรา ศิริอ าพนัธ์กุล กรรมการอิสระ  
7. นายธนา เธียรอจัฉริยะ กรรมการอิสระ  
8. *นายผดุงเดช อินทรลกัษณ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
9. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกรูศรี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
10. นายสรัุตน์ ประลองศิลป์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

*หมายเหต ุ : นายผดงุเดช อินทรลกัษณ์ ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ จากการประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัท คร้ังที ่1/2560 เมื่อวนัที ่26 กรกฎาคม 2560  

โดยมีนางสาวศรัณยา ธนาวดี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท มีจ านวน  10 คน ซึง่เป็นจ านวนที่เหมาะสมกบัขนาดของกิจการ มีกรรมการที่ไม่

เป็นผู้บริหาร 5 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน โดยจ านวนของกรรมการอิสระเป็นจ านวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการที่มีอยู่ทัง้หมด  

ทัง้นี ้รายชื่อ ประวติั คณุวฒุิ ประสบการณ์ และการถือหุ้น ของกรรมการทัง้หมด ได้เปิดเผยในหวัข้อ รายละเอียด
เก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และเลขานกุารบริษัท ตามเอกสารแนบ 1 แล้ว 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ นายอดิศกัด์ิ รักอริยะพงศ์ นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ กรรมการ 2 ใน 3 คนนีล้งลายมือ
ชื่อร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษัท  

 ในกรณีที่เป็นการลงนามในสญัญาเช่าที่ดินและสญัญาให้ใช้สทิธิในเคร่ืองหมายการค้าตลอดจนด าเนินการใดๆ 
ทัง้ปวงเท่าที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับสญัญาดังกล่าวจนเสร็จการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการด าเนินการจดทะเบียน
สญัญาดังกล่าวกับหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องและลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกับการจดทะเบียนนัน้ ให้นายนที อ่อนอิน         
ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษัท 
  
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก 
และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้  

1.การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา 

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

 ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุรวมทัง้สิน้  7 ครัง้ โดยจ านวนครัง้ที่กรรมการได้เข้าร่วมประชมุเป็นดงันี ้

ชื่อ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม /                

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

1. นายนที      อ่อนอิน ประธานกรรมการ 7/7 
2. นายอดิศกัด์ิ     รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการ 7/7 
3. นายอนนัท์       รักอริยะพงศ์ กรรมการ  6/7 
4. นายอานภุาพ     รักอริยะพงศ์ กรรมการ 7/7 
5. นางสาวปิยจิต     รักอริยะพงศ์ กรรมการ 7/7 
6. นางนิรัชรา     ศิริอ าพนัธ์กลุ กรรมการอิสระ 7/7 
7. นายธนา     เธียรอจัฉริยะ กรรมการอิสระ  4/7 
8. นายผดงุเดช          อินทรลกัษณ์* กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ 
4/7 

9. นางสาวกลัณิการ์ ตริยางกรูศรี กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

6/7 

10. นายสรัุตน์      ประลองศิลป์ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ  

6/7 
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ในปี 2560 บริษัทมีการก าหนดตารางการประชมุคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และแจ้งให้กรรมการ
บริษัททุกท่านทราบในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 เพื่อให้ทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท   

คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยรวมถงึอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคญัดังนี ้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิน้สดุรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริษัท โดยบริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้นรวมทัง้วาระการ
ประชมุและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการลว่งหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร และต้องไม่น้อยไปกว่าระยะเวลา
ที่ก าหนดในข้อบงัคบัของบริษัท 

2. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะเมื่ อมีการ
พิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการที่มีนัยส าคัญ รายการที่มีนยัส าคญัควรรวมถงึ รายการได้มาหรือจ าหน่ายทรัพย์สิน
ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบส าคัญต่อบริษัท รายการซือ้หรือขายทรัพย์สินที่ส าคัญ การขยายโครงการ
ลงทุน การพิจารณาและอนุมัติการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การก าหนด
ระดบัอ านาจด าเนินการ และการก าหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสีย่งของกิจการบริษัทเป็นต้น 

3. ดูแลให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใสเก่ียวกับการท ารายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เก่ียวโยง
กันของบริษัท และรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีกระบวนการอนุมัติรายการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและ
ขัน้ตอนที่ก าหนดในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อีกทัง้
กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

4. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทัง้ดูแลให้มีระบบการ
จัดเก็บเอกสารที่ท าให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลงั มีการควบคุมภายในการตรวจสอบ
ภายใน และการบริหารความเสีย่งที่มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

5. จัดให้มีการท างบการเงิน ณ วันสิน้สดุของรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทัว่ไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุติั 

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

7. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนมุติัแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับ
ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร 
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8. พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ ตลอดจน
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
คณะอนกุรรมการชดุต่างๆ ที่แต่งตัง้  

ทัง้นี  ้การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนัน้ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้ 
คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนกุรรมการ ชดุ
ต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ  รายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดท ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไป  ตามนโยบายและ
หลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนมุติัไว้แล้ว  

ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคล
อื่นปฏิบัติการแทนคณะกรรมการในเร่ืองใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดท าเป็นลายลกัษณ์อักษร หรือบันทึกเป็น
มติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และระบุขอบเขตอ านาจ  หน้าที่ของผู้ รับมอบ
อ านาจไว้อย่างชดัเจน  

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

ทัง้นี ้การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้บุคคลดังกล่าว  สามารถพิจารณา และอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้ง ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่
จะท าขึน้กับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ  และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้
หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ก าหนดเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการได้มาหรือจ าหน่าย  ไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือประกาศ อื่นใดของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

10.  กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถงึการมีส่วนได้เสยีของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึง่เป็น
สว่นได้เสยีที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ
ที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

11.  กรรมการและผู้ บริหารต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ  อันเกิดขึน้
เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่ เป็นเท็จในสาระส าคัญหรือปกปิด
ข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระส าคัญตามที่ก าหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่
กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะพิสจูน์ ได้ว่าโดยต าแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึง ความแท้จริงของข้อมลูหรือการ
ขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งนัน้ 

12. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถงึคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการ หรือผู้บริหาร ใช้ข้อมลูภายใน
ของบริษัท และของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทัง้ที่ได้มาจากการกระท าตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมี
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ผลกระทบเป็นนัยส าคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง  หรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

13. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทรวมถึงบุคคลที่เก่ียวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวมีหน้าที่  แจ้งให้บริษัท
ทราบถึงความสมัพันธ์ และการท าธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ และหลกีเลีย่งการท ารายการที่อาจก่อให้ เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัท
ย่อยหรือบริษัทร่วมดงักลา่ว 

การประเมินตนเองของกรรมการบริษัท  

บริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี ซึง่เป็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการทัง้คณะ โดยบริษัทจะน าส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2560 
ให้แก่ทุกท่าน โดยมีจุดประสงค์ให้กรรมการแต่ละคนได้ทบทวนการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท และชีใ้ห้เห็นถึง
ประเด็น อปุสรรคต่างๆ ที่เกิดขึน้ในปีที่ผ่านมา ทัง้นี ้ผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการจะเป็นเคร่ืองมือสะท้อนให้ฝ่าย
จัดการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเก่ียวกับการบริหารการประชุมคณะกรรมการบริษัท อีกทัง้ยังน า ไปใช้เพื่อการ
ปรับปรุงการปฏิบติัหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละปี 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 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

ชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายผดงุเดช          อินทรลกัษณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสาวกัลณิการ์  ตริยางกูรศรี กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสรัุตน์  ประลองศิลป์ กรรมการตรวจสอบ 

 

โดยมี นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะท าหน้าที่ในการสอบทาน 
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีนางสาวศรัณยา ธนาวดี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ได้รับแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ ซึง่
เมื่อพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่าง
ลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติ  ครบถ้วนเป็น
กรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบคุคลที่เป็นกรรมการ
ตรวจสอบแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 
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การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา 

บริษัทได้ก าหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาส แต่ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อาจเรียกประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี 
หรือ ประธานกรรมการบริษัทให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จ าเป็นต้องหารือร่วมกัน ตลอดจนกรณีที่บริษัทต้องเข้าท า 
รายการเก่ียวโยงกนั หรือรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยจ านวนครัง้ที่กรรมการตรวจสอบ ได้เข้าร่วม
ประชมุเป็นไปตามตารางนี ้ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบติังานประจ าปี ไว้ในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว 

ชื่อ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม /     

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
1. 1นายธนา              เธียรอจัฉริยะ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2/4 
2. 2นายผดุงเดช          อินทรลกัษณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2/4 
3. นางสาวกัลณิการ์  ตริยางกูรศรี กรรมการตรวจสอบ 4/4 
4. นายสรัุตน์  ประลองศิลป์ กรรมการตรวจสอบ 4/4 

*หมายเหต ุ:  
1นายธนา เธียรอัจฉริยะ ขอลาออก จากต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบมีผลตั้งแต่วนัที่ 10 มิถุนายน 2560 แต่ยังคงด ารง

ต าแหนง่กรรมการอิสระของบริษัท ซ่ึงในระหวา่งด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการตรวจสอบได้เข้าประชมุครบทกุครั้ง 

2นายผดงุเดช อินทรลกัษณ์ ได้รับการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ จากการประชมุวิสามัญผู้ถือ
หุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 26 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงภายหลังจากได้รับแต่งตั้ง นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ ได้เข้าร่วมการ
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับปี 2560 ครบทกุครั้ง 

 

ในปี 2560 บริษัทมีการก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และแจ้งให้
กรรมการตรวจสอบทุกท่านทราบในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 เพื่อให้ทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการ
ประชมุได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ  

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit)     ที่
เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่ รับผิดชอบเก่ียวกับ
การตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์  แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิส ระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม  ด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ สงูสดุต่อบริษัท 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ ทางธุรกิจของผู้บริหาร 
ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานส าคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตาม ที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ บท
รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

7. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี  ้

-  ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

-  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

-  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

-  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

-  ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

-   จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

-  ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าที่ตามกฎบตัร (Charter) 

-  รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8.  ในการปฏิบติัหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปนี ้ ซึง่อาจ
มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

-  รายการที่เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

-  การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบการควบคมุภายใน 

- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

  หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคหนึ่งต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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9.  สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลกูจ้างของบริษัท
มาร่วมประชุมหารือ ชีแ้จง หรือตอบข้อซักถามในเร่ืองที่เก่ียวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การปรึกษาหารือผู้ เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ เชี่ยวชาญซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกเป็นครัง้คราวในกรณีจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท การขอให้พนักงานของบ ริษัทส่งเอกสาร
หลกัฐานเก่ียวกับกิจการของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเร่ืองต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบส าเร็จลลุ่วงไปด้วยดี การมอบหมายให้พนักงานหรือลกูจ้างของบริษัทคนหนึ่งหรือ
หลายคนกระท าการใดๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึง
การด าเนินการต่างๆ ที่กล่าวแล้ว ในส่วนที่เก่ียวข้องกับบริษัทย่อยเท่าที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย 
และเท่าที่อ านาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ด าเนินการได้ 
 

  บริษัทยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน 
ของบริษัทประจ าปี 2560 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเก่ียวข้องใดๆ กับบริษัท โดยท าหน้าที่ตรวจสอบระบบการ
ควบคมุภายในของบริษัทเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอเหมาะสม 

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี โดยในปี 
2560 นัน้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 4 หมวด ได้แก่ (1) คณุสมบติัและความเป็น
อิสระของกรรมการตรวจสอบ (2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (3) การประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ (4) การได้รับข้อมลูจากบริษัทและการฝึกอบรม โดยคะแนนเฉลีย่ของทกุหมวด คือ 4.1 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน  

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้ข้อเสนอแนะที่ส าคัญและเป็นประโยชน์เพื่อให้ฝ่ายจัดการน าไป
ปรับปรุงประสทิธิภาพการท างานต่อไป 

(2) คณะกรรมการบริหาร 

ณ  วนัที ่31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร (วาระเร่ิมตัง้แต่วนัที่ 9 กมุภาพนัธ์ 2558 เป็นต้นไป) มีจ านวน
กรรมการ 5 คน ดงันี ้

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายอดิศักด์ิ  รักอริยะพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายอนนัท์  รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 

3. นางสาวปิยจิต  รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 

4. นายอานภุาพ  รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 

5. นายธนรัตน์  รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 
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วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องพิจารณาจากประวัติการศึกษา  และ
ประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนัน้ๆ โดยกรรมการบริหารจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคณุสมบัติ
และมีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก กรรมการบริหารคนใดจะ
ลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตัง้แต่วนัที่ใบลาออกไปถึงบริษัท และในกรณีที่ต าแหน่ง
กรรมการบริหารว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลอืกบคุคลใดบคุคลหนึง่ซึง่มีคุณสมบติัเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน 

 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารในปีที่ผ่านมา 

  การประชมุคณะกรรมการบริหารจะจดัให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร แต่การประชมุตามปกติต้องจัด 
ขึน้อย่างน้อยเดือนละหนึง่ครัง้ โดยให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ เรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่มีเหตจุ าเป็นไม่
สามารถประชุมได้ ในกรณีจ าเป็นกรรมการบริหารตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการบริหารเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารได้   

 ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวมทัง้สิน้ 14 ครัง้ โดยจ านวนครัง้ที่กรรมการบริหารได้เข้าร่วม
ประชมุเป็นดงันี ้

ชื่อ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
1. นายอดิศกัด์ิ รักอริยะพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร  14/14 
2. นายอนนัท์  รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 13/14 
3. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 13/14 
4. นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 13/14 
5. นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 13/14 

 

การประเมินตนเองของกรรมการบริหาร  

ในปีนีบ้ริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารเป็นปีแรก เนื่องจากต้องการให้คณะกกรม
การชดุย่อยของบริษัททุกคณะได้รับการประเมินในมาตรฐานเดียวกัน โดยก าหนดให้มีการประเมินเป็นประจ าทุกปี ซึง่เป็น
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทัง้คณะ โดยบริษัทจะน าส่งแบบประเมินตนเองของคณะ
กรรมการบริหารประจ าปี 2560 ให้แก่ทุกท่าน โดยมีจุดประสงค์ให้กรรมการแต่ละคนได้ทบทวนการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการบริหาร และชีใ้ห้เห็นถงึประเด็น อปุสรรคต่างๆ ที่เกิดขึน้ในปีที่ผ่านมา และวิเคาระห์การด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
แนวทางที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้หรือไม่อย่างไร  ทัง้นี ้ผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการบริหารจะเป็นเคร่ืองมือ
สะท้อนให้ฝ่ายจดัการปรับปรุงและเพิ่มประสทิธิภาพเก่ียวกบัการบริหารการประชุมคณะกรรมการบริหาร อีกทัง้ยงัน าไปใช้
เพื่อการปรับปรุงการปฏิบติัหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารในแต่ละปี เพื่อให้การท างานมีประสทิธิผลสงูสดุ 

แนวทางการประเมิน: มีการประเมินทัง้สิน้ 4 หมวด ได้แก่ (1) โครงสร้างและคณุสมบัติของคณะกรรมการบริหาร       (2) 
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (3) การประชมุคณะกรรมการบริหาร และ (4) การท าหน้าที่
ของกรรมการบริหาร โดยคะแนนเฉลีย่ของทกุหมวด คือ 4.3 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

 คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกับ  การด าเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่และมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่กลัน่กรองและก าหนดนโยบาย 
แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนก าหนดหลกัเกณฑ์ใน
การด าเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้อง กบัสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท พิจารณาและอนุมัติ 
และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน  ของบริษัทตามนโยบายที่ก าหนด 
โดยสรุป คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคญัดังต่อไปนี ้    

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

2.  ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัท และติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และงบประมาณที่ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 

3. พิจารณาอนมุติัการใช้จ่ายเงินลงทนุที่ส าคัญๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีตามที่จะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมี มติอนมุติัในหลกัการไว้แล้ว 

4. พิจารณาอนุมัติการกู้ ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ  ของบริษัทส าหรับระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 
แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท แต่ไม่เกินสดัสว่นหนีส้นิต่อทนุที่ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 
และกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลกัประกัน ยกเว้นที่ดิน และอาคารโรงงาน ต้องน าเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท  

5. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ าปี เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนมุติัก่อนน าเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นต่อไป 

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

7. มีอ านาจในการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจนัน้ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการ มอบ
อ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้ผู้ รับมอบอ านาจ จากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุัติ รายการที่ตนหรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือ
บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอ านาจอนุมัติการด าเนินการในเร่ืองดังกล่าว โดย
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เร่ืองดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป 
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่ เ ป็นไป  ตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาด หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด 

8.    ปฏิบติัหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
 
คณะผู้บริหาร 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร มีจ านวน 8 คน ประกอบด้วย  

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายอดิศักด์ิ  รักอริยะพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายอนนัท์  รักอริยะพงศ์ ประธานบริษัท 

3. นางสาวปิยจิต  รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

4. นายอานภุาพ  รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบติัการ 

5. *นายวรพงศ์       เกียรติด ารงวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ขายและการตลาด   
(ได้รับการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่5 มกราคม 2561) 

6. นายอเนก           ลาภสขุสถิต ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 
(ได้รับการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่1 มีนาคม 2560) 

7. นางญาตา          อ่อนอิน ประธานเจ้าหน้าที่พฒันานวตักรรม 
(ได้รับการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่1 ตลุาคม 2560) 

8. นางสาวศรัณยา  ธนาวดี ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี และเลขานกุารบริษัท 

 * นายวรพงศ์ เกียรติด ารงวงศ์ ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าท่ีขายและการตลาด โดยให้มีผลตัง้แต่วนัท่ี 5 
มกราคม 2561 เป็นต้นไป  

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานบริษัท 

1.  ศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุ โดยมีมลูค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท 

2.  อนมุติัการลงทนุในโครงการใหม่ โดยมีมลูค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท 

3.  บริหารจัดการงานบุคคลส าหรับผู้บริหารระดับสงู ได้แก่ การว่าจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ประเมินผล ลงโทษ และให้พ้น
สภาพ ทัง้นี ้ต้องลงนามร่วมกนักบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

4.  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ส าหรับผู้ บริหารระดับสูง โดยต้องลงนามร่วม กับประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 

5.  พิจารณาการตัดจ่าย มีมูลค่าไม่เกิน 8 ล้านบาท โดยในการด าเนินการดังกล่าว ประธานบริษัทต้องรายงาน ให้
คณะกรรมการบริษัททราบเฉพาะรายการที่มีมูลค่าเกิน 5 แสนบาท 

6.  อนมุติัการจ่ายเงินตามสญัญา หรือข้อตกลง (ตามงบประมาณที่ได้รับอนมุติั) ทัง้นี ้โดยไม่จ ากดัวงเงิน 

7.  อนมุติัการจดัเลีย้งรับรอง และการบริจาคเงิน มีวงเงินสงูสดุไม่เกิน 1 ล้านบาท 
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8.  อนมุติัการลงทนุด้านการเงินระยะสัน้ (ไม่เกิน 1 ปี) 

9.  อนมุติัการจัดหา การเข้าท าสญัญา และการด าเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ทัง้นี ้โดยไม่
จ ากดัวงเงิน 

10.  ด าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท     

  ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริษัทนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้ประธานบริษัทหรือผู้ รับมอบอ านาจจากประธานบริษัทสามารถอนมุัติรายการที่ตนหรือ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท หรือบริษัท
ย่อย และ/หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง ซึง่ประธานบริษัทไม่มีอ านาจอนมุัติการด าเนินการในเร่ืองดงักลา่ว โดยเร่ืองดงักลา่วจะต้อง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่
เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด  

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. เป็นผู้ก ากบัให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคบัการท างานของบริษัท หากมีข้อสงสยัให้เป็นผู้ วินิจฉัย 
หากมีเหตผุลความจ าเป็นต้องแก้ไขระเบียบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุัติ 

2. มีอ านาจในการออกค าสัง่ ก าหนดหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และวิธีปฏิบติังานตามความเหมาะสม 

3. สามารถมอบอ านาจช่วงให้พนกังานอื่นปฏิบัติงานแทนได้ แต่ยงัคงรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้ รับมอบ อ านาจช่วง
นัน้ด้วย 

4. ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกับคณะกรรมการบริษัท และรับมาปฏิบัติ บริหารจัดการ เพื่อให้ผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

5. บริหารจดัการงานทกุๆด้าน ตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย และกลยทุธ์ 

6. ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายต่างๆสามารถด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้อย่างมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล รวมถงึพฒันาบคุลากรอย่างต่อเนื่อง 

7. พฒันาองค์กรให้มีผลการด าเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพฒันาอย่างสม ่าเสมอ ต่อเนื่องเพื่อให้
องค์กรมีการเติบโตอย่างยัง่ยืน 

8. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส 

9. ศึกษาโอกาสในการลงทนุโครงการใหม่ๆที่ดี โดยท าการศึกษาทางด้านเทคนิค และด้านการเงินอย่างเหมาะสม และ
ครบถ้วนเพื่อประกอบการตดัสนิใจ 

10. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัท 

11. ด าเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 

12. จดัท านโยบาย แผนธุรกิจ รวมถงึกลยทุธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษัท เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
บริหาร เพื่อพิจารณาอนมุติัต่อไป 
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8.3  เลขานุการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตัง้ นางสาวศรัณยา ธนาวดี เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อท าหน้าที่
ดแูลและให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการ และผู้บริหารเก่ียวกบักฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้อง
ทราบ และประสานงานอย่างมีประสทิธิภาพ ทัง้ภายใน ได้แก่ ระหว่างประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธาน
กรรมการบริหาร หรือฝ่ายจัดการ และภายนอก ได้แก่ ระหว่างบริษัทกับผู้ ถือหุ้น และหน่วยงานก ากับดูแล โดยประวติัและ
หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1
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8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ก. กรรมการ 

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนไม่เกิน 8,000,000 
บาท ดงันี ้

1. ค่าตอบแทนรายปี และเบีย้ประชุม 
1.1 ค่าตอบแทนรายปี 

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

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

 อตัราค่าเบีย้ประชมุของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีอัตราเท่าเดิม   
 
2.  บ าเหน็จกรรมการ :  พิจารณาจากผลก าไรสุทธิประจ าปี  2560 โดยให้อยู่ในดุลยพินิ จของ

คณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2560 คณะกรรมการได้พิจารณาให้ก าหนดบ าเหน็จกรรมการเป็นจ านวน 400,510 บาทต่อ
คน (คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมของบริษัท) 

ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดงันี ้   

 ปี 2559 ปี 2560 
 กรรมการ 

บริษัท 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

บ าเหน็จ
กรรมการ 

กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

บ าเหน็จ
กรรมการ 

1. นายนที อ่อนอิน 338,000 - 410,000           319,000 - 400,510 

2. นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ 278,000 - 410,000           264,000 - 400,510 

3. นายอดิศกัดิ์ รักอริยะพงศ์ 298,000 - 410,000           284,000  - 400,510 

4. นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ 318,000 - 410,000           284,000  - 400,510 

5. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 318,000 - 410,000           284,000  - 400,510 

6. นางนริัชรา ศิริอ าพนัธ์กุล 258,000 - 410,000           284,000  - 400,510 

7. นายธนา เธียรอจัฉริยะ 278,000 125,000 410,000           224,000 50,000 400,510 

8. นายผดุงเดช อินทรลกัษณ์* - - -          140,000  50,000 166,879 

9. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี 318,000 120,000 410,000           264,000  80,000 400,510 

10.นายสรุัตน์ ประลองศิลป์ 318,000 120,000 410,000           284,000  60,000 400,510 

รวม 2,722,000 365,000 3,690,000 2,631,000 240,000 3,771,469 

หมายเหต ุ: ส าหรับนายผดงุเดช อินทรลกัษณ์ ที่ได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 
1/2560 จะได้รับบ าเหน็จตามสดัสว่นโดยพิจารณาจากระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในปี 2560 และ คณะกรรมการ
บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ 
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ข. ผู้บริหาร 

ในปี 2559 – 2560 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ดงันี ้  
 

 
 
 
 
 
 

 

2) ค่าตอบแทนอ่ืน  
นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารในรูปของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินข้างต้นแล้ว บริษัท ได้ออกและ

เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ครัง้ที่ 1 (“ใบส าคัญแสดง
สทิธิ” หรือ “SAPPE-WA”) ประเภทระบชุื่อและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ รวมจ านวน 4,620,000 หน่วย ซึง่จดัสรรพร้อม
กบัการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน (IPO) โดยมีราคาเสนอขาย 13.50  บาทต่อหน่วย และใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุ 
4 ปี นับตัง้แต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิที่ 
ต ่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนครัง้แรก (IPO Price) ไม่เกินร้อยละ 25 หรือเท่ากบั 10.125  บาทต่อหุ้น เว้นแต่
กรณีมีการปรับอัตราการใช้สทิธิตามเงื่อนไขการปรับสทิธิ โดยเร่ิมใช้สทิธิงวดที่ห้าในวนัที่ 30 มิถนุายน 2560 และงวดที่หก
ในวนัที่ 30 ธันวาคม 2560  

ทัง้นี ้ในปี 2560 ผู้บริหารที่ได้ใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทตาม SAPPE-WA ที่ได้รับจัดสรร มีจ านวนรวม
ทัง้สิน้ 1,098,217 หน่วย ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนใบส าคัญ

แสดงสทิธิที่ได้รับการ
จดัสรรทัง้หมด 

จ านวนการใช้สทิธิซือ้
หุ้นสามัญของบริษัท 

ในปี 2560 
1. นายอดิศักด์ิ   รักอริยะพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร 449,988 269,992 
2. นายอนนัท์   รักอริยะพงศ์ ประธานบริษัท 585,354 263,410 
3. นางสาวปิยจิต   รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 228,690 102,910 
4. นายอานภุาพ  รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบติัการ 449,988 202,494 
5. นางญาตา  อ่อนอิน ประธานเจ้าหน้าที่นวตักรรม 455,070 204,781 
6. นางสาวศรัณยา ธนาวดี เลขานกุารบริษัท และผู้ช่วย

ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 
121,400 54,630 

รวม  2,290,490 1,098,217 

 

 
  

ค่าตอบแทน 
ปี 2559 ปี 2560 

จ านวน
ราย 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ราย 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ 
ได้แก่ เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
ผ ลป ร ะ โ ย ช น์ ห ลั ง อ อ ก จ า ก ง า น 
ประมาณการผลประโยชน์ระยะสัน้  

5 39.65 6 36.66 
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8.5  บุคลากร 
ก. จ านวนบุคลากร 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จ านวนทัง้สิน้ 541 คน 
และ 545 คน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามข้อ.ข ผู้บริหาร) โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดงันี ้  

 จ านวนพนกังาน (คน) ณ วนัที่ 
สายงาน 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 

 ประจ า ชัว่คราว ประจ า ชัว่คราว 
บริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) 479 60 481 64 
   วิจยัและพฒันา 13 - 13 0 
   พฒันาธุรกิจ  
(ในปี 2559 มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่โดยเปล่ียนจากแผนกพฒันา
ธุรกิจเป็นแผนกการตลาด-พฒันาและออกแบบตราสินค้าและผลิตภัณฑ์) 

- - 

0 0 
   การตลาด-พฒันาและออกแบบตราสนิค้าและผลิตภัณฑ์ 12 - 13 0 
   การตลาด-บริหารจัดการและจดัจ าหน่าย 15 - 11 0 
   ขายในประเทศ 12 - 11 0 
   ธุรกิจต่างประเทศ 18 - 18 0 
   กลยทุธ์และการเงิน 28 - 30 0 
   สนบัสนนุองค์กร (เดิม “บริการองค์กร”) 39 7 35 7 
   จดัสง่และคลงัสินค้า 60 1 58 0 
   ปฏิบติัการ 275 52 282 57 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 - 8 0 
บริษัทย่อย 2 - 2  
Sappe Europe s.r.o.  2 - 2 - 
บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั  - - - - 
บริษัทย่อยทางอ้อม     
Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited  - - - - 
Sappe Hong Kong Company Limited  - - - - 
Sappe Trading (Shanghai) Company Limited  - - - - 

      
 
สรุปจ านวนโดยแยกตาม สายงาน ดังนี ้(รวมกรรมการและผู้บริหารตามข้อ ข.) 
 
สายงาน   จ านวนพนักงาน(คน)     (%) 
 
ส านักงาน            142     25%  
โรงงาน             410     75%  
 
รวม             552    100% 
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โดยสัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ อายุ  และ ระดับ มีรายละเอียดดังนี ้
 
 
   จ าแนกตามเพศ   จ านวน  % จ าแนก 
       พนักงาน   ตามเพศ 
 
   ชาย    261        47% 
   หญิง    291        53% 
 
   รวมทัง้สิน้   552      100%  
     
 
 
 
   จ าแนกตามอายุตัว  จ านวน    % จ าแนก 
       พนักงาน   ตามอายุตัว 
 
   น้อยกว่า 30 ปี   221        40% 
   50-50 ปี    315        57% 
   มากกว่า 50 ปี     16          3% 
 
   รวมทัง้สิน้   552      100%  
     
 
 
 
   จ าแนกตามระดับ   จ านวน    % จ าแนก 
       พนักงาน   ตามระดับ 
 
   พนักงานทั่วไป      441          80% 
   ผู้จดัการแผนก        89                       16% 
   รองผู้อ านวยการ        10            2% 
   ผู้อ านวยการและสูงกว่า       12            2% 
 
   รวมทัง้สิน้      552        100%  
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ข. ค่าตอบแทนพนักงาน 
ในปี  2559 และปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนกังานรวมเป็นเงินจ านวน 302.19 ล้านบาท และ 302.02 
 ล้านบาท ตามล าดบั โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าลว่งเวลา เงินประกนัสงัคม เงินกองทนุส ารองเลีย้ง

ชีพ และอื่นๆ 
 
ค. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ  
บริษัทได้จัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพเมื่อวันที่ 1 มกราคม  2553 ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลกัทรัพย์ จัดการ

กองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและก าลงัใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงาน
ท างานกบับริษัทในระยะยาว ทัง้นีบ้ริษัทได้เร่ิมสมทบเงินเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่พนกังานตัง้แต่เดือน  มกราคม 2553  

บริษัท ส่งเสริมให้พนักงานมีการออม และเพื่อสร้างหลักประกันให้กับพนักงานและครอบครัวในกรณีที่พนักงาน
เกษียณอาย ุเสยีชีวิต หรือ ลาออกจากการเป็นพนกังานของบริษัท   ในปี 2560  บริษัทมีการทบทวนสทิธิประโยชน์อตัราสว่นเงิน
สมทบส่วนของนายจ้าง โดยการปรับเพิ่มอตัราส่วนเงินสมทบตามอายุงานของพนกังาน  โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทฯ
ต่างๆ  ในอตุสาหกรรมเดียวกนั   หรือใกล้เคียงกนั 

 
ง. ค่าตอบแทนอ่ืน 
ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของ

บริษัท ครัง้ที่ 1 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SAPPE-WA”) ประเภทระบุชื่อและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ รวมจ านวน 
4,620,000 หน่วย ซึ่งจัดสรรพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน (IPO) โดยมีราคาเสนอขาย 13.50  บาทต่อ 
หน่วย และใบส าคัญแสดงสิทธิมีอาย ุ 4 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ออกใบส าคัญแสดงสทิธิ โดยใบส าคัญแสดงสทิธิ 1 หน่วย มีสิทธิ 
ซือ้หุ้นสามญั 1 หุ้น ในราคาใช้สทิธิที่ต ่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนครัง้แรก (IPO Price) ไม่เกินร้อยละ 25 หรือ
เท่ากบั 10.125  บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสทิธิ โดยในปี 2560 มีการใช้สิทธิ
งวดที่ห้าในเดือนมิถนุายน 2560 และงวดที่หกในเดือนธันวาคม 2560 

ทัง้นี ้ในปี 2560 พนักงาน (ที่ไม่รวมผู้บริหารตามข้อ 2)เร่ืองค่าตอบแทนอื่นๆ )ได้ใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ
บริษัทตาม SAPPE-WA ที่ได้รับจดัสรร มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 922,954 หน่วย  

 
จ. นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

  บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) มุ่งเน้นการพฒันาเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรโดยการด าเนินการพัฒนา
องค์กรปรับกระบวนการการบริหารทรัพยากรบคุคลโดยบริษัทฯเพิ่มประสทิธิภาพการท างานโดยมุ่งเน้นให้พนกังานมีความ 
รู้ความเข้าใจการใช้ระบบดิจิทัลในการท างาน เพื่อพัฒนาการท างาน รองรับและเตรียมความพร้อมแก่พนักงาน บริษัท
ก าหนดงบประมาณในการลงทุนจัดหาระบบดิจิทัล (digital platforms) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานด้านทรัพยากร
บคุคล ( HRIS : Human Resource Information System ) เพื่อใช้ในการตดัสนิใจทางธุรกิจเชิงกลยทุธ์ด้วยข้อมูลพนักงาน
ที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ ซึ่งในปี 2560 นี ้ บริษัทได้วางแผนการลงระบบและการเตรียมความพร้อมแก่พนักงานเพื่อให้
พนักงานสามารถปรับเปลี่ยนระบบการท างานและสามารถปรับตัวเพื่อปฏิบัติงานในระบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และทนัต่อการเปลีย่นแปลงของระบบเทคโนโลยีต่างๆ       
      บริษัทมีนโยบายในการพฒันาศกัยภาพผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่องทัง้ในด้านความรู้การบริหารจัดการ 
ด้านภาวะผู้น าโดยเฉพาะการพฒันาเฉพาะเจาะจงของแต่ละหน่วยงานและของแต่ละบุคคลด้วยระบบการประเมินรูปแบบ 
ใหม่ แผนปฏิบติัการและพฒันา (WDP: Work  Development  Plans) ซึง่ท าให้พนกังานได้ประเมินตนเองและบอกถงึความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อเสริมสร้างให้งานประสบความส าเร็จ ประกอบกับแผนการ
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พฒันาบคุลากรตามกลุ่มระดับของพนักงาน เช่น กลุม่ผู้บริหาร กลุม่ผู้จดัการ กลุม่หวัหน้างาน และ กลุม่ปฏิบติัการ ให้ตรง
ต่อเป้าหมายและสร้างให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการน าไปใช้ในการท างานได้อย่างมีประสทิธิภาพ บริษัทส่งเสริมให้พนกังาน
มีการพฒันาตนเองอยู่เสมอ โดยร่วมกนัระดมความคิดผ่านกระบวนการ work shop ด้วยกนัระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
จนได้ออกแบบระบบพฒันาบุคลากรในรูปแบบกิจกรรมที่จูงใจให้พนักงานมีความสนุกสนาน และเต็มใจร่วมกิจกรรม ผ่าน
หลกัสตูร วินัย 4 ประการสู่ความส าเร็จ (4DX  : The 4 Disciplines of Execution) อีกทัง้การเสริมสร้างทักษะด้านภาวะ
ผู้น า ถือเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนและน าพา
องค์กรไปสูเ่ป้าหมายตามแผนกลยทุธ์  สร้างความเติบโตให้แก่พนกังานและองค์กรอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน 
 นอกจากนี ้ ยังส่งเสริมการพัฒนาพนักงาน โดยการจัดการอบรมให้พนักงานในทุกระดับและสายงานอย่า
ต่อเนื่อง ทัง้ในเร่ืองที่เฉพาะเจาะจงกบัการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย เช่น หลกัสตูร ด้านการผลิต ด้านคณุภาพ การตลาด 
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการท างาน รวมถึงการให้ความรู้และปลกูฝังค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรใน
ด้านจริยธรรมและความโปร่งใส การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ผ่านโปรแกรม (New Comer) โดยเนือ้หาเกี่ยวกบัการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ จริยธรรม และ นโยบายการก ากบัดแูลกิจการเพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ถงึหลกัการ ค่านิยม และ 
แนวปฏิบัติต่างๆแก่พนักงานเพื่อให้เกิดการยึดถือและน าไปปฏิบัติต่อไป  โดยในปี 2560 บริษัทมีการส่งพนักงานไป
ฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอกองค์กรรวมทัง้หมด 55 หลกัสตูร  คิดเป็น 6,781 ชั่วโมง โดยเป็นหลกัสูตรภายใน 21 
หลกัสตูร คิดเป็น 6,400 ชัว่โมง และหลกัสตูรภายนอก  34 หลกัสตูร  คิดเป็น 381 ชัว่โมง 
 

   นโยบายด้านสวัสดิการ  
 บริษัทมีนโยบายการดแูลพนกังานให้มีสขุภาพอนามยัที่ดี มีความสขุในการท างาน บริษัทเชื่อว่าหากพนกังาน 

ได้รับการดูแลอย่างดีจากบริษัท พนักงานจะเกิดความสขุในการท างานและส่งเสริมให้เกิดแรงผลกัดันให้พนักงานสร้าง
ผลงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ดังนัน้ บริษัทจึงให้ความส าคัญในเร่ืองการดูแลรักษาพนักงานที่มีความรู้
ความสามารถให้อยู่กับองค์กรและปฏิบัติงานให้บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดูแลด้านสวัสดิการ 
ความมัน่คง และคณุภาพชีวิตที่ดี อย่างเหมาะสม 

 ในปี 2560 บริษัทยดึแนวทางการด าเนินนโยบายด้านสวัสดิการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา รายละเอียดดงันี ้
1. บริษัทมีนโยบายให้พนักงานมีความสขุในการท างานจึงได้จัดหาสถานที่ท าการส านักงานใหญ่ 

แห่งใหม่ โดยออกแบบพืน้ที่ท างานโดยมุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี น่าท างาน   
จดัมมุต่างๆให้พนักงานมีอิสระในการเลอืกนัง่ท างาน และ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสบายตา 
น่าอยู่ และอยากมาท างานทกุวนั   

2. จัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกสขุลกัษณะ ห้องน า้ที่สะอาด ห้องพยาบาล การบริการ
รถรับสง่ (ส าหรับพนกังานสว่นของโรงงาน) 

3. การก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม เป็นธรรม อย่างทั่วถึง
โดยพิจารณาจากอัตราเงินเฟ้อและข้อมูลเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนปฏิบัติ
ตามการประกาศการปรับอตัราค่าแรงขัน้ต ่า และเป็นไปตามกฎหมายแรงงานก าหนด 

  4.    การสร้างระบบการรับข้อมลูข่าวสารสง่เสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลอย่างสม ่าเสมอ ผ่านระบบดิจิทลั 
  5.    การสง่เสริมเร่ืองอปุกรณ์ในการท างาน อปุกรณ์ส านกังาน รวมทัง้ระบบสารสนเทศที่ทนัสมยัให้เกิด 
         ประสทิธิภาพในการใช้งาน 
 บริษัทจะเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน หรือตามที่กฎหมายก าหนด      
นอกจากนี ้บริษัทสนบัสนนุให้พนักงานมีสว่นร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ตามที่กฎหมายก าหนด  เช่น คณะกรรมการสวัสดิการ  
การจัดตัง้ชมรมคนรักสขุภาพด้านกีฬาประเภทต่างๆ  และสนัทนาการด้านต่างๆ   การมีคณะกรรมการลกูจ้างซึ่งจะเป็น
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ตัวแทนของพนักงานเข้ามาช่วยกลัน่กรองความต้องการและข้อแนะน าของพนักงานในเร่ืองการจัดสวัสดิการและสถา น
ประกอบ การและน าเข้าหารือในที่ประชมุกบัผู้บริหารของบริษัทเป็นประจ า 

  
นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  

 บริษัทมีความมุ่งมัน่และตัง้ใจสร้างให้พนกังานท างานในบริษัทอย่างมีความสขุ ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมใน 
การท างานที่ดี จงึมีนโยบายที่ส าคัญในการด าเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน
ของพนกังานอย่างต่อเนื่อง  
 ในปี 2560 บริษัทยดึแนวทางการด าเนินนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการท างานต่อเนื่องจาก
ปีที่ผ่านมา โดยสรุปรายละเอียดดงันี ้

1. การค านงึถงึความปลอดภัยในการท างานถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน 
2. การปรับปรุงสภาพการท างานเพื่อความปลอดภัยของพนกังานทกุคน 
3. การจดักิจกรรมเกี่ยวกบัความปลอดภัยในการท างาน 
4. การอบรมให้ความรู้พนักงานในทุกระดับเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในเร่ืองความปลอดภัยในการ

ท างาน ให้ค านงึถงึเร่ืองความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สนิของบริษัท
ตลอดเวลาที่ปฏิบติังาน 

5. ก าหนดกฎระเบียบ ข้อบงัคบัเก่ียวกบัความปลอดภัย และ การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของ
ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัในการปฏิบติัตามระเบียบข้อบงัคบั 

6. ส่งเสริมสร้างให้ เ กิดความร่วมมือต่อมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานของบริษัท 
 

 นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล  

 เพื่อให้การด าเนินการขององค์กรบรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้  บริษัทจึงวางนโยบายการดูแลรักษา
พนกังานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กบัองค์กร รวมทัง้จงูใจให้พนกังานใช้ศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสุด โดยยึดหลกัคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี และความสมัพันธ์อันดี
ระหว่างกนั ในปี 2560 บริษัทจงึได้ด าเนินการตามแนวนโยบายการบริหารทรัพยากรมนษุย์ที่ก าหนดไว้ดังนี ้

1. การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมตรงตามคุณลกัษณะที่บริษัทต้องการ และ
คดัเลอืกพนกังานให้ด ารงต าแหน่ง โอนย้ายเปลีย่นแปลงหน้าที่ ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏิบติั 
ค านงึถงึคณุสมบติัของแต่ละต าแหน่งเป็นส าคัญ 

2. การปฏิบติัต่อพนกังานด้วยความเป็นธรรม  
3. การสนบัสนนุและพฒันาพนกังานอย่างต่อเนื่อง 
4. การก าหนดค่าตอบแทนแก่พนกังานด้วยความเป็นธรรม ตามความเหมาะสมของสภาพการณ์และ

ลกัษณะงาน  ผลการปฏิบติังานประกอบกบัความสามารถในการจ่ายของบริษัท 
5. การสง่เสริมให้พนกังานได้รับข้อมลูข่าวสารที่เก่ียวข้องอย่างสม ่าเสมอ 
6. การสง่เสริมและผลกัดนัให้พนกังานมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร(Core Values) 

เพื่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงด้านพฤติกรรมของพนักงานจนเป็นวฒันธรรมองค์กรซึง่จะน าไปสู่การ
ขบัเคลือ่นองค์กรให้บรรลผุลตามแผนกลยทุธ์ 
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พนักงาน   
 ในด้านการดูแลพนักงานซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าอย่างย่ิง บริษัทมีแนวนโยบายว่าพนักงาน
ต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และ การพัฒนาศักยภาพ พร้อมกับให้ความ
มัน่ใจในคณุภาพชีวิต ความปลอดภัยและสขุอนามัยในการท างาน รวมถงึจดัให้มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  เร่ืองผลตอบแทน
บริษัทมีแนวทางการพิจารณาจากความสามารถ ประสทิธิภาพ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีความสอดคล้อง
กับผลประกอบการของบริษัท  รวมถึงสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน  การพัฒนาศักยภาพของพนักงานนัน้  
บริษัทจดัให้พนกังานเข้ารับการอบรมในหลกัสตูรที่หลากหลายทัง้จากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสง่เสริมให้พนักงาน
พัฒนาความรู้ความสามารถซึ่งมีความส าคัญอย่างย่ิง บริษัทจัดให้มีสถานที่ท างานทัง้ส่วนของส านักงานและโรงงาน
อตุสาหกรรมที่มีความปลอดภัยและสขุอนามยัที่ดี โดยก าหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน ตลอดจนก าหนดให้มีการเก็บสถิติอัตราการเกิดอุบติัเหตุ อัตราการหยุดงาน และ อัตราการบาดเจ็บจากการ
ท างานเพื่อน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยของพนักงานอย่างต่อเนื่อง  
  นอกจากนี ้บริษัทยงัให้ความส าคญัและค านึงถงึหลกัสทิธิมนษุยชนจึงไม่มีนโยบายเลอืกปฏิบติัและให้ความ 
เสมอภาคทางโอกาสแก่พนักงานทกุคน รวมถงึพิจารณาการจ้างงานโดยไม่จ ากัดเชือ้ชาติ สผิีว เพศ ศาสนา สญัชาติ และ 
ความคิดเห็นทางการเมือง โดยดแูลและปฏิบติัต่อพนกังานทกุคนอย่างเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมถงึการ
จดัให้พนกังานมีสว่นร่วมพฒันาชมุชนและสงัคมผ่านกิจกรรมเพื่อสงัคมและชุมชนที่หลากหลาย 

  
ฉ. นโยบายรักษาความลับการใช้ข้อมูลภายใน 

การป้องกันข้อมูลภายในมีความส าคัญอย่างย่ิงต่อความส าเร็จของบริษัทฯ รวมทัง้มีความส าคัญต่อความ
มั่นคงในอาชีพการงานของพนักงานทุกคนด้วย เพื่อให้การให้ข้อมูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็นไปในแนวทางที่จะไม่
เกิดผลเสยีหายต่อธุรกิจ และชื่อเสยีงของบริษัทฯ จงึก าหนดให้มีจรรยาบรรณเก่ียวกบัการรักษาความลบัและการใช้ข้อมูล
ภายในดงันี ้ 

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของ 
บริษัทฯที่มีสาระส าคญัของบริษัท ซึง่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สว่นตัว  

2. บริษัท ได้ด าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัทของตนเอง 
คู่สมรส และ บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อส านกังานคณะ 
กรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตร 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่น าความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของ 
บริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม  

4. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ท าการซือ้ขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพย์ 
ของบริษัทฯ โดยใช้ความลบัและ/หรือ ข้อมลูภายในบริษัทฯ และหรือเข้าท านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลบัและ/หรือข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ อนัอาจก่อให้เกิดความเสยีหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อก าหนดนีใ้ห้รวมความถึงคู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ด้วย ผู้ ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบ
ข้อบงัคบัดงักลา่วจะถือว่าได้กระท าผิดอย่างร้ายแรง  

5. บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading)  
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โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานระดบัตัง้แต่ผู้อ านวยการฝ่ายขึน้ไป และบคุคลที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูภายใน ท าการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี และเป็น
เวลา 48 ชัว่โมง ภายหลงัข้อมลูสารสนเทศส าคญัถกูเปิดเผย 

6. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและพนกังานระดบัตัง้แต่ผู้อ านวยการฝ่ายขึน้ไป จะต้องรายงานรายการ 
หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ให้บริษัททราบทกุครัง้  

7. พนกังานทกุระดบัของบริษัท ที่ได้รับข้อมลูสว่นบคุคลต้องเก็บรักษา หรือใช้ข้อมลูอย่างระมดัระวงั  
8. บริษัทก าหนดให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับคู่สญัญาและข้อตกลงที่มีไว้กับคู่สญัญาถือเป็นความลบัที่ไม่อาจ

เปิดเผยให้บคุคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากบริษัทฯ และคู่สญัญาเท่านัน้  
9. บริษัทจดัให้มีมาตรการและระบบควบคุมดแูลข้อมูลบริษัทฯ ภายในฝ่ายหรือแผนกของตนอย่างรัดกุมเพื่อ

ป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในที่ส าคัญของบริษัทเปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ โดยให้ถือว่า
มาตรการและระบบควบคมุนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ส าคัญของบริษัทฯ ด้วย 

10. บริษัท มอบหมายให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ บังคับบัญชาในล าดับขัน้ต่ างๆ ที่จะต้อง
ควบคมุดแูลไม่ให้มีการร่ัวไหลของข้อมูลและข่าวสารที่ส าคัญของบริษัทฯ ออกสูภ่ายนอก โดยพนกังานในสายบงัคบับัญชา
ของตนก่อนการเผยแพร่ข้อมลูอย่างเป็นทางการของบริษัท 

11. การใช้ข้อมลูภายในร่วมกนัของพนกังานจะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่ และความรับผิดชอบเท่าที่พนกังานพงึ 
ได้รับมอบหมายเท่านัน้  

12. พนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมลูที่เป็นความลบัของบริษัทฯ แม้พ้นสภาพหรือสิน้สดุการ 
ปฏิบติัหน้าที่ไปแล้ว  

    ทัง้นีบ้ริษัทยงัได้ก าหนดโทษส าหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ 
สว่นตวัไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตัง้แต่การตกัเตือนด้วยวาจาจนถงึขัน้ให้ออกจากงาน 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

9. การก ากับดูแลกิจการ 

9.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

  บริษัทให้ความส าคัญต่อระบบการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะท าให้
เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่ งยืน ภายใต้การด าเนินงานอย่างมี
จรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง บริษัทจงึได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการ
ด าเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททกุระดบัชัน้ 
อนัเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการก ากับดูแลกิจการอย่างแท้จริง ซ่ึงบริษัทได้รับเอาแนวทางดังกล่าวมาจาก
หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) โดย
คณะกรรมการบริษัทรับทราบหลักปฏิบัติตาม CG Code และตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีในฐานะผู้นา 
(Governing Body) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่ งยืน และได้ประเมินการปฏิบัติตาม CG Code ใน
ภาพรวมแล้ว โดยพิจารณาจากผลประเมินท่ีได้มอบหมายให้ ฝ่ายจัดการเป็นผู้ประเมินและอธิบายเบือ้งต้น ใน
ส่วนของหลักปฏิบัติที่ยังมิได้น ามาปรับใช้ ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหน่ึงของมติคณะกรรมการแล้ว 
พร้อมกันนีย้ังก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาและทบความความเหมาะสมของการน า CG Code 
มาปรับใช้กับแนวทางการปฏิบัติของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งแนวทางการประเมินทัง้หมดจะครอบคลุม
หลกัการ 5 หมวด เป็นแนวทางปฏิบติัดงันี ้

หมวดที่ 1   สิทธิของผู้ถอืหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษัทตระหนกัและให้ความส าคญัในสทิธิพืน้ฐานต่างๆ ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของนกัลงทนุในหลกัทรัพย์และใน
ฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซือ้ ขาย โอน หลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู่  สิทธิในการที่จะได้รับสว่นแบ่งผลก าไรจากบริษัท 
สทิธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิใน
การร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชี การอนมุัติธุรกรรมที่ส าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อบงัคับ
ของบริษัท เป็นต้น  

นอกเหนือจากสทิธิพืน้ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ที่เป็นการสง่เสริม และอ านวย
ความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1. บริษัทจะจัดสง่หนังสือนดัประชุมพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า
ตามที่กฎหมายก าหนด ซึง่บริษัทจะจดัท าหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ  และ
โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็น
ระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน ทัง้นี ้บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลหนังสือนัดประชุมผ่านทาง Website ของบริษัทเพื่อให้     
ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาในการศกึษาข้อมลูเป็นการลว่งหน้าก่อนวนัประชุม 

2. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้ นทุกกลุ่มรวมทัง้ผู้ ถือหุ้ นสถาบัน คณะกรรมการบริษัท ผู้ บริหารและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง รวมทัง้ผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกนั  
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3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉนัทะแบบที่ผู้ ถือหุ้นก าหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสยีงได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนังสอืนัดประชุม 

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น สามารถสง่ความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถามได้ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 

5. ในการประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ
ตัง้ค าถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ  ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทัง้นี ้ในการประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีกรรมการและ
ผู้ บริหารที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบค าถามในที่ประชุม รวมทัง้จะมีการบันทึกประเด็นซักถามและ
ข้อคิดเห็นที่ส าคญัไว้ในรายงานการประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

6. บริษัทส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ ถือหุ้ น เช่น ระบบการลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนับ
คะแนนเสยีงและแสดงผล เป็นต้น เพื่อให้การประชมุด าเนินไปอย่างรวดเร็ว ถกูต้อง และแม่นย า 

7. ในการประชมุเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการได้ทีละคน 
ซึ่งผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิที่จะเลือกผู้ แทนที่ เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท าหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของตนเอง ซึง่จะท าให้เกิดความหลากหลายและเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นอย่างแท้จริง 

8. บริษัทส่งเสริมให้มีการแต่งตัง้บุคคลอิสระเป็นผู้ ตรวจนับหรือตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมและ
เปิดเผยให้ ที่ประชมุรับทราบพร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุทกุวาระ 

9. ในการประชมุวาระที่ส าคญั เช่น การท ารายการเก่ียวโยงกนั การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน เป็นต้น บริษัท
เห็นควรให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งภายหลงัการประชุม
เสร็จสิน้ 

10. ภายหลงัการประชมุแล้วเสร็จ บริษัทจะจดัท ารายงานการประชมุ โดยให้บนัทกึข้อมลูตัง้แต่ขัน้ตอนการลงคะแนน 
วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบก่อนด าเนินการประชุม ผลคะแนนแต่ละวาระ รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วม
และไม่เข้าร่วมประชุม  รวมทัง้ประเด็นส าคัญที่ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามต่อที่ประชุม อย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้  และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทาง Website ของบริษัท 

หมวดที่ 2   การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายทุกกลุม่อย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย 
ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร หรือไม่เป็นผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทส่งเสริมให้มีการจัดท าหนังสือเชิญประชุมทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และเผยแพร่ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุทาง Website ของบริษัท อย่างน้อย 30 วนั รวมทัง้เปิดโอกาสให้
ผู้ ถือหุ้นทกุกลุ่มได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเร่ืองที่เห็นว่าส าคัญและควรบรรจเุป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี
ของบริษัทและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่ เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลื อกตัง้เป็น
กรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมผู้ ถือหุ้ น เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณากลัน่กรองและเตรียมความ
พร้อม เพื่อน าวาระที่ผู้ ถือหุ้นเสนอมานัน้ก าหนดเป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทต่อไป     

คณุสมบติัของผู้ ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชมุดงักลา่วข้างต้น เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มาตรา 89/28 ซึง่ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่ถือหุ้นและมีสทิธิออกเสยีงนับ



78 
 

รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท มีสิทธิท าหนังสือเสนอเร่ืองที่จะขอให้
คณะกรรมการบรรจเุป็นวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นดงักลา่วข้างต้นได้ โดยผู้ ถือหุ้นต้องระบุวตัถุประสงค์ และรายละเอียดของ
เร่ืองที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา ส าหรับการเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลอืก
เป็นกรรมการบริษัท ต้องระบุรายละเอียดของบุคคลนัน้ๆ และรายละเอียดอื่นๆ  ที่เป็นประโยชน์  รวมทัง้การให้ความ
ยินยอมของบุคคลดังกล่าว โดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท   
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ 
ตลอดจนระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท รวมทัง้มีคุณสมบัติอื่นๆ  ตามที่บริษัทก าหนด ได้แก่ มีความรู้
ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอือ้ประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท           
มีประวติัการท างานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสตัย์   มีคณุธรรม จริยธรรม และสามารถเข้า
ประชมุคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ เป็นต้น 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะเสนอวาระในการประชุมผู้ ถือหุ้นหรือการเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น ผู้ ถือหุ้ นจะต้องน าเสนอรายละเอียดให้แก่บริษัทล่วงหน้าตามระยะเวลาที่
บริษัทก าหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลัน่กรองและบรรจเุป็นวาระในการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เพื่อให้
บริษัทได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญและเอกสารประกอบวาระให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาก่อนวนัประชมุโดยพร้อมเพรียงกนั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะปฏิเสธการน าเร่ืองเข้าบรรจุเป็นวาระการประชมุ ในกรณีดังต่อไปนี ้ได้แก่ 
เร่ืองที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงมิได้แสดงถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติในเร่ือง
ดงักล่าว เร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการได้ เร่ืองซึ่งตามปกติกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับการพิจารณา
จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและบริษัทได้ด าเนินการก าหนดเป็นวาระการประชมุทกุครัง้ เร่ืองที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของบริษัท เร่ืองที่ขัดกบักฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยราชการหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
บริษัท เร่ืองที่ขดักบัวตัถุประสงค์ ข้อบังคบั มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้น
ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือกรณีบริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ไม่สามารถติดต่อกับผู้ ถือหุ้นที่เสนอได้   
เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ ตลอดจน
เร่ืองที่บริษัทได้ด าเนินการแล้ว และเร่ืองที่ซ า้กับเร่ืองที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว เป็นต้น รวมทัง้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติ
ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด โดยบริษัทจะด าเนินการแจ้งเร่ืองดงักล่าวให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางช่องทางการเผยแพร่ข่าวของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท  

ข้อเสนอที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น และ/หรือรายชื่อบคุคลใดที่จะได้รับการเสนอชื่อ
คดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทนัน้ กรรมการอิสระจะพิจารณากลัน่กรองและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
และสรุปให้ความเห็นเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สดุ 

ในการด าเนินการประชุมแต่ละครัง้ บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดย ก่อนเร่ิมการ
ประชมุ ประธานที่ประชมุจะชีแ้จงการใช้สิทธิออกเสยีงลงคะแนน วิธีนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ  
และยังเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่าง
เหมาะสมเพียงพอ โดยประธานฯ จะด าเนินการประชมุตามล าดบัวาระการประชมุ ทัง้นี ้บริษัทจะไม่ริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น
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ในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดต่างๆ และการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น เช่น บริษัทไม่มี
นโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชมุโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษา
ข้อมลูประกอบวาระการประชมุก่อนตดัสนิใจ เป็นต้น 

บริษัทมีการก ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่
ตนเองหรือผู้ อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทได้
ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วน
ตนเป็นค าสัง่ที่เป็นลายลกัษณ์อักษร รวมทัง้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์
ของบริษัทโดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าท านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมูลภายใน
ของบริษัทหรือบริษัทที่เก่ียวข้อง อนัก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี ้กรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยข้อมูลสู่
สาธารณชน และห้ามบคุคลที่เก่ียวข้องกบัข้อมูลภายในท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยงัไม่
บรรลนุิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซือ้ขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทนุส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน 
ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีสู่สาธารณชน โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ท า
หน้าที่ออกประกาศแจ้งเตือนข้อห้ามดังกล่าวเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้บริหารทุกคนได้รับข้อมูลและปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบดงักลา่วอย่างเคร่งครัด 

บริษัทได้ก าหนดโทษทางวินัยส าหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือน าไป
เปิดเผยจนอาจท าให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การ
ตกัเตือนเป็นหนังสอื การภาคทณัฑ์ตลอดจนการเลกิจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนกังานด้วยเหตุไลอ่อก ปลดออก หรือให้ออก 
แล้วแต่กรณี เป็นต้น 

  บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเก่ียวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท และ
บทก าหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ .ศ.2535 และตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ใน
บริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท าการให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบเพื่อ
เผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป รวมทัง้ก าหนดให้กรรมการจัดสง่ส าเนารายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) 
ต่อเลขานุการบริษัททุกครัง้ที่มีการจัดส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อ
รวบรวมรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชมุคณะกรรมการแต่ละครัง้หากมีการเปลี่ยนแปลง  

นอกจากนี ้บริษัทได้ยึดหลกัการในการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้ก าหนดแนวทางการจัดการ
เร่ืองการมีสว่นได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในกรณีที่บริษัทมีการท ารายการที่เก่ียวโยงกันกับ
กรรมการหรือผู้บริหารที่มีสว่นได้เสยีหรือมีส่วนเก่ียวข้อง กระบวนการตดัสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดงักล่าว ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมติัจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการซึ่งมีส่วนได้
เสยีในเร่ืองใด จะไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และในกรณีที่รายการเก่ียวโยงกันดงักลา่วเข้าข่ายจะต้องเปิดเผย
ข้อมูลหรือขออนุมติัจากผู้ ถือหุ้นตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดและเหตผุลของการท า
รายการให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะท ารายการ โดยต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน (1) ชื่อและ
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ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เก่ียวโยงกัน (2) นโยบายการก าหนดราคา (3) มูลค่ารวมของรายการ (4) ความเห็นของ
คณะกรรมการเก่ียวกบัรายการดงักล่าว และข้อมลูอื่นๆที่ส าคญัและเก่ียวข้องกบัการท ารายการ 

 

หมวดที่ 3   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้ น 
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี ้ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เป็นต้น 
โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนบัสนนุและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสยีทกุกลุม่จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการ
พัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนัน้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย
ดงักลา่วได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี ้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ค านงึถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่าย ตาม
แนวทางดงัต่อไปนี ้

ผู้ ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และไม่
กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้น
ในการรับทราบข้อมูลของบริษัท โดยจะเปิดเผยข้อมลูเพื่อใช้ในการประเมินการบริหารงานของ
บริษัท และข้อมลูของผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างถกูต้องและเชื่อถือได้ 
ตลอดจนจะสร้างความเจริญเติบโต เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มต่อกิจการ และประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นใน
ระยะยาว 

  

ลกูค้า : บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติต่อลกูค้าอย่างซื่อสตัย์และยุติธรรม มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ และ
ความมัน่ใจให้กบัลกูค้า เอาใจใสแ่ละรับผิดชอบต่อลกูค้า โดยลกูค้าจะต้องได้รับสินค้า/บริการ
ที่ดี มีคณุภาพ ความปลอดภัย ในระดบัราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ก าหนด
ไว้ รวมทัง้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลกูค้าอย่างเคร่งครัด  มีการพัฒนายกระดับ
มาตรฐานสินค้าและบริการให้สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง รักษาสมัพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับลกูค้า
อย่างจริงจัง และสม ่าเสมอ รวมถงึไม่น าข้อมูลของลกูค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่
เก่ียวข้อง 

คู่ค้าและเจ้าหนี ้ : บริษัทตระหนักถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสตัย์ในการ
ด าเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี ้และมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า  บริษัทมีคู่มืออ านาจ
ด าเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดซือ้จัดจ้างตามวงเงิน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
ด าเนินธุรกิจกับคู่ค้ามากขึน้ และบริษัทมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก าหนดต่างๆ ที่ระบุไว้
ในสญัญาหรือข้อตกลงต่างๆ ที่บริษัทได้ท ากบัคู่สญัญา รวมทัง้เจ้าหนีอ้ย่างถกูต้อง ครบถ้วน  

คู่แข่ง : บริษัทตัง้มั่นที่จะแข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม โดยค านึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้า
และกฎหมายเก่ียวกับหลกัปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี
อย่างเสมอภาคกนั ไม่ท าความตกลงใดๆกบัคู่แข่งหรือบคุคลใดที่มีลกัษณะในการลดหรือจ ากัด
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การแข่งขันทางการค้า รวมทัง้ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา  ให้ร้าย
ป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการกระท าการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อ
การแข่งขนั 

ภาครัฐ : บริษัทได้ให้ความส าคัญกับความโปร่งใส และการด าเนินการที่ถูกต้องตรงไปตรงมาในการ
ติดต่อท าธุรกรรมกบัเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระท าที่อาจจูงใจให้รัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินการที่ไม่ถกูต้องเหมาะสม ที่อาจส่งผลต่อการกระท าที่ไม่เหมาะสม 
และขดัแย้งต่อหลกัการบริหารจัดการที่ดี  

ชมุชน สงัคม และ
สิง่แวดล้อม 

: บริษัทมีนโยบายสนบัสนนุและให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสงัคมและชุมชน โดยเฉพาะที่
อยู่รอบสถานประกอบการของบริษัท ให้ความร่วมมือในการด าเนินการตามมาตรฐานหรือ
ข้อตกลงระดบัสากลในเร่ืองต่างๆ รวมทัง้ควบคมุดูแลกระบวนการผลิต เพื่อช่วยป้องกนัหรือลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความร่วมมือในการลดการเกิดขยะหรือของเสียทัง้จาก
กระบ วน การผลิต และกา รใ ช้ งาน ทั่ ว ไป ด้ วยวิ ธีที่ ถู ก ต้ อ ง  ต ลอดจน การอ นุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ทรัพยากร อุปกรณ์ หรือวตัถดิุบต่างๆ อย่างมีประสทิธิภาพและ
ประสทิธิผลมากที่สดุ  

 
การเปิดเผยการ
ปฏิบติัตามนโยบาย
และการจดัท า
รายงานความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 
 

: 

 

บริษัทได้เปิดเผยกิจกรรมและนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้บริษัทมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กับ
ความรับผิดชอบต่อสงัคม และได้จดัท ารายงานไว้ใน ความรับผิดชอบต่อสงัคมแล้ว 

แนวปฏิบติัเก่ียวกบั
การไม่ลว่งละเมิด
ทรัพย์สนิทางปัญญา
หรือลขิสทิธ์ิ 

: ในฐานะที่บริษัทเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหลายประเภทจากการประกอบธุรกิจของ
บริษัทตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริษัทจงึตระหนกัและเลง็เห็นถงึความส าคญัของงาน
อันเกิดจากการสร้างสรรค์ด้วยความคิดและปัญญา ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าอย่างหนึ่งที่
ผู้สร้างสรรค์ควรจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิแต่เพียงผู้ เดียวในการใช้ประโยชน์ และควรที่จะได้รับ
ความคุ้มครองไม่ให้ผู้อื่นน าทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
ดงันัน้ บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
ทกุประเภทอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็น ลขิสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการค้า หรือสทิธิบตัร โดยบริษัทจะ
ท าการตรวจสอบและขออนุญาตก่อนที่จะน าผลงานหรือข้อมูลที่อาจจะเป็นสิทธิของ
บคุคลภายนอกมาใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สนิทาง
ปัญญาของผู้ ใด ในขณะเดียวกันบริษัทได้มีการจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานของบริษัท
เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาและโทษจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา อีกทัง้ยังมีการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานใช้ความรู้ความสามารถในการวิจัยพัฒนาคิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ โดยที่ไม่ละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่นด้วย 
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ช่องทางการติดต่อ
ของผู้มีสว่นได้เสยี 
 

: บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีสว่นได้เสียสามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และรายงานการ
กระท าที่  ไม่ถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆได้หลาย
ช่องทาง ดงัต่อไปนี ้
พนกังาน 

• บริษัทมีนโยบายก าหนดให้พนักงานสามารถร้องทุกข์หรือร้องเรียนผ่านผู้บังคับบัญชา
โดยตรงซึง่อาจท าโดยวาจาหรือบนัทกึข้อความก็ได้ตามความเหมาะสม 

• จดัให้มีกล่องรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะตัง้ไว้ภายในส านักงานและโรงงาน ซึ่งดูแล
โดยแผนกทรัพยากรบุคคล โดยจะมีการเปิดกล่องเดือนละ 1 ครัง้ เพื่อคัดกรองเร่ืองและ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง และน าเร่ืองเสนอต่อผู้ บริหารสายงานเพื่อพิจารณาต่อไป ทัง้นี  ้ในกรณีที่
เป็นจดหมายถงึ CEO จะน าจดหมายสง่ถงึ CEO โดยตรงโดยไม่มีการเปิดผนกึ 

บุคคลทัว่ไป 

• แจ้งผ่านนกัลงทนุสมัพนัธ์ โทรศพัท์: 02-3194949 ต่อ 1804  หรือ 095-3412300 
E-mail: ir@sappe.com  

• แจ้งผ่านเลขานกุารบริษัท โทรศพัท์: 02-3194949 ต่อ 9701 หรือ 2503   
E-mail: saranya.th@sappe.com, Wanrawee.ja@sappe.com 

ซึ่งข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับการรวบรวม กลัน่กรอง เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสงูและ  
คณะกรรมการบริษัท เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาในล าดบัต่อไป 

 
หมวดที่ 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย
กบับริษัทเพื่อให้มีข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ และโปร่งใส ทัง้การรายงานข้อมลูทางการเงินและ
ข้อมลูทัว่ไป ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ส าคญัที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท ซึง่ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจ
ของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ ถือหุ้ น นักลงทุน และ
สาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และบน website ของ
บริษัท รวมถงึมีการจดัท าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 

บริษัทก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อการก ากับดูแลกิจการที่ดีเร่ืองการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทไว้ว่า 
กรรมการ หรือผู้บริหารที่มีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัการซือ้ขายของตนคู่สมรส และบตุรที่ยัง
ไม่บรรลนุิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ .ศ. 2535  ต่อเลขานุการบริษัท
อย่างน้อย 1 วนัก่อนท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์  และน าสง่เอกสารการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-
2)  ภายใน 3 วันท าการหลงัการซือ้ขายให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่
ต่อสาธารณะต่อไป 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท  และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี รวมทัง้การจัดท าค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ 
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MD&A) งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบญัชีให้บริการด้วย 
รวมทัง้จะเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู เพื่อสะท้อนถงึภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละท่าน 

ในสว่นของงานด้านนักลงทนุสมัพนัธ์นัน้  บริษัทมีส่วนงานนกัลงทุนสมัพนัธ์เป็นผู้ รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล
ของบริษัทที่จ าเป็นและส าคัญต่อผู้ ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลกัทรัพย์  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถ
วิเคราะห์บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการจัด Analyst Meeting เพื่อตอบข้อซักถามเก่ียวกับผลการด าเนินงานของ
บริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และจดัให้มีการประชมุเพื่อตอบข้อซกัถามของนักลงทนุที่ให้ความสนใจในผลประกอบการของ
บริษัท (กลุ่มละ10-15 ท่าน) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทจดทะเบียนพบผู้ ลงทุน 
(Opportunity Day) อย่างสม ่าเสมอ  

หมวดที่ 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอือ้
ประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการด าเนินธุรกิจ 
รวมทัง้มีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
ตลอดจนด าเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต  มี
จริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้การก ากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตาม
เป้าหมายและแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ ซึง่จะ
ท าให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสยีงในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 3 คน  

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 10 คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร 5 คน ในจ านวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระจ านวน 5 คน ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย 3 คน ส าหรับ
กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารมีจ านวน 4 คน ประกอบด้วย (1) ประธานกรรมการบริหาร (2) ประธานบริษัท (3) ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร (3) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการอิสระ
มากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด ท าให้มีการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ 
ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดต่อบริษัท ทัง้นี ้จ านวนกรรมการอิสระของ
บริษัทเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

 ตามข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่ง
อย่างน้อยจ านวน 1 ใน 3 โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียง
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ที่สดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลาก
ว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการ    
ผู้ออกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ  ซึ่ง
คณะกรรมการชดุย่อยดงักล่าวมีสทิธิหน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ  

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน 
เพื่อให้เกิดความชดัเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบาย การก ากบัดูแลและการบริหารงานประจ า ทัง้นี ้
บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุล
อ านาจการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของ
ผู้บริหารในระดบันโยบาย ขณะที่ผู้บริหารท าหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด 

 อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้เลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

 
2.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองที่ส าคัญเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท  
เช่น วิสยัทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์  ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทัง้ก ากับดแูลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตาม
นโยบายและแผนที่ก าหนดไว้อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

การแบ่งแยกหนา้ทีร่ะหว่างการก าหนดนโยบายและการบริหารงานประจ า 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการก ากับดูแล 
และการบริหารงานประจ าวันออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารถูกเลอืกตัง้จาก
คณะกรรมการบริษัท  ซึ่งประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหารโดยเป็นผู้น าและมีส่วน
ส าคัญในการตัดสินใจเร่ืองนโยบายของบริษัท อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและ
ก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกบัฝ่ายจัดการ เป็นผู้น าการประชมุคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
โดยสนบัสนนุให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชมุและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนท าหน้าที่ประธานใน
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทัง้นี ้ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจ าวัน แต่ให้การสนบัสนุนและค าแนะน า
ในการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานกรรมการบริหารอย่างสม ่าเสมอ ในขณะที่ประธานกรรมการบริหาร
รับผิดชอบเก่ียวกบัการบริหารจดัการบริษัทภายใต้กรอบอ านาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทัง้นี ้คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย
ดงักล่าวเป็นประจ า บริษัทมีการสื่อสารให้ทกุคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน 
เพื่อสง่เสริมให้ทกุคนในองค์กรปฏิบติัตามนโยบายที่ก าหนด   
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จรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการด าเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยบริษัทมีการประกาศใช้จรรยาบรรณและ
ข้อพงึปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณเป็นลายลกัษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ และให้ความสนับสนุนในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อเห็นการไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส  มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ค านึงถึงสงัคม และสิง่แวดล้อม โดยได้ก าหนดข้อพึงปฏิบติัเก่ียวกับจรรยาบรรณในด้านต่างๆ ได้แก่ การปฏิบัติต่อกัน การ
ให้หรือการรับทรัพย์สิน ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การท าธุรกรรมของบริษัท การท าธุรกรรมกับรัฐ สิง่แวดล้อม สขุภาพ 
และความปลอดภัย การจัดหา การสื่อสารทางการตลาด การแข่งขันทางการค้า การประ กอบธุรกิจในต่างประเทศ         
การปฏิบติัต่อข้อมลูและทรัพย์สนิ การด าเนินการด้านการเมือง และการป้องกนัการฟอกเงิน 

ทัง้นี ้บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด รวมถงึให้มีการปฏิบติัตามแนวทางดงักลา่ว 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์  โดยก าหนดนโยบายที่ไม่ให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลต่างๆ  ดังกล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของบริษัท โดยควรหลีกเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือ
เก่ียวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถงึความสมัพันธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดังกล่าว และ
ต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสนิ รวมถงึไม่มีอ านาจอนมุติัในธุรกรรมนัน้ๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทัง้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเร่ืองการเข้าท ารายการ การก าหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆกบับุคคลที่อาจมีความขดัแย้งด้าน
ผลประโยชน์ให้เสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก โดยจะเปิดเผยการเข้าท ารายการไว้ในงบการเงิน รายงานประจ าปี 
และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ด้วย 

บริษัทได้ก าหนดให้มีการจัดท าแบบรายงานการมีส่วนได้เสยีของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลพืน้ฐานในการก ากับดูแลด้านการมีสว่นได้เสยีในระดับกรรมการ และผู้บริหาร โดยก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร
จะต้องจัดท าแบบรายงานดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี และจดัท าแบบรายงานดังกลา่วเมื่อมีการเปลีย่นแปลง และก าหนดให้
เลขานุการบริษัทเป็นผู้ รวบรวม และท าส าเนาส่งประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
ใช้ในการตรวจสอบและการก ากบัดแูลด้านความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ในการก ากับดูแลการใช้ข้อมลูภายใน บริษัทได้ก าหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ซึ่งเป็นของตนเอง ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนั นับแต่วนัที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือผู้บริหารในบริษัท รวมทัง้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท  จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 
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3 วนัท าการนับจากวนัที่ซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี ้ได้ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลูภายใน
แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง และซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ทัง้นีเ้พื่อเป็นการป้องกนัไม่ให้น าข้อมลูภายในไปใช้ในทางมิชอบ  

ระบบการควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการก ากับดูแลและการควบคุมภายในทัง้ในระดับบริหาร และระดับ
ปฏิบัติงานที่มีประสทิธิภาพ ทัง้นี ้ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส าคญัที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจดัการในการช่วย
ลดความเสีย่งทางธุรกิจ ช่วยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและ
บรรลเุป้าหมายตามที่ตัง้ไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้ร่ัวไหล สญูหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยให้
รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บคุลากรปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องและช่วย
คุ้มครองเงินลงทุนของผู้ ถือหุ้น ดังนัน้ บริษัทจึงได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร
ในเร่ืองต่างๆ ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคุมดแูลการใช้สนิทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการ
แบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบติังาน ผู้ ติดตามควบคมุ และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความ
มีประสิทธิภาพของระบบควบคมุภายในที่ฝ่ายบริหารจดัให้มีขึน้  รวมทัง้ได้จดัท าและทบทวนระบบการควบคมุ ทัง้ด้านการ
ด าเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการก ากบัดแูลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
จดัการความเสีย่ง และยงัให้ความส าคญักบัสญัญาณเตือนภัยลว่งหน้าและรายการที่ผิดปกติ   

ทัง้นี ้บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยให้บริษัท    
พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2560 เป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่
ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้บริษัทมี
การติดตามประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
เพื่อให้ความมัน่ใจว่าระบบที่วางไว้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสทิธิภาพ  

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท า
หน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดแูลให้มีการจดัท ารายงานทางการเงินอย่างมีคณุภาพและถกูต้องตามมาตรฐาน
ทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/
หรือผู้สอบบญัชีมาประชุมร่วมกัน และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส โดยคณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมทัง้สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน) รวมทัง้การจัดท าค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and 
Analysis หรือ MD&A) ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีที่ รับรองทั่วไป
และตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศที่
ส าคญัทัง้ข้อมลูทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ด าเนินการบนพืน้ฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม ่าเสมอ 
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3.  การประชุมคณะกรรมการ 

 บริษัทก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยปกติเป็นประจ าทุก 3 เดือน และอาจมีการประชมุพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจ าเป็นโดยก าหนดวาระการประชมุที่ชดัเจนลว่งหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็น
ประจ า โดยการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจดัสง่หนังสอืนดัประชมุไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวันประชมุ เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการ
นดัประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวันประชมุให้เร็วกว่านัน้ก็ได้ รวมทัง้มีการแต่งตัง้เลขานุการบริษัทเพื่อให้มีการบันทกึการ
ประชุม และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรอง
จากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัท และผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้  

ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผู้ ก าหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการ
ประชมุได้ 

ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้จะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถน าไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทัง้นี ้ในการลงมติในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึง่มีเสยีง
หนึง่เสยีง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ / หรือไม่ใช้สิทธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  ถ้าคะแนน
เสยีงเท่ากนั ประธานในที่ประชมุจะออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสียงชีข้าด  

  กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารส าคัญอื่นๆ และหากกรรมการ
อิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสยัใดๆ กรรมการอื่นๆและฝ่ายบริหารของบริษัทต้องด าเนินการตอบข้อสงสยัดงักลา่ว
อย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้ 

ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ใน
รายงานการประชมุ หรือยื่นหนงัสอืแสดงการคดัค้านต่อประธานกรรมการได้ 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้เลขานกุารบริษัทได้เข้าร่วมการประชมุด้วย โดยเป็นผู้บนัทกึรายงาน
การประชุม และจัดสง่ให้ประธานกรรมการพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถกูต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการ
ประชมุครัง้ถัดไป รวมทัง้เป็นผู้จัดเก็บข้อมลูหรือเอกสารเก่ียวกับการประชมุต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติ
คณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครัง้  ยกเว้นแต่มีเหตุจ าเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม  
นอกจากนี ้คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็น
เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ  โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย และแจ้งให้ประธาน
กรรมการทราบถงึผลการประชุม  

4.  ค่าตอบแทน 

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหารในระดับที่ เหมาะสม โดยยึดหลกัความยุติธรรมทัง้ต่อ
บริษัทและบุคคล ค านึงถึงผลการด าเนินงานของบริษัท  และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน สามารถ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษามาตรฐานที่ดี รวมถึงเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 
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และผู้บริหารแต่ละคน  โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รวมถึงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) จะต้องได้รับ
อนุมติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทใช้ความระมดัระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ใน
ระดบัที่เหมาะสม โดยเป็นอตัราที่แข่งได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดแูลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่
ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึน้จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึน้  

5.   การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ 
และผู้บริหารที่เก่ียวข้องในระบบการก ากับดแูลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเนื่อง และใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจดัการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบติัหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัให้มีการแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่
กรรมการใหม่ และฝ่ายเลขานุการบริษัทมีการรายงานให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย รวมทัง้ผู้บริหารของบริษัท 
เก่ียวกบักฎหมายและกฎระเบียบข้อบงัคบัที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

 
2  คณะกรรมการชุดย่อย 
 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้กรรมการที่มีความรู้ความช านาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยในด้าน
ต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลัน่กรองรายละเอียดของงานในขอบข่ายที่คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับผิดชอบ และได้
ก าหนด คณุสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน 
ในกฎบัตรของคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะ โดยสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ทัง้หมด ทัง้นี ้คณะกรรมการชดุย่อยจะรายงานผลการประชุมต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างสม ่าเสมอ  
 ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 2 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ และ (2) 
คณะกรรมการบริหาร  
 
3  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

• คณะกรรมการบริษัท  

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท โดยให้ผู้ ถือหุ้นใหญ่และ/
หรือตวัแทนผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของแต่ละกลุม่  ผู้ทรงคณุวุฒิตามสายงานที่เก่ียวข้อง  กรรมการ  กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
ของบริษัทร่วมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให้ความส าคัญต่อผู้มีทักษะ 
ประสบการณ์ที่มีความจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจารณาจากคณุสมบติั ดงัต่อไปนี  ้

1) กรรมการต้องเป็นบคุคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มี
ความซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและ
ปฏิบติัหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ 
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2) กรรมการต้องมีคณุสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และ
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ต้องไม่มีลกัษณะที่แสดงถงึการขาดความเหมาะสม
ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้ นตามที่คณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด  

3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัท หรือ
เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบคุคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้  

4)  กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสญัญาที่บริษัทท าขึน้ไม่ว่าโดยตรง หรือ
โดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้  เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

การเลอืกและแต่งตัง้กรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่ได้ รับการแต่งตัง้
จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

1) ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเลือกตัง้คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้เป็นผู้ รับผิดชอบ
จดัการกิจการทัง้ปวงของบริษัท และมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วตัถุประสงค์ 
ข้อบงัคบัของบริษัท มติที่ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น อีกทัง้มีอ านาจกระท าการใดๆตามที่ระบไุว้ในหนังสอืบริคณห์
สนธิ หรือที่เก่ียวข้องกบัการดงักลา่ว ทัง้นีก้รรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

2)   กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการ
ทัง้หมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด 

3) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัต่อไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึง่หุ้นต่อเสยีงหนึง่ 
(2) ผู้ ถือหุ้ นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  แต่ทัง้นีต้้องไม่เกิน

จ านวนกรรมการที่พงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
(3) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียง

ให้แก่บุคคลแต่ละท่านได้เท่ากบัจ านวนคะแนนเสยีงที่ตนมีอยู่ ทัง้นี ้โดยจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่
ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่า
จ านวนกรรมการที่จะพึงเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมา มี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในที่ประชมุเป็นผู้
ออกเสยีงชีข้าดเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการที่จะพึงเลอืกตัง้ในครัง้นัน้    

 4) ในการประชมุสามัญประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 
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 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลาก
กนัว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 

5) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัท 

 กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

6) ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็น
กรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลอือยู่ของกรรมการที่ตนแทนนัน้ 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการ
ที่ยงัเหลอือยู่ 

 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงจนจ านวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจ านวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้
กรรมการที่เหลืออยู่จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างทัง้หมดภายใน  1 
เดือนนบัแต่วนัที่จ านวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ านวนที่จะเป็นองค์ประชมุ และบคุคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการแทนอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงัเหลอือยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

7)  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึง่มาประชุมและมีสทิธิ
ออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจาก
ผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 

• กรรมการอิสระ 

บริษัทก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดของบริษัท 

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

หลกัเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑ์การคัดเลอืกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่
จะมาท าหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคณุสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 
โดยกรรมการอิสระจะมีคณุวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมอื่นๆ 
ประกอบกัน เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทัง้นี ้หากมีกรรมการอิสระ
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คนหนึ่งคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด
ข้างต้นเข้ามาด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลอือยู่
ของกรรมการอิสระที่ตนแทน 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคณุสมบติัของกรรมการอิสระ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการตรวจสอบ 

3. ไม่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา  คู่สมรส    
พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะ ได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รับแต่งตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี  ซึง่มีผู้ สอบบญัชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่  เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รับแต่งตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ น
รายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของ         
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับ
แต่งตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้ นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง  พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
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9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดย
จะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิน้ปี ส าหรับจดัท าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจ าปีของบริษัท 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ ผ่านมา
 ไม่ม ี

• กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย  3 คน เพื่อ
ท าหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็น
กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นกรรมการของบริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในลกัษณะ
เดียวกับที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 

• กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผู้บริหาร หรือ 
พนักงานระดับสงูของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเร่ืองที่เก่ียวกับการด าเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของ
บริษัท และสามารถก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถงึการตรวจสอบและติดตามผล
การด าเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

• ผู้บริหาร 

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคดัเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง
กับธุรกิจ โดยด าเนินการคัดเลือกตามระเบียบเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทหรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งผู้ บริหารระดับสงู โดยค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ทัง้นี ้การแต่งตัง้หัวหน้าหรือผู้บริหารงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน 
จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 
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4  การประเมินผลการปฏบิัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหารและผู้บริหารระดับสูง  

4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

ตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทว่า คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกปี โดยเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทัง้คณะ เพื่อน าผล
คะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการจะน าไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบติัหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสทิธิผลมากขึน้  

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท มีทัง้สิน้ 4 หมวด ได้แก่ (1) โครงสร้างและคณุสมบัติ
ของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ และ(4) การ
ท าหน้าที่ของกรรมการ อนึ่ง ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมติัแบบประเมินดงักลา่วก่อน ทัง้นี ้ผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทจะน าเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบก่อนน าไปเปิดเผยใน
รายงานประจ าปี และจะน าข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทมาใช้ในการปรับปรุง
ประสทิธิภาพการท างานต่อไป 

แบบการประเมินในปี 2560 มีการก าหนดน า้หนกัของแต่ละหวัข้อของการประเมินเป็น 6 ระดบั ดงันี ้
5 = เห็นด้วยอย่างมากที่สดุ หรือ มีการด าเนินการเร่ืองนัน้อย่างดีเย่ียม 
4 =   เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการด าเนินการในเร่ืองนัน้อย่างดี 
3 =   เห็นด้วยปานกลาง หรือ มีการด าเนินการในเร่ืองนัน้พอสมควร 
2 =   เห็นด้วยน้อย หรือ มีการด าเนินการในเร่ืองนัน้เพียงเล็กน้อย 
1 =   เห็นด้วยน้อยที่สดุ หรือ มีการด าเนินการในเร่ืองนัน้น้อยที่สดุ 
0 =    ไม่มี หรือ ไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนัน้ 
 

ผลการประเมินแต่ละหมวดเป็นดงันี ้
1. โครงสร้างและคณุสมบัติของคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลีย่ 4.42 คะแนน 
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลีย่ 4.26 คะแนน 
3. การประชมุคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลีย่ 4.25 คะแนน 
4. การท าหน้าที่ของกรรมการ ได้คะแนนเฉลีย่ 4.37 คะแนน 
ดงันัน้ เมื่อค านวณผลการประเมินคณะกรรมการทัง้ 4 หมวดแล้วจงึได้คะแนนเฉลีย่ 4.33 คะแนน 

4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบว่า ควรมีการก าหนดกระบวนการประเมินผล
คณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างเป็นทางการเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบมี
ประสทิธิภาพและบรรลวุตัถปุระสงค์   

  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีทัง้สิน้ 4 หมวด ได้แก่ (1) คณุสมบัติและความเป็น
อิสระของกรรมการตรวจสอบ (2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (3) การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ(4) การได้รับข้อมูลจากบริษัท และการฝึกอบรม อนึ่ง ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
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แบบประเมินดังกล่าวก่อน ทัง้นี  ้ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนน าไปเปิดเผยในรายงานประจ าปี  และจะน า
ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมาใช้ในการปรับปรุงประสทิธิภาพการท างาน
ต่อไป 

แบบการประเมินในปี 2560 มีการก าหนดน า้หนกัของแต่ละหวัข้อของการประเมินเป็น 6 ระดบั ดงันี ้
5 = เห็นด้วยอย่างมากที่สดุ หรือ มีการด าเนินการเร่ืองนัน้อย่างดีเย่ียม 
4  =   เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการด าเนินการในเร่ืองนัน้อย่างดี 
3 =   เห็นด้วยปานกลาง หรือ มีการด าเนินการในเร่ืองนัน้พอสมควร 
2  =   เห็นด้วยน้อย หรือ มีการด าเนินการในเร่ืองนัน้เพียงเล็กน้อย 
1 =   เห็นด้วยน้อยที่สดุ หรือ มีการด าเนินการในเร่ืองนัน้น้อยที่สดุ  
0 =   ไม่มี หรือ ไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนัน้ 
 

ผลการประเมินแต่ละหมวดเป็นดงันี ้
1. คณุสมบติัและความเป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลีย่ 4.50 คะแนน 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลีย่ 4.08 คะแนน 
3. การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลีย่ 4.13 คะแนน 
4. การได้รับข้อมลูจากบริษัท และการฝึกอบรม ได้คะแนนเฉลีย่ 3.58 คะแนน 
ดงันัน้ เมื่อค านวณผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 4 หมวดแล้วจงึได้คะแนนเฉลีย่ 4.07 คะแนน 
 

4.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร 

ในปีนีเ้ป็นการประเมินตนเองครัง้แรกของคณะกรรมการบริหาร เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เล็งเห็นว่าบริษัทควรมีการประเมินคณะกรรมการชุด ย่อยทุกคณะอย่างเท่าเทียมกัน และให้ก าหนด ไว้ว่าคณะ
กรรมการบริหารจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทกุปี โดยเป็นการประเมินผลการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการบริหารทัง้คณะ เพื่อน าผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการบริหาร มาใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารให้มีประสทิธิผลมากขึน้  

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหาร มีทัง้สิน้ 4 หมวด ได้แก่ (1) โครงสร้างและคณุสมบัติ
ของคณะกรรมการบริหาร (2) บทบาท หน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (3) การประชุม
คณะกรรมการบริหาร และ(4) การท าหน้าที่ของกรรมการบริหาร อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติแบบประเมินดังกล่าวก่อน ทัง้นี  ้ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร บริษัทจะน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบก่อนน าไปเปิดเผยในรายงานประจ าปี และจะน าข้อเสนอแนะ
จากการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารมาใช้ในการปรับปรุงประสทิธิภาพการท างานต่อไป 

แบบการประเมินในปี 2560 มีการก าหนดน า้หนกัของแต่ละหวัข้อของการประเมินเป็น 6 ระดบั ดงันี ้
5 = เห็นด้วยอย่างมากที่สดุ หรือ มีการด าเนินการเร่ืองนัน้อย่างดีเย่ียม 
6 =   เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการด าเนินการในเร่ืองนัน้อย่างดี 
3 =   เห็นด้วยปานกลาง หรือ มีการด าเนินการในเร่ืองนัน้พอสมควร 
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4 =   เห็นด้วยน้อย หรือ มีการด าเนินการในเร่ืองนัน้เพียงเล็กน้อย 
1 =   เห็นด้วยน้อยที่สดุ หรือ มีการด าเนินการในเร่ืองนัน้น้อยที่สดุ 
2 =    ไม่มี หรือ ไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนัน้ 
 

ผลการประเมินแต่ละหมวดเป็นดงันี ้
1. โครงสร้างและคณุสมบัติของคณะกรรมการบริหาร ได้คะแนนเฉลีย่ 4.40 คะแนน 
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ได้คะแนนเฉลีย่ 4.34 คะแนน 
3. การประชมุคณะกรรมการบริหาร ได้คะแนนเฉลีย่ 4.30 คะแนน 
4. การท าหน้าที่ของกรรมการบริหาร ได้คะแนนเฉลีย่ 4.33 คะแนน 
ดงันัน้ เมื่อค านวณผลการประเมินคณะกรรมการทัง้ 4 หมวดแล้วจงึได้คะแนนเฉลีย่ 4.34 คะแนน 

 

4.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง 

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร 
ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามเกณฑ์การประเมินและแบบประเมินผลการปฏิบติังานที่ได้รับอนมุัติจาก
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามเป้าหมายที่วางไว้ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ซึ่งช่วยให้การพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
ของประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีความชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับผล
การปฏิบัติงาน และช่วยเสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อีกทัง้ยงัสามารถน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุง
ประสทิธิภาพในการปฏิบติังานให้ดีย่ิงขึน้อีกด้วย   

5  การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยนัน้ บริษัทมีการก ากับ ดูแล และติดตามการด าเนินงานของบริษัท
ย่อยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ดงันี  ้   

1. การก ากบัดแูลบริษัทย่อย :   

- Sappe Europe s.r.o. : เนื่องด้วยข้อจ ากัดทางกฎหมายของประเทศสโลวาเกียที่ก าหนดให้กรรมการที่จะ
ด ารงต าแหน่งต้องมีภูมิล าเนาในประเทศสโลวาเกีย จงึท าให้การแต่งตัง้ตัวแทนจากบริษัทเพื่อเป็นกรรมการ
ใน Sappe Europe s.r.o ตามนโยบายการควบคุมและการก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีความ
ยุ่งยากในทางปฏิบัติ ทางที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้อนมุัติการก าหนดกฎบัตรของคณะกรรมการ
ซึง่ครอบคลมุการขออนุมัติรายการต่างๆ รวมถึงรายการส าคัญที่ก าหนดให้ต้องขออนุมติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
เช่น การแต่งตัง้กรรมการ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ การเลิกกิจการ การจ่ายเงินปันผล การแก้ไข
ข้อบงัคับ เป็นต้น และการก าหนดตารางอ านาจด าเนินการของ Sappe Europe s.r.o. เพื่อให้คณะกรรมการ
ของ Sappe Europe s.r.o. ยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อที่บริษัทใช้เป็นมาตรการเพื่อก ากับดูแล Sappe 
Europe s.r.o. ได้ทนัที 
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- บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากัด  : คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้นายอดิศกัด์ิ 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 ได้แต่งตัง้นายอดิศักด์ิ รักอริยะพงศ์     
นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และนายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้การ
บริหารงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนัของทัง้กลุม่บริษัท 

- Sappe Trading (Shanghai) Company Limited :  คณะกรรมการของ Sappe Hong Kong Company 
Limited ได้แต่งตัง้นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและควบคุมการบริหารงาน 
เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนัของทัง้กลุม่บริษัท 

2. การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน : บริษัทย่อยของบริษัทมีหน้าที่น าสง่งบการเงินประจ า
ไตรมาสและประจ าปีให้แก่บริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมติัก่อนเปิดเผยใน
งบการเงินรวมประจ าไตรมาสและประจ าปีต่อสาธารณชน ทัง้นี ้บริษัทอาจมอบหมายให้พนักงานหรือผู้สอบ
บัญชีของบริษัทเข้าตรวจสอบการด าเนินกิจการ เอกสาร หรือทรัพย์สิน ณ ส านักงานหรือคลงัสินค้าของ
บริษัทย่อยได้ หรือขอให้บริษัทย่อยน าสง่เอกสารเพิ่มเติมแก่พนักงานหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เสมอ อนึ่ง 
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทเป็น  ผู้พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ให้แก่ PT.Sappe Indonesia Sappe Europe s.r.o. และบริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากัด รวมถึง
บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท 

3. การท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยง : การท ารายการเก่ียวโยงระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยทัง้หมดเป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้บริษัทมีการรายงานมูลค่าและรายละเอียดของรายการ
ระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

4. การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ : ในกรณีที่บริษัทย่อยจะซือ้หรือจ าหน่ายทรัพย์สินใดต้องได้รับมติ
อนุมัติจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี ้หากบริษัท
ค านวณขนาดของรายการแล้วพบว่าการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวมีมูลค่าหรือขนาด
รายการที่มีนัยส าคัญ  บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ประกาศตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้องเสมอ  

 
6  การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทมีระเบียบ ข้อบงัคับ ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างต้องรักษาความลบั และ/หรือข้อมูลภายใน
ของบริษัท ไม่น าความลบัและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์
แก่ผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทัง้ต้องไม่ท าการซือ้ขาย โอน 
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หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าท านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ 
และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัท อนัก่อให้เกิดความเสยีหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

 ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทจะถูกห้ามซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ในช่วงเวลาที่ก าหนด โดยบริษัทถือปฏิบัติมาตัง้แต่การจัดท างบการเงิน ไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ซึ่งเป็นการ
รายงานงบการเงินไตรมาสแรกตัง้แต่บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเลขานุการบริษัทและ
หน่วยงานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคนที่ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับ
ข้อมูลภายในของบริษัทรับทราบช่วงเวลาการห้ามซือ้ขายหุ้นของบริษัทอย่างชดัเจนลว่งหน้า โดยให้รวมถึงการซือ้ขายหุ้น
ของบริษัท โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซือ้หรือขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น 
Nominee หรือการถือผ่านกองทนุสว่นบุคคล) ในระหว่างช่วงเวลาที่บริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่อาจมีผลกระทบ
ต่อราคาหุ้นของบริษัท เช่น 1 เดือนก่อนวันเปิดเผยข้อมูลงบการเงินหรือผลการด าเนินงานถึงวันที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูล
งบการเงินหรือผลการด าเนินงานต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว 1 วัน เพื่อให้ข้อมูลนัน้เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างทั่วถงึก่อน 
ทัง้นี  ้บริษัทได้ก าหนดโทษทางวินัยส าหรับผู้ แสวงหาผลประโยชน์จากการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้  หรือน าไป
เปิดเผยจนอาจท าให้บริษัทได้รับความเสียหาย และอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายก าหนดไว้ตลอดจนอาจถูกบริษัท
พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตกัเตือนเป็นหนังสอื การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิก
จ้างพ้นสภาพการเป็นพนกังานด้วยเหตไุลอ่อก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น  

 พร้อมกันนีบ้ริษัทยังมีการติดตามและศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องต่างๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ และแจ้งให้กรรมการและผู้ บริหารของบริษัทรับทราบ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามที่
กฏหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 

7 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและบริการอ่ืน 
 

7.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
 

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2560 เป็นจ านวนเงิน
รวม 2,289,001 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท จ านวน 1,740,000 บาท และสว่นของบริษัท
ย่อย จ านวน 549,001 บาท 
 
7.2  ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

 

-ไม่ม-ี 
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10.ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

ด้วยวิสยัทศัน์ที่ว่า 
เราจะเป็นองค์กรไทยตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ ตอบโจทย์คนท่ีรักสุขภาพและความสะดวกสบายด้วยอาหาร เคร่ืองดื่มที่อร่อย 
สุดเจ๋ง! 
“เราจะท าให้ชีวิตของผู้คนดีขึน้ ผ่านจติวิญญาณท่ีสร้างสรรค์ของเรา” 
 
ในปีนี ้เซ็ปเป้ยงัคงมุ่งมัน่สร้าง “จติวิญญาณเซ็ปเป้” ในด้านนวัตกรรม ความสุข และความสนุก เพื่อให้เราเป็นองค์กรที่ “โตด้วย
นวัตกรรม ท าด้วยความสุข” มากย่ิงขึน้ เพราะความส าเร็จของเรามาจากการที่ทุกคนร่วมกนัสร้าง เราจงึมุ่งเน้นให้คนในองค์กรมี
ความสขุและสนุกกับการท างาน โดยได้น า 4 วินยัของการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ หรือ “4DX” (The 4 Disciplines for Execution) มา
ประยุกต์ใช้กับการท างานของเซ็ปเป้เพื่อให้เป็น platform ใหม่ในการท างานของทัง้องค์กร ซึ่งผลที่ได้จากวิธีการนีใ้นปี 2560 เป็นที่
พอใจอย่างมาก 4DX สามารถขบัเคลื่อนเซ็ปเป้ไปข้างหน้าอย่างมัน่คงและสนุกสนาน จากกิจกรรมต่างๆ ที่สอดแทรกในทุกสว่นงาน
ตลอดทัง้ปี เพื่อให้ “คนเซ็ปเป้” สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดี สง่ต่อผลงานอนัน่าภาคภูมิใจนี ้ ไปสูผู่้คนที่ส าคัญของเรา และสงัคมต่อไป
อย่างยัง่ยืน 
 
ผู้คนท่ีส าคัญของเรา ได้แก่ ลกูค้า พนักงาน ชุมชน ซัพพลายเออร์ ผู้ ถือหุ้น โดยเซ็ปเป้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เ ป็น
รูปธรรม เก่ียวกบัการให้ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อพนกังาน ลกูค้า ซพัพลายเออร์ ผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ร่วมพฒันาชุมชนและสงัคมควบคู่
ไปพร้อมกนั ซึง่แนวทางการด าเนินงานถกูระบอุยู่ในวาระการประชมุบอร์ด และมีคณะท างานด้านความยัง่ยืนเป็นผู้ด าเนินการ พร้อม
ติดตามผลกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องทัง้ปี ดงันี ้ 
 
พนักงานคือผู้เล่นตัวจริง  
ปีนีเ้ป็นปีแรกที่เซ็ปเป้น า 4 วินยัของการปฏิบติังานที่เป็นเลศิ หรือ “4DX” (The 4 Disciplines for Execution) เข้ามาปรับใช้ในองค์กร 
ได้แก่ วินยัที่ 1 : มุ่งเน้นกบัสิง่ที่ส าคญัอย่างย่ิงยวด (Focus on the Wildly Import Goal), วินยัที่ 2 : ปฏิบติังานเพื่อปรับตวัวดัผลแบบ
ชีน้ า (Act on the Lead Measures), วินัยที่ 3 : สร้างตารางคะแนนที่ทรงพลงั (Keep a Compelling Scoreboard) และ วินัยที่ 4 : 
สร้างพันธะรับผิดชอบร่วมกันอย่างสม ่าเสมอ (Create a Cadence of Accountability) นับเป็นเร่ืองใหม่ที่ท้าทาย แต่เต็มไปด้วย
ความสนุกสนานเข้มข้นทัง้ปี ที่ชาวเซ็ปเป้กว่า 500 คนได้ร่วมกันสร้าง โดยผลลพัธ์ของโครงการนีช้่วยให้ประสิทธิภาพงานของทัง้
องค์กรส าเร็จในการท าพันธสญัญาของปี 2017 สงูถึง 97% (เกินจากเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 80%) และดัชนีชีว้ัดความสขุของพนักงาน
เพิ่มขึน้ จาก 64% เป็น 74% นอกจากนี ้ในปีนีเ้ซ็ปเป้ยงัได้ย้ายสว่นออฟฟิศจากเดิมเป็นอาคาร 3 ชัน้ รวมมาเป็นชัน้เดียวกันทัง้หมด 
เพื่อเพิ่มพืน้ที่การท างานของพนักงาน และให้สอดคล้องกับรูปแบบการท างานที่สนุกสนานในแนวคิด “Playground” ตามคติ “Dare 
to Dream, Play to Win” ของเรา  
 
ในปีนี ้เรายงัคงสานต่อกิจกรรม “เซ็ปเป้ สานรัก ส่งเสริมลูกกตัญญู” เป็นปีที่ 3 โดยบริษัทออกแบบโปสการ์ดแบบลิมิเต็ด อิดิชัน่ ที่
เฉพาะคนเซ็ปเป้เท่านัน้ที่จะได้ เพื่อน าไปสง่บอกรักพ่อกบัแม่ นบัถงึปีนีโ้ปสการ์ดกว่า 5,000 ใบ ถกูแจกจ่ายและกระจายไปถึงพ่อแม่
ของพนกังานที่อยู่ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัทัว่ประเทศ สานสมัพนัธ์ของพนกังานกบัครอบครัวให้ยงัคงอบอุ่น เหนียวแน่น  นบัเป็น
กิจกรรมที่พนกังานรอคอย และร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีมาโดยตลอด  
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เพราะลูกค้าคือผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในการส่งเสริมให้เซ็ปเป้เติบโตต่อไปได้ 
การตอบรับท่ีดีจากลูกค้า ท าให้เรามีพลังในการมุ่งม่ันพัฒนาให้ดียิ่งขึน้ 

ในปี 2560 มีผลติภัณฑ์ที่ออกใหม่จ านวน 15 รายการ ได้แก่ เลโมเพลย์ 2 รสชาติ, เซ็ปเป้ อโลเวร่า ดริง้ค์ กลิน่แอปเปิล้, กมุิ 
กุมิ รสลิน้จ่ีจักรพรรด์ิ รสเมลอนญ่ีปุ่ น และรสลิน้จ่ีโยเกิร์ต, โดยไฮไลท์ของปีนีคื้อ “เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์ สูตร รีแล็กซ่ิง คาล์ม” 
(Relaxing Calm) สูตรใหม่ เคร่ืองดื่มที่ช่วยสร้างพลังสมดุลให้คุณรีแลกซ์จากภายใน ช่วยปลอบประโลมวนัยุ่งๆ ให้คณุได้รู้สกึ
ผ่อนคลาย พร้อมรับมือได้อย่างสดใส หมดกังวล ผสานกันอย่างลงตัวกับน า้ผลไม้ อร่อยแบบแคลอร่ีต ่า และ “เซ็ปเป้ อโล เวร่า 
ดริง้ค์ สูตรน า้ตาลน้อย” ซึง่ออกมา 3 รสชาติ ได้แก่ องุ่น แอ๊ปเปิล้ ลิน้จี่ เพื่อตอบโจทย์กลุม่คนรักสขุภาพมากขึน้  
 
ซัพพลายเออร์คือทีมเดียวกันกับเรา  
เราจะยังคงดูแลและเป็น Pacer ให้กันและกันเสมอ  
เรายังคงด าเนินการโครงการร่วมพัฒนาวุ้นมะพร้าวร่วมกับซัพพลายเออร์ และโครงการผลิตกล่องบรรจุสินค้าจากกระดาษรีไซเคิล 
ต่อเนื่อง เพราะเป็นการพฒันาต่อยอดที่ช่วยให้ซพัพลายเออร์เติบโตไปพร้อมกับเราอย่างยั่งยืน โดยได้มีการจดัท าเกณฑ์การประเมิน
ซพัพลายเออร์ในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน โปร่งใสในการท างานร่วมกนั พร้อมทัง้มีการประกาศชื่นชม ให้ก าลงัใจซพัพลาย
เออร์คุณภาพ ที่ร่วมกันสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจไปพร้อมกับเรา ในงาน  “SAPPE Together ความสุขที่ทุกคนร่วมสร้าง” โดย
มอบรางวลัซพัพลายเออร์ดีเด่น 10 รางวลั เป็นปีที่ 2 ซึง่ได้รับความสนใจจากซพัพลายเออร์ทัง้เก่าและใหม่เป็นอย่างดี  
 
ผู้ถอืหุ้น-นักลงทุน คือผู้ท่ีสนับสนุนให้เราเดินหน้าต่อไปอย่างม่ันคง  
เราจงึมุ่งม่ันด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเพื่อให้ได้ผลตอบแทนอย่างยั่ งยืน 
ปี 2560 บริษัทสามารถสร้างผลประกอบการให้เติบโตไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ โดยมีรายได้จากการขายรวม 2,687.3 ล้านบาท 
เติบโตขึน้ 7.6 % จากปี 2559  (ไม่รวมงบการเงินของ PT. Sappe Indonesia) มีก าไรสทุธิรวม 400.5 ล้านบาท โดยมีสดัสว่นการขาย
ในประเทศ : ต่างประเทศ อยู่ที่ร้อยละ 36:64 ท าให้ปัจจบุนัมีสนิค้าแบรนด์เซ็ปเป้จ าหน่ายแล้วรวม 84 ประเทศทัว่โลก และสามารถ
จ่ายเงินปันผลที่ 210 ล้านบาท ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท 
 
 
เพราะชุมชนและสังคมคือบ้านของเรา  
ถ้าเราสนุกและมีความสุข เราก็อยากเห็นชุมชนและสังคมรอบตัวเรามีความสุขร่วมกันด้วย 
 
ไฮไลท์หลกัของปีนีคื้อการต่อยอดโครงการ “วานหว่านว่าน” ซึง่ได้เดินทางมาถึงปีที่ 2 แล้ว ซึง่เป็นโครงการปลกูว่านสายพันธุ์พิเศษ
ในภาคกลาง โดยเซ็ปเป้ได้จดัสรรพืน้ที่บริเวณโรงงานเป็นแปลงสาธิต พร้อมทัง้เชิญผู้ เชี่ยวชาญมาสอนวิธีการปลกูว่านให้คนในชุมชน
รอบโรงงานคลอง 13 โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมอาชีพและพัฒนาความเป็นอยู่ให้กับชุมชนรอบโรงงานให้ดีย่ิงขึน้ ในปีนี ้คณะท างาน 
CSRได้พบปะกับชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ (ปัจจุบันคือ หมู่ 7 และหมู่ 8 ต าบลพืชอุดม อ าเภอล าลกูกา จังหวัดปทุมธานี) เป็น
ประจ าทุกเดือน เพื่อเย่ียมชมพืน้ที่แปลงว่านของชาวบ้าน สอนชาวบ้านคัดเลือกว่าน พร้อมทัง้ให้ค าแนะน า แก้ปัญหาด้านต่างๆ 
นอกจากเป็นการส่งเสริมโครงการให้มีความคืบหน้าและเป็นรูปธรรมแล้ว ยงัเป็นการสร้างความสมัพันธ์ ระหว่างเซ็ปเป้และชมุชนได้
เป็นอย่างดี 
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นอกจากนี  ้เซ็ปเป้ยังได้น าคณะชาวบ้านที่ เข้าร่วมโครงการวานหว่านว่าน เดินทางไปศึกษาดูงานแปลงว่านจริงที่จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับความรู้จากเกษตรกรเจ้าของแปลงว่านตัวจริงที่ประกอบอาชีพปลูกว่านมานานกว่า 20 ปีและประสบ
ความส าเร็จ โดยชาวบ้านจากชุมชนที่ร่วมโครงการกบัเรา นอกจากจะได้รับทัง้ความรู้ know how ในการน ามาปรับใช้กับแปลงว่าน
ขอตนแล้ว ยงัได้แรงบนัดาลใจในการสร้างรายได้เพิ่มจาการปลกูว่านอย่างจริงจังอีกด้วย 
 
และในปีแห่งการถวายความอาลยัจากการสญูเสยีครัง้ย่ิงใหญ่ของชาวไทย เซ็ปเป้และชมุชนรอบโรงงาน ได้ร่วมกนัน้อมใจถวาย
ความอาลยัและร าลกึในพระมหากรุณาธิคณุ ด้วยกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จนัทน์ เพื่อถวายแด่พ่อหลวง ร.9 ระหว่างวนัที่ 2 – 17 
สงิหาคม ซึง่สามารถประดิษฐ์ดอกไม้จนัทน์ได้จ านวน 250 ดอก และจดักิจกรรมปลอ่ยพนัธุ์ปลาน า้จืดจ านวน 6 แสนตัว และร่วม
ปลกูต้นดอกดาวเรือง เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาส วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกรู ชนมพรรษา 65 พรรษา ณ บริเวณปากคลองล าลกูกาคลอง 13 อีกด้วย  
 
ในปี 2560 เซ็ปเป้ยงัคงด าเนินกิจกรรมด้านสงัคมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนในด้านอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ “ชดุเก่าเราขอปี 3” 
โดยในปีนีเ้ราน าเสือ้ผ้าสภาพดีที่ไม่ใช้แล้วของเพื่อนพนักงานหลาย 10 กลอ่ง น าไปมอบให้มลูนิธิกระจกเงา, โครงการ “แบ่งบุ๊ค ปี 2” 
รับบริจาคหนังสอืและนิตยสารที่เป็นผลพลอยได้จากกิจกรรม Big Cleaning Day ไปบริจาคให้กับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
ในพระราชปูถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี, การสนบัสนุนผลิตภัณฑ์ให้สงัคมในโอกาสต่างๆ ได้แก่ วนัเด็ก
แห่งชาติเรามอบผลิตภัณฑ์เซ็ปเป้ รวมมูลค่า 800,000 บาท ให้แก่โรงเรียนต่างๆ กว่า 100 โรงเรียน และร่วมกับบริษัท เชลล์แห่ง
ประเทศไทย จ ากัด มอบของขวัญให้แก่เด็กในชมุชนวัดคลองเตย พร้อมทัง้ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมงานวนัเด็กแห่งชาติในงาน 
Mega Kids World 2017 ณ ศนูย์การค้าเมกา บางนา เพื่อสร้างความสขุและรอยยิม้ให้แก่เด็กๆ เนื่องในวนัเด็กแห่งชาติ, ร่วมบริจาค
ผลติภัณฑ์และยารักษาโรคช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ช่วงต้นปี 2560 รวมมลูค่า 250,000 บาท ผ่านเนชัน่กรุ๊ปเพื่อน าไปมอบให้แก่
พี่น้องชาวใต้ที่ก าลงัได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น า้ท่วมในหลายพืน้ที่, โครงการปันรอยยิม้ให้น้อง รับบริจาคเงินและสิ่งของ
จากพนักงานเซ็ปเป้ เพื่อเลีย้งอาหารกลางวันและมอบเงินสิ่งของให้กับเด็กก าพร้าที่มูลนิธิอนัศอร,  กิจกรรมท าความสะอาดห้องน า้
มัสยิดยามีอุ้ลคอยรียะห์และวัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์, ร่วมสนับสนุนงาน “รวมน า้ใจสู่มัสยิดยามีอุ้ ลคอยรียะห์ ครัง้ที่ 15”, ร่วม
สนับสนุนงาน “น า้ชาการกุศลเพื่อการศึกษา” โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม จ.ปทุมธานี, ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียน
อนบุาลทีปกร และเข้าร่วมโครงการ มิติใหม่สร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ  
 
เซ็ปเป้ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 คือการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ท าให้เชื่อมั่นได้ว่า
กระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขัน้ตอนและวิธีการท างาน เพื่อให้มั่นใจว่า
บคุลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขัน้ตอนต่างๆ ในการปฏิบติังาน ตัง้แต่ ปี 2554 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อ
เป็นแนวทางในการจัดการ ปัญหาสิง่แวดล้อขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกบัการรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกนัมลพิษ
และการด าเนินธุรกิจของ องค์กร ได้ตัง้แต่ปี 2558  
 

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) 

ตัง้แต่ปี 2557 ได้พิจารณาก าหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชนั (Anti-corruption Policy)  โดยครอบคลมุทุกกิจกรรมที่บริษัท
ด าเนินการ เพื่อให้กรรมการ พนกังาน ผู้บริหาร ยดึถือเป็นแนวปฏิบติัเพื่อต่อต้านคอร์รัปชนั พร้อมทัง้ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท
ได้ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วเพิ่มเติมอย่างเป็นรูปธรรม มีรายละเอียดโดยสรุป ดงันี ้  
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1. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนด าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน ในทกุรูปแบบทัง้ทางตรง
และทางอ้อม ห้ามจ่ายหรือรับทรัพย์สนิทกุประเภทอนัจะกลายเป็นสนิบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ โดยครอบคลมุถึงทุก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบติั ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนีอ้ย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนมี
การทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อก าหนด ในการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ 
ข้อก าหนด ข้อบงัคบั ประกาศ ข้อกฎหมาย และการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ โดยการจดัอบรมให้แก่พนักงานใหม่ทราบ
และเข้าในนโยบายของบริษัท รวมไปถงึการสือ่สารภายในองค์กรอย่างสม ่าเสมอ  

2. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เก่ียวข้องกับบริษัท โดยต้องแจ้งให้
ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสยัหรือ
ข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบ เก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก าหนดไว้  

3. บริษัทมีแนวทางการจัดการกบัการกระท าการทุจริตและการกระท าต่างๆ ที่เข้าข่ายคอร์รัปชนัที่ได้รับแจ้งจากพนักงาน
ทกุคน โดยมีกระบวนการตามนโยบายคุ้มครองพนักงานที่แจ้งข้อมูลเก่ียวกบัการทจุริต  

4. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเร่ืองคอร์รัปชนัที่เก่ียวข้องกบับริษัท โดยใช้นโยบาย
การคุ้มครองพนกังานที่แจ้งข้อมลูเก่ียวกบัทจุริต ตามที่บริษัทก าหนด 

5. ผู้ที่กระท าคอร์รัปชัน เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตาม ระเบียบที่
บริษัทก าหนด นอกจากนีอ้าจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

6. บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่  ที่
เก่ียวข้องกบับริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเร่ืองที่ต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชนันี ้

7. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทัง้การท าธุรกรรมกับภาครัฐ
และภาคเอกชน 

ด้วยบริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะด าเนินการเร่ืองการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ปัจจบุนัเราจึงประกาศเจตนารมณ์
เข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วเม่ือวันที่  30 มกราคม 2561 พร้อมทัง้ส่งเอกสารแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน ( Self Evaluation 71 ข้อ ) เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
เรียบร้อยแล้ว ซึง่โครงการดังกลา่วเป็นโครงการที่ได้รับการสนบัสนนุการจดัท าโดยรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการ ป้องกนัและ
ราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมไปถึงกรอบการ
ด าเนินงานของบริษัทพิ่มเติม เพื่อเตรียมพร้อมเข้ารับการประเมินและขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน
ตามค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ภายใน 18 เดือน นบัจากวนัที่ประกาศเจตนารมณ์ 

นอกจากนี ้บริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีการ
ควบคมุและถกูจัดการอย่างเหมาะสมผ่านเคร่ืองมือต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว เช่น คู่มืออ านาจด าเนินการของบริษัท ที่ก าหนดบทบาทหน้าที่
ของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน รวมไปถึงก าหนดการใช้งบประมาณในแต่ละเร่ืองที่ต้องได้รับการอนุมัติจากหวัหน้าฝ่ายงานตามล าดบั 
นอกจากนีใ้นที่ประชมุคณะท างานบริหารความเสี่ยงยังบันทึกเร่ืองดังกล่าวเข้าไปในทะเบียนความเสี่ยงของบริษัท และก าหนดให้มี
การจดัท าทะเบียนความเสีย่งและแนวทางการป้องกนัความเสีย่งของเร่ืองการทจุริตคอร์รัปชนัโดยเฉพาะ และให้มีการประเมินทุกไตร
มาส  เป็นต้น  

อนึง่ บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือคดีความที่ส าคญัซึ่งเก่ียวเนื่องกบัการทจุริตคอร์รัปชนัแต่อย่างใด   



102 

 

นอกจากนี ้เซ็ปเป้ ยงัด าเนินธุรกิจโดยยืดตามหลกัการ 8 ข้อของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ครอบคลุม
เร่ืองต่างๆ คือ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
3. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
4. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
5. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
6. การดแูลรักษาสิง่แวดล้อม 
7. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 
8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และผู้มีสว่นได้เสีย 

โดยได้สรุปเป็นภาพรวมแบ่งตามกลุ่มผู้มีสว่นได้เสีย ตามตารางด้านลา่งนี ้  
ผู้มีส่วนได้เสีย กิจกรรม, กระบวนการ หลักการ 8 ข้อ 
พนกังาน 4DX 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

2. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
3. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
4. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จากการด าเนินงานที่

มีความรับผิดชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และผู้มีสว่นได้เสยี 
Happy B Day 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

2. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
3. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

เซ็ปเป้ สานรัก สง่เสริมลกูกตญัญ ู 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
3. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

ลกูค้า คิ ด ค้นพัฒนาแ ละ ผลิ ต สิ น ค้ า
นวตักรรมที่ตรงกบัความของลกูค้า  

1. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
2. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จากการด าเนินงานที่

มีความรับผิดชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และผู้มีสว่นได้เสยี 
ซพัพลายเออร์ โครงการร่วมพัฒนาวุ้ นมะพ ร้าว

ร่วมกบัซพัพลายเออร์ 
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
3. การดแูลรักษาสิง่แวดล้อม 
4. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 
5. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จากการด าเนินงานที่

มีความรับผิดชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และผู้มีสว่นได้เสยี 
กลอ่งกระดาษรีไซเคิล 1. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

2. การดแูลรักษาสิง่แวดล้อม 
3. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จากการด าเนินงานที่

มีความรับผิดชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และผู้มีสว่นได้เสยี 
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ผู้มีส่วนได้เสีย กิจกรรม, กระบวนการ หลักการ 8 ข้อ 
SAPPE Together ความสขุที่ทกุคน
ร่วมสร้าง 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
3. การดแูลรักษาสิง่แวดล้อม 
4. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 
5. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จากการด าเนินงานที่

มี ความรับผิดชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และผู้มีสว่นได้เสยี 
ผู้ ถือหุ้น- 
นกัลงทนุ 

ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส และ
ให้ผลตอบแทนที่ดี 

1. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
2. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

ชมุชนและ
สงัคม 

วาน หว่าน ว่าน 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 
3. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จากการด าเนินงานที่

มี ความรับผิดชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และผู้มีสว่นได้เสยี 
 SAPPE Together ความสขุที่ทกุคน

ร่วมสร้าง 
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
3. การดแูลรักษาสิง่แวดล้อม 
4. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 
5. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จากการด าเนินงานที่

มี ความรับผิดชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และผู้มีสว่นได้เสยี 
 การลดใช้เม็ดพลาสติก 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

2. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
3. การดแูลรักษาสิง่แวดล้อม 

 น้อมใจถวายความอาลยัและร าลกึ
ในพระมหากรุณาธิคณุ 

CSR after process 
1. การเคารพสทิธิมนษุยชน 

       2. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 
 ชดุเก่าเราขอปี 3 CSR after process 

1. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
2. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 

 แบ่งบุ๊ค ปี 2 CSR after process 
1. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
2. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 

 การสนบัสนนุผลติภัณฑ์ให้สงัคมใน
โอกาสต่างๆ 

CSR after process 
1. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
2. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 

 
ทัง้หมดนีค้ือความสุขและความสนุกที่เกิดขึน้กับผู้คนท่ีส าคัญของเราตลอดปี 2560  

และเราจะยังคงสร้าง “จิตวิญญานเซ็ปเป้” ให้เติบโตอย่างยั่ งยืนต่อไป 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยง 

บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการระบบการควบคมุภายในที่ดี เนื่องจากจะช่วยให้การด าเนินงาน
ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 ที่ประชุมเมื่อวนัที่ 28 กมุภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบจ านวน 
3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ใน ปี  2560 ซึ่ ง เ ป็ น ไป ต าม ม าต รฐาน สากล ขอ ง  The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission : COSO  (“แบบประเมินฯ”) ฉบบัที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ซึ่งสรุปความคิดเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี ้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
บริษัทมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีการส่งเสริมด้านจริยธรรมเป็น

วฒันธรรมองค์กร มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการและการมอบหมายงานที่ชดัเจน ดงันี ้

• บริษัทได้จัดท านโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ และข้อพงึปฏิบติัตามจรรยาบรรณเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรและมีการสือ่สารเร่ืองดงักลา่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานอย่างทัว่ถงึ 

• มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแยกจากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน และมีการจดัโครงสร้าง
องค์กร สายการบงัคบับญัชา อ านาจความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกบัสถานการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 

• ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นลายลกัษณ์อักษร เช่น การสรรหา การฝึกอบรม การจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น  

 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  บริษัทเล็งเห็นความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตัง้ให้มีคณะท างานบริหารความเสี่ยงให้ท าหน้าที่
ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานบริหารความเสีย่งของบริษัท โดยมีหน้าที่พิจารณาความเสีย่งที่ส าคญัที่สอดคล้อง
กบัธุรกิจของบริษัท เช่น ด้านการบริหารจดัการ ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ  
เป็นต้น รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกนั และวิธีลดระดบัความเสีย่งให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนติดตามประเมินผล และ
ปรับปรุงแผนการด าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกบัสภาวะการด าเนินธุรกิจ 
 

3. มาตรการควบคุม (Control Activities) 
เพื่อให้การด าเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ มีการป้องกนัและบริหารความเสีย่งอย่างเหมาะสม 

บริษัทจึงก าหนดมาตรการควบคุมที่ส าคัญ เช่น นโยบายการควบคุมและก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม คู่มืออ านาจ
ด าเนินการ การก าหนดกฎบัตรของคณะกรรมการต่างๆ และผู้ บริหารส าคัญ เป็นต้น เพื่อเป็นกรอบการด าเนินงานให้
กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคนในการปฏิบติังาน  
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 นอกจากนี ้บริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร รวมทัง้บคุคลที่เก่ียวโยงกนั เพื่อ
ประโยชน์ในการติดตาม และสอบทานการท ารายการระหว่างกนัหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

ตลอดจน บริษัทมีการพฒันามาตรการควบคมุด้วยระบบเทคโนโลยี โดยมีการควบคุมโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมและควบคมุด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี เช่น การเข้าถงึข้อมูล การรับส่งข้อมูล 
การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ เป็นต้น โดยได้จ ากัดสิทธิเฉพาะผู้ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถเข้าถึงข้อมูลในระดับที่ก าหนด
เท่านัน้ 

 

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 
บริษัทมีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผล ดงันี ้

• การสื่อสารภายใน ผู้บริหารและพนักงานจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ E-mail นอกจากนี ้ยังจัดให้มี
พืน้ที่ติดประกาศและประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของบริษัทในบริเวณที่พบเห็นได้ง่ายทัง้ในส านกังานพระรามเก้าและโรงงานทัง้
สองแห่ง ทัง้นี  ้เพื่อให้มีช่องทางแจ้งข้อมูลและประชาสมัพันธ์ในหลากหลายช่องทางโดยมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการ
สือ่สารให้มากที่สดุ  

• การสื่อสารภายนอกองค์กร บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสียอย่างสม ่าเสมอ โดยข้อมูลที่
เปิดเผยเป็นข้อมลูที่เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทนัเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถงึข้อมูลได้อย่างทัว่ถึง
และเท่าเทียมกนั เช่น เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท และมีหน่วยงานต่างๆ ที่ท าหน้าที่สื่อสารข้อมูล
ให้กบัผู้มีสว่นได้เสยีภายนอกองค์กร เช่น นกัลงทนุสมัพนัธ์ เป็นต้น 

• บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษเพื่อให้พนักงานให้ข้อมูลเก่ียวกับการกระท าผิดกฎหมาย หรือ
ระเบียบปฏิบติัต่างๆ โดยก าหนดไว้อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรในระเบียบการรับเร่ืองร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง 

 

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
บริษัทมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เป็นประจ าทุกไตรมาสโดยผู้ตรวจสอบ

ภายใน ซึ่งคัดเลือกโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
นอกจากนี ้บริษัทก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกปีโดยจัดให้มีการประเมินการ
ควบคุมภายในในภาพรวมตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เพื่อให้มัน่ใจว่า
การควบคมุภายในเพียงพอและเหมาะสม และมีการด าเนินการปรับปรุงหากมข้ีอบกพร่องของระบบการควบคมุภายใน  

 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างหรือขดัแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน
ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมี*นายผดงุเดช อินทรลกัษณ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกรูศรี และนายสรัุตน์ 
ประลองศิลป์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทัง้สามท่านไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ รวมทัง้ไม่เป็น
ผู้บริหาร พนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครืออื่นๆ 
 

 ตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบข้อก าหนดและ
แนวทางปฏิบติัที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดไว้ รวมถึงการสอบทานการก ากบัดแูลกิจการที่ดี การสอบทานงบ
การเงิน การสอบทานความถูกต้องเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่
เก่ียวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การสอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน 
และการพัฒนาระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการก ากับดูแลของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด 
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้คัดเลือกและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่ งตัง้ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท 
รวมทัง้การพิจารณาเร่ืองการปฏิบัติตามข้อก าหนดของวิชาชีพ ผลการปฏิบัติงานคุณภาพของบริการและความเหมาะสม
ของค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบตระหนกัถงึหน้าที่และความรับผิดชอบในการดแูลให้บริษัทมีการด าเนินงานตามนโยบาย
ของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขัน้ตอนเพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
  

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเป็นอิสระและครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมทุกครัง้ด้วย
เช่นกนั  ในการประชมุบางครัง้ได้เชิญผู้บริหารหรือพนกังานจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาหารือและชีใ้ห้เห็นถึงปัญหาที่ตรวจ
พบจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อขอให้กลบัไปด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึน้ รวมทัง้หา
มาตรการป้องกนัเพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่องขึน้อีก 
 

 ผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบส าหรับปี 2560 มีดงันี ้
 

1. ความเห็นเกี่ยวกับความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถอืได้ ของรายงานทางการเงนิของบริษัท 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2560 ของบริษัทก่อน
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
รายงานทางการเงิน รายการที่เก่ียวโยงระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน รายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญ ได้จัดท าอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และมีความน่าเชื่อถือ พร้อม
ทัง้ได้เชิญผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชุมในวาระการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2560 ของบริษัท
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เพื่อซักถามประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ และเพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกลา่วเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน  

 

 นอกจากนี ้บริษัทยังได้จัดสรรเวลาเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี     โดยไม่มี
ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อเปิดโอกาสให้หารือร่วมกนัในประเด็นต่างๆ ตามแนวทางที่ก าหนดใน
ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   
 

 2. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความรู้และประสบการณ์ 
ผลการปฏิบัติงานและคุณภาพของงานบริการที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากดั ได้ให้แก่บริษัท
รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทัง้ในด้านการจัดท ารายงานทางการเงิน และการปรับปรุงด้าน
การควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทน  

 

ทัง้นี  ้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ ผ่านมาแล้ว จึงเสนอต่อที่ป ระชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท  เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561 ต่อไปอีกคราวหนึง่และก าหนดค่าตอบแทน  
  

3. การก ากับดูแลระบบควบคุมภายใน การจัดท าแผนตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากับดูแลให้มีการสอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้
เหมาะสมและมีเสถียรภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แต่งตัง้บริษัทภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการท าหน้าที่เป็น
ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทประจ าปี 2560 และพิจารณาแผนการตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบริษัท
ประจ าปี 2560 รวมทัง้สอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในบริษัทเป็นประจ า
ทุกไตรมาส ตลอดจนก าชับให้ผู้ ตรวจสอบระบบควบคุมภายในติดตามความคืบหน้าในประเด็นที่เสนอให้มีการแก้ไข
ปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงอย่างเหมาะสมภายในเวลาที่ก าหนด ภายหลงัจากที่ฝ่าย
จดัการได้เห็นพ้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นที่ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในได้ตรวจพบ
จากการปฏิบติังาน 

 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตัง้ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบ
ระบบควบคุมภายในของบริษัทประจ าปี 2561 และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบระบบควบคุม
ภายในประจ าปี 2561 แล้ว 
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อนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเป็น
ประจ าทุกปี โดยได้ประเมินตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission : COSO เพื่อให้มัน่ใจว่าผลการประเมินการควบคมุภายในนัน้มีประสทิธิภาพเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท 

 

4. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
รวมทัง้ข้อก าหนด ประกาศ ระเบียบ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นใดที่ เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า บริษัทได้มีการก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทัง้ข้อก าหนด ประกาศ ระเบียบ ใดๆ ที่เก่ียวข้องอย่าง
ครบถ้วน 
 

 5. การสอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานธุรกรรมของบริษัทกบับริษัทย่อยหรือบุคคลที่เก่ียวโยงกัน รวมทัง้รายการ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในปี 2560 เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกลา่วเป็นรายการที่ด าเนินการ
ตามปกติธุรกิจและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ หรือกระท าการใดๆ ที่ขัดกับจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการก ากับดูแลให้ปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อก าหนด ประกาศ ระเบียบ
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเก่ียวกับการ
เปิดเผยข้อมลูของรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์แล้ว 

 

6. การสอบทานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
 

คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมให้บริษัทมีการก ากับดูแลกิจการที่ดีและท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของบริษัทตามหลักการและแนวทางในการก ากับดูแลกิจการที่ ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน และให้มีการตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการก ากับดูแลอย่าง เหมาะสมและสม ่าเสมอเพื่อ
เสริมสร้างให้บริษัทเป็นที่ยอมรับ สร้างความมัน่ใจต่อผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 
 

7. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุปี 
โดยในปี 2560 นัน้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 4 หมวด ได้แก่ (1) คุณสมบัติและ
ความเป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ  (2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (3) การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ  และ(4) การได้รับข้อมูลจากบริษัทและการฝึกอบรม นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้
ข้อเสนอแนะที่ส าคญัเพื่อให้บริษัทน าไปปรับปรุงประสทิธิภาพการท างานต่อไป 
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โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบไุว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมดัระวัง รอบคอบ และมีความเป็น
อิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีสว่นได้เสยีอย่างเท่าเทียมกนั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูล
ทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทมีการบริหารจดัการ
การควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานที่ สอดคล้องตามระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อก าหนด และข้อผกูพนัต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

*หมายเหตุ :2นายธนา เธียรอจัฉริยะ ขอลาออก จากต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบมีผลตั้งแต่วนัที่ 10 มิถนุายน 2560 แต่ยังคงด ารง

ต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท และนายผดงุเดช อินทรลักษณ์ ได้รับการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ จาก
การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัท คร้ังที ่1/2560 เมื่อวนัที ่26 กรกฎาคม 2560  

 
 
      ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

                                                                                                                  
                      (นายผดงุเดช   อินทรลกัษณ์)  

                                                            ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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การตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน 

บริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก (Outsource) ได้แก่ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล 
ออดิท จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2560 โดยจะมีการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) ซึ่ง
ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าปฏิบติังานตรวจสอบระบบควบคมุภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัท และตรวจสอบว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตาม
ระบบควบคมุภายในที่ก าหนดไว้ครบถ้วนหรือไม่  

ทัง้นี  ้ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560ผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกได้เข้าร่วม
ประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง้เพื่อรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบ
ภายในได้สรุปผลการตรวจสอบ และประเด็นที่พบจากการตรวจสอบพร้อมกบัให้ข้อเสนอแนะ รวมทัง้รายงานผลการติดตาม
การปรับปรุงระบบควบคุมภายในของไตรมาสที่ผ่านมาต่อที่ประชุม เมื่อที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแล้วจะ
มอบหมายให้ฝ่ายจดัการด าเนินการแก้ไขประเด็นต่างๆ ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะให้ครบถ้วน  

อนึ่ง ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ให้ความ
เห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการ
ตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้ มีความช านาญด้านการ
ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และมีประสบการณ์การตรวจสอบภายในให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหลายแห่ง ทัง้นี ้ประวติัของหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายในปรากฎตามเอกสารแนบ 3 

 

สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านบัญชีตามความเห็นของผู้สอบบัญชี 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จ ากัด (“ผู้สอบบัญชี”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสรุป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านบัญชี จากการเข้าด าเนินการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท  ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 
ธันวาคม 2560 โดยได้สรุปว่า บริษัทได้จัดท างบการเงินโดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินแล้ว  
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12. รายการระหว่างกัน 

 
12.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

บริษัทมีการท ารายการระหว่างกนักบับคุคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ซึง่สามารถสรุปความสมัพนัธ์ ได้ดงันี  ้ 
 

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน  
ปี 2560  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน)     
1. Sappe Europe s.r.o. 

(“Sappe Europe”) 
• บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 

60.00 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วของ Sappe 
Europe  
 

• ขายวตัถดิุบในการผลติสนิค้า 
- รายได้จากการขาย 
- ลกูหนีก้ารค้า 

 
5.68 
0.39 

 

• การก าหนดราคาเป็นไปตามราคา
ตลาดของธุรกิจ ซึง่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการก าหนดราคากับ
บคุคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกนั   

  • เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ จ านวนเงิน 0.24 ล้านยูโร     
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4 ต่อปี 

- เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 
- ดอกเบีย้รับ 
- ดอกเบีย้ค้างรับ 

รายการเคลือ่นไหวระหว่างปี 
ยอดคงเหลอืยกมาต้นปี 

 
 

9.14 
0.36 
1.90 

 
9.70 

• สัญ ญ าเงิน ให้ กู้ ยื ม ระย ะสั น้ แ ก่ 
Sappe Europe เ ป็ น ก า ร ใ ห้ ก า ร
สนบัสนุนทางการเงินของผู้ ถือหุ้นเดิม
ซึง่ต่อมาบริษัทได้ท าสญัญาซือ้หนีต่้อ
จากผู้ ถือหุ้ นเดิม โดยก าหนดอัตรา
ดอก เบี ย้ เที ยบ เคี ย งได้ กับ อัต รา
ดอกเบีย้ในตลาด 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน  
ปี 2560  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

ให้กู้ ยืมเพิ่มระหว่างปี 
รับช าระคืนระหว่างปี 
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
ยอดคงเหลอืยกไปปลายปี 

- 
(0.86) 

 
0.30 
9.14 

2. บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิง้     
(ไทยแลนด์) จ ากัด            
(“โตโยกซ์”) 

• มีกลุ่มผู้ ถือหุ้ นใหญ่ ร่วมกันกับบ ริษัท คือ กลุ่ม           
รักอริยะพงศ์ ซึ่งถือหุ้ นส่วนใหญ่ของบริษัทและถือ
หุ้ นในโตโยกซ์ สัดส่วนร้อยละ 68.50 ของทุนจด
ทะเบียนที่ช าระแล้วของโตโยกซ์  

• มีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ 
นายอดิศกัด์ิ รักอริยะพงศ์ 

• ซือ้อุปกรณ์โรงงานจากโตโยกซ์เพื่อใช้ใน
กระบวนการผลติของบริษัท  

• เจ้าหนีอ้ื่น 
 

 

0.26 
 

0.03 
 
 

 

• การก าหนดราคาเป็นไปตามราคา
ตลาดของธุรกิจ ซึง่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการก าหนดราคากับ
บคุคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกนั 

 

3. บริษัท ฮายาชิ โปรดกัส์ จ ากัด 
(“ฮายาชิ”) 

• มีกลุ่มผู้ ถือหุ้ นใหญ่ ร่วมกันกับบ ริษัท คือ กลุ่ม           
รักอริยะพงศ์ ซึ่งถือหุ้ นส่วนใหญ่ของบริษัทและถือ
หุ้ นในฮายาชิ สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจด
ทะเบียนที่ช าระแล้วของฮายาชิ 

• มีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ 

• ขายสนิค้า 
- รายได้จากการขาย 

 
0.04 

• การก าหนดราคาเป็นไปตามราคา
ตลาดของธุรกิจ ซึง่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการก าหนดราคากับ
บคุคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกนั 

• ให้เช่าพืน้ที่คลงัสินค้าของโรงงานคลอง 13  • การให้เช่าพืน้ที่คลงัสนิค้า เพื่อบริหาร
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน  
ปี 2560  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

นายอดิศัก ด์ิ  รักอริยะพงศ์ และ นายอานุภาพ        
รักอริยะพงศ์  

ในราคาค่าเช่าพืน้ที่ เดือนละ 10,000 บาท 
แ ล ะ ค่ าบ ริก า รใน ก า รบ ริห า รจั ด ก า ร
คลงัสนิค้าจ านวน 80 บาทต่อสนิค้า 1 ลงั 

- รายได้อื่น 
- ลกูหนีอ้ื่น 

 
 
 

0.36 
0.03 

 

พื น้ที่ ส่วนที่ เหลือดังกล่าวให้ เกิด
ประโยชน์ มีความเหมาะสม โดย
ราคาที่ให้เช่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับ
ราคาตลาดหรือราคาตลาด 
 

4. บริษัท สามที เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากดั (“สามที”) 

• มีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามและผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่
คือ นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ ถือหุ้ นในสัดส่วน
ร้อยละ 80.00 นายอดิศักด์ิ รักอริยะพงศ์ ถือหุ้ นใน
สดัส่วนร้อยละ 10.00 และนายนที อ่อนอิน ถือหุ้ น
ในสดัส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระ
แล้วของสามที  

• ยอดซือ้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ส าหรับใช้ใน
กระบวนการผลติของบริษัท 

• เงินจ่ายลว่งหน้าค่าสนิทรัพย์ 
 

6.45 
 

5.08 
 

• ราคาซือ้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ดังกล่าว 
มีการก าหนดราคาเป็นไปตามราคา
ตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการก าหนดราคากับบุคคล
หรือกิจการอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกัน 

5. บริษัท ออน ฟิฟท์ จ ากดั (“ออน 
ฟิฟท์”) 

• มีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามและผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่
คือ นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ ถือหุ้ นในสัดส่วน
ร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วของ
ออน ฟิฟท์ 

• ค่าใช้จ่ายในการรับรองเป็นค่าอาหาร 0.21 • การก าหนดราคาเป็นไปตามราคา
ตลาดของธุรกิจ ซึง่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการก าหนดราคากับ
บคุคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกนั 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน  
ปี 2560  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

6. นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ • กรรมการผู้มีอ านาจลงนามและประธานบริษัทและ
ถือหุ้ นของบริษัทในสดัส่วนร้อยละ 1.63 ของทุนจด
ทะเบียนที่ช าระแล้วของบริษัท (สัดส่วนการถือหุ้น ณ 

วนัที ่13 มกราคม 2561) 

 

• ค่าเช่าที่ดินพร้อมโรงงานที่บางชันเนือ้ที่ 2 ไร่ 
1 งาน 88.20 ตารางวา ตามสญัญาเช่าที่ดิน
ระยะเวลา 3 ปี เร่ิมตัง้แต่ 1 ตลุาคม 2559 ถึง 
30 กันยายน 2562 โดยค่าเช่าปีที่ 1 (เดือน
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) มีอัตราค่า
เช่าเดือนละ 425,220 บาท  และค่าเช่าปีที่ 2 
(เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) มี
อตัราค่าเช่าเดือนละ 437,977 บาท 

• เงินประกนัค่าเช่าที่ดิน 3 เดือน โดยบริษัทจะ
ได้รับคืนเมื่อสญัญาสิน้สดุลง 

5.14 
 
 
 
 
 
 

 

1.17 

• การเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานเพื่อ
ใช้ในการประกอบธุรกิจและผลิต
สินค้าดังกล่าว โดยที่บริษัทไม่ต้อง
จดัหาเงินทุนจ านวนมากเพื่อลงทนุใน
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว และ
สามารถจัดสรรเงินทุนที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดไปใช้ลงทุนด้านอื่นที่จ าเป็น
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดย
อตัราค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน
เป็นราคาที่ใกล้เคียงกบัราคาตลาด 

7. นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ • ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในสดัส่วนร้อยละ 17.78 ของทุน
จดทะ เบี ยนที่ ช า ระแ ล้ วขอ งบ ริษั ท  (UBS AG 
SINGAPORE BRANCH ท าหน้าที่เป็น  Custodian 
ร้อยละ 3.29) (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 13 มกราคม 

2561) 

• ค่าเช่ ารถยนต์  ตามสัญญ าเช่ ารถยน ต์ 
เร่ิม ต้น เมื่ อวันที่  16 มกราคม 2560 และ
สิน้สุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 มีอัตรา
ค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท 

0.09 • ราคาเช่ารถยนต์ดังกล่าว มีการก าหนด
ราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ 
ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
ก าหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่
ไม่เก่ียวข้องกนั 

8. คณะบคุคลรักอริยะพงศ์ 
 ประกอบด้วยบคุคล 6 ท่าน ได้แก่ 

 
 

• ค่าเช่าที่ ดินที่คลอง 13 เนื อ้ที่ รวม 97 ไร่ 3 
งาน  49 ตารางวา ตามสัญญาเช่าที่ ดิน

1.96 
 

• การเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานเพื่อ
ใช้ในการประกอบธุรกิจและผลิต
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน  
ปี 2560  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

• นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ 
 
 
 

• นายอดิศกัด์ิ รักอริยะพงศ์ 
 
 
 

• นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ 
 
 
 
 

• นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 
 
 
 

• กรรมการผู้มีอ านาจลงนามและประธานบริษัทและ
ถือหุ้นของบริษัทในสดัส่วนร้อยละ 1.63 ของทุนจด
ทะเบียนที่ช าระแล้วของบริษัท (สดัส่วนการถือหุ้น ณ 

วนัที ่13 มกราคม 2561) 

• ก รรม ก า รผู้ มี อ าน าจ ล งน าม แ ล ะป ระธ า น
กรรมการบริหารของบริษัทและถือหุ้ นของบริษัทใน
สัดส่วนร้อยละ 17.16 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว
ของบริษัท (สดัสว่นการถือหุน้ ณ วนัที ่13 มกราคม 2561) 

• กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามและประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ ถือหุ้ นของบริษัทในสดัส่วนร้อยละ18.65 
ของทุนจดทะเบียนที่ ช าระแล้วของบ ริษั ท  (AG 
SINGAPORE BRANCH ท าหน้ าที่ เป็ น  Custodian 
ร้อยละ 3.29) (สดัสว่นการถือหุน้ ณ วนัที ่13 มกราคม 2561) 

• กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท  
ถือหุ้นของบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 17.83 ของทนุจด
ทะเบียนที่ช าระแล้วของบริษัท (สดัส่วนการถือหุ้น ณ 

วนัที ่13 มกราคม 2561) 

ระยะเวลา 20 ปี เร่ิมตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2556 
ถึง 30 กันยายน  2576 โดยค่าเช่ าปี ที่  4 
(เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) มี
อัตราค่าเช่าเดือนละ 162,365 บาท และค่าเช่า
ปีที่ 5 (เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) มี
อตัราค่าเช่าเดือนละ 165,612 บาท 

• เงินประกนัค่าเช่าที่ดิน โดยบริษัทจะได้รับคืน
เมื่อสญัญาสิน้สดุลง 

 
 
 
 
 

 
1.06 

 

สินค้าดังกล่าว โดยที่บริษัทไม่ต้อง
จดัหาเงินทุนจ านวนมากเพื่อลงทนุใน
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว และ
สามารถจัดสรรเงินทุนที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดไปใช้ลงทุนด้านอื่นที่จ าเป็น
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดย
อตัราค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน
เป็นราคาที่ใกล้เคียงกบัราคาตลาด 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน  
ปี 2560  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

• นางสมนกึ ไอศรูย์พิศาลศิริ 

 
 

• นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ 
 
 
 

• ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 1.53 ของทนุจด
ทะเบียนที่ช าระแล้วของบริษัท (สดัส่วนการถือหุ้น ณ 

วนัที ่13 มกราคม 2561) 

• ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในสดัส่วนร้อยละ 17.78 ของทุนจด
ท ะ เบี ย น ที่ ช า ร ะ แ ล้ ว ข อ งบ ริ ษั ท  (UBS AG 
SINGAPORE BRANCH ท าหน้ าที่ เป็ น  Custodian 
ร้อยละ 3.29) (สดัสว่นการถือหุน้ ณ วนัที ่13 มกราคม 2561) 

9. บริษัท เดอะคอนเท จ ากดั 
(“เดอะคอนเท”) 

• มีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามและผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่
คือ นางสาวนันทิยา วรประทีป ซึง่ถือหุ้น เดอะคอน
เท ร้อยละ 99.80 ซึง่เป็นคู่สมรสของ นายอเนก ลาภ
สขุสถิต (ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน) 

• ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาด้านการบริหารจดัการ 

 

4.31 • ราคาค่าใช้จ่ายที่ป รึกษาด้านการ
บริหารจัดการดังกล่าวเป็นไปตาม
ราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปใน
แนวทางเดียวกนักับการก าหนดราคา
กบับคุคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เก่ียวข้อง
กนั 

10. 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”) โดย
บริษัทถือหุ้ นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ 
Sappe HK  

• ค่าใช้ จ่ าย ในการส่ง เส ริม การข ายและ
การตลาดในประเทศจีน และ Commission 

- ค่าใช้จ่ายอื่น 

- เจ้าหนีอ้ื่น  

 
 

7.64 

3.66 

• ราคาค่าใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย
และการตลาดและ  Commission 
ดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดของ
ธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน  
ปี 2560  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

• มีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ 
นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 

• ลกูหนีอ้ื่น 12.51 กับการก าหนดราคากับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกนั 

11. บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จ ากัด 
(“ออล โคโค กรุ๊ป”)  
(เดิมช่ือ บริษัทโคโคนทั 
แฟคทอร่ี จ ากัด) 

• ออล โคโค กรุ๊ป เป็นบริษัทร่วมของ Sappe Holding 
โดย Sappe Holding ถือหุ้ นร้อยละ 40.00 ของทุน
จดทะเบียนของ โคโคนทั  

• มีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามร่วมกนักบับริษัท คือ นาย
อดิศกัด์ิ รักอริยะพงศ์ และนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 

• บ ริษั ท มี ราย ไ ด้ จ าก ค่ าบ ริก ารแล ะ ค่ า
ด า เนินการประจ าเดือน  รายได้ ค่าขาย
ทรัพย์สนิและ Spare parts 

• มคี่าใช้จ่ายในการรับรองเป็นค่าซือ้ผลิตภณัฑ์จาก
มะพร้าว  

• บริษัทมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าปรับในการสั่ง
ผลติสนิค้าน า้มะพร้าวบรรจขุวดพร้อมด่ืม 

• ลกูหนีอ้ื่น 

• เจ้าหนีอ้ื่น 

• เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ จ านวน 4.80 ล้านบาท 
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.2 ต่อปี 

- เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 
- ดอกเบีย้รับ 
- ดอกเบีย้ค้างรับ 

รายการเคลือ่นไหวระหว่างปี 

6.39 
 

 
0.10 

 
3.92 

 
3.87 
0.03 

 
4.80 
0.15 
0.16 

 

• สัญ ญ า เงิ น ให้ กู้ ยื ม ระ ย ะสั ้น มี
วัตถุประสงค์  เพื่ อ ใช้ เป็ น เงินทุ น
หมุนเวียนของกลุ่มบริษัทโคโคนัท  
แฟคทอร่ี โดยก าหนดอัตราดอกเบีย้
เทียบเคียงได้กบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน  
ปี 2560  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

ยอดคงเหลอืยกมาต้นปี 
ให้กู้ ยืมเพิ่มระหว่างปี 
รับช าระคืนระหว่างปี 

            ยอดคงเหลอืยกไปปลายปี 

3.20 
1.60 

- 
4.80 

12. บริษัท ออล โคโค จ ากัด  
       (“ออล โคโค”) 

• ออล โคโค เป็นบริษัทร่วมทางอ้อมของ Sappe Holding 
โดยโคโคนัท ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน
ของ ออล โคโค  

• เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ จ านวน 3.20 ล้านบาท 
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.2 ต่อปี 

- เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 
- ดอกเบีย้รับ 
- ดอกเบีย้ค้างรับ 

รายการเคลือ่นไหวระหว่างปี 
ยอดคงเหลอืยกมาต้นปี 
ให้กู้ ยืมเพิ่มระหว่างปี 
รับช าระคืนระหว่างปี 

            ยอดคงเหลอืยกไปปลายปี 

 
 

3.20 
0.10 
0.10 

 
0.80 
2.40 

- 

3.20 

• สัญ ญ า เงิ น ให้ กู้ ยื ม ระ ย ะสั ้น มี
วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ใช้ เป็ น เงินทุ น
หมุนเวียนของกลุ่มบริษัทโคโคนัท  
แฟคทอร่ี โดยก าหนดอัตราดอกเบีย้
เทียบเคียงได้กบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด 

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ Sappe Europe s.r.o. – บริษัทย่อย  
1. Mr. Milan Bucek • ผู้ ถือหุ้ นของ Sappe Europe โดยถือหุ้ นในสัดส่วน

ร้อยละ 20.00 ของทนุช าระแล้วของ Sappe Europe 
• เงินปันผลค้างจ่ายซึ่งมีข้อตกลงให้จ่ายจาก

ผลก าไรของ Sappe Europe เป็นจ านวนเงิน 

4.26 • เงิน ปั น ผล ค้ า งจ่ าย เป็ น ไป ต าม
ข้ อ บั งคั บ ข อ ง  Sappe Europe ที่
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน  
ปี 2560  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

109,076.03 ยโูร  
 

ก าหนดให้จ่าย เงินปั นผลกับ  Mr. 
Milan Bucek จนครบจ านวนก่อน 
ก าไรสว่นที่เหลอืจึงสามารถจัดสรรได้
ตามสดัสว่นของเงินลงทนุที่จ่ายได้  

2. Mr. Ing. Ivan Ježo 
 

• ผู้ ถือหุ้ นของ Sappe Europe โดยถือหุ้ นในสัดส่วน
ร้อ ย ละ  20.00 ข อ งทุ น ช า ระ แ ล้ วขอ ง  Sappe 
Europe 

• บริษัทย่อยมีเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก Mr. Ing. 
Ivan Ježo เป็นจ านวนเงิน 0.02 ล้านยโูร (ไม่
มีการคิดดอกเบีย้) 

รายการเคลือ่นไหวระหว่างปี 
ยอดคงเหลอืยกมาต้นปี 
ให้กู้ ยืมเพิ่มระหว่างปี 
รับช าระคืนระหว่างปี 
ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงอตัรา       
   แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
ยอดคงเหลอืยกไปปลายปี 

0.98 
 

 
 

0.94 
- 
- 
 

0.05 
0.98 

• เงินกู้ ยืมระยะสัน้ดังกล่าว มีเพื่อใช้ใน
การด าเนินงานของ Sappe Europe 
และเป็นประโยชน์ต่อกิจการ  

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

• มีผู้ ถือหุ้ นร่วมกันกับ Sappe Europe คือ Mr. Ing. 
Ivan Jezo โดยถือหุ้ นใน Sappe Europe สัดส่วน

• บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าให้ 
Italmarket 

- รายได้จากการขาย 

 
 

7.42 

• การก าหนดราคาเป็นไปตามราคา
ตลาด ข อ งธุ ร กิ จ  ซึ่ ง เป็ น ไป ใน
แนวทางเดียวกันกับการก าหนด
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน  
ปี 2560  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

ร้อ ย ล ะ  20.00 ข อ งทุ น ช า ระ แ ล้ วขอ ง  Sappe 
Europe และถือหุ้ นใน  Italmarket ร้อยละ  17.17 
ของทนุช าระแล้วของ Italmarket 

- ลกูหนีก้ารค้า 0.42 
 

ราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่
เก่ียวข้องกนั 

• ค่าใช้จ่ายขนส่งสินค้าจากการจ้าง Italmarket 
เป็นผู้จดัจ าหน่ายสนิค้า 

0.07 

 

• เป็นราคาที่ใกล้เคียงกบัราคาตลาด 
 

• บริษัทย่อยมีเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก Italmarket 
เป็นจ านวนเงิน 0.08 ล้านยูโร โดยคิดดอกเบีย้
ในอตัราร้อยละ 2 ต่อปี  

- เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 
- ดอกเบีย้จ่าย 
- ดอกเบีย้ค้างจ่าย 

รายการเคลือ่นไหวระหว่างปี 
ยอดคงเหลอืยกมาต้นปี 
ให้กู้ ยืมเพิ่มระหว่างปี 
รับช าระคืนระหว่างปี 
ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงอตัรา     
   แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
ยอดคงเหลอืยกไปปลายปี 

 
 

 
3.12 
0.06 
0.48 

 
3.02 

- 
- 

 
0.10 
3.12 

• เงินกู้ ยืมระยะสัน้ดังกล่าว มีเพื่อใช้
ใน ก า รด า เนิ น งาน ข อ ง  Sappe 
Europe และเป็นประโยชน์ต่อกิจการ 
โดยก าหนดอัตราดอกเบีย้เทียบเคียง
ได้กบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน  
ปี 2560  

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท า

รายการ 

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากัด – บริษัทย่อย 
1. Sappe Trading (Shanghai)  
      Co., Ltd. (“Sappe Shanghai”) 

• Sappe Shanghai เป็ นบริษั ทย่อยของ Sappe Hong 
Kong Company Limited (“Sappe HK”) โดยถือหุ้นร้อย
ละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนของ Sappe Shanghai  

• มีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ 
นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 

• ค่าใช้ จ่ าย ในการส่ง เส ริม การข ายและ
การตลาดในประเทศจีน และ Commission 
- ลกูหนีอ้ื่น 

 

 
 

37.77 

 

• อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นไปตาม
ราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการก าหนด
ราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่
เก่ียวข้องกนั 
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12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึน้กับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน ส าหรับ
รอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าว มีความจ าเป็นและ
สมเหตุสมผลในการเข้าท ารายการ  อาทิ การซือ้ขายสินค้า เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ เป็นการด าเนินธุรกิจตามปกติของ
บริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวมี เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดยเป็นราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถ
เปรียบเทียบได้กับการท ารายการกับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่มีความเก่ียวข้องกับบริษัท ตลอดจนการท าสญัญาเช่า
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นที่ตัง้โรงงานผลิตสินค้าของบริษัท  มีราคาค่าเช่าอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้
ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ซึ่งล้วนเป็นการท ารายการที่มีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม ไม่ท าให้บริษัทเสีย
ประโยชน์แต่อย่างใด 

 
12.3 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เก่ียวข้องกัน 
ภายใต้กรอบจริยธรรม โดยผ่านการกลั่นกรองตามนโยบายและขัน้ตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันของบริ ษัท ซึ่ง
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยที่เก่ียวข้องในเร่ืองดงักลา่ว รวมถงึการปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการเก่ียวโยงกัน
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับัญชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศ
ไทย ทัง้นี ้ผู้ที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่นได้สว่นเสยีในการท ารายการ จะไม่สามารถมีสว่นร่วมหรือไม่
มีสทิธิออกเสยีงในการอนมุติัรายการดงักลา่วได้ 

ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับอนุมัติการเข้าท ารายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็น
เก่ียวกบัความจ าเป็นในการท ารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ๆ  

การท ารายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทัว่ไป  

การท ารายการที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ที่เกิดขึน้ระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับ 
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทได้
ก าหนดกรอบการท ารายการดังกล่าว ซึ่งได้ถูกพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการ
พิจารณาอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเมื่อมีการท าธุรกรรมดังกล่าวฝ่ายจัดการของบริษัท
สามารถอนุมติัการท าธุรกรรมได้ โดยการท าธุรกรรมในรายการดงักลา่วจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับ
ที่วิญญูชนพึงกระท ากับคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการ
ที่ตนมีสถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง (Arm’s Length Basis) และจะต้องเป็นรายการทางการค้า
ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ หรือเป็นรายการทางการค้าซึ่งบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน
กับบริษัทหรือบริษัทย่อยมักกระท าเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่
ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยรวมถงึเงื่อนไขทางการค้าดงัต่อไปนี ้
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1) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทหรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กบับคุคลทัว่ไป  
2) ราคาและเงื่อนไขที่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัให้กบับคุคลทัว่ไป 
3) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทสามารถแสดงได้ว่าผู้ ประกอบธุรกิจในลักษณะท านองเดียวกับบริษัทให้กับ

บคุคลทัว่ไป  

ทัง้นี ้เมื่อมีการท าธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็น Arm’s Length Basis ใดๆ ดงักลา่วข้างต้น ฝ่ายจัดการ
ของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ ซึ่งภายหลงัจากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติแล้ว จะจัดท ารายงานสรุปการท า
ธุรกรรมรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการ ในกรณีที่
กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทพบว่ามีการด าเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกนัด าเนินการเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป 

การท ารายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทัว่ไป หรือการท าธุรกรรมอื่นๆ 

การท ารายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการท าธุรกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึน้ระหว่างบริษัทหรือ
บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
อนาคต บริษัทจะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเ ก่ียวกับความจ าเป็นและความ
เหมาะสมในการเข้าท ารายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขในการเข้าท ารายการนัน้ๆ และมีการ
เปรียบเทียบกบัราคาที่ท ากับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้
ถือหุ้น ตามแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะให้ผู้ เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับ
รายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการท ารายการ จะไม่
สามารถมีสว่นร่วมหรือไม่มีสทิธิออกเสียงในการอนมุัติการท ารายการระหว่างกนัดงักลา่ว  

 
12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทคาดว่าในอนาคตรายการระหว่างกันจะเป็นรายการที่ด าเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการ
ใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกันรวมทัง้ค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นส าคัญ    
ส่วนนโยบายการก าหนดราคาระหว่างกิจการที่เก่ียวข้องกัน จะก าหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่
ก าหนดให้กับบคุคล/ กิจการอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกนั และการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแก่บริษัทย่อยในอนาคตจะยงัคง
มีอยู่ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเช่น การซือ้ขายสนิค้า ค่าใช้จ่ายในการท าตลาดร่วมกัน ทัง้นี ้รายการระหว่างกันที่
อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับการ
เปิดเผยข้อมลูการท ารายการเก่ียวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 

13.  ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 

 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

(ก) สรุปรายงานการสอบบญัชี ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

        ผู้สอบบญัชี คือ นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4409 ของบริษัท เคพีเอ็มจี       
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) และ
บริษัทย่อย (กลุม่บริษัท) และของเฉพาะบริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ตามล าดบั ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทนุ
เฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้
ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิน้สดุวันเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคัญและเร่ืองอื่น ๆ  
ทัง้นีไ้ด้รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวม
และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามล าดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด าเนินงานรวมและ
ผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิน้สดุวันเดียวกันโดย
ถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

(ข) ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุวนัที่ 31ธันวาคม 2557 – 
31 ธันวาคม 2560 ดงันี ้
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สรุปงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (งบการเงินรวม) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์ 2,758.41 100.00  2,451.65   100.00  2,274.54 100.00 2,081.15 100.00 
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,498.26 54.32  1,123.13   45.81  976.06 42.91 1,279.08 61.46 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 155.68 5.64  358.51   14.62  84.78 3.73 322.45 15.49 
เงินลงทนุชัว่คราว 905.21 32.82  227.28   9.27  153.38 6.74 245.60 11.80 
ลกูหนีก้ารค้า 203.21 7.37  170.64   6.96  300.75 13.22 298.20 14.33 
ลกูหนีอ่ื้น 43.13 1.56  202.77   8.27  226.91 9.98 172.86 8.31 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน 8.00 0.29  4.00   0.16  - - - - 
สินค้าคงเหลือ 176.19 6.39  156.76   6.39  197.09 8.67 223.07 10.72 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 6.84 0.25  3.17   0.13  13.16 0.58 16.90 0.81 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,260.15 45.68  1,328.52   54.19  1,298.47 57.09 802.07 38.54 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 141.93 5.13  140.80   5.74  - - - - 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,048.12 38.00  1,112.45   45.38  1,207.94 53.11 763.43 36.68 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 56.30 

 
2.04  58.36   2.38  53.98 2.37 23.60 1.13 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัช ี 9.40 
4 

0.34  13.38   0.55  23.83 1.05 5.06 0.24 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 4.40 0.16  3.53   0.14  12.72 0.56 9.98 0.48 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,758.41 100.00  2,451.65   100.00  2,274.54 100.00 2,081.15 100.00 

หนีสิ้น 506.01 18.34  451.12   18.40  515.22 22.65 524.27 25.19 

หนีสิ้นหมุนเวียน 493.00 17.87  431.93   17.62  497.39 21.87 508.33 24.43 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1.05 0.04  -     -    - - - - 
เจ้าหนีก้ารค้า 168.60 6.11  142.69   5.82  151.87 6.68 216.81 10.42 
เจ้าหนีอ่ื้น 276.09 10.01  239.17   9.76  303.67 13.35 252.85 12.15 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลหรือกิจการ         
  ที่เก่ียวข้องกัน 4.18 0.15  4.06   0.17  4.23 0.19 4.29 0.21 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าเงิน         
  ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี - -  0.20   0.01  0.38 0.02 0.37 0.02 
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 43.08 1.56  45.81   1.87  37.24 1.64 34.01 1.63 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 13.01 0.47  19.20   0.78  17.83 0.78 15.94 0.77 

หนีส้ินตามสญัญาการเช่าเงิน - - - - 0.20 0.01 0.58 0.03 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 8.75 0.32  15.08   0.62  13.33 0.59 10.99 0.53 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 4.26 0.15  4.12   0.17  4.30 0.19 4.37 0.21 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,252.40 81.66  2,000.52   81.60  1,759.32 77.35 1,556.88 74.81 

ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแล้ว 303.08 10.99  301.79   12.31  300.82 13.23 300.00 14.42 
ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 956.75 34.68  938.37   38.28  924.92 40.66 913.68 43.90 
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั 1.93 0.07  6.93   0.28  8.11 0.36 4.99 0.24 
ก าไรสะสม-ทนุส ารองตามกฎหมาย 30.46 1.10  30.46   1.24  30.46 1.34 30.47 1.46 
ก าไรสะสม-ยงัไม่ได้จดัสรร 968.55 35.11  730.34   29.79  449.00 19.74 240.50 11.56 
ผลต่างจากรายการภายใต้การควบคุมเดียวกัน (4.37) (0.16)  (4.37)  (0.18) (4.78) (0.21) (4.77) (0.23) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 0.91 0.03  1.13   0.05  (3.01) (0.13) (1.19) (0.06) 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (4.91) (0.18)  (4.13)  (0.17) 53.80 2.37 73.20 3.52 

หมายเหต ุ: อตัราสว่นในงบแสดงฐานะการเงิน แสดงเป็นร้อยละต่อสนิทรัพย์รวม 
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สรุปแสดงฐานะการเงินของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) (งบเฉพาะกิจการ) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรัพย์ 2,810.87 100.00 2,473.34  100.00  2,209.87 100.00 1,999.48  100.00  
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,500.20 53.37 1,092.31  44.16  876.93 39.68  1,143.24  57.18  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 142.52 5.07 325.09  13.14  78.21 3.54  291.35  14.57  
เงินลงทนุชัว่คราว 905.21 32.20 227.28  9.19  153.38 6.94  245.60  12.28  
ลกูหนีก้ารค้า 199.36 7.09 166.52  6.73  303.70  13.74  325.70  16.29  
ลกูหนีอ่ื้น 56.74 2.02 202.55  8.19  173.48  7.85  116.41  5.82  
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 17.14 0.61 13.70  0.55  10.14  0.46  10.31  0.52  
สินค้าคงเหลือ 173.03 6.16 154.58  6.25  152.19  6.89  144.86  7.24  
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 6.20 0.22 2.59  0.10  5.83  0.26  9.01  0.45  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,310.67 46.63 1,381.03  55.84  1,332.94  60.32  856.24  42.82  

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 197.16 7.01  197.16   7.97  84.69  3.83  82.19  4.11  
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์  1,043.41 37.12  1,108.60   44.82  1,177.64  53.29  742.62  37.14  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 56.30 2.00  58.36   2.36  53.73  2.43  23.08  1.15  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัช ี 9.40 0.33  13.38   0.54  12.95  0.59  4.78  0.24  
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 4.40 0.16  3.53   0.14  3.93  0.18  3.57  0.18  
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,810.87 100.00  2,473.34   100.00  2,209.87  100.00  1,999.48  100.00  
หนีสิ้น 496.12 17.65  430.12   17.39  454.25  20.56  480.85  24.05  
หนีสิ้นหมุนเวียน 487.37 17.34  415.04   16.78  441.33  19.97  469.58  23.49  

เจ้าหนีก้ารค้า 167.38 5.95  141.30   5.71  147.45  6.67  204.06  10.21  
เจ้าหนีอ่ื้น 276.91 9.85  227.85   9.21  256.38  11.60  231.76  11.59  
หนีส้ินตามสญัญาเช่าเงิน      

 
   

  ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี - -  0.20   0.01  0.38  0.02  0.37  0.02  
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 43.08 1.53  45.70   1.85  37.12  1.68  33.39  1.67  
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 8.75 0.31  15.08   0.61  12.92  0.58  11.27  0.56  
หนีส้ินตามสญัญาการเช่าเงิน - -  -     -    0.2  0.01  0.58  0.03  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 8.75 0.31  15.08   0.61  12.72  0.58  10.69  0.53  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,314.75 82.35  2,043.22   82.61  1,755.62  79.44  1,518.62  75.95  
ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแล้ว 303.08 10.78  301.79   12.20  300.82  13.61  300.00  15.00  
ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 956.75 34.04  938.37   37.94  924.92  41.85  913.68  45.70  
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั 1.93 0.07  6.93   0.28  8.11  0.37  4.99  0.25  
ก าไรสะสม-ทนุส ารองตามกฎหมาย 30.46 1.08  30.46   1.23  30.46  1.38  30.46  1.52  
ก าไรสะสม-ยงัไม่ได้จดัสรร 1,022.53 36.38  765.67   30.96  491.31  22.23  269.49  13.48  

หมายเหต ุ: อัตราสว่นในงบแสดงฐานะการเงิน แสดงเป็นร้อยละต่อสนิทรัพย์รวม 
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สรุปงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินรวม 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้                
รายได้รวม 2,745.97 100.00  2,792.01  100.00  2,625.38 100.00 2,857.58 100.00 

รายได้จากการขาย 2,687.32 97.86  2,712.49   97.15  2,582.92  98.4  2,816.75   98.57  
รายได้อื่น 40.55 1.48  72.71   2.60  42.46  1.62  40.83   1.43  
รายการปรับปรุงทางบญัชี* - -  -     -    (69.26)  (2.64) - - 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 18.10 0.70  6.81   0.24  -  -           -             -    
รวมรายได้ (ตามงบการเงิน) 2,745.97 100.00  2,792.01  100.00  2,556.12 100.00**  2,857.58  100.00  

ค่าใช้จ่าย    
  

         
ต้นทุนขาย 1,637.26 59.62  1,523.93   54.58  1,562.40  59.51   1,702.99   59.60  
รายการปรับปรุงทางบญัชี* - -  -     -    (71.62)  (2.73)  -     -    
ต้นทุนขาย (ตามงบการเงิน) 1,637.26 59.62  1,523.93   54.58  1,490.78  58.32   1,702.99   59.60  
คา่ใช้จ่ายในการขาย 363.49 13.24  506.34   18.14  462.47  17.62   474.23   16.60  
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 242.62 8.84  263.47   9.44  229.86  8.76   206.63   7.23  
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ - -  -     -    22.42  0.85   0.16   0.01  
ต้นทุนทางการเงิน 0.18 0.01  0.17   0.01  0.17  0.01   6.66   0.23  
รวมค่าใช้จ่าย 2,243.55 81.70  2,293.91   82.16  2,205.70  84.01  2,390.67  83.66  
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1.13 0.04  (3.06)   (0.11)   -     -     -     -    
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 503.55 18.34  495.04   17.73  350.42  13.35  466.91  16.34  
ภาษีเงินได้  103.03 3.75  97.08   3.48  72.49  2.76  96.37  3.37  
ก าไรส าหรับปี 400.52 14.59 397.97 14.25 277.93 10.59 370.54 12.97 
ผลตา่งจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (0.37)   3.50    (3.58)   (0.22)  

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์พนักงาน 
    ท่ีก าหนดไว้ สุทธิจากภาษีเงินได้ 

 
0.33 

  
 -    

 
0.09           0.43      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี-สุทธิจากภาษี (0.04)   3.50   (3.48)  0.21   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 400.48   401.46   274.45  370.75    

การแบ่งปันก าไร           
ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ ่ 401.26   412.44   298.78  361.06    
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ (0.78)   (10.98)  (24.33)  9.69   

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 400.48   401.46   274.45  370.75   
         

*หมายเหตุ : -รายการปรับปรุงทางบญัชีมูลค่า 69 ล้านบาทและ 71 ล้านบาท เป็นยอดขายและต้นทุนของสนิค้าท่ีได้ในระหวา่งการทดสอบ
เคร่ืองจกัรใหม่ซึง่ตามมาตรฐานบญัชีให้แสดงยอดสทุธิจากรายได้และต้นทุนสนิค้าดงักลา่วเป็นต้นทนุของสนิทรัพย์ท่ียงัไม่พร้อมใช้งาน 
**หมายเหตุ : -ต้นทนุขาย (ตามงบการเงิน) คิดสดัสว่นตามรายได้รวม (ตามงบการเงิน) 
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สรุปงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) (งบเฉพาะกิจการ) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้              
รายได้รวม 2,721,78 100.00  2,516.21   100.00   2,434.74   100.00   2,702.63   100.00  

รายได้จากการขาย 2,663.26 97.85  2,472.93   98.28   2,394.71   98.36   2,658.05   98.35  
รายได้อื่น 39.76 1.46  37.69   1.50   40.03   1.64   39.77   1.47  
รายการปรับปรุงทางบญัชี* - -  -     -     (109.33)  (4.49)  -     -    
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 18.76 0.69  5.58   0.22   -     -     4.81   0.18  
รวมรายได้ (ตามงบการเงิน) 2,721.78 100.00  2,516.21   100.00   2,325.41  100.00**   2,702.63   100.00  

ค่าใช้จ่าย  
  

 
 

  
  

ต้นทุนขาย 1,616.76 59.40 1,483.72  58.97  1,495.64  61.43  1,685.84  62.38  
รายการปรับปรุงทางบญัชี* - -  -     -     (109.33)  (4.49)  -     -    
ต้นทุนขาย (ตามงบการเงิน) 1,616.76 59.40  1,483.72   58.97   1,386.31   59.62*   1,685.84   62.38  
คา่ใช้จ่ายในการขาย 352.92 12.97  339.62   13.50   344.10   14.13   377.61   13.97  
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 229.35 8.43  192.60   7.65   185.12   7.60   179.45   6.64  
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ - -  -     -     13.09   0.54   -     -    
ต้นทุนทางการเงิน 0.03 0.00  0.06   0.00   0.06   0.00   6.50   0.24  
รวมค่าใช้จ่าย 2,199.06 80.79  2,016.01   80.12   1,928.68   79.22   2,249.40   83.23  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 522.72 19.21  500.20   19.88   396.73   16.29   453.23   16.77  

ภาษีเงินได้  102.92 3.78  99.29   3.95   82.81   3.40   89.07   3.30  
ก าไรส าหรับปี 419.80 15.42  400.91   15.93   313.92   12.89   364.16   13.47  

ผลตา่งจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน -   -    
 

 -    
 

-     
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์พนักงาน 
    ท่ีก าหนดไว้ สุทธิจากภาษีเงินได้ 

 
0.33 

  
 -    

 
 
 -    

 
 
 -    

 

ภาษีเงินได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ -   -    
 

 -    
 

 0.43   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี-สุทธิจากภาษี 0.33   -      -      0.43   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 420.13   400.91    313.92    364.59   

การแบ่งปันก าไร 
  

    
  

ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ ่ 420.13   400.91  
 

 313.92  
 

 364.59   
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ -   -    

 
 -    

 
 -     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 420.13  400.91 
 

 313.92  
 

 364.59   

*หมายเหตุ : -รายการปรับปรุงทางบญัชีมูลค่า 109 ล้านบาทและ 109 ล้านบาท เป็นยอดขายและต้นทนุของสนิค้าท่ีได้ในระหวา่งการทดสอบ
เคร่ืองจกัรใหม่ซึง่ตามมาตรฐานบญัชีให้แสดงยอดสทุธิจากรายได้และต้นทุนสนิค้าเป็นต้นทุนของสนิทรัพย์ท่ียงัไม่พร้อมใช้งาน 
**หมายเหตุ : -ต้นทนุขาย (ตามงบการเงิน) คิดสดัสว่นตามรายได้รวม (ตามงบการเงิน) 
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สรุปงบกระแสเงินสดของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (งบการเงินรวม) 
  31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 712,113,596  671,157,532   286,508,511   393,907,538  

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (765,491,877) (276,781,230)  (444,871,544)  (429,265,646) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (149,442,663) (117,270,344)  (79,385,800)  269,580,858  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี1 มกราคม 358,505,286  84,782,572   322,450,024   88,268,548  

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

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนคงเหลือสิน้ปี (171)  (40,136)  81,381   (41,274) 

รวมกระแสเงินสด 155,684,171  358,505,286   84,782,572   322,450,024  

 
 

สรุปงบกระแสเงินสดของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) (งบเฉพาะกิจการ) 
  31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 729,966,543  691,316,662   304,094,754   504,770,107  

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (762,129,048)  (327,186,812)  (433,062,481)  (489,345,900) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (150,411,507)  (117,206,144)  (84,209,844)  216,143,491  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 325,093,011  78,209,441   291,352,572   59,826,148  

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนคงเหลือสิน้ปี (171)  (40,136)  34,440   (41,274) 

รวมกระแสเงินสด 142,518,828  325,093,011   78,209,441   291,352,572  
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ ณ สิน้ปีบัญชี 2556 – 2560 (Ratio Analysis) 
 

อัตราส่วนทางการเงิน 2560 2559 2558 2557 2556 

     อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.04 2.60 1.96 2.52 0.75 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 2.56 1.75 1.08 1.70 0.43 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 1.54 1.44 0.57 0.57 0.23 

อตัราส่วนหมนุเวียนลูกหนีก้ารค้า (เท่า) 14.20 11.28                         8.47                         9.47                 8.57                 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 25.36 31.93                        42.51                         38.00  42.02                 

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 24.10 17.76                        12.04                        13.20                    16.08                    

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 14.94 20.27                        29.91                        27.27  22.38  

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า (เท่า) 10.52 10.35                        8.48                                      8.54                                  8.66                    

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 34.22             34.79           42.47              42.13              41.59  

Cash Cycle (วนั) 6.08 17.41 29.94 23.14 22.81 

     อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability ratio) 

อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 39.07 43.82 39.51 39.54 32.98 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 16.56 15.32 11.83 15.13 6.39 

อตัราส่วนก าไรอื่น  (%) 2.14 2.85 1.62 1.43 1.19 

อตัราส่วนเงินสดตอ่การท าก าไร (%) 160.06 161.52 93.76 92.34 120.68 

อตัราก าไรสุทธิ (%) 14.59 14.25 10.59 12.97 5.67 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 18.83 21.17 16.76 37.83 34.87 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 15.37 16.84 12.76 21.65 10.89 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 51.38 47.56 38.86 64.61 34.25 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 1.05 1.18 1.21 1.67 1.92 

     อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio) 

อตัราส่วนหนีสิ้นตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 0.22 0.23 0.29 0.34 2.3 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 7,670.97 6,126.03 2,277.86 68.36 11.55 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (เท่า) 0.60 1.81 0.15 0.17 0.04 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 40.76 31.80 33.14 74.34 82.34 
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14 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายการจดัการ 

 
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2560 และแนวโน้มของปี 2561 
เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ขยายตัวเพียงร้อยละ 3.9 (ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ) ปรับตัวดีขึน้เมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.3 ในปี 2559 โดยการบริโภคภาคครัวเรือน การลงทุน
ภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.2 ร้อยละ -1.2 และร้อยละ1.7 ตามล าดับ มูลค่าการส่งออกสินค้า
ปรับตวัดีขึน้ที่ร้อยละ 5.5 อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉลีย่ร้อยละ 0.7 และบญัชีเดินสะพดัเกินดลุร้อยละ 10.8 ของ GDP 

1) การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเร่งขึน้ ตามการปรับตวัที่ดีขึน้ของฐานรายได้รวมในระบบเศรษฐกิจ และการ
เพิ่มขึน้ของความเชื่อมั่นผู้บริโภค โดยเป็นการขยายตัวแบบค่อยๆขยายในแต่ละไตรมาส โดยมีอัตราการ
ขยายตวัต่อไตรมาสอยู่ที่ร้อยละ 3.1, 2.9, 3.4 และ 3.5 ตามล าดบั 

2) การลงทนุรวมชะลอตวัลง แม้ว่าการลงทนุภาคเอกชนจะขยายตวัต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 ตามการปรับตัวดี
ขึน้ของการสง่ออก และการใช้ก าลงัการผลติ แต่การลงทนุของภาครัฐกลบัลดลงอย่างมากเนื่องจากอทุกภัย 

3) อตัราการขยายตวัด้านการผลติของภาคการเกษตร ลดลงร้อยละ 1.3 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหา
อทุกภัย และสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวยในหลายพืน้ที่ 

4) การค้าส่งค้าปลีก ขยายตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.3 ขยายตัวเร่งขึน้ตามการใช้จ่ายภาคครัวเรือน และจ านวน
นกัท่องเที่ยว รวมถงึการขยายตวัของการสง่ออกร้อยละ 5.5 และการน าเข้าขยายตวัรอยละ 6.8  

เศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6 - 4.6 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1) การขยายตัวเร่งขึน้
ของเศรษฐกิจโลกสนับสนุนให้การส่งออกขยายตัวในเกณฑ์ดี และการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวชัดเจน  2) แรง
ขบัเคลือ่นจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลยงัอยู่ในเกณฑ์ดีในขณะที่การลงทนุภาครัฐขยายตวัเร่งขึน้ 3) การฟืน้ตวัที่ชดัเจนมาก
ขึน้ของการลงทุนภาคเอกชน 4) แนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่องของสาขาเศรษฐกิจส าคัญๆ และ 5) การ
ปรับตัวดีขึน้ของการจ้างงาน และฐานรายได้ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ ทัง้นี ้คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะ
ขยายตวัร้อยละ 6.8 การบริโภคภาคเอกชน การลงทนุภาคเอกชน และการลงทุนภาครัฐขยายตวัร้อยละ 3.2, ร้อยละ 3.7 
และร้อยละ 10.0 ตามล าดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วงร้อยละ 0.9 – 1.9 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 7.8 ของ 
GDP 

อย่างไรก็ตาม การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงจากการลดลงของแรงขับเคลือ่นจากภาคเกษตร ในปี 
2561 การขยายตวัภาคเกษตรมีแนวโน้มชะลอตัวลงเข้าสูก่ารขยายตวัปกติตามฐานการขยายตัวที่สงูขึน้ และจะสนับสนุน
การขยายตวัของ GDP ได้น้อยลง อีกทัง้ราคาสนิค้า อตัราเงินเฟ้อ และอตัราดอกเบีย้โลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้เป็นตวักดดนั  
ภาวะเศรษฐกิจโลก รวมไปถึงความเสี่ยงจากทิศทางนโยบายสหรัฐฯ ที่จะท าให้ USD อ่อนค่าและกดดัน THB อย่าง
ต่อเนื่อง 
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ค าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ 
ภาพรวมการด าเนินงานและฐานะการเงิน 

บริษัทประกอบธุรกิจผลติและจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2557 – 2560 รายได้
จากการขายในประเทศคิดเป็น ร้อยละ 39.4 ร้อยละ 40.4 ร้อยละ 35.3 และร้อยละ 36.5 ของรายได้จากการขายรวม
ตามล าดับ ที่เหลือเป็นรายได้จากการส่งออกสินค้าไปจ าหน่ายในต่างประเทศ ปัจจุบัน มีบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่  
Sappe Europe s.r.o จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศสโลวาเกีย ด าเนินธุรกิจจัดจ้างผลิต จ าหน่าย และท าการตลาดเคร่ืองด่ืม 
เซ็ปเป้ อโลเวร่า ดริง้ค์ ในแถบประเทศยโุรป และ บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย 
ด าเนินงานให้บริการด้านบริหารจดัการแก่บริษัทในเครือ 

ผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2557 – 2560 มีรายได้รวมจ านวน 2,857.6 ล้านบาท 2,625.4 ล้านบาท 
2,792.0 ล้านบาท และ 2,746.0 ล้านบาท ตามล าดับ โดยรายได้เกือบทัง้หมดดังกล่าวมาจากรายได้จากการขาย ซึ่งมี
สดัสว่นประมาณร้อยละ 97-99 ของรายได้รวม  
 
รายได้จากการขายสินค้า 

ในช่วงปี 2557 – 2560 รายได้จากการขายแบ่งตามภูมิศาสตร์สามารถแบ่งวิเคราะห์ได้ตามตารางนี  ้  

รายได้จากการขาย 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวม 2,687.3 100.0 2,712.5 100.0 2,582.9 100.0     2,816.8      100.0  

ในประเทศ 981.4 36.5 958.3 35.3 1,044.4 40.4     1,109.1        39.4  

ต่างประเทศ 1,705.9 63.5 1,754.2 64.7 1,538.5 59.6     1,707.7        60.6  

 
โดยในปี 2557 – 2560 รายได้จากการขายมีจ านวน 2,816.8 ล้านบาท 2,582.9 ล้านบาท 2,712.5 ล้านบาท และ 

2,687.3 ล้านบาท ตามล าดบั  
แม้รายได้จากการขายประจ าปี 2560 จะลดลงจากปีก่อนหน้า 0.9% แต่ในด้านปัจจัยพืน้ฐานหรือการเติบโตเชิง

ปริมาณยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตหุลกัประกอบด้วย 
1. ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากบริษัทได้ท าการขายเงินลงทุนใน PT. Sappe Indonesia  ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อย ในช่วงปลายปี 2559  ท าให้ในปี 2560 บริษัทจะไม่มีการรวมงบการเงินของ PT. Sappe Indonesia  เข้ามากับงบ
การเงินของบริษัทฯ แตกต่างกบัปี 2559 และปีก่อนหน้า ที่ได้มีการรวมงบการเงินของบริษัทกบับริษัทย่อยมาโดยตลอด ใน
ประเด็นนี ้ท าให้รายได้จากการขายในงบการเงินรวมของบริษัทลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า แต่หากเปรียบเทียบในกรณีที่
ปี 2559 ไม่มีการรวมงบการเงินของ PT. Sappe Indonesia  จะท าให้รายได้จากการขายในปี 2560 เติบโตถึง 7.6% เมื่อ
เทียบกบัปีก่อนหน้า โดยยอดปริมาณการขายของบริษัทฯ ที่ขายไปสูป่ระเทศอินโดนีเซียในปี 2560 นัน้เติบโตเพิ่มขึน้จากปี 
2559 ถึง 13% ทัง้นีใ้นปี 2560 ได้มีการพัฒนาการบริหารห่วงโซ่อุปทานในตลาดอินโดนีเซียให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
ประกอบกับการฟื้นตัวของการบริโภคภายในประเทศ ส่งผลให้ยอดขายในประเทศอินโดนีเซียยังคงเติบโตได้ดีกว่า
เป้าหมายที่วางไว้ 

2. ในสว่นภูมิภาคอื่นๆ ยงัคงเติบโตได้ดีตามเป้าหมาย โดยเฉพาะในภูมิภาค อเมริกา ยโุรป และตะวนัออก
กลาง ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ท าให้ภูมิภาคเหล่านีม้ีสัดส่วนการขายที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นการ
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กระจายความเสี่ยงในด้านการกระจุกตัวของรายได้ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะด าเนินการเลือกกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพสงู 
และมุ่งเน้นการขยายตลาดในประเทศกลุม่นีใ้ห้มีสดัสว่นยอดขายที่เพิ่มมากขึน้ในอนาคตต่อไป 

สว่นตลาดในประเทศไทยมีการขยายตวัเพิ่มขึน้ 2.1% เทียบกบัปี 2559 สวนทางกบัภาพรวมตลาดเคร่ืองด่ืมในปี 
2560 ที่หดตัว -3% จากสภาพเศรษฐกิจซึง่ส่งผลให้ผู้บริโภคลดการใช้จ่ายลง ทัง้นีบ้ริษัทฯ เล็งเห็นว่าสาเหตุที่ผู้บริโภคให้
ความยอมรับในกลุ่มผลติภัณฑ์ของบริษัท และท าให้ยงัคงมีการเติบโตของยอดขายขึน้นัน้ เป็นผลจากการที่ผู้บริโภคมีการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการบริโภค โดยจะค านงึถงึสขุภาพมากขึน้ ซึง่กลุม่ผลติภัณฑ์ประเภทเคร่ืองด่ืมเพื่อสขุภาพและความ
งามของบริษัทนัน้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ในปีที่ผ่านมาผลติภัณฑ์ใหม่ของบริษัท
ฯ ได้ท าให้เกิดกระแสในโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ท าให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับในตัวแบรนด์สนิค้าของบริษัทฯ มาก
ขึน้ สง่ผลให้ผลติภัณฑ์ต่างๆในกลุม่เคร่ืองด่ืมเพื่อสขุภาพและความงามของบริษัทฯ มีการเติบโตขึน้ทัง้กลุม่ในปีที่ผ่านมา 

ผลิตภัณฑ์หลกัที่ท ายอดขายในต่างประเทศยังคงเป็น โมกุ โมกุ และ เซ็ปเป้ อโลเวร่า ดริง้ค์ ซึ่งเป็นเคร่ืองด่ืมน า้
ผลไม้/เคร่ืองด่ืมแต่งกลิน่ผลไม้ ผสมวุ้นมะพร้าว/ชิน้อโลเวร่า ด้วยจดุเด่นของวตัถุดิบที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถนั ประกอบกับ
ความลงตวัของน า้ผลไม้ที่ช่วยเพิ่มความสดชื่นจึงท าให้ สามารถขยายตวัในต่างประเทศและเติบโตอย่างต่อเนื่อง สว่นการ
ขายในประเทศจะเป็นเคร่ืองด่ืมเพื่อสขุภาพและความงาม ได้แก่ เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์ และ กาแฟซองพร้อมชง เพรียว ซึ่ง
สามารถแบ่งยอดขายสนิค้ารวมตามกลุม่ผลิตภัณฑ์ได้ดงันี ้  

กลุ่มผลติภัณฑ์ 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. กลุม่ผลติภณัฑ์ประเภทเคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพและความงาม  362.8 13.5 324.3 12.0 426.0 16.5 

2. กลุม่ผลติภณัฑ์ประเภทน า้ผลไม้ เคร่ืองด่ืมแต่งกลิน่ผลไม้  1,917.8 71.4 1,967.1 72.5 1,714.9 66.4 

3. กลุม่ผลติภณัฑ์ประเภทผงพร้อมชง เพื่อสขุภาพ และ ความงาม  375.8 13.9 385.4 14.2 405.5 15.7 

4. กลุม่ผลติภณัฑ์ประเภทเคร่ืองด่ืมปรุงส าเร็จพร้อมด่ืม เพื่อ

สขุภาพ และ ความงาม  
30.9 1.2 35.7 1.3 36.5 1.4 

รวม 2,687.3 100.0 2,712.5 100.0 2,582.9 100.0 

 
รายได้อื่นๆ 

รายได้อื่นของบริษัทในปี 2557 – 2560 มีจ านวน  40.8 ล้านบาท 42.5 ล้านบาท 39.8 ล้านบาท และ 40.6 ล้านบาท 
ตามล าดับ โดยรายได้อื่นที่ส าคัญประกอบด้วย รายได้ค่าขนส่งซึ่งเป็นรายได้ที่บริษัทคิดค่าบริการเพิ่มเติมกรณีที่ลูกค้า
ต้องการให้บริษัทด าเนินการเร่ืองขนสง่ให้ รายได้จากการขายเศษวสัด ุ รายได้ดอกเบีย้รับ และอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายได้อ่ืน 
งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้คา่ขนส่ง 15.35 37.85 20.43 51.33 26.36 62.09       24.32     59.56  
รายได้ดอกเบีย้รับ 1.45 3.58 0.70 1.76 2.00 4.71         3.47       8.50  
รายได้คา่ปรับจากการจ้างผลิตสินค้า - - - - - -         2.81        6.88  
รายได้จากการขายเศษวสัด ุ 2.51 6.19 5.45 13.70 3.25 7.65         1.79        4.38  
อื่นๆ  21.25 52.38 13.21 33.19 10.85 25.55         8.44      20.67  
รายได้อ่ืนรวม 40.56 100.00 39.80 100.00 42.46 100.00      40.83  100.00  
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รายได้อื่นเพิ่มขึน้จ านวน 0.76 ล้านบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.9 มีสาเหตหุลกัมาจากรายได้อื่นๆ ซึง่ส่วน
ใหญ่คือก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว 

ต้นทุนขาย 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

ปี2560 ปี2559 ปี2558 ปี 2557 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 2,687.32 100.00 2,712.49 100.00 2,582.92 100.00 2,816.75 100.00  
ต้นทุนขาย 1,637.26 60.93 1,523.93 56.18 1,562.40 60.49 1,702.99 60.46  

 
ต้นทนุขายในปี 2560 คิดเป็น 60.9% ต่อรายได้จากการขาย ซึง่สงูกว่าปีก่อนอย่างมีนยัส าคญัที่ 56.2% มีสาเหตุ

หลกัดงันี ้
1. การขายเงินลงทุนใน PT. Sappe Indonesia  จ ากัด ท าให้ปี 2560 ไม่มีการรวมงบการเงิน หากในปี 2559 

ไม่มีการรวมงบการเงินของ PT. Sappe Indonesia  จะท าให้ต้นทนุขายอยู่ที่ 60.2% ซึง่ใกล้เคียงกบัปี 2560 
2. การแข็งค่าขึน้ของค่าเงินบาทเทียบกับ USD ในช่วงปลายปี 2560 ท าให้รายได้ของบริษัทที่เป็นเงิน USD มี

มลูค่าลดลง ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสีย่งในเร่ืองของค่าเงินที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึน้ในปี 2561 
ตามนโยบายของบริษัท เพื่อลดผลกระทบดงักลา่วแล้ว 

จากผลกระทบดงักลา่วข้างต้นท าให้ต้นทนุขายในปี 2560 สงูขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2559 แต่การบริหารจดัการเฉพาะ
ในส่วนของต้นทุนเองนัน้ ในปี 2560 ถือว่าบริษัทบริหารจัดการได้อย่างดี โดยเป็นผลมาจากยอดการผลิตที่มีมากขึน้เมื่อ
เทียบกบัปี 2559 จากยอดขายที่เติบโตในเชิงปริมาณ ซึง่เป็นตวัช่วยในการลดผลกระทบจากค่าเงินที่แข็งค่าขึน้ด้วย 

 
ก าไรขัน้ต้น 

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม 

ปี2560 ปี2559 ปี2558 ปี 2557 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 2,687.32 100.00 2,712.49 100.00 2,582.92 100.00 2,816.75  100.00  
ต้นทุนขาย 1,637.26 60.93 1,523.93 56.18 1,562.40 60.49 1,702.99 60.46  
ก าไรขัน้ต้น 1,050.06 39.07 1,188.56 43.82 1,020.52 39.51 1,113.76  39.54  

 
บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้นในปี 2560 เท่ากบัร้อยละ 39.07 ลดลงเมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา เนื่องจากต้นทนุขายที่

สงูขึน้ตามเหตผุลดังกลา่วข้างต้น 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

บริษัท มีสดัสว่นค่าใช้จ่ายในการขายปีนีเ้ท่ากบั 13.2% ต่อรายได้รวม ต ่ากว่า 18.1% ของปีก่อนหน้าอย่างมี
นยัส าคญั และมีค่าใช้จ่ายการบริหารในปีนีเ้ท่ากบั 242.6 ล้านบาท ต ่ากว่าปีก่อนหน้าที่มียอดค่าใช้จ่ายการบริหารที่ 263.5 
ล้านบาท หรือลดลง 7.9% โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการขายเงินลงทนุใน PT. Sappe Indonesia  ท าให้บริษัทไม่ต้องรวมงบ
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การเงินเหมือนปีที่ผ่านมา และในปี 2560 บริษัทฯ เองก็มีการบริหารจดัการ และควบคมุค่าใช้จ่ายการขายและการบริหารได้
ตามที่ตัง้งบประมาณไว้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 363.49 13.24 506.34 18.14 462.47 17.62 474.23  16.60  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 242.62 8.84 263.47 9.44 229.86 8.76 206.63  7.23  
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 606.11 22.07 769.81 27.57 692.33 26.37 680.86  23.83  
รายได้รวม 2,745.97 100.00 2,792.01 100.00 2,625.38 100.00 2,857.58  100.00  

 
ต้นทุนทางการเงิน 

 ในปี 2560 บริษัทมีต้นทนุทางการเงินจ านวน 0.18 ล้านบาท ใกล้เคียงกบัปี 2559  
 
ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

 ในปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน 103.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.46 ของก าไรก่อน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 
ก าไรสุทธิ 
 ก าไรสทุธิในปีนีเ้ท่ากับ 400.5 ล้านบาทหรือ 14.6% ต่อรายได้รวม เปรียบเทียบกบัปีก่อนที่ 398.0 ล้านบาทหรือ 
14.3% ต่อรายได้รวม คิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึน้ 0.6% โดยก าไรสทุธิในปี 2559 ได้รวมรายการพิเศษคือก าไรจากการ
จ าหน่ายเงินลงทุนบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย จ านวน 32.9 ล้านบาท และในปี 2560 บริษัทมีผลก าไรในการลงทนุ
กลุม่บริษัทออล โคโค จ านวน 1.1 ล้านบาท (คิดจากการถือหุ้น 40% ของทนุจดทะเบียน) จากเดิมในปี 2559 มีผลขาดทุน 
3.1 ล้านบาท 
 ทัง้นี ้หากเปรียบเทียบก าไรสทุธิปี 2560 กบัก าไรสทุธิปี 2559 ที่ไม่รวมก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุบริษัทย่อย
ดงักลา่ว จะยงัคงคิดเป็นการเติบโตของก าไรสทุธิอยู่ถงึ 9.7% 
 
การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 

 สินทรัพย์รวมของ บริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ สิน้ปี 2560 มีจ านวน 2,758.41 ล้านบาท
ประกอบด้วยสนิทรัพย์หมนุเวียน 1,498.26 ล้านบาท และสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน 1,260.15 ล้านบาท สนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้
จ านวน 306.76 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 ที่ 2,451.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.5 ซึ่งการเพิ่มขึน้ของ
สินทรัพย์รวม มีสาเหตุหลกัส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว โดย
เพิ่มขึน้ 475.1 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 38.5 ของสนิทรัพย์รวม 
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หนีส้ิน 

 หนีส้ินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิน้ปี 2560 มีจ านวน 506.01 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้ินหมุนเวียน 
493.00 ล้านบาท และหนีส้นิไม่หมุนเวียน 13.01 ล้านบาท หนีส้นิรวมเพิ่มขึน้จ านวน 54.9 ล้านบาท โดยเทียบกบัปี 2559 
มีหนีส้ินรวมที่ 451.12 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.2 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากเจ้าหนีก้ารค้า และเจ้าหนีอ้ื่นที่
เพิ่มขึน้  
 
 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ สิน้ปี 2560 มีจ านวน 2,252.40 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 251.9 ล้านบาท เทียบกบัปี 2559 ที่ 2,000.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.6 เหตผุลหลกัมาจากก าไร
สะสม 968.55 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 238.21 ล้านบาท จากปี 2559  
 
กระแสเงนิสด 

สรุปงบกระแสเงินสดของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
  31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 712,113,596 671,157,532  286,508,511   393,907,538  

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (765,491,877) (276,781,230)  (444,871,544)  (429,265,646) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (149,442,663) (117,270,344)  (79,385,800)  269,580,858  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี1 มกราคม 358,505,286 84,782,572  322,450,024   88,268,548  

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

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนคงเหลือสิน้ปี (171) (40,136)  81,381   (41,274) 
รวมกระแสเงินสด 155,684,171  358,505,286   84,782,572   322,450,024  

 
 บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) มีเงินสดสทุธิยกมาจากวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 358.5 ล้านบาท โดยบริษัท
มีเงินสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 712.1 ล้านบาท ซึง่สาเหตหุลกัมาจากก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้ส าหรับปี 2560 โดยอยู่ที่ 
400.5 ล้านบาท 

เงินสดสทุธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 765.5 ล้านบาท มีส่วนประกอบหลกัคือ เงินลงทุนชั่วคราว 669.5 ล้าน
บาท การซือ้ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 89.9 ล้านบาท ส่วนเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 149.4 ล้านบาท 
ประกอบด้วยปัจจยัหลกัคือเงินสดใช้ไปจากการจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวน 163.3 ล้านบาท 

จากเงินสดได้มาและใช้ไปข้างต้นทัง้หมด เป็นผลให้ บริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อยมีเงินสด
คงเหลอืสิน้ปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 155.7 ล้านบาท 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

 ณ สิน้ปี 2560 บริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.04 เท่า และ
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 2.56 เท่า กลา่วคือยงัคงมีสินทรัพย์หมนุเวียนมากกว่าหนีส้ินหมนุเวียนค่อนข้างมาก แสดง
ถงึสถานะสภาพคลอ่งของบริษัท ซึง่ยงัคงอยู่ในเกณฑ์ดี 
 

อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 ณ วนัสิน้ปี 2560 ของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 0.22 เท่า และ
อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 7,670.97 เท่า ซึง่แสดงถงึโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง อีกทัง้ยงัมีความ
ยืดหยุ่นในการจดัหาเงินทนุเพิ่มเติมจากการกู้ ยืมในอนาคตโดยเฉพาะจากสถาบนัการเงิน 

 

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 

 ณ สิน้ปี 2560 บริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 18.83 
ลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของส่วนของผู้ ถือหุ้ น โดยเพิ่มขึน้ 251.9 ล้านบาทจากปี 2559 
ในขณะที่ก าไรสทุธิเพิ่มขึน้เลก็น้อย 
  
สรุปปัจจยัที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต 

 ปัจจยัภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทซึง่มีผลให้การด าเนินงานอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้หรือมีการเปลีย่นแปลงจากปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยส าคญั ประกอบด้วย 

1) ภาวะความผนัผวนของเศรษฐกิจทัง้ในและต่างประเทศ สง่ผลต่ออตัราการเติบโตตลาดเคร่ืองด่ืมซึง่มีการแข่งขนัสงู 
2) อตัราแลกเปลีย่นระหว่างสกุลเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  
3) ต้นทนุสนิค้าที่อาจปรับตวัสงูขึน้ เนื่องจากสนิค้าหลกัที่เป็นวตัถุดิบบางสว่นเป็นสนิค้าโภคภัณฑ์อาทิเช่น น า้ตาล PET 

Resin เป็นต้น 
(รายละเอียดปัจจัยเสีย่งและมาตรการลดความเสีย่ง อ้างอิงถึง สว่นที่ 1 ข้อ 3 ปัจจยัความเสี่ยง) 

ทัง้นี ้บริษัทได้ตระหนกัถงึปัจจยัภายนอกที่อาจมีผลกระทบดังกลา่วได้น ามาวิเคราะห์ และปรับเปลีย่นกลยุทธ์ใน
การด าเนินงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปลีย่นไป 
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เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัท   
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจ านวนทัง้สิน้ 10 คน โดยมีรายละเอียดของกรรมการ ดงันี  ้

 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

(ณ 9 มีนาคม 2561) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1. นายนที อ่อนอิน 
- ประธานกรรมการ  
- กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม* 
 
วันท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร : 
2 กนัยายน 2556       
 
หมายเหตุ  *เฉพาะการลงนามใน
สญัญาเช่าทีดิ่นและสญัญาใหใ้ชสิ้ทธิใน
เคร่ืองหมายการค้าตลอดจนด าเนินการ
ใดๆ ทัง้ปวงเท่าที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง
กับสัญญาดังกล่าวจนเสร็จการ ซ่ึง
รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการด าเนินการ
จด ท ะ เบี ย น สัญ ญ า ดั งก ล่ า วกั บ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและลง
นามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจด
ทะเบียนนัน้ 
 

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

 University, UK. 
• ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ 
 มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
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 
 

 

ไม่มี 
(นางญาตา 
อ่อนอิน  

(คู่สมรส) ถือ
หุ้นบริษัท
0.08%) 

 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไม่มี- 

 บริษัทอ่ืน 

 ก.ย. 2559  – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ซนัเดย์59 จ ากดั/ บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 

ก.ย. 2559  – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท มนัเดย์59 จ ากดั/ บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 

ก.ย. 2559  – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เวนส์เดย์59 จ ากดั/ บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 

ก.ย. 2559  – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท แซทเทอร์เดย์59 จ ากดั/ บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกั
อาศยั 

ก.ย. 2559  – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท มาร์ช59 จ ากดั/ บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 

ก.ย. 2559  – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เอพริล59 จ ากดั/ บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 

ก.ย. 2559  – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เมย์59 จ ากดั/ บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท จูน59 จ ากดั/ บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท จูลาย59 จ ากดั/ บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 

ก.ย. 2559  – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ออกสั59 จ ากดั/ บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ออคโทเบอร์59 จ ากดั/ บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 

ก.ย. 2559  – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท โนเวมเบอร์59 จ ากดั/ บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ดีแซมเบอร์59 จ ากดั/ บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ซมัเมอร์59 จ ากดั/ บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 

ก.ย. 2559  – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท วนิเทอร์59 จ ากดั/ บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

(ณ วนัที ่16 
มกราคม 2561) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

     ต.ค. 2559  – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท โอนนิลอฟท์ จ ากดั/ บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 

ม.ค. 2560  – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท นาโน พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั/ บริการให้เช่า อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกั
อาศยั 

เม.ย.2558 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษัท สเตชั่นเอสเตท จ ากดั / บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ส.ค.2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท สามที เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั / ธุรกิจจ าหน่ายชิน้ส่วนเคร่ืองจกัรใน  

โรงงานอุตสาหกรรม 
ก.ค.2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท สบายใจคอนสตรั๊คชั่นแอนด์ ดิเวลลอบเม้นท์ จ ากดั / บริการให้

เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ค.2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เลเช่อร์เฮ้าส์ จ ากดั / บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.พ.2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เลเชอร์เดย์ จ ากดั / บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 

ก.พ.2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท สบายใจพร๊อพเพอร์ตี ้จ ากดั / บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกั
อาศยั 

ม.ค.2554 – ปัจจุบนั ผู้จดัการทัว่ไป บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั / ธุรกิจจ าหนา่ยทอ่
อุตสาหกรรม 

พ.ค.2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท โอนนิ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั / บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกั
อาศยั 

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

ก.ค.2556 – ม.ค.2557 กรรมการ บริษัท ออนวาเคชั่น จ ากดั / บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ค.2556 – ส.ค.2556 กรรมการ บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟูด้ จ ากดั / ธุรกิจผลติและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม

เพื่อสขุภาพ 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

(ณ วนัที ่16 
มกราคม 2561) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

2. นายอดศัิกดิ์ รักอริยะพงศ์ 
- รองประธานกรรมการ 
- กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
- ประธานกรรมการบริหาร 
 
วันท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร : 
2 กนัยายน 2556  
 
 
 
  

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

• ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
กำรอบรม 

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

• หลกัสตูร Academy of 
Business Creativity (ABC) รุ่น 1 
ปี 2556 

• หลกัสตูร สถาบนัวทิยาการ
ตลาดทนุ (วตท.) รุ่น 21 ปี 2557 

• หลกัสตูร Chief People 
Officer (CPO) รุ่น 5 ปี 2558 
 

17.16 เป็นบตุรของ    
นายอนนัท์         

รักอริยะพงศ์ และ
เป็นพี่น้องกบั 
นางสาวปิยจิต   

รักอริยะพงศ์ และ            
นายอานภุาพ       
รักอริยะพงศ์ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไม่มี- 

บริษัทอ่ืน 

ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป /ประกอบกิจการประเภท
กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและให้ค าปรึกษาท่ีเก่ียวข้อง 

ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท มีทสเตอร์ จ ากดั /ขายปลีกและขายสง่เนือ้สตัว์และผลติภณัฑ์
เนือ้สตัว์ 

พ.ย.2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท โคโค อาร์ท จ ากดั /ผลติและจ าหนา่ยมะพร้าวและผลติผล
ทางการเกษตรอ่ืนๆ 

ต.ค.2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท โตโยกซ์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จ ากดั /ผลติเพื่อจ าหนา่ยทอ่ข้อต่อ
พลาสติกท่ีใช้ในอุตสาหกรรม 

ก.ย.2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท โฮสเซ็นเตอร์ จ ากดั / ผลติและจ าหนา่ยสินค้าอุตสาหกรรม 

ต.ค 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จ ากดั/ ผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์จากมะพร้าว 

ธ.ค.2558 – ปัจจุบนั กรรมการ Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหารจดัการ
แก่บริษัทในเครือ 

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

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

ก.ย.2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ฮายาชิ โปรดกัส์ จ ากดั/ ธุรกิจจ าหน่ายถุงยางอนามยั./ 

ก.ค. 2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เซปเป ้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั /ขายปลีกเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ 
ปี 2550 – ปัจจุบนั Managing 

Director 
บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั/ ธุรกิจจ าหนา่ยทอ่
อุตสาหกรรม 

ส.ค. 2556 – พ.ค. 
2559 

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

คุณวุฒทิางการศกึษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

(ณ วนัที ่16 
มกราคม 2561) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

3. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ 
- กรรมการ 
- กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
- กรรมการบริหาร 
 
วันท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร : 
2 กนัยายน 2556                  

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

1.63 
 

เป็นบดิาของ     
นายอดิศกัดิ์        
รักอริยะพงศ์, 
นางสาวปิยจิต     

รักอริยะพงศ์ และ            
นายอานภุาพ       
รักอริยะพงศ์ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไม่มี- 

บริษัทอ่ืน 

ก.ค.2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เซปเป ้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั / รอการช าระบญัชี 

พ.ค.2531 – ส.ค.2556 กรรมการ บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟูด้ จ ากดั  / ธุรกิจผลติและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
เพื่อสขุภาพ 

4. นางสาวปิยจติ รักอริยะพงศ์ 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
วันท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร : 
2 กนัยายน 2556                  

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

17.83 เป็นบตุรสาวของ
นายอนนัท์         

รักอริยะพงศ์ และ
เป็นพี่น้องกบั     
นายอดิศกัดิ ์       

รักอริยะพงศ์และ            
นายอานภุาพ       
รักอริยะพงศ์  

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไม่มี- 

บริษัทอ่ืน 

พ.ย. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ Sappe Trading (Shanghai) Company Limited / จ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 

ต.ค. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จ ากดั / ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์จากมะพร้าว 

ธ.ค. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่
บริษัทในเครือ 

มิ.ย. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / น าเข้า-ส่งออก และ
จัดจ าหน่ายสินค้า 

พ.ค. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั / ให้บริการด้านบริหารจัดการ
แกบ่ริษัทในเครือ 

ก.ค. 2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั/ ขายปลีกเคร่ืองด่ืมท่ีไมม่ีแอลกอฮอล์ 

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

ต.ค.2555 – ส.ค.2556 กรรมการและ
ประธาน

เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟูด้ จ ากดั / ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมเพ่ือ
สุขภาพ 

ปี 2549 – ปี 2555 Director-
Head of 

Institutional 
Client Group 

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

คุณวุฒทิางการศกึษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

(ณ วนัที ่16 
มกราคม 2561) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

5. นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ 
- กรรมการ 
- กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ  
 
วันท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร : 
2 กนัยายน 2556                  

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

18.65 เป็นบตุรชายของ
นายอนนัท์         
รักอริยะพงศ์ 
และเป็นพี่น้อง
กบันายอดิศกัดิ์             
รักอริยะพงศ์และ  
นางสาวปิยจิต    
รักอริยะพงศ์            

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไม่มี- 

บริษัทอ่ืน 

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

มี.ค.2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท สามที เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั/ ธุรกิจจ าหน่ายชิน้ส่วนเคร่ืองจักรใน  
โรงงานอตุสาหกรรม 

ธ.ค.2558 – ปัจจุบนั กรรมการ Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่
บริษัทในเครือ 

มิ.ย.2558 – ปัจจุบนั กรรมการ Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / น าเข้า-ส่งออก และ
จัดจ าหน่ายสินค้า 

พ.ค.2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั / ให้บริการด้านบริหารจัดการ
แกบ่ริษัทในเครือ 

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

6. นางนิรัชรา ศริิอ าพันธ์กุล 
- กรรมการอิสระ 
 
วันท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร : 
2 กนัยายน 2556            

 55 • ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
กำรอบรม 
• หลกัสตูร Dire 
• ctor Certification Program 
(DCP) 180/2013 (ปี 2556) 
หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนั
วทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 5 

ไม่มี ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไม่มี- 

บริษัทอ่ืน 

ม.ค.2550 – ปัจจุบนั ประธาน
กรรมการ 

บริษัท ถงุสด จ ากดั/ ธุรกิจสินค้าบรรจุภณัฑ์ 

ก.ค.2556 – ส.ค.2556 กรรมการ บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟูด้ จ ากดั /  ผลิตและจ าหน่ายคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 

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

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

คุณวุฒทิางการศกึษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

(ณ วนัที ่16 
มกราคม 2561) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

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

 49 • ปริญญาโท  Master of Business 
Administration, Washington State 
University, USA. 
• ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์  
(เกียรตินยิมอนัดบั2) จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
กำรอบรม 
• หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) 181/2013 (ปี 2556) 
• TLCA Executive Development 
Program (EDP) รุ่นท่ี 8/2554 
• ผู้น ายุคใหม่ในระบอบ
ประชาธิปไตย สถาบนัพระปกเกล้า รุ่น
ท่ี 1/2554 
• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนั
วทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 8  
 

ไม่มี ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

ปี 2558 – ปัจจุบนั 
รองผู้จัดการใหญ่
อาวโุส Chief 

Marketing Officer 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)/ธนาคารพาณิชย์ 

ปี 2558 – ปัจจุบนั 
ท่ีปรึกษาอาวโุสด้าน

บริหาร 
บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) / ธุรกิจการส่ือสาร 

ปี 2558 – ปัจจุบนั 
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท สิงห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน)/อสังหาริมทรัพย์ 

ปี 2555 – ปี 2556 
ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร (สายธุรกิจ 
บรอดแคสติง) 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากดั (มหาชน) / ธุรกิจบันเทิงและส่ือ 

ปี 2553 – ปี 2554 

รองประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม
กลยทุธ์และกิจการ

องค์กร 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ ากดั (มหาชน)/ ธุรกิจให้บริการ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
 
 

บริษัทอ่ืน 

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

ปี 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เซ้าท์พอว์ บิสซิเนส จ ากดั 

ปี 2556 – ปัจจุบนั ผู้อ านวยการ หลักสูตรพฒันาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวทิยาลัยศรีปทุม 

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

ตรวจสอบ 

บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟูด้ จ ากดั 

ปี 2554 – ปี 2555 ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

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

คุณวุฒทิางการศกึษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

(ณ วนัที ่16 
มกราคม 2561) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

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

 51 • ปริญญาโท สาขาการเงินระหว่าง
ประเทศ, American Graduate 
School of International 
Management, USA. 

• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี สาขาการเงิน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

กำรอบรม 
• 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

ธ.ค. 2555 – ธ.ค. 
2559 

กรรมการอิสระ 
และกรรมการ 
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายย่อย จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทอ่ืน 

ก.พ. 2560 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษัท เอ เอช จี พาร์ทเนอร์ จ ากดั / ธุรกิจดูแลสขุภาพ 

ปี 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท สวนสขุภาพอรุณ จ ากดั / ธุรกิจคลินกิดูแลสขุภาพ 

ปี 2548 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท อรุโณเทล จ ากดั / ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร 

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

บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟูด้ จ ากดั  /  ผลติและจ าหน่ายคร่ืองด่ืมเพื่อ
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) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

(ณ วนัที ่16 
มกราคม 2561) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

9. นายสุรัตน์ ประลองศลิป์ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
วันท่ีด ำรงต ำแหน่ง : 
2 กนัยายน 2556                  

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

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

• ปริญญาตรี  วศิวกรรมศาสตร์
สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

กำรอบรม 
• หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) 106/2013 (ปี 
2556) 

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

 

ไม่มี ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
ก.ย. 2558 – มิ.ย. 2560 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   
โลจิสติกส์และ
การส่งออก 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2552 – ปี 2554 ผู้จัดการฝ่าย
วางแผนกลยทุธ์
และการส่งออก 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทอ่ืน 

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

บริษัท อิตลัไทย อตุสาหกรรม จ ากดั 

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

บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟูด้ จ ากดั 

ม.ค.2556 – ธ.ค.2557 ผู้อ านวยการ          
การบริหารจัดการ    
ซัพพลายเชน 

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

คุณวุฒทิางการศกึษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

(ณ วนัที ่16 

มกราคม 2561) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

10. นายผดงุเดช อินทรลักษณ์  
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
วันท่ีด ำรงต ำแหน่ง : 
26 กรกฎาคม 2560          
 
 
 

  64 • Postgraduate Diploma (Development 
Economics), North London 
Polytechnic, UK   

• ปริญญาตรี B.A. (Economics), 
Chulalongkorn University 

กำรอบรม 

• หลกัสตูร SCG Management 
Development Program ( Wharton 
Business School) 

• หลกัสตูร National Defence College 
(วปอ 2548) 

• หลกัสตูร Corporate Finance 
Certificate, INSEAD, France. 

• หลกัสตูร Capital Market Academy 
(วตท18) 

• หลกัสตูร Director Accreditation 
Program Class 103/2013 

 

ไม่มี ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไม่มี- 

บริษัทอ่ืน 

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั กรรมการและ 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) / สถาบนัการเงิน 

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั กรรมการและ 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท อาคเนย์ประกันภยั จ ากดั (มหาชน) / ธุรกิจประกนัภยั 

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั กรรมการและ 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวติ จ ากดั (มหาชน) / ธุรกิจประกันภยั 

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั กรรมการและ 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั / ธุรกิจ leasing 

พ.ศ. 2556 – 2558 กรรมการอิสระ/ 

กรรมการ
ตรวจสอบ และ
กรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

บริษัท สายการบนินกแอร์ จ ากดั (มหาชน) / ธุรกิจสายการบิน 

พ.ศ.2557 – 2558 กรรมการ บริษัท นกมัง่คัง่ จ ากดั  / ธุรกิจสายการบนิ 

พ.ศ. 2557 – 2558 กรรมการและ 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท วฒุิศกัดิ์ คลนิกิ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั / ธุรกิจเสริม       
ความงาม 
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2. เลขานุการบริษัท 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

(ณ วนัที ่16 
มกราคม 2561) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

นางสาวศรัณยา ธนาวด ี
- เลขานกุารบริษัท     
- เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
- เลขานกุารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

- ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 

 39 • ปริญญาตรี  พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
กำรอบรม 

• หลกัสตูร Company Secretary Program 
ปี 2557 
 

0.0108 ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไม่มี- 

บริษัทอ่ืน 

ปี 2555 – ส.ค.2556  ผู้จดัการฝ่ายบญัชี บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟูด้ จ ากดั  / ผลติ
และจ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมเพื่อสขุภาพ 

ปี 2553 – ปี 2556 ผู้ช่วยกรรมการ -
ตรวจสอบบญัชี 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั / 
ธุรกิจรับตรวจสอบบญัชี 

     ปี 2552 – ปี 2553 ผู้จดัการ – ตรวจสอบบญัชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั /
ธุรกิจรับตรวจสอบบญัชี  
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2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2559 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุริต 
รวมทัง้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถปุระสงค์ ข้อบังคบับริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
ทัง้นี ้หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานกุารบริษัทมีดงันี ้

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

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งส าเนารายงานการมีส่วน
ได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่บริษัท
ได้รับรายงานนัน้ 

3. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

 นอกจากนี ้เลขานกุารบริษัทยงัมีหน้าที่อื่นๆ ดงันี ้

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

• ท าหน้าที่ในการด าเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองและประชุมผู้ ถือหุ้น 

• จดัให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค าแนะน าแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ใหม่ 

• เสนอแนะหลกัสตูรการฝึกอบรมที่จ าเป็นและเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ 

• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
และกบัหน่วยงานภายนอกที่ก ากบัดแูลบริษัทจดทะเบียน 

• สง่เสริมกรรมการ และผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ ดีและจริยธรรม
ธุรกิจของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลกัการดังกล่าว รวมทัง้มีการทบทวนการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกบักฎหมาย แนวทางปฏิบติัของสากลและบริษัทชัน้น าต่างๆ  

• ดูแลให้บริษัทปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกฎหมาย และ
เสริมสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้ ถือหุ้นรายย่อย 

• เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานเร่ืองต่างๆ ระหว่างผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีสว่น
ได้เสยีทกุราย 

• หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท 

 



150 
 

เอกสารแนบ 2:  กรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง  

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 กรรมการ (รวมทัง้บคุคลที่เก่ียวข้อง) ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง มีดงันี ้
 

รายช่ือกรรมการ 

บริษัทย่อย บริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทร่วมทางอ้อม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

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 
คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด 
(รอช าระ
บัญชี) 

บริษัท 
โตโยกซ์ 
เทรดดิง้ 

(ไทยแลนด์) 
จ ากัด 

บริษัท 
ฮายาชิ 
โปรดักส์ 
จ ากัด 

บริษัท 
สามที 

เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด 

บริษัท 
ออน ฟิฟท์ 
จ ากัด 

1. นายนที  ออ่นอิน - - - - - - - - - - - ✓ - 
2. นายอดิศกัด์ิ  รักอริยะพงศ์  -   - ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓ - 
3. นายอนันท์  รักอริยะพงศ์ - - - - - - - -  - - - - 
4. นายอานุภาพ  รักอริยะพงศ์ ✓ - ✓ ✓ - - - - ✓ - ✓  ✓ 
5. น.ส.ปิยจิต  รักอริยะพงศ์ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ - - ✓ - - - - 
6. นางนิรัชรา  ศิริอ าพนัธ์กลุ - - - - - - - - - - - - - 
7. นายธนา  เธียรอจัฉริยะ - - - - - - - - - - - - - 
8. น.ส.กลัณิการ์  ตริยางกรูศรี - - - - - - - - - - - - - 
9. นายสุรัตน์  ประลองศิลป์ - - - - - - - - - - - - - 
บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกรรมการ  
1. นางญาตา  ออ่นอิน 
คูส่มรสนายนที ออ่นอิน 

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

2. นางฉัตรปวีณ์  รักอริยะพงศ์     
คูส่มรสนายอดิศกัด์ิ รักอริยะพงศ์ 

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

หมายเหตุ   หมายถงึ ประธานกรรมการ และ ✓หมายถึง กรรมการ  
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เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

  
 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากัด เป็นผู้ ตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2560 โดย
รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายในเป็นดังนี ้

 
นางสาวมนพทัธ์  ภูมิรัตนจรินทร์ 
(ผู้ จัดการอาวุโส บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากัด ให้บริการด้านงานตรวจสอบภายในแก่ 29 

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และอีกกว่า 34 บริษัทที่เตรียมจดทะเบียนเข้าตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย) 
 

คุณวุฒกิารศึกษา : 
• ปริญญาโท หลกัสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบัญชีบริหาร  คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี 

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/วุฒบัิตร/ประกาศนียบัตร 

• วฒุบิตัรดา้นการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Certificate Program – IACP) 
• ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) 
• 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: รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมนิสินทรัพย์ 

- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 5: ข้อมูลเพ่ิมเติมอื่นๆ 

-ไม่ม-ี 


