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ประวัตโิดยสังเขป 
ของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตัง้ใหม่ 

1. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ (อายุ 74 ปี) 

ต าแหน่ง :  กรรมการ และประธานบริษัท  
ประเภทกรรมการ : กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 3 ปี 7 เดอืน (ด ารงต าแหน่งตัง้แต่วนัท่ี 2 กนัยายน 2556)           
สัญชาติ : ไทย   
การอบรม 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 103/2013 (ปี 2556) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)  (ข้อมูล ณ วนัที่ 16 มกราคม 2560): 1.550% 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:  เป็นบิดาของนายอดิศกัด์ิ รักอริยะพงศ์  นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และ         นาย

อานภุาพ รักอริยะพงศ์ 
ความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเป็นกรรมการของบริษัท: เป็นผู้ก่อตัง้บริษัท เซป็เป้ จ ากดั (มหาชน) โดยเป็นผู้บกุเบิก
การท าธุรกิจผลิตและขายส่งขนมไทย ด้วยความใส่ใจในคณุภาพและรสชาติ จึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี กิจการได้เติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง จนสามารถตัง้โรงงานท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางชัน และได้เข้าสู่อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้วงการ
เคร่ืองดื่มจนแบรนด์ “Sappe” เป็นท่ีรู้จกัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ต่อมาจึงได้ขยายโรงงานเพิ่มท่ีล าลกูกาคลอง 13               จ.
ปทุมธานี ปัจจุบันนายอนันท์ ยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพนักงานเซ็ปเป้ทุกคน ดูแลและช่วยส่งเสริมพนักงานให้ท างานอย่างมี
ความสขุ และเป็นก าลงัใจส าคญัในการสนบัสนนุให้เซป็เป้มุ่งสู่ความเป็นแบรนด์ระดบัโลกอย่างยัง่ยืน 
 

การด ารงต าแหน่งอื่นในปัจจุบนั (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 
• บริษัทจดทะเบยีนอื่น: ไม่ม ี 
• บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์: จ านวน 1 บริษัท 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

ก.ค.2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั / ขายปลกีเคร่ืองดื่มที่ไมม่ีแอลกอฮอล์ 
 
• บริษัทอื่น: ไม่ม ี
• ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั : จ านวน 1 บริษัท 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

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

บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟู้ ด จ ากดั  / ผลติและจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มเพือ่
สขุภาพ 

 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 :  ประชมุคณะกรรมการบริษัท จ านวน 7/9 ครัง้ 
 
 
 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 
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ประวัตโิดยสังเขป 

ของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตัง้ใหม่ 

2. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ (อายุ 42 ปี) 

ต าแหน่ง :กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ประเภทกรรมการ : กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 3 ปี 7 เดอืน (ด ารงต าแหน่งตัง้แต่วนัท่ี 2 กนัยายน 2556)          
สัญชาติ : ไทย 
คุณวุฒทิางการศึกษา 

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

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 103/2013 (ปี 2556 )  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) (ข้อมูล ณ วนัที่ 16 มกราคม 2560): 17.912% 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: เป็นบุตรของนายอนัน ท์  รักอ ริยะพงศ์  และเป็น พ่ี น้องกับนายอดิศัก ด์ิ                 

รักอริยะพงศ์ และนายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ 
ความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเป็นกรรมการของบริษัท : อดีตเป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารต่างชาติ มีความรู้
ความเข้าใจในเชิงธุรกิจและการบริหารอย่างมืออาชีพเป็นอย่างดี เร่ิมท างานกบับริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ตัง้แต่ปี 2555 ด้วย
ต าแหน่ง CFO โดยรับบทบาทส าคัญในการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส าเร็จในปี 2556 และได้รับความ
ไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทให้ด ารงต าแหน่ง CEO ในปี 2558 นางสาวปิยจิตเป็นผู้มีความมุ่งมัน่และวิสยัทศัน์ท่ีแน่วแน่ อีกทัง้มี
ความรู้ความเข้าใจในผลิตภณัฑ์เป็นอย่างดี จงึนบัได้ว่าเป็นบคุลากรส าคญัที่จะน าพาเซป็เป้ไปสู่ระดบัสากลตามเป้าหมายท่ีวางไว้ได้ 
การด ารงต าแหน่งอื่นในปัจจุบนั (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559):  

• บริษัทจดทะเบยีนอื่น:  ไม่ม ี
• บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์: จ านวน 6 บริษัท 
 ระยะเวลา  ต าแหน่ง บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

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

ต.ค. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จ ากดั / ผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์จากมะพร้าว 
ธ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหารจดัการแก่

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

จดัจ าหนา่ยสนิค้า 
พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั / ให้บริการด้านบริหารจดัการแก่

บริษัทในเครือ 
ก.ค. 2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั / ขายปลกีเคร่ืองดื่มที่ไมม่แีอลกอฮอล์ 
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• บริษัทอื่น: ไม่ม ี
• ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั : จ านวน 3 บริษัท 
  ระยะเวลา  ต าแหน่ง บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ปี 2556 – 18 ธ.ค. 2559 กรรมการ PT. Sappe Indonesia / จ าหนา่ยผลติภณัฑ์เคร่ืองดื่มเพื่อสขุภาพ 
ต.ค. 2555 – ส.ค. 2556 กรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าที่
การเงิน 

บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟู้ ด จ ากดั / ธุรกิจผลติและจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มเพื่อ
สขุภาพ 

ปี 2549 – ปี 2555 Director-Head of 
Institutional 

Client Group 

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพ / ธนาคารพาณิชย์ 

 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 :  ประชมุคณะกรรมการบริษัท จ านวน 9/9 ครัง้ 
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ประวัตโิดยสังเขป 
ของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตัง้ใหม่ 

3. นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ (อายุ 38 ปี) 

ต าแหน่ง :  กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ 
ประเภทกรรมการ : กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 3 ปี 7 เดือน (ด ารงต าแหน่งตัง้แต่วนัท่ี 2 กนัยายน 2556)          
สัญชาติ : ไทย   
คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาตรี Bachelor Degree, Engineer Major Computer Science, University of California, USA  
การอบรม 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 103/2013 (ปี 2556) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2560): 18.698% 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:  เป็นบตุรของนายอนนัท์ รักอริยะพงศ์ และเป็นพี่น้องกบันายอดิศกัด์ิ รักอริยะพงศ์

และนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์  
ความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเป็นกรรมการของบริษัท : เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมากว่า 10 ปี โดยด ารง
ต าแหน่งส าคัญในการบริหารและพัฒนาการผลิตสินค้าของบริษัท มีความรู้ความเข้าใจในทุกกระบวนการผลิต และมีวิสัยทัศน์ท่ี     
ล า้หน้าในการน านวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาพฒันาการผลิตอย่างต่อเน่ือง ซึง่สามารถบริหารการผลิตสินค้าให้มีคณุภาพ
มาตรฐานระดบัสากล บริหารต้นทนุได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดการใช้พลงังานและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่าง
จ ากดัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ อนัส่งผลให้เซป็เป้เป็นองค์กรท่ีมีกระบวนการผลิตและการท างานท่ียัง่ยืนตามนโยบายท่ีวางไว้ 
การด ารงต าแหน่งอื่นในปัจจุบนั (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)   
• บริษัทจดทะเบยีนอื่น: ไม่ม ี
• บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: จ านวน 7 บริษัท 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ธ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่

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

จดัจ าหนา่ยสนิค้า 
พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั / ให้บริการด้านบริหารจดัการแก่

บริษัทในเครือ 
ก.ย. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ออน ฟิฟท์ จ ากดั / ธุรกิจร้านอาหาร 
มี.ค. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สามที เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด / ธุรกิจจ าหน่ายชิน้ส่วนเคร่ืองจักรใน

โรงงานอตุสาหกรรม 
ปี 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ฮายาชิ โปรดกัส์ จ ากดั / ธรุกิจจ าหนา่ยถงุยางอนามยั./2จจจจ/ 
ก.ค. 2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั / ขายปลกีเคร่ืองดื่มที่ไมม่แีอลกอฮอล์  
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• บริษัทอื่น: ไม่ม ี
• ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : จ านวน 1 บริษัท 
 ระยะเวลา  ต าแหน่ง บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ปี 2555 – ส.ค. 2556 กรรมการและ

ประธาน
เจ้าหน้าที่
ปฏิบตัิการ 

บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟู้ ด จ ากดั  / ผลติและจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มเพือ่สขุภาพ 

 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 :  ประชมุคณะกรรมการบริษัท จ านวน 9/9 ครัง้ 
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คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

 บริษัทก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ แต่งตัง้กรรมการอิสระ เข้าร่วมใน
คณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายแตง่ตัง้กรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ และมีกรรมการอิสระ
อยา่งน้อย 3 คน  

 หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกกรรมการบริษัท โดยคณุสมบตัิของผู้
ที่จะมาท าหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง โดย
กรรมการอิสระจะมีคณุวฒุิการศึกษา ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบ
กนั เพื่อน าเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทัง้นี ้หากมีกรรมการอิสระคนหนึง่คนใด
พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้กรรมการอิสระที่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดข้างต้นเข้ามาด ารง
ต าแหนง่แทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตน
แทน 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ดงันี ้

1. ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย   
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบ 

3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย  

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม       ผู้ ถือหุ้น  
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน  วนัได้รับ
แตง่ตัง้ให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบ 

 

 



48 
 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชีซึง่มีผู้สอบบญัชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย 
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ   ผู้
ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั
และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 


