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ส่วนท่ี 1 
การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
“เราจะท าให้ชีวติของผู้คนดีขึน้ผ่านจติวญิญาณท่ีสร้างสรรค์ของเรา” 

 
1.1 วิสัยทัศน์ 
“มุ่งสูแ่บรนด์ระดบัโลกที่น่าเชื่อถือด้วยองค์กรที่สร้างสรรค์อย่างไม่หยดุนิ่งร่วมกนักบัทีมที่มีความสนกุและ

กระหายความส าเร็จ” 
 

1.2  พันธกิจ 
“เราจะเป็นองค์กรไทยตวัอย่างที่ยิ่งใหญ่ตอบโจทย์คนที่รักสขุภาพและความสะดวกสบายด้วยอาหาร เคร่ืองด่ืม

ที่อร่อย สดุเจ๋ง!” 
 

1.3 วัตถปุระสงค์ และเป้าหมาย  
“บริษัทมุ่งเน้นการเป็นผู้น าในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพแก่ผู้บริโภค

เน้นพัฒนาสินค้าใหม่ๆ และบรรจภุัณฑ์ท่ีทันสมัยมีความโดดเด่นออกสู่ตลาด เน้นสินค้าคุณภาพ  โดยมี
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวเลือกใหม่ๆ ให้แก่ผู้บริโภค” 

บริษัทมีเป้าหมายส าหรับ 3 – 5 ปี โดยตั้งเป้ายอดขายเติบโตไม่ต ่ากว่า 10% ต่อปี ซ่ึงการเติบโตของ
ยอดขายน้ีจะมาจาก ฐานธุรกิจเดิมของบริษัทเอง การออกสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ สู่ตลาด และการร่วมลงทุนใน
ธุรกิจใหม่กับบริษัทอ่ืน พร้อมท้ังวางกลยุทธ์การด าเนินงานอย่างรัดกุม ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคคลากรและ
สร้างกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือความเป็นเลิศโดยอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลท่ีดี เพ่ือให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้  

บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 10 พฤษภาคม 2531 ในนามบริษัท ทรัพย์
อนนัต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จ ากดั ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 500,000 บาท โดยนายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ และนางสมนกึ ไอศูรย์
พิศาลศิริ ซึง่เป็นผู้ เร่ิมก่อตัง้บริษัท ได้เร่ิมต้นธุรกิจตัง้แต่ปี 2516 จากธุรกิจครอบครัวด้วยการผลติและจ าหน่ายขนมไทย
หลากหลายชนิดภายใต้แบรนด์ “ปิยจิต” และด้วยความใสใ่จในเร่ืองคณุภาพและรสชาติ ท าให้กิจการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
จนในปี 2531 จงึได้ก่อตัง้และด าเนินธุรกิจในนามบริษัท และได้ย้ายฐานการผลิตไปยงัโรงงานแห่งแรกในนิคมอตุสาหกรรม
บางชนั 

ในปี 2544 บริษัทได้เข้าสูอ่ตุสาหกรรมเคร่ืองด่ืม โดยมีเจตนารมณ์ที่ต้องการผลติน า้ผลไม้ที่มีความแปลก 
แตกต่าง รสชาติอร่อย มีคุณภาพ และเป็นทางเลอืกใหม่ให้แก่ผู้บริโภค จงึเร่ิมต้นจากการออกผลิตภัณฑ์ “โมกุ โมกุ” (Mogu 

Mogu) โดยเป็นน า้ผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวรายแรกในตลาด โดยในระยะแรกจ าหน่ายในร้านค้าย่อย ต่อจากนัน้ในปี 2549 
บริษัทได้เร่ิมท าการตลาดกบับริษัท ซีพ ี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) เพือ่วางขายสนิค้าในร้าน 7- Eleven ทัว่ประเทศ ซึง่ประสบ
ความส าเร็จอย่างมาก  
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ในปี 2547 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยแตกไลน์สนิค้าเป็นน า้ว่านหางจระเข้ “อโล เวร่า มิกซ์ ดร๊ิงค์” 
(Aloe Vera Mix Drink) โดยเร่ิมแรกจ าหน่ายในประเทศ ต่อมาเป็นสนิค้าขายดีในต่างประเทศ และในปัจจบุนัเป็นหนึง่ใน
สนิค้าหลกัที่จ าหน่ายในต่างประเทศ  ในปี 2549 บริษัทได้ออกผลติภัณฑ์เคร่ืองด่ืมเพือ่สขุภาพแนวใหม่ ภายใต้แบรนด์ “เซ็ป
เป้ บิวติ ดร๊ิงค์” (Sappe Beauti Drink) ที่ชแูนวคิดในเร่ืองของสขุภาพความงาม ซึง่ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคคน
ไทยที่ให้ความส าคัญกบัสขุภาพเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง  นบัเป็นการสร้างหมวดผลติภัณฑ์ใหม่ให้กบัฟังก์ชนันัลดริงค์อย่าง
ชดัเจน โดยเป็นรายแรกที่ปลกุกระแสผู้บริโภคเก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืมที่เน้นดื่มแล้วให้คณุประโยชน์ที่ชดัเจน อาทิเช่น 
สขุภาพผิว ระบบย่อยอาหาร ระบบขบัถ่าย ระบบสายตา เป็นต้น เป็นการสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัเคร่ืองด่ืม และในปี 2551 
บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึง่เป็นเคร่ืองด่ืมเพื่อสขุภาพ มีขนาดเลก็กว่าเคร่ืองด่ืมทั่วไป เน้นสว่นผสมเข้มข้น สามารถเห็น
ผลได้จากการด่ืมในเวลาอนัรวดเร็ว หรือเรียกผลติภัณฑ์ในกลุม่นีว้่า เคร่ืองด่ืมเพื่อสขุภาพและความงามแบบเข้มข้น 
ภายใต้แบรนด์  “บิวตีช้อต” และ “เซนต์ แอนนา” (St. Anna)  
 

1.4 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญของบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี ้ 

ปี 2556 -  ไตรมาส 3 ออกสตูรใหม่ของผลิตภัณฑ์เพรียว คอฟฟ่ี สตูรเพรียวพลสั ซึง่มีส่วนผสมของโครเมียม  อะมิ
โน แอซิดคีเลต และแอลคานิทีน ที่ช่วยทัง้การลดความอยากอาหาร และเพิ่มการเผาผลาญไขมนัในร่างกาย 

 กรกฎาคม 

- บริษัทซือ้หุ้นของ Sappe Europe s.r.o. จากกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายอดิศกัด์ิ รักอริยะพงศ์ และ
นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ ในสดัสว่นรวมร้อยละ 60 ของทนุช าระแล้วทัง้หมดของ Sappe Europe s.r.o. 
ในราคาเท่ากบัมูลค่าตามบัญชีสทุธิ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2556 หรือในราคาเท่ากับมลูค่าที่ตราไว้ แล้วแต่
จ านวนใดจะสงูกว่า โดยราคาซือ้ขายสดุท้ายมีมูลค่ารวม 3,983 ยโูร คิดเป็นมลูค่าเทียบเท่าเงินบาท
ประมาณ 0.16 ล้านบาท ท าให้ภายหลงัการซือ้หุ้นดงักลา่ว Sappe Europe s.r.o. มีสถานะเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท 

 กันยายน 
- แปรสภาพจากบริษัทจ ากดัเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และเปลีย่นชื่อเป็น “บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน)” 
- ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 3/2556 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท
จากมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท เป็นมลูค่าหุ้นละ 1 บาท รวมทัง้เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 225,000,000 บาท 
เป็น 304,620,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 79,620,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
รวมมูลค่า 79,620,000 บาท เพื่อเสนอขายประชาชนเป็นครัง้แรก จ านวน 75,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับ
การใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทที่จะจดัสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัทจ านวน 4,620,000 หุ้น 

 ตุลาคม 
- ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 4/2556 ได้มีมติอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคัญแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นของบริษัทต่อผู้บริหาร (รวมถงึผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัท 
(โครงการ ESOP Warrant) 

พฤศจกิายน 
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- ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/2556  ได้อนมุติัการลงทนุเพิ่มใน Sappe Indo โดยให้บริษัทเข้า
ซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุ และเปลีย่นแปลงสดัสว่นการถือหุ้นเป็นร้อยละ 51:49 โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 และ
ผู้ ถือหุ้นชาวอินโดนีเซียถือหุ้นร้อยละ 49 ของทนุช าระแล้วของ Sappe Indo ภายหลงัการเพิ่มทนุ 

 
ปี 2557 กุมภาพันธ์ 

- ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2557 มีมติอนมุติักรอบการศึกษาโครงการรวมฐานการผลติที่
โรงงานคลอง 13  

มีนาคม 

- ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2557 มีมติให้ลงทนุเพื่อขยายก าลงัการผลติเคร่ืองบรรจเุคร่ืองด่ืม 
วงเงิน 270 ล้านบาทที่โรงงานคลอง 13 เพื่อรองรับยอดการสัง่ซือ้สนิค้าที่เพิ่มขึน้ในอนาคตโดยคาดว่าจะ
สามารถเร่ิมผลิตสนิค้าได้ในเดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป 

มิถนุายน 

- เปลีย่นแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้นโดยการจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และมีการกระจายหุ้นสู่ประชาชนทัว่ไป ทัง้นี ้กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ยงัคงเป็นกลุม่บคุคลเดิม โดยมี
สดัสว่นการถือครองหุ้นลดลง 

กรกฎาคม 

- ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2557 มีมติลงทนุเพิ่มก าลงัการผลติขวดพลาสติก PET วงเงิน 
260 ล้านบาทที่โรงงานคลอง 13  โดยการลงทนุโครงการนีเ้ป็นการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตให้ลดปริมาณ
การใช้พลาสติก (เรซิ่น) และพฒันาฝาเป็นเทคโนโลยีฝาสัน้ (Short Neck) เพื่อลดต้นทนุของสนิค้าให้
สามารถแข่งขนัได้มากขึน้ และลดการสัง่ซือ้ขวด PET จากภายนอก (Supplier) 

กันยายน 

- ช าระเงินเพิ่มทนุจดทะเบียนให้แก่บริษัท PT. Sappe Indonesia ซึง่เป็นบริษัทย่อย จ านวน 2,190,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 71,269,170 บาท) จงึท าให้บริษัทมีเงินลงทนุใน PT. Sappe Indonesia 
รวมจ านวน 2,550,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 82,622,382 บาท) และมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 
51 (จากเดิมร้อยละ 60) จากจ านวนหุ้นทัง้หมด เนื่องจาก บริษัทสละสทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุบางสว่น  (ผู้ ถือ
หุ้นอีกรายหนึ่งเป็นบริษัทซึง่จดัตัง้ในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้น
ทัง้หมด) 

ธันวาคม 

- ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2557 มีมติเปลีย่นแปลงโครงสร้างผู้บริหารระดบัสงู โดยให้มีผล
บงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 9 กมุภาพนัธ์ 2558 เป็นต้นไป ดงันี ้ 
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1. แต่งตัง้ให้ นายอดิศกัด์ิ รักอริยะพงศ์ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร  
2. แต่งตัง้ให้ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์  ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)  
3. แต่งตัง้ให้ นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ ด ารงต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบติัการ (COO) และรักษาการ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) 

 
ปี 2558 กุมภาพันธ์ 

- ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2558 มีมติอนมุติัให้ซือ้ที่ดินที่ติดกบัโรงงานคลอง 13 ด้านขวา (ด้าน
ขวามือเมื่อหนัหน้าออกจากโรงงานคลอง 13) จ านวน 57 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา  ซึง่เป็นที่ดินที่ไม่มีภาระ
ผกูพนัใดๆ จากบคุคลภายนอก ในราคาไร่ละ 1.5 ล้านบาท รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 86,373,750 บาท เพื่อ
วตัถปุระสงค์ในการรองรับการขยายฐานการผลติสนิค้าของบริษัทในอนาคต 

มีนาคม 

- ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2558 มีมติจดัตัง้บริษัทย่อยจ 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) 

พฤษภาคม 

- เปิดตวัสนิค้าและจดัจ าหน่าย “เซ็ปเป ้บิวติ ดร๊ิงค์” 6 สตูรใหม่แบบไม่ผสมน า้ตาล แคลอร่ีต ่า พร้อมปรับรูป
โฉมใหม่ออกสูต่ลาด  
1. Beauti Drink COLLASKIN รวมสว่นผสมที่ดีที่สดุเพื่อผิวสวยสดใส เปลง่ประกาย 
2. Beauti Drink S-LIM รวมส่วนผสมที่ดีที่สดุเพื่อหุ่นสวย ทัง้บลอ็คแป้ง เบิร์นพลงังาน ดกัจบัและสลาย
ไขมนั ช่วยเร่ืองระบบขบัถ่าย 
3. Beauti Drink BEAUTITOX รวมส่วนผสมที่ดีที่สดุเพื่อความสวยใสจากภายใน เพราะช่วยล้างสารพิษที่
ตกค้างและช่วยลดกลิน่ตวั กลิน่ปากได้อีกด้วย 
4. Beauti Drink BEAUTIEYE รวมสว่นผสมที่ดีที่สดุเพื่อดวงตาเป็นประกาย  
5. Beauti Drink SILKYSALON รวมสว่นผสมที่ดีที่สดุเพื่อผมสวยเงางาม เลบ็แข็งแรง ซึง่สตูรนีน้บัเป็น
นวตักรรมใหม่รายแรกของโลก ที่คิดค้นเคร่ืองด่ืมเพื่อผมและเลบ็  
6. Beauti Drink BEAUTILIFT รวมสว่นผสมที่ดีที่สดุเพื่อความสวยชะลอวัยให้ดอู่อนเยาว์อยู่เสมอ ช่วย
ลดริว้รอย บ ารุงกระดูก และลดผมขาว 
- จดทะเบียนจัดตัง้บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อลงทนุในบริษัทย่อย และ
มี บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
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มิถนุายน 

- จดทะเบียนจดัตัง้ Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited จ ากดั โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ
น าเข้า สง่ออก และจดัจ าหน่ายสนิค้า และมี บริษัท เซ็ปเป ้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 
100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

 ตุลาคม 

- พฒันาเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทนุการผลิต โดยสามารถผลติขวดพลาสติก PET จากเดิมที่ใช้ Preform 
ปริมาณ 22 กรัม เป็น 18 กรัม และผลติฝาสัน้ (Short Neck) ได้เองที่โรงงานคลอง 13 และเคร่ืองจกัรที่ได้
ลงทนุใหม่สามารถเดินเคร่ืองจกัรเพื่อผลติสนิค้าออกสู่ตลาดได้แล้ว 

พฤศจกิายน 

- รวมฐานการผลติจากโรงงานบางชนัมายังโรงงานคลอง 13 เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและบริหารต้นทนุการ
ผลิตได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

ธันวาคม 

- จดทะเบียนจดัตัง้ Sappe Hong Kong Company Limited โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อให้บริการด้านบริหาร
จดัการ และมี  บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ  100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

 
ปี 2559 มีนาคม 

- เปิดตวัสนิค้าและจดัจ าหน่าย “เซ็ปเป้ ฟอร์ วัน เดย์” น า้ผกัผลไม้ 100% 2 สตูรใหม่ 2 คณุประโยชน์ที่
ดีกว่ากบัสูตรกรีน บูสเตอร์ ช่วยกระตุ้นการท างานของร่างกาย และสูตรซันน่ี ไบรท์ ช่วยบ ารุงสมอง 
เหมาะส าหรับผู้ที่รักในการดแูลสขุภาพ นอกจากนี ้ บริษัทยงัออกจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ “เปรียว” ชานม
เย็นปรุงส าเร็จ สตูรชาชกั ที่มีส่วนผสมของแอลคาร์นิทีน โครเมียม ไม่มีน า้ตาล ไม่มีคอเรสเตอรอล รสชาติ
อร่อยกลมกลอ่ม 

เมษายน 

- เปิดตวัสนิค้าและจดัจ าหน่าย “โมกุ โมกุ รสเมล่อนและรสพิงค์กาว่า” 2 รสชาติใหม่ของน า้ผลไม้ผสม
วุ้นมะพร้าว ที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทัว่โลก 

พฤษภาคม 

- เปิดตวัสนิค้าและจดัจ าหน่าย “เซ็ปเป้ อโล เวร่ากลิ่นสตรอเบอร์ร่ี-โยเกิร์ต” น า้ผลไม้ผสมชิน้ว่านหาง
จระเข้ ด้วยสว่นผสมที่ลงตวัและกลิน่หอมละมนุของสตรอเบอร์ร่ีโยเกิร์ต เคีย้วได้เต็มค าเต็มคุณค่าจากว่าน
หางจระเข้ ที่มีใยอาหารสงู นอกจากนี ้บริษัทยงัออกจ าหน่าย “กุมิ กุมิ” น า้ผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว 2 รสชาติ
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ความอร่อย เลม่อน และโยเกิร์ต ด้วยรสที่หวานหอมอมเปรีย้วผสมผสานกบัเนือ้วุ้นมะพร้าวชิน้โตคณุภาพ
ดี 

กรกฎาคม 

- เปิดตวัสนิค้าและจดัจ าหน่าย กาแฟเพรียว คอฟฟ่ี สูตรใหม่ “ซอยเปปไทด์” กาแฟปรุงส าเร็จ “ผสม
เปปไทด์จากถั่วเหลอืง ใบแป๊ะก๊วย และวิตามินรวม” ที่มีสว่นช่วยบ ารุงสมอง เพิ่มสมาธิและความจ า ด้วย
รสชาติอ่อนละมนุ กลมกลอ่ม ไม่มีน า้ตาล ไม่มีคอเลสเตอรอล และแคลอร่ีเพียง 60 กิโลแคลอร่ี 

 สิงหาคม 

- ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2559 มีมติอนุมติัให้บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เข้าซือ้หุ้นสามัญของบริษัท โคโคนทั แฟคทอร่ี จ ากดั จ านวน 672,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
ในราคาจองซือ้หุ้นละ 208.33 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 140,000,000 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 40 ของทนุ
จดทะเบียน) เพื่อน าจดุแข็งด้านความเชี่ยวชาญการท าตลาดและเครือข่ายช่องทางจ าหน่ายในต่างประเทศ
ของเซ็ปเป้ ต่อยอดขยายตลาดสง่ออกน า้มะพร้าวตีตลาดโลก โดยบริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ได้ท าการลงนามในสญัญาจองซือ้หุ้นในวนัที่ 16 สงิหาคม 2559 และท าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ในวนัที่ 3 
ตลุาคม 2559 

กันยายน 

- ได้รับรางวัลรางวัลแบรนด์ไทยยอดเย่ียม (Best Thai Brand) รางวลัผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเย่ียม 
(Best Exporter) และรางวลัสนิค้าฮาลาลยอดเย่ียม (Best Halal) จากงานโครงการผู้ประกอบการธุรกิจ
สง่ออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award: PM Export Award 2016) ที่จดัขึน้โดย สถาบนัส่งเสริมการ
ออกแบบและนวตักรรมเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

ตุลาคม 

- ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2559 มีมติอนมุัติเพิ่มทนุใน บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) 
จ ากดั จ านวน 30,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,000,000 หุ้น     มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
เพื่อใช้เป็นเงินเพิ่มทนุใน Sappe Hong Kong Company Limited และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
บริษัทย่อยในประเทศจีน โดยภายหลงัการเพิ่มทนุจดทะเบียน จะมีมลูค่าหุ้นสามญัเท่ากบั 197,000,000 
บาท 

พฤศจกิายน 
- บริษัทย่อยทางอ้อม Sappe Trading (Shanghai) Company Limited ได้รับการจดทะเบียนบริษัท
เรียบร้อยแล้ว ด้วยทนุจดทะเบียนจ านวนเงิน 500,000 หยวนจีน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในตลาดประเทศ
จีน สง่ผลให้บริษัทมีบริษัทย่อยในต่างประเทศ 3 แห่งคือ อินโดนีเซีย จีน และยโุรป 

- ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิง่แวดล้อม ปทมุธานี ประจ าปี 2559 จากนายสมชาย หาญหิรัญ 
ปลดักระทรวงอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรที่ให้ความส าคัญเร่ืองสิง่แวดล้อม โดยมี
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นโยบายการบริหารจดัการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานตามกฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้จัดท าโครงการดแูลรับผิดชอบต่อสงัคมในจงัหวัดปทมุธานี ซึง่เป็นพืน้ที่ด าเนินกิจการของ
บริษัท 

- เปิดตวัสนิค้าและจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแบรนด์โมก ุโมก ุขนาดใหม่ 180 มล. “โมกุ โมกุ ทูโก” น า้ผลไม้
ผสมวุ้นมะพร้าว 3 รสชาติใหม่ Sweet tangerine, Four seasons และ Calamansi สูต่ลาดโลก 

ธันวาคม 

- ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2559 มีมติให้จ าหน่ายเงินลงทนุใน PT. Sappe Indonesia ซึง่
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท จ านวน 2,550 หุ้นหรือ 51% ของทนุช าระแล้ว เพื่อเพิ่มความคลอ่งตวัในการ
บริหารงานให้สอดคล้องกบัภาวะการแข่งขนั และเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจดัการเพื่อรองรับแผนงาน
การขยายตลาดผลไม้พร้อมด่ืมในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัทลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้นเมื่อวนัที่ 16 
ธันวาคม 2559 และท าการซือ้ขายเสร็จสมบูรณ์ในวนัที่ 19 ธันวาคม 2559 

 
ปี 2560 กุมภาพันธ์  

- เปิดตวัสนิค้าและจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม เลโม เพลย์ เคร่ืองดื่มน า้มะนาวเพื่อสขุภาพ มอบความสดชื่น
จากส่วนผสมน า้มะนาวสดทุกครัง้ที่ด่ืม อดุมไปด้วยวิตามินซี 200% เทียบเท่ามะนาว 6 ผล มีให้เลอืก 2 
รสชาติ คือ เวอร์จิน้เลมอนเนด และ พิง้ค์เลมอนเนด บรรจใุนแพกเกจจิง้รูปทรงโดดเด่นสะดุดตาและ
คาแรคเตอร์มะนาวขีเ้ลน่ ด้วยขนาด 320 มิลลลิิตร 

มีนาคม 

- เปิดตวัสนิค้าและจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม บิวติ ดร๊ิงค์ สูตรใหม่ “Relaxing Calm และ Active Force” ซึง่
ถือเป็นครัง้แรกของอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม ที่ไม่ใช่แค่ให้คุณประโยชน์ทางร่างกายกบัผู้บริโภคเท่านัน้ แต่ยงั
สง่ผลถึงอารมณ์ความรู้สกึของผู้บริโภคด้วย โดยสตูร “Relaxing Calm” จะมีสว่นช่วยปรับสมดลุทาง
อารมณ์ให้ผ่อนคลาย ลดความเครียด รู้สกึสงบ และนอนหลบัสบาย สว่น “Active Force” จะช่วยสร้างความ
กระปรีก้ระเปร่า ดงึพลงักายให้แอคทีฟตลอดวนั 

กรกฎาคม 

- เปลีย่นแปลงประธานกรรมการตรวจสอบ จากเดิมคือ คุณธนา เธียรอจัฉริยะ เป็น คณุ ผดุงเดช อินทร
ลกัษณ์ โดย คณุธนา ยงัคงด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ท าให้บริษัทมีกรรมการทัง้สิน้ 10 ท่าน 

ตุลาคม 

- ปรับโครงสร้างบริษัท โดยเพิ่มหน่วยงาน Inovation Team ซึง่มี คุณญาตา อ่อนอิน ด ารงต าแหน่งเป็น 
Chief Innovation Officer (CIO) หน้าที่หลกัของหน่วยงานนีคื้อ สร้างนวตักรรมที่มีคณุค่าให้กบัองค์กร ไม่
ว่าจะเป็นนวตักรรมในเร่ืองของคน กระบวนการท างาน หรือนวัตกรรมในตวัสินค้า เพราะบริษัทเชื่อว่า
นวตักรรมเป็นสิง่ที่จะท าให้บริษัทมีจดุเด่นและแตกต่างกบัองค์กรอื่น 
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 พฤศจกิายน 

- สร้าง Inovation ให้เกิดขึน้ได้เป็นผลส าเร็จ สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ของบริษัท ทางบริษัทจงึมีการปรับ
วฒันธรรมองค์กร โดยเร่ิมจากการย้ายออฟฟิศ ซึ่งออฟฟิศใหม่มีลกัษณะเป็น Playground จงูใจให้พนกังาน
เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และมีความสนุกกบัการท างานมากขึน้ 
- ได้รับเงินจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของเดือนเมษายน 2554 ถงึเดือนสงิหาคม 2560 จาก
กรมสรรพากรจ านวนเงิน 185.18 ล้านบาท 
- คณุปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ได้รับรางวลัผู้บริหารสงูสดุรุ่นใหม่ หรือ Young 
Rising Star CEO Award ในงาน SET AWARD 2017 โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มี
วิสยัทัศน์โดดเด่น พร้อมเปิดโอกาสให้บคุลากรรุ่นใหม่ในองค์กรได้แสดงศกัยภาพและสร้างบรรยากาศการ
ท างานที่เปิดกว้างในด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อน าไปสูอ่งค์กรแห่งนวตักรรม 

 
ปี 2561 มกราคม  

- เสริมทพัการบริหารงานภายในองค์กรในสว่นฝ่ายขายและการตลาด โดยคุณวรพงศ์ เกียรติด ารงวงศ์ ผู้
ซึง่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาดมายาวนาน มาเสริมทีมบริหารในต าแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด (Chief Commercial Officer) เพื่อรับผิดชอบด้านการพฒันากลยทุธ์ 
ก าหนดแผนการตลาดทัง้ต่างประเทศและในไทยและดแูลการสือ่สารทัง้ภายในและภายนอกของ SAPPE 
ทัง้หมดให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 

มีนาคม 

- เปิดตวัสนิค้าและจดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กลุม่ใหม่ Healthier Snack “เซ็ปเป้ บิวติ เจลลี่” ครัง้แรกของ
เซ็ปเป้ ในรูปแบบเจลลี ่ เอาใจหนุ่มสาวทุกเพศทกุวัยที่ต้องการดแูลสขุภาพแบบจัดเต็ม ประโยชน์เข้มข้น มี
ให้เลอืก 2 รสชาติ คือ Collagen และ Fiber โดยสตูร “Collagen” ซองสชีมพ ูรสลิน้จี่ ที่อดุมไปด้วยคอลลา
เจนเข็มข้น 1,000 mg. และวิตามินซี ช่วยให้ผิวนุ่มสวยดสูขุภาพดี สว่น “Fiber” ซองสเีขียว รสแอปเปิล้ ที่
อดุมไปด้วยไฟเบอร์เข้มข้น 4,000 mg. ช่วยกระตุ้นการขบัถ่ายและระบบเผาผลาญไขมัน มีแอลคาร์นิทีนสงู 
แคลอร่ีต ่า 

กรกฎาคม 

- เปิดตวัสนิค้าและจดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กลุม่ใหม่ Healthier Snack ตวัที่ 2 คือ “ซีแม็กซ์” ขนมปลาย่าง
อบกรอบในรูปแบบขนมขบเคีย้ว ซึง่เป็นนวตักรรมขนมเพื่อสขุภาพ เอาใจคนรุ่นใหม่สายเฮลท์ตีเ้ป็นครัง้แรก
ที่ยงัคงชอบทานขนมขบเคีย้วในยามว่างและไม่รู้สกึผิดอีกต่อไป เพราะ “ซีแม็กซ์” คัดสรรเนือ้ปลาทะเลแท้
ชัน้ดีเป็นสว่นผสมหลกัถงึ 90% และไขมนั 0% อีกทัง้กระบวนการผลติยังใช้การย่าง ไม่ใช้น า้มนั โปรตีนสงู มี
โอเมก้า3 ดีเอชเอ มีให้เลอืก 3 รสชาติ คือ “รสต้นต ารับ” จากท้องทะเล คลกุเคล้าเคร่ืองเทศ หอมกลิน่ปลา
ย่าง อร่อยถกูปาก ทานได้ทัง้วนั, “รสต้มย าหม้อไฟ” เผ็ดร้อน...ถงึใจ ปรุงรสด้วยสมนุไพรเคร่ืองต้มย า 
รสชาติเผ็ดร้อน เปรีย้วจ๊ีดจ๊าด อร่อยตามต้นต ารับแบบไทยๆ และ “รสทรงเคร่ือง” อร่อยเข้ม...เต็มเคร่ือง 
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น ามาปรุงคลกุเคล้าด้วยสตูรเฉพาะ เพื่อให้ได้รสชาติที่เข้ม เผ็ด เปร๊ียว รวมรวมแล้วกลมกลอ่มก าลงัดี ครบ
รสจัดจ้านถงึใจ 

 ตุลาคม 

- เปิดตวัสนิค้าและจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแบรนด์ “กุมิ กุมิ” น า้ผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวสตูรใหม่ รสสตรอ
เบอร์ร่ีมาการอง ที่หวานหอมผสมผสานกบัเนือ้วุ้นมะพร้าวชิน้โตคุณภาพดี เคีย้วสนุก เพลนิๆ ด้วยขนาด 
320 มิลลิลติร 
- เปิดตวัสนิค้า และ จดัจ าหน่ายผลติภัณฑ์กลุม่ใหม่ Healthier Snack ตวัที่ 3 คือ “ชิมดิ” ในรูปแบบขนม
ที่ท าจากคางกุ้ งพร้อมด้วยคณุประโยชน์จากอาหารทะเลที่อดุมด้วยแคลเซียม โดยเน้นเจาะตลาดสง่ออก 

 พฤศจกิายน  

- เปิดตวัสนิค้าและจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม บิวติ ดร๊ิงค์ สูตรใหม่ “Beauti Acna” ซึง่ถือเป็นครัง้แรกของ
อตุสาหกรรมเคร่ืองด่ืม ที่ไม่ใช่แค่ให้คณุประโยชน์ทางร่างกายกบัผู้บริโภคเท่านัน้ แถมยังมีส่วนผสมของสาร
สกดัจาก Acerola Cherry เพียง 40 แคลอร่ี และ Zinc เข็มข้นถงึ 18 ม.ก. ช่วยแก้ปัญหาสวิ ผิวมนั ป้องกัน 
รักษา บรรเทา จบปัญหาสวิ และเสริมสร้างผิวแข็งแรง ด่ืมทกุวนัดีทกุวนั 
- เปิดตวัสนิค้า และ จดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ กาแฟเพรียว All Day 2 สตูรใหม่ “มอคค่า” ด่ืมช่วงเช้า
ช่วยให้ร่างกายต่ืนตวั และลดความอยากอาหารระหว่างวัน และ “ชาแฟ” ช่วยเผาผลาญไขมนั 2 เท่า ฟิต&
เฟิร์มได้แบบไม่กลวัมือ้หนกัและลดความอยากอาหาร ที่ส าคัญทัง้ 2 สตูร ไม่มีน า้ตาล รสชาติอร่อยกลม
กลอ่ม 

ธันวาคม 

- เปิดตวัสนิค้าและจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแบรนด์ ชูทส์ น า้ผลไม้ผสมเกลอืแร่และว่านหางจระเข้บด ที่
คิดค้นโดยกลุม่แม่บ้านประจ าโรงงานของบริษัทภายใต้โครงการ InnoThink Competion ซึง่เป็นโครงการ
สง่เสริมการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร เป็นเคร่ืองด่ืมที่ให้ความสดชื่นและอิ่มท้องภายใต้ สโลแกน อร่อย
กว่า สดช่ืนกว่า พร้อมกว่า โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใช้แรงงาน  
- เปิดตวัสนิค้าและจดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กลุม่ใหม่ Healthier Snack ตวัที่ 4 แบรนด์ Maxtive ในรูปแบบ
เจลลี ่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ชาย ที่จะช่วยดแูลและสร้างความมัน่ใจได้ง่ายๆ ด้วยสว่นผสมเข้มข้นจาก 
Collagen 1,000 มก. และ Zinc 5 มก. ให้ผิวใสไม่หมองคล า้ ป้องกนัการเกิดสวิ และ ช่วยเพิ่มพลงังานเพียง 
60 แคลอรี 
- ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2561 มีมติเปลีย่นแปลงเลขานกุารบริษัท จากเดิมคือ นางสาว 
ศรัณยา ธนาวดี เป็น นางสาว สธุาทิพย์ จนัทรังษี 
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17.83% 18.47% 18.64% 17.16% 1.53%  1.63% 

60% 100% 

40% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

 
1.5 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายการควบคมุและก ากบัดแูลกิจการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทนุ 
เพื่อให้สามารถควบคมุดแูลการจดัการ และการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึง่ของ
บริษัท รวมทัง้มีมาตรการในการติดตามการบริหารของบริษัทร่วมเพื่อดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัท 

  
1.6 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

ครอบครัวรักอริยะพงศ์เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 75.26 ของหุ้นที่ช าระแล้วทัง้หมด ปัจจบุนัมีบริษัทเป็น
ธุรกิจหลกัเพียงธุรกิจเดียว ส าหรับรายการความสมัพนัธ์กบัธุรกิจอื่นของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทปรากฎตามสว่นที่ 2 
หวัข้อ 12 

 

 

 

 

 

นายธนรัตน์ 
รักอริยะพงศ์ 

นายอานุภาพ 
รักอริยะพงศ์ 

นางสาวปิยจติ 
รักอริยะพงศ์ 

นายอดศัิกดิ์ 
รักอริยะพงศ์ 

นางสมนึก 
ไอศูรย์พศิาลศริิ 

นายอนันท์ 
รักอริยะพงศ์ 

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) 

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. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
ด้วยจดุเร่ิมต้นจากพนัธกิจและค าสญัญาที่ว่า เราจะท าให้ชีวิตของผู้คนดีข้ึนผ่านจติวิญญาณท่ีสร้างสรรค์

ของเรา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้พิสจูน์ให้เห็นถงึความตัง้ใจจริงที่มีต่อพนัธกิจนี ้ ไม่เพียงเฉพาะกบัผู้บริหารแต่
ยงัรวมถงึพนักงานทกุคนที่เป็นสว่นส าคญัและเป็นผู้ เลน่ตวัจริงบนสนามแห่งไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ โดยทกุคนมี
พืน้ที่ในบ้านหลงัเดียวกนัที่เรียกว่า บ้านของนวัตกรชาวเซ็ปเป้ (Sappe the Home of Innovators) ที่ให้โอกาสทกุคน
แสดงออก เปิดกว้างและรับฟัง เพราะเราเข้าใจดีว่า พลังสร้างสรรค์ท่ีดีย่อมเร่ิมต้นจากภายในองค์กรของเราเอง  

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทมุ่งพฒันาบคุคลากรด้วยกิจกรรมต่างๆ พร้อมสร้างสรรค์การอบรมในรูปแบบที่
แตกต่างเพื่อเพิ่มพลงัและเสริมรากฐานทางความคิดให้แข็งแกร่ง กระตุ้นให้ทุกคนได้แสดงพลงัแห่งนกันวัตกรออกมาได้
อย่างเต็มความสามารถ เกิดเป็นความคิดใหม่ๆ ที่ถกูน ามาพฒันาเป็นสนิค้านวัตกรรม (Product Innovation) ที่พร้อมออก
สูต่ลาดในอนาคต อีกทัง้ ยงัได้ความคิดใหม่ๆ มาพฒันา บริหารและจดัการภายในให้มีประสทิธิภาพ ตลอดจนลดต้นทนุ
การผลิตสนิค้า (Process & Service Innovation)  ด้วยแนวความคิดที่เร่ิมต้นจากตวัเองพร้อมไอเดียที่ได้รับจาก
ประสบการณ์การท างานของพนกังานทกุคน (INNO KAIZEN)  

เพื่อเป็นพลงัในการขบัเคลือ่นสิง่ดีๆ ให้กบัผู้คนรอบตวัด้วยจิตวิญญาณที่แท้จริง ในปี 2561 บริษัทได้ลงนามใน
บนัทกึข้อตกลงทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒร่วมพฒันาหลกัสตูรและงานวิจยัด้านนวัตกรรมอาหารและ
เคร่ืองด่ืม เพื่อสง่เสริมการศึกษาพร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แบ่งปันพลงัและความสามารถเพื่อให้ทกุฝ่ายเกิด
ประโยชน์สงูสดุร่วมกนั รวมถงึ ในอนาคตที่มีแผนการร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อแลกเปลีย่นการเรียนรู้
และเพื่อการปรับตวัให้เข้ากบัการเปลีย่นแปลงในปัจจบุนัได้อย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกบัการรักษาความเป็นผู้น าด้าน
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมนวตักรรมเพื่อความงามและสขุภาพได้อย่างดีที่สดุ  

ด้วยความตัง้ใจที่ต้องการให้สนิค้าไทยก้าวไกลสูเ่วทีสากล บริษัทยงัให้ความส าคัญต่อผู้ประกอบธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงเกษตรกรที่มีหวัใจนวตักรรมในการผลติสนิค้า โดยให้การอบรมและสง่เสริมความรู้
ด้านการพฒันาสนิค้าและการขายเพื่อน าไปต่อยอดและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยและ
สนิค้าไทย  

นวตักรรมที่สร้างขึน้พิสจูน์ให้เห็นว่า บริษัทมีการพฒันาและเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่อง และการันตีด้วยรางวลั
ด้านผลติภัณฑ์นวตักรรมใหม่จากเวทีระดบัโลกในปี 2561 ดงันี ้ 

• ผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบจากปลาทะเลแบรนด์ ซีแมกซ์ (ZeaMax) ได้รับรางวัล Finalist จาก SIAL 
INNOVATION AWARDS CHINA 2018 

• ผลิตภัณฑ์เจลลีเ่พื่อสขุภาพและความงามแบรนด์ เซ็ปเป้ บิวติ เจลลี่ (Sappe Beauti Jelly) ได้รับรางวัล 
Selection จาก SIAL INNOVATION AWARDS CHINA 2018 

• ผลิตภัณฑ์ขนมอุดมประโยชน์จากคางกุ้งแบรนด์ ชิมดิ (ChimDii) และสนิค้านวตักรรมเพื่อสขุภาพแนวใหม่
แบรนด์  MeVative ได้รับรางวัล Selection จาก SIAL INNOVATION AWARDS PARIS 2018  
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 บริษัทเชื่อว่าการไม่หยดุพฒันาและสร้างสรรสิง่ดีๆ เพื่อส่งมอบต่อให้ผู้มีสว่นได้เสยีทุกฝ่าย ทัง้ผู้บริหาร 
พนกังาน ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า ชมุชนและสงัคม  จะท าให้บริษัทบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายระยะกลางและระยะยาว
ที่ตัง้ไว้ว่า 

 

ลักษณะของผลิตภณัฑ์และบริการ 
ลกัษณะกลุม่ผลติภัณฑ์หลกัของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 กลุม่ ภายใต้ 16 แบรนด์เพื่อรองรับความ

ต้องการของผู้บริโภคทัง้ในและต่างประเทศ ซึง่ประกอบด้วย 
 
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม (Functional Beverage Segment)   
• เซ็ปเป้ บิวติ ดร๊ิงค์ (Sappe Beauti Drink) 
ผู้บกุเบิกและผู้น าแห่งเคร่ืองด่ืมเพื่อสขุภาพและความงามส าหรับผู้หญิง อดุมด้วยคุณประโยชน์เฉพาะตวั 

รสชาติอร่อยแบบไม่ผสมน า้ตาลและมีแคลอร่ีต ่า เพื่อดแูลสขุภาพและความงามของผู้หญิงตัง้แต่ศีรษะจรดปลายเท้า  

• เซ็ปเป้ บิวติ ชอท (Sappe Beauti Shot) 
เคร่ืองด่ืมเพื่อสขุภาพและความงามแบบเข้มข้นเพื่อผลลพัธ์ที่ชดัเจนในเวลาอนัรวดเร็ว 

• เซนต์ แอนนา (St.Anna) 
เคร่ืองด่ืมเพื่อสขุภาพและความงามแบบเข้มข้นในราคาที่ย่อมเยาว์ 

 
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเคร่ืองดื่มน า้ผลไม้ (มีและไม่มีชิน้เนือ้) (Fruit Juice/Juice Drink Segment) 

• เซ็ปเป้ อโล เวร่า (Sappe Aloe Vera)  
น า้ผลไม้ใสว่่านหางจระเข้หลากหลายรสชาติ ด้วยจุดเด่นของสว่นผสมเนือ้ว่านหางจระเข้ชิน้โต ท าให้สนิค้า

ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน  

• เซ็ปเป้ ฟอร์ วัน เดย์ (Sappe For One Day)  
น า้ผกัและผลไม้เข้มข้น 100% แบบพร้อมด่ืมเพื่อเสริมคณุค่าทางสารอาหาร ครบจบในหนึ่งขวดส าหรับคนที่

มีไลฟ์สไตล์เร่งรีบแต่ใสใ่จสขุภาพ 

• โมกุ โมกุ (Mogu Mogu) 
น า้ผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวรายแรกของตลาด ต้นก าเนิดของ ”เคร่ืองด่ืมที่เคีย้วได้” ที่เปิดประสบการณ์ใหม่ของ

เคร่ืองด่ืมในตลาดโลก มีการจดัจ าหน่ายและได้รับความนิยมมากกว่า 91 ประเทศทัว่โลก 

• กุมิ กุมิ by โมกุ โมกุ (Gumi Gumi by Mogu Mogu)  
น า้ผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวที่จัดจ าหน่ายเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ ผลติด้วยมาตรฐานคุณภาพระดบัสง่ออก  

• ชูทส์ (Shootz)  
น า้ผลไม้ผสมเกลอืแร่และว่านหางจระเข้บด ภายใต้สโลแกน อร่อยกว่า สดช่ืนกว่า พร้อมกว่า  
 
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผงพร้อมชง เพื่อสุขภาพและความสวยงาม (Functional Powder Segment) 

• เพรียว คอฟฟ่ี (Preaw Coffee) และ สลิมฟิต คอฟฟ่ี (SlimFit Coffee)  
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กาแฟควบคุมน า้หนกัเพื่อสขุภาพและความงาม โดย เพรียว คอฟฟ่ี มียอดขายเป็นอนัดบัหนึ่งในเชิงปริมาณ 
ด้วยสตูรที่หลากหลาย ตอบทกุความต้องการของผู้บริโภค  

• เพรียว คลอโรฟิลล์ (Preaw Chlorophyl)  
คลอโรฟิลล์แบบผงน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่ น มีคุณสมบติัในการช่วยดีท็อกซ์ขบัล้างสารพิษ  

• เซ็ปเป้ บิวติ พาวเดอร์ (Sappe Beauti Powder) 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดผง ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ทานได้ทัง้แบบที่ชงเป็นเคร่ืองด่ืม และ ใช้

โรยในอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทกาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่มเพื่อควบคุมน า้หนัก (Other RTD Segment) 

• เพรียว คอฟฟ่ี (Preaw Coffee) 
กาแฟแบบกระป๋องพร้อมด่ืมเพื่อช่วยควบคุมน า้หนกั รสชาติอร่อย ด้วยสตูร 0% โคเลสเตอรอล เพื่อสขุภาพ 

และความงาม 
 
5. กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อสุขภาพ (Healthier Snack)  

• เซ็ปเป้ บิวติ เจลลี่ (Beauti Jelly) 
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในรูปแบบเจลลีเ่พื่อสขุภาพและความงาม 

• ซีแมกซ์ (ZeaMax) 
ผลิตภัณฑ์ขนมปลาย่างอบกรอบมีสว่นผสมจากเนือ้ปลาทะเลแท้ ๆ ถงึร้อยละ 90 และผ่านกรรมวิธีการผลติจาก

การย่างและอบท าให้ได้แผ่นเนือ้ปลาย่างอบกรอบที่ปราศจากไขมัน  

• ชิมดิ (Chimdii) 
ผลิตภัณฑ์ขนมที่มีจดุขายที่ความแปลกใหม่ของรูปแบบขนมที่ท าจากคางกุ้งพร้อมด้วยคณุประโยชน์จาก

อาหารทะเลที่อุดมด้วยแคลเซียม  

• แม็กซ์ทีฟ (Maxtive) 
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในรูปแบบเจลลี่ส าหรับผู้ชายที่ต้องการดแูลตัวเองและสร้างความมัน่ใจในแบบง่ายๆ  

 

ในปี 2559, 2560 และ 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 2,712.5 ล้านบาท 
2,687.3 ล้านบาท และ 2,826.9 ล้านบาทตามล าดบั โดยจ าแนกเป็นรายได้จากการขายในแต่ละกลุม่ผลติภัณฑ์ดงันี  ้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. กลุม่ผลติภัณฑ์ประเภทเคร่ืองด่ืมเพื่อ
สขุภาพและความสวยงาม (Functional 
Beverage Category) 

 
327.22 

 
11.6 362.8 13.5 324.3 12.0 
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

2. กลุม่ผลติภัณฑ์ประเภทเคร่ืองด่ืมน า้
ผลไม้ (มีและไม่มีชิน้เนือ้) (Fruit 
Juice/Juice Drink Category) 

 
2,035.46 

 
72.0 1,917.8 71.4 1,967.1 72.5 

3. กลุม่ผลติภัณฑ์ประเภทผงพร้อมชง เพื่อ
สขุภาพและความสวยงาม (Functional 
Powder Category) 

 
307.69 

 
10.9 375.8 13.9 385.4 14.2 

4. กลุม่ผลติภัณฑ์ประเภทกาแฟปรุงส าเร็จ
พร้อมด่ืมเพื่อควบคมุน า้หนกั (Other RTD 
Category) 

 
35.58 

 
1.3 30.9 1.2 35.7 1.3 

5. กลุม่ผลติภัณฑ์ขนมอบกรอบเพื่อ
สขุภาพ (Healthier snack) 

120.91 4.3 - - - - 

 

รายได้จากการขาย 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รวม 2,826.9 100.0 2,687.3 100 2,712.5 100.0 
ในประเทศ 944.7 33.4 981.4 36.5 958.3 35.3 
ต่างประเทศ 1882.2 66.6 1,705.9 63.5 1,754.2 64.7 

 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีวางจ าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2561 บริษัทมีสดัสว่นการขายใน

ประเทศ : การขายต่างประเทศ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 33 : 67  
 
ทัง้นี ้โครงสร้างการจัดจ าหน่ายในประเทศสามารถแบ่งเป็น 2 ช่องทางหลกั ได้แก่  
 
1) ช่องทางการค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) ได้แก่ ร้านสะดวกซือ้ (Convenience Store) ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

และไฮเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น และ  
2) ช่องทางการจ าหน่ายแบบดัง้เดิม (Traditional Trade) ได้แก่ การขายผ่านตวัแทนจ าหน่าย (Distributor) 

จ านวน 10 ราย   
ส าหรับการขายในตลาดต่างประเทศจะเป็นการขายผ่าน 1) บริษัทย่อย (Subsidiary) 2) ตวัแทนน าเข้าสนิค้า 

(Importer) และ 3) ตวัแทนจ าหน่ายสนิค้าของแต่ละประเทศนัน้ๆ รวมกว่า 91 ประเทศ ทัง้ในทวีปเอเชีย เอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ ตะวนัออกกลาง ยโุรป แอฟริกา อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ โดยในปี 2561 สดัสว่นการขายในต่างประเทศอยู่ที่
ประมาณร้อยละ 67 ของรายได้จากการขายรวม ประกอบด้วยภูมิภาค (Region) ในกลุม่ประเทศแถบเอเชียร้อยละ 75 กลุม่
ประเทศแถบยโุรปและอเมริการ้อยละ 13 กลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง และกลุ่มประเทศอื่นๆ ร้อยละ 12 ของรายได้จาก
การขายรวม  
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การตลาดและการแข่งขัน 
ปี 2561 นบัเป็นอีกปีที่ยงัคงความท้าทายในด้านการเติบโตและการแข่งขนัจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจทัง้ใน

และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดในประเทศส าหรับกลุม่ผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมเพื่อสขุภาพและความงาม 
(Functional Drink) ที่มีผู้ เลน่หลกับางรายออกจากกลุม่สนิค้านีไ้ป ท าให้ภาพรวมของตลาดกลุ่มสนิค้านีห้ดตวั รวมถงึ การ
ผนัผวนของค่าเงินในตลาดต่างประเทศ  

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงยืนหยดัและผลกัดนัให้เกิดการเติบโตของธุรกิจได้ในทิศทางที่เป็นบวก ผ่านการวิจยั
ตลาดและความต้องการของผู้บริโภคอย่างลกึซึง้ เพื่อสร้างสรรค์และพฒันาผลติภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และเป็นทางเลอืกใหม่
ให้กบักลุม่ผู้บริโภคที่มีความซบัซ้อนและหลากหลายมากย่ิงขึน้  

การปรับโครงสร้างด้านการขายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และสมดุลให้กบัช่องทางจดัจ าหน่ายในประเทศ 
การขยายฐานผู้บริโภคไปสูต่ลาดใหม่ที่มีศักยภาพในประเทศต่างๆ และการสร้างสรรค์แคมเปญการสือ่สารทางการตลาด 
ประชาสมัพนัธ์ กิจกรรมสง่เสริมการขายที่สามารถตอบโจทย์ของสนิค้าและเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง
แท้จริง   

จากชื่อเสยีงที่สัง่สมมา ในกลุม่ผลติภัณฑ์เคร่ืองด่ืมเพื่อสขุภาพและความงามอย่าง เซ็ปเป้ บิวติ ดร๊ิงค์ จนได้รับ
การยอมรับจากผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ในปี 2561 บริษัทได้ตัดสนิใจก้าวข้ามความท้าทายครัง้ใหญ่ โดยการเพิ่มไลน์
กลุม่ผลติภัณฑ์ใหม่ ก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตผลติภัณฑ์ขนมที่มีประโยชน์ต่อสขุภาพ (Healthier Snack) เพื่อตอบโจทย์ในเร่ือง
สขุภาพและความงามให้ครอบคลมุทุกผลติภัณฑ์ของอตุสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม  

 

สรุปภาพรวมการตลาดและการแข่งขันในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์  
 
1. กลุ่มเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม (Functional Beverage Segment)  
 
1.1 เซ็ปเป้ บิวติ ดร๊ิงค์ (Sappe Beauti Drink) 
 
ผลิตภัณฑ์ เซ็ปเป้ บิวติ ดร๊ิงค์ เปิดตวัสูต่ลาดเป็นครัง้แรกเมื่อปี พศ. 2549 ด้วยแนวคิด “แค่ด่ืม…ก็สวย” ซึง่ตรง

กบั ความต้องการของตลาดในยคุนัน้ที่ให้ความส าคญักบัเร่ืองของความงามเป็นอนัดบัแรก จนกลายเป็นปรากฏการณ์ของ

ตลาด และก าเนิด Category ใหม่ครัง้แรกขึน้มาในประเทศไทย ได้แก่ Functional Drink ซึง่ประสบความส าเร็จอย่าง

รวดเร็ว  

ในปี พศ. 2559 เซ็ปเป้ บิวติ ดร๊ิงค์ ได้เดินทางมาถึงจดุเปลีย่นครัง้ส าคัญ ในวาระครบรอบ 10 ปี เซ็ปเป้ บิวติ 
ดร๊ิงค์ ยงัคงมุ่งมัน่พฒันาผลติภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความสวยของผู้หญิงยคุใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลายและเร่ิมพฒันาไป
จากเดิม โดยเฉพาะแนวโน้มเร่ืองสขุภาพ ที่ผู้หญิงยคุใหม่หนัมาใส่ใจและดแูลสขุภาพกนัมากขึน้ เซ็ปเป้ บิวติ ดร๊ิงค์ จงึปรับ
แนวคิดผลติภัณฑ์ใหม่เพื่อให้ตรงกบัความต้องการของกลุม่เป้าหมาย ด้วยแนวคิด "เพราะความสวย...ไม่ใช่เร่ืองบงัเอิญ" 
ด้วยความเชื่อว่าในทกุๆ ความสวยและสขุภาพดีของผู้หญิงนัน้ มีเทคนิค เคลด็ลบั และความตัง้ใจเสมอ เซ็ปเป้ บิวติ ดร๊ิงค์ 
จงึวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ทางการตลาดให้เป็นผลติภัณฑ์ที่มีบทบาทในการสนบัสนนุและตอบโจทย์ความสวยและสขุภาพ
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ดีของผู้หญิงในทกุๆ ด้าน เร่ิมตัง้แต่การปรับสตูรใหม่เพื่อลดปริมาณแคลลอรีและไม่ผสมน า้ตาลทรายที่เป็นมิตรกบัผู้หญิง
มากขึน้  
 

2. กลุ่มเคร่ืองดื่มน า้ผลไม้ (มีและไม่มีชิน้เนือ้) (Fruit Juice/Juice Drink Segment) 
 
2.1 เซ็ปเป้ อโล เวร่า (Sappe Aloe Vera) 
จากการพฒันาผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติและคุณสมบติัที่ตอบโจทย์กระแสสขุภาพในตลาดโลก สง่ให้ผลติภัณฑ์น า้

ผลไม้ผสมเนือ้ว่านหางจระเข้อย่าง เซ็ปเป้ อโล เวร่า ประสบความส าเร็จในตลาดโลก ด้วยการคดัสรรแหลง่ที่มาของวตัถุดิบ
ประเภทว่านชิน้โตจากแหลง่ปลกูในไทย เพื่อชจูดุขายที่แตกต่างเป็นเอกลกัษณ์กบัชิน้เนือ้ว่านหางจระเข้ที่อร่อยเต็มค า
ถกูใจผู้บริโภคชาวต่างชาติที่นิยมผลติภัณฑ์เคร่ืองด่ืมที่มีสว่นผสมจากพืชในธรรมชาติ (Plant Based Drink)  

ด้วยความส าเร็จดงักลา่ว ท าให้เซ็ปเป้ อโล เวร่า เป็นอีกหนึง่ผลิตภัณฑ์หลกัที่บริษัทให้ความส าคญัและพร้อม
ผลกัดนัเพื่อขยายฐานผู้บริโภคที่แข็งแกร่งในตลาดต่างประเทศต่อไป 

 
2.2 โมกุ โมกุ (Mogu Mogu) และ กุมิ กุมิ บาย โมกุ โมกุ (Gumi Gumi by Mogu Mogu) 
ด้วยรสชาติที่อร่อยและหลากหลาย รวมทัง้มาตรฐานคณุภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับ จึงท าให้ โมกุ 

โมก ุเป็นตวัแทนอนัดบัต้นๆ ของผลิตภัณฑ์น า้ผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวสญัชาติไทยที่มีวางจ าหน่ายกว่า 91 ประเทศทัว่โลก  
ในปี 2561 โมก ุ โมก ุ ยงัคงมียอดขายที่เติบโตอย่างมัน่คงในตลาดต่างประเทศ ด้วยการครองความเป็นผู้น า

ตลาดน า้ผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวอนัดบัหนึง่ในฟิลปิปินส์และอินโดนีเซีย รวมถงึการเติบโตของยอดขายแบบก้าวกระโดดใน
กลุม่ตลาดตะวนัออกกลางและอเมริกาเหนือ จากความนิยมในผลติภัณฑ์ที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องและความพร้อมของช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายที่แข็งแกร่งและกระจายอยู่ทัว่โลกนบัเป็นรากฐานที่มัน่คงที่จะสง่ให้ โมก ุ โมก ุ กลายเป็นแบรนด์ที่
ยอมรับในฐานะแบรนด์ระดบัโลกต่อไป  

ในสว่นของ กุมิ กมุิ บาย โมก ุ โมก ุ ซึง่เป็นแบรนด์ใหม่ของบริษัท ที่เร่ิมวางจ าหน่ายเฉพาะในประเทศไทยในปี 
2559 ที่ผ่านมานัน้ ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติแปลกใหม่และแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดและพร้อมการันตีด้วยคุณภาพ
ระดบัส่งออก  

 
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผงพร้อมชงเพื่อสุขภาพและความงาม และ กลุ่มเคร่ืองดื่มปรุงส าเร็จพร้อม

ดื่มอื่นๆ (Functional Powder and Other RTD Segments) 
 
3.1 เพรียว คอฟฟ่ี (Preaw Coffee) 
ในปี 2561 ยงัคงเป็นอีกปีที่ เพรียว คอฟฟ่ี สร้างสสีนัให้กบัตลาดกาแฟเพื่อสขุภาพ (Functional Coffee) โดย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพรียวคอฟฟ่ี ไม่เคยหยุดที่จะคิดค้น พฒันา คดัสรร สิง่ที่ดีที่สดุออกสู่ตลาดให้ผู้บริโภคเพราะ
ต้องการให้ผู้บริโภค  “ด่ืมเพรียว  พร้อมเพรียวทุกเวลา” บริษัทจงึมีแคมเปญ “เพรียว…เด้อวแูมน”  ที่มาพร้อมกบัสนิค้าใหม่ 
เพรียว All Day 2 สตูร คือ สตูรมอคค่า และ สตูรชาแฟ ที่พร้อมมุ่งสือ่สารให้ครอบคลมุกลุ่มเป้าหมายด้วยภาพยนตร์
โฆษณาในทุกๆ ช่องทาง เช่น ทีวีออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย  
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4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบเพื่อสุขภาพ (Healthy Snack) 
 
4.1 เซ็ปเป้ บิวติ เจลลี่ (Sappe Beauti Jelly) 
ปี 2561 เป็นปีแรกที่บริษัทออกจ าหน่ายผลติภัณฑ์ในรูปแบบเจลลี่ภายใต้แบรนด์ เซ็ปเป้ บิวติ เจลลี ่ เพื่อรองรับ

กระแสสขุภาพและความงาม แต่ยงัคงเน้นเร่ืองของนวตักรรมที่สร้างความหลากหลายในสนิค้าให้กบัผู้บริโภค อีกทัง้ เป็น
รูปแบบที่นิยมมากในต่างประเทศ ซึง่มัน่ใจว่าจะสร้างสสีันในตลาดได้อีกมาก เพราะยงัไม่มีผู้ เลน่ใดในกลุม่ฟังก์ชัน่นอล 
ดริง้ก์ที่ออกผลติภัณฑ์ในรูปแบบนี ้ 

 
4.2 ซีแมกซ์ (ZeaMax) 
ปี 2561 เป็นปีที่บริษัทเปิดตวัอย่างร้อนแรงส าหรับกลุม่ผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อสขุภาพประเภทกลุม่ขนมปลาย่าง

อบกรอบแบรนด์ ซีแมกซ์ (ZeaMax) ด้วยสือ่โฆษณาภาพยนตร์บนโซเชียลมีเดียที่สร้างปรากฏการณ์บนโลกออนไลน์ ที่มี
เนือ้หาโดนใจและเป่ียมด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่สือ่ให้เห็นถึงประโยชน์ของการบริโภคเนือ้ปลา ซึง่เป็นการเน้นจดุขายของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีสว่นผสมจากเนือ้ปลาทะเลแท้ ๆ ถงึร้อยละ 90 และผ่านกรรมวิธีการผลติจากการย่างและอบ ท าให้ได้แผ่น
เนือ้ปลาย่างอบกรอบที่ปราศจากไขมนั สง่ผลให้สนิค้าได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคสายขนมขบเคีย้วโดยเฉพาะกลุม่
ผู้หญิง 

 
4.3 ชิมดิ (Chimdii) 
บริษัทเสริมทพัความแข็งแกร่งของกลุม่ผลติภัณฑ์ขนมเพื่อสขุภาพเพิ่มเติม ด้วยขนมคางกุ้งทอดกรอบ แบรนด์ 

ชิมดิ (Chimdii) ที่เน้นเจาะตลาดสง่ออกโดยอาศยัความแข็งแกร่งของช่องทางการจดัจ าหน่ายในตลาดต่างประเทศเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการขายและการท าตลาด โดยมีจดุขายที่ความแปลกใหม่ของรูปแบบขนมที่ท าจากคางกุ้งพร้อมด้วย
คณุประโยชน์จากอาหารทะเลที่อุดมด้วยแคลเซียม 

 
4.4 แม็กซ์ทีฟ (Maxtive) 
เพื่อตอกย า้ความส าเร็จจากกลุ่มผลติภัณฑ์ เซ็ปเป้ บิวติ เจลลี่ ที่เจาะตลาดกลุม่ผู้หญิง บริษัทจึงมองเห็น

ช่องว่างทางการตลาด จึงแตกไลน์สนิค้าจากกลุม่ผลิตภัณฑ์เดียวกันไปสูต่ลาดกลุ่มผู้ชายที่ต้องการดแูลตวัเอง  

 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 

ลกูค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทมีความแตกต่างกนัตามแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึง่ผลติภัณฑ์ทัง้หมดของบริษัท 
สามารถครอบคลมุได้ทกุกลุ่มเป้าหมายทัง้ เพศ อาย ุ อาชีพ ลกัษณะความสนใจและการด าเนินชีวิต รวมถงึระดบัรายได้ 
กลา่วคือ 
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สินค้า ลูกค้าเป้าหมาย 

เซ็ปเป้ บิวติ ดร๊ิงค์  • กลุม่ผู้หญิงที่ดแูลเอาใจใสต่นเองในเร่ืองสขุภาพ และ ความงาม  

เซ็ปเป้ บิวติ ชอท • กลุม่ผู้หญิงที่ดแูลเอาใจใสต่นเองในเร่ืองสขุภาพ และ ความงาม ในอีกระดบัของความเข้มข้น  

เซ็ปเป้ บิวติ พาวเดอร์ • กลุม่ผู้หญิงที่ดแูลเอาใจใสต่นเองในเร่ืองสขุภาพแลความงาม และต้องการผลติภัณฑ์ที่
สามารถทานกบัอาหารหรือเคร่ือง ด่ืมที่ตนเองชื่นชอบได้ 

เซนต์แอนนา • กลุม่ผู้หญิงที่ดแูลเอาใจใสต่นเองในเร่ืองสขุภาพ และ ความงาม ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ 

เซ็ปเป้ ฟอร์ วัน เดย์ • กลุม่ผู้บริโภคทกุเพศ ทกุวัยที่ดแูลเอาใจใสต่นเองในเร่ืองสขุภาพ  
เซ็ปเป้ อโลเวร่า ดร๊ิงค์ 

• กลุม่คนรุ่นใหม่ทกุเพศ ที่ชอบความแปลกใหม่รักความสนกุสนาน และต้องการผลิตภัณฑ์ที่
ตอบโจทย์เร่ืองความอร่อย สดชื่น พร้อมเนือ้อโลเวร่า 

โมกุ โมกุ และ กุมิ กุมิ • บคุคลทั่วไป ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ซึง่ตอบโจทย์ เร่ืองความอร่อย   สดชื่น ที่มาพร้อมเนือ้วุ้น
มะพร้าว 

เพรียว คอฟฟ่ี 

เพรียว คอฟฟ่ี 

(แบบกระป๋อง) 

• กลุม่ผลติภัณฑ์ประเภทผงกาแฟพร้อมชง เพื่อผู้หญิงที่ใสใ่จเก่ียวกับสขุภาพ และ ความงาม 

• กลุม่กาแฟกระป๋อง ปรุงส าเร็จพร้อมด่ืม เพื่อสขุภาพ และ ความงาม ส าหรับผู้ที่ดแูลเอาใจใส่
ตนเองเพราะ เพรียว ไม่ใสน่ า้ตาล ไม่มีคอเลสเตอรอล แต่ยงัคงความหอม และ รสชาติที่อร่อย  

เพรียว คลอโรฟิลล์ • กลุม่ผลติภัณฑ์ประเภทผงคลอโรฟิลล์พร้อมชง น าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อผู้บริโภคทกุเพศ
ทกุวยัที่ใสใ่จเก่ียวกบัสขุภาพ   

สลิมฟิต คอฟฟ่ี • กลุม่ผลติภัณฑ์ประเภทผงกาแฟพร้อมชง เพื่อผู้หญิงที่ใส่ใจเก่ียวกับสขุภาพ และ ความงาม ใน
ราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ 

ชูทส์ • กลุม่ผู้ใช้แรงงานที่ต้องการเคร่ืองด่ืมที่ให้ความสดชื่นและอิ่มท้อง 

เซ็ปเป้ บิวติ เจลลี่ • กลุม่ผลติภัณฑ์รูปแบบเจลลี ่เพื่อหนุ่มสาวทกุเพศทุกวยัที่ต้องการดแูลสขุภาพแบบจดัเต็ม  

ซีแมกซ์ • กลุม่คนรุ่นใหม่ทัง้วัยรุ่นและวยัท างานที่ชื่นชอบการรับประทานขนมขบเคีย้ว และใสใ่จเร่ือง
สขุภาพ 

ชิมดิ • กลุม่คนรุ่นใหม่ทัง้วัยรุ่น และวัยท างานที่ชื่นชอบการรับประทานขนมขบเคีย้ว 

แม็กซ์ทีฟ • กลุม่ผู้ชายที่ดแูลเอาใจใสต่นเองและต้องการเพิ่มความมัน่ใจ  

 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  
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สนิค้าของบริษัทจดัจ าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศกว่า 91 ประเทศทัว่โลก ในปี 2561 สดัสว่นการขาย
ในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 33  และร้อยละ 67 ของรายได้จากการขายรวมตามล าดบั ซึง่การจ าหน่ายสนิค้า
ของบริษัทเป็นลกัษณะการขายสง่ไปยังผู้ ค้า ตวัแทนจ าหน่ายสนิค้า ตวัแทนน าเข้าสนิค้า (Importer) ผู้ ค้าปลกี และร้านค้า
ย่อย ในช่องทางการจ าหน่ายต่างๆ โดยไม่ได้จ าหน่ายสนิค้าโดยตรงให้แก่ผู้บริโภค ซึง่บริษัทมีทีมงานขายทัง้ในและ
ต่างประเทศ จ านวนกว่า 40 คน ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานขาย ท าหน้าที่ติดต่อและประสานงานการขายใน
ช่องทางการจ าหน่ายต่างๆ เพื่อให้สนิค้ากระจายถึงผู้บริโภคอย่างทัว่ถงึและมีประสทิธิภาพมากที่สดุ การขายในประเทศ 
บริษัทมีการจดักิจกรรมทางการตลาดเอง ผ่านการโฆษณาสนิค้าผ่านทางสือ่ต่างๆ เช่น โทรทศัน์ (TVC: Television 
Commercial), จดักิจกรรมสง่เสริมการขายกบัโมเดิร์นเทรด และร้านค้าประเภทต่างๆ โดยค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการ
สง่เสริมการขายบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบ ส าหรับการขายในต่างประเทศ มีการวางแผนการตลาดร่วมกนัระหว่างบริษัทและผู้
จดัจ าหน่าย  
 

• ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าในประเทศ  

ธุรกิจเคร่ืองด่ืมในประเทศมีการแข่งขนัที่สงูมากในปี 2561 มีสนิค้าใหม่เกิดขึน้ในตลาดจ านวนมาก รวมถึงมีการ
พฒันาสนิค้าเฉพาะช่องทางด้วย บริษัทจงึได้เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสนิค้าในประเทศเป็น 3 ช่องทาง ดงันี ้

1) ช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่ หรือ โมเดิร์นเทรด (Modern Trade) เป็นการขายตรงไปยังโมเดิร์นเทรด
ต่างๆ  ประกอบด้วย ร้านค้าประเภทคอนวีเนียนสโตร์ เช่น ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ร้านแฟมิลี่มาร์ท ร้าน Lawson108, ร้านจิฟ
ฟ่ี  เป็นต้น ร้านค้าประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์มาร์เก็ต เช่น เทสโก้โลตัส บิ๊กซีซูเปอร์มาร์เก็ต ท็อปส์ แม็กซ์แวลู ่ และ
เดอะมอลล์ เป็นต้น ร้านค้าประเภท Cash & Carry หรือ แม็คโคร และสว่นของสถานีบริการน า้มนั เช่น Susco, PT เป็นต้น 
โดยบริษัทจะเป็นผู้จดัสง่สนิค้าให้แก่ลกูค้าตามที่ตกลงกนั ซึง่โดยสว่นใหญ่จะสง่ไปที่ศนูย์กระจายสนิค้า (Distribution 
Center) ของลกูค้าแต่ละราย เพื่อให้ศนูย์กระจายสนิค้าท าหน้าที่กระจายสนิค้าไปยงัสาขาย่อยเอง 

2) ช่องทางการค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) เป็นการกระจายสนิค้าให้แก่ร้านค้าปลกีทั่วไปที่
กระจายตวัอยู่ทกุภูมิภาคของประเทศ  ผ่านตวัแทนจ าหน่ายสนิค้าของบริษัท ในปี 2561 บริษัทได้เพิ่มรูปแบบตวัแทน
จ าหน่ายเป็น 3 รูปแบบ  

2.1) ตวัแทนจ าหน่ายที่กระจายสนิค้าทัว่ประเทศ (National Distributor) จ านวน 2 ราย ซึง่เป็นนิติ
บคุคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกบับริษัท โดยตวัแทนดงักลา่วท าหน้าที่เป็นผู้ ค้าสง่ที่น าผลติภัณฑ์สนิค้าจาก
บริษัทไปกระจายต่อให้แก่ร้านค้าย่อยทัว่ประเทศ และดแูลสนิค้าที่บริษัทก าหนดให้ขายไม่ซ า้กนั 

2.2) ตวัแทนจ าหน่ายเฉพาะพืน้ที่ (Local distributor) ที่ดแูลเฉพาะเขตที่บริษัทมอบหมายให้ เพื่อครอบคลมุ
การกระจายสนิค้าให้ลกึขึน้ และเพิ่มความถ่ีในการเข้าเยี่ยมร้านค้าในเขตพืน้ที่กลยทุธ์ ในปี 2561 บริษัทมีตวัแทนจ าหน่าย 
8 รายเฉพาะพืน้ที่ และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 10 รายในปี 2562 

2.3) ช่องทางร้านค้าพิเศษ ที่มีพนกังานบริษัทเป็นผู้ขาย เช่น ร้านเสริมสวย โรงเรียน ร้านอาหาร ร้านขายสง่
ขนาดใหญ่ สาขาของร้านขาย รวมทัง้ตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติซึง่จะไม่ซ า้ร้านกบัตัวแทนจ าหน่ายสนิค้า 
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• ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าในต่างประเทศ  

ช่องทางการจ าหน่ายสนิค้าในต่างประเทศสว่นใหญ่ เป็นการจ าหน่ายสนิค้าผ่านตวัแทนน าเข้าสนิค้า(Importer) 
หรือตวัแทนจ าหน่ายสนิค้า โดยคู่ค้าในปัจจบุนัเป็นคู่ค้าที่ท าธุรกิจร่วมกนัมานานและมีความเชื่อมัน่ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
ประกอบกบัวิสยัทัศน์ในการท างานของบริษัท สง่ผลให้สนิค้าภายใต้ แบรนด์โมก ุ โมก ุ ขยายตวัเป็นวงกว้างและมีวาง
จ าหน่ายมากกว่า 91 ประเทศทัว่โลก ทัง้ในทวีปเอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวนอัอกกลาง ยโุรป แอฟริกา อเมริกา
เหนือ และอเมริกาใต้ ส าหรับบริษัทย่อยในทวีปยโุรป หรือ SAPPE Europe s.r.o. ยงัคงมุ่งเน้นกระจายสนิค้า แบรนด์ 
Sappe Aloe Vera เพื่อครอบคลมุพืน้ที่ในทวีปยโุรปให้มากขึน้  

 

กลยุทธ์การแข่งขัน 
บริษัทได้วางกลยทุธ์ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ทัง้ในด้าน

แนวโน้ม เทคโนโลยี และการแข่งขนัที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึง่เป็นการวางแผนและประสานงานกนัทัง้องค์กร ไม่เพียงแต่
ฝ่ายขายและฝ่ายผลติ แต่รวมถึงฝ่ายสนบัสนนุต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์และผลติผลติภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านสขุภาพ ความงาม 
และไลฟ์สไตล์ ที่มีรสชาติดีคณุภาพสงู รวมถงึ การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลติอย่างต่อเนื่อง  

ในปี 2561 บริษัทได้ขยายกลุม่ผลิตภัณฑ์เพิ่ม 2 กลุม่ ได้แก่ 1) กลุม่ผลติภัณฑ์ประเภทเจลลีเ่พื่อสขุภาพและ
ความงาม (Beauti Jelly) และ 2) กลุม่ผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบเพื่อสขุภาพแบรนด์  Zeamax และ  Chimdii  โดย ทัง้สาม
แบรนด์ได้รับรางวัลผลติภัณฑ์นวตักรรม (Innovation Product) จากงานแสดงสนิค้าระดบัโลก คือ SIAL INNOVATION 
ของประเทศจีน และ SIAL INNOVATION IN ณ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส 

เพื่อให้เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมทัง้กบัผู้คนทัง้ในและนอกองค์กร บริษัทยงัคงพฒันาองค์กรและบุคลากรให้มี
ความสขุในการท างาน มีการเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ ทัง้ด้านการวิจัย การผลติ การขนสง่ และสภาพแวดล้อมโดยรวมทัง้หมด 
เพื่อพฒันาผลติภัณฑ์ให้มีคณุภาพและมีความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคทุกกลุม่ ทกุวยั และทุกโอกาสผ่านผลติภัณฑ์ของบริษัท รวมทัง้ สร้างความเชื่อมัน่และความภักดีต่อแบรนด์สนิค้า 
(Brand Loyalty) และมลูค่าเพิ่มให้กบัแบรนด์สนิค้า (Brand Value) โดยมีกลยทุธ์การแข่งขนัทางการตลาด ดงันี ้ 

 

• การมุ่งม่ันการสร้างแบรนด์ไทยสู่แบรนด์ระดับโลก 
ทางคณะผู้บริหารและคณะท างานได้วางทิศทางขององค์กรและการพฒันาแบรนด์จากปัจจบุนัที่เป็นอยู่ให้ก้าว

ข้ามไปสูแ่บรนด์ระดบัโลก โดยบริษัทได้จดัการอบรมจากผู้บริหารและวิทยากรต่างๆ รวมถึงปลกูฝัง และท าความเข้าใจใน
ทิศทางขององค์กรให้แก่พนกังานในฐานะเป็นผู้สร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรและเป็นตัวแทนของทกุแบรนด์ในบริษัทเพื่อมุ่ง
สูแ่บรนด์ระดบัโลก ทัง้นี ้ การมุ่งเน้นนัน้ไม่ได้เป็นเพียงเป้าหมายระยะสัน้ขององค์กรแต่เป็นการสร้าง DNA ที่ทกุคนใน
องค์กรร่วมมือกนั ช่วยกนัสร้างและสัง่สมเพื่อเกิดเป็นวฒันธรรมองค์กรที่มัน่คงสบืไป  

ส าหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทได้วางกลยทุธ์ และการลงทนุในการสร้างแบรนด์ในแต่ละประเทศซึง่ขึน้อยู่กบั
ระดบัของความพร้อมของตลาดนัน้ๆ โดยพิจารณาจาก ขนาด อตัราการเติบโต การครอบคลมุของผลิตภัณฑ์ในช่องทางจดั
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จ าหน่ายที่แตกต่างกนั และคู่ค้า โดยมีการวางแผนทางด้านธุรกิจและกลยทุธ์ต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกบัการแข่งขนัในตลาด 
และความต้องการของผู้บริโภค ทัง้ด้านการท าแบรนด์แบบ 360 ผ่านช่องทางการตลาด Above The Line (ATL)  เช่น 
โฆษณาผ่านสือ่สิง่พิมพ์ วิทย ุ โทรทศัน์ หรือ ออนไลน์ และช่องทางการตลาดอย่าง Below The Line (BTL) เช่น การจดั
กิจกรรมในสถานที่ชมุชน หรือเป็นผู้สนบัสนนุงานกิจกรรมต่างๆ ด้านดนตรี กีฬา หรือเพื่อสงัคม ตามความเหมาะสมของแต่
ละประเทศ  ซึง่ท้ายที่สดุแล้ว การบรูณาการกิจกรรมการสร้างแบรนด์ในระดบัภูมิภาคจะสามารถท าให้ Sappe เป็นแบรนด์
ที่คุ้มค่าของการลงทนุและสามารถสือ่สารความเป็นแบรนด์ระดบัโลกได้ชดัเจนขึน้ 

 

• การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า 
บริษัทมีความสมัพนัธ์ที่ดีกบัพนัธมิตรทางธุรกิจในทุกๆ ประเทศ โดยยดึและมุ่งเน้นในหลกัการด าเนินธุรกิจแบบ 

Win – Win ซึง่ท าให้สามารถขยายธุรกิจไปได้กว่า 91 ประเทศทัว่โลก โดยบริษัทบริหารความสมัพนัธ์ให้เป็นมากกว่าคู่ค้าซึง่
ไม่ได้เป็นเพียงผู้น าเข้าหรือผู้จัดจ าหน่ายเท่านัน้ แต่คู่ค้ายงัเป็นเสมือนผู้แทนในการสร้างและประชาสมัพนัธ์แบรนด์ร่วมกนั
กบับริษัท 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ความเข้าใจและมุ่งไปในทิศทางเดียวกนัของบริษัทและคู่ค้าเป็นสว่นส าคญัในการ
ขบัเคลือ่นธุรกิจให้ส าเร็จร่วมกนั โดยบริษัทท าหน้าที่สนบัสนนุและให้ค าแนะน าด้านการสร้างรากฐานของแบรนด์และการ
สร้างแบรนด์ผ่านการแลกเปลีย่นข้อมูลเพื่อพฒันาส่วนผสมทางการตลาดที่ลงตัว อีกทัง้ บริษัทได้สร้าง Partnership 
Platform ในการพฒันาและคดัเลอืกคู่ค้าเพื่อต่อยอดทางธุรกิจและสร้างแบรนด์เพื่อก้าวสูค่วามเป็นแบรนด์ระดบัโลกต่อไป 

นอกจากนี ้ บริษัทได้เพิ่มความใกล้ชิดกบัคู่ค้าผ่านการช่วยวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทัง้
ประเมินประสทิธิภาพของกิจกรรมที่ท าร่วมกบัคู่ค้าในทกุๆ ไตรมาส เพื่อเป็นข้อมลูให้คู่ค้าได้น าไปวางแผนและปรับใช้ใน
อนาคต รวมถงึการขยายโครงข่ายการท างานกบัคู่ค้าเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็น ทีมงานดแูลสต็อกสนิค้า ทีมงานดแูลระบบการ
สัง่ซือ้ รวมถงึทีมงานฝ่ายบัญชี เพื่อให้การด าเนินธุรกิจร่วมกนัเป็นไปอย่างราบร่ืน  

 

• การพัฒนาสินค้าท่ีดีโดยค านึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก 
บริษัทค านงึถึงผู้บริโภคเป็นหลกัเสมอ โดยมุ่งพฒันาผลติภัณฑ์ที่มีคณุภาพเและค านงึถงึประโยชน์ของผู้บริโภค

เป็นส าคญั ซึ่งถือเป็นจดุแข็งของบริษัทตัง้แต่อดีตจนถงึปัจจบุนั และเป็นจดุที่ท าให้ประสบความส าเร็จมากว่าทศวรรษ  
บริษัทยงัคงจดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคณุภาพ คุณประโยชน์ ทัง้ด้านคุณค่าและราคาที่เหมาะสมส าหรับ

กลุม่เป้าหมายเพื่อตอบสนองความพงึพอใจสงูสดุของผู้บริโภคทั่วโลกที่มีความต้องการที่แตกต่างกนั นอกจากนี ้ ยงัคง
พฒันาและคิดค้นผลติภัณฑ์ภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยพฒันาและลงทนุผ่านการวิจยัทางการตลาดเพื่อความเข้าใจ
ผู้บริโภคอย่างลกึซึง้ โดยมุ่งเน้นไปที่ customer insight ของผู้บริโภคแต่ละประเทศเพื่อตอบโจทย์การ Win Local ไม่ว่าจะ
เป็นตวัผลติภัณฑ์ บรรจภุัณฑ์ และการท าการตลาด ส าหรับการพฒันาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคกลุม่ใหม่ๆ ในการต่อยอด
และสร้างความยัง่ยืนในอนาคตนัน้ ทางบริษัทได้มุ่งเน้นการศึกษาแนวโน้มทางการตลาดและผู้บริโภค ตลอดจนเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในการผลติอาหารและเคร่ืองด่ืม ทัง้จากในและต่างประเทศเพื่อพฒันานวตักรรมที่ตอบโจทย์และยังคงความพิเศษ 
อนัเป็นเอกลกัษณ์ที่ต้องการน าเสนอความเป็น superior choice ให้กบัผู้บริโภค ซึง่เป็นหวัใจหลกัในการท างานของบริษัท
ตลอดมา 
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การจดัหาผลติภัณฑ์และบริการ 

โรงงานผลิต 

ปัจจบุนั บริษัทมีโรงงานผลติ 1 แห่ง   คือ โรงงานคลอง 13 ตัง้อยู่เลขที่ 8 หมู่ 7 ถนนทางหลวงชนบท ปท.3012 
(เลยีบคลอง 13 ฝ่ังตะวนัตก) ต าบลพืชอดุม อ าเภอล าลกูกา จงัหวัดปทมุธานี เนือ้ที่รวม 154 ไร่ 5 งาน 82 ตารางวา ซึง่เป็น
โรงงานผลติที่ทนัสมยั มีเคร่ืองจักรและอปุกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ เร่ิมก่อสร้างในปี 2553 และเร่ิมด าเนินการผลิตใน
ปี 2555  

โรงงานคลอง 13 ประกอบด้วยอาคารโรงงาน 2 หลงั โดยอาคารโรงงานหลงัแรกมีเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิต
สนิค้ากลุม่ผลติภัณฑ์ประเภทเคร่ืองด่ืมเพื่อสขุภาพและความงาม กลุม่ผลติภัณฑ์ประเภทน า้ผลไม้ และเคร่ืองด่ืมแต่งกลิน่
ผลไม้ มีสายการผลติ 4 สาย ก าลงัการผลิตสงูสดุรวม 116,390 ตันต่อปี สว่นอาคารโรงงานหลงัที่สอง มีเคร่ืองจกัรที่ใช้ใน
การผลิตสนิค้ากลุม่ผลิตภัณฑ์ประเภทผงพร้อมชงเพื่อสขุภาพและความงาม ก าลงัการผลติสงูสดุรวม 2,450 ตนัต่อปี และ
อาคารคลงัสนิค้าอีก 1 หลงั นอกจากนี ้ บริษัทยงัมีศนูย์วิจัยส าหรับฝ่ายวิจัยและพฒันาผลติภัณฑ์ ที่ตัง้อยู่ในนิคม
อตุสาหกรรมบางชนั เลขที่ 9/3 นิคมอตุสาหกรรมบางชนั ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร เนือ้
ที่รวม 2 ไร่ 1 งาน 88.20 ตารางวา 

 ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้ด าเนินการติดตัง้สายการผลิตขนาดเลก็เพื่อรองรับโครงการนวตักรรมผลติภัณฑ์
ใหม่และการขยายฐานการผลติที่เพิ่มขึน้ในอนาคต พร้อมทัง้ติดตัง้สถานีไฟฟ้าย่อย 115/22 กิโลโวลต์เพื่อให้ระบบไฟฟ้าที่
ใช้ในโรงงานมีความเสถียรและช่วยลดค่าไฟต่อหน่วย  

ส าหรับนนโยบายคณุภาพในปัจจบุนั โรงงานคลอง 13 ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน GMP HACCP 
HALAL ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 จากหน่วยงานทัง้จากภาครัฐและเอกชน 

ในปี 2561 โรงงานยงัคงด าเนินกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่องและน ากิจกรรม INNO KAIZEN เข้ามาช่วยให้
พนกังานปรับปรุงวิธีการท างานและสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีขึน้ รวมถึงช่วยในการลดต้นทนุการผลิต  

ก าลังการผลิตและปริมาณการผลิต ในปี 2558 ถงึปี 2561 บริษัทมีก าลงัการผลติเคร่ืองด่ืมที่โรงงาน ดังนี ้
 

โรงงานบางชัน ปี2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ก าลงัการผลติเต็มที่ 26,208 0 0 0 

ปริมาณการผลติจริง 17,075 0 0 0 

ร้อยละของการใช้ก าลงัการผลติ 65% 0% 0% 0% 
หมายเหต:ุ ปี 2559 บริษัทรวมฐานการผลิตทัง้หมดไปไว้ทีโ่รงงานคลอง 13 

  

 

โรงงานคลอง 13 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ก าลงัการผลติเต็มที่ 76,920 112,020 112,020 116,390 

ปริมาณการผลติจริง 40,984 72,827 82,323 84,961 

ร้อยละของการใช้ก าลงัการผลติ 53% 65% 73% 73% 
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การผลิตสนิค้าของบริษัท จะพิจารณาจากแผนการขายและการตลาดซึ่งก าหนดจากความต้องการสนิค้าในแต่
ละช่วงเวลาตามแนวโน้มและความต้องการของตลาดให้เพียงพอต่อการจ าหน่ายทัง้ในและต่างประเทศ และพิจารณา
ร่วมกบัปริมาณสนิค้าคงเหลอื เพื่อไม่ให้มีสนิค้าคงค้างมากเกินไป  

การจัดหาแรงงานในการผลติสนิค้านัน้ สว่นใหญ่เป็นการว่าจ้างพนกังานประจ าเพื่อให้การบริหารต้นทนุการ
ผลิตเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ ในบางช่วงที่มีปริมาณการผลติที่เพิ่มขึน้ บริษัทจะว่าจ้างแรงงานหรือลกูจ้างชัว่คราวตาม
ความเหมาะสม เพื่อรองรับกบัปริมาณการผลิตในช่วงนัน้ๆ  ซึง่ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีปัญหาการขาดแคลนแรงงานแต่อย่างใด 

 
วัตถดุิบและผู้จ าหน่ายวัตถดุิบ (Supplier) 

ผลติภัณฑ์เคร่ืองด่ืมของบริษัท มีวตัถดิุบส าคญัประกอบด้วย น า้ผลไม้เข้มข้น (Concentrate) ชิน้เนือ้ผลไม้ เช่น 
วุ้นมะพร้าว สารอาหารต่างๆ (Active Ingredients) เช่น ไฟเบอร์ คอลลาเจน วิตามิน รวมทัง้บรรจภุัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ขวด 
กล่องกระดาษ โดยโรงงานของบริษัทมีการผลิตหลอดพรีฟอร์ม และขวด PET เอง โดยใช้เม็ดพลาสติก Polyethylene 
Terephthalate เป็นวตัถดิุบหลกัในการผลติบรรจภุัณฑ์ประเภทขวด PET  

 

รายละเอียดการจดัหาวัตถดุิบแต่ละประเภท มีดังนี ้
1) น า้ผลไม้เข้มข้น (Concentrate) บริษัทสัง่ซือ้ในประเทศผ่านบริษัทผู้น าเข้าน า้ผลไม้เข้มข้น 
2) ชิน้เนือ้ผลไม้ ได้แก่ วุ้นมะพร้าว บริษัทได้ท าสญัญาสัง่ซือ้จากผู้ ค้ารายใหญ่ที่สดุของจังหวัดสมทุรสงคราม

เพื่อรองรับปริมาณการใช้วุ้นมะพร้าวของบริษัทและยังมีผู้ ขายรายย่อยในประเทศอีกหลายราย โดยเป็นวตัถดิุบที่หาซือ้ได้
ทัง้ปี ไม่มีผลกระทบเร่ืองฤดกูาลที่อาจท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนวัตถดิุบ    

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

4) บรรจภุัณฑ์ ได้แก่ เม็ดพลาสติก PET เพื่อใช้ผลติหลอดพรีฟอร์มก่อน น าไปเป่าเป็นขวด PET เป็นการสัง่ซือ้
จากในประเทศทัง้หมด และปี 2562บริษัทวางแผนน าเข้าเม็ดพลาสติก PET จากต่างประเทศบางสว่นเพื่อลดต้นทนุการผลิต 
โดยบริษัทวางแผนการสัง่ซือ้วตัถดิุบให้สอดคล้องกบัแผนการผลิตตามที่ได้รับค าสัง่ซือ้จากลกูค้า 

ทัง้นี ้ในปี 2560 และปี 2561 ไม่มียอดการสัง่ซือ้วตัถดิุบจากผู้ผลติหรือผู้จ าหน่ายสนิค้า (Supplier) รายใดรายหนึง่  
ในสดัสว่นเกินกว่าร้อยละ 30 ของมลูค่าการสัง่ซือ้รวม 

 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
บริษัทมุ่งเน้นการผลติสนิค้าและการบริการอย่างมีประสทิธิภาพ แต่ในขณะเดียวกนัก็ไม่ลืมความรับผิดชอบต่อ

สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยบริษัทมีการน าระบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 มาใช้และก าหนดให้
พนกังานทกุคนถือปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชน ดังต่อไปนี  ้
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1. ปฏิบติัตามกฎหมาย และมาตรฐานสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
2. ปกป้องการระบายอากาศเสีย ฝุ่ นและน า้เสียที่ไม่ได้มาตรฐานจากกระบวนการผลิตสู่สิ่งแวดล้อม และ

ปกป้องมลพิษที่เกิดจากการประกอบกิจการไม่ให้น าไปท าลายสิ่งแวดล้อม  
3. ป้องกนัการเกิดอบุติัเหตแุละอบุติัภัยต่างๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
4. ใช้พลงังานอย่างประหยัดและคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสงูสดุ ปรับปรุงการจัดการและทบทวนนโยบาย

สิง่แวดล้อมอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ     
และเพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานคุณภาพของ บริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีการจัดตัง้

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมการจัดท าระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 14001 โดยขึน้ตรงกับ คุณอนันท์ รัก
อริยะพงศ์ กรรมการ และประธานบริษัท  
 

 
 
รวมถึง ด าเนินการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องในเร่ืองการอนุรักษ์พลงังานในโรงงานอุตสาหกรรมให้กับพนักงาน

ระดบัหวัหน้างาน  และในเร่ืองการจดัการด้านสิง่แวดล้อมและพลงังานให้กบัพนกังานใหม่ของบริษัทเพื่อให้ทุกคนตระหนัก
ถงึความส าคัญและน าไปปฏิบติัให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2561 บริษัทจดัอบรมในเร่ืองดังกลา่วคิดเป็นจ านวน
รวม 7 ครัง้และมีพนักงานเข้าร่วมอบรมจ านวนรวม  74 คน อีกทัง้ ด าเนินการเผยแพร่การรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังานผ่านกิจกรรม เช่น การคัดแยกขยะ และสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ การติดประกาศ ป้าย
โปสเตอร์ และเสยีงตามสายสปัดาห์ละ 1 ครัง้ เป็นต้น     

 
นอกจากนีบ้ริษัทยังมีการจัดท าระบบการควบคุมน า้ตามมาตรฐานสากลเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณ

โรงงาน อนึง่ ปัจจบุนับริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องด้านสิง่แวดล้อมแต่อย่างใด 
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3. ความเส่ียงเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 

 
3.1  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 
3.1.1 ความเสี่ยงจากการไม่มีที่ดินที่ตัง้โรงงานเป็นของบริษัทเอง 

ปัจจบุนัโรงงานผลติสนิค้าของบริษัทคือ โรงงานคลอง 13 อยู่ที่ถนนทางหลวงชนบท ปท.3012 (เลยีบคลอง 13 
ฝ่ังตะวนัตก) อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี เนือ้ที่ดิน 97 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา และฐานการวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์
ของบริษัท คือ ส านกังานบางชนั นิคมอตุสาหกรรมบางชนั ถนนเสรีไทย เขตคนันายาว กรุงเทพฯ เนือ้ที่ดิน 2 ไร่ 1 งาน 88.2 
ตารางวา โดยทัง้โรงงานคลอง 13 และส านกังานบางชนัข้างต้นตัง้อยู่บนที่ดินของกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ซึง่บริษัทได้
เช่าที่ดินเปล่า/ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างกับกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท มีอัตราค่าเช่าเป็นอัตราตลาดซึ่งก าหนดโดยการ
อ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ  

ส านักงานบางชัน อดีตเป็นโรงงานแห่งแรกของบริษัท โดยปัจจุบัน ได้ย้ายฐานการผลิตทัง้หมดไปยังโรงงาน
คลอง 13 และดัดแปลงโรงงานเดิมให้เป็นฐานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิในที่ดิน พร้อมอาคารโรงงาน และสิ่งปลกูสร้างต่างๆ โดยบริษัทได้ท าสญัญาเช่าสินทรัพย์ดังกล่าวกับผู้ ถือหุ้ น 
อายสุญัญาเช่า 3 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2556 สิน้สดุสญัญาวันที่ 30 กนัยายน 2559 และสามารถต่ออายุสญัญาได้
อีกคราวละ 3 ปี ซึง่ปัจจบุนัได้มีการต่ออายุสญัญาไปแล้ว สง่ผลให้สิน้สดุสญัญาวนัที่ 30 กนัยายน 2562 นอกจากนี ้ที่ผ่าน
มาบริษัทได้ก่อสร้างสิง่ปลกูสร้างอื่นๆ เพิ่มเติมบนที่ดินเช่าดงักลา่ว ได้แก่ อาคารโรงอาหาร หรือพืน้ที่โลง่มีหลงัคาคลมุ เป็น
ต้น 

โรงงานคลอง 13 ปัจจบุนัเป็นฐานการผลิตสินค้าของบริษัท มีกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ทัง้หมดของบริษัทเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิร่วมกันในที่ดินเปล่าซึ่งเป็นที่ตัง้ของโรงงานนี ้ซึ่งบริษัทได้ลงทุนก่อสร้างอาคาร โรงงาน และสิ่งปลกูสร้างต่างๆ  
บนที่ดินดังกล่าว โดยได้เร่ิมก่อสร้างในปี 2553 การก่อสร้างได้แล้วเสร็จและเร่ิมสายการผลิตแรกในเดือนเมษายน 2555 
ปัจจุบันบริษัทได้ท าสญัญาเช่าที่ดินดังกล่าวอายุสญัญาเช่า 20 ปี เร่ิมตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สิน้สดุสญัญาวันที่ 30 
กันยายน 2576 และเมื่อพ้นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันเร่ิมต้นของสญัญา บริษัทมีสิทธิซือ้ที่ดินดังกล่าว ในราคาเฉลี่ยของ
ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระสองรายที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการ
พิจารณา 

บริษัทเห็นโอกาสทางการตลาดและให้ความส าคัญกับการลงทุนขยายการผลิตเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตใน
อนาคตมากกว่าการลงทุนในที่ดินโรงงาน จึงได้ตัดสินใจท าสญัญาเช่าแทนการซือ้ทันที ทัง้นี ้ เนื่องจากโรงงานบางชันมี
พืน้ที่ค่อนข้างเลก็และไม่สามารถขยายเพิ่มเติมได้อีก บริษัทจงึรวมฐานการผลติจากโรงงานบางชนัไปรวมกบัโรงงานคลอง 
13 ซึ่งแล้วเสร็จในปี 2558 และดัดแปลงโรงงานบางชันให้เป็นฐานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในขณะที่โรงงานคลอง 
13 เป็นโรงงานใหม่และมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะรองรับการขยายก าลงัการผลิตได้อีก รวมถงึการย้ายการผลติของโรงงาน
บางชันมาที่โรงงานคลอง 13 ด้วย ซึ่งการรวมศูนย์การผลิตดังกล่าว จะช่วยให้การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร
ร่วมกนั เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้ในด้านการผลิต คลงัสนิค้า และระบบโลจิสติกส์ ซึง่จะท าให้บริษัทมีต้นทุน
และค่าใช้จ่ายที่ลดลงในระยะยาว ส าหรับการเช่าที่ดินที่โรงงานคลอง 13 นัน้ ในอนาคตหากบริษัทมีกระแสเงินสดเหลอื
จากการด าเนินงานและการขยายกิจการตามสมควรแล้ว บริษัทจะพิจารณาซือ้ที่ ดินดังกล่าวจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ตาม
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หลกัการที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 รวมทัง้จะต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบัการท ารายการระหว่างกนั และจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นต่อไป ปัจจุบันกระแสเงินสดคงเหลือของ
บริษัท ได้จดัเตรียมไว้ส าหรับการขยายกิจการเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต สทิธิในการซือ้ที่ดินดังกล่าวจึงอยู่
ระหว่างการพิจารณา 

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการเช่าที่ดินดังกล่าวบริษัทอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่บริษัทท าผิดสญัญาเช่า และมี
ผลให้สญัญาเช่าต้องสิน้สดุลง ซึง่ในกรณีนีอ้าคาร โรงงาน และสิง่ปลกูสร้างต่างๆ ที่บริษัทได้ลงทนุก่อสร้างบนที่ดินเช่า จะ
ตกเป็นของผู้ ให้เช่า โดยบริษัทจะไม่ได้รับการชดเชยใดๆ อีกทัง้จะต้องตัง้ด้อยค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในส่วนที่ได้
ก่อสร้างบนที่ดินเช่าดงักลา่ว  

ทัง้นี ้บริษัทมีภาระต้องจ่ายค่าเช่าตามสญัญาดงักลา่วทกุเดือนเป็นจ านวนเงินรวม 542,136 บาทต่อเดือน และ
มีอัตราค่าเช่าเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.0 - 3.0 ต่อปี นับตัง้แต่เดือนมิถุนายน 2557 เป็นต้นไป  ปัจจุบัน ปี 2561 บริษัทจึงมีภาระ
ต้องจ่ายค่าเช่าจ านวน 607,701.75 บาทต่อเดือน ซึง่บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการช าระค่าเช่าดังกล่าวได้ รวมทัง้
การปฏิบติัตามเงื่อนไขอื่นๆ ของสญัญาเช่า เช่น การดแูล บ ารุงรักษาซ่อมแซม อาคาร โรงงาน สิง่ปลกูสร้างให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ดีตลอดไป การช าระค่าภาษีอนัเก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิที่เช่า เป็นต้น เป็นสิง่ที่บริษัทต้องปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด
อยู่แล้ว และเชื่อว่าบริษัทจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาได้ทุกประการ และไม่มีเหตุให้บริษัทต้องถูกยกเลิก
สญัญาก่อนก าหนดเวลา ประกอบกับผู้ ให้เช่าเป็นกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทประมาณร้อยละ 75 และมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน สร้างความเจริญเติบโตให้แก่กิจการของบริษัท จงึเชื่อมัน่ได้ว่าการท าสญัญาเช่าที่ดิน/ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง
ในครัง้นี ้จะไม่มีผลกระทบต่อการผลติและการด าเนินงานของบริษัทในอนาคต  

 

3.1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันและสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ 

ในปัจจุบันสภาวะการแข่งขันในธุรกิจเคร่ืองด่ืมค่อนข้างสงู ทัง้จากผู้ประกอบการในธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมที่มีอยู่จ านวนมาก และการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ การสามารถทดแทนกันได้ง่ายของเคร่ืองด่ืมในแต่
ละประเภท และการออกสินค้าใหม่ของผู้ประกอบการต่างๆ ตลอดจนการท ากิจกรรมทางการตลาด การใช้งบโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง รวมถงึกฎหมาย กฎระเบียบ ต่างๆ จากภาครัฐที่อาจเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม
ทางธุรกิจ ซึง่สง่ผลให้การแข่งขนัในธุรกิจในอตุสาหกรรมค่อนข้างรุนแรง และผู้ประกอบการจ าเป็นต้องปรับตวัอย่างรวดเร็ว 

ดังนัน้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงได้มีการเตรียมความพร้อมเสมอเพื่อรองรับการแข่งขนัใน
ธุรกิจ อีกทัง้มีการปรับตัวให้ทันกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  โดยการพัฒนาสินค้าให้มี
ความหลากหลายส าหรับกลุม่ผู้บริโภคต่างๆ  และการสร้างแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่งเพื่อเพิ่มมลูค่าและความแตกต่างใน
ตลาด ซึง่ไม่เพียงแต่การพฒันาเพื่อออกเคร่ืองด่ืมใหม่ๆ ที่เน้นสขุภาพ รสชาติ หรือความสวยงามจากการบริโภคเท่านัน้ แต่
ยงัได้พฒันาด้านอื่นๆ เช่น การออกผลติภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบขนมเพื่อสขุภาพ ซึง่ถือเป็นการขยายฐานผู้บริโภคจากเดิมที่
มุ่งเน้นแต่ตลาดเคร่ืองด่ืมเท่านัน้ และรวมถงึการออกแบบบรรจภุัณฑ์ให้สวยงาม สร้างความคุ้มค่า คณุค่าทางโภชนาการ
และความปลอดภัย ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคให้ได้สงูสดุ เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัตวัสนิค้า ตลอดจนมี
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การสง่เสริมการขายในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้เข้าถงึกลุม่ลกูค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สดุ รวมทัง้ให้กลบัมาซือ้
ซ า้ให้มากที่สดุ 

 

3.1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถดุิบ 
วตัถดิุบหลกัที่ใช้ในการผลิตสนิค้า ได้แก่ น า้ตาลทรายหรือน า้เช่ือมบริสทุธ์ิ (Liquid Sucrose) ซึง่เป็นวตัถุดิบ

หลกัในการผลติเคร่ืองด่ืม และ เม็ดพลาสติกพีอีที (PET : Polyethylene Terephthalate) ซึง่เป็นวตัถดิุบหลกัในการผลติ
บรรจภุัณฑ์ขวดพีอีที บริษัทจัดหาด้วยการซือ้จากผู้ขายในประเทศ ซึง่วตัถดิุบดงักลา่วเป็นสนิค้าโภคภัณฑ์ (Commodity 
Product) ที่มีราคาขึน้ลงตามอปุสงค์และอปุทานในตลาด หากราคาของวตัถดิุบดังกล่าวปรับตวัสงูขึน้ อาจสง่ผลกระทบให้
บริษัทมีต้นทนุการผลิตเพิ่มขึน้ได้ นอกจากนี ้ บริษัทยงัมีวัตถดิุบหลกัประเภทอื่นที่ใช้ผลติสนิค้า ได้แก่ น า้ผลไม้เข้มข้น ผง
กาแฟ เป็นต้น ซึง่มีมลูค่าการสัง่ซือ้ในสดัสว่นที่ไม่มากนัก โดยสดัส่วนการสัง่ซือ้วตัถุดิบต่างๆ ดงักล่าวไม่เกินกว่าร้อยละ 10 
ของมลูค่าการสัง่ซือ้รวม 

เม็ดพลาสติกพีอีที สนิค้าของบริษัทสว่นใหญ่บรรจุในขวดพลาสติกพีอีทีชนิดทนความร้อน (Hot fill) ที่บริษัท
สามารถผลติได้เองในโรงงานของบริษัท  ซึง่ต้นทนุการผลติขวดนบัเป็นต้นทนุหลกัในการผลติสนิค้าของบริษัทด้วย โดย
ราคาเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลติขวดมีความผนัแปรตามราคาซือ้ขายของตลาดโลกและ/หรือการเพิ่มขึน้ของราคา
น า้มนัดิบ ดังนัน้การปรับราคาขึน้หรือลดลงของเม็ดพลาสติกจะมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทนุการผลติบรรจภุัณฑ์ขวดของ
บริษัท เนื่องจากต้นทนุการผลิตขวดสว่นใหญ่มาจากต้นทนุเม็ดพลาสติก ทัง้นี ้ ในปี 2561 ราคาน า้มนัค่อนข้างผนัผวน 
ผนวกกบัภาวะที่ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรายใหญ่ของอเมริกาที่มีการปิดตวัลง จงึสง่ผลให้อปุทานของวัตถดิุบดงักลา่วลดลง 
และต้นทนุเม็ดพลาสติกเพิ่มขึน้ 

น ้าตาล ผลติจากอ้อยซึง่เป็นพืชผลทางการเกษตรที่มีผลผลิตขึน้อยู่กบัสภาพดินฟ้าอากาศ และสภาพแวดล้อม
ที่เปลีย่นแปลงไปมากจากภาวะโลกร้อนในปัจจบุนั หรืออาจได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ซึง่สง่ผลกระทบต่อผลผลติ
น า้ตาลทรายที่อาจมีการขาดแคลนในบางช่วง หรืออาจมีราคาสงูขึน้ จากความไม่สมดุลของอปุสงค์และอปุทานในตลาดได้ 
แต่ทัง้นีบ้ริษัทได้สัง่ซือ้น า้ตาลทราย หรือน า้เช่ือมบริสทุธ์ิจากผู้ขายในประเทศ ซึง่ในปัจจบุนัราคาน า้ตาลทรายในประเทศถูก
ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทรายและไม่ได้มีการเปลีย่นแปลงขึน้ลงของราคาบ่อยนกั ที่ผ่านมา
บริษัทได้รับการยืนยนัปริมาณตามความต้องการใช้ ของบริษัทจากผู้ขายเพื่อให้มีเพียงพอกบัเป้าหมายยอดขายที่ได้
ก าหนดไว้ในแต่ละปี จึงคาดว่าจะไม่มีผล กระทบต่อการขาดแคลนวตัถดิุบดงักลา่ว 

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนกัถึงความเสีย่งของวตัถดิุบดังกลา่ว และได้มีการบริหาร ความเสีย่งจากการขาด
แคลนวตัถดิุบและการปรับตวัของราคาวตัถุดิบ โดยมีการติดตาม การเปลีย่นแปลงของราคาวัตถดิุบในแต่ละช่วงเวลา และ
วิเคราะห์แนวโน้มของราคาวตัถดิุบ รวมถงึการประเมิน ความต้องการใช้วตัถุดิบในการผลิต เพื่อให้บริษัทวางแผนการสัง่ซือ้
วตัถดิุบให้สอดคล้องกบัแผนการผลติ ป้องกนัการขาดแคลนวัตถุดิบ และมีการจัดเก็บสนิค้าอย่างเหมาะสมไม่มากหรือ
น้อยจนเกินไป เพื่อให้มีต้นทุนการผลติที่ดีที่สดุ โดยไม่จ าเป็นต้องเก็บ (Stock) วตัถดิุบไว้มากเกินความจ าเป็น และวตัถุดิบ
บางประเภทที่ต้องใช้จ านวนมาก บริษัทจะก าหนดปริมาณความต้องการร่วมกบัผู้ผลติเป็นรายปี และท าการสัง่ซือ้วตัถุดิบ
ลว่งหน้าไว้เป็นบางสว่นในราคาที่ตกลงกนั เพื่อป้องกนัความผนัผวนของราคา และสร้างความเชื่อมัน่ว่าจะไม่มีปัญหาการ
ขาดแคลนวตัถุดิบในการผลิต นอกจากนี ้ ในการสัง่ซือ้วตัถดิุบที่ส าคัญในแต่ละรายการ บริษัทมีการเปรียบเทียบราคา 
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คณุภาพ และเงื่อนไขอื่นๆ ของผู้ขายอย่างน้อย 2 - 3 ราย เพื่อป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมทัง้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ในลกัษณะพึ่งพาอาศัยซึง่กันและกนั 

 

3.1.4 ความเสี่ยงจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
ในการออกผลติภัณฑ์ใหม่แต่ละครัง้ ต้องใช้เงินลงทนุค่อนข้างสงู โดยเฉพาะการท าการตลาด รวมถงึการ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขาย เพื่อให้สนิค้าเป็นที่รู้จกัและได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค สามารถสร้าง
ยอดขายในระดบัที่น่าพอใจให้กับผลติภัณฑ์ใหม่นัน้ ซึง่บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการลงทนุหากผลติภัณฑ์ใหม่ไม่ได้รับ
การตอบรับหรือเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค โดยเฉพาะในสภาวะที่มีการแข่งขนัสงูในธุรกิจและมีการออกผลติภัณฑ์ใหม่ๆ 
ของคู่แข่งในตลาดจ านวนมาก  

บริษัทตระหนกัถงึความเสีย่งดังกลา่ว และได้ให้ความส าคญักบัการเตรียมความพร้อมในการออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ เพื่อลดความเสีย่งจากความล้มเหลวในการออกผลติภัณฑ์ใหม่ ตัง้แต่ขัน้ตอนการวิจัยและพฒันา  มีหน่วยงานวิจยั
และพฒันาที่เป็นอิสระจากหน่วยงานอื่น เพื่อท าหน้าที่พฒันาผลติภัณฑ์ใหม่อย่างเป็นขัน้ตอน ทัง้ด้านการวิเคราะห์โอกาส
ทางธุรกิจ กลยทุธ์ทางการตลาด การพฒันา ออกแบบ ทดสอบ วิจัยด้วยแลป็ของบริษัทเอง คดัเลอืกผลติภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้
ตรงกบัความต้องการของกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย โดยในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ละครัง้ บริษัทจะเน้น “ความใหม”่ ที่
แตกต่างและเป็นสาระส าคัญของผลติภัณฑ์ที่สร้างความพงึพอใจให้แก่ผู้บริโภค มีการทดสอบรสชาติ คณุภาพของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนการทดสอบตลาด และการวางแผนแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 
การจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อผลกัดนัให้กลุ่มลกูค้าเป้าหมายเกิดการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่และการซือ้ซ า้ เพื่อให้มัน่ใจ
ว่าการออกผลติภัณฑ์ใหม่จะมีอตัราความส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ รวมทัง้พฒันาผลติภัณฑ์เดิมอย่างต่อเนื่อง จากการค้นคว้า
งานวิจยั การส ารวจตลาดเพื่อทราบความต้องการของผู้บริโภคที่เปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

 
3.1.5 ความเสี่ยงจากภัยทางธรรมชาติ 

จากเหตกุารณ์อทุกภัยครัง้ใหญ่ของประเทศในปี 2554 สง่ผลให้พืน้ที่หลายแห่งได้รับผลกระทบและเสียหายเป็น
วงกว้าง รวมถงึบริเวณที่ตัง้โรงงานบางชนั และโรงงานคลอง 13 ที่มีน า้ท่วมขงัถนนหน้าโรงงาน ตลอดจนเหตกุารณ์ภัยแล้ง
ในปี 2558 ซึง่สง่ผลให้ อ.ล าลกูกา เป็นพืน้ที่ประสบพิบัติภัยหลงัจากสถานีผลิตน า้ประปาไม่สามารถจ่ายน า้ได้ อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ ยงัคงสามารถบริหารจดัการความเสีย่งดงักลา่วและผ่านทัง้ 2 เหตกุารณ์ดงักลา่วข้างต้นมาได้โดยไม่มี
ผลกระทบใดๆ ต่อความสามารถผลติสนิค้าป้อนความต้องการแก่ผู้บริโภค แม้ระหว่างเหตุการณ์อทุกภัยปี 2554 การขนส่ง
สนิค้าจะได้รับผลกระทบบ้างก็ตาม 

ทัง้นี ้ ที่ตัง้ของโรงงานคลอง 13 เป็นพืน้ที่ปลายน า้และอยู่ใกล้แนวเส้นทาง Floodway (ทางน า้หลาก) ที่ถกู
ก าหนดตามแผนแม่บทของการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ของภาครัฐ เพื่อป้องกนัน า้ท่วมพืน้ที่เศรษฐกิจหลกัของประเทศ
ด้านฝ่ังตะวนัออกของแม่น า้เจ้าพระยา จงึมีความเสีย่งต่อการเกิดภาวะน า้ท่วมบริเวณพืน้ที่ตัง้โรงงาน และอาจเกิดความ
เสยีหายต่อทรัพย์สนิได้ อย่างไรก็ตามโรงงานแห่งนีเ้ป็นโรงงานใหม่ที่ได้เร่ิมก่อสร้างในช่วงปี 2553 และได้มีการออกแบบตัว
อาคารโรงงาน ที่ตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ต่างๆ โดยยกระดบัความสงูของพืน้ชัน้ลา่งให้มีความสูงจากระดบัพืน้ผิวถนน
ประมาณ 2.20 เมตร ซึ่งสามารถป้องกนัความเสีย่งจากการถูกน า้ท่วมตัวโรงงานได้ในระดบัหนึง่ รวมทัง้บริษัทได้ท า
ประกนัภัยครอบคลมุความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบติัทางธรรมชาติกรณีน า้ท่วมส าหรับโรงงานทัง้สองแห่งไว้ด้วยโดย
ประกนัภัยจ ากดัความคุ้มครอง กรณีที่เกิดความสญูเสยี หรือเสียหายจากภัยน า้ท่วมในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อ
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เหตกุารณ์แต่ละครัง้ และตลอดระยะเวลาเอาประกนัภัย (ใช้ร่วมกนัระหว่างการประกนัภัยความเสีย่งทรัพย์สนิและการ
ประกนัภัยธุรกิจหยุดชะงกั) 

นอกจากนี ้ เพื่อรับมือกบัภัยแล้ง บริษัทฯ ได้สร้างและจัดหาแหล่งน า้ส ารองเพิ่มเติม เตรียมพร้อมส าหรับปัญหา
ดงักลา่วไว้เช่นเดียวกนั โดยหากเกิดภาวะฉกุเฉิน สถานีผลติน า้ประปาในพืน้ที่ไม่สามารถจ่ายน า้ได้อีกในอนาคต บริษัทฯ 
ยงัคงสามารถจดัหาน า้เพียงพอต่อการผลติสินค้าได้อีกไม่ต ่ากว่า 3 เดือน ซึง่บริษัทประเมินแล้วว่าเป็นระยะเวลาที่
เหมาะสมหากเกิดการหยดุชะงักในการผลิตขึน้ 

 
3.1.6 ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

สบืเนื่องจากการจ าหน่ายเงินลงทนุใน PT.Sappe Indonesia (“Sappe Indo”) ซึง่บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 
51 และการจดัตัง้บริษัทย่อยทางอ้อมในฮ่องกง 2 แห่ง และจีน 1 แห่ง แล้วเสร็จ ได้แก่ Sappe Trading (Hong Kong) 
Company Limited, Sappe Hong Kong Company Limited และ Sappe Trading (Shanghai) Co., Ltd. ตามล าดบั 
สง่ผลให้ปัจจบุนับริษัทมีการลงทนุในบริษัทย่อยที่ตัง้อยู่ในต่างประเทศ 1 แห่ง ได้แก่ Sappe Europe s.r.o (“Sappe 
Europe”) จดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศสโลวาเกีย ด าเนินธุรกิจจัดจ้างผลิต จ าหน่ายและท าการตลาดเคร่ืองด่ืมเซ็ปเป้ใน
แถบประเทศยโุรป โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 60 และมีการลงทนุในบริษัทย่อยทางอ้อมที่ตัง้อยู่ในต่างประเทศ 3 
แห่ง ได้แก่ 1. Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศฮ่องกง ด าเนินธุรกิจน าเข้า 
สง่ออก และจัดจ าหน่ายสนิค้า 2. Sappe Hong Kong Company Limited จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศฮ่องกง ด าเนินธุรกิจ
ด้านบริหารจัดการ และ 3. Sappe Trading (Shanghai) Co., Ltd. จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศจีน ด าเนินธุรกิจน าเข้า 
สง่ออก และจัดจ าหน่ายสนิค้า โดยทัง้ 3 บริษัท ถือหุ้นโดยบริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ
ถือหุ้นร้อยละ 100) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ซึง่การด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยในต่างประเทศดงักล่าว อาจได้รับ
ผลกระทบจากปัจจยัความเสี่ยงต่างๆ ทัง้จากปัจจยัภายในที่เกิดจากการด าเนินงานของบริษัทย่อยเอง และปัจจยัภายนอก
ต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค ก าลงัซือ้ เสถียรภาพทางการเมือง กฎหมาย อตัราภาษี และอตัราแลกเปลีย่น
ของประเทศนัน้ๆ  เป็นต้น    ซึง่หากมีเหตกุารณ์ใดๆ ที่มากระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยอย่างมีนยัส าคัญ ก็อาจ
สง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทได้  

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ก าหนดนโยบายการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไว้อย่างชดัเจน โดยการลงทนุใน
ต่างประเทศที่ผ่านมา บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ทัง้ด้านโอกาสการเติบโต รวมถึงขนาด และความเสีย่งของการ
ลงทนุ โดยมีการรายงานและการติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม ่าเสมอ 

 
3.1.7 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ  

บริษัทมีรายได้จากการสง่ออกสนิค้าไปจ าหน่ายในต่างประเทศ โดยในปี 2561 มีรายได้จากการส่งออกร้อยละ 
67 ของรายได้จากการขายรวม โดยการสง่ออกดงักลา่วมีการขายเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสว่นใหญ่ ในขณะที่
วตัถดิุบเกือบทัง้หมดเป็นการสัง่ซือ้จากในประเทศ ท าให้บริษัทมีความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น ในกรณีที่อัตรา
แลกเปลี่ยนมีความผนัผวน อาจส่งผลกระทบต่อการก าหนดราคาขายและยอดขายของบริษัท โดยหากเงินบาทมีแนวโน้ม
แข็งค่าขึน้ รายได้จากการสง่ออกเมื่อแปลงค่าเป็นเงินบาทจะลดลง ซึง่สง่ผลกระทบในทางลบต่อรายได้และก าไรของบริษัท
ได้ 
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อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนกัถงึความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีการก าหนดนโยบาย ที่เหมาะสมเข้าท าสญัญาขาย
อตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อลดความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นให้มีเสถียรภาพมากขึน้ มีการก าหนดราคาขายใน
ตลาดต่างประเทศแต่ละครัง้ให้ครอบคลมุ ความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นในระดบัหนึง่ ตลอดจนมีการติดตาม ข่าวสารต่างๆ
อย่างใกล้ชิด เพื่อประกอบการตัดสนิใจได้อย่างรวดเร็วทนัท่วงที โดยมีนโยบายการเงินของบริษัทก าหนดให้ฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายการเงินสามารถท าสญัญาขายอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้าสงูสดุทัง้จ านวนของประมาณการยอดขายสกุลเงินตรา
ต่างประเทศในอีก 12 เดือนข้างหน้า 

 
3.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถอืหลักทรัพย์จากการมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอ านาจก าหนดนโยบายการบริหาร  

ปัจจบุนั ครอบครัวรักอริยะพงศ์ ถือหุ้นเสียงข้างมาก โดยคิดเป็นร้อยละ 75.26  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทหลงัเพิ่มทนุ ซึง่เป็นสดัส่วนที่ท าให้ครอบครัวรักอริยะพงศ์ ยงัคงสามารถควบคมุมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้
เกือบทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอื่นที่ต้องใช้เสยีงสว่นใหญ่ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้ น 
ตลอดจนเร่ืองที่กฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดให้ต้องได้รับเสยีง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรายอื่น
ของบริษัทอาจมีความเสีย่งจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อถ่วงดุลเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีการถ่วงดุลอ านาจดังกลา่ว บริษัทจึง
ได้จดัโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และได้ก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน การมอบ
อ านาจให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน มีการแต่งตัง้บคุคลภายนอกที่เป็นอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทและ
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 5 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้สิน้ 10 ท่าน ซึ่งในจ านวนนีเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน 
เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้
บริษัทได้ก าหนดมาตรการ การท ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจ ากัดการออกเสียงของผู้ที่
เก่ียวข้อง นอกจากนีบ้ริษัทยังจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการว่าจ้างบริษัทผู้ ช านาญการจากภายนอกที่
ปฏิบติังานเป็นอิสระและขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่หลกัในการดแูลระบบการควบคมุภายใน เพื่อให้เป็นไป
ตามระบบที่ได้ก าหนดไว้ ทัง้นี ้เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้นถงึความโปร่งใส และถ่วงดลุอ านาจในการบริหารงานของ
บริษัท 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของสนิทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ส าคัญ 
สรุปได้ดงันี ้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ      

วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
ภาระ
ผูกพัน 

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 112.62 เป็นเจ้าของ ไม่มี 
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 245.07 เป็นเจ้าของ ไม่มี 
3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 563.37 เป็นเจ้าของ ไม่มี 
4. เคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้ และเคร่ืองใช้ส านักงาน 30.45 เป็นเจ้าของ ไม่มี 
5. ยานพาหนะ 17.58 

0.97 
เป็นเจ้าของ 

ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน  
ไม่มี 
มี 

6. สนิทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตัง้ 85.89 เป็นเจ้าของ ไม่มี 
รวม 1,055.95   

หมายเหตุ :  บริษัทมี อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร ส่วนปรับปรุงท่ีดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง รวมถึงเคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้ของสินทรัพย์
ดงักลา่ว ตัง้อยู่บนท่ีดินซึง่บริษัทท าสญัญาเช่ากบัผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

  

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สิทธิบัตร และลิขสิทธ์ิ 
รายละเอียดมีดงันี ้

รายการ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ       

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

ลขิสทิธ์ิซอฟต์แวร์1/ 8.41 เป็นเจ้าของ ไม่มี 
เคร่ืองหมายการค้าและลขิสทิธ์ิ2/ 42.53 เป็นเจ้าของ ไม่มี 
ค่าออกแบบผลติภัณฑ์ 1.36 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

รวม 52.30   

หมายเหตุ :   1/ ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ ตดัจ าหนา่ย 3-10 ปี 
 2/ เคร่ืองหมายการค้า และลขิสทิธิ์ ตดัจ าหน่ายตามอายุสทิธิบตัรหรือลขิสทิธิ์นัน้ๆ 
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4.3 สัญญาที่ส าคัญของบริษัท 

4.3.1 สัญญาเช่า 

4.3.1.1 สัญญาเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน  

บริษัทท าสญัญาเช่าที่ดินเปล่า / ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เพื่อใช้เป็นที่ตัง้อาคาร
โรงงานและคลงัสนิค้าของบริษัท 2 แห่ง ดงันี ้

1)  โรงงานบางชัน  ตัง้อยู่ที่นิคมอตุสาหกรรมบางชนั ถนนเสรีไทย เขตคนันายาว กรุงเทพฯ ขนาดที่ดิน  2 ไร่ 
1 งาน 88.2 ตารางวา โดยบริษัทท าสญัญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง ได้แก่ อาคารโรงงาน ส านกังาน และสิง่ปลกูสร้าง
ต่างๆ รวมทัง้ได้ก่อสร้างสิง่ปลกูสร้างอื่นๆ เพิ่มเติมซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของบริษัทบนที่ดินเช่าดงักล่าว 

  
2)  โรงงานคลอง 13  ตัง้อยู่ที่ถนนทางหลวงชนบท ปท.3012 (เลียบคลอง 13 ฝ่ังตะวันตก) อ าเภอล าลูกกา 

จังหวัดปทุมธานี ขนาดที่ดิน 97 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา โดยบริษัทท าสญัญาเช่าที่ดินเปล่า และได้ก่อสร้างอาคารโรงงาน
และสิง่ปลกูสร้างต่างๆ ซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของบริษัทบนที่ดินเช่าดงักลา่ว 

สญัญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างที่โรงงานบางชัน มีอายุสญัญาเช่า 3 ปี และสามารถต่ออายุสญัญาเช่าได้
คราวละ 3 ปี ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีการย้ายการผลิตจากโรงงานบางชันไปรวมกับโรงงานคลอง  13 เรียบร้อยแล้ว และ
ดัดแปลงโรงงานบางชันเดิมให้เป็นฐานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทัง้นี ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์ที่ไม่
สามารถเคลือ่นย้ายได้ ได้แก่ อาคาร สิง่ปลกูสร้าง และสนิทรัพย์อื่นๆ ที่บริษัทได้ลงทนุและติดตัง้อยู่บนที่ดินเช่าดงักล่าว มี
มลูค่าตามราคาทนุ 14.43 ล้านบาท และมลูค่าตามบญัชีสทุธิ 5.37 ล้านบาท   

การท าสญัญาเช่าสนิทรัพย์ที่โรงงานบางชนัถือเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนั ซึง่ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยกรรมการที่มีส่วนไ ด้เสีย
กบัการท ารายการไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสยีงในการประชมุเพื่ออนมุัติเร่ืองดังกลา่ว  

สญัญาเช่าที่ดินโรงงานคลอง 13 มีอายสุญัญาเช่า 20 ปี โดยบริษัทได้ลงทนุก่อสร้างอาคารโรงงาน และสิง่ปลกูสร้าง
ต่างๆ บนที่ดินเช่าดงักลา่ว ซึง่ได้เร่ิมก่อสร้างเมื่อปี 2553 การก่อสร้างได้แล้วเสร็จและเร่ิมสายการผลิตแรกในเดือนเมษายน 
2555 ทัง้นี ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ได้แก่ อาคารโรงงานและสิ่งปลกูสร้าง และ
สินทรัพย์อื่นๆ ที่บริษัทได้ลงทุนและติดตัง้อยู่บนที่ดินเช่าดังกล่าว มีมูลค่าตามราคาทุน 396.29 ล้านบาท และมูลค่าตาม
บญัชีสทุธิ 250.04 ล้านบาท  

การท าสญัญาเช่าสินทรัพย์ที่โรงงานคลอง 13 ถือเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนมุติัจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีสว่นได้เสยีกับการ
ท ารายการไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสียงในการประชุมเพื่ออนมุติัเร่ืองดงักลา่ว  

ทัง้นี ้บริษัทได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดิน / ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง ที่บริษัทเข้าท าสญัญาเช่าทัง้สองแห่ง 
โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ คือ บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ตามรายงานการประเมินราคา เมื่อวันที่ 7 
สงิหาคม 2556 และ 8 สงิหาคม 2556 โดยมีวตัถปุระสงค์การประเมินเพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะ 
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สัญญาเช่าท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โรงงานบางชัน 

สรุปสาระส าคัญของสัญญา 
คู่สญัญา 

 
ความสมัพนัธ์ของคู่สญัญา
กบับริษัท 

ผูเ้ช่า :      บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 
ผูใ้ห้เช่า :  นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ 
นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามและประธานบริษัท และถือหุ้นบริษัท
ร้อยละ 1.63 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท (สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัที่ 28 
ธันวาคม 2561)  

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

อายสุญัญาเช่า 3 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2559 สิน้สดุสญัญาเช่าวนัที่ 30 กนัยายน 2562 และเมื่อครบอายุ
สญัญาเช่า ผู้ เช่ามีสิทธิต่ออายุสญัญาเช่าได้อีกคราวละ 3 ปี ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเดิม 
โดยจะปรับขึน้ค่าเช่าในอัตราร้อยละ 3.0 จากอัตราค่าเช่าสุดท้ายและปรับขึน้ทุกปีในอัตรา
เดียวกบัการปรับค่าเช่าแต่ละปี 

อตัราค่าเช่า อัตราค่าเช่าในปีที่ 2 (เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 437,977 
บาท และ 
อัตราค่าเช่าในปีที่ 3 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 451,116 
บาท 

วิธีการก าหนดอตัราค่าเช่า อ้างอิงจากการประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ โดยมีอัตราค่าเช่าเร่ิมต้นในปีแรก
ส าหรับโรงงานและสิ่งปลกูสร้างต่างๆ เท่ากบัราคาประเมินค่าเช่าอาคารโรงงาน และบวกด้วย
ค่าเช่าที่ดินส่วนที่เหลือต่อปี เท่ากับร้อยละ 5 ของราคาประเมินที่ดิน และในปีที่ 2 และ 3 ปรับ
เพิ่มค่าเช่าร้อยละ 3.0 ต่อปี  

ราคาประเมิน ราคาซือ้ขายตลาด 
- ที่ดิน : 34.59 ล้านบาท (ค านวณอัตราค่าเช่าต่อปีเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาประเมินที่ดิน
สว่นที่ท าสญัญาเช่า 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 
- ชือ่ผูป้ระเมินราคาอิสระ 
- วนัทีป่ระเมินราคา 

บริษัท เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากดั  
วนัที่ 31 กรกฎาคม 2556 
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สรุปสาระส าคัญของสัญญา 
เงื่อนไขของสญัญาเช่าที่
ส าคัญ 

- ภายหลังสิน้สุดสัญญาแล้ว และผู้ เช่าไม่ประสงค์จะเช่าสถานที่ต่อ และผู้ ให้เช่ามีความ
ประสงค์จะขายที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างอื่นๆตามสญัญานี ้ ผู้ให้เช่าตกลงให้สทิธิแก่ผู้ เช่าเลือก
ซือ้ได้ก่อนผู้ซือ้รายอื่นๆ ในราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
- ผู้ เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบก าหนดระยะเวลาในสัญญาได้ โดยผู้ เช่าบอก
กล่าวให้ผู้ ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ผู้ ให้เช่าไม่
สามารถบอกเลิกสญัญาก่อนครบก าหนดระยะเวลาได้ ทัง้นี ้หากครบก าหนดอายุสัญญา
แล้ว ผู้ให้เช่าไม่ประสงค์จะให้ผู้ เช่าเช่าพืน้ที่อีกต่อไป ผู้ให้เช่าต้องบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรให้ผู้ เช่าทราบก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามสญัญาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
- เมื่อครบก าหนดสญัญาเช่านีแ้ล้ว  และไม่มีการต่อระยะเวลาการเช่า หรือไม่ว่าสญัญาเช่า
สิน้สดุลงด้วยเหตุใดๆ ผู้ เช่ายินยอมให้อาคารโรงงาน และสิง่ก่อสร้างอื่นใดที่สร้างบนที่ดินที่
เช่าก่อนและ/หรือภายในระยะเวลาที่เช่าตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ ให้เช่าทัง้สิน้ โดยผู้ให้เช่าไม่
ต้องช าระค่าสิง่ปลกูสร้างดงักลา่ว เว้นแต่หาก ผู้ให้เช่าไม่ประสงค์จะได้กรรมสทิธ์ิจากสิ่งปลกู
สร้างดังกล่าวที่ผู้ เช่าได้ท าการก่อสร้างไว้ จะสามารถเรียกให้ผู้ เช่ารือ้ถอนสิ่งปลูกสร้าง
ดงักลา่วด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ เช่าเองก็ได้  
- กรณีสญัญาสิน้สดุลงด้วยผู้ ให้เช่าตกเป็นผู้ ผิดสัญญา ผู้ ให้เช่าต้องช าระค่าก่อสร้างอาคาร
โรงงาน และสิง่ก่อสร้างอื่นใดที่ผู้ เช่าได้ก่อสร้างต่อเติมขึน้มาก่อนและ/หรือภายในเวลาที่เช่า 
ให้แก่ผู้ เช่าในราคาตลาด และ/หรือราคาที่ประเมินโดยผู้ ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ซึ่งคู่สัญญาตก
ลงเห็นชอบร่วมกนัคดัเลอืกผู้ประเมินราคา  

 

สัญญาเช่าที่ดิน โรงงานคลอง 13 

สรุปสาระส าคัญของสัญญา 
คู่สญัญา 

 
ความสมัพนัธ์ของคู่สญัญา
กบับริษัท 
 

ผูเ้ช่า :      บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 
ผูใ้ห้เช่า :  คณะบคุคลรักอริยะพงศ์ 
ประกอบด้วยบุคคล 6 ท่าน ได้แก่ นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ นายอดิศักด์ิ รักอริยะพงศ์ นาง
สมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และนายธน
รัตน์ รักอริยะพงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทซึ่งถือหุ้นบริษัท
รวมกนัร้อยละ 75.26 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท (สดัสว่นการถือหุ้น ณ 
วนัที่ 28 ธันวาคม 2561) 

สนิทรัพย์ตามสญัญาเช่า ที่ดินเปลา่ โฉนดเลขที่ 208, 146943, 146944 และ 146945 
เนือ้ที่ดิน 97 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา ตัง้อยู่ที่ถนนทางหลวงชนบท ปท.3012 (เลยีบคลอง 13 ฝ่ัง
ตะวนัตก) ต.พืชอดุม อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 
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สรุปสาระส าคัญของสัญญา 
อายสุญัญาเช่า 20 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2556 สิน้สดุสญัญาเช่าวนัที่ 30 กนัยายน 2576 
อตัราค่าเช่า อัตราค่าเช่าในปีที่ 5 (เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) เป็นเดือนละ 165,612 บาท และ

อตัราค่าเช่าในปีที่ 6 (เดือนตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562) เป็นเดือนละ 168,924 บาท 

วิธีการก าหนดอตัราค่าเช่า อ้างอิงจากการประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ โดยมีอัตราค่าเช่าต่อปีเร่ิมต้นในปี
แรกเท่ากับร้อยละ 5  ของราคาประเมินที่ดิน และเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.0 ต่อปี ตลอดอายุของ
สญัญาเช่า  

ราคาประเมิน ที่ดิน : 61.20 ล้านบาท 
- ชือ่ผูป้ระเมินราคาอิสระ - 
วนัทีป่ระเมินราคา 

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

เงื่อนไขของสญัญาเช่าที่
ส าคัญ 
 

- เมื่อพ้นระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ในสญัญาฉบับนี ้ผู้ ให้เช่าตกลงว่า หากผู้ เช่าประสงค์จะ
ซือ้ทรัพย์สนิที่เช่าจากผู้ ให้เช่า ผู้ให้เช่าจะขายทรัพย์สนิที่เช่าให้แก่ผู้ เช่า โดยผู้ให้เช่าและผู้ เช่า
จะเลือกผู้ ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฝ่ายละหนึ่งราย และให้ใช้ราคาเฉลีย่ของราคาประเมินโดยผู้
ประเมินราคาอิสระทัง้สองราย (“ราคาประเมินเฉลีย่”) เป็นราคาในการซือ้ขายทรัพย์สนิที่เช่า  
- ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญานี ้ ผู้ให้เช่าตกลงจะไม่น าสถานที่ที่เช่าไปขายให้แก่บุคคล
อื่นใด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และหากผู้ ให้เช่าประสงค์จะขายที่ดินที่ให้เช่าและสิ่งปลกูสร้าง
ของผู้ ให้เช่าบนที่ดินดังกล่าว (ถ้ามี) เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า 20 ปี ตามสญัญาฉบับนี ้
ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อักษรลว่งหน้าอย่างน้อย 3 ปี ก่อน
ครบระยะเวลาการเช่าตามสญัญา ทัง้นี ้การที่ผู้ ให้เช่าแจ้งให้ผู้ เช่าทราบไม่เป็นการตัดสทิธิ
ของผู้ เช่าในการซือ้ทรัพย์สนิที่เช่าจากผู้ให้เช่า 
- เมื่อครบระยะเวลาการเช่า 20 ปี แล้ว ผู้ ให้เช่าจะต้องเสนอขายทรัพย์สินที่เช่าให้แก่    ผู้ เช่า
หรือเสนอให้ผู้ เช่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อ โดยหากผู้ ให้เช่าเลือกที่จะเสนอขายทรัพย์สินที่เช่า
ให้แก่ผู้ เช่า จะต้องเสนอขายในราคาประเมินเฉลี่ย (ราคาซือ้ขายให้ค านวณเฉพาะที่ดินไม่
รวมสิง่ปลกูสร้างในทรัพย์สินที่เช่า) หากผู้ เช่าปฏิเสธที่จะซือ้ทรัพย์สินที่เช่า หรือไม่ตอบรับค า
เสนอของผู้ให้เช่าภายใน 60 วนันบัแต่วนัที่ได้รับค าเสนอ ผู้ให้เช่า จงึจะมีสทิธิขายที่ดินและสิ่ง
ปลกูสร้างของผู้ให้เช่าบนที่ดินดงักลา่ว(ถ้ามี)ให้แก่บคุคลอื่นเมื่อครบระยะเวลาการเช่า 20 ปี 
ตามสญัญาแล้ว 
- หากผู้ ให้เช่าเลือกให้ผู้ เช่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อ ผู้ ให้เช่าจะต้องเสนอให้ผู้ เช่าเช่าทรัพย์สนิที่
เช่าต่อโดยผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าจะตกลงระยะเวลาการเช่า อตัราค่าเช่า ข้อก าหนด และเงื่อนไข
การเช่าร่วมกนั ทัง้นี ้ผู้ให้เช่าต้องเสนอให้เช่าทรัพย์สนิที่เช่าแก่ ผู้ เช่าก่อนบคุคลอื่น 
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สรุปสาระส าคัญของสัญญา 

- ผู้ เช่าสามารถบอกเลิกสญัญาเช่าก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามสญัญานีไ้ด้ โดยผู้ เช่าบอก
กลา่วให้ผู้ ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 60 วนั แต่ผู้ให้เช่าไม่สามารถ
บอกเลกิสญัญาก่อนครบก าหนดระยะเวลาได้  
- เมื่อครบก าหนดสัญญาเช่านีแ้ล้ว  และผู้ เช่ามิได้ตกลงซื อ้ทรัพย์สินที่เช่า หรือไม่มีการต่อ
ระยะเวลาการเช่า หรือไม่ว่าสญัญาเช่าสิน้สดุลงด้วยเหตใุดๆ เว้นแต่กรณีผู้ให้เช่าผิดสัญญา 
ผู้ เช่ายินยอมให้อาคารโรงงาน และสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่สร้างบนที่ดินที่เช่าก่อนและ/หรือ
ภายในระยะเวลาที่เช่าตกเป็นกรรมสทิธ์ิของผู้ ให้เช่าทัง้สิน้ โดยที่ผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระราคาค่า
สิ่งปลูกสร้างดังกล่าว  เว้นแต่หาก ผู้ ให้เช่าไม่ประสงค์จะได้กรรมสิทธ์ิจากสิ่งปลูกสร้าง
ดงักลา่วที่ผู้ เช่าได้ท าการก่อสร้างไว้ จะสามารถเรียกให้     ผู้ เช่ารือ้ถอนสิง่ปลกูสร้างดงักล่าว
ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ เช่าเองก็ได้ 
- กรณีสญัญาสิน้สดุลงด้วยผู้ ให้เช่าตกเป็นผู้ ผิดสญัญา ผู้ ให้เช่าต้องช าระค่าก่อสร้างอาคาร 
โรงงาน และสิง่ก่อสร้างอื่นใดที่ผู้ เช่าได้ก่อสร้างต่อเติมขึน้มาก่อนและ/หรือภายในเวลาที่เช่า
ให้แก่ผู้ เช่า ในราคาประเมินเฉลีย่ส าหรับอาคารและสิ่งปลกูสร้างดงักลา่ว   

 

สัญญาเช่าอาคารส านักงานรามค าแหง 

สรุปสาระส าคัญของสัญญา 
คู่สญัญา 
 

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

ความสมัพนัธ์ของคู่สญัญา
กบับริษัท 

 -ไม่ม-ี 

สนิทรัพย์ตามสญัญาเช่า อาคาร เอส.พี. อาเขต ชัน้ 3 เนือ้ที่รวม 1,507.7 ตารางเมตร 
ตัง้อยู่เลขที่ 71 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 

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

 

สัญญาเช่าอาคารเก็บสินค้า 

สรุปสาระส าคัญของสัญญา 
คู่สญัญา 
 

ผูเ้ช่า :      บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 
ผูใ้ห้เช่า :  บริษัท สยามรุ่งเรือง อินเตอร์เทรด จ ากดั 

ความสมัพนัธ์ของคู่สญัญา
กบับริษัท 

 -ไม่ม-ี 

สนิทรัพย์ตามสญัญาเช่า อาคารพืน้ที่ทัง้หมด 3,960 ตารางเมตร 
ตัง้อยู่เลขที่ 18/1หมู่ 4 ถนนเลยีบคลองสบิ ต าบลบงึทองหลาง อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 
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สรุปสาระส าคัญของสัญญา 
อายสุญัญาเช่า 3 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2561 สิน้สดุสญัญาเช่าวนัที่ 31 มีนาคม 2564 
อตัราค่าเช่า 300,000 บาทต่อเดือน 

 

4.3.1.2 สัญญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่าย 

คู่สัญญา /  
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

สาระส าคัญของบริการตามสัญญา ระยะเวลาสัญญา 

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

ความสมัพนัธ์กบับริษัท:  -ไม่มี - 

บริษัทขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทตามที่
ก าหนดในสญัญาให้แก่ผู้จัดจ าหน่าย  เพื่อ
น าไปจัดจ าหน่ายในร้านค้าปลกีและขาย
สง่ในประเทศที่เป็น Traditional Trade 
และไม่ใช่ Chain Store โดยผู้จดัจ าหน่าย
จะได้รับค่าตอบแทนเป็นร้อยละของราคา
ขายสนิค้าให้ร้านค้าส่ง 

ระยะเวลา 2  ปี (วนัที่ 7 เมษายน 2558 – 
6 เมษายน 2560) และสามารถต่ออายุโดย
อตัโนมัติ งวดละ 2 ปี ตามเงื่อนไขที่
ก าหนดในสญัญา 

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

ความสมัพนัธ์กบับริษัท:  -ไม่มี - 

บริษัทขายผลติภัณฑ์ของบริษัทตามที่
ก าหนดในสญัญาให้แก่ผู้จัดจ าหน่าย  
เพื่อน าไปจดัจ าหน่ายในร้านค้าปลกีและ
ร้านค้าสง่ในประเทศที่ไม่ใช่ Chain Store 
โดยผู้จดัจ าหน่ายจะได้รับค่าตอบแทน
เป็นร้อยละของราคาขายสนิค้าให้ร้านค้า
สง่  

ระยะเวลา 3 ปี (วนัที่ 10 ตลุาคม 2556 – 
9 ตลุาคม 2559)  และสามารถต่ออายุ
โดยอตัโนมติั งวดละ 3 ปี ตามเงื่อนไขที่
ก าหนดในสญัญา 
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4.3.2 การประกันภัยทรัพย์สิน 

บริษัทได้ท าประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน รวมถึงการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ส าหรับโรงงานบางชัน 
และโรงงานคลอง 13 ทนุประกนัรวมทัง้สิน้ 1,407.70 ล้านบาท ซึง่ครอบคลมุมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สนิที่ท าประกันภัย
ดงักลา่ว และท าประกนัภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบคุคลภายนอก ทนุประกนั 20 ล้านบาท รายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

ประเภทกรมธรรม์ บริษัทประกัน ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
ทุนประกัน 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ประกันภัย 

ผู้เอาประกันภัย 

1. กรมธรรม์ประกนัภัย
ความเสีย่งภัยทรัพย์สนิ 
 
 
 
 
 
 
 
  

บมจ. 
ทิพยประกนัภัย 

เลขที่ 8,18,19 หมู่ 7 ต าบลพืชอุดม       
อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี 12150, 
เลขที่ 9/3 นิคมอตุสาหกรรมบางชนั 
ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนั
นายาว กรุงเทพฯ 10230, ส านกังาน
รามค าแหง 71 ถนนรามค าแหง แขวง
หวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
10240 และคลงัสนิค้าคลอง 10 เลขที่ 
18/1 หมู่ 4 ถ.เลยีบคลอง 10 ต.บงึ
ทองหลาง อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี 
12150 
ความคุ้มครอง 
- สิง่ปลกูสร้างตวัอาคาร(ไม่รวมฐาน
ราก) รวมสว่นปรับปรุงต่อเติม
อาคาร ฯลฯ  
- เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่งติดตัง้ 
อปุกรณ์เคร่ืองใช้ส านกังาน 
- เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอปุกรณ์  
- สต๊อกสนิค้าส าเร็จรูป สนิค้าระหว่าง
ผลิต วตัถดิุบ รวมถึงบรรจภุัณฑ์ 
- สถานีไฟฟ้าย่อย 
ขยายความคุ้มครอง  
-  การแตกหกัโดยอบุติัเหตขุองกระจก 
-  การถกูลกัทรัพย์ที่ไม่ปรากฏร่องรอย
การงัดแงะ 
- ความสญูเสยีหรือเสียหายจากการ
หยดุชะงกัของเคร่ืองจกัร 

1,407.70* 31 ส.ค. 61 - 
31 ส.ค. 62 

บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั 
(มหาชน) 
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ประเภทกรมธรรม์ บริษัทประกัน ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
ทุนประกัน 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ประกันภัย 

ผู้เอาประกันภัย 

-  ความสญูเสยีหรือเสยีหายต่อ
อปุกรณ์อิเลค็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 
เนื่องมาจากอบุัติเหตจุาก ปัจจยั
ภายนอกอื่นๆ และการโจรกรรม 
-  ความสญูเสยีหรือเสยีหายของเงิน
สด  
-  ความเสยีหายต่อทรัพย์สนิเคลือ่นที่ 
ที่อยู่ภายนอกอาคารหรืออยู่ในที่โลง่ 
คุ้มครองความเสียหายโดยมีสาเหตุมา
จาก ลม ฝน ลกูเห็บ น า้ท่วม ทราย 
หรือฝุ่ น 
-  การประกนัภัยธุรกิจหยุดชะงกั 50.00* 

 

*หมายเหตุ จ ากัดความคุ้มครอง กรณีท่ีเกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายจากภัยน า้ท่วม (จ ากัดวงเงินความรับผิดชอบทัง้ 2 ส่วน คือ ส่วนที 1 
ประกันภัยความเส่ียงภัยทรัพย์สิน และส่วนท่ี 2 การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก) วงเงินไม่เกิน 500.00 ล้านบาท ต่อครัง้และตลอด
ระยะเวลาเอาประกนัภยั 

4.4 เคร่ืองหมายการค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

บริษัทเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าหรือตราสินค้า (Brand Logo) ซึ่งได้จดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญากระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ “เซ็ปเป้” “บิวติ ดร๊ิงค์” “โมกุ โมกุ” เป็นต้น โดยการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าแต่ละ
เคร่ืองหมายมีอาย ุ10 ปี นบัแต่วนัที่จดทะเบียนและสามารถต่ออายไุด้คราวละ 10 ปี และบริษัทยงัมีเคร่ืองหมายการค้าที่
จดทะเบียนในต่างประเทศ เช่น ฟิลปิปินส์ และสหรัฐอเมริกา ได้แก่ “Mogu Mogu” เป็นต้น  

นอกจากนี ้บริษัทได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้ เดียว (Exclusive) ตามสญัญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า ที่
บริษัท (“ผู้ รับอนุญาต”) ท ากับบริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (“ผู้ ให้อนุญาต”) (เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกับบริษัท มีกลุ่ม
ครอบครัวรักอริยะพงศ์ ถือหุ้นร้อยละ 100) ส าหรับการใช้เคร่ืองหมายการค้าทกุรายการที่ บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
เป็นเจ้าของ ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิต จ าหน่าย และโฆษณาการจ าหน่าย
สินค้าของบริษัท โดยไม่มีค่าตอบแทน เป็นระยะเวลา 20 ปี เร่ิมตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึง 30 กันยายน 2576 ซึ่ง
เคร่ืองหมายการค้าที่บริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้ดังกล่าวเป็นเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศทัง้หมด เช่น 
ประเทศอิสราเอล ประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เคร่ืองหมายการค้ามีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนและ
สามารถต่ออายไุด้ โดยบริษัทอยู่ระหว่างการด าเนินการโอนเคร่ืองหมายการค้าเหลา่นัน้มาจดทะเบียนในนามของบริษัท  
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บริษัทจะท าการต่ออายุเคร่ืองหมายการค้า เมื่อถึงก าหนดเวลาต่ออายุ นอกจากนี ้เมื่อบริษัทมีการออก
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าใหม่ๆ บริษัทหรือบริษัทย่อยจะด าเนินการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าใหม่ตามความ
เหมาะสม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่ส าคญั ได้แก่ 

 

ล าดับที่ รูปเคร่ืองหมายการค้า เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

เลขทะเบียน  
(ประเทศที่จดทะเบียน) 

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 

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 
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ล าดับที่ รูปเคร่ืองหมายการค้า เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

เลขทะเบียน  
(ประเทศที่จดทะเบียน) 

ระยะเวลา 

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 

อยู่ระหว่างการต่ออายุ 

11 
 

บริษัท    013443544  

(EU) 

10 พ.ย. 2557 - 10 พ.ย. 2567 

12 

 

บริษัท  007071053 

(EU) 

16 ก.ค. 2551 - 16 ก.ค. 2561 

อยู่ระหว่างการต่ออายุ 

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 

 

4.5 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดงันี ้

บริษัทย่อย 
วันที่บริษัท         
เข้าลงทุน 

ทุนช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการถือ
หุ้นของบริษัท  
(ร้อยละ) 

มลูค่าเงินลงทุน
ตามราคาทุน  
(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 6.74 

บริษัทย่อยทางอ้อม 
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บริษัทย่อย 
วันที่บริษัท         
เข้าลงทุน 

ทุนช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการถือ
หุ้นของบริษัท  
(ร้อยละ) 

มลูค่าเงินลงทุน
ตามราคาทุน  
(ล้านบาท) 

สัดส่วนต่อมลูค่า
สินทรัพย์รวมของ

บริษัท 
(ร้อยละ) 

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 0.48 

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

1 พฤศจกิายน 
2559 

10.17 100.00 10.17 0.35 

บริษัทร่วมทางอ้อม 
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จ ากัด* (“All Coco”)  
ซึ่งมบีริษัทย่อย ดงันี ้
- บริษัท ออล โคโค จ ากัด 
- บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จ ากัด 

3 ตลุาคม 
2559 

168.00 40.00 143.86 4.92 

 

4.6 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่มีความเก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลกัของบริษัท ที่มีศักยภาพในการสร้างผลก าไร
และมีโอกาสในการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มความสามารถในการท าก าไรของบริษัท หรือเป็นธุรกิจที่เอือ้ประโยชน์ (Synergy) 
ให้กบับริษัท โดยสามารถสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัทให้มีความครบวงจรมากขึน้ หรือสร้างมลูค่าเพิ่ม (Value 
Added) ให้แก่ธุรกิจของบริษัท  

บริษัทได้ก าหนดนโยบายการควบคุมและก ากบัดแูลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน 
เพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการจดัการ และการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของ
บริษัท รวมทัง้มีมาตรการในการติดตามการบริหารของบริษัทร่วมเพื่อดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดย
หากเป็นการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมและก าหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ และเข้าร่วมประชมุในฐานะผู้ ถือหุ้น โดยผู้แทนของบริษัทมีหน้าที่ออกเสยีงในที่ประชมุตามแนวทางหรือทิศทาง
ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาไว้ ส าหรับการลงทนุในบริษัทร่วม บริษัทไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุมมากนัก ทัง้นีก้ารจะ
ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม 
และขึน้กบัข้อตกลงร่วมกนัเป็นส าคญั 

ปัจจบุนับริษัทมีการลงทนุในบริษัทย่อยทางตรง 2 บริษัท โดยมีการก ากบั ดแูล และติดตามการด าเนินงานของ
บริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้ก าหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทในการแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการใน 
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Sappe Holding ได้แก่ นายอดิศกัด์ิ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และ นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์  อย่างไรก็
ตาม ส าหรับ Sappe Europe s.r.o เนื่องด้วยข้อจ ากัดทางกฎหมายของประเทศสโลวาเกีย ที่ก าหนดให้กรรมการที่จะด ารง
ต าแหน่งนัน้ ต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศสโลวาเกีย จึงท าให้การแต่งตัง้ตัวแทนจากบริษัทเพื่อเป็นกรรมการใน Sappe 
Europe s.r.o ตามนโยบายการควบคุมและก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีความยุ่งยากในทางปฏิบัติ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท จึงได้อนุมัติการก าหนดกฎบัตรส าหรับคณะกรรมการและตารางอ านาจด าเนินการของ  Sappe 
Europe s.r.o เพื่อให้คณะกรรมการของ Sappe Europe  s.r.o ยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อให้บริษัทใช้เป็นมาตรการเพื่อ
ก ากบัดแูล Sappe Europe s.r.o ได้ทนัที 

ทัง้นี ้บริษัทมีการลงทนุในบริษัทร่วม 1 บริษัท คือ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จ ากดั (“All Coco”) ผ่านทาง Sappe 
Holding ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท รวมเป็นเงินลงทุนทัง้สิน้ 143.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน
ของ All Coco โดย All Coco ถือหุ้นทัง้หมดในบริษัท ออล โคโค จ ากัด และบริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จ ากัด และประกอบ
ธุรกิจผลติและจ าหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม แปรรูปจากมะพร้าว ภายใต้ย่ีห้อสนิค้า ALL COCO ซึง่มีผลติภัณฑ์หลากหลาย
ชนิด อาทิ 1) น า้มะพร้าวบรรจุขวด 2) ไอศกรีมมะพร้าว 3) พุดดิง้มะพร้าวน า้หอม นอกจากนี ้กลุ่มผู้ ถือหุ้นเดิมของ All 
Coco  ตกลงให้ Sappe Holding มีสทิธิซือ้หุ้นจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ All Coco ในจ านวนรวมไม่เกินร้อยละ 11 ของหุ้น
ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ภายหลงั 2 ปีจากวันที่ท าการซือ้ขายหุ้นเพิ่มทุนเสร็จสมบูรณ์ และมีสิทธิซื อ้หุ้นจาก
กลุม่ผู้ ถือหุ้นเดิมเพิ่มเติมอีกจ านวนรวมไม่เกินร้อยละ 9 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ภายหลงั 4 ปีจากวนัที่
ท าการซือ้ขายหุ้นเพิ่มทุนเสร็จสมบูรณ์ โดยราคาซือ้ขายหุ้นตามสิทธิจะเท่ากบัราคาประเมินของหุ้น All Coco ซึง่ประเมิน
โดยที่ปรึกษาทางการเงินที่กลุ่มผู้ ถือหุ้นเดิมของ All Coco และ Sappe Holding ร่วมกันแต่งตัง้ โดยกรรมการบริษัทของ 
All Coco มีจ านวน 5 ท่าน คือ นางวราภรณ์ มนสัรังษี นางตระการจิต สธีุโสภณ นายเข็มทศัน์ มนัสรังษี นางสาวปิยจิต รัก
อริยะพงศ์ และนายอดิศกัด์ิ รักอริยะพงศ์ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



44 

 
 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 
บริษัทถูกบริษัท น าเข้า และส่งออก ปักก่ิงตงฟางคว่ายฉวน จ ากัด ฟ้องเป็นจ าเลยในคดีแพ่งเร่ืองผิดสญัญา

ตวัแทนจ าหน่าย และสญัญาสง่เสริมการตลาด ณ ศาลประชาชนเขตเฟิงถายกรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวนัที่ 
20 มกราคม 2560 เรียกร้องจ านวนเงิน 3,150,000 หยวน (ประมาณ 15 ล้านบาท) ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา
พยานหลกัฐานของโจทก์  
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

 
บริษัท : บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจผลติและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมและอาหารเพื่อสขุภาพ   

ที่ตัง้ส านักงานและโรงงาน : 1)  ส านักงานใหญ่ และศูนย์วิจยัและพัฒนาของบริษัท   

  เลขที่ 9/3 นิคมอตุสาหกรรมบางชนั ซอยเสรีไทย 56 ถนนเสรีไทย แขวงคนันา
ยาว เขตคนันายาว กรุงเทพฯ 10230 

  2)  ส านักงานสาขา และโรงงาน 

  เลขที่ 8 หมู่ที่ 7 ถนนทางหลวงชนบท ปท.3012 (เลยีบคลอง 13 ฝ่ัง 

  ตะวนัตก) ต าบลพืชอดุม อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 12150 

  3)  ส านักงานสาขา 

เลขที่ 71 อาคาร S.P. Arcade ถนนรามค าแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบาง
กะปิ กรุงเทพฯ 10240  

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000591 

Home Page : www.sappe.com 

โทรศัพท์ : 0-2319-4949 

โทรสาร : 0-2319-7337 

อีเมลนักลงทุนสัมพันธ์  : ir@sappe.com 

ทุนจดทะเบียน                    : 308,438,080 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 308,438,080 หุ้น 

  มลูค่าหุ้นละ 1 บาท  

ทุนช าระแล้ว                     : 304,368,080 บาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 304,368,080 หุ้น   

                     มลูค่าหุ้นละ 1 บาท (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2561)      

  

 

 

 

 

mailto:ir@sappe.com
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6.1 ข้อมูลบริษัทย่อยทางตรง บริษัทย่อยทางอ้อม และบริษัทร่วมทางอ้อม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 มีบริษัทย่อยทางตรงทัง้หมด 2 แห่ง บริษัทย่อยทางอ้อมทัง้หมด 3 แห่ง และบริษัท
ร่วมทางอ้อม 3 แห่ง ดงันี ้

บริษัทย่อยทางตรง 

1)  Sappe Europe s.r.o: จดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศสโลวาเกีย ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืม
เพื่อสขุภาพในแถบประเทศยโุรป  

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: จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย ด าเนินธุรกิจเพื่อให้บริการ
ด้านบริหารจดัการแก่บริษัทในเครือ  

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 าเนินธุรกิจ
น 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 ากดั (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อย 
  100) ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
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2) Sappe Hong Kong Company Limited : จดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศฮ่องกง ด าเนินธุรกิจด้านบริหาร
จดัการ  แก่บริษัทในเครือ 

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 ากดั (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ  
  100) ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

 

3)  Sappe Trading (Shanghai) Company Limited : จดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศจีน ด าเนินธุรกิจจ าหน่าย
ผลติภัณฑ์เคร่ืองด่ืมเพื่อสขุภาพ 

ส านกังาน : Room 806,8/F ,Building#2 , 55 Meisheng Road, China (Shanghai)  
ทนุจดทะเบียน : 2,000,000 หยวน  (ประมาณ 10.17 ล้านบาท) ข้อมลทนุจดทะเบียน ณ  
  วนัที่ 23 มกราคม 2560 
มลูค่าหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว : ยงัไม่ได้ช าระทนุจดทะเบียน 
จ านวนหุ้นที่บริษัทถือ : Sappe Hong Kong Company Limited ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ  บริษัท  

  เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ  
  100) ถือหุ้นร้อยละ 100  

 
บริษัทร่วมทางอ้อม 

1)  บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จ ากัด : จดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศไทย ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ผลติภัณฑ์ จากมะพร้าว 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 ากดั (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อย 
  ละ 100) ถือหุ้นร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

2)   บริษัท ออล โคโค จ ากัด : จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายผลติภัณฑ์จากมะพร้าว 
ภายใต้ย่ีห้อสนิค้า ALL COCO  

ส านกังาน : เลขที่ 98/38  หมู่ 6 ต าบลบางเมืองใหม่  อ าเภอเมืองสมทุรปราการ   
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                                       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 ากดั (บริษัทร่วมทางอ้อมของบริษัท) ถือหุ้นร้อย 
  ละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด  

3)   บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จ ากัด : จดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศไทย ด าเนินธุรกิจจัดหาและจ าหน่าย
มะพร้าวสดในประเทศ  

ส านกังาน  : เลขที่ 98/38  หมู่ 6 ต าบลบางเมืองใหม่  อ าภอเมืองสมทุรปราการ   
   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 ากดั (บริษัทร่วมทางอ้อมของบริษัท) ถือหุ้น       
  ร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด  
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6.2 บุคคลอ้างอิง 
 
1) นายทะเบียนหลักทรัพย์  

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์  02-009-9000  
โทรสาร 02-009-9991 
เว็บไซต์ http://www.set.or.th/tsd/th/tsd.html 
Email SETContactCenter@set.or.th 
 
2) ผู้สอบบัญชี  

1.  คณุสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง               เลขทะเบียนผู้สอบ                 4409  
2.  คณุบณัฑิต ตงัภากรณ์                    เลขทะเบียนผู้สอบ                 8509                         
3.  คณุมาริษา ธราธรบรรพกุล          เลขทะเบียนผู้สอบ                 5752  

บริษัท เคพีเอ็มจ ีภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”)   
1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 50-51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ  
โทรศพัท์ :  02-677-2000  
 
3) ผู้ประสานงาน  

1.  นางสาวสธุาทิพย์ จนัทรังษี                    เลขานกุารบริษัท  
2. นางสาวสาคเรศ สขุเกษม          ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท   
โทร. 02-319-4949 ต่อ 9709, 2503  E-mail:sutatip.ch.@sappe.com,  
      sakares.su@sappe.com   
3. นายชินวิทย์ เลิศบรรณพงษ์  ฝ่ายนักลงทนุสมัพนัธ์  
โทร 02-319-4949 ต่อ 1805  E-mail: ir@sappe.com  
 
6.3  ข้อมูลส าคัญอ่ืน        

  -ไม่ม-ี 

mailto:SETContactCenter@set.or.th
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ส่วนท่ี 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 
ในวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 308,438,080 บาท เรียกช าระแล้ว 304,368,080 บาท เป็นหุ้น

สามญั 304,368,080 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยเป็น จ านวนหุ้นที่ออกขายให้แก่ประชาชนครัง้แรก (IPO) ในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยจ านวน 75,000,000 หุ้น และจากการที่ผู้บริหารและพนักงานได้ใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตาม
ใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ครัง้ที่ 1 (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ” หรือ 
“SAPPE-WA”) รวมงวดที่ 1 (มิถนุายน 2558 ) จนถงึงวดที่ 6 (ธันวาคม 2560) เป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 4,368,080 หุ้น  

ในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2561  บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทนุกบักระทรวงพาณิชย์จากจ านวนเดิม 304,368,080 
หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ จ านวน 308,438,080 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จ านวน 
4,070,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 4,070,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตาม
ใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ครัง้ที่ 2 (“ใบส าคัญแสดงสทิธิ 2” หรือ 
“SAPPE-WA2”) 

 
7.2 ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ล าดับที่ ช่ือผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วน (%)            

ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
1 นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 54,260,223 17.83 
2 นายอดิศักด์ิ รักอริยะพงศ์ 52,239,257 17.16 
3 นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ 46,736,574 15.36 
4 นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ 46,207,542 15.18 
5 UBS AG SINGAPORE BRANCH  

(โดยนายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ และนายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์) 20,00,0000 6.57 
6 นายอนนัท์             รักอริยะพงศ์ 4,950,392 1.63 
7 นางสมนึก              ไอศรูย์พิศาลศิริ 4,665,632 1.53 
8 DBS BANK LTD 3,800,000 1.25 
9 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 3,450,439 1.13 

10 นายสมพงษ์          ชลคดีด ารงกุล 2,314,000 0.76 
รวม 238,624,059 78.40 
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ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิผลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการหรือการด าเนินการ
ของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

ด้วยครอบครัวรักอริยะพงศ์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จงึมีส่วนในการก าหนดนโยบายการจดัการและการ
ด าเนินงานของบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 มีผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจ านวน 4 คน ได้แก่ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ นายอดิศกัด์ิ รักอริยะพงศ์ นายอานภุาพ 
รักอริยะพงศ์ และนายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ จากกรรมการบริษัททัง้หมด 10 คน 
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สรุปรายการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2561 – วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี ้ 
 

ล าดับ ชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้นที่ถือครองคดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 

หมายเหตุ 
1 มกราคม 2561 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 31 ธันวาคม 2561 

1 นายนที                   อ่อนอิน ประธานกรรมการ 0 0 0 นางญาตา อ่อนอิน (คู่สมรส) ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 0.08 
(จ านวน 244,070 หุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561) 

2 นายอดิศกัดิ์             รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการและ 
ประธานกรรมการบริหาร 

17.191 (0.028) 17.163  

3 นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ กรรมการ และประธานบริษัท 1.575 0.051 1.626  
4 นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการและ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
17.880 (0.050) 17.830 ได้รับหุ้นตามโครงการ SAPPE-WA2 

5 นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ  18.676 (0.035) 18.641 ได้รับหุ้นตามโครงการ SAPPE-WA2 
6 นางนิรัชรา ศิริอ าพนัธ์กลุ กรรมการอิสระ 0 0 0  
7 นายธนา  เธียรอจัฉริยะ กรรมการอิสระ  0 0 0  
8 นายผดงุเดช อินทรลกัษณ์ กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
0 0 0  

9 นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกรูศรี กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

0.016 0 0.016  

10 นายสรัุตน์  ประลองศิลป์ กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

0 0 0  

11 นางสาวศรัณยา ธนาวดี* เลขานกุารบริษัทและผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ฝ่ายบญัช ี

0.005 0.012 0.017 ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 0.017 (จ านวน 52,900 หุ้น) 

12 นางสาวสธุาทิพย์     จนัทรังษี* เลขานกุารบริษัทและผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ฝ่ายการเงิน-New Business Partnership 

0 0.003 0.003 ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 0.003 (จ านวน 10,000 หุ้น) 

 
*ได้รับการแต่งตัง้แทน นางสาวศรัณยา ธนาวดี ทีไ่ด้ลาออกจากต าแหนง่ ตามมติคณะกรรมการบริษัท วนัที ่13 ธันวาคม 2561 
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7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 

• ใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท 
เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2561 บริษัทได้รับอนมุัติจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นให้ออกและจดัสรรใบส าคัญแสดง

สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ประเภทระบชุื่อผู้ ถือและไม่สามารถโอนเปลีย่นมือได้ให้แก่ผู้บริหาร (รวมถงึผู้บริหารที่
ด ารงต าแหน่งกรรมการ) และพนกังานของบริษัท ครัง้ที่ 2  (“ใบส าคัญแสดงสทิธิ 2” หรือ “SAPPE-WA2”) จ านวน 
4,070,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิ สรุปได้ดงันี  ้

 
ประเภทและชนิดของใบส าคัญแสดง
สิทธิที่เสนอขาย 
 

ใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 
ที่ออกให้แก่ผู้บริหาร (รวมถงึผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ) และ
พนกังานของบริษัท ครัง้ที่ 2 (SAPPE-WA2) ชนิดระบชุื่อผู้ ถือ และไม่
สามารถเปลีย่นมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนให้แก่
ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย  

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย 4,070,000 หน่วย  
วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 15 พฤษภาคม 2561 
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 4 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ออกใบส าคัญแสดงสทิธิ   
จ านวนหุ้นสามัญที่จดัสรรเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ 

ไม่เกิน 4,070,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
1.34 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บาท (ศนูย์บาท)  
วิธีการจดัสรร จดัสรรโดยตรงให้แก่ผู้บริหาร  และพนกังานของบริษัทฯ โดยไม่ผ่านผู้ รับ

ช่วงซือ้หลกัทรัพย์ 

ผู้ บริหารและพนักงานที่ได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องมี
คณุสมบติั ดงันี ้

1. มีสถานะเป็นพนกังานของบริษัทในระดบั Division Manager ขึน้ไป 

2. มีสถานะเป็นพนักงานของบริษัท ณ วันที่จัดสรรใบส าคัญ มาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นบัถงึวนัที่ 31 มีนาคม 2561 

3. ได้รับผลประเมินการท างานของบริษัท ประจ าปี 2560 ตัง้แต่ระดับ 
rating 2 (ไม่น้อยกว่ากลุม่ค่าเฉลีย่ขององค์กร) เป็นต้นไป 

ส าหรับบุคลากรที่ไม่มีคุณสมบัติครบทัง้ 3 ข้อ แต่คณะกรรมบริหาร 
(executive committee) พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นพนักงานที่มีศักยภาพ
และมีความส าคัญต่อองค์กร สามารถพิจารณาอนมุัติได้โดยต้องเป็นมติ
เอกฉนัท์  
ทัง้นี ้ จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายจะ
ได้รับ ไม่จ าเป็นต้องมีจ านวนเท่ากนั ขึน้อยู่กบัต าแหน่ง ประสบการณ์ 
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ความรับผิดชอบ อายุงาน ผลงาน ความสามารถ ประสทิธิภาพและการ
ปฏิบติังานที่ผ่านมา รวมถงึผลประโยชน์ที่คาดว่าจะท าให้แก่บริษัทใน
อนาคต โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีสทิธิจดัสรร
ใบส าคัญแสดงสทิธิของบริษัทให้กบัพนกังานแต่ละรายดงักลา่ว 

อัตราการใช้สิทธิ ใบส าคัญแสดงสทิธิ 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญั 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการ
ปรับอตัราการใช้สทิธิตามเงื่อนไขการปรับสทิธิ 

ราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ 20.56 บาท/หุ้น (ราคาใช้สทิธิต ่ากว่าราคาตลาดร้อยละ 10) 
ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสทิธิ SAPPE-WA2 สามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามัญที่

ออกใหม่ของบริษัทฯ เมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามที่ก าหนด นบัจาก
วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยมีรายละเอียดดังนี  ้
 

ระยะเวลา 
(เดือนที่) 

ใช้สทิธิได้ 
(ร้อยละของจ านวนใบส าคญัแสดง

สทิธิที่ได้รับการจดัสรร) 
12 20% 
18 30% 
24 40% 
30 55% 
36 70% 
42 100% 

 
ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสทิธิ SAPPE-WA2 สามารถใช้สทิธิได้ในวนัท าการ
สดุท้ายของเดือนมิถนุายน และเดือนธันวาคมของแต่ละปีปฏิทินตลอด
อายขุองใบส าคัญแสดงสทิธิ 
ใบแสดงสิทธิที่ เหลือจากการใช้สิทธิในวันก าหนดการใช้สิทธิใดๆ 
สามารถสะสมเพื่อน าไปใช้สิทธิได้ในวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อๆไป
ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบก าหนดอายุของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบส าคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูก
ยกเลกิและสิน้ผลไป 
ส าหรับการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายให้ตรงกับวันครบก าหนดอายุใบส าคัญ
แสดงสทิธิ ซึง่หากวนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์ 
ให้เลื่อนเป็นวันท าการสดุท้ายก่อนวันครบก าหนดอายุใบส าคัญแสดง
สทิธิ 
  

นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
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ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิ -ไม่ม-ี  
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  
บริษัทและบริษัทย่อยก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยดงักล่าวเป็นไปตามแนวทางเดียวกนั ดงันี  ้
บริษัทก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหักภาษีเงินได้และ

หกัส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผล
ดงักลา่วในแต่ละคราว อาจเปลีย่นแปลงได้ โดยค านงึถงึปัจจยัต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น เช่น ผลการ
ด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง กระแสเงินสด ความจ าเป็นในการใช้เงินทนุหมนุเวียน แผนการลงทนุ เงื่อนไขและ
ข้อก าหนดในสญัญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพนัอยู่ รวมทัง้ข้อจ ากดัทางกฎหมาย ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่าง
มีนยัส าคัญ ทัง้นีบ้ริษัทจะน ามติของคณะกรรมการบริษัทที่อนมุติัให้จ่ายเงินปันผลเสนอเพื่อขออนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแต่
เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร
พอจะท าเช่นนัน้ได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวต่อไป 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจดัการ (ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2561) 

 

หมายเหต:ุ       1 บริษัทวา่จ้างบริษัท บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2561 เป็นรายไตรมาส 
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โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้ บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิที่มี
คณุสมบติัครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี ้

 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

8.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

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

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 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. นายผดงุเดช อินทรลกัษณ์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
9. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกรูศรี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
10. นายสรัุตน์ ประลองศิลป์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

โดยมีนางสาวสธุาทิพย์ จนัทรังษี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท ซึง่ได้รับการแต่งตัง้แทน นางสาวศรัณยา 
ธนาวดี ที่ได้ลาออกจากต าแหน่ง ตามมติคณะกรรมการบริษัท วนัที่ 13 ธันวาคม 2561 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท มีจ านวน  10 คน ซึง่เป็นจ านวนที่เหมาะสมกบัขนาดของกิจการ มีกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน ซึง่เป็นกรรมการอิสระ 5 คน โดยจ านวนของกรรมการอิสระเป็นจ านวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการที่มีอยู่ทัง้หมด  

ทัง้นี ้  รายชื่อ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้ น ของกรรมการทัง้หมดได้เปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปี 2561 นีแ้ล้ว 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ นายอดิศักด์ิ รักอริยะพงศ์ นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ กรรมการ 2 ใน 3 คนนีล้ง
ลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษัท  

ในกรณีที่เป็นการลงนามในสญัญาเช่าที่ดินและสญัญาให้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้าตลอดจนด าเนินการใดๆ 
ทัง้ปวงเท่าที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับสญัญาดังกล่าวจนเสร็จการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการด าเนินการจดทะเบียน
สญัญาดังกล่าวกับหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องและลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกับการจดทะเบียนนัน้ ให้นายนที อ่อนอิน         
ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษัท 

 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการ

จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก 
และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้  

 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา 

  บริษัทได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส  โดยให้ประธานกรรมการเป็น
ผู้ เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีจ าเป็นกรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียก
ประชุมกรรมการได้ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทัง้สิน้  9 ครัง้ โดยจ านวนครัง้ที่กรรมการได้เข้าร่วม
ประชมุเป็นดงันี ้

ชื่อ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม /                
การประชุมทัง้หมด 

(ครัง้) 

1. นายนที  อ่อนอิน ประธานกรรมการ 9/9 
2. นายอดิศกัด์ิ รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการ 8/9 
3. นายอนนัท์   รักอริยะพงศ์ กรรมการ  9/9 
4. นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ กรรมการ 7/9 
5. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการ 9/9 
6. นางนิรัชรา ศิริอ าพนัธ์กลุ กรรมการอิสระ 8/9 
7. นายธนา           เธียรอจัฉริยะ กรรมการอิสระ  5/9 
8. นายผดงุเดช      อินทรลกัษณ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 9/9 
9. นางสาวกลัณิการ์ ตริยางกรูศรี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 9/9 
10. นายสรัุตน์ ประลองศิลป์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  9/9 

ในปี 2561 บริษัทมีการก าหนดตารางการประชมุคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และแจ้งให้กรรมการ
บริษัททุกท่านทราบในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 เพื่อให้ทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ  



59 

 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท   

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

1. จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิน้สดุรอบระยะเวลา
บญัชีของบริษัท โดยบริษัทควรจดัสง่หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการบริษัท และหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นรวมทัง้วาระการ
ประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร และต้องไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่
ก าหนดในข้อบงัคบัของบริษัท 

2. ให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะเมื่อมี
การพิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการที่มีนยัส าคัญ รายการที่มีนยัส าคัญควรรวมถงึ รายการได้มาหรือจ าหน่ายทรัพย์สิน
ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบส าคัญต่อบริษัท รายการซือ้หรือขายทรัพย์สินที่ส าคัญ การขยายโครงการลงทุน 
การพิจารณาและอนุมัติการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ การก าหนดระดับอ านาจ
ด าเนินการ และการก าหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสีย่งของกิจการบริษัท เป็นต้น 

3. ดแูลให้มีกระบวนการและการจดัการที่ชดัเจนและโปร่งใสเก่ียวกบัการท ารายการระหว่างบริษัทกบับุคคลที่
เก่ียวโยงกันของบริษัท และรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยต้องจดัให้มีกระบวนการอนุมติัรายการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและขัน้ตอนที่
ก าหนดในพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อีกทัง้กฎ ระเบียบ 
ประกาศ และข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

4. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทัง้ดูแลให้มี
ระบบการจัดเก็บเอกสารที่ท าให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง มีการควบคุมภายในการ
ตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสีย่งที่มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

5. จดัให้มีการท างบการเงิน ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของบริษัทให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทัว่ไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุติั 

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

7. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้า
ร่วมลงทนุกบัผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร 

8. พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนกุรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถงึการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ ตลอดจน
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
คณะอนกุรรมการชดุต่างๆ ที่แต่งตัง้  
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ทัง้นี ้การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้ 
คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนกุรรมการชดุต่างๆ 
ดงักลา่วสามารถพิจารณาและอนมุัติ รายการที่อาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสีย หรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท า
กับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไป ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
พิจารณาและอนมุติัไว้แล้ว  

ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
บคุคลอื่นปฏิบติัการแทนคณะกรรมการในเร่ืองใด การมอบหมายดงักลา่วต้องจัดท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือบนัทกึเป็น
มติคณะกรรมการในรายงานการประชมุคณะกรรมการอย่างชดัเจน และระบขุอบเขตอ านาจ หน้าที่ของผู้ รับมอบอ านาจไว้
อย่างชดัเจน  

9. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบคุคลอื่นใดปฏิบติัการอย่างหนึง่อย่าง
ใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและก ากับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บคุคล 
ดงักลา่วมอี านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการอาจ
ยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลงหรือแก้ไขการมอบอ านาจนัน้ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้บุคคลดังกล่าว สามารถพิจารณา และ
อนมุติัรายการที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้ง ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด
ที่จะท าขึน้กับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมั ติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ พิจารณาและอนุมติัไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการตามที่ก าหนดเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิที่ส าคัญของ
บริษัทจดทะเบียนตามประกาศ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือประกาศ อื่นใดของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

10. กรรมการและผู้ บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความ
เก่ียวข้อง ซึง่เป็นสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

11. กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกนัรับผิดต่อบุคคลที่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ  อัน
เกิดขึน้เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่ เป็นเท็จในสาระส าคัญหรือปกปิด
ข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระส าคัญตามที่ก าหนดในกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เว้นแต่กรรมการ
และผู้บริหารดงักลา่วจะพิสจูน์ ได้ว่าโดยต าแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึง ความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควร
ต้องแจ้งนัน้ 

12. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการ หรือผู้บริหาร ใช้
ข้อมลูภายในของบริษัท และของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทัง้ที่ได้มาจากการกระท าตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรือ
อาจมีผลกระทบเป็นนัยส าคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

13. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทรวมถึงบุคคลที่เก่ียวข้องของกรรมการและผู้บริหารดงักล่าวมีหน้าที่ แจ้ง
ให้บริษัททราบถงึความสมัพนัธ์ และการท าธุรกรรมกบับริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
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ขดัแย้งทางผลประโยชน์ และหลกีเลีย่งการท ารายการที่อาจก่อให้ เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท บริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วมดงักลา่ว 

การประเมินตนเองของกรรมการบริษัท  

บริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี ซึ่งเป็นการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทัง้คณะ โดยบริษัทจะน าส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
ประจ าปี 2561 ให้แก่ทกุท่าน โดยมีจดุประสงค์ให้กรรมการแต่ละคนได้ทบทวนการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษัท และ
ชีใ้ห้เห็นถึงประเด็น อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึน้ในปีที่ผ่านมา ทัง้นี ้ผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการจะเป็นเคร่ืองมือ
สะท้อนให้ฝ่ายจดัการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเก่ียวกับการบริหารการประชมุคณะกรรมการบริษัท อีกทัง้ยงัน าไปใช้
เพื่อการปรับปรุงการปฏิบติัหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละปี เพื่อให้การท างานของคณะกรรมการมีประสทิธิผลสงูสดุ 

แนวทางการประเมิน: มีการประเมินทัง้สิน้ 4 หมวด ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ       (2) 
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชมุคณะกรรมการ และ (4) การท าหน้าที่ของกรรมการ 
โดยคะแนนเฉลีย่ของทกุหมวด คือ 4.31 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 
8.1.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 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 และมีนางสาวสธุาทิพย์ จนัทรังษี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ได้รับแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ 
ซึง่เมื่อพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนเป็น
กรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบคุคลที่เป็นกรรมการ
ตรวจสอบแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 

 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา 
บริษัทได้ก าหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุไตรมาส แต่ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ อาจเรียกประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน 
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ผู้สอบบญัชี หรือ ประธานกรรมการบริษัทให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จ าเป็นต้องหารือร่วมกนั ตลอดจนกรณีที่บริษัทต้อง

เข้าท า รายการเก่ียวโยงกนั หรือรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยจ านวนครัง้ที่กรรมการตรวจสอบได้เข้า
ร่วมประชุมเป็นไปตามตารางนี ้ทัง้นี  ้คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ไว้ในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

 

ชื่อ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วม

ประชุม /     การประชุม
ทัง้หมด (ครัง้) 

1. นายผดงุเดช  อินทรลกัษณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
2. นางสาวกัลณิการ์  ตริยางกูรศรี กรรมการตรวจสอบ 4/4 
3. นายสรัุตน์  ประลองศิลป์ กรรมการตรวจสอบ 4/4 

 
ในปี 2561บริษัทมีการก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และแจ้งให้

กรรมการตรวจสอบทุกท่านทราบในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 เพื่อให้กรรมการตรวจสอบทกุท่านสามารถจัดสรรเวลา
เพื่อเข้าร่วมการประชมุได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ  

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่ รับผิดชอบ
เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบคุคลดังกล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น 
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
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ผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานส าคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ 
บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี  ้

• ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

• ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

• จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

• ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าที่ตามกฎบตัร (Charter) 

• รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท า
ดังต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 

• รายการที่เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

• การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบการควบคมุภายใน 

• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หรือ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

• หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคหนึ่งต่อส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลกูจ้างของ
บริษัทมาร่วมประชุมหารือ ชีแ้จง หรือตอบข้อซักถามในเร่ืองที่เก่ียวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การปรึกษาหารือผู้ เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ เชี่ยวชาญซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกเป็นครัง้คราวในกรณีจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท การขอให้พนักงานของบริษัทส่งเอกสารหลักฐาน
เก่ียวกับกิจการของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเร่ืองต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่
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ความรับผิดชอบส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี การมอบหมายให้พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนกระท าการใดๆ 
ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถงึการด าเนินการต่างๆ ที่กลา่วแล้ว 
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับบริษัทย่อยเท่าที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อ านาจหน้าที่จะเปิดช่องให้
ด าเนินการได้ 
 

บริษัทยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงได้ว่าจ้างบริษัท บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายใน ของบริษัทประจ าปี 2561 ซึง่เป็นบคุคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กบับริษัท โดยท าหน้าที่ตรวจสอบระบบ
การควบคมุภายในของบริษัทเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอเหมาะสม 

 

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุปี โดย
ในปี 2561 นัน้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 4 หมวด ได้แก่ (1) คณุสมบติัและความ
เป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ (2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  (3) การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และ (4) การได้รับข้อมูลจากบริษัทและการฝึกอบรม โดยคะแนนเฉลี่ยของทุกหมวด คือ 4.46 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 

(2) คณะกรรมการบริหาร 

ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 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 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องพิจารณาจากประวติัการศกึษา และ
ประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบคุคลนัน้ๆ โดยกรรมการบริหารจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบติั
และมีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด หรือที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก กรรมการบริหารคนใดจะ
ลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตัง้แต่วนัที่ใบลาออกไปถงึบริษัท และในกรณีที่ต าแหน่ง
กรรมการบริหารว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลอืกบคุคลใดบคุคลหนึง่ซึง่มีคุณสมบติัเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน 
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การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารในปีที่ผ่านมา 

การประชุมคณะกรรมการบริหารจะจัดให้มีหรือเรียกประชมุได้ตามที่เห็นสมควร แต่การประชุมตามปกติ ต้อง
จดั ขึน้อย่างน้อยเดือนละหนึง่ครัง้ โดยให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่มีเหตจุ าเป็น
ไม่สามารถประชุมได้ ในกรณีจ าเป็นกรรมการบริหารตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการบริหารเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารได้   

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวมทัง้สิน้ 13 ครัง้ โดยจ านวนครัง้ที่กรรมการบริหารได้เข้าร่วม
ประชมุเป็นดงันี ้

ชื่อ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
1. นายอดิศกัด์ิ รักอริยะพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร  13/13 
2. นายอนนัท์  รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 13/13 
3. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 12/13 
4. นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 13/13 
5. นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 13/13 

 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

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

1.    น าเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถงึกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษัท 
การขยายกิจการ การก าหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลัน่กรอง ข้อเสนอ
ของฝ่ายบริหารเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุัติต่อไป 

2.  ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัท และติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย 
แผนงาน เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และงบประมาณที่ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 

3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส าคัญๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีตามที่จะ
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมี มติอนมุติัในหลกัการไว้แล้ว 

4. พิจารณาอนมุติัการกู้ ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสนิเชื่อ หรือการขอสนิเชื่อใด ๆ ของบริษัทส าหรับระยะเวลาไม่
เกิน 5 ปี แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท แต่ไม่เกินสดัส่วนหนีส้นิต่อทนุที่ได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการ
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บริษัท และกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลกัประกัน ยกเว้นที่ดิน และอาคารโรงงาน ต้องน าเสนอขออนมุัติจาก
คณะกรรมการบริษัท  

5. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ าปี เพื่ อ
เสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุติัก่อนน าเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นต่อไป 

6. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารขององค์กร รวมถงึการแต่งตัง้ ว่าจ้าง โยกย้าย เลกิจ้าง ก าหนดเงิน
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผู้บริหารตัง้แต่ระดบัผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึน้ไป ยกเว้นต าแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

7. มีอ านาจในการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอ านาจตามที่คณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก 
เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจนัน้ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไม่มี ลกัษณะเป็นการ 
มอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้ผู้ รับมอบอ านาจ จากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติั รายการที่ตนหรือบุคคล
ที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย 
และ/หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอ านาจอนมุัติการด าเนินการในเร่ืองดังกลา่ว โดยเร่ืองดงักลา่วจะต้อง
เสนอต่อที่ประชมุ คณะกรรมการและ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนมุติัต่อไป ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการที่
เป็นไป ตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือตลาด 
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด 

8.    ปฏิบติัหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

 

การประเมินตนเองของกรรมการบริหาร    

เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทัง้คณะ โดยก าหนดให้มีการประเมินเป็นประจ า
ทุกปี โดยบริษัทจะน าส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารประจ าปี 2561 ให้แก่ทุกท่านโดยมีจุดประสงค์ให้
กรรมการแต่ละคนได้ทบทวนการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริหารและช่วยให้เห็นถึงประเด็น อปุสรรคต่างๆ ที่เกิดขึน้ ใน
ปีผ่านมาและวิเคราะห์การด าเนินงานว่าเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้หรือไม่อย่างไร  ทัง้นี ้ ผลคะแนน
และข้อคิดเห็นของกรรมการบริหารจะเป็นเคร่ืองมือสะท้อนให้ฝ่ายจัดการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเก่ียวกับการ
บริหารการประชมุคณะกรรมการบริหาร อีกทัง้ยงัน าไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารในแต่
ละปี เพื่อให้การท างานมีประสทิธิผลสงูสดุ  

แนวทางการประเมิน: มีการประเมินทัง้สิน้ 4 หมวด ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร (2) 
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (3) การประชมุคณะกรรมการบริหาร และ (4) การท าหน้าที่
ของกรรมการบริหาร  โดยคะแนนเฉลีย่ของทกุหมวด คือ 4.4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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8.2 คณะผู้บริหาร 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร มีจ านวน 9 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   

6. นายอเนก             ลาภสขุสถิต ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 

7. นางญาตา            อ่อนอิน ประธานเจ้าหน้าที่พฒันานวตักรรม 

8. นางสาวศรัณยา     ธนาวดี เลขานกุารบริษัทและผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 
(ลาออกจากต าแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 13 ธันวาคม 2561) 

9. นางสาวสธุาทิพย์  จนัทรังษี เลขานกุารบริษัทและผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน (New Business 
Partnership) 

(ไดร้ับแต่งตัง้เป็นเลขานุการบริษัท ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ วนัที่ 13 ธันวาคม 2561) 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานบริษัท 

1. ศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุ โดยมีมลูค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท 

2. อนมุติัการลงทนุในโครงการใหม่ โดยมีมลูค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท 

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

4. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ส าหรับผู้ บริหารระดับสูง โดยต้องลงนามร่วม กับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

5. พิจารณาการตดัจ่าย มีมลูค่าไม่เกิน 8 ล้านบาท โดยในการด าเนินการดงักล่าว ประธานบริษัทต้องรายงาน 
ให้คณะกรรมการบริษัททราบเฉพาะรายการที่มีมูลค่าเกิน 5 แสนบาท 

6. อนมุติัการจ่ายเงินตามสญัญา หรือข้อตกลง (ตามงบประมาณที่ได้รับอนมุติั) ทัง้นี ้โดยไม่จ ากดัวงเงิน 

7. อนมุติัการจดัเลีย้งรับรอง และการบริจาคเงิน มีวงเงินสงูสดุไม่เกิน 1 ล้านบาท 

8. อนมุติัการลงทนุด้านการเงินระยะสัน้ (ไม่เกิน 1 ปี) 

9. อนุมัติการจัดหา การเข้าท าสญัญา และการด าเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ทัง้นี ้โดยไม่จ ากดัวงเงิน 

10. ด าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท     
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ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริษัทนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้ประธานบริษัทหรือผู้ รับมอบอ านาจจากประธานบริษัทสามารถอนุมติัรายการที่ตนหรือ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัท
ย่อย และ/หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง ซึง่ประธานบริษัทไม่มีอ านาจอนมุัติการด าเนินการในเร่ืองดังกล่าว โดยเร่ืองดงักล่าวจะต้อง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่
เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด  
 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. เป็นผู้ก ากบัให้มีการปฏิบัติงานให้ถกูต้องตามระเบียบข้อบงัคับการท างานของบริษัท หากมีข้อสงสยัให้เป็น

ผู้วินิจฉยั หากมีเหตผุลความจ าเป็นต้องแก้ไขระเบียบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุติั 

2. มีอ านาจในการออกค าสัง่ ก าหนดหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และวิธีปฏิบติังานตามความเหมาะสม 

3. สามารถมอบอ านาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้ แต่ยังคงรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้ รับมอบ 

อ านาจช่วงนัน้ด้วย 

4. ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกับคณะกรรมการบริษัท และรับมาปฏิบัติ บริหารจัดการ เพื่อ

ให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

5. บริหารจดัการงานทกุๆด้าน ตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย และกลยทุธ์ 

6. ดแูลให้บคุลากรในฝ่ายต่างๆสามารถด าเนินการให้สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์และเป้าหมายของแต่ละฝ่าย

ได้อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล รวมถงึพฒันาบคุลากรอย่างต่อเนื่อง 

7. พัฒนาองค์กรให้มีผลการด าเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม ่าเสมอ 

ต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยัง่ยืน 

8. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็น

รายไตรมาส 

9. ศึกษาโอกาสในการลงทุนโครงการใหม่ๆที่ดี โดยท าการศึกษาทางด้านเทคนิค และด้านการเงินอย่าง

เหมาะสม และครบถ้วนเพื่อประกอบการตดัสนิใจ 

10. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัท 

11. ด าเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ ได้ รับอนุมั ติจาก

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 

12. จดัท านโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษัท เพื่อน าเสนอต่อ

คณะกรรมการ บริหาร เพื่อพิจารณาอนมุติัต่อไป 
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8.3 เลขานุการบริษัท 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติ มีมติแต่งตัง้นางสาวสธุาทิพย์ จนัทรังษี ด ารงต าแหน่งเลขานกุารบริษัท 
แทนนางสาวศรัณยา ธนาวดี ที่ได้ลาออกจากต าแหน่ง โดยให้มีผลตัง้แต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 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 

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ก. กรรมการ 

ส าหรับปี 2561 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2561 อนมุติัให้ก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนไม่เกิน 9,000,000 บาท ดงันี ้

1. ค่าตอบแทนรายปี และเบีย้ประชุม 
1.1 ค่าตอบแทนรายปี 

(1)  ประธานกรรมการ   จ านวน  168,000 บาท (ต่อปี) 
(2)  กรรมการ    จ านวน 168,000 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) 

อตัราค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 เป็นอตัราที่เพิ่มขึน้จากอัตราค่าตอบแทนราย
ปีที่คณะกรรมการบริษัทได้รับในปี 2560 ในขณะที่ค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมี
อตัราเท่าเดิม   
 

2. บ าเหน็จกรรมการ : พิจารณาจากผลก าไรสทุธิประจ าปี 2561 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บริษัท โดยในปี 2561 คณะกรรมการได้พิจารณาให้ก าหนดบ าเหน็จกรรมการเป็นจ านวน 351,370 บาทต่อคน (คิดเป็น
ร้อยละ 0.10 ของก าไรสทุธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่จากงบการเงินรวม) 
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ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดงันี ้   
 

 ปี 2560 ปี 2561 
 กรรมการ 

บริษัท 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

บ าเหน็จ
กรรมการ 

กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

บ าเหน็จ
กรรมการ 

1. นายนที อ่อนอิน 319,000 - 400,510 410,000 - 351,370 
2. นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ 264,000 - 400,510 360,000 - 351,370 
3. นายอดิศักด์ิ รักอริยะพงศ์ 284,000 - 400,510 340,000 - 351,370 
4. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 284,000 - 400,510 360,000 - 351,370 
5. นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ 284,000 - 400,510 320,000 - 351,370 
6. นางนิรัชรา ศิริอ าพนัธ์กุล 284,000 - 400,510 340,000 - 351,370 
7. นายธนา เธียรอจัฉริยะ 224,000 50,000 400,510 280,000 - 351,370 
8. นายผดงุเดช อินทรลกัษณ์ 140,000 50,000 166,879 360,000 100,000 351,370 
9. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกรูศรี 264,000 80,000 400,510 360,000 80,000 351,370 
10. นายสรัุตน์ ประลองศิลป์ 284,000 60,000 400,510 360,000 80,000 351,370 

รวม 2,631,000 240,000 3,771,469 3,490,000* 260,000 3,513,700 

หมายเหตุ : *รวมค่าเบีย้ประชุมจากการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2561 จ านวน 1 ครัง้ 

คณะกรรมการบริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ 

 
ข. ผู้บริหาร 
 
ในปี 2560 – 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ดงันี  ้

ค่าตอบแทน 
ปี 2560 ปี 2561 

จ านวนราย ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

จ านวนราย ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

เงินเดือน โบนสั และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงิน
สมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ ผลประโยชน์หลงั
ออกจากงาน ประมาณการผลประโยชน์ระยะ
สัน้  

6 36.66 6 55.71 

อนึง่ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยทางอ้อมจะไม่ได้
รับค่าตอบแทนในการด ารงต าแหน่งในบริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยทางอ้อมอีก 

 

3. ค่าตอบแทนอ่ืน  
นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารในรูปของค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินข้างต้นแล้ว เมื่อวนัที่ 26 

เมษายน 2561 บริษัทได้รับอนมุัติจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นให้ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ
บริษัท ประเภทระบชุื่อผู้ ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่ผู้บริหาร (รวมถงึผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ) และ
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พนกังานของบริษัท ครัง้ที่ 2  (“ใบส าคัญแสดงสทิธิ” หรือ “SAPPE-WA2”) จ านวน 4,070,000  หน่วย โดยมีราคาเสนอ
ขาย 20.56  บาทต่อหน่วย และใบส าคญัแสดงสทิธิมีอาย ุ4 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยใบส าคญัแสดง
สทิธิ 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญั 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเงื่อนไขการปรับสทิธิ โดยสทิธิในการซือ้
หุ้นดงักลา่วสามารถใช้สทิธิได้ในวนัท าการสดุท้ายของเดือนมิถนุายนและเดือนธันวาคมของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายขุอง
ใบส าคัญแสดงสทิธิ 

 
8.5 บุคลากร 
ก. จ านวนบุคลากร  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จ านวนทัง้สิน้ 545 คน 

และ 577 คน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามข้อ.ข ผู้บริหาร) โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดงันี ้  
 

 จ านวนพนักงาน (คน) ณ วันที่ 

สายงาน 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

 ประจ า ชั่วคราว ประจ า ชั่วคราว 

บริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) 481 64 499 78 

   วิจยัและพฒันา 13 - 15 - 

   การตลาด-พฒันาและออกแบบตราสนิค้าและผลิตภัณฑ์ 13 - 12 - 

   การตลาด-บริหารจัดการและจดัจ าหน่าย 11 - 13 - 

   ขายในประเทศ 11 - 14 - 

   ธุรกิจต่างประเทศ 18 - 20 - 

   กลยทุธ์และการเงิน 30 - 31 - 

   สนบัสนนุองค์กร  35 7 39 8 

   จดัสง่และคลงัสินค้า 58 - 60 - 

   ปฏิบติัการ 282 57 289 70 

   เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 - 6 - 

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  - - - - 
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สรุปจ านวนโดยแยกตาม สายงาน ดังนี ้(รวมกรรมการและผู้บริหารตามข้อ ข.) 
 

 
สายงาน 

จ านวนพนักงานแยกตามสายงาน 
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

จ านวน (คน) (%) จ านวน (คน) (%) 
ส านักงาน 142 26% 142 25% 
โรงงาน 410 74% 435 75% 

รวมทัง้สิน้ 552 100% 577 100% 
 

สรุปสัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ อายุ  และ ระดับ มีรายละเอียดดังนี ้

 
จ าแนกตามเพศ 

จ านวนพนักงานแยกตามเพศ 
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

จ านวน (คน) (%) จ านวน (คน) (%) 
ชาย 261 47% 259 45% 
หญิง 291 53% 318 55% 

รวมทัง้สิน้ 552 100% 577 100% 
 

 
จ าแนกตามอายุพนักงาน 

จ านวนพนักงานแยกตามอายุ 
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

จ านวน (คน) (%) จ านวน (คน) (%) 
น้อยกว่า 30 ปี 221 40% 198 34% 
30-50 ปี  315 57% 356 55% 
มากกว่า 50 ปี 16 3% 23 4% 

รวมทัง้สิน้ 552 100% 577 100% 
 

 
จ าแนกตามระดับต าแหน่ง 

จ านวนพนักงาน ตามระดับต าแหน่ง 
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

จ านวน (คน) (%) จ านวน (คน) (%) 
พนักงานทั่วไป  441 80% 463 80% 
ผู้จดัการแผนก 89 16% 94 16% 
รองผู้อ านวยการ 10 2% 11 2% 
ผู้อ านวยการและสูงกว่า 12 2% 9 2% 

รวมทัง้สิน้ 552 100% 577 100% 
          

ข. ค่าตอบแทนพนักงาน 

ในปี  2560 และปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานรวมเป็นเงินจ านวน 334.02 ล้านบาท และ 344.15 
ล้านบาท ตามล าดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินประกันสงัคม เงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพ และ
อื่นๆ 
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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 และเพื่อสร้างหลกัประกันให้กับพนักงานและครอบครัวในกรณีที่พนักงาน
เกษียณอาย ุเสยีชีวิต หรือ ลาออกจากการเป็นพนกังานของบริษัท   ในปี 2560  บริษัทมีการทบทวนสทิธิประโยชน์อตัราสว่นเงิน
สมทบส่วนของนายจ้าง โดยการปรับเพิ่มอตัราส่วนเงินสมทบตามอายุงานของพนักงาน  โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทฯ
ต่างๆ  ในอตุสาหกรรมเดียวกนั   หรือใกล้เคียงกนั 
 

ง. ค่าตอบแทนอื่น 
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นให้ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดง

สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ประเภทระบุชื่อผู้ ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารที่
ด ารงต าแหน่งกรรมการ) และพนกังานของบริษัท ครัง้ที่ 2  (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ” หรือ “SAPPE-WA2”) จ านวน 4,070,000  
หน่วย โดยมีราคาเสนอขาย 20.56  บาทต่อหน่วย และใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุ 4 ปี นับตัง้แต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสทิธิ 
โดยใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญั 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเงื่อนไขการปรับสทิธิ โดย
สทิธิในการซือ้หุ้นดงักลา่วสามารถใช้สทิธิได้ในวนัท าการสดุท้ายของเดือนมิถนุายนและเดือนธันวาคมของแต่ละปีปฏิทิน ตลอด
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 
 

จ. นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทมุ่งเน้นการพฒันาเพิ่มขีดความสามารถของพนกังานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศกัยภาพประสทิธิภาพการ

ท างานโดยมุ่นเน้นให้พนกังานมีความรู้ ความสามารถ รองรับและเตรียมความพร้อมกบัการเปลีย่นแปลงที่รวดเร็ว  ความ
ท้าทาย เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขนัทาง ธุรกิจ และด้วยบริษัทยดึมัน่พนัธกิจว่า We better people’s lives through 
our innovative spirits : เราจะท าให้ชีวิตของผู้คนดีขึน้ ผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา บริษัทจงึให้ความส าคญักบั
คณุภาพชีวิตที่ดีของพนกังานในทกุด้าน  ตลอดจนสง่เสริมให้พนกังานทกุคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวตักรรมให้กบั
องค์กร  ด้วยพนกังานทกุคนในองค์กรถือเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคลือ่นองค์กร บริษัทงจึงส่งเสริมในเร่ืองการสร้าง
นวตักรรมด้านคนให้แก่พนกังานทกุคน โดยมุ่งเน้นการสร้างผู้น าในการพฒันาวฒันธรรมองค์กรและเป็นก าลงัหลกัในการ
ผลกัดนัด้านนวตักรรมใหม่ๆให้กบัองค์กร บริษัทปรับกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ Learning Performance  และมุ่งสูค่วาม
ช านาญ Expertise อนัจะน าไปสู่การสร้างสรรค์นวตักรรม ซึง่เป็นกลยทุธ์ในการพฒันากระบวนการท างานให้สอดคลองกบั
เป้าหลกัขององค์กร และจะท าการพฒันาหลกัการนีอ้ย่างต่อเนื่อง  บริษัทมีความตัง้ใจที่จะสร้างองค์กรให้ เติบโตด้วย
นวตักรรม ท าด้วยความสขุ เพราะบริษัทเชื่อว่านวัตกรรมเป็นสิง่ที่จะท าให้บริษัท พนกังาน ลกูค้า คู่ค้า ผู้ ถือหุ้น สงัคมและ
ชมุชนมีการเติบโตอย่างยัง่ยืน   

บริษัทมีนโยบายในการพฒันาศักยภาพผู้บริหารและพนกังานอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตัง้ใจที่จะสร้างให้
พนกังาน เติบโตด้วยนวตักรรม ท าด้วยความสขุ  จงึมุ่งเน้นการพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) ซึง่เป็นชดุของ
กิจกรรมและกระบวนการที่ด าเนินไปตลอดการท างานในสายอาชีพของบคุลากร โดยปลกูฝ่ังให้พนกังานมีแนวคิดในการ
พฒันาตนเองอยู่เสมอเพื่อเพิ่มมลูค่าให้กบัตนเองและองค์กร การพฒันาทกัษะมีแนวทางด้วยกนั 2 แนวทาง และยดึ
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หลกัการพฒันาตามกฎ 70:20:10 (Berkelley,2017) คือ การจดัการศกึษาและฝึกอบรม (Education and Training) และ 
การสร้างประสบการณ์เพื่อให้เกิดการพฒันา   (Development  experiences) 

การพฒันาตามกฎ 70:20:10 (Berkelley,2017) เป็นการพฒันาที่เน้นการการเรียนรู้ 70%:จากกิจกรรมและการ
เรียนรู้ในที่ท างาน เช่น การจดัโครงการ  การท างานในทีมข้ามสายงาน (Cross Functional Learning) การหมนุเวียนงาน 
เป็นต้น 20%:จากการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้อื่น ซึ่งรวมถงึการมีพี่เลีย้ง การสอนงาน การมีส่วนร่วม การเป็นผู้น า 10%: จากการ
ฝึกอบรม รวมถงึการเรียนรู้ในห้องเรียน การสมัมนา การประชุม เป็นต้น  
บริษัทเน้นการออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบรวดเร็ว (Faster Learning)  เพื่อน าไปสูว่ิธีการที่จะเปลีย่นแปลงได้เร็วขึน้
และดีขึน้ (Faster & Better)  เพื่อให้พนกังานเกิดการเรียนรู้สูก่ารแก้ไขปัญหา การตดัสนิใจ และการบริหารจัดการด้านภาวะ
ผู้น า โดยเฉพาะการพฒันาเฉพาะเจาะจงของแต่ละหน่วยงานและของแต่ละบคุคล ด้วยระบบการประเมินผลรูปแบบใหม่ 
แผนปฏิบติัการและพฒันา (WDP: Work  Development  Plans) ซึง่ท าให้พนกังานได้ประเมินตนเองและบอกถึงความ
ต้องการในการพฒันาตนเองให้กบัผู้บงัคบับัญชารู้และวางแผนการพฒันาร่วมกนั ท าให้พนกังานได้มีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการพฒันาตนเอง  เพื่อให้เกิดความผกูพนัในองค์กร  พฒันาพนกังานทกุคนทกุระดบัอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้
แนวทาง Competency Based ให้ตรงต่อเป้าหมายและสร้างให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการน าไปใช้ในการท างานได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ  ด้วยความมุ่งเน้นการสร้างนวตักรรมในด้านคน ในทกุหลกัสตูรของบริษัทก าหนดให้มีเนือ้หาที่เก่ียวข้องหรือ
มีกิจกรรมที่สร้างให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และความสนกุ ซึง่สร้างให้พนกังานเกิดความพงึพอใจ จงูใจให้พนกังานเข้าร่วม
ในการอบรมและกิจกรรมต่างๆที่บริษัทจัดเป็นอย่างดีอนัจะน าไปสู่การสร้างสรรค์นวตักรรมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
นวตักรรมด้านผลติภัณฑ์ นวตักรรมในด้านกระบวนการการท างาน และ นวตักรรมทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ  โดยมุ่งเน้น
สง่เสริมความรู้สู่การปฏิบติัได้จริงด้วยรูปแบบ Action Learning ตลอดจนปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล ใน
การปฏิบติังาน รวมถงึเสริมคณุค่าทางปัญญา  เพื่อให้พฒันาพนกังานไปสู่การเป็นนักนวตักรในอนาคต 
 

ในปี 2561  บริษัทจดัให้มีการฝึกอบรมและโครงการส าหรับพนกังาน ดงันี ้ 
1. การพัฒนาทักษะทางด้านการบริหารธุรกิจ (Business Acumen) เช่น หลกัสตูรกลยทุธ์และการทิศ

ทางการด าเนินธุรกิจ (Strategic Thinking)  หลกัสตูรการคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking) 
2. การพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสาร (Communication)  เช่น หลกัสตูรการสือ่สารด้วยภาพ (Visual  

Communication) หลกัสตูรการสือ่สารในสถานการณ์วิกฤต (Crucial Conversation) 
3. การพัฒนาทักษะทางด้านภาวะผู้น า (Leadership)  เช่น หลกัสตูรการโค้ช (Coaching skill) 

หลกัสตูรการบริหารความหลากหลาย  (Diversity Management) หลกัสตูรการเป็นวิทยากร (Train the Trainer) 
4. การพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถสูง (Succession plan) เป็นโปรแกรมส าหรับกลุม่พนักงานที่มี

ความสามารถสงูเป็นต าแหน่งที่มีบทบาทในการบริหารและเป็นกลุ่มพนกังานที่จะเติบโตในต าแหน่งระดบัสงูในอนาคตโดย
มีวตัถปุระสงค์การพฒันาเพื่อยกระดบัความสามารถและเพิ่มศกัยภาพ โดยมีการด าเนินการตามกระบวนการพฒันา
ประกอบด้วยการคดักรองตามกระบวนการที่ก าหนดและการออกแบบโปรแกรมการพฒันาโดยเน้นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงผ่าน Action-based Learning ด้วยการจดัท าโครงการ และเสริมด้วยการฝึกอบรม การเรียนรู้พฒันาด้วย
ตนเองโดยมีการออกแบบรูปแบบการประเมินผลแบบ 360 องศา และการประเมินจากผู้ เข้าร่วมโครงการโดยตรง 
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นอกเหนือจากการหลกัสตูรการอบรม บริษัทจดัโครงการต่าง ๆ เพื่อให้พนกังานได้เข้าร่วมเป็นการฝึกทักษะที่ได้
เรียนรู้มาผ่านกิจกรรม เช่น   

1. โครงการน าเสนอความคิดสร้างสรรค์นวตักรรม เพื่อเป็นการพัฒนาเพิ่มศกัยภาพยกระดบัความสามารถ 
ความคิดสร้างสรรค์ การมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนักบัเพื่อนพนกังานที่ไม่ได้อยู่ในแผนกเดียวกนั รวมกลุ่มกนัเพื่อสร้างสรรค์
นวตักรรมใหม่ๆ โดยการที่บริษัทได้ให้ความรู้  สร้างแนวความคิด และ Coach บคุลากรภายในการให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษา และมีการประกวด  

2. โครงการ  KAIZEN   (Productivity Improvement)  บริษัทเลง็เห็นปัจจยัส าคัญในการสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขนัทางธุรกิจขององค์กร สิง่ที่ส าคัญคือความสามารถในการเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพและมีต้นทนุที่เหมาะสม  
เพื่อเพิ่มผลติภาพขององค์กรโดยรวม สอดคล้องกบันโยบายที่ผู้บริหารก าาหนด บริษัทสง่เสริมให้พนกังานทุกคนได้มีสว่น
ร่วมในการเสนอความคิดเห็น ใช้ศักยภาพของตนเองท าให้งานเกิดการปรับปรุงงานน าไปสูแ่นวทางการท างานในรูปแบบ
ใหม่ที่มีประสทิธิภาพมากขึน้ในทกุด้าน  (Product, Service, Process) จนถงึการสร้างนวัตกรรม ที่เป็นของบริษัทเอง และ
จดัให้มีการฝึกอบรมความรู้ด้านการปรับปรุงงาน (Productivity Improvement) ให้มีการปรับปรุงงานตลอดเวลา 
นอกจากนีย้งัมีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการประกวดผลงานปรับปรุงที่ยอดเย่ียมรวมถงึการแบ่งปันความรู้ 
 
นอกจากนี ้  ยงัสง่เสริมการพฒันาพนกังาน โดยการจดัการอบรมให้พนกังานในทุกระดบัและสายงานอย่างต่อเนื่อง ทัง้ใน
เร่ืองที่เฉพาะเจาะจงกบัการปฏิบติังานของแต่ละฝ่าย เช่น หลกัสตูร ด้านการผลิต ด้านคณุภาพ การตลาด ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิง่แวดล้อมในการท างาน รวมถงึการให้ความรู้และปลกูฝังค่านิยมวฒันธรรมองค์กรในด้านจริยธรรมและ
ความโปร่งใส การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ผ่านโปรแกรม (New Comer) โดยเนือ้หาเกี่ยวกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
จริยธรรม และ นโยบายการก ากบัดแูลกิจการเพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ถงึหลกัการ ค่านิยม และ แนวปฏิบติัต่างๆ
แก่พนกังานเพื่อให้เกิดการยดึถือและน าไปปฏิบติัต่อไป 
 

นโยบายด้านสวัสดิการ  
บริษัทมีนโยบายการดแูลพนกังานให้มีสขุภาพอนามยัที่ดี มีความสขุในการท างาน บริษัทเชื่อว่าหากพนักงาน

ได้รับการดแูลอย่างดีจากบริษัท พนกังานจะเกิดความสขุในการท างานและสง่เสริมให้เกิดแรงผลกัดนัให้พนกังานสร้าง
ผลงานได้อย่างมีประสทิธิผลและประสทิธิภาพ ดังนัน้ บริษัทจึงให้ความส าคญัในเร่ืองการดแูลรักษาพนกังานที่มีความรู้
ความสามารถให้อยู่กบัองค์กรและปฏิบติังานให้บริษัทได้อย่างมีประสทิธิภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดแูลด้านสวัสดิการ 
ความมัน่คง และคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างเหมาะสม 

บริษัทยดึแนวทางการด าเนินนโยบายด้านสวสัดิการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยสรุปรายละเอียดดังนี  ้
1. บริษัทมีนโยบายให้พนกังานมีความสขุในการท างาน จงึได้จัดหาสถานที่ท าการส านักงานใหญ่ แห่งใหม่ 

โดยออกแบบพืน้ที่ท างานโดยมุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศและสิง่แวดล้อมที่ดี น่าท างาน   จดัมมุต่างๆให้พนกังานมีอิสระใน
การเลอืกนัง่ท างาน และ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสบายตาและ  น่าอยู่ และ อยากมาท างานทกุวนั  

2. จดัระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถกูสขุลกัษณะ ห้องน า้ที่สะอาด ห้องพยาบาล การบริการรถ  รับสง่ 
ถกูต้องตามกฎหมาย (ส าหรับพนกังานสว่นของโรงงาน) 

3. การก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กบัพนกังานด้วยความเหมาะสม เป็นธรรม อย่างทัว่ถึงโดย
พิจารณาจากอตัราเงินเฟ้อและข้อมูลเปรียบเทียบในอตุสาหกรรมเดียวกนั ตลอดจนปฏิบติัตามการประกาศการปรับอัตรา
ค่าแรงขัน้ต ่า และเป็นไปตามกฎหมายแรงงานก าหนด 
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4. การสร้างระบบการรับข้อมูลข่าวสารส่งเสริมให้พนกังานได้รับรู้ข้อมลูอย่างสม ่าเสมอผ่านระบบดิจิทลั 
5. การสง่เสริมเร่ืองอปุกรณ์ในการท างาน อปุกรณ์ส านกังาน รวมทัง้ระบบสารสนเทศที่ทนัสมัยให้เกิด

ประสทิธิภาพในการใช้งาน 
 

บริษัทจะเทียบเคียงกบัอตุสาหกรรมในลกัษณะเดียวกนั หรือใกล้เคียงกนั หรือตามที่กฎหมายก าหนดนอก  
จากนีบ้ริษัทสนบัสนนุให้พนกังานมีสว่นร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ตามที่กฎหมายก าหนด  เช่น คณะกรรมการสวัสดิการ  การ
จดัตัง้ชมรมคนรักสขุภาพด้านกีฬาประเภทต่างๆ  และสนัทนาการด้านต่างๆ  การมีคณะกรรมการลกูจ้างซึง่จะเป็นตวัแทน
ของพนกังานเข้ามาช่วยกลัน่กรองความต้องการและข้อแนะน าของพนกังาน ในเร่ืองการจัดสวสัดิการ และสถาน
ประกอบการและน าเข้าหารือในที่ประชุมกบัผู้บริหารของบริษัทเป็นประจ า 
 
 โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้เพิ่มเติมสวัสดิการเงินกู้ซือ้บ้านกบั ธนาคารอาคารสงเคราะห์  โดยได้รับอตัรา
ดอกเบีย้พิเศษ สว่นลดดอกเบีย้กรณีดอกเบีย้ลอยตวั และ การพิจารณาวงเงินให้กู้สงูสดุถงึ 100%  ซึง่ช่วยให้พนักงานที่
ต้องการซือ้ที่อยู่อาศยัได้รับประโยชน์ และ มีโอกาสในการมีบ้านเป็นของตนเองและครอบครัว อีกทัง้บริษัทฯ ยงัสง่เสริมให้
พนกังานมีสขุภาพดีโดยจดัให้มีโครงการ 90 วนัไขมนัฉนัเพื่อเธอ สง่เสริมให้พนกังานดแูลสขุภาพด้วยการออกก าลงัเมื่อ
พนกังานออกก าลงักายในทกุรูปแบบ เช่น การวิ่ง  การว่ายน า้   ป่ันจกัรยาน ด าน า้ ฯลฯ บริษัทฯ สมทบเป็นเงินให้เพื่อน าเงิน
ไปซือ้อปุกรณ์การแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลอีกด้วย   
 

นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  
บริษัทมีความมุ่งมัน่และตัง้ใจสร้างให้พนกังานท างานในบริษัทอย่างมีความสขุ ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมใน  

การท างานที่ดี จึงมีนโยบายที่ส าคัญในการด าเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน
ของพนกังานอย่างต่อเนื่อง  

บริษัทยดึแนวทางการด าเนินนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามยัในการท างานต่อเนื่องจาก 
ปีที่ผ่านมา โดยสรุปรายละเอียดดังนี ้

1. การค านงึถึงความปลอดภัยในการท างานถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทกุคน 
2. การปรับปรุงสภาพการท างานเพื่อความปลอดภัยของพนกังานทกุคน 
3. การจัดกิจกรรมเกี่ยวกบัความปลอดภัยในการท างาน 
4. การอบรมให้ความรู้พนกังานในทกุระดบัเพื่อให้เกิดการตระหนกัรู้ในเร่ืองความปลอดภัยในการท างาน ให้

ค านงึถงึเร่ืองความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สนิของบริษัทตลอดเวลาที่ปฏิบติังาน  
5. ก าหนดกฎระเบียบ ข้อบงัคบัเก่ียวกบัความปลอดภัย และ การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของ

ผู้บงัคบับัญชาทุกระดบัในการปฏิบติัตามระเบียบข้อบงัคบั 
6. สง่เสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือต่อมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ

ท างานของบริษัท 
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นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล  
การด าเนินการขององค์กรจะบรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้  บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน)  จงึวาง 

นโยบายการดแูลรักษาพนกังานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กบัองค์กร รวมทัง้จงูใจให้พนักงานใช้ศกัยภาพ ความรู้
ความสามารถของตนให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ โดยยดึหลกัคณุธรรม ความมีระเบียบวินัย ความสามคัคี 
และความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกนั 
 บริษัทได้ด าเนินการตามแนวนโยบายการบริหารทรัพยากรมนษุย์ที่ก าหนดไว้ดงันี  ้

1. การคัดเลอืกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมตรงตามคณุลกัษณะที่บริษัทต้องการ และคดัเลอืก
พนกังานให้ด ารงต าแหน่ง โอนย้ายเปลีย่นแปลงหน้าที่ ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏิบติั ค านงึถงึคุณสมบติัของแต่ละ
ต าแหน่งเป็นส าคญั 

2. การปฏิบติัต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม  
3. การสนบัสนนุและพฒันาพนกังานอย่างต่อเนื่อง 
4. การก าหนดค่าตอบแทนแก่พนกังานด้วยความเป็นธรรม ตามความเหมาะสมของสภาพการณ์และลกัษณะ

งาน  ผลการปฏิบติังานประกอบกบัความสามารถในการจ่ายของบริษัท 
5. การสง่เสริมให้พนกังานได้รับข้อมลูข่าวสารที่เก่ียวข้องอย่างสม ่าเสมอ 
6. การสง่เสริมและผลกัดนัให้พนกังานมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกบัค่านิยมขององค์กร(Core Values) เพื่อให้

เกิดการเปลีย่นแปลงด้านพฤติกรรมของพนักงานจนเป็นวฒันธรรมองค์กรซึง่จะน าไปสู่การขบัเคลือ่นองค์กรให้บรรลผุล
ตามแผนกลยทุธ์ 
   

พนักงาน   
ในด้านการดแูลพนกังานซึง่ถือว่าเป็นทรัพยากรบคุคลที่มีคณุค่าอย่างย่ิง บริษัทมีแนวนโยบายว่าพนกังานต้อง

ได้รับการปฏิบติัที่เป็นธรรม ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และ การพฒันาศกัยภาพ พร้อมกบัให้ความมัน่ใจใน
คณุภาพชีวิต ความปลอดภัยและสขุอนามยัในการท างาน รวมถงึจดัให้มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  เรืองผลตอบแทนบริษัทมี
แนวทางการพิจารณาจากความสามารถ ประสทิธิภาพ และการประเมินผลการปฏิบติังาน โดยมีความสอดคล้องกบัผล
ประกอบการของบริษัท  รวมถงึสมารถแข่งขนัได้ในอตุสาหกรรมเดียวกนั  การพฒันาศักยภาพของพนักงานนัน้  บริษัท
จดัให้พนกังานเข้ารับการอบรมในหลกัสตูรที่หลากหลายทัง้จากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสง่เสริมให้พนกังานพฒันา
ความรู้ความสามารถซึ่งมีความส าคัยอย่างย่ิง บริษัทจัดให้มีสถานที่ท างานทัง้สว่นของส านกังานและโรงงานอตุสาหกรรม
ที่มีความปลอดภัยและสขุอนามยัที่ดี โดยก าหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ตลอดจนก าหนดให้มีการเก็บสถิติอตัราการเกิดอบุติัเหต ุ อตัราการหยดุงาน และ อตัราการลาดเจ็บจากการท างานเพื่อ
น ามาวิเคราะห์และปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยของพนักงานอย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนี ้ บริษัทให้ความส าคญัและค านงึถงึหลกัสทิธิมนษุยชนจึงไม่มีนโยบายเลอืกปฏิบติัและให้ความเสมอ
ภาคทางโอกาสแก่พนักงานทกุคน รวมถึงพิจารณาการจ้างงานโดยไม่จ ากดัเชือ้ชาติ สผิีว เพศ ศาสนา สญัชาติ และ ความ
คิดเห็นทางการเมือง โดยดแูลและปฏิบติัต่อพนกังานทกุคนอย่างเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมถงึ จดัให้
พนกังานมีสว่นร่วมพฒันาชุมชนและสงัคมผ่านกิจกรรมเพื่อสงัคมและชมุชนที่หลากหลาย 
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นโยบายด้านธุรการ 
บริษัทมุ่งเน้นการสร้างทัศนียภาพ สภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้น่าอยู่  น่าท างาน  เพื่อสร้างให้เกิดการ

สร้างสรรค์ และน าไปสูก่ารสร้างขวญัและก าลงัใจที่ดี มีความปลอดภัยและสขุลกัษณะที่ดีในการท างาน ซึง่จะสง่ผลดีต่อ
ความรู้สกึของทกุคนในการผลกัดนัผลงานที่มีประสทิธิภาพ และสร้างความส าเร็จให้กบัองค์กรต่อไป 

บริษัท ด าเนินการตามนโยบายทางด้านธุรการอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยสรุปรายละเอียดดังต่อไปนี  ้
1. การจัดหาสถานที่และเปลีย่นแปลงสถานที่ตัง้ส านกังานใหญ่แห่งใหม่  โดยตัง้อยู่ไม่ไกลจากส านกังานเดิม  

โดยออกแบบพืน้ที่ท างานโดยมุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศและสิง่แวดล้อมที่ดี น่าท างาน   จดัมุมต่างๆ ให้พนกังานมีอิสระใน
การเลอืกนัง่ท างาน และ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสบายตาและ  น่าอยู่ และ อยากมาท างานทกุวนั 

2. การดแูลเร่ืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพืน้ที่บริษัทให้มีความสะอาด สบายตา และน่าอยู่เสมอ  
3. การจัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกสขุลกัษณะ ห้องน า้ที่สะอาด ห้องพยาบาล การบริการรถ  

รับสง่ ถูกต้องตามกฎหมาย (ส าหรับพนกังานส่วนของโรงงาน) 
4. การจัดระบบควบคมุการใช้อปุกรณ์ส านักงาน โทรศพัท์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร และระบบอินเตอร์เน็ต ให้เกิด

ประสทิธิภาพในการใช้งานสงูสดุ 

5. การสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัหน่วยงานภายนอกและลกูค้าผู้มาติดต่อ รวมทัง้การสร้างรัฐกิจสมัพนัธ์ที่ดี 
ถกูต้องตามกฎหมาย 

 
จ. นโยบายรักษาความลับการใช้ข้อมูลภายใน 
 
การป้องกนัข้อมูลภายในมีความส าคญัอย่างย่ิงต่อความส าเร็จของบริษัทฯ  รวมทัง้มีความส าคัญต่อความ

มัน่คงในอาชีพการงานของพนักงานทุกคนด้วย เพื่อให้การให้ข้อมลูข่าวสารต่อบคุคลภายนอกเป็นไปในแนวทางที่จะไม่
เกิดผลเสยีหายต่อธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ จงึก าหนดให้มีจรรยาบรรณเก่ียวกบัการรักษาความลบัและการใช้ข้อมลู
ภายในดงันี ้ 

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของ
บริษัทที่มีสาระส าคัญของบริษัท ซึง่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สว่นตัว  

2. บริษัท ได้ด าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัทของตนเอง 
คู่สมรส และ บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตร 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่น าความลบั และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
ฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บคุคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่า
จะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

4. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ท าการซือ้ขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพย์ของ
บริษัทโดยใช้ความลบัและ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัทฯ และหรือเข้าท านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลบัและ/หรือข้อมูลภายใน
ของบริษัทฯ อนัอาจก่อให้เกิดความเสยีหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อก าหนดนีใ้ห้รวมความถงึคู่สมรส
และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคบั
ดงักลา่วจะถือว่าได้กระท าผิดอย่างร้ายแรง  
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5. บริษัทได้ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมิชอบ (Insider Trading)  
โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานระดบัตัง้แต่ผู้ อ านวยการฝ่ายขึน้ไป และบุคคลที่เก่ียวข้องกบัข้อมูลภายใน ท าการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี และเป็น
เวลา 48 ชัว่โมง ภายหลงัข้อมลูสารสนเทศส าคญัถกูเปิดเผย 

6. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและพนกังานระดบัตัง้แต่ผู้อ านวยการฝ่ายขึน้ไป จะต้องรายงานรายการหรือ
ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทให้บริษัททราบทุกครัง้  

7. พนกังานทกุระดบัของบริษัทฯที่ได้รับข้อมลูสว่นบุคคลต้องเก็บรักษา หรือใช้ข้อมูลดงักล่าวอย่างระมัดระวัง  
8. บริษัทก าหนดให้ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัคู่สญัญาและข้อตกลงที่มีไว้กับคู่สญัญาถือเป็นความลบัที่ไม่อาจ

เปิดเผยให้บคุคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากบริษัทฯ และคู่สญัญาเท่านัน้  
9. บริษัทจดัให้มีมาตรการและระบบควบคมุดแูลข้อมูลบริษัทฯ ภายในฝ่ายหรือแผนกของตนอย่างรัดกุมเพื่อ

ป้องกนัไม่ให้ข้อมลูภายในที่ส าคญัของบริษัทฯ เปิดเผยออกสูภ่ายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ โดยให้ถือว่า
มาตรการและระบบควบคุมนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ส าคญัของบริษัทฯ ด้วย 

10. บริษัทมอบหมายให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บงัคบับัญชาในล าดบัขัน้ต่างๆ ที่จะต้อง
ควบคมุดแูลไม่ให้มีการร่ัวไหลของข้อมูลและข่าวสารที่ส าคัญของบริษัทฯ ออกสูภ่ายนอก โดยพนักงานในสายบงัคบับัญชา
ของตนก่อนการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการของบริษัทฯ  

11. การใช้ข้อมลูภายในร่วมกนัของพนกังานจะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่ และความรับผิดชอบเท่าที่พนกังานพงึ
ได้รับมอบหมายเท่านัน้  

12. พนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลบัของบริษัทฯ แม้พ้นสภาพหรือสิน้สดุการ
ปฏิบติัหน้าที่ไปแล้ว  
 

ทัง้นีบ้ริษัทยงัได้ก าหนดโทษส าหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการน าข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์
สว่นตวัไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตัง้แต่การตกัเตือนด้วยวาจาจนถึงขัน้ให้ออกจากงาน 
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9.  การก ากับดูแลกิจการ 

 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทให้ความส าคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึง่จะท า
ให้เกิดความเชื่อมัน่กบัทกุฝ่ายที่เก่ียวข้องและสง่ผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน ภายใต้การด าเนินงานอย่างมี
จรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการ
ด าเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสูพ่นักงานของบริษัททุกระดับชัน้ 
อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการก ากับดูแลกิจการอย่างแท้จริง ซ่ึงบริษัทได้รับเอาแนวทางดังกล่าวมาจาก 
หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) โดย
คณะกรรมการบริษัทรับทราบหลักปฏิบัติ  ตาม CG Code และตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีในฐานะผู้น า 
(Governing Body) ใน การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่ งยืน และได้ประเมินการปฏิบัติตาม CG Code ใน
ภาพรวมแล้ว โดยพิจารณาจากผลประเมินท่ีได้มอบหมายให้ ฝ่ายจัดการเป็นผู้ประเมินและอธิบายเบือ้งต้น 
ทัง้นี ้ในปี 2561 บริษัทยังคงตัง้ใจและมุ่งม่ันที่จะถอืปฏิบัติตาม CG Code นีใ้ห้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถปฏิบัติ
ได้  โดยแนวทางการประเมินทัง้หมดยงัคงครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด เป็นแนวทางปฏิบติัดงันี ้

 

หมวดที่ 1   สิทธิของผู้ถอืหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษัทตระหนกัและให้ความส าคัญในสทิธิพืน้ฐานต่างๆ ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของนกัลงทนุในหลกัทรัพย์และ
ในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซือ้ ขาย โอน หลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู่  สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลก าไรจาก
บริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
สทิธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคัญของบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่ส าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 
ข้อบงัคบัของบริษัท เป็นต้น  

นอกเหนือจากสทิธิพืน้ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยงัได้ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ที่เป็นการสง่เสริม และอ านวย
ความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1. บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ
ล่วงหน้าตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งบริษัทจะจัดท าหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชมุ 
และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ  และโฆษณาค า
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน 
ทัง้นี ้บริษัทจะเผยแพร่ข้อมลูหนงัสอืนดัประชมุผ่านทาง Website ของบริษัทเพื่อให้     ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาในการศกึษาข้อมูล
เป็นการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 

2. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมทัง้ผู้ ถือหุ้นสถาบัน คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง รวมทัง้ผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกนั  
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3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบที่ผู้ ถือหุ้นก าหนดทิศทางการลงคะแนน
เสยีงได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืนัดประชุม 

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น สามารถสง่ความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถามได้ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 

5. ในการประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
หรือตัง้ค าถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทัง้นี ้ในการประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหาร
ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบค าถามในที่ประชุม รวมทัง้จะมีการบันทึกประเด็นซกัถามและข้อคิดเห็นที่ส าคัญไว้ใน
รายงานการประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

6. บริษัทสง่เสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น ระบบการลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนับ
คะแนนเสยีงและแสดงผล เป็นต้น เพื่อให้การประชมุด าเนินไปอย่างรวดเร็ว ถกูต้อง และแม่นย า 

7. ในการประชุมเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการได้ที
ละคน ซึง่ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิที่จะเลอืกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท าหน้าที่กรรมการเพื่อดแูลรักษาผลประโยชน์
ของตนเอง ซึง่จะท าให้เกิดความหลากหลายและเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นอย่างแท้จริง 

8. บริษัทสง่เสริมให้มีบคุคลอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในที่ประชุมและเปิดเผยให้        
ที่ประชมุรับทราบพร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุทุกวาระ 

9. ในการประชุมวาระที่ส าคญั เช่น การท ารายการเก่ียวโยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น 
บริษัทเห็นควรให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งภายหลงัการประชุมเสร็จ
สิน้ 

10. ภายหลงัการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดท ารายงานการประชุม โดยให้บันทึกข้อมูลตัง้แต่ขัน้ตอนการ
ลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชมุรับทราบก่อนด าเนินการประชุม ผลคะแนนแต่ละวาระ รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วม
และไม่เข้าร่วมประชุม  รวมทัง้ประเด็นส าคัญที่ผู้ ถือหุ้นได้ซักถามต่อที่ประชุม อย่างถกูต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้  และเผยแพร่รายงานการประชมุผ่านทาง Website ของบริษัท 

 

หมวดที่ 2   การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือราย
ย่อย ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร หรือไม่เป็นผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทสง่เสริมให้มีการจัดท าหนังสือเชิญประชุม
ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมทาง Website ของบริษัท รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุ
กลุม่ได้มีสว่นร่วมโดยการเสนอเร่ืองที่เห็นว่าส าคัญและควรบรรจเุป็นวาระในการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท
และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท
ลว่งหน้าก่อนการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณากลัน่กรองและเตรียมความพร้อม เพื่อน าวาระ
ที่ผู้ ถือหุ้นเสนอมานัน้ก าหนดเป็นวาระการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทต่อไป     
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คุณสมบัติของผู้ ถือหุ้ นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มาตรา 89/28 ซึง่ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมี
สทิธิออกเสยีงนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวนสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท มีสทิธิท าหนงัสอืเสนอเร่ืองที่
จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ โดยผู้ ถือหุ้ นต้องระบุวัตถุประสงค์ และ
รายละเอียดของเร่ืองที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา ส าหรับการเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท ต้องระบรุายละเอียดของบุคคลนัน้ๆ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์  รวมทัง้
การให้ความยินยอมของบคุคลดงักล่าว โดยบคุคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท   ต้องมีคณุสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ตลอดจนระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท รวมทัง้มีคุณสมบัติอื่นๆ  ตามที่บริษัทก าหนด ได้แก่ มีความรู้
ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอือ้ประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท            
มีประวติัการท างานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบติัหน้าที่กรรมการด้วยความซ่ือสตัย์   มีคณุธรรม จริยธรรม และสามารถเข้า
ประชมุคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ เป็นต้น 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะเสนอวาระในการประชุมผู้ ถือหุ้นหรือการเสนอบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น ผู้ ถือหุ้นจะต้องน าเสนอรายละเอียดให้แก่บริษัทล่วงหน้าตามระยะเวลาที่
บริษัทก าหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลัน่กรองและบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เพื่อให้
บริษัทได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญและเอกสารประกอบวาระให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาก่อนวนัประชมุโดยพร้อมเพรียงกนั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสทิธ์ิที่จะปฏิเสธการน าเร่ืองเข้าบรรจเุป็นวาระการประชมุ ในกรณีดงัต่อไปนี ้ได้แก่ 
เร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงมิได้แสดงถงึเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติในเร่ือง
ดงักลา่ว เร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการได้ เร่ืองซึง่ตามปกติกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับการพิจารณา
จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและบริษัทได้ด าเนินการก าหนดเป็นวาระการประชมุทุกครัง้ เร่ืองที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของบริษัท เร่ืองที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยราชการหรือหน่วยงานที่ก ากับดแูล
บริษัท เร่ืองที่ขดักบัวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้ น
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 าเนินการแจ้งเร่ืองดังกลา่วให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางช่องทางการเผยแพร่ข่าวของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท  

ข้อเสนอที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น และ/หรือรายชื่อบุคคลใดที่จะได้รับการเสนอ
ชื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัทนัน้ กรรมการอิสระจะพิจารณากลัน่กรองและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
และสรุปให้ความเห็นเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สดุ 

ในการด าเนินการประชุมแต่ละครัง้ บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเร่ิมการ
ประชมุ ประธานที่ประชมุจะชีแ้จงการใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ  
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และยังเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่าง
เหมาะสมเพียงพอ โดยประธานฯ จะด าเนินการประชมุตามล าดบัวาระการประชุม ทัง้นี ้บริษัทจะไม่ริดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น
ในการศกึษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดต่างๆ และการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น เช่น บริษัทมีนโยบาย
ที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล
ประกอบวาระการประชมุก่อนตดัสนิใจ เป็นต้น 

บริษัทมีการก ากบัดแูลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกนัการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทได้
ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมลูภายในของบริษัท และแนวทางป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในแสวงหาประโยชน์    สว่น
ตนเป็นค าสัง่ที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องไม่ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์
ของบริษัทโดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าท านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมูลภายใน
ของบริษัทหรือบริษัทที่เก่ียวข้อง อนัก่อให้เกิดความเสยีหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี ้กรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานท่ีอยู่ ในหน่วยงานท่ีได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่
สาธารณชน และห้ามบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในท าการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซือ้ขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วน
บุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปีสู่สาธารณชน  

บริษัทได้ก าหนดโทษทางวินยัส าหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือน าไป
เปิดเผยจนอาจท าให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การ
ตกัเตือนเป็นหนงัสอื การภาคทณัฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนกังานด้วยเหตไุลอ่อก ปลดออก หรือให้ออก 
แล้วแต่กรณี เป็นต้น 

บริษัทได้ให้ข้อมลูแก่กรรมการ และผู้บริหารเก่ียวกบัหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท และ
บทก าหนดโทษตาม พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 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 าหนดให้กรรมการจดัสง่ส าเนารายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) 
ต่อเลขานุการบริษัททุกครัง้ที่มีการจัดส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อ
รวบรวมรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชมุคณะกรรมการแต่ละครัง้หากมีการเปลี่ยนแปลง  

นอกจากนี ้บริษัทได้ยดึหลกัการในการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้ก าหนดแนวทางการจัดการ
เร่ืองการมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้โดยเฉพาะ ในกรณีที่บริษัทมีการท ารายการที่เกี่ยวโยง
กันกับกรรมการหรือผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรม
ดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท โดยกรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดจะไม่มีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และในกรณีท่ีรายการ
เกี่ ยวโยงกันดังกล่าวเข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข้ออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการท ารายการให้ผู้ถอืหุ้นทราบก่อนที่จะท ารายการ 
โดยต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนีใ้ห้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน (1) ช่ือและ ความสัมพันธ์ของบุคคลท่ีเกี่ยวโยง
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กัน (2) นโยบายการก าหนดราคา (3) มูลค่ารวมของรายการ (4) ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการ
ดังกล่าวและข้อมูลอ่ืนๆท่ีส าคัญและเกี่ยวข้องกับการท ารายการ 

 

หมวดที่ 3   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)  

บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น 
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีสว่นได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี ้ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สงัคม และชมุชน เป็นต้น 
โดยบริษัทตระหนกัดีว่าการสนบัสนนุและข้อคิดเห็นจากผู้มีสว่นได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการ
พัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนัน้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้ มี ส่วนได้เสีย
ดงักลา่วได้รับการดแูลเป็นอย่างดี นอกจากนี ้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ค านงึถงึสทิธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตาม
แนวทางดงัต่อไปนี ้

ผู้ถอืหุ้น : บริษัทมุ่งมัน่ที่จะปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และไม่กระท า
การใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เคารพสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลของบริษัท โดย
จะเปิดเผยข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินการบริหารงานของบริษัท และข้อมลูของผลประกอบการและฐานะทางการเงินของ
บริษัทอย่างถกูต้องและเชื่อถือได้ ตลอดจนจะสร้างความเจริญเติบโต เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มต่อกิจการ และประโยชน์ต่อผู้ ถือ
หุ้นในระยะยาว 

ลูกค้า : บริษัทยดึมัน่และปฏิบติัต่อลกูค้าอย่างซ่ือสตัย์และยุติธรรม มุ่งมัน่สร้างความพงึพอใจ และความมั่นใจ
ให้กบัลกูค้า เอาใจใสแ่ละรับผิดชอบต่อลกูค้า โดยลกูค้าจะต้องได้รับสินค้า/บริการที่ดี มีคณุภาพ ความปลอดภัย ในระดับ
ราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ รวมทัง้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่าง
เคร่งครัด  มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึน้อย่างต่อเนื่อง รักษาสมัพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับ
ลกูค้าอย่างจริงจงั และสม ่าเสมอ รวมถงึไม่น าข้อมลูของลกูค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เก่ียวข้อง 

คู่ค้าและเจ้าหนี ้ : บริษัทตระหนกัถงึความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซ่ือสตัย์ในการ
ด าเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี ้ และมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ  ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุริตในการค้ากับคู่ค้า บริษัทมีคู่มืออ านาจด าเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดซือ้จัดจ้างตาม
วงเงิน เพื่อให้เกิดความคลอ่งตวัในการด าเนินธุรกิจกบัคู่ค้ามากขึน้ และบริษัทมีการปฏิบติัตามเงื่อนไขและข้อก าหนดต่างๆ 
ที่ระบไุว้ในสญัญาหรือข้อตกลงต่างๆ ที่บริษัทได้ท ากบัคู่สญัญา รวมทัง้เจ้าหนีอ้ย่างถกูต้อง ครบถ้วน 

คู่แข่ง : บริษัทตัง้มั่นที่จะแข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม โดยค านึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้าและ
กฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยดึถือกติกาของการแข่งขนัที่ดีอย่างเสมอภาคกนั ไม่ท าความตก
ลงใดๆกบัคู่แข่งหรือบคุคลใดที่มีลกัษณะในการลดหรือจ ากัดการแข่งขนัทางการค้า รวมทัง้ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แข่งทาง
การค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายส ีและโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการกระท าการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม
ต่อการแข่งขนั 

ภาครัฐ : บริษัทได้ให้ความส าคัญกับความโปร่งใส และการด าเนินการที่ถูกต้องตรงไปตรงมาในการติดต่อท า
ธุรกรรมกบัเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหลกีเลีย่งการกระท าที่อาจจูงใจให้รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินการที่ไม่
ถกูต้องเหมาะสม ที่อาจสง่ผลต่อการกระท าที่ไม่เหมาะสม และขดัแย้งต่อหลกัการบริหารจดัการที่ดี 
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ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและให้ความช่วยเหลอืที่เหมาะสมกบัสงัคมและ
ชุมชน โดยเฉพาะที่อยู่รอบสถานประกอบการของบริษัท ให้ความร่วมมือในการด าเนินการตามมาตรฐานหรือข้อตกลง
ระดบัสากลในเร่ืองต่างๆ รวมทัง้ควบคมุดแูลกระบวนการผลติ เพื่อช่วยป้องกนัหรือลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ให้ความ
ร่วมมือในการลดการเกิดขยะหรือของเสียทัง้จากกระบวนการผลิตและการใช้งานทั่วไปด้วยวิธีที่ถูกต้อง ตลอดจนการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ทรัพยากร อุปกรณ์ หรือวัตถุดิบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ที่สดุ 

 

การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจดัท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม  

บริษัทได้เปิดเผยกิจกรรมและนวตักรรมที่สง่เสริมให้บริษัทมีการพฒันาอย่างยัง่ยืนควบคู่กบัความรับผิดชอบต่อ
สงัคม และได้จดัท ารายงานไว้ใน ความรับผิดชอบต่อสงัคมแล้ว 

 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 
ในฐานะที่บริษัทเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหลายประเภทจากการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอด

ระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริษัทจงึตระหนกัและเล็งเห็นถึงความส าคัญของงานอนัเกิดจากการสร้างสรรค์ด้วยความคิด
และปัญญา ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่มี ค่าอย่างหนึ่งที่ผู้ สร้างสรรค์ควรจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิแต่เพียงผู้ เดียวในการใช้
ประโยชน์ และควรที่จะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ผู้อื่นน าทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
ดงันัน้ บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สนิทางปัญญาทกุประเภทอย่างเคร่งครัด ไม่
ว่าจะเป็น ลขิสทิธ์ิ เคร่ืองหมายการค้า หรือสทิธิบตัร โดยบริษัทจะท าการตรวจสอบและขออนุญาตก่อนที่จะน าผลงานหรือ
ข้อมลูที่อาจจะเป็นสทิธิของบุคคลภายนอกมาใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มัน่ใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้ใด ในขณะเดียวกนับริษัทได้มีการจดัอบรมให้ความรู้กบัพนกังานของบริษัทเก่ียวกบัทรัพย์สนิทางปัญญาและ
โทษจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา อีกทัง้ยังมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานใช้ความรู้ความสามารถในการ
วิจยัพฒันาคิดค้นนวตักรรมใหม่ โดยที่ไม่ละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่นด้วย 
 

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย : บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีสว่นได้เสยีสามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น 
ร้องเรียน และรายงานการกระท าที่ ไม่ถกูต้อง และมีสว่นร่วมในการเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆได้หลายช่องทาง 
ดงัต่อไปนี ้

พนักงาน 

• บริษัทมีนโยบายก าหนดให้พนกังานสามารถร้องทกุข์หรือร้องเรียนผ่านผู้บงัคบับญัชาโดยตรงซึง่อาจท าโดย
วาจาหรือบนัทกึข้อความก็ได้ตามความเหมาะสม 

• จดัให้มีกลอ่งรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะตัง้ไว้ภายในส านักงานและโรงงาน ซึง่ดแูลโดยแผนกทรัพยากร
บคุคล โดยจะมีการเปิดกลอ่งเดือนละ 1 ครัง้ เพื่อคดักรองเร่ืองและ ผู้ที่เก่ียวข้อง และน าเร่ืองเสนอต่อผู้บริหารสายงานเพื่อ
พิจารณาต่อไป ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นจดหมายถงึ CEO จะน าจดหมายสง่ถงึ CEO โดยตรงโดยไม่มกีารเปิดผนกึ 
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บุคคลทั่วไป 

• แจ้งผ่านนกัลงทนุสมัพนัธ์ โทรศพัท์: 02-3194949 ต่อ 312   
E-mail: ir@sappe.com  

• แจ้งผ่านเลขานกุารบริษัท โทรศพัท์: 02-3194949 ต่อ 9709   
E-mail: sutatip.ch@sappe.com, sakares.su@sappe.com 
ซึ่งข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับการรวบรวม กลัน่กรอง เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและ  บริษัท เพื่อหา

แนวทางแก้ปัญหาในล าดบัต่อไป 
 

หมวดที่ 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูที่มีผลต่อการตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้มีส่วนได้เสีย
กับบริษัทเพื่อให้มีข้อมูลที่มีความถกูต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ และโปร่งใส ทัง้การรายงานข้อมลูทางการเงินและ
ข้อมลูทัว่ไป ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนข้อมลูอื่นๆ ที่ส าคญัที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท ซึง่ล้วนมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
ของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ ถือหุ้ น นักลงทุน และ
สาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และบน website ของ
บริษัท รวมถงึมีการจดัท าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 

บริษัทก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อการก ากับดแูลกิจการที่ดีเร่ืองการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทไว้ว่า 
กรรมการหรือผู้บริหารท่ีมีการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการซือ้ขายของตน คู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
ต่อเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 วันก่อนท าการซือ้ขายหลักทรัพย์ และน าส่งเอกสารการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2)  ภายใน 3 วันท าการหลังการซือ้ขายให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

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

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ
ด้วย รวมทัง้จะเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู เพื่อสะท้อนถงึภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละ
ท่าน 

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสมัพันธ์นัน้  บริษัทมีส่วนงานนักลงทุนสมัพันธ์เป็นผู้ รับผิดชอบในการเปิดเผย
ข้อมลูทางการเงินของบริษัทที่จ าเป็นและส าคัญต่อผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และหน่วยงานก ากบัดูแล
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด

mailto:ir@sappe.com
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หลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้ผู้ สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้โดยสะดวก 
นอกจากนี ้ยงัมีการจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และชีแ้จงข้อมลูรวมถงึเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมซักถามข้อมูลอย่าง
โปร่งใส โดยมีผู้ บริหารระดับสูงเข้าร่วมการชีแ้จงด้วย ทัง้นี ้ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับงานนักลงทุน
สมัพนัธ์ในปี 2561 สรุปได้ดงันี ้ 

• การประชุมนักวิเคราะห์เพื่อชีแ้จงผลประกอบการรายไตรมาส (Analyst Meeting) จ านวน 1 ครัง้ มี
ผู้ เข้าร่วมประมาณ 12 คน รวมถงึการเข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ” (SET Opportunity Day) ซึง่จดัโดย
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 1 ครัง้ (ไม่รวมการให้ข้อมูลผลประกอบการทัง้ปี 2561 ซึง่จดัขึน้ในเดือนมีนาคม 
2562 ที่ผ่านมา) 

• การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Release) จ านวน 1 ครัง้ มีสือ่มวลชนเข้าร่วมครัง้ที่หนึ่งจ านวน 24 คน
จาก 19 สื่อ ได้รับการเผยแพร่ข่าวทางสื่อโทรทัศน์ 2 สถานี 3 รายการ ทางหนังสือพิมพ์ จ านวน 7 ฉบับ และทางสื่อ
ออนไลน์จ านวน 25 เว็บไซต์ 

• การร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุน (Investor Roadshows) ซึ่งจัดโดยสถาบันการเงินชัน้น าทัง้ในและ
ต่างประเทศจ านวนรวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ ตลอดจนการเข้าพบและให้ข้อมูล (Company Visit) จ านวน 26 ครัง้ แบ่งเป็นนัก
ลงทุนรายย่อย/สถาบันในประเทศจ านวน 15 ครัง้ และนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ (รวมถึงการประชุมทางโทรศัพท์ 
Conference Call) จ านวน 11 ครัง้ โดยหากผู้บริหารระดบัสงูติดภารกิจอื่นซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ก็จะมอบหมาย
ให้ผู้บริหารฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์และทีมงานให้ข้อมูลกบันักลงทนุทัง้ในและต่างประเทศอย่างสม ่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 ถือหุ้น 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 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 10 คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร 6 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 
ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทัง้นี ้จ านวนกรรมการอิสระของ
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บริษัทเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ตามข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่ง
อย่างน้อยจ านวน 1 ใน 3 โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียง
ที่สดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลาก
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 ากบัดแูลและการบริหารงานประจ า ทัง้นี ้
บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุล
อ านาจการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของ
ผู้บริหารในระดบันโยบาย ขณะที่ผู้บริหารท าหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด 

 อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้เลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองที่ส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท  
เช่น วิสยัทศัน์และพนัธกิจ กลยทุธ์  ความเสีย่ง แผนงาน และงบประมาณ รวมทัง้ก ากบัดแูลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตาม
นโยบายและแผนที่ก าหนดไว้อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
เป้าหมาย และทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงติดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการ
ประชุมทุกไตรมาส คณะกรรมการได้ติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยก าหนดให้มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานและผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ เพื่ อให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการ ประกอบด้วย  

• อนมุติัแต่งตัง้กรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก และแต่งตัง้คณะอนกุรรมการ  

• อนุมัติ จ้าง แต่งตั ง้  โยกย้าย ประเมินผล ลงโทษและให้พ้นสภาพของประธานบริษัท ประธาน
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

• อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของประธานบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
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• อนมุติัจดัตัง้องค์กร การซือ้ ควบรวม การเลกิกิจการ 

• อนมุติังบประมาณประจ าปี และงบการเงินรายไตรมาส 

• อนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

• อนมุติัการออกระเบียบการท างาน  

• อนุมัติลงทุนในโครงการใหม่ การซือ้/ ขายเงินลงทุน (ไม่รวมการลงทุนด้านการเงิน) การเข้าท าสัญญา
สนิเชื่อ การก่อภาระผกูพนั ค่าเลีย้งรับรอง / เงินบริจาค ในวงเงินสว่นที่เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร  

การแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างการก าหนดนโยบายและการบริหารงานประจ า 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการก ากับดูแล 
และการบริหารงานประจ าวนัออกจากกนัอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารถกูเลอืกตัง้จาก
คณะกรรมการบริษัท  ซึ่งประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหารโดยเป็นผู้น าและมีส่วน
ส าคญัในการตดัสนิใจเร่ืองนโยบายของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการประชมุคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและก าหนด
เป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ เป็นผู้น าการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนท าหน้าที่ประธานในที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทัง้นี ้ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจ าวนั แต่ให้การสนบัสนนุและค าแนะน าใน
การด าเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานกรรมการบริหารอย่างสม ่าเสมอ ในขณะที่ประธานกรรมการบริหาร
รับผิดชอบเก่ียวกบัการบริหารจดัการบริษัทภายใต้กรอบอ านาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทัง้นี ้คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตาม
นโยบายดงักล่าวเป็นประจ า บริษัทมีการสือ่สารให้ทกุคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีให้ถูกต้อง
ตรงกนั เพื่อสง่เสริมให้ทกุคนในองค์กรปฏิบติัตามนโยบายที่ก าหนด   

จรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการด าเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยบริษัทมีการประกาศใช้จรรยาบรรณ
และข้อพึงปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณเป็นลายลกัษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และให้ความสนบัสนนุในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อเห็นการไม่ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส  มีคณุธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้
เสยี ค านงึถงึสงัคม และสิง่แวดล้อม โดยได้ก าหนดข้อพงึปฏิบติัเก่ียวกับจรรยาบรรณในด้านต่างๆ ได้แก่ การปฏิบติัต่อกัน 
การให้หรือการรับทรัพย์สิน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  การท าธุรกรรมของบริษัท การท าธุรกรรมกับรัฐ สิ่งแวดล้อม 
สขุภาพ และความปลอดภัย การจดัหา การสือ่สารทางการตลาด การแข่งขนัทางการค้า การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ         
การปฏิบติัต่อข้อมลูและทรัพย์สนิ การด าเนินการด้านการเมือง และการป้องกนัการฟอกเงิน 

ทัง้นี ้บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด รวมถงึให้มีการปฏิบติัตามแนวทางดงักลา่ว 
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์  โดยก าหนดนโยบายที่ไม่ให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของบริษัท โดยควรหลกีเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องหรือ
เก่ียวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสมัพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดังกล่าว และ
ต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสนิ รวมถงึไม่มีอ านาจอนมุติัในธุรกรรมนัน้ๆ  

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

บริษัทได้ก าหนดให้มีการจัดท าแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้
เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการก ากับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ และผู้บริหาร โดยก าหนดให้กรรมการ และ
ผู้บริหารจะต้องจัดท าแบบรายงานดังกล่าวเป็นประจ าทกุปี และจัดท าแบบรายงานดังกล่าวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และ
ก าหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ รวบรวม และท าส าเนาส่งประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและการก ากบัดแูลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ในการก ากบัดแูลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้ก าหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ซึ่งเป็นของตนเอง ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาว ะ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือผู้บริหารในบริษัท รวมทัง้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท  จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และ
รายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 
3 วันท าการนับจากวันที่ซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา  59 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี ้ได้ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายใน
แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง และซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง  1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ทัง้นีเ้พื่อเป็นการป้องกนัไม่ให้น าข้อมลูภายในไปใช้ในทางมิชอบ  

ระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการก ากับดูแลและการควบคุมภายในทัง้ในระดับบริหาร และระดับ
ปฏิบติังานที่มีประสทิธิภาพ ทัง้นี ้ระบบการควบคมุภายในเป็นกลไกส าคญัที่จะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วย
ลดความเสีย่งทางธุรกิจ ช่วยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ โดยมีการจดัสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและ
บรรลเุป้าหมายตามที่ตัง้ไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้ร่ัวไหล สญูหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยให้
รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บคุลากรปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคบัที่เก่ียวข้องและช่วย
คุ้มครองเงินลงทุนของผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ บริษัทจงึได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร
ในเร่ืองต่างๆ ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการ
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แบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบติังาน ผู้ ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและ
ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึน้  รวมทัง้ได้จัดท าและทบทวนระบบการควบคุม ทัง้
ด้านการด าเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการจดัการความเสีย่ง และยงัให้ความส าคญักบัสญัญาณเตือนภัยลว่งหน้าและรายการที่ผิดปกติ   

ทัง้นี ้บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยให้บริษัท    
พีบริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2561 เป็นรายไตรมาส เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในดงักล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่
ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้บริษัทมี
การติดตามประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
เพื่อให้ความมัน่ใจว่าระบบที่วางไว้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสทิธิภาพ  

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดแูลให้มีการจดัท ารายงานทางการเงินอย่างมีคณุภาพและถกูต้องตาม
มาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่าย
บญัชีและ/หรือผู้สอบบญัชีมาประชมุร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส โดย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมทัง้สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) รวมทัง้การจัดท าค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion 
and Analysis หรือ MD&A) ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักลา่วจัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรอง
ทัว่ไปและตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศที่ส าคัญทัง้ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ด าเนินการบนพืน้ฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและ
สม ่าเสมอ 

 

การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทก าหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทโดยปกติเป็นประจ าทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจ าเป็นโดยก าหนดวาระการประชมุที่ชดัเจนลว่งหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็น
ประจ า โดยการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจัดส่งหนงัสอืนดัประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสทิธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการ
นดัประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนดวันประชมุให้เร็วกว่านัน้ก็ได้ รวมทัง้มีการแต่งตัง้เลขานุการบริษัทเพื่อให้มีการบนัทึกการ
ประชุม และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรอง
จากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัท และผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้  
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ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผู้ ก าหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการ
ประชมุได้ 

ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการ ซึง่ท าหน้าที่ประธานในที่ประชมุจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้จะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถน าไปปฏิบัติอย่างมี
ประสทิธิภาพ ทัง้นี ้ในการลงมติในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึง่มีเสียง
หนึง่เสยีง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสยีจะไม่เข้าร่วมประชุม และ / หรือไม่ใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  ถ้าคะแนน
เสยีงเท่ากนั ประธานในที่ประชมุจะออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสียงชีข้าด  

กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารส าคัญอื่นๆ และหากกรรมการ
อิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสยัใดๆ กรรมการอื่นๆและฝ่ายบริหารของบริษัทต้องด าเนินการตอบข้อสงสยัดังกล่าว
อย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้ 

ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกบัมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บนัทกึข้อคดัค้านไว้ใน
รายงานการประชมุ หรือยื่นหนงัสอืแสดงการคดัค้านต่อประธานกรรมการได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้เลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้ บันทึก
รายงานการประชมุ และจดัสง่ให้ประธานกรรมการพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชมุรับรอง
ในการประชุมครัง้ถัดไป รวมทัง้เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเก่ียวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง 
โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทกุครัง้  ยกเว้นแต่มีเหตุจ าเป็น ซึง่จะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม  นอกจากนี ้ คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตาม
ความจ าเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ  โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย และแจ้งให้
ประธานกรรมการทราบถงึผลการประชมุ  

 

ค่าตอบแทน 

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยยึดหลกัความยุติธรรมทัง้ต่อ
บริษัทและบุคคล ค านึงถึงผลการด าเนินงานของบริษัท  และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน สามารถ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษามาตรฐานที่ดี รวมถึงเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 
และผู้บริหารแต่ละคน  โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รวมถึงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) จะต้องได้รับ
อนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

ในสว่นของค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นัน้ คณะกรรมการบริษัทจะท าหน้าที่ทบทวนและ
อนุมัติเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนประจ าปี รวมถึงพิจารณาอนุมัติการจ่าย
ค่าตอบแทนประจ าปีของ CEO เป็นประจ าทกุปี เพื่อตอบแทนผลงานที่ CEO ได้สร้างให้กับบริษัทและผลงานนัน้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย  โดยเกณฑ์การประเมินจะอยู่บนพืน้ฐานของตัวชีว้ัดความส าเร็จในการ
ด าเนินงานทัง้ตวัชีว้ดัด้านการเงินและตวัชีว้ัดด้านอื่นๆ เช่น การยกระดบัการก ากบัดแูลกิจการให้ครอบคลมุในทุกมิติมาก
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ที่สดุเท่าที่จะพึงปฏิบัติได้และเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การเพิ่ม
ระดบัความผกูพนัเพื่อเสริมสร้างให้บคุลากรภายในองค์กรมีระดับความเป็นเจ้าของหรือความมีส่วนร่วมในองค์กรสูงขึน้ 
(Employee Engagement) ซึง่ทัง้หมดเป็นตวัชีว้ดัที่จะช่วยให้บริษัทเติบโตอย่างยัง่ยืนตามเป้าหมายระยะยาวที่ตัง้ไว้ 

ทัง้นี ้บริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็น
อตัราที่แข่งได้ในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั เพื่อที่จะดแูลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเพิ่มขึน้จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึน้  

 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่
กรรมการ และผู้บริหารที่เก่ียวข้องในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจดัการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถงึการจดัให้มีการแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ และฝ่ายเลขานุการบริษัทมีการรายงานให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้
ผู้บริหารของบริษัท เก่ียวกบักฎหมายและกฎระเบียบข้อบงัคบัที่มีการเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ 

นอกจากนี ้บริษัทยงัสง่เสริมให้คณะกรรมการเข้าอบรมหลกัสตูรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาเพื่อเพิ่มพนูความรู้
ในการปฏิบติังาน โดยในปี 2561 และ 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมอบรมดงัต่อไปนี ้  

• นายนที อ่อนอิน ประธานกรรมการ : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 269/2019 (ปี 2562) 
• นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนั

วิทยาการตลาดทนุ (Capital Market Academy) (วตท. 26) (ปี 2561) 
• นายสรัุตน์ ประลองศิลป์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ : หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) 259/2018 (ปี 2561) 
 
2. คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้กรรมการที่มีความรู้ความช านาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชดุย่อยในด้าน
ต่างๆ เพื่อช่วยศกึษาและกลัน่กรองรายละเอียดของงานในขอบข่ายที่คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับผิดชอบ และได้
ก าหนด คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชดัเจน 
ในกฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ทัง้หมด ทัง้นี ้คณะกรรมการชดุย่อยจะรายงานผลการประชุมต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างสม ่าเสมอ  

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 2 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ และ (2) 

คณะกรรมการบริหาร 
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3. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

• คณะกรรมการบริษัท  

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท โดยให้ผู้ ถือหุ้นใหญ่และ/
หรือตวัแทนผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของแต่ละกลุม่  ผู้ทรงคณุวฒุิตามสายงานที่เก่ียวข้อง  กรรมการ  กรรมการอิสระ และผู้ บริหาร
ของบริษัทร่วมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให้ความส าคัญต่อผู้ มีทักษะ 
ประสบการณ์ที่มีความจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจารณาจากคณุสมบติั ดงัต่อไปนี  ้

1) กรรมการต้องเป็นบคุคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มี
ความซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่
ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ 

2) กรรมการต้องมีคณุสมบติัครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และ
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ต้องไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับ
ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ประกาศก าหนด  

3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัท หรือ
เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทไม่ว่าจะท า
เพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบคุคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้  

4) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีสว่นได้เสียในสญัญาที่บริษัทท าขึน้ไม่ว่าโดยตรง หรือ
โดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้  เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

การเลอืกและแต่งตัง้กรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบไุว้ในข้อบงัคับของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้
จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

1) ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้เป็นผู้ รับผิดชอบ
จดัการกิจการทัง้ปวงของบริษัท และมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของ
บริษัท มติที่ประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้น อีกทัง้มีอ านาจกระท าการใดๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เก่ียวข้องกบั
การดงักลา่ว ทัง้นีก้รรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

2) กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการ
ทัง้หมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด 

3) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัต่อไปนี  ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึง่หุ้นต่อเสยีงหนึง่ 
(2) ผู้ ถือหุ้นจะใช้สทิธิเลอืกเพียงบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  แต่ทัง้นีต้้องไม่เกินจ านวน

กรรมการที่พงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
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(3) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียง
ให้แก่บคุคลแต่ละท่านได้เท่ากบัจ านวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทัง้นี ้โดยจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ ใด
มากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมา มีคะแนน
เสยีงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพงึจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในที่ประชมุเป็นผู้ออกเสียงชี ้
ขาดเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการที่จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้    

4) ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกับสว่น 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปี
แรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่
อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่
ก็ได้ 

5) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนบัแต่วนัที่ใบลาออกไปถึง
บริษัท 

กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

6) ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้
เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลอือยู่ของกรรมการที่ตนแทนนัน้ 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่
ยงัเหลอือยู่ 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงจนจ านวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจ านวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่
เหลืออยู่จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างทัง้หมดภายใน  1 เดือนนับแต่วันที่จ านวน
กรรมการว่างลงจนเหลอืน้อยกว่าจ านวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่า
วาระที่ยงัเหลอือยู่ของกรรมการซึง่ตนแทน 

7) ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และ
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีง 
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• กรรมการอิสระ 

บริษัทก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดของบริษัท 

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

หลกัเกณฑ์ในการคัดเลอืกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกกรรมการบริษัท โดยคณุสมบติัของผู้ที่
จะมาท าหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคณุสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เ ก่ียวข้อง 
โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมอื่นๆ 
ประกอบกนั เพื่อน าเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทัง้นี ้หากมีกรรมการอิสระ
คนหนึ่งคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้กรรมการอิสระที่มีคุณสมบติัตามที่ก าหนด
ข้างต้นเข้ามาด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่
ของกรรมการอิสระที่ตนแทน 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคณุสมบติัของกรรมการอิสระ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

3. ไม่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส    
พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รับแต่งตัง้
ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รับแต่งตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ         ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รับแต่งตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็น
การแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคณุสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจะแจ้ง
พร้อมกบัการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิน้ปี ส าหรับจดัท าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ าปีของบริษัท 

 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา 

-ไม่ม-ี 

 

• กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย  3 คน 
เพื่อท าหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้อง ไม่
เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นกรรมการของ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ใน
ลกัษณะเดียวกับที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 

• กรรมการบริหาร 

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

• ผู้บริหาร 

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้ บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่
เก่ียวข้องกับธุรกิจ โดยด าเนินการคัดเลือกตามระเบียบเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบคุคลเข้าด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสงู โดยค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ทัง้นี ้การแต่งตัง้หัวหน้าหรือผู้บริหารงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน 
จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 
 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูง 

ตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทว่า คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกปี โดยเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทัง้คณะ เพื่อน าผลคะแนน
และข้อคิดเห็นของกรรมการจะน าไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบติัหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสทิธิผลมากขึน้  

4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท มีทัง้สิน้ 4 หมวด ได้แก่ (1) โครงสร้างและคณุสมบัติของ
คณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชมุคณะกรรมการ และ(4) การท าหน้าที่
ของกรรมการ อนึง่ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมติัแบบประเมินดงักล่าวก่อน ทัง้นี ้ผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทจะน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนน าไปเปิดเผยในรายงาน
ประจ าปี และจะน าข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทมาใช้ในการปรับปรุง
ประสทิธิภาพการท างานต่อไป 

แบบการประเมินในปี 2561 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 4.43 คะแนน 
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลีย่ 4.14 คะแนน 
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3. การประชมุคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลีย่ 4.23คะแนน 
4. การท าหน้าที่ของกรรมการ ได้คะแนนเฉลีย่ 4.45 คะแนน 
ดงันัน้ เมื่อค านวณผลการประเมินคณะกรรมการทัง้ 4 หมวดแล้วจงึได้คะแนนเฉลีย่ 4.31 คะแนน 

 
4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบว่า ควรมีการก าหนดกระบวนการประเมินผล
คณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างเป็นทางการเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบมี
ประสทิธิภาพและบรรลวุตัถปุระสงค์   

  
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีทัง้สิน้ 4 หมวด ได้แก่ (1) คุณสมบัติและความเป็น

อิสระของกรรมการตรวจสอบ (2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (3) การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ(4) การได้รับข้อมูลจากบริษัท และการฝึกอบรม อนึง่ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
แบบประเมินดังกล่าวก่อน ทัง้นี  ้ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนน าไปเปิดเผยในรายงานประจ าปี  และจะน า
ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน
ต่อไป 

แบบการประเมินในปี 2561 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 4.54 คะแนน 
3. การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลีย่ 4.47 คะแนน 
4. การได้รับข้อมลูจากบริษัท และการฝึกอบรม ได้คะแนนเฉลีย่ 4.33 คะแนน 
ดงันัน้ เมื่อค านวณผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 4 หมวดแล้วจงึได้คะแนนเฉลีย่ 4.46 คะแนน 

 

4.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร 

เนื่องจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เลง็เห็นว่าบริษัทควรมีการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทกุคณะอย่าง
เท่าเทียมกันและให้ก าหนดไว้ว่าคณะกรรมการบริหารจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกปี
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โดยป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทัง้คณะ เพื่อน าผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการบริ
หารมาใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบติัหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารให้มีประสทิธิผลมากขึน้    

การประเมนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร มีทัง้สิน้ 4 หมวด ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการบริหาร (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (3) การประชมุคณะกรรมการ
บริหาร และ(4) การท าหน้าที่ของกรรมการบริหาร อนึง่ ที่ประชมุคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาอนมุติัแบบประเมิน
ดงักลา่วก่อน ทัง้นี ้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร บริษัทจะน าเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบก่อนน าไปเปิดเผยในรายงานประจ าปี และจะน าข้อเสนอแนะจากการประเมินผล
การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารมาใช้ในการปรับปรุงประสทิธิภาพการท างานต่อไป  

 

แบบการประเมินในปี  2561 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 4.50 คะแนน 
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลีย่ 4.37 คะแนน 
3. การประชมุคณะกรรมการบริหาร ได้คะแนนเฉลีย่ 4.48 คะแนน 
4. การท าหน้าที่ของกรรมการบริหาร ได้คะแนนเฉลีย่ 4.30 คะแนน 
ดงันัน้ เมื่อค านวณผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 4 หมวดแล้วจงึได้คะแนนเฉลีย่ 4.41 คะแนน 

 

4.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร  ประธานบริษัท 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร 
ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามเกณฑ์การประเมินและแบบประเมินผลการปฏิบติังานที่ได้รับอนมุัติจาก
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามเป้าหมายที่วางไว้ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  ซึ่งช่วยให้การพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
ของประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีความชัดเจน โปร่งใส  และเหมาะสมกับผล
การปฏิบติังาน และช่วยเสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อีกทัง้ยงัสามารถน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุง
ประสทิธิภาพในการปฏิบติังานให้ดีย่ิงขึน้อีกด้วย   
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5. การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

การก ากับดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อยนัน้ บริษัทมีการก ากับ ดแูล และติดตามการด าเนินงานของบริษัท
ย่อยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ดงันี ้

   

5.1 การก ากับดูแลบริษัทย่อย :   

• Sappe Europe s.r.o. : เนื่องด้วยข้อจ ากัดทางกฎหมายของประเทศสโลวาเกียที่ก าหนดให้กรรมการที่จะ
ด ารงต าแหน่งต้องมีภูมิล าเนาในประเทศสโลวาเกีย จึงท าให้การแต่งตัง้ตัวแทนจากบริษัท เพื่อเป็นกรรมการใน Sappe 
Europe s.r.o ตามนโยบายการควบคุมและการก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีความยุ่งยากในทางปฏิบัติ ทางที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้อนุมัติการก าหนดกฎบัตรของคณะกรรมการซึ่งครอบคลมุการขออนุมัติรายการต่างๆ 
รวมถึงรายการส าคัญที่ก าหนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น การแต่งตัง้กรรมการ การเพิ่มทุน การควบรวม
กิจการ การเลกิกิจการ การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบงัคบั เป็นต้น และการก าหนดตารางอ านาจด าเนินการของ Sappe 
Europe s.r.o. เพื่อให้คณะกรรมการของ Sappe Europe s.r.o. ยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อที่บริษัทใช้เป็นมาตรการเพื่อ
ก ากบัดแูล Sappe Europe s.r.o. ได้ทนัที 

• บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากัด  : คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้นายอดิศักด์ิ รักอริยะพงศ์ 
นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และนายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้การบริหารงานสอดคล้อง
กบับริษัทซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ ในสดัสว่นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด  

• Sappe Trading (Hong Kong)  Company Limited แล ะ  Sappe Hong Kong Company Limited :
คณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั ได้แต่งตัง้นายอดิศกัด์ิ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต รักอริยะ
พงศ์ และนายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
ของทัง้กลุม่บริษัท 

• Sappe Trading (Shanghai) Company Limited :  คณะกรรมการของ Sappe Hong Kong Company 
Limited ได้แต่งตัง้นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและควบคุมการบริหารงาน เพื่อให้การ
บริหารงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนัของทัง้กลุม่บริษัท 

 

5.2 การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

บริษัทย่อยของบริษัทมีหน้าที่น าส่งงบการเงินประจ าไตรมาสและประจ าปีให้แก่บริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมติัก่อนเปิดเผยในงบการเงินรวมประจ าไตรมาสและประจ าปีต่อสาธารณชน ทัง้นี ้บริษัท
อาจมอบหมายให้พนกังานหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเข้าตรวจสอบการด าเนินกิจการ เอกสาร หรือทรัพย์สนิ ณ ส านกังาน
หรือคลงัสนิค้าของบริษัทย่อยได้ หรือขอให้บริษัทย่อยน าส่งเอกสารเพิ่มเติมแก่พนกังานหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทได้เสมอ 
อนึง่ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็น  ผู้พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้แก่ Sappe 
Europe s.r.o. และบริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั รวมถงึบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท 
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5.3 การท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง 

การท ารายการเก่ียวโยงระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยทัง้หมดเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ ประกาศตลาดหลกัทรัพย์ฯ และประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้บริษัทมีการ
รายงานมูลค่าและรายละเอียดของรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจ าทกุไตรมาส โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

5.4 การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 

ในกรณีที่บริษัทย่อยจะซือ้หรือจ าหน่ายทรัพย์สินใดต้องได้รับมติอนุมัติจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการหรือที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี ้หากบริษัทค านวณขนาดของรายการแล้วพบว่าการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึง่ทรัพย์สนิดงักล่าวมีมูลค่าหรือขนาดรายการที่มีนัยส าคัญ บริษัทจะปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ประกาศตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้องเสมอ 
 

6. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวทางปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  และ ให้ความส าคญักบัการดแูลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี  โดยยดึมั่น

ในหลกัธรรมาภิบาลความซื่อสตัย์สจุริตในการด าเนินธุรกิจ และ เพื่อให้แน่ใจว่านกัลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ มีความ

เชื่อมั่น และ ได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทนัท่วงที  บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการรักษาความลบั  การ

รักษาข้อมลู และ การใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยบคุลากรทุกระดับขององค์กรมีหน้าที่ต้องทราบถึงขัน้ตอนการรักษา

ความปลอดภัยของข้อมลูเพื่อปกป้องข้อมูลอนัเป็นความลบัและปฏิบัติตามขัน้ตอนการรักษาความลบัของข้อมูลดังกล่าว  

เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงก าหนดประเภทความลบัของข้อมูล โดยเอกสารและข้อมูลที่เป็นความลับ

จะต้องได้รับการดแูลด้วยวิธีการเฉพาะ สามารถเข้าถงึได้โดยฝ่ายที่เก่ียวข้อง ทัง้ ฝ่ายจดัท าข้อมลู และ ฝ่ายที่ใช้ข้อมลู 

นอกจากนี ้บริษัทให้ความส าคัญอย่างย่ิงในการรักษา และ ปกปิดข้อมูลลกูค้า และ ข้อมูลทางการค้าไว้เป็น

ความลบั ต้องไม่เปิดเผยความลบัของลกูค้าต่อพนักงานของบริษัทและบคุคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ต้องเปิดเผย

ข้อมูลความลบัต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจาก ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

รวมทัง้ต้องไม่ท าการซือ้ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมลูภายใน และ/หรือเข้าท า

นิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรง

หรือทางอ้อม  

ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทจะถูก ห้ามซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ในช่วงเวลาที่ก าหนด โดยบริษัทถือปฏิบัติมาตัง้แต่การจัดท างบการเงิน  ไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ซึ่งเป็นการ

รายงานงบการเงินไตรมาสแรกตัง้แต่บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเลขานกุารบริษัทและ

หน่วยงานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคนที่ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับ

ข้อมลูภายในของบริษัทรับทราบช่วงเวลาการห้ามซือ้ขายหุ้นของบริษัทอย่างชดัเจนล่วงหน้า โดยให้รวมถึงการซือ้ขายหุ้น
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ของบริษัท โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซือ้หรือขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม ( เช่น 

Nominee หรือการถือผ่านกองทนุสว่นบคุคล) ในระหว่างช่วงเวลาที่บริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมลูส าคัญที่อาจมีผลกระทบ

ต่อราคาหุ้นของบริษัท เช่น 1 เดือนก่อนวนัเปิดเผยข้อมูลงบการเงินหรือผลการด าเนินงานถึงวนัที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูล

งบการเงินหรือผลการด าเนินงานต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว 1 วัน เพื่อให้ข้อมูลนัน้เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างทัว่ถงึก่อน 

ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดโทษทางวินัยส าหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้  หรือน าไป

เปิดเผยจนอาจท าให้บริษัทได้รับความเสียหาย และอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายก าหนดไว้ตลอดจนอาจถูกบริษัท

พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตกัเตือนด้วยวาจา การตกัเตือนเป็นหนังสอื การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิก

จ้างพ้นสภาพการเป็นพนกังานด้วยเหตไุลอ่อก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น  

พร้อมกันนีบ้ริษัทยังมีการติดตามและศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องต่างๆ ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ และแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรับทราบ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามที่

กฏหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด 

 
7. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและบริการอ่ืน 
 
7.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2561 เป็นจ านวนเงิน

รวม 2,436,500 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัท จ านวน 1,850,000 บาท และสว่นของบริษัท
ย่อย จ านวน 586,500 บาท 

 
7.2 ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 
- ไม่มี - 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม  

  
“เราจะท าให้ชีวิตผู้คนดีขึน้ ผ่านจติวิญญาณท่ีสร้างสรรค์ของเรา” 

 
ด้วยพนัธกิจที่เร่ิมต้นจากค าว่าเรา และสง่ต่อไปยงัผู้คน คือสิง่ที่เราใส่ใจเสมอมา ในปีที่ผ่านมาเราได้ยดึมัน่

อดุมการณ์นี ้ เพื่อขยายความสขุ ความสนุก ด้วยนวตักรรมไปยังผู้คนรอบตวัเรา เหมือนเช่นที่เคยเป็นมา เพราะรู้ดีว่า
ความส าเร็จนัน้ย่อมมาจากสิ่งที่ทกุคนร่วมกนัสร้าง ร่วมกนัท า เราจงึยงัคงมุ่งให้ความเป็น องค์กรนวตักรรม เป็นบ้านแห่ง
นกันวตักร เพื่อตอบโจทย์ที่เราตัง้เอาไว้ นัน่ก็คือ “โตด้วยนวตักรรม ท าด้วยความสขุ” ด้วยตระหนกัถงึความส าคญัในข้อนี ้
ในปีนีเ้ซ็ปเป้ จงึได้จดัตัง้ INNO TEAM ขึน้ เพื่อร่วมกนัสร้างวฒันธรรมองค์กรให้แข็งแรง เพิ่มเติมจาก Platform ที่มีอยู่แล้ว 
นัน่ก็คือ 4 วินยัของการปฏิบติังานที่เป็นเลศิ มาประยกุต์ใช้กบัการท างานของเซ็ปเป้ ให้เกิดการท างานอย่างมีนวตักรรม 
และความสขุ เราทุกคนถูกขบัเคลือ่นไปข้างหน้าพร้อมๆกนั ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่สอดแทรกในทุกส่วนงาน ตลอดทัง้ปี ด้วย
ความมัน่คง และสนกุสนาน ท าให้ “คนเซ็ปเป้” สร้างสรรค์ผลติภัณฑ์ที่ดี ส่งต่อผลงานอนัน่าภาคภูมิใจนีไ้ปสู่ผู้คนที่ส าคญั
ของเรา และสงัคมต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

ผู้คนที่ส าคัญของเรา ได้แก่ ลกูค้า พนกังาน ชมุชน ซพัพลายเออร์ ผู้ ถือหุ้น โดยเซ็ปเป้ก าหนดนโยบายและแนว
ปฏิบติัที่เป็น รูปธรรม เก่ียวกบัการให้ปฏิบติัอย่างเป็นธรรมต่อพนักงาน ลกูค้า ซัพพลายเออร์ ผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ร่วมพฒันา
ชมุชนและสงัคมควบคู่ไปพร้อมกนั ซึง่แนวทางการด าเนินงานถูกระบอุยู่ในวาระการประชมุบอร์ด และมีคณะท างานด้าน
ความยั่งยืนเป็นผู้ด าเนินการ พร้อมติดตามผลกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องทัง้ปี ดังนี  ้

 
พนักงานคือผู้เล่นตัวจริง  
ในปีนีเ้ราได้จดัตัง้ อินโนเวชัน่ทีมขึน้ (INNO TEAM) โดยต้องการใช้ “นวตักรรม” ผลกัดนัคนในองค์กรของเรา 

เสริมสร้างความเป็นองค์กรนวตักรรมให้ชดัเจนย่ิงขึน้ เพิ่มเติมจากการน า 4 วินยัของการปฏิบติังานที่เป็นเลศิ มาใช้เพิ่ม
ประสทิธิภาพ และความสขุของพนกังาน ซึง่ได้จดัท าอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  นบัเป็นเร่ืองที่ท้าทาย แต่เต็มไปด้วยความ
สนกุสนานเข้มข้นตลอดทัง้ปี ที่ชาวเซ็ปเป้กว่า 500 คนได้ร่วมกนัสร้าง โดยผลลพัธ์ของโครงการนีช้่วยให้ประสทิธิภาพงาน
ของทัง้องค์กรส าเร็จในการท าพนัธสญัญาของปี 2018  นอกจากนีเ้ราจงึได้จดักิจกรรมทางด้านนวตักรรมต่างๆ ให้พนกังาน
ทกุคนได้มีสว่นร่วมในองค์กร เติมพลงันกันวตักร ด้วยกิจกรรมที่แปลกใหม่ เพิ่มดรรชนีความสขุให้คนทัง้องค์กรตลอดทัง้ปี  

เร่ิมต้นปี 2561 ด้วย โครงการอาหารเช้าให้แก่พนักงาน (Good Morning Sappe)  เร่ิมเวลา 7.00-8.30 น. 
ของทกุวนัท างาน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงาน รวมถงึสง่เสริมให้ทุกคนมีวินยัในการท างานให้ตรงต่อ
เวลาอีกด้วย และในปีนีเ้รายงัคงสานต่อกิจกรรม “เซ็ปเป้ สานรักสง่เสริมลกูกตญัญ”ู เติมพลงัสร้างสรรค์ด้วยการให้
พนกังานทกุคนมาร่วมกิจกรรมท าการ์ด เพื่อมอบให้แม่ในวนัส าคญัด้วยตวัเอง สานความรัก ความสมัพนัธ์ระหว่าง
พนกังาน และคนในครอบครัว ให้อบอุ่น และมัน่คง 
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ลูกค้าคือผู้สนับสนุนหลัก ในอันท่ีจะท าให้บริษัทของเราเจริญเติบโตขึน้ไปได้อย่างต่อเน่ือง อย่างเป็น
รูปธรรม 

ลกูค้าคือคนส าคัญ ที่ท าให้เราเดินทางมาถงึทกุวนันี ้ เรามุ่งมัน่ สร้างสรรค์ และคิดค้นผลติภัณฑ์ต่างๆ บน
พืน้ฐานของความต้องการของลกูค้า เราใส่ใจในการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลกูค้า เพื่อน ามาปรับปรุง และ
สร้างสรรค์ผลติภัณฑ์ที่ดีขึน้ ตอบแทนความไว้วางใจ ที่ลกูค้ามีให้เราเสมอมา และยงัคงยดึมัน่ในอดุมการณ์ที่ว่า “เราจะเป็น
องค์กรไทยตัวอย่างที่ย่ิงใหญ่ ตอบโจทย์คนที่รักสขุภาพ และความสะดวกสบายด้วยอาหาร และเคร่ืองด่ืมที่อร่อยสดุเจ๋ง  

ในปีนี ้เราจงึได้คิดค้นผลติภัณฑ์ใหม่ออกสูต่ลาดอย่างมากมายกว่า 20 รายการ  ทัง้ภายใต้แบรนด์เดิม แต่เวอร์
ชัน่ใหม่ อาทิ เพรียว คอฟฟ่ี 2 สตูรใหม่, บิวติ เจลลี ่รสคาโมไมล์ รวมถงึการเปิดตัวแบรนด์สนิค้าใหม่ จ านวน 3แบรนด์ นัน่ก็
คือ ขนมขบเคีย้วเพื่อสขุภาพไขมัน 0 %  แบรนด์ซีแมกซ์ (ZeaMax) น า้เกลอืแร่ผสมว่านบด แบรนด์ชูทส์ (Shootz) และ
ขยายตลาดสขุภาพ และความงามไปยงักลุม่ผู้ชายรักสขุภาพ ด้วย เจลลีเ่พื่อสขุภาพรสชาติอร่อย แบรนด์แมกซ์ทีฟ 
(Maxtive) และนี่เป็นเพียงสว่นหนึ่งเท่านัน้ ส าหรับสิ่งที่เราคิดค้นมาเพื่อผู้บริโภค ลกูค้าคนส าคญัของเรา  
 

ซัพพลายเออร์คือทีม เราก้าวไปพร้อมกันบนเป้าหมายเดียวกัน 
พวกเขาเป็นหนึง่ในส่วนส าคญัในการท างานที่เราจะต้องดแูลซึง่กนัและกนั เรายงัคงด าเนินการร่วมพฒันาวุ้น

มะพร้าวร่วมกนั และโครงการผลติกลอ่งบรรจสุนิค้าจากกระดาษรีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นการพฒันาต่อยอดที่ช่วย
ให้ซพัพลายเออร์เติบโตไปพร้อมๆกบัเราอย่างยัง่ยืน  

 
ผู้ถอืหุ้น และนักลงทุน ท าให้เราเดินทางมาถึงทุกวันนี ้ได้อย่างม่ันคง 
ผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุ คือผู้สนบัสนนุให้เราเดินไปข้างหน้าได้อย่างมัน่คงทัง้ในอดีต ปัจจบุนั และอนาคต ในปีที่

ผ่านมาบริษัทมีผลประกอบการที่เจริญเติบโต เป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ โดยมีรายได้จากการขาย 2,826.86 ล้านบาท มี
การเติบโตที่เพิ่มขึน้จากปีที่แล้วร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2560 มีก าไรสทุธิรวม 351.37 ล้านบาท และสนิค้าเซ็ปเป้มี
จ าหน่ายรวมทัง้หมด 91 ประเทศ  

 
ชุมชนคือครอบครัวเดียวกันกับเรา 
ตลอดทัง้ปีที่ผ่านมา นอกจากเราจะสง่เสริม และสนบัสนนุ ให้พนกังานได้มีพืน้ที่ มีเวทีในการปลอ่ยพลงั

ความคิดสร้างสรรค์ให้ออกมาเป็นผลงานดีๆให้กบับริษัทแล้ว สิง่ที่เรายงัคงปลกูฝังเหมือนที่เคยท ามาโดยตลอด ก็คือ การ
ท าเพื่อคนอื่น ในปีนี ้เราได้มีกิจกรรมในการให้พนักงานเรียนรู้ที่จะ “ให้” ด้วยการร่วมกิจกรรมเพื่อสงัคมต่าง ๆ  

เราร่วมกนัสร้างสิ่งแวดล้อม และสงัคมที่ดีขึน้ ด้วยการช่วยกนัปลกูป่าชายเลน ณ โครงการบางขนุเทียน ซึง่เป็น
กิจกรรมพิเศษต่อเนื่องจากการร่วมสมทบทนุปลกูป่าชายเลน กบั “โครงการปลกูป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชาในปี 
2560” 

เราร่วมกนัแบ่งปันเสือ้ผ้า และสิง่ของ ในโครงการชุดเก่าเราขอ โดยเป็นโครงการที่ท าอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 
ให้กบัมูลนิธิหลวงตาน้อย จ.นครปฐม  

เราสนบัสนนุ และให้ความส าคญักบัชมุชนรอบข้างอย่างสม ่าเสมอด้วยดีเสมอมา จะเห็นได้จากโครงการ วาน 
หว่าน ว่านที่ได้มีการด าเนินการปลกูตัง้แต่ปี 2560 และเร่ิมเก็บเก่ียวได้ในปี 2561 ถือเป็นรายได้เสริมให้กบัชาวบ้านเป็น
อย่างดี ซึง่ในปี 2562 เรายงัมีแผนในการเพิ่มแปลงปลกูว่านหางจระเข้ให้กบัชาวบ้านอีกด้วย 
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เราปลกูฝังแนวคิดนวัตกรรมเป็นความรู้สูช่มุชน ด้วยการต่อยอดจากผลผลติในโครงการ วาน หว่าน ว่าน เราได้
จดัการให้ความรู้ เพื่อให้คนในชมุชน สามารถน าไปสร้างสรรค์ แปรรูปผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ เป็นการเพิ่มมลูค่าของว่าน
ดิบ ที่ยงัไม่ได้ขนาดส าหรับเก็บขาย หรือได้รับความเสยีหายจากผลของการเก็บเก่ียว ให้กลบัมามีมูลค่าที่เพิ่มมากขึน้ โดย
ในปีที่ผ่านมาเราได้ท าการอบรมให้ความรู้ชมุชนในขัน้เร่ิมต้น และได้ด าเนินการคิดสตูรในการผลติผลิตภัณฑ์จากว่านหาง
จระเข้นีเ้รียบร้อย พร้อมสง่ต่อสู่ชมุชนในปี 2562  

เราดแูล และสง่เสริมการศกึษาให้กบัโรงเรียนในชมุชนรอบข้าง เพราะเราเข้าใจดีว่าการได้บริโภคน า้ที่ดีมี
คณุภาพ มีความส าคัญขนาดไหน เราได้เข้าไปพฒันา และปรับปรุงระบบกรองน า้ พร้อมมอบตู้ท าน า้เย็นให้กบัโรงเรียนร่วม
ใจประสทิธ์ิ อ าเภอล าลกูกา นอกจากนีเ้รายงัได้สนบัสนนุเคร่ืองดนตรี เพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาดนตรีให้กบัเด็กๆ 
ในโรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวนัวิทยา อ.ล าลกูกา ซึง่ทัง้หมดเป็นโรงเรียนในชมุชน ในพืน้ที่รอบข้างโรงงานของเรา  

เราอยากให้ทกุคนรู้จักให้ และเรียนรู้ที่จะเสียสละ ไม่ใช่เฉพาะแค่เพื่อคนอื่นเท่านัน้ แต่เพื่อตวัเองด้วย เพื่อที่พวก
เขาจะได้ภาคภูมิใจกบัสิ่งที่พวกเขาได้ลงมือท าสิง่นัน้ด้วยตวัเองอย่างแท้จริง ในปีที่ผ่านมา เราได้สร้างสรรค์กิจกรรมโดย
ต้องการให้พนกังานได้มีสว่นร่วมในการบริจาคเงินสมทบทนุซือ้เคร่ืองมือแพทย์ ให้กบัโรงพยาบาลที่ขาดแคลน ดงัเช่นที่เรา
ท ามาทกุปี แต่ในครัง้นี ้ เราต้องการให้พวกเขา ได้รู้จักค าว่าให้ ด้วยการเสยีสละ ไม่ใช่เฉพาะแค่เพื่อคนอื่นเท่านัน้ แต่เพื่อ
ตวัเองด้วย “โครงการ 90 วนัไขมนัฉนัเพื่อเธอ” จงึได้ถกูจดัขึน้ เพื่อให้พนกังานทกุคนได้มีสว่นร่วมในการออกก าลงักาย เป็น
การดแูลสขุภาพของตวัเองให้ดี แข็งแรง และยงัได้แบ่งปันโดยเปลี่ยนจ านวนเวลาที่ใช้ในการออกก าลงัในแต่ละวนั ไปเป็น
เงินบริจาคโดยการสมทบทนุจากบริษัท เงินบริจาคทัง้หมดถกูน าไปแปลงเป็นเคร่ืองมือทางการแพทย์ที่จ าเป็น เพื่อมอบ
ให้กบัโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลในพืน้ที่ อ าเภอล าลกูกา และองค์รักษ์ จ านวน 4 สถานพยาบาล ได้แก่ 

1. โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลพืชอดุม 
2. โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านท านบ 
3. โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านลาดช้าง 
4. โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบงึคอไห 1 
 
และจากกิจกรรมในครัง้นีส้ง่ผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ไม่เฉพาะแต่ยอดบริจาคที่ท าให้

สามารถน าไปซือ้อปุกรณ์ทางการแพทย์ให้กบัโรงพยาบาลที่ขาดแคลนได้แล้วเท่านัน้ แต่พนักงานทกุคนยงัหนัมาใสใ่จออก
ก าลงักาย และดแูลสขุภาพเพิ่มมากขึน้ด้วย เพราะเราอยากให้ความรู้สกึของการให้ สง่ผ่านออกมายงัผู้คนรอบข้างของเรา
อย่างมีจิตวิญญาณ 

เราด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบอย่างมีมาตรฐาน โดยเซ็ปเป้ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 คือการจดัวางระบบ
บริหารงานเพื่อการประกนัคณุภาพ ซึง่เป็นระบบที่ท าให้เชื่อมัน่ได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคมุ และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบขุัน้ตอน และวิธีการท างาน เพื่อให้มัน่ใจว่าบคุลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบ 
และขัน้ตอนต่างๆในการปฏิบตังาน ตัง้แต่ปี 2554 และในปี 2558 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อม เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดการปัญหาสิง่แวดล้อมขององค์กร ได้อย่างมีประสทิธิภาพ ควบคู่ไปกบัการรักษาสิง่แวดล้อม การป้องกนั
มลพิษ และการด าเนินธุรกิจขององค์กร  
 

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)  
ตัง้แต่ปี 2557 ได้พิจารณาก าหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชนั (Anti-corruption Policy)  โดยครอบคลมุทกุ

กิจกรรมที่บริษัท ด าเนินการ เพื่อให้กรรมการ พนกังาน ผู้บริหาร ยดึถือเป็นแนวปฏิบติัเพื่อต่อต้านคอร์รัปชนั พร้อมทัง้ในปี 
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2560 คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วเพิ่มเติมอย่างเป็นรูปธรรม มี
รายละเอียดโดยสรุป ดงันี ้

1. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนด าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชนั ในทกุรูปแบบ
ทัง้ทางตรง และทางอ้อม ห้ามจ่ายหรือรับทรัพย์สินทกุประเภทอนัจะกลายเป็นสนิบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ โดย
ครอบคลมุถึงทกุหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชนันีอ้ย่างสม ่าเสมอ 
ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบติัและข้อก าหนดในการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบาย ระเบียบปฏิบติั 
ข้อก าหนด ข้อบงัคบั ประกาศ ข้อกฎหมาย และการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ โดยการจัดอบรมให้แก่พนกังานใหม่ทราบ และ
เข้าใจนโยบายของบริษัท รวมไปถงึการสือ่สารภายในองค์กรอย่างสม ่าเสมอ 

2. พนกังานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายคอร์รัปชนัที่เก่ียวข้องกบับริษัท โดยต้อง
แจ้งให้ ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสยั
หรือ ข้อซกัถามให้ปรึกษาผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบ เก่ียวกบัการติดตามการปฏิบติัตาม 
จรรยาบรรณบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก าหนดไว้ 

3. บริษัทมีแนวทางการจดัการกบัการกระท าการทจุริตและการกระท าต่างๆ ที่เข้าข่ายคอร์รัปชนัที่ได้รับแจ้ง
จากพนกังาน ทกุคน โดยมีกระบวนการตามนโยบายคุ้มครองพนกังานที่แจ้งข้อมูลเก่ียวกบัการทจุริต 

4. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเร่ืองคอร์รัปชนัที่เก่ียวข้องกบับริษัท โดย
ใช้นโยบายการคุ้มครองพนักงานที่แจ้งข้อมูลเก่ียวกบัทจุริต ตามที่บริษัทก าหนด 

5. ผู้ที่กระท าคอร์รัปชนั เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณบริษัท ซึง่จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัตาม
ระเบียบที่บริษัทก าหนด นอกจากนีอ้าจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

6. บริษัทตระหนกัถงึความส าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกบับุคคลอื่นที่ต้องปฏิบติัหน้าที่
ที่เก่ียวข้องกบับริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเร่ืองที่ต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชนันี  ้

7. บริษัทมุ่งมัน่ที่จะสร้างรักษาวฒันธรรมองค์กรที่ยดึมัน่ว่าคอร์รัปชนัเป็นสิง่ที่ยอมรับไม่ได้ทัง้การท าธุรกรรม
กบัภาครัฐ และภาคเอกชน 

 
ด้วยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการเร่ืองการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชนัอย่างจริงจงั ปัจจบุนัเราจงึประกาศ

เจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการดงักล่าวแล้วเมื่อวนัที่ 30 มกราคม 2561 พร้อมทัง้สง่เอกสารแบบประเมินตนเองเก่ียวกบั
มาตรการต่อต้านคอร์รัปชนั (Self-Evaluation 71 ข้อ) เรียบร้อยแล้ว และ ณ ปัจจบุนั อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงให้
เป็นไปตามข้อเสนอของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 

นอกจากนี ้ บริษัทยังได้ก าหนดแนวปฏิบติัเพื่อควบคมุและป้องกนัความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัการทุจริตคอร์รัปชัน 
ให้มีการควบคมุและถกูจัดการอย่างเหมาะสมผ่านเคร่ืองมือต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว เช่น คู่มืออ านาจด าเนินการของบริษัท ที่
ก าหนดบทบาทหน้าที่ ของแต่ละฝ่ายอย่างชดัเจน รวมไปถงึก าหนดการใช้งบประมาณในแต่ละเร่ืองที่ต้องได้รับการอนมุัติ
จากหวัหน้าฝ่ายงานตามล าดบั นอกจากนีใ้นที่ประชมุคณะท างานบริหารความเสีย่งยังบนัทกึเร่ืองดงักลา่วเข้าไปใน
ทะเบียนความเสีย่งของบริษัท และก าหนดให้มี การจัดท าทะเบียนความเสีย่งและแนวทางการป้องกนัความเสี่ยงของเร่ือง
การทจุริตคอร์รัปชนัโดยเฉพาะ และให้มีการประเมินทกุไตรมาส เป็นต้น   

ด้วยตระหนกัถึงความส าคญัของการต่อต้านคอร์รัปชัน่และมัน่ใจว่านโยบายดงักลา่วจะถกูน าไปปฏิบติัอย่าง
เป็นรูปธรรม บริษัทได้จัดอบรมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ให้กบัพนกังานใหม่เป็นประจ าทกุปี เพื่อให้พนกังาน
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ตระหนกัถึงอดุมการณ์ของบริษัทในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม รวมถงึเข้าใจบทบาทและแนวปฏิบติัเพื่อต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทด าเนินการจัดอบรมจ านวนรวม 10 ครัง้ มีพนักงานเข้าร่วมอบรมโดยรวมประมาณ 
39 คน 

อนึง่ บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือคดีความที่ส าคัญซึง่เกี่ยวเนื่องกบัการทจุริตคอร์รัปชนัแต่อย่างใด 
 
นอกจากนี ้ เซ็ปเป้ ยงัด าเนินธุรกิจโดยยดึตามหลกัการ 8 ข้อของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ที่ครอบคลมุ เร่ืองต่างๆ คือ 
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
3. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
4. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
5. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
6. การดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม 
7. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 
8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม 

และผู้มีสว่นได้เสียโดย  
ได้สรุปเป็นภาพรวมแบ่งตามกลุม่ผู้มีส่วนได้เสยี ตามตารางด้านล่างนี  ้
 

ผู้มีส่วนได้เสีย กิจกรรม, กระบวนการ หลักการ 8** 
พนกังาน Learning Organization 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

2. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
3. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
4. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จากการ

ด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม และผู้มี
สว่นได้เสยี 

โครงการอาหารเช้าพนกังาน 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
3. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

Happy B Day 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
3. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

เซ็ปเป้ สานรัก สง่เสริมลกู
กตญัญู 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
3. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
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ผู้มีส่วนได้เสีย กิจกรรม, กระบวนการ หลักการ 8** 
5ส. ฉบบัเซ็ปเป้ 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

2. การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
3. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
4. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

New Product Development 
(NPD) Internal launch 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
3. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

90 วนั ไขมนัฉนัเพื่อเธอ 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
3. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

ลกูค้า ผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่ 1. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
2. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จากการ

ด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม และผู้มี
สว่นได้เสยี 

ซพัพลายเออร์ โครงการร่วมพฒันาวุ้นร่วมกบั 
ซพัพลายเออร์ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
3. การดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม 
4. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 
5. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จากการ

ด าเนินงานที่มี ความรับผิดชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และผู้มี
สว่นได้เสยี 

กลอ่งกระดาษเพรียว 1. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
2. การดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม 
3. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จากการ

ด าเนินงานที่มี ความรับผิดชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และผู้มี
สว่นได้เสยี 

ผู้ ถือหุ้น-นกัลงทนุ ปันผลดี 1. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
2. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

ชมุชนและสงัคม SAPPE Together เติมความสขุ
สู ่สงัคม 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
3. การดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม 
4. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 
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ผู้มีส่วนได้เสีย กิจกรรม, กระบวนการ หลักการ 8** 
5. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จากการ

ด าเนินงานที่มี ความรับผิดชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และผู้มี
สว่นได้เสยี 

วาน หว่าน ว่าน 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 
3. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จากการ

ด าเนินงานที่มี ความรับผิดชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และผู้มี
สว่นได้เสยี 

โครงการปลกูป่าชายเลน 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
3. การดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม 

การลดใช้เม็ดพลาสติก 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
3. การดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม 

ชดุเก่าเราขอปี 4 CSR after process 
1. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
2. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 

มอบกลอง และตู้ท าน า้เย็น CSR after process 
1. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
2. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 

การสนบัสนนุผลติภัณฑ์ให้สงัคม
ในโอกาสต่างๆ 

CSR after process 
1. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
2. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 

มอบเคร่ืองมือและอปุกรณ์
การแพทย์ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
3. การดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม 
4. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 

 
ทัง้หมด คือสิง่ที่พวกเราทัง้หมดร่วมกนั คิด ริเร่ิม สร้างสรรค์ และท าให้เกิดขึน้ได้จริง ด้วยความสขุบนความสนุก

ที่ผลกัดนัให้องค์กรของเรา เป็นองค์กรที่สามารถ “เติบโตด้วยนวตักรรม ท าด้วยความสขุ” อย่างเช่นทกุวนันีไ้ด้ ก็เพราะผู้คน
ที่ส าคัญของเราทุกคน เราจะยืนยนัที่จะสร้างสรรค์สิง่ดีๆต่อไป โดยใช้ปัจจบุนั และอดีต เป็นรากฐานที่มั่นคงในการไม่หยดุ
ที่จะพฒันาต่อไป เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน 
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11. การควบคุมภายใน 

 
บริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการระบบการควบคมุภายในที่ดี เนื่องจากจะช่วยให้การ

ด าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบ
การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบติังานของบริษัท
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบั
ธุรกิจของบริษัท 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2562 ที่ประชมุเมื่อวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2562 โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบจ านวน 3 ท่านเข้าร่วมประชมุด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุ
ภายในของบริษัทในปี 2561 ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission : COSO  (“แบบประเมินฯ”) ฉบบัที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ซึง่สรุป
ความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดงันี  ้

 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

บริษัทมีสภาพแวดล้อมของการควบคมุภายในที่ดี เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีการส่งเสริมด้านจริยธรรมเป็น

วฒันธรรมองค์กร มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการและการมอบหมายงานที่ชดัเจน ดงันี  ้

• บริษัทได้จดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ และข้อพงึปฏิบติัตามจรรยาบรรณเป็น
ลายลกัษณ์อักษรและมีการสือ่สารเร่ืองดงักลา่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานอย่างทัว่ถงึ 

• มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแยกจากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน และมีการจัด
โครงสร้างองค์กร สายการบงัคบับญัชา อ านาจความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกบัสถานการณ์ธุรกิจที่
เปลีย่นแปลงไป 

• ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคลไว้เป็นลายลกัษณ์อักษร เช่น การสรรหา การฝึกอบรม การจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น  

 
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
บริษัทเลง็เห็นความส าคัญของการบริหารความเสีย่ง โดยแต่งตัง้ให้มีคณะท างานบริหารความเสีย่งให้ท าหน้าที่

ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมีหน้าที่พิจารณาความเสี่ยงที่ส าคัญที่
สอดคล้องกบัธุรกิจของบริษัท เช่น ด้านการบริหารจดัการ ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบ เป็นต้น รวมถงึเสนอแนะวิธีป้องกนั และวิธีลดระดับความเสีย่งให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ ตลอดจนติดตาม
ประเมินผล และปรับปรุงแผนการด าเนินงานเพื่อลดความเสีย่งอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกบัสภาวะการด าเนินธุรกิจ  
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3. มาตรการควบคุม (Control Activities) 

เพื่อให้การด าเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ มีการป้องกนัและบริหารความเสีย่งอย่าง
เหมาะสม บริษัทจึงก าหนดมาตรการควบคมุที่ส าคัญ เช่น นโยบายการควบคมุและก ากบัดแูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม คู่มือ
อ านาจด าเนินการ การก าหนดกฎบตัรของคณะกรรมการต่างๆ และผู้บริหารส าคัญ เป็นต้น เพื่อเป็นกรอบการด าเนินงานให้
กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคนในการปฏิบติังาน  

นอกจากนี ้ บริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร รวมทัง้บคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนั 
เพื่อประโยชน์ในการติดตาม และสอบทานการท ารายการระหว่างกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

ตลอดจน บริษัทมีการพฒันามาตรการควบคมุด้วยระบบเทคโนโลยี โดยมีการควบคมุโครงสร้างพืน้ฐานของ
ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมและควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี เช่น การเข้าถงึข้อมูล การรับสง่
ข้อมลู การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ เป็นต้น โดยได้จ ากดัสทิธิเฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถเข้าถงึข้อมูลในระดบัที่
ก าหนดเท่านัน้ 

 
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

บริษัทมีระบบสารสนเทศและช่องทางการสือ่สารทัง้ภายในและภายนอกบริษัทอย่างมีประสทิธิภาพและ
ประสทิธิผล ดังนี ้

• การสือ่สารภายใน ผู้บริหารและพนกังานจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ E-mail นอกจากนี ้ ยงัจัดให้มี
พืน้ที่ติดประกาศและประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของบริษัทในบริเวณที่พบเห็นได้ง่ายทัง้ในส านกังานพระรามเก้าและโรงงาน
ทัง้สองแห่ง ทัง้นี ้ เพื่อให้มีช่องทางแจ้งข้อมลูและประชาสมัพนัธ์ในหลากหลายช่องทางโดยมุ่งเน้นให้เกิดผลสมัฤทธ์ิในการ
สือ่สารให้มากที่สดุ  

• การสือ่สารภายนอกองค์กร บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยีอย่างสม ่าเสมอ โดยข้อมลูที่
เปิดเผยเป็นข้อมลูที่เป็นจริง ถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทนัเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถงึข้อมูลได้อย่างทัว่ถงึ
และเท่าเทียมกนั เช่น เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท และมีหน่วยงานต่างๆ ที่ท าหน้าที่สือ่สารข้อมลู
ให้กบัผู้มีสว่นได้เสียภายนอกองค์กร เช่น นกัลงทนุสมัพนัธ์ เป็นต้น 

• บริษัทจดัให้มีช่องทางการสือ่สารพิเศษเพื่อให้พนกังานให้ข้อมลูเก่ียวกบัการกระท าผิดกฎหมาย หรือ
ระเบียบปฏิบติัต่างๆ โดยก าหนดไว้อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรในระเบียบการรับเร่ืองร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง 

 
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทมีการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เป็นประจ าทกุไตรมาสโดยผู้ตรวจสอบ
ภายในซึง่คัดเลอืกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  

นอกจากนี ้ บริษัทก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายในเป็นประจ าทุกปีโดยจดัให้มีการ
ประเมินการควบคมุภายในในภาพรวมตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
เพื่อให้มัน่ใจว่าการควบคุมภายในเพียงพอและเหมาะสม และมีการด าเนินการปรับปรุงหากมีข้อบกพร่องของระบบการ
ควบคมุภายใน  

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างหรือขดัแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทแต่
อย่างใด 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 
ท่านที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และมีคุณสมบติัครบถ้วนตามกฎบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีนายผดงุเดช  อินทรลกัษณ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวกลัณิการ์    ตริยางกูรศรี และนายสุ
รัตน์ ประลองศิลป์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านไม่มีสว่นร่วมในการบริหารจดัการ รวมทัง้ไม่
เป็นผู้บริหาร พนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครืออื่นๆ  

ตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าที่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎ
บตัรของคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตลอดจนปฏิบติัหน้าที่ตามกรอบข้อก าหนด
และแนวทางปฏิบติัที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดไว้ รวมถึงการสอบทานการก ากบัดแูลกิจการที่ดี การสอบ
ทานงบการเงิน การสอบทานความถกูต้องเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกนัของบริษัทกบับคุคลหรือ
กิจการที่เก่ียวข้องกนั และรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การสอบทานความเหมาะสมของระบบการ
ควบคมุภายใน และการพฒันาระบบควบคมุภายในอย่างต่อเนื่อง รวมถงึการก ากบัดแูลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
อย่างเคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้คดัเลอืกและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
ของบริษัท รวมทัง้การพิจารณาเร่ืองการปฏิบติัตามข้อก าหนดของวิชาชีพ ผลการปฏิบติังาน คณุภาพของบริการและความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถงึหน้าที่และความรับผิดชอบในการดแูลให้บริษัทมีการด าเนินงานตาม
นโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสทิธิภาพและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขัน้ตอนเพื่อให้บริษัทมีการ
พฒันาการก ากบัดแูลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าที่อย่างเป็นอิสระและครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยได้
ประชมุร่วมกบัฝ่ายบริหาร ผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายในตามวาระที่เก่ียวข้อง จ านวน 4 ครัง้ ซึง่สรุปได้ดังนี ้

 
1. ความเห็นเกี่ยวกับความถกูต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถอืได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2561 ของบริษัทก่อน

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนมุติัที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า
รายงานทางการเงิน รายการที่เก่ียวโยงระหว่างบริษัทกบับุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนั รายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญ ได้จัดท าอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และมีความน่าเชื่อถือ พร้อม
ทัง้ได้เชิญผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชมุในวาระการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 
2561 ของบริษัทเพื่อซกัถามประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ และเพื่อให้มัน่ใจว่างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จดัสรรเวลาเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกบัผู้สอบบัญชี     โดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชมุอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อเปิดโอกาสให้หารือร่วมกนัในประเด็นต่างๆ ตามแนวทางที่ก าหนด
ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   
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2. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถงึความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความรู้และประสบการณ์ ผล

การปฏิบติังานและคุณภาพของงานบริการที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ได้ให้แก่บริษัท 
รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าผู้สอบบญัชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ได้ปฏิบติั
หน้าที่ แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทัง้ในด้านการจัดท ารายงานทางการเงิน และการปรับปรุง
ด้านการควบคมุภายในของบริษัท  

ทัง้นี ้ เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบติังานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาแล้ว จึงเสนอต่อที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562 ต่อไปอีกคราวหนึง่ โดย
ก าหนดให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีทุก 5 ปี ตามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 
3. การก ากับดูแลระบบควบคุมภายใน การจดัท าแผนตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากบัดแูลให้มีการสอบทานและทบทวนระบบการควบคมุภายในของบริษัทให้

เหมาะสมและมีเสถียรภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แต่งตัง้บริษัทภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการท าหน้าที่  
เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) ของบริษัทประจ าปี 2561 และพิจารณาแผนการ

ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทประจ าปี 2561 รวมทัง้สอบทานรายงานผลการปฏิบติังานตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกไตรมาส ตลอดจนก าชบัให้ผู้ตรวจสอบภายในติดตามความคืบหน้าในประเด็นที่เสนอให้มี
การแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายจดัการได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงอย่างเหมาะสมภายในเวลาที่ก าหนด ภายหลงั
จากที่ฝ่ายจัดการได้เห็นพ้องกบัข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจพบจาก
การปฏิบติังาน 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตัง้ บริษัท บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชัน่ จ ากัดเป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริษัทประจ าปี 2562 ต่อไป และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบระบบควบคมุภายใน
ประจ าปี 2562 แล้ว 

อนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในเป็น
ประจ าทกุปีโดยได้ประเมินตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission : COSO เพื่อให้มัน่ใจว่าผลการประเมินการควบคมุภายในนัน้มีประสทิธิภาพเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท 

 
4. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบติังานตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

รวมทัง้ข้อก าหนด ประกาศ ระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า บริษัทได้มีการก ากบัดแูลให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทัง้ข้อก าหนด ประกาศ และระเบียบใดๆ ที่เก่ียวข้อง
อย่างครบถ้วน 
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5. การสอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานธุรกรรมของบริษัทกบับริษัทย่อยหรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนั รวมทัง้รายการที่

อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในปี 2561 เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วเป็นรายการที่ด าเนินการ
ตามปกติธุรกิจและเป็นประโยชน์สงูสดุของบริษัท ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ หรือกระท าการใดๆ ที่ขดักบัจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการก ากบัดูแลให้ปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อก าหนด ประกาศ ระเบียบ
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเก่ียวกบัการ
เปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์แล้ว 

 
6. การสอบทานการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ ส่งเสริมให้บริษัทมีการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและท าหน้าที่ในการก ากบัดแูลการ

ด าเนินงานของบริษัทตามหลกัการและแนวทางในการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการตามแนวทางดังกลา่วอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน และให้มีการตรวจสอบระบบ
ควบคมุภายในของบริษัทเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบติัตามแนวทางการก ากับดแูลอย่างเหมาะสม และสม ่าเสมอเพื่อ
เสริมสร้างให้บริษัทเป็นที่ยอมรับ สร้างความมัน่ใจต่อผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

 
7. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุปี 

โดยในปี 2561 นัน้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 4 หมวด ได้แก่ (1) คณุสมบติัและ
ความเป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ (2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (3) การประชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบและ (4) การได้รับข้อมลูจากบริษัทและการฝึกอบรม          นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้
ให้ข้อเสนอแนะที่ส าคญัเพื่อให้บริษัทน าไปปรับปรุงประสทิธิภาพการท างานต่อไป 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ได้รับอนมุัติจากคณะกรรมการบริษัทโดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมดัระวงั รอบคอบ และมีความเป็น
อิสระอย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีสว่นได้เสียอย่างเท่าเทียมกนั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมลู
ทางการเงินของบริษัทมีความถกูต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกบัมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทมีการบริหารจดัการ
การควบคมุภายในที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล มีการปฏิบติังานที่สอดคล้องตามระบบการก ากบัดแูลกิจการที่ดี มีการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อก าหนด และข้อผกูพนัต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
 

     ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
            (นายผดงุเดช  อินทรลกัณ์) 
                          ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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การตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน 

บริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก (Outsource) ได้แก่ บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2561 โดยจะมีการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) ซึง่ผู้ตรวจสอบ
ภายในได้เข้าปฏิบติังานตรวจสอบระบบควบคมุภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัท และตรวจสอบว่าบริษัทได้มีการปฏิบติัตามระบบ
ควบคมุภายในที่ก าหนดไว้ครบถ้วนหรือไม่  

ทัง้นี ้ ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 ผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกได้เข้าร่วม
ประชมุกบัคณะกรรมการตรวจสอบทกุครัง้เพื่อรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบ
ภายในได้สรุปผลการตรวจสอบ และประเด็นที่พบจากการตรวจสอบพร้อมกบัให้ข้อเสนอแนะ รวมทัง้รายงานผลการ
ติดตามการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของไตรมาสที่ผ่านมาต่อที่ประชมุ เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
แล้วจะมอบหมายให้ฝ่ายจดัการด าเนินการแก้ไขประเด็นต่างๆ ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะให้ครบถ้วน  

อนึง่ ตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ให้ความ
เห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้มีความช านาญด้านการ
ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และมีประสบการณ์การตรวจสอบภายในให้กบับริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหลายแห่ง ทัง้นี ้ประวติัของหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในปรากฎตามเอกสารแนบ 3  
 

สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านบัญชีตามความเห็นของผู้สอบบัญชี 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่  25  กมุภาพนัธ์ 2562 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จ ากัด (“ผู้สอบบัญชี”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสรุป
ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะด้านบัญชี จากการเข้าด าเนินการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท  ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 โดยได้สรุปว่า บริษัทได้จัดท างบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินแล้ว 
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12. รายการระหว่างกัน 

 
12.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
บริษัทมีการท ารายการระหว่างกนักบับคุคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ซึง่สามารถสรุปความสมัพนัธ์ ได้ดงันี  ้ 

 

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน  
ปี 2561 

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือความ
สมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ 

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

(“Sappe Europe”) 
• บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 60.00 ของทนุจดทะเบียนที่ช าระแล้ว
ของ Sappe Europe  
 

• ขายวตัถดิุบในการผลติสนิค้า 
- รายได้จากการขาย 
- ลกูหนีก้ารค้า 

 
11.08 
1.12 

 

• การก าหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของ
ธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
ก าหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ ไม่
เก่ียวข้องกนั   

  • เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ จ านวนเงิน 0.24 ล้านยูโร 
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4 ต่อปี 

- เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 

       หกั ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
              สทุธิ 

 
- ดอกเบีย้รับ 

 
 

8.69 
(8.69) 
__-__ 

 
0.36 

• สัญญาเงิน ใ ห้กู้ ยืม ระยะสัน้ แ ก่  Sappe 
Europe เป็นการให้การสนบัสนุนทางการเงิน
ของผู้ ถือหุ้นเดิมซึ่งต่อมาบริษัทได้ท าสญัญา
ซือ้หนีต่้อจากผู้ ถือหุ้นเดิม โดยก าหนดอัตรา
ดอกเบีย้เทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบีย้ใน
ตลาด 



118 

 

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน  
ปี 2561 

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือความ
สมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ 

- ดอกเบีย้ค้างรับ 

       หกั ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
              สทุธิ 
รายการเคลือ่นไหวระหว่างปี 

ยอดคงเหลอืยกมาต้นปี 
ให้กู้ ยืมเพิ่มระหว่างปี 
รับช าระคืนระหว่างปี 
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัต รา
แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
ยอดคงเหลอืยกไปปลายปี 

2.16 
(2.16) 
__-__ 

 
9.14 
- 
- 
 

(0.45) 
(8.69) 
    -__ 

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

• มีกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนักบับริษัท คือ กลุม่           
รักอริยะพงศ์ ซึ่งถือหุ้ นส่วนใหญ่ของบริษัท
และถือหุ้นในโตโยกซ์ สดัส่วนร้อยละ 68.00 
ของทนุจดทะเบียนที่ช าระแล้วของโตโยกซ์  

• มีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกันกับ
บริษัท คือ นายอดิศกัด์ิ รักอริยะพงศ์ 

• ซือ้อุปกรณ์โรงงานจากโตโยกซ์เพื่อ ใ ช้ใน
กระบวนการผลติของบริษัท  

• เจ้าหนีอ้ื่น 
 

0.31 
 

0.09 

• การก าหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของ
ธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
ก าหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ ไม่
เก่ียวข้องกนั 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน  
ปี 2561 

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือความ
สมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ 

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

• มีกลุ่มผู้ ถือหุ้ นใหญ่ร่วมกันกับบริษัท คือ 
กลุ่มรักอริยะพงศ์ ซึ่งถือหุ้ นส่วนใหญ่ของ
บริษัทและถือหุ้นในฮายาชิ สดัส่วนร้อยละ 
100.00 ของทนุจดทะเบียนที่ช าระแล้วของฮา
ยาชิ 

• มีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกันกับ
บริษัท คือ นายอดิศักด์ิ รักอริยะพงศ์ และ 
นายอานภุาพ        รักอริยะพงศ์  

• ให้เช่าพืน้ที่คลงัสนิค้าของโรงงานคลอง 13 ใน
ราคาค่าเช่าพืน้ที่เดือนละ 10,000 บาท และ
ค่าบริการในการบริหารจัดการคลังสินค้า
จ านวน 80 บาทต่อสนิค้า 1 ลงั 

- รายได้อื่น 
- ลกูหนีอ้ื่น 

 
 
 
 

0.38 
0.03 

 

• การให้เช่าพืน้ที่คลงัสนิค้า เพื่อบริหารพืน้ที่
ส่วนที่เหลือดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ มี
ความเหมาะสม โดยราคาที่ให้เช่าเป็น
ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดหรือราคา
ตลาด 

   

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

• มีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามและผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่คือ นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ  80.00 นายอดิศักด์ิ รัก
อริยะพงศ์ ถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 10.00 
และนายนที อ่อนอิน ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 
10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วของ
สามที  

• ยอดซือ้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ส าหรับใช้ใน
กระบวนการผลติของบริษัท 

• เจ้าหนีอ้ื่น 
 
 
 
 
 

11.32 
 

2.57 

• ราคาซือ้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ดังกล่าว มีการ
ก าหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ 
ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการก าหนด
ราคากบับคุคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกนั 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน  
ปี 2561 

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือความ
สมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ 

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

• มีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามและผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่คือ นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ ถือหุ้น
ในสดัส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียน
ที่ช าระแล้วของออน ฟิฟท์ 

• ค่าใช้จ่ายในการรับรองเป็นค่าอาหาร 0.20 • การก าหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของ
ธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
ก าหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ ไม่
เก่ียวข้องกนั 

6. นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ • กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามและประธาน
บริษัทและถือหุ้นของบริษัทในสดัส่วนร้อยละ 
1.63 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วของ
บริษัท (สดัส่วนการถือหุ้น ณ วนัที ่28 ธนัวาคม 
2561) 
 

• ค่าเช่าที่ดินพร้อมโรงงานที่บางชนัเนือ้ที่ 2 ไร่ 1 
งาน 88.20 ตารางวา ตามสัญญาเช่าที่ดิน
ระยะเวลา 3 ปี เร่ิมตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 
30 กันยายน 2562 โดยค่าเช่าปีที่  2 (เดือน
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) มีอัตราค่า
เช่าเดือนละ 437,977 บาท และค่าเช่าปีที่ 3 
(เ ดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) มี
อตัราค่าเช่าเดือนละ 451,116 บาท 

• เงินประกันค่าเช่าที่ดิน 3 เดือน โดยบริษัทจะ
ได้รับคืนเมื่อสญัญาสิน้สดุลง 

 

5.30 
 
 
 
 

 

 

 

1.17 

• การเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานเพื่อใช้ใน
การประกอบธุรกิจและผลิตสินค้าดังกล่าว 
โดยที่บริษัทไม่ต้องจัดหาเงินทุนจ านวนมาก
เพื่อลงทุนในที่ดินและสิ่งปลกูสร้างดังกล่าว 
และสามารถจัดสรรเงินทนุที่มีอยู่อย่างจ ากัด
ไปใช้ลงทุนด้านอื่นที่จ า เ ป็นเพื่ อใ ห้ เ กิด
ประโยชน์ต่อบริษัท โดยอัตราค่าเช่าที่ ดิน
พร้อมอาคารโรงงานเป็นราคาที่ใกล้เคียงกบั
ราคาตลาด 

7. คณะบคุคลรักอริยะพงศ์ 
ประกอบด้วยบคุคล 6 ท่าน ได้แก่ 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน  
ปี 2561 

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือความ
สมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ 

• นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ 
 
 
 
 

• นายอดิศักด์ิ รักอริยะ
พงศ์ 

 
 
 

• นายอานุภาพ รักอริยะ
พงศ์ 

 
 
 
 

• กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามและประธาน
บริษัทและถือหุ้นของบริษัทในสดัส่วนร้อยละ 
1.63 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วของ
บ ริ ษัท  (สัดส่วนการถือหุ้ น  ณ วันที่  28 
ธันวาคม 2561) 

• กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามและประธาน
กรรมการ บริหารของบริษัทและถือหุ้นของ
บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 17.16 ของทุนจด
ทะเบียนที่ช าระแล้วของบริษัท (สดัส่วนการ
ถือหุ้น ณ วนัที่ 28 ธันวาคม 2561) 

• กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามและประธาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ถือหุ้ นของบริษัทใน
สัดส่วนร้อยละ18.64 ของทุนจดทะเบียนที่
ช า ระแ ล้วของบ ริ ษั ท  (AG SINGAPORE 
BRANCH ท าหน้าที่เป็น Custodian ร้อยละ 
3.29) ( สัดส่ วนกา ร ถื อหุ้ น  ณ  วันที่  28 
ธันวาคม 2561) 

• ค่าเช่าที่ดินที่คลอง 13 เนือ้ที่รวม 97 ไร่ 3 งาน 
49 ตารางวา ตามสญัญาเช่าที่ดินระยะเวลา 
20 ปี  เ ร่ิมตั ง้ แ ต่  1 ตุลาคม 2556 ถึง  30 
กนัยายน 2576 โดยค่าเช่าปีที่ 5 (เดือนตลุาคม 
2560 - กันยายน 2561) มีอัตราค่าเช่าเดือน
ละ 165,612 บาท และค่าเช่าปีที่  6 (เดือน
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) มีอัตราค่า
เช่าเดือนละ 168,924 บาท 

• เงินประกันค่าเช่าที่ดิน โดยบริษัทจะได้รับคืน
เมื่อสญัญาสิน้สดุลง 

2.00 
 
 
 
 
 
 

 
1.06 

 

• การเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานเพื่อใช้ใน
การประกอบธุรกิจและผลิตสินค้าดังกล่าว 
โดยที่บริษัทไม่ต้องจัดหาเงินทุนจ านวนมาก
เพื่อลงทุนในที่ดินและสิ่งปลกูสร้างดังกล่าว 
และสามารถจัดสรรเงินทนุที่มีอยู่อย่างจ ากัด
ไปใช้ลงทุนด้านอื่นที่จ า เ ป็นเพื่ อใ ห้ เ กิด
ประโยชน์ต่อบริษัท โดยอัตราค่าเช่าที่ ดิน
พร้อมอาคารโรงงานเป็นราคาที่ใกล้เคียงกบั
ราคาตลาด 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน  
ปี 2561 

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือความ
สมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ 

• นางสาวปิยจิต รักอริยะ
พงศ์ 

 
 

• นางสมนกึ ไอศรูย์พิศาล
ศิริ 

 
 

• นายธนรัตน์  รักอริยะ
พงศ์ 

 
 
 

• กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
บริษัท  ถือหุ้ นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 
17.83 ของทนุจดทะเบียนที่ช าระแล้วของบริษัท 
(สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัที่ 28 ธันวาคม 2561) 

• ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.53 
ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วของบริษัท 
(สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 
2561) 

• ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ  18.47 
ของทุน จดทะเบียนที่ช าระแล้วของบริษัท 
(UBS AG SINGAPORE BRANCH ท าหน้าที่
เป็น Custodian ร้อยละ 3.29) (สดัส่วนการถือ
หุ้น ณ วนัที ่28 ธนัวาคม 2561) 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน  
ปี 2561 

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือความ
สมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ 

8. นายวีระวธุ ภู่ชนะกิจ • เป็นคู่สมรส (ไม่จดทะเบียน) ของนางสาวปิย
จิต    รักอริยะพงศ์ กรรมการผู้ มีอ านาจลง
นามโดยการมอบอ านาจจากบริษัทและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท 

• ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาด้านการบริหารจดัการ 

 

1.20 • ราคาค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาด้านการบริหาร
จัดการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดของ
ธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
ก าหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ ไม่
เก่ียวข้องกนั 

9. บริษัท เดอะคอนเท จ ากดั 
(“เดอะคอนเท”) 

• มีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามและผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่คือ นางสาวนนัทิยา วรประทีป ซึง่ถือหุ้น 
เดอะคอนเท ร้อยละ 99.80 ซึ่งเป็นคู่สมรส
ของ นายอเนก ลาภสุขสถิต (ประธาน
เจ้าหน้าที่การเงิน) 

• ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาด้านการบริหารจดัการ 

 

5.74 • ราคาค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาด้านการบริหาร
จัดการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดของ
ธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
ก าหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ ไม่
เก่ียวข้องกนั 
 

10. บริษัท แบงคอคเบสท์บาย 
กรุ๊ป จ ากัด (“แบงคอค”) 

• มีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามและผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ คือ นายวีระวุธ ภู่ชนะกิจ ซึ่งถือหุ้ นใน
สดัส่วนร้อยละ 43.33 ของทุนจดทะเบียนที่
ช าระแล้วของ แบงคอค ซึ่งเป็นคู่สมรส (ไม่
จดทะเบียน) ของนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามโดยการมอบ

• ยอดซือ้ส่วนปรับปรุงอาคารส าหรับใช้ในการ
ตกแต่งออฟฟิศของบริษัทและงานรัว้สถานี
โรงไฟฟ้าย่อย  

• เจ้าหนีอ้ื่น 

 

1.11 

 

0.07 

• ราคาซือ้ส่วนปรับปรุงอาคารดังกล่าว มีการ
ก าหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ 
ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการก าหนด
ราคากบับคุคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกนั 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน  
ปี 2561 

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือความ
สมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ 

อ านาจจากบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของบริษัท 

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

 

• Sappe Trading HK เ ป็ นบ ริ ษั ท ย่ อยของ 
Sappe Holding โดยถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของ
ทนุจดทะเบียนของ Sappe Trading HK 

• มีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามร่วมกันกับบริษัท 
คือ นายอดิศักด์ิ  รักอริยะพงศ์ และ นาย
อานภุาพ รักอริยะพงศ์ 

• ลกูหนีอ้ื่น 0.10  

12. Sappe Trading 
(Shanghai)  

     Co., Ltd. (“Sappe 
Shanghai”) 

• Sappe Shanghai เป็นบริษัทย่อยของ Sappe 
Hong Kong Co., Ltd. (“Sappe HK”) โดยถือ
หุ้ นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ 
Sappe Shanghai  

• มีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกันกับ
บริษัท คือ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 

• ลกูหนีอ้ื่น 

หกั ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

สทุธิ 

9.72 

(9.72) 

__-__   

 

13. บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จ ากัด 
(“ออล โคโค กรุ๊ป”)  
 

• ออล โคโค กรุ๊ป เป็นบริษัทร่วมของ Sappe 
Holding โดย Sappe Holding ถือหุ้นร้อยละ 
40.00 ของทนุจดทะเบียนของ โคโคนทั  

• บริษัทมีรายได้จากค่าบริการและค่า
ด าเนินการประจ าเดือน รายได้ค่าขาย Spare 
parts 

8.38 
 

 

• สญัญาเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทโค
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน  
ปี 2561 

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือความ
สมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ 

• มีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามร่วมกันกับบริษัท 
คือ นายอดิศักด์ิ รักอริยะพงศ์ และนางสาวปิย
จิต รักอริยะพงศ์ 

• มีค่าใช้จ่ายในการรับรองเป็นค่าซือ้ผลติภัณฑ์
จากมะพร้าว  

• ลกูหนีอ้ื่น 

• เจ้าหนีอ้ื่น 

• เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ จ านวน 4.80 ล้านบาท 
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.2 ต่อปี 

- เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 

- ดอกเบีย้รับ 

- ดอกเบีย้ค้างรับ 

รายการเคลือ่นไหวระหว่างปี 

ยอดคงเหลอืยกมาต้นปี 

ให้กู้ ยืมเพิ่มระหว่างปี 

รับช าระคืนระหว่างปี 

ยอดคงเหลอืยกไปปลายปี 

0.13 

 

3.87 

0.03 
 
 

4.80 
0.15 
0.32 

 
4.80 
- 

__-__ 
4.80 

โคนัท  แฟคทอร่ี โดยก าหนดอัตราดอกเบีย้
เทียบเคียงได้กบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด 

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

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

• เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ จ านวน 3.20 ล้านบาท 
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.2 ต่อปี 

 
 
 

• สญัญาเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทโค
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน  
ปี 2561 

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือความ
สมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ 

- เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 
- ดอกเบีย้รับ 
- ดอกเบีย้ค้างรับ 

รายการเคลือ่นไหวระหว่างปี 
ยอดคงเหลอืยกมาต้นปี 
ให้กู้ ยืมเพิ่มระหว่างปี 
รับช าระคืนระหว่างปี 

            ยอดคงเหลอืยกไปปลายปี 

3.20 
0.10 
0.20 

 
3.20 

- 
- 

3.20 

โคนัท  แฟคทอร่ี โดยก าหนดอัตราดอกเบีย้
เทียบเคียงได้กบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด 

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

สดัส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนช าระแล้วของ 
Sappe Europe 

• เงินปันผลค้างจ่ายซึง่มีข้อตกลงให้จ่ายจากผล
ก าไรของ  Sappe Europe เ ป็นจ านวนเงิน 
109,076.03 ยโูร  
 

4.05 
 
 
 

• เงินปันผลค้างจ่ายเป็นไปตามข้อบังคับของ 
Sappe Europe ที่ก าหนดให้จ่ายเงินปันผล
กับ  Mr. Milan Bucek จนครบจ านวนก่อน 
ก าไรส่วนที่เหลือจึงสามารถจัดสรรได้ตาม
สดัสว่นของเงินลงทนุที่จ่ายได้  

2. Mr. Ing. Ivan Ježo 
 

• ผู้ ถือหุ้ นของ Sappe Europe โดยถือหุ้ นใน
สดัส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนช าระแล้วของ 
Sappe Europe 

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

0.93 
 

 

• เงินกู้ ยืมระยะสัน้ดังกล่าว มีเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานของ  Sappe Europe และเป็น
ประโยชน์ต่อกิจการ  
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน  
ปี 2561 

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือความ
สมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ 

รายการเคลือ่นไหวระหว่างปี 
ยอดคงเหลอืยกมาต้นปี 
ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงอตัรา       
   แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
ยอดคงเหลอืยกไปปลายปี 

 

0.98 
 

(0.05) 
0.93 

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

• มีผู้ ถือหุ้นร่วมกันกับ Sappe Europe คือ Mr. 
Ing. Ivan Jezo โ ด ย ถื อ หุ้ น ใ น  Sappe 
Europe สดัส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนช าระ
แ ล้วของ  Sappe Europe และ ถือหุ้ น ใน 
Italmarket ร้อยละ 17.17 ของทุนช าระแล้ว
ของ Italmarket 

• บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าให้  
Italmarket 

- รายได้จากการขาย 

• เงินรับลว่งหน้าค่าสนิค้า 

 
 

6.96 
0.76 

 

• การก าหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาด
ของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบั
การก าหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่
ไม่เก่ียวข้องกนั 

• ค่าใช้จ่ายขนส่งสินค้าจากการจ้าง Italmarket 
เป็นผู้จดัจ าหน่ายสนิค้า 
 

0.03 

 

• เป็นราคาที่ใกล้เคียงกบัราคาตลาด 
 

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

- เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 

 

 

 
2.97 

• เงินกู้ ยืมระยะสัน้ดังกล่าว มีเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานของ  Sappe Europe และเป็น
ประโยชน์ต่อกิจการ โดยก าหนดอัตรา
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน  
ปี 2561 

(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคาและ/หรือความ
สมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ 

- ดอกเบีย้จ่าย 
- ดอกเบีย้ค้างจ่าย 

รายการเคลือ่นไหวระหว่างปี 
ยอดคงเหลอืยกมาต้นปี 
ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงอตัรา     
   แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
ยอดคงเหลอืยกไปปลายปี 

0.06 
0.51 

 
3.12 

 
(0.15) 
2.97 

ดอกเบีย้เทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบีย้ใน
ตลาด 
 

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

• Sappe Shanghai เป็นบริษัทย่อยของ Sappe 
Hong Kong Company Limited (“Sappe HK”) 
โดยถือหุ้ นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน
ของ Sappe Shanghai  

• มีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกันกับ
บริษัท คือ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 

• ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในก า รส่ ง เ ส ริมกา รขายและ
การตลาดในประเทศจีน และ Commission 
- ลกูหนีอ้ื่น 

ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
สทุธิ 

 
 

37.77 
(37.77) 

__-__ 

• อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นไปตามราคา
ตลาดของธุรกิจ ซึ่ง เ ป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการก าหนดราคากับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกนั 
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12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึน้กบับุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน ส าหรับ
รอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าว  มีความจ าเ ป็นและ
สมเหตุสมผลในการเข้าท ารายการ  อาทิ การซือ้ขายสินค้า เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ เป็นการด าเนินธุรกิ จตามปกติของ
บริษัท ซึง่รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขทางการค้าทัว่ไป โดยเป็นราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเปรียบเทียบ
ได้กับการท ารายการกับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่มีความเก่ียวข้องกับบริษัท ตลอดจนการท าสญัญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง เพื่อใช้เป็นที่ตัง้โรงงานผลิตสินค้าของบริษัท  มีราคาค่าเช่าอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
อิสระ ซึง่ล้วนเป็นการท ารายการที่มีความสมเหตุสมผลและมีราคายติุธรรม ไม่ท าให้บริษัทเสยีประโยชน์แต่อย่างใด  

 
12.3 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เก่ียวข้องกัน 
ภายใต้กรอบจริยธรรม โดยผ่านการกลัน่กรองตามนโยบายและขัน้ตอนการอนุมติัรายการระหว่างกันของบริษัท ซึง่เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้องใน
เร่ืองดงักลา่ว รวมถงึการปฏิบติัตามข้อก าหนดที่เก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเก่ียวโยงกนัของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทัง้นี ้ผู้ที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการท ารายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงใน
การอนมุติัรายการดงักลา่วได้ 

ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับอนุมัติการเข้าท ารายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับ
ความจ าเป็นในการท ารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ๆ  

 

การท ารายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  

การท ารายการที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ที่เกิดขึน้ระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับ 
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทได้
ก าหนดกรอบการท ารายการดังกล่าว ซึ่งได้ถูกพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการ
พิจารณาอนมุติัเป็นหลกัการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเมื่อมีการท าธุรกรรมดังกลา่วฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถ
อนมุติัการท าธุรกรรมได้ โดยการท าธุรกรรมในรายการดังกลา่วจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัที่วิญญูชน
พงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะ
เป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง (Arm’s Length Basis) และจะต้องเป็นรายการทางการค้าที่บริษัทหรือ
บริษัทย่อยกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ หรือเป็นรายการทางการค้าซึ่งบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทหรือ
บริษัทย่อยมักกระท าเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์ โดยรวมถงึเงื่อนไขทางการค้าดังต่อไปนี ้
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1) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทหรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กบับคุคลทัว่ไป  
2) ราคาและเงื่อนไขที่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัให้กบับคุคลทัว่ไป 
3) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทสามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลกัษณะท านองเดียวกับบริษัทให้กับ

บคุคลทัว่ไป  

ทัง้นี ้เมื่อมีการท าธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็น Arm’s Length Basis ใดๆ ดงักลา่วข้างต้น ฝ่ายจัดการ
ของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ ซึ่งภายหลงัจากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติแล้ว จะจัดท ารายงานสรุปการท า
ธุรกรรมรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อรายงานต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการ ในกรณีที่กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการบริษัทพบว่ามีการด าเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกนัด าเนินการเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป 

การท ารายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการท าธุรกรรมอื่นๆ 

การท ารายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการท าธุรกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึน้ระหว่างบริษัทหรือ
บริษัทย่อยกบับคุคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสยีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต 
บริษัทจะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมในการ
เข้าท ารายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขในการเข้าท ารายการนัน้ๆ และมีการเปรียบเทียบกบัราคาที่
ท ากบับคุคลภายนอกหรือราคาตลาด ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ตามแต่กรณี เพื่อ
พิจารณาอนมุติัต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ 
บริษัทจะให้ผู้ เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใช้
ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึง่ผู้ที่อาจ
มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสยีในการท ารายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการ
อนมุติัการท ารายการระหว่างกนัดงักล่าว  

 
12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทคาดว่าในอนาคตรายการระหว่างกนัจะเป็นรายการที่ด าเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการ
ใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกันรวมทัง้ค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นส าคัญ    
สว่นนโยบายการก าหนดราคาระหว่างกิจการที่เก่ียวข้องกนั จะก าหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่ก าหนด
ให้กบับคุคล/ กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกนั และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยในอนาคตจะยงัคงมีอยู่ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสมเช่น การซือ้ขายสนิค้า ค่าใช้จ่ายในการท าตลาดร่วมกนั ทัง้นี ้รายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ใน
อนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั 
ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการ
เก่ียวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชปูถมัภ์ 
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ส่วนท่ี 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13.  ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 

 
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 
 
(ก) สรุปรายงานการสอบบญัชี ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
ผู้สอบบัญชี คือ คุณสรีุรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4409 ของบริษัท เคพีเอ็มจี       

ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) และ
บริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ตามล าดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ  
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิน้สดุวันเดียวกนั รวมถงึหมายเหตุซึง่ประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและเร่ืองอื่น ๆ ทัง้นีไ้ด้รายงาน
ผลการตรวจสอบดังกลา่วว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
(ข) ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุวนัที่ 31ธันวาคม 2558 

ถงึ 31 ธันวาคม 2561 ดงันี ้
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สรุปงบแสดงฐานะการเงนิของบริษัทเซ็ปเป้  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย(งบการเงนิรวม) 

 
หมายเหต ุ: อตัราสว่นในงบแสดงฐานะการเงิน แสดงเป็นร้อยละต่อสินทรัพย์รวม 
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สรุปแสดงฐานะการเงนิของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) (งบเฉพาะกิจการ) 

 
หมายเหต ุ: อตัราสว่นในงบแสดงฐานะการเงิน แสดงเป็นร้อยละต่อสินทรัพย์รวม 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์      2,951.81         100.00      2,810.87         100.00    2,473.34       100.00 2,209.87 100.00    

สินทรัพย์หมุนเวียน      1,581.80          53.59      1,500.20          53.37    1,092.31         44.16 876.93   39.68      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด          159.56              5.41          142.52              5.07        325.09          13.14 78.21      3.54        

เงินลงทนุชัว่คราว          915.80            31.02          905.21            32.20        227.28            9.19 153.38    6.94        

ลกูหนีก้ารค้า          244.37              8.28          199.36              7.09        166.52            6.73 303.70    13.74      

ลกูหนีอ่ื้น            36.78              1.25            56.74              2.02        202.55            8.19 173.48    7.85        

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน              8.00              0.27            17.14              0.61          13.70            0.55 10.14      0.46        

สินค้าคงเหลือ          209.64              7.10          173.03              6.16        154.58            6.25 152.19    6.89        

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน              7.65              0.26              6.20              0.22            2.59            0.10 5.83        0.26        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      1,370.01          46.41      1,310.67          46.63    1,381.03         55.84  1,332.94       60.32 

เงินลงทนุในบริษัทย่อย          197.16              6.68          197.16              7.01        197.16            7.97 84.69      3.83        

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน            50.00                  -                    -                    -                  -                  -               -                -   

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์       1,052.46            35.65       1,043.41            37.12     1,108.60          44.82 1,177.64 53.29      

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน            52.30              1.77            56.30              2.00          58.36            2.36 53.73      2.43        

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี            12.79              0.43              9.40              0.33          13.38            0.54 12.95      0.59        

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน              5.30              0.18              4.40              0.16            3.53            0.14 3.93        0.18        

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น      2,951.81         100.00      2,810.87         100.00    2,473.34       100.00 2,209.87 100.00    

หนีสิ้น         484.78          16.42         496.12          17.65       430.12         17.39 454.25   20.56      

หนีสิ้นหมุนเวียน         472.35          16.00         487.37          17.34       415.04         16.78 441.33   19.97      

เจ้าหนีก้ารค้า          175.26              5.94          167.38              5.95        141.30            5.71 147.45    6.67        

เจ้าหนีอ่ื้น          269.19              9.12          276.91              9.85        227.85            9.21 256.38    11.60      

หนีส้ินตามสญัญาเชา่เงิน

  ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี                  -                    -                    -                    -              0.20            0.01 0.38        0.02        

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย            27.90              0.95            43.08              1.53          45.70            1.85 37.12      1.68        

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน          12.43            0.42            8.75            0.31         15.08          0.61 12.92     0.58       

หนีส้ินตามสญัญาการเชา่เงิน                  -                    -                    -                    -     -      -    0.20        0.01        

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน            12.43              0.42              8.75              0.31          15.08            0.61 12.72      0.58        

ส่วนของผู้ถือหุ้น      2,467.03          83.58      2,314.75          82.35    2,043.22         82.61 1,755.62 79.44      

ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แล้ว          304.37            10.31          303.08            10.78        301.79          12.20 300.82    13.61      

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั          975.34            33.04          956.75            34.04        938.37          37.94 924.92    41.85      

ใบส าคญัแสดงสิทธฺที่จะซือ้หุ้นสามญั              9.07              0.31              1.93              0.07            6.93            0.28 8.11        0.37        

ก าไรสะสม-ทนุส ารองตามกฎหมาย            30.84              1.04            30.46              1.08          30.46            1.23 30.46      1.38        

ก าไรสะสม-ยงัไม่ได้จดัสรร       1,147.41            38.87       1,022.54            36.38        765.67          30.96 491.31    22.23      

งบแสดงฐานะการเงิน
31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
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สรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
*หมายเหต ุ: -รายการปรับปรุงทางบญัชีมูลค่า 69 ล้านบาทและ 71 ล้านบาท เป็นยอดขายและต้นทนุของสินค้าทีไ่ด้ในระหวา่งการทดสอบ
เคร่ืองจกัรใหม่ซ่ึงตามมาตรฐานบญัชีใหแ้สดงยอดสทุธิจากรายได้และต้นทนุสินค้าดงักล่าวเป็นต้นทนุของสินทรัพย์ทีย่งัไม่พร้อมใช้งาน  
**หมายเหต ุ: -ต้นทนุขาย (ตามงบการเงิน) คิดสดัสว่นตามรายได้รวม (ตามงบการเงิน) 
  

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้ 

รายได้รวม 2,885.88     100.00          2,745.97     100.00        2,792.01     100.00        2,625.38     100.00    

รายได้จากการขาย 2,826.86     97.95            2,687.32     97.86         2,712.49     97.15         2,582.92     98.38     

รายได้อ่ืน 51.54         1.79              40.55         1.48           72.71         2.60           42.46         1.62       

รายการปรับปรุงทางบญัชี* -             -               -             -             -             -             (69.26)        (2.64)      

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสทุธิ 7.48           0.26              18.10         0.66           6.81           0.24           - -         

รวมรายได้ (ตามงบการเงิน) 2,885.88     100.00          2,745.97     100.00        2,792.01     100.00        2,556.12      100.00** 

ค่าใช้จ่าย -                -   

ต้นทนุขาย 1,799.82     62.37            1,637.26     59.62         1,523.93     54.58         1,562.40     59.51     

รายการปรับปรุงทางบญัชี* -             -             (71.62)        (2.73)      

ต้นทนุขาย (ตามงบการเงิน)       1,799.82               62.37       1,637.26            59.62       1,523.93            54.58 1,490.78      0.58        

คา่ใช้จา่ยในการขาย 383.49        13.29            363.49        13.24         506.34        18.14         462.47        17.62     

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 265.48        9.20              242.62        8.84           263.47        9.44           229.86        8.76       

ขาดทนุจากอัตราแลกเปลี่ยนสทุธิ -             -               -             -             -             -             22.42         0.85       

ต้นทนุทางการเงิน 0.18           0.01              0.18           0.01           0.17           0.01           0.17           0.01       

รวมค่าใช้จ่าย 2,448.97     84.86            2,243.55     81.70         2,293.91     82.27         2,205.70     84.01     

สว่นแบง่ก าไรจากเงิน(ขาดทนุ)ลงทนุในบริษัทร่วม 0.08           0.00              1.13           0.04           (3.06)          (0.11)          -             -         

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 436.99        15.14            503.55        18.34         495.04        17.73         350.42        13.35     

ภาษีเงินได้ 85.62         2.97              103.03        3.75           97.08         3.48           72.49         2.76       

ก าไรส าหรับปี 351.37        12.18            400.52        14.59         397.96        14.25         277.93        10.59     

ผลตา่งจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่หน่วยงานตา่งประเทศ 2.76           (0.37)          3.50           (3.58)          

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัส าหรับผลประโยชน์พนักงาน-             0.33           -             0.09           

ภาษีเงินได้เก่ียวกับองค์ประกอบของก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -             -             -

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี-สทุธิจากภาษี 2.76           (0.04)          -             (3.48)          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 354.13        400.48        401.46        274.45        

การแบ่งปันก าไร

สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 354.07        401.26        412.44        298.78        

สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 0.06           (0.78)          (10.98)        (24.33)        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 354.13        400.48        401.46        274.45        

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
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สรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) (งบเฉพาะกิจการ) 

 
*หมายเหต ุ: -รายการปรับปรุงทางบญัชีมูลค่า 109 ล้านบาทและ 109 ล้านบาท เป็นยอดขายและต้นทนุของสินค้าทีไ่ด้ในระหวา่งการทดสอบ
เคร่ืองจกัรใหม่ซ่ึงตามมาตรฐานบญัชีใหแ้สดงยอดสทุธิจากรายได้และต้นทนุสินค้าเป็นต้นทนุของสินทรัพย์ทีย่งัไม่พร้อมใช้งาน 
**หมายเหต ุ: -ต้นทนุขาย (ตามงบการเงิน) คิดสดัสว่นตามรายได้รวม (ตามงบการเงิน) 

  

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้ 

รายได้รวม      2,859.77         100.00      2,721.78         100.00    2,516.21       100.00 2,434.74 100.00    

รายได้จากการขาย       2,799.07            97.88       2,663.26            97.85     2,472.93          98.28 2,394.71 98.36      

รายได้อ่ืน            49.90              1.74            39.76              1.46          37.69            1.50 40.03      1.64        

รายการปรับปรุงทางบญัชี*                  -                    -                    -                    -     -      -    (109.33)   (4.49)       

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสทุธิ            10.80              0.38            18.76              0.69            5.58            0.22  -    -   

รวมรายได้ (ตามงบการเงิน) 2,859.77             100.00 2,721.78             100.00 2,516.21         100.00 2,325.41  100.00** 

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทนุขาย       1,776.19            62.11       1,616.76            59.40     1,483.72          58.97 1,495.64 61.43      

รายการปรับปรุงทางบญัชี*   -      -      -      -      -      -    (109.33)   (4.49)       

ต้นทนุขาย (ตามงบการเงิน)       1,776.19            62.11       1,616.76            59.40     1,483.72          58.97 1,386.31  59.62* 

คา่ใช้จา่ยในการขาย          379.57            13.27          352.92            12.97        339.62          13.50 344.10    14.13      

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร          283.14              9.90          229.35              8.43        192.60            7.65 185.12    7.60        

ขาดทนุจากอัตราแลกเปลี่ยนสทุธิ                  -     -      -    13.09      0.54        

ต้นทนุทางการเงิน              0.00              0.00              0.03              0.00            0.06                -   0.06        -          

รวมค่าใช้จ่าย      2,438.90          85.28      2,199.06          80.79    2,016.01         80.12 1,928.68 79.22      

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้         420.87          14.72         522.72          19.21       500.20         19.88 396.73   16.29      

ภาษีเงินได้            85.61              2.99          102.92              3.78          99.29            3.95 82.81      3.40        

ก าไรส าหรับปี         335.26          11.72         419.80          15.42       400.91         15.93 313.92   12.89      

ผลตา่งจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่

  งบการเงิน                  -                    -     -     -   

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่ใหม่ของ

  ผลประโยชน์พนักงานที่ก าหนดไว้สทุธิจากภาษีเงินได้                  -                0.33   -     -   

ภาษีเงินได้เก่ียวกับองค์ประกอบของก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน                  -                    -     -     -   

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี-สุทธิจากภาษี -             0.33           -            -   

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี         335.26         420.13       400.91 313.92   

การแบ่งปันก าไร

สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่          335.26          420.13        400.91 313.92    

สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ                  -     -     -   

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี         335.26         420.13       400.91 313.92   

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ปี 2560ปี 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2559 ปี 2558
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สรุปงบกระแสเงนิสดของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (งบการเงินรวม) 
 

 
 
 

สรุปงบกระแสเงนิสดของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) (งบเฉพาะกิจการ)  
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ ณ สิน้ปีบัญชี 2561 – 2558 (Ratio Analysis) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราส่วนทางการเงิน 2561 2560 2559 2558

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่)                             3.33                             3.04                             2.60                             1.96 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เทา่)                             2.77                             2.56                             1.75                             1.08 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่)                             0.89                             1.44                             1.44                             0.57 

อตัราส่วนหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า (เทา่)                           14.94                           14.20                           11.28                             8.47 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั)                           24.10                           25.36                           31.93                           42.51 

อตัราส่วนหมนุเวยีนสินค้าคงเหลือ (เทา่)                           21.96                           24.10                           17.76                           12.04 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั)                           16.40                           14.94                           20.27                           29.91 

อตัราส่วนหมนุเวยีนเจ้าหนีก้ารค้า (เทา่)                           10.44                             9.71                           10.35                             8.48 

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย (วนั)                           34.50                           37.07                           34.79                           42.47 

Cash Cycle  (วนั)                             6.00                             3.22                           17.41                           29.95 

อตัราก าไรขัน้ต้น (%)                           36.33                           39.07 43.82 39.51

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%)                           13.37                           16.56 15.32 11.83

อตัราส่วนก าไรอ่ืน  (%)                             2.05                             2.14 2.85 1.62

อตัราส่วนเงินสดตอ่การท าก าไร (%)                         114.71                         160.06 161.52 93.76

อตัราก าไรสทุธิ (%)                           12.18                           14.59 14.25 10.59

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)                           15.03                           18.83                           21.17                           16.76 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)                           12.37                           15.37                           16.84                           12.76 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)                           48.00                           51.38                           47.56 38.86

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่)                             1.02                             1.05                             1.18                             1.21 

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่)                             0.21                             0.22 0.23 0.29

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่)                         232.55                      7,670.97 6,126.03 2,277.86

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (เทา่)                             1.13                             0.60 1.81 0.15

อตัราการจา่ยเงินปันผล (%)                           59.77                           40.76 31.8 33.14

     อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio)

     อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)

     อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)

     อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability ratio)
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14.  การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายการจัดการ 

 
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2561 และแนวโน้มของปี 2562 
 
เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 4.1 เร่งขึน้จากการขยายตัวร้อยละ 4.0 ในปี 2560 (ที่มา: ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) และเป็นการขยายตัวสูงสดุในรอบ 6 ปี โดยมูลค่าการส่งออก
เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.7 การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมขยายตวัร้อยละ 4.6 และร้อยละ 3.8 ตามล าดบั อตัราเงินเฟ้อ
ทัว่ไปเฉลีย่อยู่ที่ร้อยละ 1.1 และบญัชีเดินสะพดัเกินดลุร้อยละ 7.4 ของ GDP 

1) การบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัในเกณฑ์สงูร้อยละ 5.3 ต่อเนื่องจากร้อยละ 5.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมี
ปัจจยัสนบัสนนุจากการปรับตัวดีขึน้และกระจายตัวมากขึน้ของฐานรายได้และการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจ โดยการใช้
จ่ายซือ้สนิค้าคงทนขยายตวัต่อเนื่อง ในขณะที่การใช้จ่ายซือ้สนิค้ากึง่คงทนและสินค้าไม่คงทนขยายตวัเร่งขึน้ สอดคล้อง
กบัการขยายตวัของดชันีปริมาณค้าปลีกสนิค้ากึง่คงทน 

รวมทัง้ปี  2561 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.6 สงูสดุในรอบ 6 ปี และการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค
ของรัฐบาลขยายตวัร้อยละ 1.8 

2) การลงทุนรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.2 เร่งขึน้จากการขยายตัวร้อยละ 3.9 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 5.5 เร่งขึน้จากการขยายตัวร้อยละ 3.8 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นการขยายตัวเร่งขึน้
ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 เป็นผลจากการลงทนุในเคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่ขยายตัวร้อยละ 5.6 และการลงทุนในสิง่ก่อสร้างที่
ขยายตัวร้อยละ 5.1 ส่วนการลงทุนภาครัฐลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.1 ตามการลดลงของการลงทุนของรัฐบาลร้อยละ 3.0 
ขณะที่การลงทนุของรัฐวิสาหกิจขยายตวัร้อยละ 4.6 

รวมทัง้ปี 2561 การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 3.8 โดยการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 3.3 และการลงทุน
ภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 3.9 สงูสดุในรอบ 6 ปี 

3) การสง่ออกสินค้ามีมูลค่า 62,538 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตวัร้อยละ 2.3 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อย
ละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณการสง่ออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.7 ปรับตวัดีขึน้อย่างช้าๆ จากการลดลงร้อยละ 0.4 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่ราคาสง่ออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.6 ชะลอลงจากการขยายตวัร้อยละ 3.0 ในไตรมาสก่อนหน้า 

รวมทัง้ปี 2561 การส่งออกมีมูลค่า 253,431 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 7.7 ต่อเนื่องจากการ
ขยายตวัร้อยละ 9.8 ในปี 2560 โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.2 และราคาสง่ออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.4 และเมื่อคิด
ในรูปของเงินบาท การสง่ออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.7  

ประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะขยายตวัร้อยละ 3.5-4.5 โดยมีแรงสนบัสนุนจาก (1) การใช้จ่ายภาค
ครัวเรือนยงัมีแนวโน้มขยายตวัในเกณฑ์ดี และสนบัสนนุการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตามการปรับตวัดีขึน้ของ
ฐานรายได้ของประชาชนและการจ้างงาน (2) การปรับตวัดีขึน้อย่างต่อเนื่องของการลงทนุภาคเอกชน ตามการเพิ่มขึน้ของ
อตัราการใช้ก าลงัการผลิตและการเพิ่มขึน้ของมูลค่าการขอรับการสง่เสริมการลงทนุ (3) การเร่งตวัขึน้ของการลงทนุภาครัฐ 
ตามการเพิ่มขึน้ของกรอบงบลงทุนภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบเหลื่อมปี รวมทัง้การเร่งตัวขึน้ของการ
เบิกจ่ายจากโครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ และ (4) การเพิ่มขึน้ของแรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยว  
ตามการปรับตวัเข้าสูภ่าวะปกติของจ านวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวจีนและยโุรป 
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ค าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน 
ภาพรวมการด าเนินงานและฐานะการเงิน 
 
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2558 – 2561 โดย

สดัสว่นรายได้จากการขายต่างประเทศเติบโตขึน้อย่างต่อเนื่องคิดเป็น ร้อยละ 59.6  ร้อยละ 64.7 ร้อยละ 63.5 และร้อยละ 
66.6 ของรายได้จากการขายรวมตามล าดับ ที่เหลือเป็นรายได้จากการขายสินค้าในประเทศ ซึ่งปัจจุบัน มีบริษัทย่อย 2 
บริษัท ได้แก่  Sappe Europe s.r.o จดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศสโลวาเกีย ด าเนินธุรกิจจัดจ้างผลิต จ าหน่าย และท า
การตลาดเคร่ืองด่ืม เซ็ปเป้ อโลเวร่า ดร๊ิงค์ ในแถบประเทศยุโรป และ บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากัด จด
ทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย ด าเนินงานให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ 

ผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2558 – 2561 มีรายได้รวมจ านวน 2,625.4 ล้านบาท 2,792.0 ล้านบาท 
2,746.0 ล้านบาท และ 2,885.9 ล้านบาท ตามล าดบั โดยรายได้เกือบทัง้หมดดงักลา่วมาจากรายได้จากการขาย  
รายได้จากการขายสนิค้า 
 

ในช่วงปี 2558 – 2561 รายได้จากการขายแบ่งตามภูมิศาสตร์สามารถแบ่งวิเคราะห์ได้ตามตารางนี  ้  

รายได้จากการขาย 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวม 2,826.9 100.0 2,687.3 100.0 2,712.5 100.0 2,582.9 100.0 
ในประเทศ 944.7 33.4 981.4 36.5 958.3 35.3 1,044.4 40.4 
ต่างประเทศ 1,882.2 66.6 1,705.9 63.5 1,754.2 64.7 1,538.5 59.6 

 
โดยในปี 2558 – 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจ านวน 2,582.9 ล้านบาท 2,712.5 ล้านบาท 2,687.3 

และ 2,826.9 ล้านบาท ตามล าดบั โดยส าหรับปี 2561 คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 5.2 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้า 
รายได้จากการขายประจ าปี 2561 เพิ่มขึน้ เนื่องจากสาเหตุหลักตลาดต่างประเทศยังคงเติบโตได้ดีอย่าง

ต่อเนื่องในหลายประเทศ รวมถงึการขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายเข้าสู่ช่องทางหลกัในประเทศใหม่ๆ และสามารถดึงฐาน
ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ ที่ได้กว้างขึน้ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ด าเนินการเลือกบางประเทศที่มีศักยภาพสงู และมุ่งเน้นการขยาย
ตลาดในประเทศกลุม่นีใ้ห้มีสดัสว่นยอดขายที่เพิ่มมากขึน้ในอนาคต เพื่อกระจายความเสีย่งในการกระจกุตวัของตลาดของ
บริษัท 

ในส่วนของรายได้จากการขายในประเทศถือว่าเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ถึงแม้ว่าตลาดเคร่ืองด่ืม
ภายในประเทศจะหดตัว แต่ทางบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาในพอร์ตโฟลโิออย่างต่อเนื่องเพื่อชดเชยรายได้
ในสว่นนี ้ โดยไตรมาสที่ 2 มีการน าเสนอกลุม่ผลิตภัณฑ์ใหม่ Healthier Snack ด้วยการออกผลติภัณฑ์อย่าง Beauti Jelly 
และไตรมาสที่ 4 บริษัทฯได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง Beauti Drink Acna เพื่อตอกย า้ความแข็งแกร่งของแบรนด์ Beauti 
Drink นอกจากนีภ้ายใต้แบรนด์เพรียวก็มีการออกสินค้าใหม่อย่าง เพรียวมอคค่า และ เพรียวชาแฟ เพื่อเป็นการเพิ่ ม
ยอดขายผลติภัณฑ์ในกลุม่กาแฟที่จะขายดีในช่วงฤดหูนาวของทกุปี 
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ผลติภัณฑ์หลกัที่ท ายอดขายในต่างประเทศยังคงเป็น โมก ุโมก ุและ เซ็ปเป้ อโลเวร่า ดร๊ิงค์ ซึง่เป็นเคร่ืองด่ืมน า้
ผลไม้/เคร่ืองด่ืมแต่งกลิน่ผลไม้ ผสมวุ้นมะพร้าว/ชิน้อโลเวร่า ด้วยจดุเด่นของวตัถดิุบที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถนั ประกอบกับ
ความลงตัวของน า้ผลไม้ที่ช่วยเพิ่มความสดชื่นจึงท าให้ โมกุ โมกุ มียอดขายสงูสดุและช่วยเพิ่มรายได้ในต่างประเทศให้
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนการขายในประเทศจะเป็นเคร่ืองด่ืมเพื่อสขุภาพและความงาม ได้แก่ เซ็ปเป้ บิวติ ดร๊ิงค์ และ
กาแฟซองพร้อมชง เพรียว ซึง่สามารถแบ่งยอดขายสนิค้ารวมตามกลุม่ผลติภัณฑ์ได้ดงันี ้  

 

กลุม่ผลติภัณฑ์ 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ล้าน
บาท 

ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 

1. กลุม่ผลติภัณฑ์เคร่ืองด่ืมเพื่อสขุภาพและความงาม  327.2 11.6 362.8 13.5 324.3 12.0 426.0 16.5 

2. กลุม่ผลติภัณฑ์น า้ผลไม้ เคร่ืองด่ืมแต่งกลิน่ผลไม้  2,035.5 72.0 1,917.8 71.4 1,967.1 72.5 1,714.9 66.4 

3. กลุม่ผลติภัณฑ์ผงพร้อมชง เพื่อสขุภาพและความงาม  307.7 10.9 375.8 13.9 385.4 14.2 405.5 15.7 

4. กลุม่ผลติภัณฑ์เคร่ืองด่ืมปรุงส าเร็จพร้อมด่ืม เพื่อ
สขุภาพและความงาม และอื่นๆ  

35.6 1.2 30.9 1.2 35.7 1.3 36.5 1.4 

5. กลุม่ผลติภัณฑ์ขนม อาหารว่างเพื่อสขุภาพ 120.9 4.3 - - - - - - 

รวม 2,826.9 100.0 2,687.3 100.0 2,712.5 100.0 2,582.9 100.0 

 
แม้รายได้จากการขายสนิค้าในกลุม่ผลิตภัณฑ์เพื่อสขุภาพและความงามปี 2561 จะลดลงไปบ้างจากปีก่อน

หน้า โดยเฉพาะอย่างย่ิงแบรนด์สนิค้า Beauti Drink และ เพรียว คอฟฟ่ี อย่างไรก็ตาม การน าสนิค้าใหม่ Beauti Jelly ออก
สูต่ลาดตัง้แต่เดือนเมษายน ปี 2561 นอกจากจะเป็นการขยายพอร์ทโฟลิโอของบริษัทฯ ไปยงัตลาดขนม อาหารว่าง เพื่อ
สขุภาพแล้ว ยังท าให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Beauti Series เติบโตคิดเป็นร้อยละ 17.8 เมื่อเทียบกบัปี 2560 นอกจากนี ้
ในสว่นของกลุ่มผลติภัณฑ์น า้ผลไม้ เคร่ืองด่ืมแต่งกลิน่ผลไม้ ซึง่มีตลาดหลกัเป็นการสง่ออกไปยงัต่างประเทศ ก็ยงัคงเติบโต
ได้อย่างน่าพอใจ แม้ค่าเงินบาทจะมีแนวโน้มแข็งค่าขึน้อย่างมากเมื่อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ สง่ผลให้ยอดขาย
ต่างประเทศของบริษัทฯ ในรูปเงินบาทลดลงอย่างมีนยัส าคญัตลอดทัง้ปี 2561 ทว่ากลุม่ผลติภัณฑ์น า้ผลไม้ เคร่ืองด่ืมแต่ง
กลิน่ผลไม้ดงักลา่วก็ยังมียอดขายเพิ่มขึน้จาก 1,928.4 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 2,035.5 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตร้อย
ละ 5.6 
 

รายได้อื่นๆ 
 

รายได้อื่นของบริษัทในปี 2558– 2561 มีจ านวน  42.5 ล้านบาท 39.8 ล้านบาท 40.6 ล้านบาท และ 51.5 ล้าน
บาท  ตามล าดบั โดยรายได้อื่นที่ส าคญัประกอบด้วย รายได้ค่าขนสง่ซึ่งเป็นรายได้ที่บริษัทคิดค่าบริการเพิ่มเติมกรณีที่
ลกูค้าต้องการให้บริษัทด าเนินการเร่ืองขนส่งให้ รายได้จากการขายเศษวสัด ุรายได้ดอกเบีย้รับ และอื่นๆ โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้
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รายได้อื่น 

งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ค่าขนสง่ 17.1 33.2 15.4 37.8 20.4 51.3 26.4 62.1 
รายได้ดอกเบีย้รับ 3.5 6.7 2.5 6.2 0.7 1.8 2.0 4.7 
รายได้จากการขายเศษวัสดุ 0.6 1.2 1.5 3.6 5.5 13.7 3.3 7.7 
อื่นๆ  30.3 58.9 21.2 52.4 13.2 33.2 10.8 25.5 

รายได้อื่นรวม 51.5 100.0 40.6 100.0 39.8 100.0 42.5 100.0 

 
ต้นทุนขาย และ ก าไรขัน้ต้น 
อตัราก าไรขัน้ต้นของบริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2558-2561 เท่ากบัร้อยละ 42.3 ร้อยละ 43.8 ร้อยละ 39.1 และร้อยละ 

36.3 ตามล าดบั ปรับตัวลดลงจากสาเหตทุี่ต้นทนุขายในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 63.7 ต่อรายได้จากการขาย เพิ่มขึน้เมื่อ
เทียบกบัปีก่อนหน้าที่ 60.9% ซึง่การเพิ่มขึน้ของต้นทนุขายในปีนีเ้ป็นผลมาจาก 2 ปัจจยัหลกั คือ 

 

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 2,826.9 100.0 2,687.3 100.0 2,712.5 100.0 2,582.9 100.0 
ต้นทนุขาย 1,799.8 63.7 1,637.3 60.9 1,523.9 56.2 1,562.4 60.5 

ก าไรขัน้ต้น 1,027.1 36.3 1,050.0 39.1 1,188.6  43.8  1,020.5  39.5  

 
1. ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ท าให้รายได้จากการขายในสกุลเงินต่างประเทศในรูปของเงินบาทปรับ

ลดลง (โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากการขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึง่อ่อนค่าเทียบกบัเงินบาท) สง่ผลให้สดัส่วนต้นทุนขาย
ของบริษัทฯ (ซึง่เกือบทัง้หมดเป็นสกลุเงินในประเทศ) ปรับตวัสงูขึน้ประมาณ 1.5 pts เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า 

2. ผลกระทบจากต้นทนุของบรรจภุัณฑ์ มีการปรับราคาสงูขึน้อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ช่วงต้นไตรมาสที่ 2/2561 
โดยการเพิ่มขึน้ของราคาเม็ดพลาสติก สง่ผลให้สดัสว่นต้นทนุขายต่อรายได้จากการขายในปีนีส้งูขึน้ประมาณ 1.1 pts เมื่อ
เทียบกบัปีก่อนหน้า 

3. นอกจากนี ้ ทางบริษัทฯ ยงัได้มีการลงทนุเพิ่มเติมเพื่อพฒันาและปรับปรุงเคร่ืองจกัร เพื่อรองรับการผลติ
เพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลติและจดัจ าหน่ายผ่านบริษัทร่วมทนุ Danone Sappe Beverages Co., Ltd. 

ด้วยเหตุผลทัง้หมดที่กลา่วมาข้างต้น สง่ผลให้อตัราต้นทนุขายต่อรายได้จากการขายสนิค้านัน้สงูขึน้ ซึง่แม้จะ
เป็นปัจจยัภายนอกที่ควบคมุได้ยาก แต่ทางบริษัทฯ ก็ได้มีมาตรการการบริหารจดัการต้นทนุผลติในสว่นอื่นๆ ทัง้หมดให้มี
ประสทิธิภาพอยู่เสมอ เพื่อชดเชยความเสีย่งใดๆ ที่อาจท าให้ต้นทุนขายปรับตัวสงูขึน้อีกในอนาคต 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 
บริษัท มีสดัสว่นค่าใช้จ่ายในการขายปีนีเ้ท่ากบัร้อยละ 13.6 ต่อรายได้รวม ใกล้เคียงกบัสดัสว่นร้อยละ 13.5 

ของปีก่อนหน้า และมีค่าใช้จ่ายการบริหารในปีนีเ้ท่ากบั 265.5 ล้านบาท สงูกว่าปีก่อนหน้าที่มียอดค่าใช้จ่ายการบริหารที่ 
242.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 9.4% เพิ่มขึน้ตามการขยายตวัของกิจการ 

 

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ต้นทนุในการจดัจ าหน่าย 383.5 13.3 363.5 13.2 506.3 18.1 462.5 17.6 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 265.5 9.2 242.6 8.8 263.5 9.5 229.9 8.8 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 649.0 22.5 606.1 22.0 769.8 27.6 692.4 26.4 

รายได้รวม 2,885.9 100.0 2,746.0 100.0 2,792.0 100.0 2,625.4 100.00 

 
ต้นทุนทางการเงนิ 
ในปี 2561 บริษัทมีต้นทนุทางการเงินจ านวน 0.2 ล้านบาท ใกล้เคียงกบัปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ มีภาระเงินกู้

จากสถาบนัการเงินเพียงสว่นน้อยเท่านัน้ 
 

ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 
ในปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน 85.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.6 ของก าไรก่อน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
ก าไรสทุธิ 

ก าไรสทุธิในปีนี ้เท่ากับ 351.4 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12.2 ต่อรายได้รวม เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าที่ 
400.5 ล้านบาทหรือร้อยละ 14.6 ต่อรายได้รวม 

ทัง้นี ้หากวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ปี 2561 โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเดียวกันกับปี 2560 
จะพบว่ารายได้จากการขายของบริษัทฯ ลดลงจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็นมูลค่า 68.2 ล้านบาท โดยหาก
น ารายได้สว่นนีร้วมกลบัเข้ามา จะท าให้รายได้รวมในปี 2561 อยู่ที่ 2,954.1 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 7.6% เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกนัในปีที่ผ่านมา ขณะที่ต้นทนุขายเทียบกับรายได้รวมจะอยู่ในระดับร้อยละ 60.9 สงูกว่าปี 
2560 ที่ร้อยละ 59.6 เลก็น้อยจากต้นทนุบรรจภุัณฑ์ที่ราคาเม็ดพลาสติกที่ปรับตวัสงูขึน้ดังตารางด้านล่าง 
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 ตวัเลขตามงบการเงิน ตวัเลขหลงัการปรับปรุงอัตราแลกเปลีย่น 

ปี 2561  ร้อยละ ปี 2560 ร้อยละ การ
เปลีย่นแปลง
(ร้อยละ) 

ปี 2561 ร้อยละ ปี 2560 ร้อยละ การ
เปลีย่นแปล
ง(ร้อยละ) 

รายได้รวม 2,885.9 100.0 2,746.0 100.0 5.1 2,954.1 100.0 2,746.0 100.0 7.6 

ต้นทนุขาย 1,799.8 62.4 1,637.3 59.6 n.a 1,799.8 60.9 1,637.3 59.6 1.3 

ก าไรสทุธิ 354.1 12.2 400.5 14.6 -12.3 406.3 13.8 400.5 14.6 1.4 

 

การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ 
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัท และบริษัทย่อย ณ สิน้ปี 2561 มีจ านวน 2,922.9 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์
หมนุเวียน 1,604.6 ล้านบาท และสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน 1,318.3 ล้านบาท สนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้จ านวน 164.5 ล้านบาท 
เทียบกับปี 2560 ที่ 2,758.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.0 ซึ่งการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์รวม มีสาเหตุหลกัส่วน
ใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนีก้ารค้า และสินค้าคงเหลือ ตามการขยายตัวของ
ธุรกิจ 

 
หนีส้ิน 

หนีส้ินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ณ สิน้ปี 2561 มีจ านวน 499.4 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียน 
482.5 ล้านบาท และหนีส้นิไม่หมนุเวียน 16.9 ล้านบาท หนีส้นิรวมลดลงจ านวน 6.6 ล้านบาทเทียบกบัปี 2560 ซึง่มีหนีส้นิ
รวมที่ 506.0 ล้านบาท 

 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อย ณ สิน้ปี 2561 มีจ านวน 2,423.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 171.1 ล้านบาท 

เทียบกบัปี 2560 ที่ 2,252.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.6 เหตผุลหลกัมาจากก าไรสะสมที่เพิ่มขึน้เป็น 1,140.5 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 141.5 ล้านบาท จากปี 2560 
กระแสเงินสด 
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สรุปงบกระแสเงินสดของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน       433,473,242        712,113,596        671,157,532     286,508,511  
เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ    (216,882,071)    (765,491,877)    (276,781,230)  (444,871,544) 
เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน    (199,638,061)    (149,442,663)    (117,270,344)    (79,385,800) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่1 มกราคม       155,684,171        358,505,286          84,782,572     322,450,024  
ผลกระทบจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย -                     -           (3,343,108) -  
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนคงเหลอืสิน้ปี                    (88)  (171)             (40,136)             81,381  

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม   172,637,193    155,684,171  358,505,286     84,782,572  

 
บริษัท และบริษัทย่อย มีเงินสดสทุธิยกมาจากวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 155.7 ล้านบาท โดยบริษัทมีเงิน

สทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 433.5 ล้านบาท ซึง่สาเหตหุลกัมาจากก าไรสทุธิที่ลดลงส าหรับปี 2561 โดยอยู่ที่ 351.4 
ล้านบาท 

เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 216.9 ล้านบาท มีส่วนประกอบหลักคือการลงทุนในอาคารและ
อุปกรณ์ 167.5 ล้านบาท (ทัง้การซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรตามปกติ การลงทุนเพิ่มสายการผลิตขนาดเล็ก และส่วนปรับปรุง
เคร่ืองจักรรองรับการผลิตสินค้าของ Danone Sappe Beverages Co., Ltd.) ส่วนเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 
199.6 ล้านบาท ประกอบด้วยปัจจยัหลกัคือเงินสดใช้ไปจากการจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวน 210.0 ล้านบาท 

จากเงินสดได้มาและใช้ไปข้างต้นทัง้หมด เป็นผลให้บริษัท และบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือสิน้ปี ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 จ านวน 172.6 ล้านบาท 
 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 
ณ สิน้ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.33 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่อง

หมนุเร็ว 2.77 เท่า กลา่วคือยงัคงมีสนิทรัพย์หมนุเวียนมากกว่าหนีส้นิหมนุเวียนค่อนข้างมาก แสดงถงึสถานะสภาพคล่อง
ของบริษัท ซึง่ยงัคงอยู่ในเกณฑ์ดี 
อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น 

ณ วันสิน้ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น เท่ากับ 0.21 เท่า และ
อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 232.55 เท่า ซึ่งแสดงถึงโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง อีกทัง้ยังมีความ
ยืดหยุ่นในการจดัหาเงินทนุเพิ่มเติมจากการกู้ ยืมในอนาคตโดยเฉพาะจากสถาบนัการเงิน 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 

ณ สิน้ปี 2561 บริษัท และบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 15.03 โดยมีสาเหตุหลกัมา
จากการปรับตวัลดลงของอตัราก าไรสทุธิ (Net Profit Margin) จากร้อยละ 14.6 ในปี 2560 มาเป็นร้อยละ 12.3 ในปี 2561 
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สรุปปัจจยัที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต 
ปัจจยัภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทซึง่มีผลให้การด าเนินงานอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ที่ก าหนดไว้หรือมีการเปลีย่นแปลงจากปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยส าคญั ประกอบด้วย 
1) การแข่งขันและสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลงทัง้ในและต่างประเทศ ส่งผลต่ออัตราการเติบโต

ของตลาดเคร่ืองด่ืมซึง่มีการแข่งขนัสงู 
2) อตัราแลกเปลีย่นระหว่างสกุลเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
3) ต้นทุนสินค้าที่อาจปรับตัวสงูขึน้ เนื่องจากสินค้าหลกัที่เป็นวัตถุดิบบางส่วนเป็นสินค้าโภคภัณฑ์อาทิเช่น 

น า้ตาล PET Resin เป็นต้น 
(รายละเอียดปัจจัยเสีย่งและมาตรการลดความเสีย่ง อ้างอิงถึง สว่นที่ 1 ข้อ 3 ปัจจยัความเสี่ยง) 

ทัง้นี ้บริษัทได้ตระหนักถึงปัจจยัภายนอกที่อาจมีผลกระทบดังกล่าวได้น ามาวิเคราะห์ และปรับเปลีย่นกลยุทธ์
ในการด าเนินงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
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เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัท   
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจ านวนทัง้สิน้ 10 คน โดยมีรายละเอียดของกรรมการ ดงันี  ้

 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
(ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2561) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

. นายนที อ่อนอิน 
- ประธานกรรมการ  
- กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม* 
 
วันท่ีด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร : 
2 กนัยายน 2556       
 
หมายเหตุ  *เฉพาะการลง
นามในสัญญาเช่าที่ดินและ
สั ญ ญ า ใ ห้ ใ ช้ สิ ท ธิ ใ น
เคร่ืองหมายการค้าตลอดจน
ด าเนินการใดๆ ทั้งปวงเท่าที่
จ า เป็ น แล ะ เกี่ ย ว ข้ อ งกับ
สัญญาดังกล่าวจนเสร็จการ 
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการ
ด าเนินการจดทะเบียนสญัญา
ดงักล่าวกบัหน่วยงานราชการ
ที่ เกี่ยวข้องและลงนาม ใน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการจด
ทะเบียนนัน้ 
 

   48 • ปริญญาโท  M.Sc. International 
Business, London South Bank 
University, UK 

• ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ 
กำรอบรม 

• หลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) 269/2019 (ปี 
2562) 

• BMT – Board Matters & 
Trends” โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย  

• Chairman Forum 1/2557 
หัวข้อ “Clean Business: What is 
the Chairman Role?” โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) 
106/2013 (ปี 2556) 
หลักสูตร Role of the Chairman 
Program (RCP) 32/2013 (ปี 
2556) 

ไมม่ี 
(นางญาตา 
ออ่นอิน  

(คูส่มรส) ถือ
หุ้นบริษัท
0.08%) 

 

ไมม่ี บริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไมม่ี- 

 บริษัทอ่ืน 

 ม.ค. 2560  – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.นาโน พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
 ก.ย. 2559  – ปัจจบุัน กรรมการ บริษัท ออลลอฟท์  จ ากดั /บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพ่ือการพกัอาศยั 

ก.ย. 2559  – ปัจจบุัน กรรมการ บริษัท แค้มป์แองแสน จ ากดั/บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพ่ือการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุัน กรรมการ บริษัท จนู59 จ ากดั/บริการให้เชา่อพาร์ทเม้นท์เพ่ือการพกัอาศยั 

ก.ย. 2559  – ปัจจบุัน กรรมการ บริษัท จลูาย59 จ ากดั/บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพ่ือการพกัอาศยั 

ก.ย. 2559  – ปัจจบุัน กรรมการ บริษัท ดีแซมเบอร์59 จ ากดั/บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพ่ือการพกัอาศยั 
ต.ค. 2559  – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.โอนินลอฟท์ จ ากดั 

เม.ย.2558 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษัท สเตชั่นเอสเตท จ ากดั / ธุรกิจรับเหมากอ่สร้าง 

ส.ค.2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท สามที เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั / ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายระบบสายพานในโรงงาน
อตุสาหกรรม 

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

ม.ค.2554 – ปัจจบุัน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั / ธุรกิจจ าหน่ายท่ออตุสาหกรรม 

พ.ค. 2552– ปัจจบุัน กรรมการ บริษัท โอนิน พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั / ธุรกิจนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์ 
ก.ค.2556 – ก.ย.2557 กรรมการ บริษัท มนัน่ีพลัส 56 จ ากดั / ธุรกิจรับเหมากอ่สร้าง 

ก.ค.2556 – ม.ค.2557 กรรมการ บริษัท ออนวาเคชั่น จ ากดั / ธุรกิจรับเหมากอ่สร้าง 

ก.ค.2556 –ส.ค.2556 กรรมการ บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟูด้ จ ากดั / ธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
(ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 
2561) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

2. นายอดิศักด์ิ รักอริยะพงศ์ 
- รองประธานกรรมการ 
- กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
- ประธานกรรมการบริหาร 
 
วันท่ีด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร : 
2 กนัยายน 2556  
 
 
 
 
 

 46 • ปริญญาโท  Master of 
Business Management, Nagoya 
University, Japan 

• ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ 
 
กำรอบรม 

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

• หลักสูตร สถาบนัวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.) รุ่น 21 (ปี 2557) 

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

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

17.16 เป็นบุตรของ    
นายอนันท์   รัก
อริยะพงศ์ และ
เป็นพ่ีน้องกบั
นางสาวปิยจิต 
รักอริยะพงศ์ 
และ นาย
อานุภาพ รัก
อริยะพงศ์ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไมม่ี- 

บริษัทอ่ืน 

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล กรุ๊ป / ประกอบกิจการประเภทกิจกรรมงาน
สถาปัตยกรรมและการให้ค าปรึกษาท่ีเก่ียวข้อง 

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มีทสเตอร์ จ ากดั / ขายปลีกและขายส่งเนือ้สัตว์และผลิตภณัฑ์เนือ้สัตว ์

พ.ย. 2560 - ปัจจบุัน กรรมการ บริษัท โคโค อาร์ท จ ากดั / ผลิตและจ าหน่ายมะพร้าว และผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ 

ต.ค. 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท โตโยกซ์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จ ากดั /ผลิตเพ่ือจ าหน่ายท่อ ข้อตอ่พลาสติก ท่ีใช้ใน
อตุสาหกรรม 

ต.ค 2559 - ปัจจบุัน กรรมการ บริษัท ออลโคโค กรุ๊ป จ ากดั / บริษัทร่วม 

ก.ย.2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท โฮสเซ็นเตอร์ จ ากดั / ผลิตและจ าหน่ายสินค้าอตุสาหกรรม  
ท่อ ข้อตอ่ท่ีใช้ในเคร่ืองจักร 

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

มิ.ย.2558 –  ปัจจุบนั กรรมการ Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / บริษัทยอ่ย 

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

ก.ย. 2554 –  ปัจจบุัน กรรมการ บริษัท ไมแทน อินทิเรีย ดีไซน์ เซอร์วสิ จ ากดั / ธุรกิจขายส่งเคร่ืองใช้ไฟฟา้ในครัวเรือน 

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

ก.ค. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั  

ปี 2550 – ปัจจบุัน Managing Director บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั 

ก.ย. 2556 – ม.ค. 2558 กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน)  / ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 

ส.ค. 2556 – พ.ค. 2559 กรรมการ บริษัท สามที เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 

ก.ค. 2551 – ส.ค. 2556 กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟูด้ จ ากดั  / ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 



149 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
(ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 
2561) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

3. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ 
- กรรมการ 
- กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานบริษัท 
 
วันท่ีด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร : 
2 กนัยายน 2556                  

 76 กำรอบรม 

• หลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) 
106/2013 (ปี 2556) 
 

1.63 เป็นบิดาของ     
นายอดิศกัด์ิ        
รักอริยะพงศ์, 
นางสาวปิยจิต     
รักอริยะพงศ์ 
และ นาย
อานุภาพ รัก
อริยะพงศ์ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไมม่ี- 

บริษัทอ่ืน 

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

พ.ค.2531 – ส.ค.2556 กรรมการและ 
ประธานบริษัท 

บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟูด้ จ ากดั  / ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 

4. นางสาวปิยจิต รักอริยะ
พงศ์ 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
วันท่ีด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร : 
2 กนัยายน 2556                  

 43 • ปริญญาตรี Bachelor Degree 
(with honors) in Liberal Arts from 
University of Sheffield, England  
 
กำรอบรม 

• หลักสูตรผู้บริหารระดบัสูง
สถาบันวทิยาการตลาดทุน (Capital 
Market Academy) (วตท. 26) (ปี 
2561) 

• หลักสูตร Academy of 
Business Creativity (ABC) รุ่น 5 
(ปี 2559) 

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

 

17.83 เป็นบุตรสาวของ
นายอนันท์ รัก
อริยะพงศ์ และ
เป็นพ่ีน้องกบั  
นายอดิศกัด์ิ รัก
อริยะพงศ์และ 
นายอานุภาพ       
รักอริยะพงศ์  

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไมม่ี- 

บริษัทอ่ืน 

พ.ย. 2559 – ปัจจบุัน กรรมการ Sappe Trading (Shanghai) Company Limited / จ าหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมเพ่ือ
สุขภาพ 

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

ธ.ค. 2558 – ปัจจบุัน กรรมการ Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหารจัดการแกบ่ริษัทในเครือ 

มิ.ย. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / น าเข้า-ส่งออก และจัดจ าหน่าย
สินค้า 

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

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

ปี 2556 – 2559 กรรมการ PT. Sappe Indonesia / จ าหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 

ปี 2555 - ปี 2556 กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟูด้ จ ากดั / ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 

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 วนัที่ 31 
ธันวาคม 
2561) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

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

 40 • ปริญญาตรี Engineer Major 
Computer Science, University 
of California, USA. 
 
กำรอบรม 

• หลักสูตร Academy of 
Business Creativity (ABC) รุ่น 3 
(ปี 2558) 

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

18.64 เป็นบุตรชายของ
นายอนันท์         

รักอริยะพงศ์ และ
เป็นพ่ีน้องกบั นาย

อดิศกัด์ิ             
รักอริยะพงศ์และ  
นางสาวปิยจิต    
รักอริยะพงศ์            

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไมม่ี- 

บริษัทอ่ืน 

ก.ย. 2559 – ปัจจบุัน กรรมการ บริษัท ออน ฟิฟท์ จ ากดั / ธุรกิจร้านอาหาร 

มี.ค. 2559 – ปัจจบุัน กรรมการ บริษัท สามที เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั / ธุรกิจจ าหน่ายชิน้ส่วนเคร่ืองจักรในโรงงานอตุสาหกรรม 

ธ.ค. 2558 – ปัจจบุัน กรรมการ Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหารจัดการแกบ่ริษัทในเครือ 

มิ.ย. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / น าเข้า-ส่งออก และจัดจ าหน่าย
สินค้า 

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

    ปี 2553 – ปัจจบุัน กรรมการ บริษัท ฮายาชิ โปรดกัส์ จ ากดั / ธุรกิจจ าหน่ายถงุยางอนามยั 

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

     ปี 2555 – ส.ค. 2556 กรรมการและ
ประธาน
เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติการ   

บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟูด้ จ ากดั  / ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 

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

 56 
 
 
 
 
 
 

• ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 
กำรอบรม 

• หลักสูตร Director 
Certification Program (DCP) 
180/2013 (ปี 2556) 

 

ไมม่ี ไมม่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไมม่ี- 

บริษัทอ่ืน 

ม.ค.2550 – ปัจจบุัน 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 / ธุรกิจหลักทรัพย์ 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
(ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 
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                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 50 • ปริญญาโท  Master of Business 
Administration, Washington State 
University, USA. 

• ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์  
(เกียรตินิยมอนัดบั2) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
กำรอบรม 

• หลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) 181/2013 (ปี 
2556) 

• TLCA Executive Development 
Program (EDP) รุ่นท่ี 8/2554  

• ผู้น ายคุใหมใ่นระบอบ
ประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า 
รุ่นท่ี 1/2554 

• หลักสูตรผู้บริหารระดบัสูง 
สถาบันวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น
ท่ี 8 

 

ไมมี ไมม่ี บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

ปี 2558 – ปัจจบุัน 

- รองผู้จัดการใหญ่อาวโุส 
ประธาเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุ่ม

งานการตลาด 
- รักษาการ รองผู้จัดการใหญ่
อาวโุส ผู้บริหารสูงสุด กลุ่ม
งานส่ือสารองค์กรและ CSR  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)/ธนาคารพาณิชย์ 

ปี 2558 – ปัจจบุัน 
กรรมการ บริษัท อกัษร เอ็ดดเูคชั่น จ ากดั (มหาชน)/แบบส่ือการเรียนการสอน

ในรูปแบบตา่งๆ 

ปี 2558 – ก.ค.2559 
กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 
บริษัท สิงห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน)/อสังหาริมทรัพย์ 

ปี 2555 – ปี 2556 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (สาย

ธุรกิจบรอดแคสติง) 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากดั (มหาชน) / ธุรกิจบันเทิงและส่ือ 
 

ปี 2553 – ปี 2554 
รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
กลุ่มกลยทุธ์และกิจการองค์กร 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ ากดั (มหาชน) / ธุรกิจ
ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

บริษัทอ่ืน 

ปี 2556 – ปัจจบุัน กรรมการ บริษัท เซ้าท์พอว์ บิสซิเนส จ ากดั 

ปี 2556 – ปัจจบุัน ผู้อ านวยการ หลักสูตรพฒันาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวทิยาลัยศรีปทุม 

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

ก.ค.2556 – ส.ค.2556 กรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟูด้ จ ากดั 

ปี 2554 – ปี 2555 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 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 วนัที่ 31 
ธันวาคม 
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            

 52 • ปริญญาโท สาขาการเงินระหวา่ง
ประเทศ, American Graduate School of 
International Management, USA
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
กำรอบรม 

• หลักสูตร Role of the Nomination and 
Governance Committee RNG 7/2015 
(ปี 2558) 

• หลักสูตร  Audit Committee Program 
45/2013 (ปี 2556)  

• หลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) 133/2010 (ปี 2553) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมม่ี บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

ธ.ค. 2555 – พ.ย. 2559 กรรมการอิสระ  ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอ่ย จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทอ่ืน 

ก.พ. 2562 – ปัจจบุัน ปรึกษาด้านการ
ก ากบั ตรวจสอบ 
หรือติดตาม

ประเมนิผลการ
ปฏิบัติตาม

กฎกระทรวงการ
ตรวจสอบเพ่ือทราบ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกบั

ลูกค้า 

ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน/ หน่วยงานราชการ 

ต.ค. 2561 - ปัจจุบนั อนุกรรมการด้าน
การก ากบัและ
ตรวจสอบ 

ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน/ หน่วยงานราชการ 

ส.ค. 2560 – ปัจจบุัน กรรมการ บริษัท เอ เอช จี พาร์ทเนอร์ จ ากดั / ธุรกิจดแูลสุขภาพ 

ปี 2555 – ปัจจบุัน กรรมการ บริษัท สวนสุขภาพอรุณ จ ากดั / ธุรกิจคลินิกดแูลสุขภาพ 

ปี 2548 – ปัจจบุัน กรรมการ บริษัท อรุโณเทล จ ากดั / ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร 

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

บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟูด้ จ ากดั/ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
เพ่ือสุขภาพ 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
(ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 
2561) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

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

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

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

• ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชา
วิศวกรรมอตุสาหการจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
กำรอบรม 

• หลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) 259/2018 (ปี 2561) 

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

• หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) 106/2013 (ปี 2556) 

 

ไมม่ี ไมม่ี บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

ก.ย. 2558 – มิ.ย. 2560 กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จ ากดั (มหาชน)/ด าเนินกิจการบริหาร
ท่าเรือและขนส่งสินค้า 

ส.ค. 2557 –  ส.ค. 
2558 

กรรมการ และ
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จ ากดั (มหาชน)/ด าเนินกิจการบริหาร
ท่าเรือและขนส่งสินค้า 

ปี 2555 รองประธานการ
ส่งออกและ   
โลจิสติกส์ 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน)/ประกอบธุรกิจหลักคือการ
ผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนต์ 

บริษัทอ่ืน 

ม.ค.2558 – ส.ค. 2558 รองประธานอาวโุส 
การตลาดและซัพ

พลายเชน 

บริษัท อิตลัไทย อตุสาหกรรม จ ากดั 

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

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 วนัที่ 31 
ธันวาคม 
2561) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

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

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

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

• หลักสูตร SCG Management 
Development Program ( Wharton 
Business School) 

• หลักสูตร National Defence College 
(วปอ 2548) 

• หลักสูตร Corporate Finance 
Certificate, INSEAD, France. 

• หลักสูตรผู้บริหารระดบัสูงสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน  (วตท.) รุ่นท่ี 18 

• หลักสูตร Director Accreditation 
Program Class 103/2013 
 
 

ไมม่ี ไมม่ี บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ปี 2561 – ปัจจบุัน กรรมการและ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัทเครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั กรรมการและ 
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) / สถาบันการเงิน 

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั กรรมการและ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) / ธุรกิจประกนัภยั 

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั กรรมการและ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) / ธุรกิจประกนัภยั 

บริษัทอ่ืน 

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั กรรมการและ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั / ธุรกิจ leasing 

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

พ.ศ. 2557 – 2558 กรรมการและ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท วฒิุศกัด์ิ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั / ธุรกิจเสริมความงาม 

พ.ศ. 2556 – 2558 กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

และ
กรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) / ธุรกิจสายการบิน 
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2. เลขานุการบริษัท 
 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
(ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 
2561) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

นางสาวศรัณยา ธนาวด ี
- เลขานุการบริษัท     
- เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
- เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

- ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 
     
           

40 • ปริญญาตรี  พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
กำรอบรม 

• หลักสูตร Company Secretary Program ปี 
2557 
 

0.017 ไมม่ี บริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไมม่ี- 

บริษัทอ่ืน 

ปี 2555 – ส.ค.2556  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟูด้ จ ากดั  / ผลิตและ
จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 

ปี 2553 – ปี 2556 ผู้ช่วยกรรมการ -ตรวจสอบ
บัญชี 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบัญชี จ ากดั / 
ธุรกิจรับตรวจสอบบัญชี 

     ปี 2552 – ปี 2553 ผู้จัดการ – ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบัญชี จ ากดั /
ธุรกิจรับตรวจสอบบัญชี  

นางสาวสุธาทิพย์ จันทรังษี* 
- เลขานุการบริษัท     
- เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
- เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

- ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน – 
New Business 

40 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ 

• ปริญญาตรี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
สาขาการเงินการธนาคาร (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
กำรอบรม 

• หลักสูตร Company Secretary Program ปี 
2562 
 

0.003 ไมม่ี บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ปี 2557-2560 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เคมีแมน จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2550-2553 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ  

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

บริษัทอ่ืน 

ปี 2554-2557  Treasurer & Corporate 
Planning Team Lead 

บริษัท ซียอูีแอล จ ากดั 

*ไดร้ับการแต่งตัง้แทน นางสาวศรัณยา ธนาวดี ที่ไดล้าออกจากต าแหน่ง ตามมติคณะกรรมการบริษัท วนัที่ 13 ธันวาคม 2561 
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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 ดแูลประสานงาน และติดตามให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามวัตถปุระสงค์ ข้อบงัคับ
ของบริษัท มติคณะกรรมการและมติผู้ ถือหุ้น ข้อก าหนดทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

• ท าหน้าที่ในการด าเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองและประชุมผู้ ถือหุ้น 

• จดัให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค าแนะน าแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ใหม่ 

• เสนอแนะหลกัสตูรการฝึกอบรมที่จ าเป็นและเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ 

• ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และ
กบัหน่วยงานภายนอกที่ก ากบัดแูลบริษัทจดทะเบียน 

• สง่เสริมกรรมการ และผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลกัการดังกล่าว รวมทัง้มีการทบทวนการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกบักฎหมาย แนวทางปฏิบติัของสากลและบริษัทชัน้น าต่างๆ  

• ดูแลให้บริษัทปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกฎหมาย และ
เสริมสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้ ถือหุ้นรายย่อย 

• เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานเร่ืองต่างๆ ระหว่างผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้ บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้
เสยีทกุราย 

• หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท 
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เอกสารแนบ 2: กรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 กรรมการ (รวมทัง้บคุคลที่เก่ียวข้อง) ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง มีดงันี ้

 

รายชื่อกรรมการ 

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 
คอร์ปอเรชั่น 

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   หมายถึง ประธานกรรมการ และ ✓หมายถึง กรรมการ  
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เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

  
 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เป็นผู้ ตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2561 โดยรายละเอียด
เก่ียวกบัหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายในเป็นดังนี ้

 
นางสาวมนพทัธ์  ภูมิรัตนจรินทร์ 
(Vice President – บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จ ากดั ให้บริการด้านงานตรวจสอบภายในแก่ 25 บริษัทที่

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และอีกกว่า 45 บริษัทที่เตรียมจดทะเบียนเข้าตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 
 

คุณวุฒกิารศึกษา : 
• ปริญญาโท หลกัสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบัญชีบริหาร  คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• ปริญญาตรี  หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต  สาขาการบญัชี  คณะบญัชี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 

 
ประสบการณ์ท างาน 

• Vice President – บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชัน่ 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) 
• วฒุบิตัรผูต้รวจสอบอสิระ กลุ่มบรษิทั SME (CAC SME Independent Auditor Certification) 
• 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: ข้อมูลเพิ่มเตมิอ่ืนๆ 

- ไม่มี - 
 


