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  สว่นที ่1 
การประกอบธรุกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ 
 

“เราจะทำใหช้วีติของผูค้นดขีึน้ผา่นจติวญิญาณทีส่รา้งสรรคข์องเรา” 
 

1.1 วสิยัทศัน ์
“มุ่งสู่แบรนด์ระดับโลกที่น่าเชื่อถือด้วยองค์กรที่สร้างสรรค์อย่างไม่หยุดนิ่งร่วมกันกับทีมที่มีความสนุกและกระหายความสำเร็จ” 
 
1.2 พนัธกจิ 

“เราจะเป็นองค์กรแห่งแรงบันดาลใจที่ส่งมอบอาหารและเครื่องดื่มที่อร่อยสุดเจ๋ง เพื่อทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้นผ่านจิตวิญญาณ
ที่สร้างสรรค์ของเรา”  

 
1.3 วตัถปุระสงค ์และเปา้หมาย  

“บริษัทมุ่งเน้นการเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแก่ผู้บริโภค เน้นพัฒนาสินค้าใหม่ๆ และ
บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยมีความโดดเด่นออกสู่ตลาด เน้นสินค้าคุณภาพ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวเลือกใหม่ๆ ให้แก่ผู้บริโภค” 

บริษัทยังคงเป้าหมายสำหรับ 3 – 5 ปี โดยตั้งเป้ายอดขายเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% ต่อปี ซ่ึงการเติบโตของยอดขายนี้จะมาจาก 
ฐานธุรกิจเดิมของบริษัทเอง การออกสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ สู่ตลาด และการร่วมลงทุนในธุรกิจใหม่กับบริษัทอื่น พร้อมทั้งวางกลยุทธ์
การดำเนินงานอย่างรัดกุม ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคคลากรและสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อความเป็นเลิศโดยอยู่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้   

 

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2531 ในนามบริษัท ทรัพย์อนันต์ 
เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 500,000 บาท โดยนายอนันท์ รักอริยะพงศ์ และนางสมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ         
ซึ่งเป็นผู้เริ ่มก่อตั้งบริษัท ได้เริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่ปี 2516 จากธุรกิจครอบครัวด้วยการผลิตและจำหน่ายขนมไทยหลากหลายชนิด
ภายใต้แบรนด์ “ปิยจิต” และด้วยความใส่ใจในเรื่องคุณภาพและรสชาติ ทำให้กิจการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนในปี 2531 จึงได้ก่อตั้ง
และดำเนินธุรกิจในนามบริษัท และได้ย้ายฐานการผลิตไปยังโรงงานแห่งแรกในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

บริษัทเข้าสู่ธุรกิจเครื่องดื่มในปี 2544 จากแนวคิด Focus on key differentiation มีเครื่องดื่มแรกที่ผลิตและจำหน่ายออกสู่
ตลาดภายใต้แบรนด์ “โมก ุโมกุ” (Mogu Mogu) ซ่ึงเป็นเครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวรายแรกของโลกที่ให้ Sensory Experience 
ต้นกำเนิดของ “เครื่องดืม่ทีเ่คีย้วได”้ โดยเฉพาะการเคี้ยวชิ้นวุ้นมะพร้าวขนาดใหญ่ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอื่นๆ ทั่วไปในตลาด 
ซ่ึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  

หลังจากประสบความสำเร็จในเครื่องดื่มดังกล่าว บริษัทได้มุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาสินค้าใหม่ที่มีคุณภาพและตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคออกมาอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ  

• ปี 2547 : ออกผลิตภัณฑ์ใหม่โดยแตกไลน์สินค้าเป็นน้ำว่านหางจระเข้ “อโล เวรา่ มิกซ์ ดริง๊ค”์ (Aloe Vera Mix Drink) 
โดยเริ่มแรกจำหน่ายในประเทศ ต่อมาเป็นสินค้าขายดีในต่างประเทศ และในปัจจุบันเป็นหนึ่งในสินค้าหลักที่จำหน่ายในต่างประเทศ   

• ปี 2549 : วางจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ “บวิติ ดริง้ค”์ (Beauti Drink) ที่มุง่เน้นการตอบโจทย์ของผู้หญิงในเรื่อง
ผิวพรรณ การขับถ่าย การล้างพิษ (Detoxification) ซ่ึงแตกต่างจากเครื่องดื่มทั่วไป นับเป็นผู้บุกเบิกและผู้นำแห่งเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
และความงามสำหรับผู้หญิง ที่อุดมด้วยคุณประโยชน์เฉพาะตัว รสชาติอร่อยและมีแคลอรี่ต่ำ เพื่อดูแลสุขภาพและความงามของผู้หญิง
ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเทา้ อีกทั้งยังเป็นการสรา้งหมวดผลิตภัณฑ์ใหม่ กลุม่ฟงักช์นันลัดรงิค ์(Functinal Drinks) ซ่ึงในขณะนัน้ยังไม่เคยมี
มาก่อนในประเทศไทย  
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• ปี 2551 : วางจำหน่ายสินค้าใหม่ซึ่งเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีขนาดเล็กกว่าเครื่องดื่มทั่วไป เน้นส่วนผสมเขม้ข้น 
สามารถเห็นผลได้จากการดื่มในเวลาอันรวดเร็ว หรือเรียกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ว่า เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามแบบเข้มข้น ภายใต้
แบรนด์  “บิวตี้ ชอต” (Beauti Shot) และ “เซนต์ แอนนา” (St. Anna) 

• ปี 2552 : บริษัทมองเห็นโอกาสจากแนวโน้มที่ผู้บรโิภคเริ่มดูแลสุขภาพมากขึ้น แต่มีผู้บริโภคจำนวนมากที่รับประทาน
ผักและผลไม้ไม่เพียงพอในแต่ละวัน  จึงนำเสนอเครื่องดื่มน้ำผักผลไม้เข้มข้น 100% ซ่ึงมีคุณประโยชน์วิตามิน เกลือแร่ เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคใน 1 วัน (อ้างอิงจากคำแนะนำของ WHO) ภายใต้แบรนด์ “ฟอร์ วนั เดย”์ (For One Day) 

• ปี 2554 : วางจำหน่ายสินค้า “เพรียว คอฟฟี่”  กาแฟ 3 in 1 ที ่ช่วยควบคุมน้ำหนักสำหรับผู ้หญิงใน Mass 
Segment โดยต่อยอดไม่เพียงแต่นวัตกรรมในตัวสินค้า แต่ยังรวมถึงนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ซองกาแฟแขวน ทำให้สินค้าโดดเด่นใน
ช่องทางร้านค้าขนาดเล็ก ประเภทร้านขายของชำ ร้านโชห่วย (Traditional Trade) ที่มีพื้นที่จำกัดในการจัดแสดงสินค้า 

• ปี 2558  : ปรับสูตรการผลิตเครื่องดื่ม Beauti Drink ทั้งหมด ให้สอดคล้องกับกระแสการดูแลสุขภาพที่มีแนวโน้ม
สูงขึ้น โดยไม่เติมน้ำตาลทรายลงในผลิตภัณฑ์และลดจำนวนแคลอรี่ลงเหลือเพียง 40-60 กิโลแคลอรี่ เท่านั้น 

• ปี 2560  : เป็นปีที่บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของ “นวัตกรรม” อย่างจริงจังที่มาพร้อมกับโจทย์ที่สำคัญ คือ บริษัท
จะสร้าง “นวัตกรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” ได้เช่นไร 

• ปี 2561 : เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ขนมเพื่อสุขภาพ (Healthier Snack) ก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ขนมที่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องสุขภาพและความงามให้ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  

• ปี 2562 : ปีแห่งการพัฒนานวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ “INNO THINK” ผ่าน 3 โมเดล กล่าวคือ   
1) In-House Innovation ที่นำไอเดียจากผู้บริหารหรือจากภายในทีมงานเองมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด  
2) Strategic Business Partnership ผ่านความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ อาทิเช่น การซ้ือ

หุ้นใน บริษัท ออลโคโค กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแปรรูปจากมะพร้าวน้ำหอมซ่ึงเป็นพันธุ์มะพร้าวที่มีรสชาติ
เป็นเอกลักษณ์  การประกาศร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทกลุ่มดาน่อน (Danone) ซ่ึงเป็นผู้ผลิตสินค้ากลุ่มนมและธัญพืช (Dairy and 
Plant-Based Products) และเครื่องดื่มชั้นนำของโลก  

3) INNO Studio ทีมใหม่ที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อดูแลการสร้างและเชื ่อมโยงผลิตภัณฑ์ที ่มาจากท้องถิ ่น ( Local 
goodness) และ/หรือนวัตกรรมจากองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก รวมถึงดูแลในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรม 
(Innovative culture)  เพื่อสร้างเมล็ดพันธุ์ความคิดสร้างสรรค์แก่พนักงานทุกคน 

• ปี 2563 : นับเป็นปีที ่ท้าทายของผู้ประกอบการและมนุษยชาติทั่วโลก ท่ามกลางการเปลี ่ยนแปลงครั ้งใหญ่จาก
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นำไปสู่ปรากฏการณ์ที่ทุกคนต้อง
ปรับตัวเขา้สู่วถิชีีวติใหม ่หรือ New Normal แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและ
ทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการปรับขนาดของผลิตภัณฑ์เดิมให้มีราคาที่ผู ้บริโภคเข้าถึงง่ายขึ้น  
สอดคล้องกับกำลังซื้อในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว   การรุกเข้าสู่ตลาด E-Commerce ผ่านช่องทางออนไลน์ การจัดตั้งหน่วยขาย
เคล่ือนที่ (Mobile Cafe) ของผลิตภัณฑ์กลุ่ม “All Coco”  เพื่อเน้นขายสินค้าและจัดส่งสินค้าโดยตรงให้ถึงมือผู้บริโภคที่งดการเดินทาง
ออกมาจับจ่ายใช้สอยนอกบ้านจากมาตรการ Lockdown ช่วยลดการแพร่ระบาดของโควิด-19  การจัดตั้งหน่วยขายตามตลาด 
ออฟฟิศ สำนักงาน โรงพยาบาล สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น ภายหลังสิ้นสุดช่วงเวลา Lockdown เพื่อเพิ่มการเข้าถึงลูกค้า และยังเพิ่ม
โอกาสแนะนำสินค้าผ่านการแจกชิมและขายสินค้าในราคาพิเศษ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์กระแสรักสุขภาพที่ตื่นตัวเพิ่มขึ้น 
ขณะเดียวกันยังคงสานต่อในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากท้องถ่ิน (Local Goodness) ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีองค์ความรู้เชิงลึก 
เช่น กลุ่ม SMEs เกษตรกร รวมภึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับบริษัทกลุ่มดาน่อน (Danone) อย่างต่อเนื่อง สร้างความหลากหลาย
ด้านนวัตกรรม และส่งมอบอาหารและเครือ่งดื่มทีอ่รอ่ยสดุเจ๋ง เพื่อทำให้ชวีติของผูค้นดขีึ้นผา่นจิตวญิญาณที่สร้างสรรค์ของเรา ซ่ึงเป็น
พันธกิจที่บริษัทยึดมั่นตลอดมา 
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1.4 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการทีส่ำคญัของบรษิทัในชว่งปทีีผ่า่นมา สรปุไดด้งันี ้ 
ป ี2559 มนีาคม 

- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่าย “เซป็เป ้ฟอร์ วนั เดย”์ น้ำผักผลไม้ 100% 2 สูตรใหม่ 2 คุณประโยชน์ที่ดีกว่ากับสูตรกรนี 
บสูเตอร์ ช่วยกระตุ้นการทำงานของร่างกาย และสูตรซนันี ่ ไบรท์ ช่วยบำรุงสมอง เหมาะสำหรับผู้ที่รักในการดูแล
สุขภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ “เปรยีว” ชานมเยน็ปรงุสำเรจ็ สูตรชาชัก ที่มีส่วนผสมของ
แอลคาร์นิทีน โครเมียม ไม่มีน้ำตาล ไม่มีคอเรสเตอรอล รสชาติอร่อยกลมกล่อม 

เมษายน 
- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่าย “โมก ุโมกุ รสเมลอ่นและรสพงิคก์าวา่” 2 รสชาติใหม่ของน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว ที่เป็นที่

นิยมของผู้บริโภคทั่วโลก 
พฤษภาคม 
- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่าย “เซป็เป้ อโล เวรา่กลิ่นสตรอเบอรร์ี-่โยเกริต์” น้ำผลไม้ผสมชิ้นว่านหางจระเข้ ด้วยส่วนผสมที่

ลงตัวและกล่ินหอมละมุนของสตรอเบอร์รี่โยเกิร์ต เคี้ยวได้เต็มคำเต็มคุณค่าจากว่านหางจระเข้ ที่มีใยอาหารสูง นอกจากนี้ 
บริษัทยังออกจำหน่าย “กุมิ กมุิ” น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว 2 รสชาติความอร่อย เลมอ่น และโยเกริ์ต ด้วยรสที่หวานหอมอม
เปรี้ยวผสมผสานกับเนื้อวุ้นมะพร้าวชิ้นโตคุณภาพดี 

กรกฎาคม 
- เปิดตัวสนิค้าและจัดจำหน่าย กาแฟเพรยีว คอฟฟี ่ สตูรใหม ่ “ซอยเปปไทด”์ กาแฟปรงุสำเร็จ “ผสมเปปไทด์จากถ่ัวเหลือง        

ใบแป๊ะก๊วย และวิตามินรวม” ที่มีส่วนชว่ยบำรงุสมอง เพิ่มสมาธแิละความจำ ด้วยรสชาติอ่อนละมุน กลมกล่อม ไม่มีน้ำตาล    
ไม่มีคอเลสเตอรอล และแคลอรี่เพียง 60 กิโลแคลอรี ่

สงิหาคม 
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 มีมติอนุมัติให้บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เขา้ซ้ือหุ้นสามัญของ

บริษัท โคโคนทั แฟคทอรี่ จำกัด จำนวน 672,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาจองซ้ือหุ้นละ 208.33 บาท         
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,000,000 ล้านบาท (คดิเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน) เพื่อนำจุดแขง็ด้านความเชี่ยวชาญการทำ
ตลาดและเครือขา่ยช่องทางจำหนา่ยในต่างประเทศของเซ็ปเป้ ต่อยอดขยายตลาดส่งออกน้ำมะพรา้วตีตลาดโลก โดยบริษทั 
เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการลงนามในสัญญาจองซ้ือหุ้นในวนัที่ 16 สงิหาคม 2559 และทำการซ้ือขายเสร็จ
สมบูรณ์ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 

กนัยายน 
- ได้รับรางวัลรางวัลแบรนด์ไทยยอดเย่ียม (Best Thai Brand) รางวัลผูป้ระกอบธุรกิจส่งออกยอดเย่ียม (Best Exporter) และ

รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเย่ียม (Best Halal) จากงานโครงการผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเดน่ (Prime Minister’s Export 
Award: PM Export Award 2016) ที่จัดขึ้นโดยสถาบนัส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการคา้กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

ตุลาคม 
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนใน บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 

30,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อใช้เป็นเงินเพิ่มทุนใน Sappe 
Hong Kong Company Limited และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทย่อยในประเทศจีน โดยภายหลังการเพิ่มทนุจด
ทะเบียน จะมีมูลค่าหุ้นสามัญเท่ากับ 197,000,000 บาท 

พฤศจกิายน 
- บริษัทย่อยทางอ้อม Sappe Trading (Shanghai) Company Limited ได้รับการจดทะเบียนบริษัทเรียบร้อยแล้ว 

ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวนเงิน 500,000 หยวนจีน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในตลาดประเทศจีน ส่งผลให้บริษัทมี
บริษัทย่อยในต่างประเทศ 3 แห่งคือ อินโดนีเซีย จีน และยุโรป 
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- ได้ร ับรางวัลธรรมาภิบาลสิ ่งแวดล้อม ปทุมธานี ประจำปี 2559 จากนายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยว ข้อง รวมทั้งจัดทำโครงการดูแล
รับผิดชอบต่อสังคมในจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเป็นพื้นที่ดำเนินกิจการของบริษัท 

- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแบรนด์ โมก ุ โมก ุ ขนาดใหม่ 180 มิลลิลิตร “โมก ุ โมกุ ทโูก” น้ำผลไม้ผสมวุ้น
มะพร้าว 3 รสชาติใหม่ Sweet tangerine, Four seasons และ Calamansi สู่ตลาดโลก 

ธนัวาคม 
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2559 มีมติให้จำหน่ายเงินลงทุนใน PT. Sappe Indonesia ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย

ของบริษัท จำนวน 2,550 หุ้นหรือ 51% ของทุนชำระแล้ว เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานให้สอดคล้องกับ
ภาวะการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อรองรับแผนงานการขยายตลาดผลไม้พร้อมดื่มในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยบริษัทลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 และทำการซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 
19 ธันวาคม 2559 

 
ป ี2560 กมุภาพนัธ์  

- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม “เลโม เพลย์” เครือ่งดืม่นำ้มะนาวเพือ่สขุภาพ มอบความสดชื่นจากส่วนผสมน้ำ
มะนาวสดทุกครั้งที่ดื่ม อุดมไปด้วยวิตามินซี 200% เทียบเท่ามะนาว 6 ผล มีให้เลือก 2 รสชาติ คือ เวอร์จิ้นเลมอนเนด 
และ พิ้งค์เลมอนเนด บรรจุในแพ็กเกจจิ้งรูปทรงโดดเด่นสะดุดตาและคาแรคเตอร์มะนาวขี้เล่น ด้วยขนาด 320 มิลลิลิตร  

มนีาคม 
- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม บิวติ ดริง้ค ์สตูรใหม ่“Relaxing Calm และ Active Force” ซ่ึงถือเป็นครั้งแรก

ของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ที่ไม่ใช่แค่ให้คุณประโยชน์ทางร่างกายกับผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงอารมณ์ความรู้สึก
ของผู้บริโภคด้วย โดยสูตร “Relaxing Calm” จะมีส่วนช่วยปรับสมดุลทางอารมณ์ให้ผ่อนคลาย ลดความเครียด รู้สึก
สงบ และนอนหลับสบาย ส่วน “Active Force” จะช่วยสร้างความกระปรี้กระเปร่า ดึงพลังกายให้แอคทีฟตลอดวัน 

กรกฎาคม 
- เปล่ียนแปลงประธานกรรมการตรวจสอบ จากเดิมคือ คุณธนา เธียรอัจฉริยะ เป็น คุณผดุงเดช อินทรลักษณ์ โดย คุณธนา 

ยังคงดำรงตำแหนง่กรรมการบริษัท ทำให้บริษทัมีกรรมการทัง้สิ้น 10 ท่าน 
ตุลาคม 
- ปรับโครงสร้างบริษัท โดยเพิ่มหน่วยงาน Inovation Team ซ่ึงมี คุณญาตา อ่อนอิน ดำรงตำแหน่งเป็น Chief 

Innovation Officer (CIO) หน้าที่หลักของหน่วยงานนี้คือ สร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าให้กับองค์กร ไม่ว่าจะเป็น
นวัตกรรมในเรื่องของคน กระบวนการทำงาน หรือนวัตกรรมในตัวสินค้า เพราะบริษัทเชื่อว่านวัตกรรมเป็นสิง่ที่จะทำให้
บริษัทมีจุดเด่นและแตกต่างกับองค์กรอื่น 

พฤศจกิายน 
- สร้าง Inovation ให้เกิดขึ้นได้เป็นผลสำเร็จ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท ทางบริษัทจึงมีการปรับวัฒนธรรม

องค์กร โดยเริ่มจากการย้ายออฟฟิศ ซ่ึงออฟฟิศใหม่มีลักษณะเป็น Playground จูงใจให้พนักงานเกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และมีความสนุกกับการทำงานมากขึ้น 

- ได้รับเงินจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของเดือนเมษายน 2554 ถึงเดือนสงิหาคม 2560 จากกรมสรรพากรจำนวนเงิน 
185.18 ล้านบาท 

- คุณปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ หรือ Young Rising Star 
CEO Award ในงาน SET AWARD 2017 โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์โดดเด่น พร้อมเปิด
โอกาสให้บุคลากรรุ่นใหม่ในองค์กรได้แสดงศักยภาพและสร้างบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้างในด้าน ความคิด
สร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม 
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ป ี2561 มกราคม  
- เสริมทัพการบริหารงานภายในองค์กรในส่วนฝ่ายขายและการตลาด โดยคุณวรพงศ์ เกียรติดำรงวงศ์ ผู้ซ่ึงมีความรู้ 

ความเชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาดมายาวนาน มาเสริมทีมบริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและ
การตลาด (Chief Commercial Officer) เพื ่อรับผิดชอบด้านการพัฒนากลยุทธ ์ กำหนดแผนการตลาดทั้ง
ต่างประเทศและในไทยและดูแลการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกของ SAPPE ทั้งหมดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

มนีาคม 
- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ Healthier Snack “เซป็เป ้บวิติ เจลลี”่ ครั้งแรกของเซ็ปเป้ ในรูปแบบ

เจลล่ี เอาใจหนุ่มสาวทุกเพศทุกวัยที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบจัดเต็ม ประโยชน์เข้มข้น มีให้เลือก 2 รสชาติ คือ Collagen 
และ Fiber โดยสูตร “Collagen” ซองสีชมพู รสล้ินจี่ ที่อุดมไปด้วยคอลลาเจนเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัม และวิตามินซี 
ช่วยให้ผิวนุ่มสวยดูสุขภาพดี ส่วน “Fiber” ซองสีเขียว รสแอปเปิ้ล ที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์เข้มข้น 4,000 มิลลิกรัม ช่วย
กระตุ้นการขับถ่ายและระบบเผาผลาญไขมัน มีแอลคาร์นิทีนสูง แคลอรี่ต่ำ 

กรกฎาคม 
- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ Healthier Snack ตัวที่ 2 คือ “ซีแม็กซ์” ขนมปลาย่างอบกรอบในรูปแบบ

ขนมขบเคี้ยว ซ่ึงเป็นนวัตกรรมขนมเพื่อสุขภาพ เอาใจคนรุ่นใหม่สายเฮลท์ตี้เป็นครั้งแรกที่ยังคงชอบทานขนมขบเคี้ยวในยาม
ว่างและไม่รู้สึกผิดอีกต่อไป เพราะ “ซีแม็กซ์” คัดสรรเนื้อปลาทะเลแท้ชั้นดีเป็นส่วนผสมหลักถึง 90% และไขมัน 0% อีกทั้ง
กระบวนการผลิตยังใช้การย่าง ไม่ใช้น้ำมัน โปรตีนสูง มีโอเมก้า 3 ดีเอชเอ มีให้เลือก 3 รสชาติ คือ “รสต้นตำรบั” จากท้อง
ทะเล คลุกเคล้าเครื่องเทศ หอมกล่ินปลาย่าง อร่อยถูกปาก ทานได้ทั้งวัน, “รสต้มยำหมอ้ไฟ” เผ็ดร้อน...ถึงใจ ปรุงรสด้วย
สมุนไพรเครื่องต้มยำ รสชาติเผ็ดร้อน เปรี้ยวจี๊ดจ๊าด อร่อยตามต้นตำรับแบบไทยๆ และ “รสทรงเครือ่ง” อร่อยเข้ม...เต็ม
เครื่อง นำมาปรุงคลุกเคล้าด้วยสูตรเฉพาะ เพื่อให้ได้รสชาติที่เข้ม เผ็ด เปรี้ยว กลมกล่อมกำลังดี ครบรสจัดจ้านถึงใจ 

ตุลาคม 
- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแบรนด์ “กุมิ กมุ”ิ น้ำผลไม้ผสมวุน้มะพร้าวสูตรใหม่ รสสตรอเบอร์รี่มาการอง     

ที่หวานหอมผสมผสานกับเนื้อวุ้นมะพร้าวชิ้นโตคุณภาพดี เคี้ยวสนุก เพลินๆ ด้วยขนาด 320 มิลลิลิตร  
- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ Healthier Snack ตัวที่ 3 คือ “ชมิดิ” ในรูปแบบขนมที่ทำจากคางกุ้ง

พร้อมด้วยคุณประโยชน์จากอาหารทะเลที่อุดมด้วยแคลเซียม โดยเน้นเจาะตลาดส่งออก 
พฤศจกิายน  
- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม บวิติ ดริง้ค ์ สตูรใหม ่ “Beauti Acna” ซ่ึงถือเป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรม

เครื่องดื่ม ที่ไม่ใช่แค่ให้คุณประโยชน์ทางร่างกายกับผู้บริโภคเท่านั้น แถมยังมีส่วนผสมของสารสกัดจาก Acerola Cherry 
เพียง 40 แคลอรี่ และ Zinc เข้มข้นถึง 18 มิลลิกรัม ช่วยแก้ปัญหาสิว ผิวมัน ป้องกัน รักษา บรรเทา จบปัญหาสิว และ
เสริมสร้างผิวแข็งแรง ดื่มทุกวันดีทุกวัน 

- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ กาแฟเพรยีว All Day 2 สตูรใหม่ “มอคคา่” ดื่มช่วงเช้าช่วยให้ร่างกาย
ตื่นตัว และลดความอยากอาหารระหว่างวัน และ “ชาแฟ” ช่วยเผาผลาญไขมัน 2 เท่า ฟิต&เฟิร์มได้แบบไม่กลัวมื้อหนัก
และลดความอยากอาหาร ที่สำคัญทั้ง 2 สูตร ไม่มีน้ำตาล รสชาติอร่อยกลมกล่อม 

ธนัวาคม 
- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแบรนด์ ชูทส์ น้ำผลไม้ผสมเกลือแร่และว่านหางจระเข้บด ที่คิดค้นโดยกลุ่มแม่บ้านประจำ

โรงงานของบริษัทภายใต้โครงการ InnoThink Competion ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร เป็น
เครื่องดื่มที่ให้ความสดชื่นและอิ่มท้องภายใต้ สโลแกน อร่อยกว่า สดชื่นกว่า พร้อมกว่า  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใช้แรงงาน  

- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ Healthier Snack ตัวที่ 4 แบรนด์ Maxtive ในรูปแบบเจลลี่ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ชาย ที่จะช่วยดูแลและสร้างความมั่นใจได้ง่ายๆ ด้วยส่วนผสมเข้มข้นจาก Collagen 1,000 มิลลิกรัม 
และ Zinc 5 มิลลิกรัม ให้ผิวใสไม่หมองคล้ำ ป้องกันการเกิดสิว และช่วยเพิ่มพลังงานเพียง 60 แคลอรี่ 

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 มีมตเิปล่ียนแปลงเลขานุการบริษัท จากเดิมคือ นางสาว ศรัณยา ธนาวดี 
เป็น นางสาว สุธาทิพย์ จันทรังษี 
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ป ี2562 มกราคม  
- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เซ็ปเป ้บิวติ เจลลี่ (Sappe Beauti Jelly) สูตรใหม่ Camomile ด้วยส่วนผสมของ 

Chamomile Lavendor และสาร L-Theanine ที่ช่วยให้หลับสบาย ผ่อนคลาย อิ่มท้อง และมีแคลอรี่ต่ำเพียง 40 แคลอรี่  
- จัดตั้งทีมงานขาย “Out of Home” ที่เจาะกลุ่มช่องทางการขายพิเศษ อาทิเช่น ร้านอาหาร โรงเรียน มหาวิทยาลัย สนามบิน 

โรงแรม เป็นต้น ซ่ึงเป็นช่องทางใหม่ นอกเหนือจากช่องทางการขายรูปแบบเดิมในตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) 
และ ตลาดค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade) 

กมุภาพนัธ ์
- เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ MYEN PTE. LTD. (“Danone”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยที่ Danone SA ถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 100 จัดตั้ง บริษัท ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จำกัด ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา ผลิต ทำการตลาด และจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในประเทศไทย โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25  

- เข้าซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มเติมใน บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด (“All Coco”) ในสัดส่วนร้อยละ 11 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมด ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นรวมเท่ากับร้อยละ 51 และดำเนินการปรับโครงสร้างการทำงานให้สอดคล้องกัน
ย่ิงขึ้นระหว่าง 2 บริษัท เพื่อมุ่งสร้างความเติบโตด้านรายได้ที่มั่นคงในอนาคต 

มนีาคม 
- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผสมวิตามินแต่งกล่ินผลไม้ แบรนด์ B’lue ขนาด 500 มิลลิลิตร ที่อัดแน่นด้วยวิตามิน 

B3 B6 และ B12 ที่มีประโยชน์ต่อสมองและระบบประสาท ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาภายใต้ บริษัท ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ 
จำกัด มี 3 รสชาติ ได้แก่ “Playful Peach” “Cool Calamansi” และ “Positive Pear” เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมาตรฐานใหม่
ให้กับตลาดเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลน้อย พร้อมรับประกันคุณภาพด้วยโลโก้ทางเลือกเพื่อสุขภาพ Healthier Choice 
(เฮลธิเออร์ ช้อยส์)  

- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แบรนด์ She-Wy ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเคี้ยวสูตร “กาแฟ” และ “ชาเขียวมัทฉะ” 
มีสารสกัดจากเมล็ดกาแฟและชาเขียวที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และผสมโครเมียมอะมิโนแอซิดคีเลตที่ช่วยควบคุมความอยาก
อาหารและช่วยให้อินซูลินทำงานได้ดีขึ้น  

- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายครื่องดื่ม โมกุ โมกุ น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวสูตรใหม่ รสมะขาม (Tamarind) 
เมษายน  
- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายครื่องดื่ม โมกุ โมกุ น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวสูตรใหม่ รสแครนเบอรร์ี ่(Cranberry)  
- เผยแพร่ชุดโฆษณา “Chew Like A Child” สำหรับแบรนด์เครื่องดื่ม โมกุ โมกุ ในต่างประเทศเพื่อเป็นต้นแบบของ 

Global Brand ในอนาคต 
มถินุายน 
- ได้รับข้อเสนอจาก Lotte Corporation (“Lotte”) กลุ่มบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ในประเทศเกาหลีใต้ เพื่อขอใช้ช่ือ แบรนด ์    

โมกุ โมกุ กับผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Lotte ส่งผลให้บริษัทได้รับรายได้ค่าลิขสิทธิ์ (Licensing Fee) จากธุรกรรมดังกล่าว 
รวมถึงช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ โมกุ โมกุ ในตลาดต่างประเทศมากขึ้น  

- เปิดตัวพรีเซนเตอร์แบรนด์ เพรียว คอฟฟี่ คนล่าสุด ปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์ วัชรตระกูล นางเอกสาวสวย หุ่นเพรียว ที่รักการ
ดูแล และใส่ใจรูปร่างตอกย้ำความเป็นสาวเพรียวโฉมใหม่ ที่สวย สุขภาพดี และมั่นใจกว่าเดิม 

กรกฎาคม 
- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ แบรนด์เพรียว คอฟฟี่ ในรูปแบบใหม่ “Preaw Nutri-Grain” มี

ส่วนผสมของธัญพืช  2 สูตร ได้แก่ “สูตรผสมเมล็ดเชีย” มีไฟเบอร์ 3,000 มิลลิกรัม ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายและมี
ส่วนผสมของโครเมียม อะมิโน แอซิด คีเลต ที่ช่วยลดความอยากอาหาร และ “สูตรผสมขา้วกล้อง” ที่อุดมด้วยวิตามิน A, 
B2 และ B6 โดยทั้ง 2 สูตร ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลและช่วยให้อ่ิมท้องได้นาน จึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับมื้อเช้าที่เร่งรีบ 

 
 
 



7 
 
 

สงิหาคม 
- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มใหม่ภายใต้แบรนด์ บิวติ ดริ้งค์ (“Beauti Drink”) ในรูปแบบใหม่ “Beauti Drink Chia 

up” มีสว่นผสมของเมล็ดเชีย ทำให้รู้สึกอิ่มท้อง ไม่ผสมน้ำตาลและมีแคลอรี่ต่ำเพียง 50 แคลอรี่ ทั้งสูตร “High Calcium” 
ที่ช่วยเพิ่มแคลเซียมเสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างกายและให้ความรู้สึกสดชื่น และสูตร “XOS Fiber” ที่ช่วยเพิ่มกากใยใน
ระบบทางเดินอาหาร ปรับสมดุลระบบขับถ่าย ทำให้มีสุขภาพที่ดีในระยะยาว  

- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ “โมก ุ โมก ุ ไอซ์” น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวแช่แข็งในรูปแบบซอง (Pouch) 
ขนาด 150 มิลลิลิตร มีให้เลือก 2 รสชาติ ได้แก่ “Lychee” และ “Strawberry”  

กนัยายน 
- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่ม Healthier Snack แบรนด์ DeNosh พุดดิ้งถั่วเหลืองออร์แกนิกผสมเมล็ด

เชียที่มีไฟเบอร์สูง ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่าย และมีโอเมก้าสูงที่เร่งระบบเผาผลาญไขมันให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีให้
เลือก 2 รสชาติ ได้แก่ ออริจินอล และ งาดำ 

ตุลาคม 
- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่ม Healthier Snack แบรนด์ Maxtive สูตรใหม่ “Banana Energy Jelly” 

จากกล้วยหอมทอง ช่วยเติมพลังก่อนออกกำลังกาย มีกล่ินหอม รสชาติอร่อย ดูดซึมไว พร้อมวิตามิน B3 และ B6 ที่
ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาท ลดอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ และสาร BCAA ที่ช่วยฟื้นฟูและสร้าง
กล้ามเนื้อที่เสียหายจากการออกกำลังกาย  

พฤศจกิายน 
- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผสมวิตามินแต่งกล่ินผลไม้แบรนด์ B’lue รสชาติใหม่ “Lucky Lychee”   
ธนัวาคม 
- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟดำผสมซุปไก่ แบรนด์ Maxtive ครั้งแรกกับนวัตกรรมตลาดกาแฟกระป๋อง 

ที่มาพร้อมแนวคิด อร่อย เข้ม มีประโยชน์ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ดื่มกาแฟกระป๋องตัวยง ที่นอกจาก
จะเป็นตัวช่วยเพิ่มพลังแล้ว ยังเป็นเครื่องดื่มบำรุงร่างกายสำหรับคนอดนอน ทำให้ร่างกายไม่อ่อนเพลีย 

- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแบรนด์ “บิวติ ดริ้งค์” สูตรคอลลาเจน และ เครื่องดื่มแบรนด์ “เพรียว” สูตร
คลอโรฟิลล์ ขนาดพิเศษ 180 มิลลิลิตร เพื่อเจาะตลาดมวลชน (Mass Market) ในราคาจำหน่ายเพียง 15 บาท 
 

ป ี2563 กมุภาพนัธ ์
- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผสมวิตามินแต่งกล่ินผลไม้ แบรนด ์B’lue รสชาติใหม่ “Crazy Cactus” ที่อัด

แน่นด้วยวิตามินถึง 3 ชนิด มีส่วนช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ช่วยบำรุงระบบประสาทและสมอง ความอร่อยสดชื่นจาก
ทะเลทราย ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาภายใต้ บริษัท ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จำกัด 

มนีาคม  
- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่ม Healthier Snack “ซีแมก็ซ์” ขนมปลาย่างอบกรอบในรูปแบบขนมขบเคี้ยว 

ในขนาดใหม่ 10 กรัม ในราคาจำหน่ายเพียง 10 บาท เพื่อเจาะตลาดมวลชน (Mass Market)  
 เมษายน  

- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ Healthier Snack  “กุมิ กุมิ เจลลี่” ภายใต้แบรนด์กุมิ เยลลี่ผลไม้
อร่อยดี มีระดับ..วิตามินสูง เนื้อสัมผัสนุ่ม รสชาติหวานอมเปรี้ยวแบบผลไม้แท้  ด้วย 2 รสชาติ ได้แก่ กุมิ กุมิ เยลล่ี     
รสองุ่น วิตามินบีรวมสูง ช่วยบำรุงสมองและระบบประสาทในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาอาการ
หงุดหงิด ลดความเครียดกับรสชาติหวานอมเปรี้ยวสดชื่นองุ่นเต็มๆ และ กุมิ กุมิ เยลล่ี  รสลิ้นจี่ วิตามินซีสูง ช่วย
เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน และต่อต้านอนุมูลอิสระ ทำให้ผิวพรรณดูอ่อนเยาว์ ไร้ริ้วรอย 
ด้วยรสชาติหอมหวานกลมกล่อมของลิ้นจี่ สอดคล้องกับกระแสซึ่งผู้บริโภคแสวงหาแนวทางป้องกันตนเองจาก
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สถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะอย่างย่ิงการวางขายในช่องทางการขายแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ที่ยังไม่มี
ทางเลือกเพื่อสุขภาพดังกล่าวแก่ผู้บริโภคมากนัก 

- จัดตั้งหน่วยขายเคล่ือนที่ (Mobile Cafe) ในแคมเปญ “All Coco Truck พรอ้มเสริฟ์แลว้ถงึบา้นคณุ” เพื่อขยายช่อง
ทางการขาย สินค้าในกลุ่ม All Coco โดยมีการจัดสินค้าขายผ่านหน่วยขายเคล่ือนที่ไปตามหมู่บ้าน ชุมชน เพื่ออำนวยความ
สะดวก สามารถเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นโดยเฉพาะระหว่างมาตรการ Lockdown ปิดเมืองสกัดก้ันการลุกลามของโควิด-19  

 พฤษภาคม 
- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแบรนด์โมกุ โมกุ รสชาติใหม่ “โมกุ โมกุ ราสเบอรี”่ น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว 

ออกจำหน่ายสู่ตลาดต่างประเทศ 
 มถินุายน 

- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เซป็เป้ บวิต ิเจลลี่ (Sappe Beauti Jelly) 2 สูตรใหม่ ได้แก่ สูตรคลอโรฟลิล์ 
ช่วยล้างสารพิษ กระตุ้นระบบขับถ่าย และ สูตรวติามนิซี ซ่ึงมีวิตามินซสีูงถึง 200% เสริมสรา้งภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย 
บำรุงผิวใสเปล่งปล่ัง สุขภาพดี มาพร้อมความสดชื่น กินง่าย ให้แคลอรี่ต่ำ เพียงแค่ 40 กิโลแคลอรี่ต่อซอง 

กรกฎาคม 
- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ภายใต้แบรนด์ โมกุ  โมกุ “โมกุ โมกุ ไอซ์ (Mogu Mogu Ice 

Burst)” สนุกกับความเย็นแบบเกล็ดหิมะ ครั้งแรกกับนวัตกรรมใหม่ ที่สามารถเก็บได้ในอุณหภูมิห้อง และนำไปแช่แข็ง
เพื่อให้กลายเป็นไอติมแบบเกล็ดหิมะผสมวุ้นมะพร้าว มาในแพ็คเกจรูปแบบใหม่พร้อมทาน 2 รสชาติ ได้แก่ รสล้ินจี่ และ
สตรอเบอรี่ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสินค้าที่บริษัททำการตลาดในประเทศเกาหลีใต้มาก่อนหน้าแล้ว ทว่าเพิ่งนำมา
ผลิตและจัดจำหน่ายในไทยเพื่อประสบการณ์แปลกใหม่ให้ผู้บริโภคในประเทศได้ล้ิมลอง 

- เปิดตัวแคมเปญ “B’lue x Free Fire: ชารจ์ Energy ดืม่ B’lue เครซี่ แคกตสั ลา่ขมุทรพัยบ์ลโูอเบลล”์ ที่เป็นการร่วมมือ
กันระหว่าง บริษัท ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จำกัด และบริษัทเกมส์ยักษ์ใหญ่อย่าง Garena เกาะกระแสเกมส์ดังอย่าง 
FREE FIRE แจกไอเท็ม Limited Edition เฉพาะบลูเครซ่ี แคกตัสเท่านั้น  

- บริษัทได้รับปัจจัยบวกจากการปรบัลดอตัราภาษสีรรพสามิตเหลือ 3% จากเดมิ 10% ในสินค้ากลุ่มหลัก เช่น เซ็ปเป้ บิวติ 
ดริ้งค์ เซ็ปเป้ อโล เวร่า และ “กุมิ กุมิ” น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว เป็นต้น ส่งผลดีต่ออัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทให้ปรับตัว
ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 

สงิหาคม 
- เปิดตัวสนิค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่ม Healthier Snack ภายใต้แบรนด์ All Coco “All Coco Easy Pudding” พุดดิง้

มะพร้าวน้ำหอม รสชาติอร่อย ทำจากมะพร้าวน้ำหอมแท้ๆ มี 3 เนื้อสัมผสัด้วยกัน ทั้งเนื้อมะพร้าว พุดดิ้ง และน้ำพดุดิ้ง เก็บ
ได้นานถึง 1 ปีแบบแช่แขง็ และเก็บในตู้เย็นได้นานกว่าสูตรเก่า ในราคาเพียง 29 บาทต่อชิ้น และมีราคาที่ย่อมเยาว์กวา่สูตรเก่า
ที่ 49 บาท เพื่อเจาะตลาดในช่องทาง “Out of Home” ในช่องทางการขายพเิศษ อาทิ ร้านอาหาร โรงเรียน เป็นต้น 

- บริษัทเริ่มมีการผลิตกลุ่มสินค้า Healthier Snack ในรูปแบบซอง (Pouch) ผ่านสายการผลิตใหม่ภายในโรงงานที่
คลอง 13 สำหรับสินค้าในบางตัว 

 กนัยายน 
- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ในกลุ่ม Healthier Snack ภายใต้แบรนด์เพรียว  “Preaw Pudding” 

พุดดิ้งผสมบุก ชานมไข่มุกทางเลือกใหม่ ที่อร่อย ฟีลชานมไข่มุก ไม่ผสมน้ำตาลทราย แคลอรีต่ำเพียง 40 กิโลแคลอรี่ มี 2 
รสชาติ ได้แก่ รสชานมไต้หวัน และรสกาแฟมัคคิอาโต้ 

ตุลาคม 
- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่ม All Coco ภายใต้แคมเปญ “The Coffee Club X All Coco”  เป็นความร่วมมือ

กันระหว่าง All Coco และ Coffee Club เกิดเมนูซิกเนเจอร์สุดพิเศษ “กาแฟมะพร้าวน้ำหอม” อร่อยสดชื่น หอมหวานกลม
กล่อมจากมะพร้าวน้ำหอมออร์แกนิกแท้ All Coco ผสานเข้ากับความเข้มของกาแฟเกรดคุณภาพจาก The Coffee  Club 
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พฤศจกิายน 
- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผสมวิตามินแต่งกล่ินผลไม้แบรนด์ B’lue รสชาติใหม่ “บลู ซี 200% กลิ่นซิตรัส” 

อัดแน่นไปด้วยประโยชน์จากวิตามินซี 200% และวิตามิน B3 B6 และ B12 อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาล พลังงาน 0 แคลอรี่ 
ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ 

- เปิดตัวสินคา้และจัดจำหนา่ยผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ในกลุ่ม Healthier Snack ภายใต้แบรนด์ B’lue  “B’lue Vitamin Jelly”  
อร่อยสดชื่นเต็มคำกับวิตามิน 10 ชนิด อิ่มท้อง แคลอรี่ต่ำ มี 2 รสชาติ ได้แก่ รสส้ม วิตามินซีสูง ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน 
ต้านอนุมูลอิสระ ผิวพรรณสดใส และรสแอปเปิ้ลเขียว วิตามินบีสูง ช่วยบำรุงประสาทและสมอง ให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่า 
โดยเป็นสินค้าตัวแรกที่เป็นการร่วมมือกันระหว่าง เซ็ปเป้ และ ดาน่อน ในการคิดค้นสินค้าแบรนด์ B’lue ในรูปแบบเจลล่ี
ในซอง (Jelly Pouch) 

ธนัวาคม 
- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผสมวิตามินแต่งกลิ่นผลไม้แบรนด์  B’lue รสชาติใหม่ “Magic Mojito” บลูน้ำ 

อร่อย สดชื่น รสชาติ หอม เย็น เปรี้ยว หวาน ที่เข้ากันอย่างลงตัวได้ฟิลเย็นๆ เหมือนนั่งจิบค็อกเทลแก้วโปรดสูตรยอดนิยม 
แถมได้ประโยชน์เต็มๆ จากวิตามิน 
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1.5 โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุม่บรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทได้กำหนดนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน เพื่อให้สามารถ
ควบคุมดูแลการจัดการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท รวมทั้งมีมาตรการในการ
ติดตามการบริหารของบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท 
  

 ความสมัพนัธก์บักลุม่ธรุกจิของผูถ้อืหุน้ใหญ ่

 ครอบครัวรักอริยะพงศ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 68.50 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ปัจจุบันมีบริษัทเป็น
ธุรกิจหลักเพียงธุรกิจเดียว สำหรับรายการความสัมพันธ์กับธุรกิจอ่ืนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทปรากฎตามส่วนที่ 2 หัวข้อ 12 

 

 
  

นายธนรตัน ์
รกัอรยิะพงศ ์

นายอานภุาพ  
รกัอรยิะพงศ ์

นางสาวปิยจติ 
รกัอรยิะพงศ ์

นายอดศิกัดิ ์
รกัอรยิะพงศ ์

นางสมนกึ 
ไอศูรยพ์ศิาลศริ ิ

นายอนนัท ์
รกัอรยิะพงศ ์

Sappe Europe s.r.o บรษิทั เซป็เป ้โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จำกดั 

Sappe Trading  
(Hong Kong) Co., Ltd. 

Sappe Hong Kong  
Co., Ltd. 

บรษิทั เซป็เป ้จำกดั (มหาชน) 

Sappe Trading  
(Shanghai) Co., Ltd. 

บรษิทั ออล โคโค กรุป๊  
จำกดั 

บรษิทั ออล โคโค จำกดั 

บรษิทั เค เบสท ์ฟารม์ จำกดั 

บรษิทั ดานอ่น เซป็เป ้ 
เบฟเวอเรจส ์จำกดั 
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 

 
ตลอดปี 2563 บ้านของนวัตกรชาวเซ็ปเป้ (Sappe the Home of Innovators) ยังคงไม่หยุดนิ่งที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรม

ผ่านการส่งมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ และความงามใหม่ๆ ที่ยังคงคอนเซปต์ที่แปลกและแตกต่างอย่างต่อเนื่อง นวัตกรรม
ต่างๆ ที่ปลูกฝังและสร้างขึ้นในองค์กรได้เจริญเติบโตส่งผลดีให้กับบริษัทด้านอื่นอีกมากมาย ทั้งในส่วนของการลดค่าใช้จ่ายการผลิต
และการทำงาน (Cost Saving) ของโรงงานผลิตสินค้าได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างต่อเนื่องทุกปี  การต่อยอดไอเดียที่ทำให้
บุคลากรมีความสามารถที่หลากหลายพร้อมแข่งขันในระดับสากล  การมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งส่งผลต่ออัตราการหมุนเวียนของ
พนักงานที่ลดลงอย่างชัดเจน เกิดเป็นทีมเวิร์คที่พร้อมทำงานร่วมกันอย่างสนุก จุดประกายไอเดียสร้างสรรค์ได้อย่างไม่สิ้นสุด  
 

แมว้่าในปีนี้จะต้องประสบกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทก็ไม่หยุดพัฒนาพร้อมทั้งเร่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มองหาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและช่วยสร้างภูมิต้านทาน อาทิ “กุมิ กุมิ   
เยลล่ี” และ “B’lue Vitamin Jelly” ที่มีระดับวิตามินซีสูง ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและต้านอนุมูลอิสระ ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค การ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและขนาดของผลิตภัณฑ์ให้มีราคาย่อมเยาว์ก็เป็นกลวิธีที่สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจที่ต้องการให้ผู้บริโภคเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ที่ดีแม้ว่าจะอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ความตั้งใจดีนี้ส่งให้ผลกระทบที่บริษัทได้รับจ ากวิกฤตดังกล่าวอยู่ในระดับที่
บริหารจัดการได้  

 
นอกจากการปรับกลยุทธ์ด้านการพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาการเติบโตของยอดขาย การควบคุมกระบวนการ

ผลิตและคุณภาพการผลิตก็ดำเนินไปด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษในภาวะท้าทายข้างต้น  การให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ
ของรัฐบาลเป็นไปอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค พร้อมทั้งช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้พนักงานที่ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ ณ สถานที่พำนักของตนเองเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เพราะพนักงานคือหัวใจสำคัญในการ
ขับเคล่ือนองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง ช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป  

 
ทุกย่างก้าวแห่งความสำเร็จทั้งหมด ล้วนเกิดจากความจริงใจ ใส่ใจในการทำงาน บนพื้นฐานของคุณภาพที่ดีที่สุดเสมอมา 

บนตัวตนที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ สนุกคิด สนุกทำ และสนุกที่จะไม่หยุดพัฒนา เพื่อส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุ กฝ่าย 
ทั้งผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนและสังคม นำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะกลางและระยะยาวที่ตั้งไว้ 
 

ลกัษณะของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร  
ในปี 2563 บริษัทมีจำนวนแบรนด์สินค้าในเครือรวม 21 แบรนด์ เพื่อรองรับตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ 5 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย  
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม (Functional Beverage Segment)   
• เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค ์(Sappe Beauti Drink) 
ผู้บุกเบิกและผู้นำแห่งเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามสำหรับผู้หญิง อุดมด้วยคุณประโยชน์เฉพาะตัว รสชาติอร่อยแบบ

ไม่ผสมน้ำตาลและมีแคลอรี่ต่ำ เพื่อดูแลสุขภาพและความงามของผู้หญิงตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า 
• เซ็ปเป้ บิวติ ชอท (Sappe Beauti Shot) 
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามแบบเข้มข้นเพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจนในเวลาอันรวดเร็ว 
• เซนต์ แอนนา (St.Anna) 
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามแบบเข้มข้นในราคาที่ย่อมเยาว์ 
• บลู (B'lue)  
เครื่องดื่มน้ำผสมวิตามินแต่งกล่ินผลไม้รูปแบบใหม่ที่อัดแน่นด้วยวิตามิน B3 B6 และ B12 แบรนด์ Blue ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่

พัฒนาภายใต้ บริษัท ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จำกัด ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ในรูปลักษณ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
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และทันสมัย พร้อมด้วยรสชาติและส่วนผสมที่โดนใจตลาด  เพื่อตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในการบริโภคน้ำดื่มที่
ต้องการทางเลือกที่มากกว่าน้ำเปล่า (Water Plus / Flavoured Water)  

 
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มน้ำผลไม้ (มีและไม่มีชิ้นเนื้อ) (Fruit Juice/Juice Drink Segment) 
• เซ็ปเป้ อโล เวร่า (Sappe Aloe Vera)  
น้ำผลไม้ใส่ว่านหางจระเข้หลากหลายรสชาติ ด้วยจุดเด่นของส่วนผสมเนื้อว่านหางจระเข้ชิ้นโต ทำให้สินค้าได้รับการยอมรับ

และเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน  
• เซ็ปเป้ ฟอร์ วัน เดย์ (Sappe For One Day)  
น้ำผักและผลไม้เข้มข้น 100% แบบพร้อมดื่มเพื่อเสริมคุณค่าทางสารอาหาร ครบจบในหนึ่งขวดสำหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์เร่ง

รีบแต่ใส่ใจสุขภาพ 
• โมกุ โมกุ (Mogu Mogu) 
น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวรายแรกของตลาด ต้นกำเนิดของ “เครื่องดื่มที่เคี้ยวได้” ที่เปิดประสบการณ์ใหม่ของเครื่องดื่มใน

ตลาดโลก ซึ่งได้รับการยอมรับในการส่งออกและจัดจำหน่ายในทุกทวีปมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก โดยเป็นน้ำผลไม้ที่มีรสชาติเป็น
เอกลักษณ์และรูปแบบสินค้าที่ถูกใจคนทั่วโลกพร้อมทั้งวุ้นมะพร้าวที่ชิ้นใหญ่และถูกคัดสรรในมาตรฐานคุณภาพระดับส่งออกมาอย่าง
ยาวนานในปริมาณหลัก 320 มิลลิลิตร และปริมาณ 1,000 มิลลิลิตร ที ่เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จาก
พฤติกรรมการบริโภคในบ้านที่สูงมากขึ้น  

• โมก ุโมกุ ไอซ์ (Mogu Mogu Ice Burst) 
โมกุโมกุ ไอซ์ หรือไอติมไม่กลัวละลายด้วยนวัตกรรมใหม่ครั้งแรกของโลกสำหรับน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวในรูปแบบไอติม

เกล็ดหิมะรสล้ินจี่และรสสตรอเบอร์รีอร่อยแปลกใหม่ในแพ็คเกจรูปแบบพร้อมทาน ซ่ึงเป็นไอติมที่สามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิปกติได้
เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในคงสภาพสินค้าและการส่งจัดจำหน่าย เมื่อนำไปแช่ฟรีซจะกลายเป็นไอติมเกล็ดหิมะที่ทานได้ทุกเวลาโดยไม่ต้อง
กลัวเลอะหรือละลาย เพราะละลายแล้วนำกลับมาแช่ใหม่และยังได้ม ี Texture ของเกล็ดหิมะแบบบิงซูเกาหลีพร้อมความอร่อย สนุกเย็น
สดชื่นได้ไม่มีเบื่อ  

• กุมิ กุมิ by โมกุ โมกุ (Gumi Gumi by Mogu Mogu)  
ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวที่จัดจำหน่ายเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น เพื่อทดแทนกลุ่มลูกค้าเดิมของแบรนด์ โมกุ โมกุ ที่

ได้เป็นกลายเป็นแบรนด์สินค้าระดับโลกจากการได้รับความนิยมในการจัดจำหน่ายกว่า 90 ประเทศทั่วโลก พร้อมยังคงมีจุดเด่นของแบรนด์
ด้วยคุณภาพของวุ้นมะพร้าวที่ชิ้นใหญ่ เคี้ยวสนุกในมาตรฐานคุณภาพระดับส่งออก 

• ออล โคโค (All Coco)  
น้ำมะพร้าวน้ำหอมจากแหล่งปลูกที่ดีที่สุดในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรปราการ สู่กระบวนการบรรจุที่รักษาคุณค่าของ

น้ำมะพร้าวไว้อย่างดีที่สดุ 
 

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผงพร้อมชง เพื่อสุขภาพและความสวยงาม (Functional Powder Segment) 
• เพรียว คอฟฟี่ (Preaw Coffee) และ สลิมฟิต คอฟฟี่ (SlimFit Coffee)  
กาแฟควบคุมน้ำหนักเพื่อสุขภาพและความงาม โดย เพรียว คอฟฟี่ มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในเชิงปริมาณ ด้วยสูตรที่

หลากหลาย ตอบทุกความต้องการของผู้บริโภค  
• เพรียว คลอโรฟิลล์ (Preaw Chlorophyl)  
คลอโรฟิลล์แบบผงนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น มีคุณสมบัติในการช่วยดีท็อกซ์ขับล้างสารพิษ  
• เซ็ปเป้ บิวติ พาวเดอร์ (Sappe Beauti Powder) 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดผง ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ทานได้ทั้งแบบที่ชงเป็นเครื่องดื่ม และ ใช้โรยใน

อาหารและเครื่องดื่ม 
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4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทกาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่มเพื่อควบคุมน้ำหนัก (Other RTD Segment) 
• เพรียว คอฟฟี่ (Preaw Coffee) 
กาแฟแบบกระป๋องพร้อมดื่มเพื่อช่วยควบคุมน้ำหนัก รสชาติอร่อย ด้วยสูตร 0% โคเลสเตอรอล เพื่อสุขภาพ และความงาม 
 
5. กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อสุขภาพ (Healthier Snack)  
• เซ็ปเป้ บิวติ เจลล่ี (Beauti Jelly) 
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในรูปแบบเจลล่ีเจ้าแรกของไทย เพื่อเสริม Portfolio ของเซ็ปเป้สู่การแข่งขันในตลาด Premium 

mass ที่ไม่ได้เน้นแค่เป็นขนมเจลล่ี แต่ยังมีส่วนประกอบที่สำคัญในด้านสุขภาพและความงาม 
• ซีแม็กซ์ (ZeaMax) 
ผลิตภัณฑ์ขนมปลาย่างอบกรอบมีส่วนผสมจากเนื้อปลาทะเลแท้ๆ ถึงร้อยละ 90 ที่มากกว่าคู่แข่งในตลาด และผ่านกรรมวิธีการ

ผลิตจากการย่างแทนการทอด เพื่อให้ได้แผ่นเนื้อปลาย่างอบกรอบที่ปราศจากไขมัน แถมยังได้โปรตีนจากปลาทะเล และโอเมก้า 3 6 9 ซ่ึงมี
ความจำเป็นต่อระบบของร่างกาย เพื่อตอบโจทย์ให้กับกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพที่อยากทานขนมที่ไม่อ้วน 

• ชิมดิ (Chimdii) 
ผลิตภัณฑ์ขนมที่มีจุดขายที่ความแปลกใหม่ของรูปแบบขนมที่ทำจากคางกุ้งพร้อมด้วยคุณประโยชน์จากอาหารทะเลที่อุดม

ไปด้วยแคลเซียม รวมไปถึงได้ออกผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ที่นำข้าวโพดหวานที่เป็นเมล็ดมาผ่านกรรมวิธี vacuum flying ที่ทำให้ไม่มีไขมัน
และมี 0% คอเรสตอรอล เพื่อตอบโจทย์ให้กลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัย 

• แม็กซ์ทีฟ (Maxtive) 
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในรูปแบบเจลล่ีในเพ้าซ์ฟอร์แมทสำหรับผู้ชายที่ต้องการดูแลตัวเองและสร้างความมั่นใจในแบบง่ายๆ 

ต่อมาได้ออกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เป็น energy gel มาในรูปแบบเพ้าซ์ เพื่อเจาะกลุ่มตลาดคนรักการออกกำลังกายทุกรูปแบบ ซ่ึงมี
ส่วนผสมจากกล้วยหอมทองแท้ๆ ที่เราได้สนับสนุนเกษตรกรไทย เนื่องจากกล้วยหอมทอง เป็นหนึ่งในผลไม้ที่ได้รับการส่งออกสูงที่สุด
ในประเทศไทย และยังมี BCAA, Vitamin B3 และ B6 ที่ช่วยให้การกระตุ้นการทำงานของระบบประสาท ลดอาการกล้ามเนื้อหดเกร็ง 
แถมมีพลังงานถึง 200 แคลลอรี่ และเซ็ปเป้ได้ออกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมกาแฟดำผสมซุปไก่เจ้าแรกในประเทศไทย ที่มีส่วนผสมของซุปไก่
และวิตามินบี 12 เพื่อตอบโจทย์กลุ่มนักเรียน นักศึกษา คนทำงานและคนขับรถ 

• ดีนอช (DeNosh) 
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในรูปแบบพุดด้ิงถ่ัวเหลืองออร์แกนิกท่ีอุดมไปด้วยคุณประโยชน์จากงาดำและเมล็ดเชียพร้อมเติมเต็มคุณค่า

ดีดีสู่ร่างกาย แบบสะดวก สบาย ได้ทุกท่ีทุกเวลา 
• กมุิ กมุิ เยลลี ่(Gumi Gumi Jelly) 
ขนมเยลล่ีผลไม้ผสมคาราจีแนนและบุกภายใต้แบรนด์กุมิ กุมิ ที่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเสริม Portfolio ของเซ็ปเป้สู่การ

แข่งขันในตลาด Mass ที่มอบความอร่อยอิ่มอยู่ท้อง แต่เพิ่มประโยชน์ด้วยจุดขายที่โดดเด่นในการมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มผู้บริโภคในยุคโควิด-19 ด้วยวิตามินสูงทั้ง 2 รสชาติ อย่าง กุมิ กุมิ เยลล่ี รสล้ินจี่ที่เป็นรสชาติเอกลักษณ์ของเซ็ปเป้ที่มีวิตามินซีสูง 
ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน และช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน และกุมิ กุมิ เยลล่ี รสองุ่นมีวิตามินบีรวมสูง ช่วยบำรุงสมองและระบบ
ประสาทในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาอาการหงุดหงิด ลดความเครียดพร้อมรสชาติหวานกลมกล่อมองุ่นเต็มๆ  

• เพรยีว พดุดิง้ (Preaw Pudding) 
แบรนด์แรกของประเทศไทยกับผลิตภัณฑ์พุดดิ้งในรูปแบบของเพ้าช์ สะดวก พร้อมทานทุกที่ กับ “เพรียว พุดดิ้” ผสมบุก ที่

ออกมา 2 รสชาติ คือ รสชานมไต้หวัน อร่อยฟีลชานมไข่มุก และรสกาแฟมัคคิอาโต้ อร่อย เข้ม แคลอรีต่ำเพียง 40 กิโลแคลอรี่ ที่สำคัญ
ไม่ผสมน้ำตาลทราย ทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพ ทานได้ทุกเวลาโดยไม่รู้สึกผิด 

 
ในปี 2561, 2562 และ 2563 ที่ผ่านมา บริษัทและกลุ่มบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 2,826.9 ล้านบาท 3,299.48 ล้านบาท 

และ 3,268.1 ล้านบาท ตามลำดับ โดยจำแนกเป็นรายได้จากการขายในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังนี้ 
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กลุม่ผลติภณัฑ ์
ป ี2563 ป ี2562 ป ี2561 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความ
สวยงาม (Functional Beverage Category) 

692.3 21.2 547.6 16.6 327.2 11.6 

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มน้ำผลไม้ (มีและไม่มีชิ้น
เนื้อ) (Fruit Juice/Juice Drink Category) 

2,082.9 63.7 2,265.0 68.6 2,035.5 72.0 

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผงพร้อมชง เพื่อสุขภาพและ
ความสวยงาม (Functional Powder Category) 

247.5 7.6 296.9 9.0 307.7 10.9 

4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทกาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่มเพื่อ
ควบคุมน้ำหนัก (Other RTD Category) 

25.5 0.8 31.5 1.0 35.6 1.3 

5. กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อสุขภาพ (Healthier snack) 219.8 6.7 158.4 4.8 120.9 4.3 
 

รายไดจ้ากการขาย 
ป ี2563 ป ี2562 ป ี2561 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
รวม 3,268.1 100.0 3,299.5 100.0 2,826.9 100.0 
ในประเทศ 1,481.3 45.3 1,377.8 42 944.7 33.4 
ต่างประเทศ 1,786.7 54.7 1,921.7 58 1,882.2 66.6 

 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีวางจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2563 บริษัทมีสัดส่วนการขายในประเทศ : การขาย

ต่างประเทศ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 45 : 55 
 
ทั้งนี้ โครงสร้างการจัดจำหน่ายในประเทศสามารถแบ่งเป็น 4 ช่องทางหลัก ได้แก่  
1) ช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ได้แก่ ร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ

ไฮเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น 
2) ช่องทางการจำหน่ายแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ซ่ึงเป็นการกระจายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่าย (Distributors) 

ไปยังร้านค้าส่ง/รา้นค้าปลีกแบบดั้งเดิม  
3) ช่องทางการบริโภคนอกบ้าน (Out of Home) คือสถานที่ / ช่องทางการขายสินค้าซ่ึงอิงกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่

หลากหลาย อาทิเช่น โรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่ สนามบิน สนามกอล์ฟ ยิม มหาวิทยาลัย สวนอาหาร ร้านค้าเพื่อสุขภาพ ร้านขายสินค้า
เก่ียวกับกีฬา เป็นต้น 

4) ช่องทางการขายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) คือการขายบนช่องทางออนไลน์ เช่น Social Media 
Platform (Facebook Fanpage) ของแต่ละแบรนด์สินค้า, Sappe LINE Official Account (line@sappe) หรือ การขายบน Market 
Place Platform ชื่อดังอย่าง Shoppe และ Lazada เป็นต้น 
 

สำหรับการขายในตลาดต่างประเทศจะเป็นการขายผ่าน 1) บริษัทย่อย (Subsidiary) 2) ตัวแทนนำเข้าสินค้า (Importer) 
และ 3) ตัวแทนจำหน่ายสินค้าของแต่ละประเทศนั้นๆ รวมกว่า 94 ประเทศ ทั้งในทวีปเอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง ยุโรป 
แอฟริกา อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ โดยในปี 2563 สัดส่วนการขายในต่างประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 55 ของรายได้จากการขาย
รวม ประกอบด้วยภูมิภาค (Region) ในกลุ่มประเทศแถบเอเชียร้อยละ 34 กลุ่มประเทศแถบยุโรปและอเมริการ้อยละ 12 กลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศอื่นๆ ร้อยละ 7 ของรายได้จากการขายรวม  
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การตลาดและการแข่งขัน 
ปี 2563 ถือเป็นปีที่ท้าทายในด้านการเติบโตทั้งปัจจัยภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการชะลอตัวและหยุดชะงัก

ของสภาพเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ สืบเนื่องจากการปิดประเทศ (Lockdown) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ซ่ึงส่งผล
กระทบไปทั่วโลก และมีแนวโน้มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ภาพรวมตลาดในประเทศมีการแข่งขันสูงขึ้น โดยเฉพาะมีการนำสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด อย่างไรก็ดี ในสภาวะเช่นนี้ การเติบโต
ของสินค้ากลุ่ม Functional drink ในประเทศ มีความโดดเด่นอย่างมาก สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ประกอบกับการ
วางแผนการผลิตที่สามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้ ณ เดือนธันวาคม 2563 บริษัท
สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดในสัดส่วนร้อยละ 45.8 (อ้างอิงข้อมูลจากบริษัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด)  

 สินค้าอีกกลุ่มที่อยู่ในความสนใจของผู้บริโภคอย่างมาก และมีผู้เล่นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในปี 2563 ก็คือ สินค้ากลุ่ม
เครื่องดื่มน้ำผสมวิตามิน แบรนด์บลูของเรา ยังคงความมีจุดเด่นในกลุ่มสินค้านี้ โดยเป็นน้ำผสมวิตามินที่มีรสชาติ และกล่ินที่หลากหลาย 
ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการลดการบริโภคน้ำตาล แต่ยังต้องการรสชาติที่อร่อยของเครื่องดื่มอยู่ บลูยังคงพัฒนากล่ิน/รสชาติใหม่ๆ 
อย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพิ่มส่วนผสมที่ผู้บรโิภคต้องการ เช่น วิตามินซี เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงยืนหยัดและผลักดันให้เกิดการเติบโตของธุรกิจได้ในทิศทางที่เป็นบวก ผ่านการวิจัยตลาดและ
ความต้องการของผู้บริโภคอย่างลึกซ้ึง เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และเป็นทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่มี
ความซับซ้อนและหลากหลายมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคในปีนี้ ทำให้ผู้บริโภคหันมาระมัดระวังและให้
ความสำคัญกับการบริโภคมากขึ้น รวมทั้งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มผู้บริโภค มีการนำสินค้าสู่ตลาด Traditional 
Trade ในประเทศเพิ่มมากขึ้น 

การปรับโครงสร้างด้านการขายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และสมดุลให้กับช่องทางจัดจำหน่ายในประเทศ การขยาย
ฐานผู้บริโภคไปสู่ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในประเทศต่างๆ และการสร้างสรรค์แคมเปญการสื่อสารทางการตลาด ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
ส่งเสริมการขายที่สามารถตอบโจทย์ของสินค้าและเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง  

ทางบริษัทยังให้ความสำคัญกับช่องทางขายต่างๆ ในประเทศ อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำมา
ก่อน เช่น การทำ Brand Collaboration เป็นต้น 

 
สรุปภาพรวมการตลาดและการแข่งขันในแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ์   
1. กลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม (Functional Beverage Segment)  
1.1 เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์ (Sappe Beauti Drink) 
ผลิตภัณฑ์ เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์ เปิดตัวสู่ตลาดเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2549 ด้วยแนวคิด “แค่ดื่ม…ก็สวย” ซึ่งตรงกับ ความ

ต้องการของตลาดในยุคนั้นที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของความงามเป็นอันดับแรก จนกลายเป็นปรากฏการณ์ของตลาด และกำเนิด 
Category ใหม่ครั้งแรกขึ้นมาในประเทศไทย ได้แก่ Functional Drink ซ่ึงประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว  

ในปี 2563 เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์ ได้เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ ในวาระครบรอบ 14 ปี เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์ ยังคงมุ่งมั่น
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความสวยของผู้หญิงยุคใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลายและเริ่มพัฒนาไปจากเดิม โดยเฉพาะแนวโน้มเรื่อง
สุขภาพที่ผู้หญิงยุคใหม่หันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพกันมากขึ้น เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์ จึงปรับแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้ตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยแนวคิด "เพราะความสวย...ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ" ด้วยความเชื่อว่าในทุกๆ ความสวยและสุขภาพดีของผู้หญิงนั้น มี
เทคนิค เคล็ดลับ และความตั้งใจเสมอ เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์  จึงวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ทางการตลาดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีบทบาทในการ
สนับสนุนและตอบโจทย์ความสวยและสุขภาพดีของผู้หญิงในทุกๆ ด้านทั้งภายในและภายนอก เริ่มตั้งแต่การปรับสูตรใหม่เพื่อลดปริมาณ
แคลลอรีและไม่ผสมน้ำตาลทรายที่เป็นมิตรกับผู้หญิงมากขึ้น รวมถึงการเปิดตัวและจำหน่ายสูตรใหม่ในแต่ละปี เพื่อตอกย้ำตลาดถึงความ
เป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม    

บลู (B’lue) 
ในปี 2562 ถือเป็นอีกหมุดหมายสำคัญของบริษัทจากการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มดาน่อน ซึ่งเป็นบริษัท

อาหารและเครื่องดื่มชั้นนำระดับโลกที่มีเป้าหมายที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างย่ังยืน ใน
การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จำกัด พัฒนาและผลิตเครื่องดื่มน้ำผสมวิตามิน แบรนด์ B’lue ออกสู่
ท้องตลาดพร้อมกับคู่แข่งในตลาดในช่วงเวลาเดียวกัน 
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แต่ด้วยเอกลักษณ์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถจดจำได้ง่ายและโดดเด่นกว่าคู่แข่งในกลุ่มสินค้าเดียวกัน รวมถึง
รสชาติที่ผ่านการศึกษาวิจัยเลือกสรรให้ถูกปากผู้บริโภคชาวไทย  ผ่านแผนการตลาดที่ใหม่และแตกต่าง เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่มี
ความซับซ้อนมากขึ้น ส่งให้ผลิตภัณฑ์ B’lue ขึ้นเป็นผู้นำในกลุ่ม Water Plus ในตลาดทันที กลายเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าจับตามอง
ในกลุ่มสินค้าของบริษัทต่อจากนี้ไป 
 

2. กลุ่มเครื่องดื่มน้ำผลไม้ (มีและไม่มีชิ้นเนื้อ) (Fruit Juice/Juice Drink Segment) 
2.1 เซ็ปเป้ อโล เวร่า (Sappe Aloe Vera) 
จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติและคุณสมบัติที่ตอบโจทย์กระแสสุขภาพในตลาดโลก ส่งให้ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ผสม

เนื้อว่านหางจระเข้อย่าง เซ็ปเป้ อโล เวร่า ประสบความสำเร็จในตลาดโลก ด้วยการคัดสรรแหล่งที่มาของวัตถุดิบประเภทว่านจากแหล่ง
ปลูกในไทย เพื่อชูจุดขายที่แตกต่างเป็นเอกลักษณ์กับเนื้อว่านหางจระเข้ชิ้นโต อร่อยเต็มคำถูกใจผู้บริโภคชาวต่างชาติที่นิยมผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของพืชจากธรรมชาติ (Plant Based Drink)  

ด้วยความสำเร็จดังกล่าว ทำให้เซ็ปเป้ อโล เวร่า เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทให้ความสำคัญและพร้อมผลักดันเพื่อ
ขยายฐานผู้บริโภคที่แข็งแกร่งในตลาดต่างประเทศต่อไป 

2.2 โมกุ โมกุ (Mogu Mogu) และ กุมิ กุมิ บาย โมกุ โมกุ (Gumi Gumi by Mogu Mogu) 
ด้วยรสชาติที่อร่อยและหลากหลาย รวมทั้งมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับ จึงทำให้ โมกุ โมกุ เป็นตัวแทน

อันดับต้นๆ ของผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวสัญชาติไทยที่มีวางจำหน่ายกว่า 90 ประเทศทั่วโลก  
ในปี 2563 โมกุ โมกุ ยังคงมียอดขายที่เติบโตอย่างมั่นคงในตลาดต่างประเทศ ด้วยการครองความเป็นผู้นำตลาดน้ำผลไม้ผสม

วุ้นมะพร้าว รวมถึงการรักษาฐานตลาดในกลุ่มเอเชีย ยุโรปและอเมริกาเหนือ นอกจากนี้ยังมีตลาดใหม่ที่ โมกุ โมกุ สามารถปักหมุดสร้างฐาน
แบรนด์สินค้าและประสบความสำเร็จในการเติบโตเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การทำกิจกรรมทางการตลาดเป็นไปอย่างเข้มข้นในปีนี้และปีหน้า 

จากความนิยมในผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและความพร้อมของช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งและกระจายอยู่
ทั่วโลกนับเป็นรากฐานที่มั่นคงที่จะส่งให้ โมกุ โมกุ กลายเป็นแบรนด์ที่ยอมรับในฐานะแบรนด์ระดับโลกต่อไป  

ในส่วนของ กุมิ กุมิ บาย โมกุ โมกุ ซ่ึงเป็นอีกแบรนด์ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวของบริษัท ที่เริ่มวางจำหน่ายเฉพาะ
ในประเทศไทยในปี 2559 นั้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติแปลกใหม่และแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดด้วยคุณภาพ วัตถุดิบ และการันตีด้วย
คุณภาพระดับส่งออก  

2.3 ออล โคโค (All Coco) 
อีกหน่ึงแบรนด์สินค้าคุณภาพ ท่ีเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ของเซ็ปเป้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน้ำหอม 

แบรนด์ ออล โคโค ซ่ึงมีจุดเด่นที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวอ่ืน  ๆในตลาดด้วยการควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินเพื่อปลูก
มะพร ้าว ผ ่านกระบวนการผลิตท ี ่ม ุ ่งเน ้นการร ักษาคุณค่าจากมะพร ้าวท ั ้งรสชาติและค ุณประโยชน ์ เป ็นห ัวใจสำคัญ จนถึงการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวใหม่  ๆ ท่ีไม่เคยมีในตลาด เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคมะพร้าวของคนไทยเพื่อคนไทย 
ไปจนถึงการส่งออกแบรนด์ผลิตภัณฑ์มะพร้าวของไทยสู่ตลาดโลก ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งในตลาดต่างประเทศของบริษัท 

 
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผงพร้อมชงเพือ่สขุภาพและความงาม และ กลุ่มเครื่องดื่มปรงุสำเรจ็พรอ้มดื่มอื่นๆ (Functional 

Powder and Other RTD Segments) 
3.1 เพรยีว คอฟฟี ่(Preaw Coffee) 
แบรนด์ที่สร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่รักการดูแลและใส่ใจรูปร่าง ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มี

คุณภาพเป็นที่ยอมรับ ในขณะเดียวกันก็เสิร์ฟประสบการณ์ที่ดีที่สุดของการดื่มกาแฟ เราจึงส่งมอบประสบการณ์ใหม่เหนือระดับอีกขึ้น โดย
การเสริมทัพนำเทคโนโลยี Microsite หรือ เครื่องเขย่า (shake) ผสมผสานกับแคมเปญเพรียวเชค ในการแนะนำวิธีดื่มเพรียวแบบใหม่ๆ 
แต่อร่อยและผอมเหมือนเดิมให้กับนักดื่มกาแฟที่รักสุขภาพได้สัมผัสประสบการณ์การดื่มได้อย่างสมบูรณ์แบบย่ิงขึ้น 
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4. กลุม่ผลติภณัฑข์นมเพือ่สขุภาพ (Healthy Snack) 
4.1 เซป็เป ้บวิติ เจลลี ่(Sappe Beauti Jelly) 
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเจลล่ีภายใต้แบรนด์ เซ็ปเป้ บิวติ เจลล่ี เพื่อรองรับกระแสสุขภาพและความงาม แต่ยังคงเน้นเรื่องของ

นวัตกรรมที่สร้างความหลากหลายในสินค้าให้กับผู้บริโภค อีกทั้ง เป็นรูปแบบที่นิยมมากในต่างประเทศ ซ่ึงมั่นใจว่าจะสร้างสีสันในตลาด
ได้อีกมาก เพราะยังไม่มีผู้เล่นใดในกลุ่มฟังก์ชั่นนอล ดริ้งค์ที่ออกผลิตภัณฑ์ในรูปแบบนี้  

4.2 ซีแมกซ์ (ZEAMax) 
ขนมปลาย่างอบกรอบแบรนด์ ซีแมกซ์ (ZEAMax) ด้วยสื่อโฆษณาภาพยนตร์บนโซเชียลมีเดียที่สร้างปรากฏการณ์บนโลก

ออนไลน์ ด้วยเนื้อหาโดนใจและเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่สื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของการบริโภคเนื้อปลา ซ่ึงเป็นการเน้นจุดขายของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากเนื้อปลาทะเลแท้ ๆ  ถึงร้อยละ 90 และผ่านกรรมวิธีการผลิตจากการย่างและอบ ทำให้ได้แผ่นเนื้อปลาย่างอบกรอบ
ที่ปราศจากไขมัน ส่งผลให้สินค้าได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคสายรักสุขภาพ และรักขนมขบเคี้ยวโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงวัยรุ่น และวัยทำงาน 

4.3 ชิมดิ (Chimdii) 
บริษัทเสริมทัพความแข็งแกร่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อสุขภาพเพิ่มเติม ด้วยขนมคางกุ้งทอดกรอบ แบรนด์ ชิมดิ (Chimdii) 

ที่เน้นเจาะตลาดส่งออกโดยอาศัยความแข็งแกร่งของช่องทางการจัดจำหน่ายในตลาดต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและการทำตลาด 
โดยมีจุดขายที่ความแปลกใหม่ของรูปแบบขนมที่ทำจากคางกุ้งพร้อมด้วยคุณประโยชน์จากอาหารทะเลที่อุดมด้วยแคลเซียม 

4.4 แม็กซ์ทีฟ (Maxtive) 
เพื่อตอกย้ำความสำเร็จจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ เซ็ปเป้ บิวติ เจลล่ี  ที่เจาะตลาดกลุ่มผู้หญิง บริษัทจึงมองเห็นช่องว่างทาง

การตลาด โดยแตกไลน์สินค้าจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันไปสู่ตลาดกลุ่มผู้ชายที่ต้องการดูแลตัวเองในทุกๆ ไลฟสไตล์ 
4.5 ดีนอช (DeNosh) 
ครั้งแรกของพุดดิ้งถั่วเหลืองในรูปแบบซอง ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เอาใจกลุ่มคนรักสุขภาพ ที่มาพร้อมคุณประโยชน์จาก

เมล็ดเชียและงาดำ พร้อมมอบความอร่อย อยู่ท้อง ในซองเดียว 
 
 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย  

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทมีความแตกต่างกันตามแต่ละผลิตภัณฑ์ ซ่ึงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท สามารถครอบคลุม
ได้ทุกกลุ่มเป้าหมายทั้ง เพศ อายุ อาชีพ ลักษณะความสนใจและการดำเนินชีวิต รวมถึงระดับรายได้ กล่าวคือ  

 
สินค้า ลูกค้าเป้าหมาย 

เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์ • กลุ่มผู้หญิงที่ดูแลเอาใจใส่ตนเองในเรื่องสุขภาพ และ ความงาม  
เซ็ปเป้ บิวติ ชอท • กลุ่มผู้หญิงที่ดูแลเอาใจใส่ตนเองในเรื่องสุขภาพ และ ความงาม ในอีกระดับของความเข้มข้น 
เซ็ปเป้ บิวติ พาวเดอร ์ • กลุ่มผู้หญิงที่ดูแลเอาใจใส่ตนเองในเรื่องสุขภาพแลความงาม และต้องการผลิตภัณฑ์ที่สามารถทานกับ

อาหารหรือเครื่องดื่มที่ตนเองชื่นชอบได้ 
เซนต์แอนนา • กลุ่มผู้หญิงที่ดูแลเอาใจใส่ตนเองในเรื่องสุขภาพ และ ความงาม ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
บลู • กลุ่มวัยรุ่น หรือวัยทำงานที่ยังมีใจเป็นวัยรุ่น มองหาอะไรแปลกใหม่ ไม่ซ้ำซาก จำเจ แต่ก็ห่วงใยสุขภาพ 

และมองหาสิ่งที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้ 
ออล โคโค • กลุ่มคนที่รักและห่วงใยสุขภาพที่มองหาผลิตภัณฑ์สินค้าที่ดีที่สุดในตลาด เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ

ของตัวเองทั้งในแง่ รสชาติ ประโยชน์ และภาพลักษณ์ทางสังคม 
เซ็ปเป้ ฟอร์ วัน เดย์ • กลุ่มผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัยที่ดูแลเอาใจใส่ตนเองในเรื่องสุขภาพ  
เซ็ปเป้ อโลเวร่า ดริ๊งค์ • กลุ่มคนรุ่นใหม่ทุกเพศ ที่ชอบความแปลกใหม่รักความสนุกสนาน และต้องการผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เรื่อง

ความอร่อย สดชื่น พร้อมเนื้ออโลเวร่า 
เพรียว คอฟฟี่ 
เพรียว คอฟฟี่ 
(แบบกระป๋อง) 

• กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผงกาแฟพร้อมชง เพื่อผู้หญิงที่ใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพ และ ความงาม 
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สินค้า ลูกค้าเป้าหมาย 
เพรียว พุดดิ้ง • กลุ่มกาแฟกระป๋อง ปรุงสำเร็จพร้อมดื่ม เพื่อสุขภาพ และ ความงาม สำหรับผู้ที่ดูแลเอาใจใส่ตนเองเพราะ 

เพรียว ไม่ใส่น้ำตาล ไม่มีคอเลสเตอรอล แต่ยังคงความหอม และ รสชาติที่อร่อย 
• กลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้งวัยรุ่นและวัยทำงานที่ชื่นชอบการรับประทานขนม แต่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ  

เพรียว คลอโรฟิลล์ • กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผงคลอโรฟิลล์พร้อมชง นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยที่ใส่
ใจเกี่ยวกับสุขภาพ   

สลิมฟิต คอฟฟี่ • กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผงกาแฟพร้อมชง เพื่อผู้หญิงที่ใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพ และ ความงาม ในราคาที่ทุก
คนเข้าถึงได ้

เซ็ปเป้ บิวติ เจลล่ี • กลุ่มผลิตภัณฑ์รูปแบบเจลล่ี เพื่อหนุ่มสาวทุกเพศทุกวัยที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบจัดเต็ม  
ซีแมกซ์ • กลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้งวัยรุ่นและวัยทำงานที่ชื่นชอบการรับประทานขนมขบเคี้ยว และใส่ใจเรื่องสุขภาพ 
ชิมดิ • กลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้งวัยรุ่น และวัยทำงานที่ชื่นชอบการรับประทานขนมขบเคี้ยว 
แม็กซ์ทีฟ • กลุ่มผู้ชายที่ดูแลเอาใจใส่ตนเองและต้องการเพิ่มความมั่นใจ  
ดีนอช • กลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้งวัยรุ่นและวัยทำงานที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ 
โมกุ โมกุ ไอซ์ • กลุ่มผู้ที่ชื่นชอบทานขนมหวาน ไอศกรีม และบิงซู และผู้ที่หลงใหลภาพลักษณ์และสินค้าสไตล์เกาหลี 
กุมิ กุมิ เจลล่ี • กลุ่มคนรุ่นใหม่ตั้งแต่วัยเรียนถึงวัยทำงานที่ชื่นชอบการรับประทานขนมเป็นของว่าง ต้องการความอร่อย 

สดชื่นที่มีแคลอรี่ต่ำ อยู่ท้องและมีประโยชน์จากวิตามินในราคาที่เข้าถึงได้เพื่อเลือกทานได้อย่างเป็นประจำ 
 

 การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย  
ในปี 2563 สินค้าของบริษัทจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 90 ประเทศทั่วโลก มีสัดส่วนการขายในประเทศและ

ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 45 และร้อยละ 55 ของรายได้จากการขายรวมตามลำดับ การจำหน่ายสินค้าของบริษัทเป็นลักษณะการขายส่งไปยัง
ผู้ค้า ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ตัวแทนนำเข้าสินค้า (Importer) ผู้ค้าปลีก และร้านค้าย่อย ในช่องทางการจำหน่ายต่าง ๆ บริษัทมีทีมงานขายทั้ง
ในและต่างประเทศจำนวนกว่า 30 คน ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานขายทำหน้าที่ติดต่อและประสานงานการขายในช่องทางการ
จำหน่ายต่างๆ เพื่อให้สินค้ากระจายถึงผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

สำหรับการขายในประเทศ บริษัทมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดเอง ผ่านช่องทางใหม่ๆ ที่จะเข้าถึงผู้บริโภค และผู้ซ้ือได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการส่งเสริมการขายบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ ในส่วนของการขายในต่างประเทศนั้น 
บริษัทจะวางแผนการตลาดร่วมกันกับผู้จัดจำหน่าย  
 

• ช่องทางการจำหน่ายสินค้าในประเทศ  
ในปี 2563 ธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศยังคงอยู่ในภาวะการแข่งขันที่สูง ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบทางลบ

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็นับเป็นอีกแรงกดดันที่ทำให้การดำเนินธุรกิจเต็มไปด้วยความท้าทายมากกว่าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็
ตาม บริษัทยังคงพัฒนาต่อยอดและนำเสนอสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางขายหลักในประเทศ 4 ช่องทาง ดังนี้ 

1) ช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่ หรือ โมเดิร์นเทรด (Modern Trade) เป็นการขายตรงไปยังโมเดิร์นเทรดต่างๆ ได้แก่ 
ร้านค้าประเภทคอนวีเนียนสโตร์ เช่น ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ร้านแฟมิลี่มาร์ท ร้าน Lawson108 และ ร้านจิฟฟี่ เป็นต้น ร้านค้าประเภท
ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์มาร์เก็ต เช่น เทสโก้โลตัส บิ๊กซีซูเปอร์มาร์เก็ต ท็อปส์ แม็กซ์แวลู่ และ เดอะมอลล์ เป็นต้น ร้านค้าประเภท Cash 
& Carry หรือ แม็คโคร และร้านค้าที่ตั้งอยู่ในสถานีบริการน้ำมัน เช่น Susco และ PTT เป็นต้น โดยบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งสินค้าให้แก่
ลูกค้าตามที่ตกลงกัน แต่ส่วนมากจะส่งไปที่ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ของลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้ศูนย์กระจายสินค้า
ทำหน้าที่กระจายสินค้าไปยังสาขาย่อยเอง  

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดวางสินค้าในร้านค้า โดยจัดวางทั้งบนชั้นวางปกติแยกประเภทตามกลุ่มสินค้า 
และจัดวางแยกประเภทตามประเภทของชั้นวางสินค้า เช่น ตู้แช่เย็นที่จัดวางกลุ่มสินค้าน้ำมะพร้าวน้ำหอม 100% แบรนด์ออลโคโค ซ่ึงมี
การกระจายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในร้านค้ากลุ่มซุปเปอร์มาร์เก็ต 
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2) ช่องทางการค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) เป็นการกระจายสินค้าให้แก่ร้านค้าปลีกทั่วไปที่กระจายตัวอยู่ทุก

ภูมิภาคของประเทศ  ผ่านตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท ในปี 2563 บริษัทได้เพิ่มรูปแบบตวัแทนจำหน่ายเป็น 3 รูปแบบ  
2.1) ตัวแทนจำหน่ายที่กระจายสินค้าทัว่ประเทศ (National Distributor) จำนวน 1 ราย ซ่ึงเป็นนิติบุคคลภายนอกทีไ่ม่มีความ

เก่ียวข้องใดๆ กับบริษัท โดยตัวแทนดังกล่าวทำหน้าที่เป็นผู้ค้าส่งที่นำสินค้าจากบริษัทไปกระจายต่อให้แก่ร้านค้าย่อยทั่วประเทศ และดูแลสินค้าที่
บริษัทกำหนดให้ขาย 

2.2) ตัวแทนจำหน่ายเฉพาะพื้นที่ (Local distributor) ที่ดูแลเฉพาะเขตที่บริษัทมอบหมายให้ เพื่อครอบคลุมการกระจายสินค้าให้
ลึกขึ้น และเพิ่มความถ่ีในการเข้าเย่ียมร้านค้าในเขตพื้นที่กลยุทธ์ โดยในปี 2563 บริษัทมีตัวแทนจำหน่าย 9 ราย และบริษัทยังมองหาโอกาสที่จะ
ทำธุรกิจกับตัวแทนจำหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญด้านตู้แช่เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจกลุ่มสินค้าตู้แช่เพิ่มเติมจากปี 2561 

2.3) ช่องทางร้านค้าพิเศษ ที่มีพนักงานบริษัทเป็นผู้ขาย เช่น ร้านเสริมสวย โรงเรียน ร้านอาหาร ร้านขายส่งขนาดใหญ่ 
สาขาของร้านขาย รวมทั้งตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติซ่ึงจะไม่ซ้ำกับร้านของตัวแทนจำหน่ายสินค้า 

3) ช่องทางการบริโภคนอกบ้าน (Out of Home) ) ในปี 2563 ช่องทางการบริโภคนอกบ้านได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะร้านอาหาร สนามบิน แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทยังมียอดการเติบโตเป็นบวกอย่างต่อเนื่อง (เมื่อเทียบปี 
2562) จากช่องทาง Industrial  

ในปีนี้ ทางทีมงานขาย การตลาด และฝ่ายพัฒนาสินค้า ได้มีความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำในธุรกิจร้านอาหาร ( You&I 
Shabu)  และเครื่องดื่ม (The Coffee Club) ในช่วงไตรมาส 4 ของปี เพื่อร่วมสร้างสรรค์เมนูรูปแบบใหม่ๆ และร่วมนำเสนอสู่ผู้บริโภค 
ผ่านการทำ Brand Collaboration เพื่อให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าและแบรนด์ออล โคโค มากย่ิงขึ้น 

4) ช่องทางการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย บริษัท
ดำเนินการขยายช่องทางการกระจายสินค้าโดยตรงถึงผู ้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ใน Platform ต่างๆ ได้แก่ Ofiicial LINE@ ท่ี 
@SAPPEONLINE LAZADA SHOPEE เป็นต้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและการเข้าถึงผู้บริโภค ในปี 2563 ช่องทางนี้เติบโตอย่างมาก 
กว่า 2 เท่าตัว เทียบปีก่อนหน้า และในปีนี้มีเพิ่มช่องทางขายผ่าน Facebook Fanpage ของแบรนด์เพรียว ซ่ึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
จากลูกค้าเพรียว 

นอกจากนี้ เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากขึ้น บริษัทดำเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาดตามสถานที่ที่เป็นที่นิยม
ของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอและประชาสัมพันธ์สินค้าทั้งสินค้าใหม่และสินค้าเดิม  ในรูปแบบการจัดชิมสินค้าและ
จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ เพื่อให้ผู้บริโภครู้จักและมีประสบการณ์ตรงกับสินค้า นำไปสู่การเป็นลูกค้าประจำต่อไป 

 
• ช่องทางการจำหน่ายสินค้าต่างประเทศ 
ในปี 2563 ที่ผ่านมาธุรกิจการส่งออกสินค้าได้รับความท้าทายในกิจกรรมของการส่งออกสินค้าอันเนื่องมาจากโรคระบาด 

โควิด-19 ในประเทศจีน เพราะประเทศจีนเป็นจุดศูนย์รวมของตู้คอนเทนเนอร์และการเดินเรือไปยังประเทศต่างๆ ทำให้การหมุนเวียนของ
ตู้คอนเทนเนอร์และปริมาณเรือที่ใช้ในการนำเข้าส่งออกลดลง จนถึงการระบาดอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลทำให้หลาย
ประเทศมีการปิดเมือง (Lock down) ร้านค้าส่งและปลีกของแต่ละประเทศถูกสั่งให้จำกัดการเปิดบริการซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ธุรกิจของตัวแทนจำหน่ายสินค้า (Importer/ Distributor) ในแต่ละประเทศ แต่อย่างไรก็ดี คู่ค้าในปัจจุบันเป็นคู่ค้าที่ทำธุรกิจร่วมกันมา
นานและมีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ส่งผลให้ความร่วมมือในการส่งเสริมยอดขาย และการบริหารจัดการให้สินค้าไม่ขาด 
shelf ในแต่ละประเทศเพื่อไม่ให้คู่ค้าเสียโอกาสในการขายหากมีประเทศใดประเทศนึงมีสถานการณ์ที่ดีขึ้น เป็นไปได้ด้วยดี   

นอกจากการจำหน่ายสินค้าหลัก แบรนด์ โมกุ โมกุ แล้ว ในปี 2563 บริษัทเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์อื่นๆ 
ได้แก่ เซ็ปเป้ อโล เวร่า เซ็ปเป้ บิวติ เจลลี่ ซีแม๊กซ์ ชิมดิ รวมถึงสินค้าจากบริษัทในเครือแบรนด์ ออล โคโค และ B’lue เพื่อเจาะกลุ่ม
ผู้บริโภคอ่ืนในแต่ละประเทศ ในส่วนของบริษัทย่อยในทวีปยุโรป หรือ SAPPE Europe s.r.o. ยังคงมุ่งเน้นกระจายสินค้าแบรนด์ เซ็ปเป้ 
อโล เวร่า ใหค้รอบคลุมพื้นที่ในทวีปยุโรปให้มากขึ้น  
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กลยุทธ์การแข่งขัน 
บริษัทได้วางกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ทั้งในด้านแนวโน้มของ 

เทคโนโลยีและการแข่งขันที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซ่ึงเป็นการวางแผนและประสานงานกันทั้งองค์กร ไม่เพียงแต่ฝ่ายขายและฝ่ายผลิต 
แต่รวมถึงฝ่ายสนับสนุนต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์และผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพ ความงาม และไลฟ์สไตล์ ที่มีรสชาติดี
คุณภาพสูง รวมถึง การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 บริษัทได้เพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าภายใต้กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มน้ำผลไม้ (มีและไม่มีชิ้นเนื้อ) โมกุ โมกุ ไอซ์ (Mogu Mogu Ice Burst) หรือไอติมไม่กลัวละลายด้วย
นวัตกรรมใหม่ครั้งแรกของโลกสำหรับน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวในรูปแบบไอติมเกล็ดหิมะรสล้ินจี่และรสสตรอเบอร์รีอร่อยแปลกใหม่ใน
แพ็คเกจรูปแบบพร้อมทาน ซ่ึงเป็นไอติมที่สามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิปกติได้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในคงสภาพสินค้าและการส่งจัด
จำหน่าย เมื่อนำไปแช่ฟรีซจะกลายเป็นไอติมเกล็ดหิมะที่ทานได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องกลัวเลอะหรือละลาย เพราะละลายแล้วนำกลับมาแช่
ใหม่และยังได้มเีนื้อสัมผัส (Texture) ของเกล็ดหิมะแบบบิงซูเกาหลีพร้อมความอร่อย สนุกเย็นสดชื่นได้ไม่มีเบื่อ  

นอกจากนี้ บริษัทยังคงพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความสุขในการทำงาน มีการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งด้านการวิจัย 
การผลิต การขนส่ง และสภาพแวดล้อมโดยรวมทั้งหมด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมีความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง โดย
มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกโอกาสผ่านผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมทั้ง สร้างความเชื่อมั่นและ
ความภักดีต่อแบรนด์สินค้า (Brand Loyalty) และมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์สินค้า (Brand Value) โดยมีกลยุทธ์การแข่งข ันทาง
การตลาด ดังนี้  

 
• การมุ่งมั่นการสร้างแบรนด์ไทยสู่แบรนด์ระดับโลก 
ทางคณะผู้บริหารและคณะทำงานได้วางทิศทางขององค์กรและการพัฒนาแบรนด์จากปัจจุบันที่เป็นอยู่ให้ก้าวข้ามไปสู่แบรนด์ระดับ

โลก โดยบริษัทได้จัดการอบรมจากผู้บริหารและวิทยากรต่าง  ๆรวมถึงปลูกฝัง และทำความเข้าใจในทิศทางขององค์กรให้แก่พนักงานในฐานะเป็น
ผู้สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและเป็นตัวแทนของทุกแบรนด์ในบริษัทเพื่อมุ่งสู่แบรนด์ระดับโลก ทั้งนี้ การมุ่งเน้นนั้นไม่ได้เป็นเพียงเป้าหมายระยะ
สั้นขององค์กรแต่เป็นการสร้าง DNA ที่ทุกคนในองค์กรร่วมมือกัน ช่วยกันสร้างและสั่งสมเพื่อเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มั่นคงสืบไป  

สำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทได้วางกลยุทธ์และการลงทุนในการสร้างแบรนด์ในแต่ละประเทศซ่ึงขึ้นอยู่กับระดับความพร้อมของ
ตลาดนั้นๆ โดยพิจารณาจากขนาด อัตราการเติบโต การครอบคลุมของผลิตภัณฑ์ในช่องทางจัดจำหน่ายที่แตกต่างกัน และคู่ค้า โดยวางแผน
ด้านธุรกิจและกลยุทธ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับการแข่งขันในตลาดและความต้องการของผู้บริโภค ในรูปแบบของการทำแบรนด์แบบ 360 ผ่าน
ช่องทางการตลาด Above The Line (ATL) เช่น โฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือ ออนไลน์ และช่องทางการตลาด Below The 
Line (BTL) เช่น การจัดกิจกรรมในสถานที่ชุมชน หรือเป็นผู้สนับสนุนงานกิจกรรมต่างๆ ด้านดนตรี กีฬา และการช่วยเหลือสังคมตามความ
เหมาะสมของแต่ละประเทศ  ซ่ึงท้ายที่สุดแล้วการบูรณาการกิจกรรมการสร้างแบรนด์ในระดับภูมิภาคจะทำให้ Sappe เป็นแบรนด์ที่คุ้มค่าของ
การลงทุนและสามารถสื่อสารความเป็นแบรนด์ระดับโลกได้ชัดเจนขึ้น 

 
• การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า 
บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจในทุกๆ ประเทศ โดยยึดและมุ่งเน้นในหลักการดำเนินธุรกิจแบบ Win – Win   

ทำให้สามารถขยายธุรกิจไปได้กว่า 90 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ บริษัทจะบริหารความสัมพันธ์ให้เป็นมากกว่าคู่ค้าที่ไม่ได้เป็นเพียงผู้นำเข้าหรือ    
ผู้จัดจำหน่ายเท่านั้น แต่ยังเป็นเสมือนผู้แทนในการสร้างและประชาสัมพันธ์แบรนด์ร่วมกันกับบริษัท 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การมุ่งไปในทิศทางเดียวกันของบริษัทและคู่ค้าเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้สำเร็จ
ร่วมกัน โดยบริษัททำหน้าที่สนับสนุนและให้คำแนะนำด้านการสร้างรากฐานของแบรนด์และการสร้างแบรนด์ผ่านการแลกเปล่ียนข้อมูล
เพื่อพัฒนาส่วนผสมทางการตลาดที่ลงตัว อีกทั้ง บริษัทได้สร้าง Partnership Platform ในการพัฒนาและคัดเลือกคู่ค้าเพื่อต่อยอด
ทางธุรกิจและสร้างแบรนด์เพื่อก้าวสู่ความเป็นแบรนด์ระดับโลกต่อไป 

นอกจากนี้ บริษัทได้เพิ่มความใกล้ชิดกับคู่ค้าผ่านการช่วยวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งประเมินประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมที่ทำร่วมกับคู่ค้าในทุกๆ ไตรมาส เพื่อเป็นข้อมูลให้คู่ค้าได้นำไปวางแผนและปรับใช้ในอนาคต รวมถึงการขยายโครงข่ายการ
ทำงานกับคู่ค้าเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็น ทีมงานดูแลสต็อกสินค้า ทีมงานดูแลระบบการสั่งซ้ือ รวมถึงทีมงานฝ่ายบัญชี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ
ร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น 
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• การพัฒนาสินค้าที่ดีโดยคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก 
บริษัทคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลักเสมอ โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ซ่ึง

ถือเป็นจุดแข็งของบริษัทตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นจุดที่ทำให้ประสบความสำเร็จมากว่าทศวรรษ  
บริษัทยังคงจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ คุณประโยชน์ ทั้งด้านคุณค่าและราคาที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายเพื่อ

ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภคทั่วโลกที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังคงพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง โดยลงทุนผ่านการวิจัยทางการตลาดเพื่อความเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซ้ึง มุ่งเน้นไปที่ Customer insight ของผู้บริโภคแต่ละ
ประเทศเพื่อตอบโจทย์การ Win Local ไม่ว่าจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการทำการตลาด  

สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ ในการต่อยอดและสร้างความยั่งยืนในอนาคตนั้น ทางบริษัทได้มุ่งเน้น
ศึกษาแนวโน้มทางการตลาดและผู้บริโภค ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตอาหารและเครื ่องดื่มทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์และยังคงความพิเศษอันเป็นเอกลักษณ์ที่ต้องการนำเสนอความเป็นทางเลือกที่ดีกว่า (Superior choice) ให้กับ
ผู้บริโภค ซ่ึงเป็นหัวใจหลักในการทำงานของบริษัทตลอดมา 

 
การจดัหาผลติภณัฑแ์ละบริการ 
โรงงานผลิต 
ปัจจุบัน บริษัทมีโรงงานผลิต 1 แห่ง   คือ โรงงานคลอง 13 ตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ 7 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัด

ปทุมธานี เนื้อที่รวม 154 ไร่ 5 งาน 82 ตารางวา ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตที่ทันสมัย มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ เริ่ม
ก่อสร้างในปี 2553 และเริ่มดำเนินการผลิตในปี 2555  

โรงงานคลอง 13 ประกอบด้วยอาคารโรงงาน 2 หลัง และอาคารคลังสินค้า 1 หลัง โดยอาคารโรงงานหลังแรกมีเครื่องจักร
ที่ใช้ในการผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำผลไม้ และเครื่องดื่มแต่งกล่ิน
ผลไม้ มีสายการผลิต 4 สาย กำลังการผลิตสูงสุดรวม 129,598 ตันต่อปี ส่วนอาคารโรงงานหลังที่สอง มีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผงพร้อมชงเพื่อสุขภาพและความงาม กำลังการผลิตสูงสุดรวม 2,450 ตันต่อปี  

ในปี 2563 บริษัทมีการเพิ่มสายการผลิต กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทซอง (Pouch) ซ่ึงสามารถรองรับการผลิต ผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบใหม่  นอกจากนี้บริษัทยังมีการเริ่มติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม 3 สายการผลิตย่อย เพื่อรองรับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมท่ี่
หลากหลายมากขึ้น ให้สอดคล้องกับแผนงานการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต 

ในส่วนของนโยบายคุณภาพ ปัจจุบันโรงงานคลอง 13 ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน GMP HACCP, ISO9001:2015, 
ISO14001:2015, HALAL MUI, HALAL CICOT, KOSHER และผ่านการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอกทั้งจากภาครัฐและเอกชน เช่น 
USFDA, U.S. ARMY และ KFDA เป็นต้น 
 

อนึ่ง ตลอดระยะเวลาที่ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่ม Danone บริษัทได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาคุณภาพและ ความปลอดภัยในอาหาร (Quality and Food safety) และการทำงานที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพ 
(Performance Driving System) กล่าวคือ   

1) ให้คำปรึกษา ด้านกระบวนการผลิต การตรวจรับวัตถุดิบ การผลิตขวดบรรจุภัณฑ์และสินค้าสำเร็จรูป การจัดเก็บ
และกระจายสินค้าได้อย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานสากล 

2) อบรมให้ความรู้ เสริมทักษะให้แก่บุคลากร ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตน้ำ กระบวนการผลิต
สินค้า กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ  และเพิ่มความรู้ความสามารถของสายงานปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  

3) สร้างมาตรฐาน การบริหารจัดการระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยนำ Safety 12 Basics 
มาเป็นแนวทางในการกำหนดขั้นตอนการปฎิบัติงานได้อย่างปลอดภัย รวมถึงครอบคลุมในเรื่องของกา รป้องกันอาหารให้มีความ
ปลอดภัยจากการปนเปื้อนโดยเจตนา (Food Defense) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) เป็นแบบอย่าง โดยการนำระบบการทำงานในรูปแบบของ Short Interval Management (SIM) มาใช้ในระดับหน้า
งานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน (Safety)  คุณภาพ (Quality) การบริหารต้นทุน (Cost/Performance) การส่งมอบสินค้า 
(Delivery) แรงจูงใจ (Motivation) สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Environment) 
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 ในปี 2563 จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นนั้น ทำให้เกิดการผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
ป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและยังคงผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อจำหน่าย รวมถึงบุคลากรสามารถปฎิบัติงานได้อย่างปลอดภัย บริษัท
จึงให้ความสำคัญในเรื่องการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Planning) การบริหารจัดการคำสั่งซ้ือสินค้า 
ที่มีความผันผวน ให้สอดคล้องกับแผนผลิตและกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มแผนการจัดการเหตุฉุกเฉินโรคระบาด  เพื่อ
รองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  
 นอกจากนี้ บริษัทยังคงให้ความสำคัญในการลดค่าใช้จ่ายในการผลิต การบริหารต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การ
ดำเนินกิจกรรม 5ส และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ ้น เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขควบคู่ไปกับแผนงานการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท 
 

กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต ในปี 2561 ถึงปี 2563 บริษัทมีกำลังการผลิตเครื่องดื่มที่โรงงาน ดังนี้ 
 

โรงงานคลอง 13 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

กำลังการผลิตเต็มที่ 129,598 125,830 116,390 

ปริมาณการผลิตจริง 88,790 90,926 84,961 

ร้อยละของการใช้กำลังการผลิต 69% 72% 73% 

การผลิตสินค้าของบริษัท จะพิจารณาจากแผนการขายและการตลาดซ่ึงกำหนดจากความต้องการสินค้าในแต่ละช่วงเวลา
ตามแนวโน้มและความต้องการของตลาดให้เพียงพอต่อการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และพิจารณาร่วมกับปริมาณสินค้าคงเหลือ 
เพื่อไม่ให้มีสินค้าคงค้างมากเกินไป  

การจัดหาแรงงานในการผลิตสินค้านั้น ส่วนใหญ่เป็นการว่าจ้างพนักงานประจำเพื่อให้การบริหารต้นทุนการผลิตเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ในบางช่วงที่มีปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น บริษัทจะว่าจ้างแรงงานหรือลูกจ้างชั่วคราวตามความเหมาะสม เพื่อ
รองรับกับปริมาณการผลิตในช่วงนั้นๆ  ซ่ึงที่ผ่านมาบริษัทไม่มีปัญหาการขาดแคลนแรงงานแต่อย่างใด 
 

วตัถดุบิและผูจ้าํหนา่ยวตัถดุบิ (Supplier) 
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษัท มีวัตถุดิบสำคัญประกอบด้วย น้ำผลไม้เข้มข้น ( Concentrate) ชิ้นเนื้อผลไม้ เช่น วุ้น

มะพร้าว สารอาหารต่างๆ (Active Ingredients) เช่น ไฟเบอร์ คอลลาเจน วิตามิน รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ขวด กล่องกระดาษ 
โดยโรงงานของบริษัทมีการผลิตหลอดพรีฟอร์ม และขวด PET เอง โดยใช้เม็ดพลาสติก Polyethylene Terephthalate เป็นวัตถุดิบ
หลักในการผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทขวด PET  

 

 รายละเอียดการจัดหาวัตถุดิบแต่ละประเภท มีดังนี้ 
1) น้ำผลไม้เข้มข้น (Concentrate) บริษัทสั่งซ้ือในประเทศผ่านบริษัทผู้นำเข้าน้ำผลไม้เข้มข้น 
2) ชิ้นเนื้อผลไม้ ได้แก่ วุ้นมะพร้าว บริษัทได้ทำสัญญาสั่งซ้ือจากผู้ค้ารายใหญ่ที่สุดของจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อรองรับ

ปริมาณการใช้วุ้นมะพร้าวของบริษัทและยังมีผู้ขายรายย่อยในประเทศอีกหลายราย โดยเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ทั้งปี ไม่มีผลกระทบเรื่อง
ฤดูกาลที่อาจทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ    

3) สารอาหารต่างๆ (Active Ingredients) เช่น ไฟเบอร์ คอลลาเจน วิตามิน เป็นการสั่งซ้ือในประเทศ ผ่านบริษัท ผู้นำ
เข้าสารอาหารจากหลายแหล่งในต่างประเทศ   

4) บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ เม็ดพลาสติกพีอีที (PET : Polyethylene Terephthalate) เพื่อใช้ผลิตหลอดพรีฟอร์มก่อนนำไป
เป่าเป็นขวดพีอีที เป็นการสั่งซ้ือจากในประเทศร้อยละ 70 และนำเข้าจากต่างประเทศร้อยละ 30  ทั้งนี้ทางบริษัทตระหนักถึงการลดโลก
ร้อน จะได้เริ่มทยอยเปล่ียนฉลากข้างขวดจาก PVC เป็นPET เพื่อการย่อยสลายง่ายได้ตามธรรมชาติ  

5) ทั้งนี้ ในปี 2562 และปี 2563 ไม่มียอดการสั่งซ้ือวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้า (Supplier) รายใดรายหนึ่ง ใน
สัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการสั่งซ้ือรวม  

นอกจากนี้ ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทยังได้รับการสนับสนุนจากทีมงานของ Danone ที่ช่วยแนะนำวิธีการลดต้นทุน และ 
กลยุทธ์ใหม่ๆ ที่ช่วยพัฒนากระบวนการจัดซ้ือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
บริษัทมุ่งเน้นการผลิตสินค้าและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีการนำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 มาใช้และกำหนดให้พนักงานทุกคนถือ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชน ดังต่อไปนี้ 

1. ปฏิบัติตามกฎหมายโรงงาน และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากลอย่างเคร่งครัด 
2. ปกป้องการระบายอากาศเสีย ฝุ่น ให้ได้ตามมาตรฐานสากลจากกระบวนการผลิตสู่สิ่งแวดล้อม มีการหมุนเวียนน้ำใช้

ภายในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ และปกป้องมลพิษทุกช่องทางที่เกิดจากการประกอบกิจการไม่ให้นำไปทำลายสิ่งแวดล้อม  
3. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
4. ใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด ปรับปรุงกา รจัดการและทบทวนนโยบายการจัด

การพลังงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ     
และเพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานคุณภาพของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมการจัดทำระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 14001 โดยขึ้นตรงกับคุณอนันท์ รักอริยะพงศ์ กรรมการ และ
ประธานบริษัท  

 
 

รวมถึง ดำเนินการจัดกิจกรรมเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้ทรัพยากรในโรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพนักงาน
ระดับหัวหน้างาน  และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานให้กับพนักงานใหม่ของบริษัทเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและ
นำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้ยังมีนโยบายให้พนักงานเริ่มศึกษาการนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และใน
ปีนี้บริษัท ยังให้ความสำคัญในเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยดำเนินการลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop  เพื่อช่วยลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโลก อีกทั้ง ยังได้เข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อศึกษา
แนวทางรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ   เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เพื่อสนับสนุน
ให้ชุมชนมีสุขภาพที่ดีและใช้ชีวิตเคียงคู่กับโรงงานอย่างมีความสุข  
 ทั้งนี้ ปี 2563 บริษัทได้มีกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านการอบรมในหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
 1. อบรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 2. การตรวจติดตามภายในระบบ  ISO 14001:2015  
 อีกทั้ง กลุ่ม Danone ยังมีส่วนช่วยในการให้คำปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว นำกลับมา
ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 
 อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด 
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3. ความเสีย่งเกีย่วกบัการประกอบธรุกจิ 
 

1. ความเสีย่งจากการไมม่ทีีด่นิทีต่ัง้โรงงานเปน็ของบรษิทัเอง 
ปัจจุบันโรงงานผลิตสินค้าของบริษัทคือ โรงงานคลอง 13 อยู่ที่ถนนทางหลวงชนบท ปท.3012 (เลียบคลอง 13 ฝั่งตะวันตก) 

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ดิน 97 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา และมสีำนักงานบางชัน  ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนน
เสรีไทย เขตคันนายาว กรุงเทพฯ เนื้อที่ดิน 2 ไร่ 1 งาน 88.2 ตารางวา โดยทั้งโรงงานคลอง 13 และสำนักงานบางชันข้างต้นตั้งอยู่บน
ที่ดินของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ซ่ึงบริษัทได้เช่าที่ดินเปล่า/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท มีอัตราค่าเช่า
เป็นอัตราตลาดซ่ึงกำหนดโดยการอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ  

สำนักงานบางชัน อดีตเป็นโรงงานแห่งแรกของบริษัท แตป่ัจจุบัน บริษัทได้ย้ายฐานการผลิตทั้งหมดไปที่โรงงานคลอง 13 และเคย
ดัดแปลงโรงงานเดิมให้เป็นฐานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน พร้อมอาคาร
โรงงาน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยบริษัทได้ทำสัญญาเช่าสินทรัพย์กับผู้ถือหุ้นดังกล่าว อายุสัญญาเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2556 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2559 และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีกคราวละ 3 ปี ซึ่งปัจจุบันได้มีการต่ออายุสัญญาไปแล้ว 2  
คราว สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยที่ผ่านมาบริษัทได้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เพิ่มเติมบนที่ดินเช่าดังกล่าว ได้แก่ อาคารโรง
อาหาร หรือพื้นที่โล่งมีหลังคาคลุม เป็นต้น 

โรงงานคลอง 13  ปัจจุบันเป็นฐานการผลิตสินค้าของบริษัท มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งหมดของบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันใน
ที่ดินเปล่าซ่ึงเป็นที่ตั้งของโรงงานนี้ ซ่ึงบริษัทได้ลงทุนก่อสร้างอาคาร โรงงาน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  บนที่ดินดังกล่าว โดยได้เริ่มก่อสร้างใน
ปี 2553 การก่อสร้างได้แล้วเสร็จและเริ่มสายการผลิตแรกในเดือนเมษายน 2555 ปัจจุบันบริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวอายุสัญญา
เช่า 20 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2576 และเมื่อพ้นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันเริ่มต้นของสัญญา 
บริษัทมีสิทธิซื้อที่ดินดังกล่าว ในราคาเฉล่ียของราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระสองรายที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซ่ึง
ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณา 

บริษัทเห็นโอกาสทางการตลาดและให้ความสำคัญกับการลงทุนขยายการผลิตเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตในอนาคตมากกว่าการ
ลงทุนในที่ดินโรงงาน จึงได้ตัดสินใจทำสัญญาเช่าแทนการซื้อทันที ทั้งนี้ เนื่องจากโรงงานบางชันมีพื้นที่ค่อนข้างเล็กและไม่สามารถขยาย
เพิ่มเติมได้อีก บริษัทจึงรวมฐานการผลิตจากโรงงานบางชันไปรวมกับโรงงานคลอง 13 ซ่ึงแล้วเสร็จในปี 2558 โรงงานคลอง 13 เป็นโรงงานใหม่
และมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะรองรับการขยายกำลังการผลิตได้อีก รวมถึงการย้ายการผลิตของโรงงานบางชันมาที่โรงงานคลอง 13 ด้วย ซ่ึง
การรวมศูนย์การผลิตดังกล่าว จะช่วยให้การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านการผลิต 
คลังสินค้า และระบบโลจิสติกส์ ซ่ึงจะทำให้บริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ลดลงในระยะยาว สำหรับการเช่าที่ดินที่โรงงานคลอง 13 นั้น ในอนาคต
หากบริษัทมีกระแสเงินสดเหลือจากการดำเนินงานและการขยายกิจการตามสมควรแล้ว บริษัทจะพิจารณาซ้ือที่ดินดังกล่าวจากกลุ่มผู้ถือหุ้น
ใหญ่ตามหลักการที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 รวมทั้งจะต้องดำเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ปัจจุบันกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัท ได้จัดเตรียมไว้สำหรับการขยายกิจการเพื่อ
รองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต สิทธิในการซ้ือที่ดินดังกล่าวจึงอยู่ระหว่างการพิจารณา 

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการเช่าที่ดินดังกล่าวบริษัทอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่บริษัททำผิดสัญญาเช่า และมีผลให้สัญญาเช่า
ต้องสิ้นสุดลง ซ่ึงในกรณีนี้อาคาร โรงงาน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่บริษัทได้ลงทุนก่อสร้างบนที่ดินเช่า จะตกเป็นของผู้ให้เช่า โดยบริษัท
จะไม่ได้รับการชดเชยใดๆ อีกทั้งจะต้องตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในส่วนที่ได้ก่อสร้างบนที่ดินเช่าดังกล่าว  

ทั้งนี้ บริษัทมีภาระต้องจ่ายค่าเช่าตามสัญญาดังกล่าวทุกเดือนเป็นจำนวนเงินรวม 542,136 บาทต่อเดือน และมีอัตราค่าเช่า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 - 3.0 ต่อปี นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 เป็นต้นไป  ปัจจุบัน ปี 2563 บริษัทจึงมีภาระต้องจ่ายค่าเช่าจำนวน 
654,337 บาทต่อเดือน ซ่ึงบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการชำระค่าเช่าดังกล่าวได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ของสัญญา
เช่า เช่น การดูแล บำรุงรักษาซ่อมแซม อาคาร โรงงาน สิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดไป การชำระค่าภาษีอันเก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินที่เช่า เป็นต้น เป็นสิ่งที่บริษัทต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว และเชื่อว่าบริษัทจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา
ได้ทุกประการ และไม่มีเหตุให้บริษัทต้องถูกยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดเวลา ประกอบกับผู้ให้เช่าเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทประมาณ
ร้อยละ 68.50 และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน สร้างความเจริญเติบโตให้แก่กิจการของบริษัท จึงเชื่อมั่นได้ว่าการทำสัญญาเช่าที่ดิน/
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในครั้งนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อการผลิตและการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต 
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2. ความเสีย่งจากการแขง่ขนัและสภาวะแวดลอ้มทางธรุกจิ 

ในปัจจุบันสภาวะการแข่งขันของธุรกิจเครื่องดื่มอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ทั้งจากผู้ประกอบการเดิมที่มีอยู่จำนวนมากและการ
เข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ ความสามารถในการหาสินค้าทดแทนได้ง่ายขึ้น การออกสินค้าใหม่ของผู้ประกอบการต่างๆ การทำ
กิจกรรมทางการตลาดและการใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ จากภาครัฐที่
อาจเปล่ียนแปลงสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจอันจะส่งผลให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมรุนแรงมากขึ้นจนผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัว
อย่างรวดเร็ว  

เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงได้เตรียมความพร้อมอยู่เสมอเพื่อรองรับการแข่งขันที่เปล่ียนแปลงไป อีกทั้ง ปรับตัวให้ทัน
กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยไม่หยุดคิดค้นและพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายสำหรับกลุ่มผู้บริโภค
ต่างๆ และสร้างแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่งเพื่อเพิ่มมูลค่าและความแตกต่าง ซ่ึงไม่เพียงแต่คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใหม่ที่
เน้นการบริโภคเพื่อสุขภาพ รสชาติ หรือความสวยงามเท่านั้น แต่ยังคิดค้นและพัฒนาในด้านอื่นๆ อีกเช่นกัน เช่น การออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ในรูปแบบขนมเพื่อสุขภาพที่ช่วยขยายฐานผู้บริโภคจากเดิมที่มุ่งเน้นแต่ตลาดเครื่องดื่ม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม สร้าง
ความคุ้มค่าและความปลอดภัยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคสูงสุด และยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวผลติภัณฑ์ 
ตลอดจนส่งเสริมการขายในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและให้กลับมาซ้ือซ้ำมากที่สุด  

ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าบริโภค เช่น การปรับภาษีความหวานที่เป็นปัจจัยความเสี่ยง
สำคัญที่ผลักดันให้บริษัทต้องค้นคว้าและวิจัยเพื่อปรับปรุงสูตรสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทได้เตรียมความพร้อมในการเริ่มต้น
พัฒนาสูตรสินค้าที่ยังคงความอร่อยและได้คุณประโยชน์ตามที่ผู้บริโภคต้องการ ในขณะเดียวกันก็ทำความเข้าใจถึงความต้องการของ
ผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไปด้วย เพื่อให้สูตรและรสชาติของสินค้าเป็นที่ยอมรับ  

ในช่วงปี 2562-2563 บริษัทเริ่มผลิตและจัดจำหน่าย เครื่องดื่มผสมวิตามินกลิ่นผลไม้ ภายใต้การเครื่องหมายการค้า “บลู” 
ผ่านบริษัท ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จำกัด (บริษัทถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 25) ซ่ึงเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มเติบโตสูง 
และมีผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เข้ามาแข่งขันในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เป็นจำนวนมาก บริษัทมีการวางงบประมาณในการลงทุนทางการขายและ
การตลาดเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) ในระยะแรกของการจัดตั้งบริษัทไว้ค่อนข้างสูง เพื่อประโยชน์ในระยะกลาง – 
ยาวตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งนี้บริษัทอาจจะมีการบันทึกส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในช่วงแรกๆ ได้ โดยงบประมาณ
ดังกล่าวยังคงเป็นไปตามแผนการจัดตั้งบริษัทร่วมนี้ 

 

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

 วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้า ได้แก่ น้ำตาลทรายหรือน้ำเชื่อมบริสุทธิ์ (Liquid Sucrose) ซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต
เครื่องดื่ม และ เม็ดพลาสติกพีอีที (PET : Polyethylene Terephthalate) ซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตบรรจุภัณฑ์ขวดพีอีที บริษัท
จัดหาด้วยการซ้ือจากผู้ขายทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงวัตถุดิบดังกล่าวเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Product) ที่มีราคาขึ้นลงตาม
อุปสงค์และอุปทานในตลาด หากราคาของวัตถุดิบดังกล่าวปรับตัวสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบให้ บริษัทมีต้นทุนการผลิตเพิ่มข ึ้นได้ 
นอกจากนี้ บริษัทยังมีวัตถุดิบหลักประเภทอื่นที่ใช้ผลิตสินค้า ได้แก่ น้ำผลไม้เข้มข้น ผงกาแฟ เป็นต้น ซ่ึงมีมูลค่าการสั่งซ้ือในสัดส่วนที่ไม่
มากนัก โดยสัดส่วนการสั่งซ้ือวัตถุดิบต่างๆ ดังกล่าวไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าการสั่งซ้ือรวม 
 เม็ดพลาสติกพีอีที  สินค้าของบริษัทส่วนใหญ่บรรจุในขวดพลาสติกพีอีทีชนิดทนความร้อน (Hot fill) ที่บริษัทสามารถผลิตได้
เองในโรงงานของบริษัท  ซ่ึงต้นทุนการผลิตขวดนับเป็นต้นทุนหลักในการผลิตสินค้าของบริษัทด้วย โดยราคาเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการ
ผลิตขวดมีความผันแปรตามราคาซ้ือขายของตลาดโลกและ/หรือการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบ ดังนั้นการปรับราคาขึ้นหรือลดลงของ
เม็ดพลาสติกจะมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์ขวดของบริษัท เนื่องจากต้นทุนการผลิตขวดส่วนใหญ่มาจากต้นทุน
เม็ดพลาสติก ทั้งนี้ ในปี 2561 ราคาน้ำมันค่อนข้างผันผวน ผนวกกับภาวะที่ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาปิดตัวลงใน
ปลายปี 2560 ส่งผลให้อุปทานของวัตถุดิบดังกล่าวลดลงนำไปสู่ต้นทุนเม็ดพลาสติกที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 กลุ่มบริษัทปิโตร
เคมีและพลังงานรายใหญ่ระดับโลกได้เข้าซ้ือกิจการเม็ดพลาสติกของผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาดังกล่าว ส่งผลให้อุป ทานเพิ่มขึ้น
และเพียงพอกับความต้องการของตลาด ประกอบกับค่าเงินสกุลสหรัฐอเมริกาปรับตัวอ่อนค่าลง ทำให้ภาพรวมของราคาเม็ดพลาสติก
ในปี 2563 ปรับตัวลดลงจากปี 2561 และ 2563 อย่างมีนัยสำคัญ 
 น้ำตาล ผลิตจากอ้อยซ่ึงเป็นพืชผลทางการเกษตรที่มีผลผลิตขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ และสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไป
มากจากภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน หรืออาจได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลผลิตน้ำตาลทรายที่อาจมีการขาดแคลน
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ในบางช่วง หรืออาจมีราคาสูงขึ้น จากความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาดได้ แต่ทั้งนี้บริษัทได้สั่งซ้ือน้ำตาลทราย หรือน้ำเชื่อม
บริสุทธิ์จากผู้ขายในประเทศ ซ่ึงในปัจจุบันราคาน้ำตาลทรายในประเทศถูกกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายและไม่ได้
มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของราคาบ่อยนัก ที่ผ่านมาบริษัทได้รับการยืนยันปริมาณตามความต้องการใช้ของบริษัทจากผู้ขายเพื่อให้มี
เพียงพอกับเป้าหมายยอดขายที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละปี อีกทั้งในปี 2563 บริษัทได้เพิ่มจำนวนผู้ขายน้ำตาลรายใหญ่อีก 1 ราย ส่งผลให้ความ
เสี่ยงของการขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าวลดลง และยังเพิ่มความสามารถในการเจรจาต่อรองราคาให้กับบริษัทในอนาคต 
 มะพร้าว  เป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ใช้ในเป็นวัตถุดิบในการผลิตเพื่อจัดจำหน่ายโดย บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด (บริษัทถือหุ้น
ทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 51) ทั้งนี้ ราคามะพร้าวจะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดในแต่ละฤดูกาลเพราะเป็นสินค้าทางการเกษตร 
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง อาทิ น้ำมะพร้าวบรรจุขวดพร้อมดื่ม เนื้อมะพร้าวแปรรูป 
สโนว์บอล ผลิตภัณฑ์พุดดิ้ง เป็นต้น เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากมะพร้าวและลดความเสี่ยงจากจากการเปล่ียนแปลงราคานี้ 

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงของวัตถุดิบดังกล่าว และได้มีการบริหาร ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและ
การปรับตัวของราคาวัตถุดิบ โดยมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลา และวิเคราะห์แนวโน้มของราคา
วัตถุดิบ รวมถึงการประเมินความต้องการใช้วัตถุดิบในการผลิต เพื่อให้บริษัทวางแผนการสั่งซ้ือวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการผลิต 
ป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ และมีการจัดเก็บสินค้าอย่างเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไป เพื่อให้มีต้นทุนการผลิตที่ดีที่สุด โดยไม่
จำเป็นต้องเก็บ (Stock) วัตถุดิบไว้มากเกินความจำเป็น และวัตถุดิบบางประเภทที่ต้องใช้จำนวนมาก บริษัทจะกำหนดปริมาณความ
ต้องการร่วมกับผู้ผลิตเป็นรายปี และทำการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าไว้เป็นบางส่วนในราคาที่ตกลงกัน เพื่อป้องกันความผันผวนของ
ราคา และสร้างความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต นอกจากนี้ ในการสั่งซ้ือวัตถุดิบที่สำคัญในแต่ละรายการ 
บริษัทมีการเปรียบเทียบราคา คุณภาพ และเงื่อนไขอื่นๆ ของผู้ขายอย่างน้อย 2 - 3 ราย เพื่อป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมทั้งมี
การแลกเปล่ียนข้อมูลในลักษณะพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 
 

4. ความเสีย่งจากการพฒันาผลติภัณฑใ์หม่ๆ  

 ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ละครั ้ง ต้องใช้เง ินลงทุนค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการทำการตลาด รวมถึงการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักและได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค สามารถสร้างยอดขายในระดับที่น่า
พอใจให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น ซึ่งบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนหากผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ได้รับการตอบรับหรือเป็นที่ชื่นชอบของ
ผู้บริโภค โดยเฉพาะในสภาวะที่มีการแข่งขันสูงในธุรกิจและมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของคู่แข่งในตลาดจำนวนมาก  
 บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อลดความ
เสี่ยงจากความล้มเหลวในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ตั้งแต่ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาที่เป็นอิสระจาก
หน่วยงานอื่น เพื่อทำหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเป็นขั้นตอน ทั้งด้านการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาด การ
พัฒนา ออกแบบ ทดสอบ วิจัยด้วยแล็ปของบริษัทเอง คัดเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
โดยในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ละครั้ง บริษัทจะเน้น “ความใหม่” ที่แตกต่างและเป็นสาระสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่สร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผู้บริโภค มีการทดสอบรสชาติ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนการทดสอบตลาด และการวางแผนแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้า
สู่ตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อผลักดันให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่
และการซ้ือซ้ำ เพื่อให้มั่นใจว่าการออกผลิตภัณฑ์ใหม่จะมีอัตราความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมอย่างต่อเนื่อง 
จากการค้นคว้างานวิจัย การสำรวจตลาดเพื่อทราบความต้องการของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
 
5. ความเสี่ยงจากภัยทางธรรมชาติ  
 จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศในปี 2554 ส่งผลให้พื้นที่หลายแห่งได้รับผลกระทบและเสียหายเป็นวงกว้าง รวมถึง
บริเวณที่ตั้งสำนักงานบางชัน และโรงงานคลอง 13 ที่มีน้ำท่วมขังถนนหน้าโรงงาน ตลอดจนเหตุการณ์ภัยแล้งในปี 2558 ซ่ึงส่งผลให้ 
อำเภอลำลูกกา เป็นพื้นที่ประสบพิบัติภัยหลังจากสถานีผลิตน้ำประปาไม่สามารถจ่ายน้ำได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงสามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงดังกล่าวและผ่านทั้ง 2 เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นมาได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อความสามารถผลิตสินค้าป้อนความ
ต้องการแก่ผู้บริโภค แม้ระหว่างเหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 การขนส่งสินค้าจะได้รับผลกระทบบ้างก็ตาม 
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 ทั้งนี้ ที่ตั้งของโรงงานคลอง 13 เป็นพื้นที่ปลายน้ำและอยู่ใกล้แนวเส้นทาง Floodway (ทางน้ำหลาก) ที่ถูกกำหนดตามแผน
แม่บทของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของภาครัฐ เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ
เจ้าพระยา จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ตั้งโรงงาน และอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้ อย่างไรก็ตาม
โรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานใหม่ที่ได้เริ่มก่อสร้างในช่วงปี 2553 และได้มีการออกแบบตัวอาคารโรงงาน ที่ตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 
โดยยกระดับความสูงของพื้นชั้นล่างให้มีความสูงจากระดับพื้นผิวถนนประมาณ 2.20 เมตร ซ่ึงสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการถูก
น้ำท่วมตัวโรงงานได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งบริษัทได้ทำประกันภัยครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติกรณีน้ำท่วม
โดยประกันภัยจำกัดความคุ้มครอง กรณีที่เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายจากภัยน้ำท่วมในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อเหตุการณ์แต่
ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (ใช้ร่วมกันระหว่างการประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สินและการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก)  
 นอกจากนี้ เพื่อรับมือกับภัยแล้ง บริษัทได้สร้างและจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพิ่มเติม เตรียมพร้อมสำหรับปัญหาดังกล่าวไว้
เช่นเดียวกัน โดยหากเกิดภาวะฉุกเฉิน สถานีผลิตน้ำประปาในพื้นที่ไม่สามารถจ่ายน้ำได้อีกในอนาคต บริษัทมีมาตรการเพิ่มเติมที่จะ
สำรองน้ำให้เพียงพอต่อการผลิตสินค้าได้เพิ่มขึ้นจาก 3 เดือน ในปี 2562 เป็น 5 เดือน ในปี 2563 ซ่ึงบริษัทประเมินแล้วว่าเป็นระยะเวลา
ที่เหมาะสมหากเกิดการหยุดชะงักในการผลิตขึ้น 

 
6. ความเสีย่งจากการลงทนุในบรษิทัยอ่ยในตา่งประเทศ 

ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ 1 แห่ง ได้แก่ Sappe Europe s.r.o (“Sappe Europe”) จด
ทะเบียนจัดตั้งในประเทศสโลวาเกีย ดำเนินธุรกิจจัดจ้างผลิต จำหน่ายและทำการตลาดเครื่องดื่มเซ็ปเป้ในแถบประเทศยุโรป โดยบริษัทถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และมีการลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อมที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ 3 แห่ง ได้แก ่1. Sappe Trading (Hong Kong) 
Company Limited จดทะเบียนจัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และจัด
จำหน่ายสินค้า 2. Sappe Hong Kong Company Limited จดทะเบียนจัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ดำเนินธุรกิจด้านบริหารจัดการ และ 3. Sappe Trading (Shanghai) Co., Ltd. จดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนิน
ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า โดยทั้ง 3 บริษัท ถือหุ้นโดยบริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 100) 
ในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยในต่างประเทศดังกล่าว อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ทั้ง
จากปัจจัยภายในที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทย่อยเอง และปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค กำลัง
ซ้ือ เสถียรภาพทางการเมือง กฎหมาย อัตราภาษี และอัตราแลกเปล่ียนของประเทศนั้นๆ เป็นต้น ซ่ึงหากมีเหตุการณ์ใดๆ ที่มากระทบ
ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ก็อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทได้  

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไว้อย่างชัดเจน โดยการลงทุนในต่างประเทศที่ผ่าน
มา บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งด้านโอกาสการเติบโต รวมถึงขนาด และความเสี่ยงของการลงทุน โดยมีการรายงานและการ
ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ 
 
7. ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราตา่งประเทศ 

บริษัทมีรายได้จากการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ โดยในปี 2563 มีรายได้จากการส่งออกร้อยละ 55 ของรายได้จากการ
ขายรวม โดยการส่งออกดังกล่าวมีการขายเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่วัตถุดิบเกือบทั้งหมดเป็นการสั่งซ้ือจากใน
ประเทศ ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน ในกรณีที่อัตราแลกเปล่ียนมีความผันผวน อาจส่งผลกระทบต่อการกำหนดราคาขาย
และยอดขายของบริษัท โดยหากเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น รายได้จากการส่งออกเมื่อแปลงค่าเป็นเงินบาทจะลดลง ซ่ึงส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อรายได้และกำไรของบริษัทได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีการกำหนดนโยบายที่เหมาะสม ในการเข้าทำสัญญาขายอัตรา
แลกเปล่ียนล่วงหน้าเพื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนให้มีเสถียรภาพมากขึ้น รวมถึงกำหนดราคาขายในตลาดต่างประเทศแต่
ละครั้งให้ครอบคลุมความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในระดับหนึ่ง ตลอดจนมีการติดตามข่าวสารต่างๆ  อย่างใกล้ชิด เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที โดยมีนโยบายที่กำหนดให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายการเงินสามารถทำสัญญาขายอัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้าไม่เกินร้อยละ 75 ของประมาณการยอดขายสกุลเงินตราต่างประเทศในอีก 6 เดือนข้างหน้า 
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8. ความเสีย่งตอ่การลงทนุของผูถ้อืหลกัทรพัยจ์ากการมผีูถ้อืหุน้รายใหญท่ีม่อีำนาจกำหนดนโยบายการบรหิาร  

ปัจจุบัน ครอบครัวรักอริยะพงศ์ ถือหุ้นเสียงข้างมาก โดยคิดเป็นร้อยละ 68.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซ่ึงเป็น
สัดส่วนที่ทำให้ครอบครัวรักอริยะพงศ์สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอ
มติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ ถือหุ้น
ใหญ่เสนอได้ 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีการถ่วงดุลอำนาจดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดโครงสร้างการ
บริหารจัดการโดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และได้กำหนดขอบเขตการดำเนินงาน การมอบอำนาจให้แก่กรรมการและผู้บริหาร
อย่างชัดเจน มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทและดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 5 ท่าน จากจำนวน
กรรมการทั้งสิ้น 10 ท่าน ซ่ึงในจำนวนนี้เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติ
รายการต่างๆ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทได้กำหนดมาตรการ การทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยจำกัดการออกเสียงของผู้ท ี่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการว่าจ้างบริษัท
ผู้ชำนาญการจากภายนอกที่ปฏิบัติงานเป็นอิสระและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่หลักในการดูแลระบบการควบคุมภายใน 
เพื่อให้เป็นไปตามระบบที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นถึงความโปร่งใส และถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานของบริษัท 

 
9. ความเสีย่งจากการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงปลายปี 2562 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจในประเทศและภาคธุรกิจ
ต่างๆ ในวงกว้างไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิต อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทเป็น
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซ่ึงเป็นกลุ่มสินค้าที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคที่มองหาสินค้าที่ช่วยสร้าง
ภูมิต้านทาน อาทิ “กุมิ กุมิ เยลล่ี” และ “B’lue Vitamin Jelly” ที่มีระดับวิตามินซีสูง ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน และต้านอนุมูลอิสระ ส่งผลให้บริษัท
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวในระดับที่จำกัด ประกอบกับ การปรับแผนงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาทิ การให้ความสำคัญกับช่องทาง E-Commerce ที่จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ การปรับ
แผนงบประมาณทางการตลาดที่เน้นการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น การลงทุนใน Digital Marketing การให้บริการจดัส่ง
สินค้าถึงผู้บริโภคโดยตรง (Delivery) รวมถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีราคาย่อมเยาว์เพื่อตอบโจทย์กำลังซ้ือที่ปรับตัวลดลง 

ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นความเสี่ยงในระยะสั้น และคาดการณ์ว่าจะเริ่มคลี่คลายลงในปี 2564 จากการ
ค้นพบวัคซีนโดยบริษัทยาชั้นนำซ่ึงมีแผนจ่ายวัคซีนดังกล่าวให้กับทุกประเทศภายในปี 2564-2565 
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4. ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธรุกจิ 
 
4.1 สนิทรพัยถ์าวรทีใ่ช้ในการประกอบธรุกจิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้ 

ประเภท/ลกัษณะทรพัยส์นิ มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิ     
วนัที ่31 ธนัวาคม 2563  (ลา้นบาท) 

ลักษณะกรรมสทิธิ ์ ภาระผกูพนั 

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 119.46 เป็นเจ้าของ ไม่มี 
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 265.07   

72.27 
เป็นเจ้าของ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
ไม่มี 
มี 

3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ 513.50 
24.42 

เป็นเจ้าของ 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

ไม่มี 
มี 

4. เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน 28.51 เป็นเจ้าของ ไม่มี 
5. ยานพาหนะ 13.83 

0.07 
เป็นเจ้าของ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
ไม่มี 
มี 

6. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง 65.85 เป็นเจ้าของ ไม่มี 
รวม 1,102.98   

หมายเหตุ :  บริษัทและบริษัทย่อยมีอาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร ส่วนปรับปรุงที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง รวมถึงเครื่องตกแต่งติดตั้งของสินทรพัย์
ดังกล่าวตั้งอยู่บนที่ดินซ่ึงบริษัททำสัญญาเช่ากับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทางอ้อม 

  
4.2 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ รายละเอียดมีดังนี้ 

รายการ 
มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิ      

วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 (ลา้นบาท) 
ลักษณะกรรมสทิธิ ์ ภาระผกูพนั 

ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์1/ 12.57 เป็นเจ้าของ ไม่มี 
เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์2/ 35.88 เป็นเจ้าของ ไม่มี 
ค่าออกแบบผลิตภัณฑ์ 1.50 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

รวม 49.95   
หมายเหตุ : 1/ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ตัดจำหน่าย 3-10 ปี 

2/ เคร่ืองหมายการค้า และลิขสิทธิ์ ตัดจำหน่ายตามอายุสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์นั้นๆ 
 
4.3 สญัญาทีส่ำคญัของบรษิทั 
4.3.1 สญัญาเชา่ 
4.3.1.1 สัญญาเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน  
บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินเปล่า / ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารโรงงาน 

สำนักงาน และคลังสินค้าของบริษัท ดังนี้ 
1) สำนักงานบางชัน (เดิมเป็นโรงงานอีกแห่งของบริษัท) ตั้งอยู่ที ่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย เขตคันนายาว 

กรุงเทพฯ ขนาดที่ดิน  2 ไร่ 1 งาน 88.2 ตารางวา โดยบริษัททำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ อาคารโรงงาน สำนักงาน 
และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ รวมทั้งได้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เพิ่มเติมซ่ึงเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทบนที่ดินเช่าดังกล่าว   
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2) โรงงานคลอง 13  ตั้งอยู่ที่ถนนทางหลวงชนบท ปท.3012 (เลียบคลอง 13 ฝั่งตะวันตก) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
ขนาดที่ดิน 97 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา โดยบริษัททำสัญญาเช่าที่ดินเปล่า และได้ก่อสร้างอาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ซ่ึงเป็น
กรรมสิทธิ์ของบริษัทบนที่ดินเช่าดังกล่าว 

 สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่สำนักงานบางชัน มีอายุสัญญาเช่า 3 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้คราว
ละ 3 ปี ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์ที่ไม่สามารถเคล่ือนย้ายได้ ได้แก่ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสินทรัพย์อื่นๆ ที่บริษัทได้
ลงทุนและติดตั้งอยู่บนที่ดินเช่าดังกล่าว มีมูลค่าตามราคาทุน 14.43 ล้านบาท และมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 3.79 ล้านบาท   

การทำสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่สำนักงานบางชันถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับการท ำ
รายการไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสียงในการประชุมเพื่ออนุมัติเรื่องดังกล่าว  

สัญญาเช่าที่ดินโรงงานคลอง 13 มีอายุสัญญาเช่า 20 ปี โดยบริษัทได้ลงทุนก่อสร้างอาคารโรงงาน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
บนที่ดินเช่าดังกล่าว ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2553 การก่อสร้างได้แล้วเสร็จและเริ่มสายการผลิตแรกในเดือนเมษายน 2555 ทั้งนี้ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์ที่ไม่สามารถเคล่ือนย้ายได้ ได้แก่ อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้าง และสินทรัพย์อื่นๆ ที่บริษัทได้ลงทุน
และติดตั้งอยู่บนที่ดินเช่าดังกล่าว มีมูลค่าตามราคาทุน 411.49 ล้านบาท และมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 208.11 ล้านบาท  

การทำสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่โรงงานคลอง 13 ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับการทำรายการไม่ได้ร่วม
พิจารณาและออกเสียงในการประชุมเพื่ออนุมัติเรื่องดังกล่าว  

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดิน / ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่บริษัทเข้าทำสัญญาเช่าทั้งสองแห่ง โดยผู้
ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ คือ บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ตามรายงานการประเมินราคา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 และ 8 
สิงหาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์การประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ 
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สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สำนักงานบางชัน 

สรปุสาระสำคญัของสญัญา 
คู่สัญญา 

 
ความสัมพันธ์ของคู่สัญญากับ
บริษัท 

ผู้เช่า :      บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) 
ผู้ให้เช่า :  นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ 
นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานบริษัท และถือหุ้นบริษัทร้อยละ 1.63 
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)  

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า ที่ดิน อาคารโรงงาน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
โฉนดที่ดินเลขที่ 123454  เนื้อที่ดิน  2 ไร่ 1 งาน 88.20 ตารางวา  
ตั้งอยู่เลขที่ 9/3 ซอยเสรีไทย 56 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10230 

อายุสัญญาเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 30 กันยายน 2565 และเมื่อครบอายุสัญญาเช่า 
ผู้เช่ามีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าได้อีกคราวละ 3 ปี ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเดิม โดยจะปรับขึ้นค่าเช่าใน
อัตราร้อยละ 3.0 จากอัตราค่าเช่าสุดท้ายและปรับขึ้นทุกปีในอัตราเดียวกับการปรับค่าเช่าแต่ละปี 

อัตราค่าเช่า อัตราค่าเช่าในปีที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 464,649 บาท 
อัตราค่าเช่าในปีที่ 2 (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 478,588 บาท 

วิธีการกำหนดอัตราค่าเช่า อ้างอิงจากการประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ โดยมีอัตราค่าเช่าเริ่มต้นในปีแรกสำหรับโรงงาน
และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เท่ากับราคาประเมินค่าเช่าอาคารโรงงาน และบวกด้วยค่าเช่าที่ดินส่วนที่ เหลือต่อปี  
เท่ากับร้อยละ 5 ของราคาประเมินที่ดิน และในปีต่อๆไป ปรับเพิ่มค่าเช่าร้อยละ 3.0 ต่อปี  

ราคาประเมิน ราคาซ้ือขายตลาด 
- ที่ดิน : 34.59 ล้านบาท (คำนวณอัตราค่าเช่าต่อปีเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาประเมินที่ดินส่วนที่ทำ

สัญญาเช่า เท่ากับค่าเช่าที่ดิน 53,586 บาท/เดือน) 
- อาคาร : 14.29 ล้านบาท (ราคาประเมินอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด) 

ราคาค่าเช่าตลาด (เฉพาะส่วนที่ทำสัญญาเช่า) 
- พื้นที่ส่วนโรงงาน         130 บาท/ตรม./เดือน 
- พื้นที่ส่วนสำนักงาน     169 บาท/ตรม./เดือน 
   รวมค่าเช่าอาคาร      335,550 บาท/เดือน 

- ชื่อผู้ประเมินราคาอิสระ 
- วันที่ประเมินราคา 

บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด  
วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 

เงื่อนไขของสัญญาเช่าที่สำคัญ - ภายหลังสิ้นสุดสัญญาแล้ว และผู้เช่าไม่ประสงค์จะเช่าสถานที่ต่อ และผู้ให้เช่ามีความประสงค์จะขาย
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่าตกลงให้สิทธิแก่ผู้เช่าเลือกซ้ือได้ก่อนผู้ซ้ือรายอื่นๆ 
ในราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
- ผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาได้ โดยผู้เช่าบอกกล่าวให้ผู้ให้

เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ผู้ให้เช่าไม่สามารถบอกเลิกสัญญาก่อน
ครบกำหนดระยะเวลาได้ ทั้งนี้ หากครบกำหนดอายุสัญญาแล้ว ผู้ให้เช่าไม่ประสงค์จะให้ผู้เช่าเช่าพื้นที่
อีกต่อไป ผู ้ให้เช่าต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู ้เช่าทราบก่อนครบกำหนด
ระยะเวลาตามสัญญาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
- เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่านี้แล้ว  และไม่มีการต่อระยะเวลาการเช่า หรือไม่ว่าสัญญาเช่าสิ้นสุดลงด้วย

เหตุใดๆ ผู้เช่ายินยอมให้อาคารโรงงาน และสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่สร้างบนที่ดินที่เช่าก่อนและ/หรือภายใน
ระยะเวลาที่เช่าตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าทั้งสิ้น โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องชำระค่าสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว 
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เว้นแต่หาก ผู้ให้เช่าไม่ประสงค์จะได้กรรมสิทธิ์จากสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวที่ผู้เช่าได้ทำการก่อสร้างไว้ จะ
สามารถเรียกให้ผู้เช่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเองก็ได้  

- กรณีสัญญาสิ้นสุดลงด้วยผู้ให้เช่าตกเป็นผู้ผิดสัญญา ผู้ให้เช่าต้องชำระค่าก่อสร้ างอาคารโรงงาน 
และสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่ผู้เช่าได้ก่อสร้างต่อเติมขึ้นมาก่อนและ/หรือภายในเวลาที่เช่า ให้แก่ผู้เช่าในราคา
ตลาด และ/หรือราคาที ่ประเมินโดยผู ้ประเมินราคาอิสระที ่ได้ร ับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งคู่สัญญาตกลงเห็นชอบร่วมกันคัดเลือกผู้
ประเมินราคา  

 

สญัญาเชา่ทีด่นิ โรงงานคลอง 13 

สรปุสาระสำคญัของสญัญา 
คู่สัญญา 

 
ความสัมพันธ์ของคู่สัญญากับ
บริษัท 
 

ผู้เช่า :      บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) 
ผู้ให้เช่า :  คณะบุคคลรักอริยะพงศ์ 
ประกอบด้วยบุคคล 6 ท่าน ได้แก่ นายอนันท์ ร ักอริยะพงศ์ นายอดิศักดิ์ ร ักอริยะพงศ์ นางสมนึก       
ไอศูรย์พิศาลศิริ นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และนายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ 
ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทซึ่งถือหุ้นบริษัทรวมกันร้อยละ 75.07 ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า ที่ดินเปล่า โฉนดเลขที่ 208, 146943, 146944 และ 146945 
เนื้อที่ดิน 97 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ถนนทางหลวงชนบท ปท.3012 (เลียบคลอง 13 ฝั่งตะวันตก) 
ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 

อายุสัญญาเช่า 20 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 30 กันยายน 2576 
อัตราค่าเช่า อัตราค่าเช่าในปีที่ 7 (เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 172,303 บาท และ 

อัตราค่าเช่าในปีที่ 8 (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 175,749 บาท  

วิธีการกำหนดอัตราค่าเช่า อ้างอิงจากการประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ โดยมีอัตราค่าเช่าต่อปีเริ่มต้นในปีแรกเท่ากับร้อย
ละ 5  ของราคาประเมินที่ดิน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 ต่อปี ตลอดอายุของสัญญาเช่า  

ราคาประเมิน ที่ดิน : 61.20 ล้านบาท 
- ชื่อผู้ประเมินราคาอิสระ - 
วันที่ประเมินราคา 

บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด  
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 

เงื่อนไขของสัญญาเช่าที่สำคัญ 
 

- เมื่อพ้นระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ในสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้เช่าตกลงว่า หากผู้เช่าประสงค์จะซ้ือทรัพย์สินที่
เช่าจากผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าจะขายทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้เช่า โดยผู้ให้เช่าและผู้เช่าจะเลือกผู้ประเมินราคา
อิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฝ่ายละ
หนึ่งราย และให้ใช้ราคาเฉลี่ยของราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระทั้งสองราย ( “ราคาประเมิน
เฉล่ีย”) เป็นราคาในการซ้ือขายทรัพย์สินที่เช่า  
- ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่าตกลงจะไม่นำสถานที่ที่เช่าไปขายให้แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทั้งสิ้น และหากผู้ให้เช่าประสงค์จะขายที่ดินที่ให้เช่าและสิ่งปลูกสร้างของผู้ให้เช่าบนที่ดิน
ดังกล่าว (ถ้ามี) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า 20 ปี ตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ปี ก่อนครบระยะเวลาการเช่าตามสัญญา ทั้งนี้ การ
ที่ผู้ให้เช่าแจ้งให้ผู้เช่าทราบไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้เช่าในการซ้ือทรัพย์สินที่เช่าจากผู้ให้เช่า 
- เมื่อครบระยะเวลาการเช่า 20 ปี แล้ว ผู้ให้เช่าจะต้องเสนอขายทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ ผู้เช่าหรือเสนอให้ผู้

เช่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อ โดยหากผู้ให้เช่าเลือกที่จะเสนอขายทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้เช่า จะต้องเสนอขาย
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ในราคาประเมินเฉล่ีย (ราคาซ้ือขายให้คำนวณเฉพาะที่ดินไม่รวมสิ่งปลูกสร้างในทรัพย์สินที่เช่า) หากผู้
เช่าปฏิเสธที่จะซ้ือทรัพย์สินที่เช่า หรือไม่ตอบรับคำเสนอของผู้ให้เช่าภายใน 60 วันนับแตว่ันที่ได้รับคำเสนอ 
ผู้ให้เช่า จึงจะมีสิทธิขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้ให้เช่าบนที่ดินดังกล่าว(ถ้ามี)ให้แก่บุคคลอื่นเมื่อครบ
ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ตามสัญญาแล้ว 
- หากผู้ให้เช่าเลือกให้ผู้เช่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อ ผู้ให้เช่าจะต้องเสนอให้ผู้เช่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อโดยผู้ให้

เช่าและผู้เช่าจะตกลงระยะเวลาการเช่า อัตราค่าเช่า ข้อกำหนด และเงื่อนไขการเช่าร่วมกัน ทั้งนี้ ผู้ให้เช่า
ต้องเสนอให้เช่าทรัพย์สินที่เช่าแก่ ผู้เช่าก่อนบุคคลอื่น 
- ผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญานี้ได้ โดยผู้เช่าบอกกล่าวให้ผู้ให้

เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ผู้ให้เช่าไม่สามารถบอกเลิกสัญญาก่อนครบ
กำหนดระยะเวลาได้  
- เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่านี้แล้ว และผู้เช่ามิได้ตกลงซ้ือทรัพย์สินที่เช่า หรือไม่มีการต่อระยะเวลาการ

เช่า หรือไม่ว่าสัญญาเช่าสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดๆ เว้นแต่กรณีผู้ให้เช่าผิดสัญญา ผู้เช่ายินยอมให้อาคาร
โรงงาน และสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่สร้างบนที่ดินที่เช่าก่อนและ/หรือภายในระยะเวลาที่เช่าตกเป็นกรรมสิทธิ์
ของผู้ให้เช่าทั้งสิ้น โดยที่ผู้ให้เช่าไม่ต้องชำระราคาค่าสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว  เว้นแต่หากผู้ให้เช่ าไม่
ประสงค์จะได้กรรมสิทธิ์จากสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวที่ผู้เช่าได้ทำการก่อสร้างไว้ จะสามารถเรียกให้ผู้เช่า
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเองก็ได้ 
- กรณีสัญญาสิ้นสุดลงด้วยผู้ให้เช่าตกเป็นผู้ผิดสัญญา ผู้ให้เช่าต้องชำระค่าก่อสร้างอาคาร โรงงาน และ

สิ่งก่อสร้างอื่นใดที่ผู้เช่าได้ก่อสร้างต่อเติมขึ้นมาก่อนและ/หรือภายในเวลาที่เช่าให้แก่ผู้เช่า ในราคา
ประเมินเฉล่ียสำหรับอาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว   

 

สัญญาเช่าอาคารสำนักงานรามคำแหง 

สรปุสาระสำคญัของสญัญา 
คู่สัญญา 
 

ผู้เช่า :      บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) 
ผู้ให้เช่า :  บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด 

ความสัมพันธ์ของคู่สัญญากับ
บริษัท 

 -ไม่มี- 

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า อาคาร เอส.พี. อาเขต ชั้น 3 เนื้อที่รวม 1,507.7 ตารางเมตร 
ตั้งอยู่เลขที่ 71 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

อายุสัญญาเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 สิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 15 กันยายน 2563 และต่ออายุสัญญาเช่า
อีก 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 สิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 15 กันยายน 2566 โดยไม่ได้ขึ้นค่าเช่า 
และเมื่อครบอายุสัญญาเช่า หากผู้เช่าตกลงจะเช่าสถานที่เช่าต่อไป คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเข้าทำสัญญา
ฉบับใหม่ โดยหากมีการปรับค่าเช่า และค่าบริการเพิ่มเติม ผู้ให้เช่าตกลงจะปรับค่าเช่าและค่าบริการไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของค่าเช่าและค่าบริการ 

อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 618,157 บาทต่อเดือน 
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สญัญาเชา่อาคารเกบ็สนิคา้ 

สรปุสาระสำคญัของสญัญา 
คู่สัญญา 
 

ผู้เช่า :      บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) 
ผู้ให้เช่า :  บริษัท สยามรุ่งเรือง อินเตอร์เทรด จำกัด 

ความสัมพันธ์ของคู่สัญญากับ
บริษัท 

 -ไม่มี- 

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า อาคารพื้นที่ทั้งหมด 3,880 ตารางเมตร 
ตั้งอยู่เลขที่ 18/1 หมู่ 4 ถนนเลียบคลองสิบ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

อายุสัญญาเช่า 1 ปี 7 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 สิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 31 มีนาคม 2564  
อัตราค่าเช่า 150,000 บาทต่อเดือน  

 
4.3.1.2 สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย 

คูส่ญัญา /  
ความสมัพนัธก์บับรษิทั 

สาระสำคญัของบรกิารตามสญัญา ระยะเวลาสญัญา 

1. สัญญาระหว่างบริษัท (“เจ้าของสินค้า”) 
กับบริษัท แมส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  (“ผู้จัด
จำหน่าย”) 

ความสัมพันธ์กับบริษัท:  -ไม่มี - 

บริษัทขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทตามที่กำหนด
ในสัญญาให้แก่ผู้จ ัดจำหน่าย  เพื ่อนำไปจัด
จำหน่ายในร้านค้าปลีกและขายส่งในประเทศที่
เป็น Traditional Trade และไม่ใช่ Chain Store 
โดยผู้จัดจำหน่ายจะได้รับค่าตอบแทนเป็นร้อย
ละของราคาขายสินค้าให้ร้านค้าส่ง 

ระยะเวลา 2 ป ี  (ว ันท ี ่  7 เมษายน 2552 –              
6 เมษายน 2554) และสามารถต่ออาย ุโดย
อัตโนมัติ งวดละ 2 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน
สัญญา 

2. สัญญาระหว่างบริษัท (“เจ้าของสินค้า”) 
กับบริษัท เดอเบล จำกัด (“ผู้จัด
จำหน่าย”) 

ความสัมพันธ์กับบริษัท:  -ไม่มี - 

บริษัทขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทตามที่กำหนด
ในสัญญาให้แก่ผู้จัดจำหน่าย  เพื่อนำไปจัด
จำหน่ายในร ้านค้าปลีกและร ้านค้าส ่งใน
ปร ะ เ ทศท ี ่ ไ ม ่ ใ ช ่  Chain Store โ ด ยผ ู ้ จัด
จำหน่ายจะได้รับค่าตอบแทนเป็นร้อยละของ
ราคาขายสินค้าให้ร้านค้าส่ง  

ระยะเวลา 3 ปี (วันที่ 10 ตุลาคม 2556 – 9 
ต ุลาคม 2559)  และสามารถต่ออายุโดย
อัตโนมัติ งวดละ 3 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน
สัญญา 

 
4.3.2 การประกนัภัยทรพัยส์นิ 

บริษัทได้ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน รวมถึงการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก สำหรับสำนักงานบางชัน, โรงงาน
คลอง 13, สำนักงานรามคำแหง, โกดังสินค้าคลอง 10, โกดังสินค้าคลอง 15 และคลัง JWD ทุนประกันรวมทั้งสิ้น 1,557.70 ล้านบาท 
ซ่ึงครอบคลุมมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินที่ทำประกันภัยดังกล่าว และทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทุน
ประกัน 20 ล้านบาท รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

ประเภทกรมธรรม ์ บรษิทัประกนั ทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภัย 
ทนุประกนั 
(ลา้นบาท) 

ระยะเวลา
ประกนัภัย 

ผูเ้อาประกนัภัย 

1. กรมธรรม์ประกันภัย
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 
 
 
 
 

บริษัท 
ทิพยประกันภัย 
จำกัด (มหาชน) 

เลขที่ 8,18,19 หมู่ 7 ตำบลพืชอุดม           
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150, 
เลขที่ 9/3 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย 
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230,  
สำนกังานรามคำแหง 71 ถนนรามคำแหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240,  

1,507.70* 31 ส.ค. 63 - 
31 ส.ค. 64 

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด 
(มหาชน) 

 
 
 
  



35 
 
 

ประเภทกรมธรรม ์ บรษิทัประกนั ทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภัย ทนุประกนั 
(ลา้นบาท) 

ระยะเวลา
ประกนัภัย 

ผูเ้อาประกนัภัย 

 
 
 
  

คลงัสนิคา้คลอง 10 เลขที่ 18/1 หมู่ 4           
ถนนเลียบคลอง 10 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอ
ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150, คลงัสนิคา้
คลอง 15 อาคารหมายเลข 1 เลขที่ 53 หมู่ 4 
ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
26120 และคลงัสนิคา้ JWD เลขที่ 99/3 หมู่ที่ 11 
ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอ
เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ความคุม้ครอง 
- สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก) รวม

ส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร ฯลฯ  
- เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้ง อุปกรณ์

เครื่องใช้สำนักงาน 
- เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์  
- สต๊อกสินค้าสำเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต 

วัตถุดิบ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ 
- สถานีไฟฟ้าย่อย 
ขยายความคุม้ครอง  
-  การแตกหักโดยอุบัติเหตุของกระจก 
-  การถูกลักทรัพย์ที่ไม่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ 
- ความสูญเสียหรือเสียหายจากการหยุดชะงัก

ของเครื่องจักร 
-  ความสูญเสียหรือเสียหายต่ออุปกรณ์

อิเล็คทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เนื่องมาจาก
อุบัติเหตุจาก ปัจจัยภายนอกอื่นๆ และการ
โจรกรรม 

-  ความสูญเสียหรือเสียหายของเงินสด  
-  ความเสียหายต่อทรัพย์สินเคล่ือนที่ ที่อยู่

ภายนอกอาคารหรืออยู่ในที่โล่ง คุ้มครองความ
เสียหายโดยมีสาเหตุมาจาก ลม ฝน ลูกเห็บ   
น้ำท่วม ทราย หรือฝุ่น 

-  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 50.00* 
*หมายเหตุ : จำกัดความคุ้มครอง กรณีที่เกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายจากภัยน้ำท่วม วงเงินไม่เกิน 450.00 ล้านบาท และภัยต่อเคร่ืองใช้ไฟฟ้า วงเงิน

ไม่เกิน 50.00 ล้านบาท ต่อคร้ังและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 
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4.4 เครือ่งหมายการคา้ทีใ่ช้ในการประกอบธรุกจิ  
บริษัทเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือตราสินค้า (Brand Logo) ซ่ึงได้จดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวง

พาณิชย์ ได้แก่ “เซ็ปเป้” “บิวติ ดริ๊งค์” “โมกุ โมกุ” เป็นต้น โดยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่ละเครื่องหมายมีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียนและสามารถต่ออายุได้คราวละ 10 ปี และบริษัทยังมีเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ และ
สหรัฐอเมริกา ได้แก่ “Mogu Mogu” เป็นต้น  

บริษัทจะทำการต่ออายุเครื่องหมายการค้า เมื่อถึงกำหนดเวลาต่ออายุ นอกจากนี้ เมื่อบริษัทมีการออกผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา
สินค้าใหม่ๆ บริษัทหรือบริษัทย่อยจะดำเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ตามความเหมาะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท
เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่สำคัญ ได้แก่ 
 

ลำดบัที ่ รปูเครือ่งหมายการคา้ เจา้ของกรรมสทิธิ ์ เลขทะเบยีน  
(ประเทศที่จดทะเบยีน) 

ระยะเวลา 

1 

 

บริษัท ค343965 

(ไทย) 

15 ต.ค. 2553 - 12 ม.ค. 2563 
(อยู่ระหว่างการย่ืนต่ออายุ) 

2 

 

บริษัท ค326260 
(ไทย) 

31 ก.ค. 2552 - 30 ก.ค. 2572 

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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ลำดบัที ่ รปูเครือ่งหมายการคา้ เจา้ของกรรมสทิธิ ์ เลขทะเบยีน  
(ประเทศที่จดทะเบยีน) 

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. 2571 
 

11 
 

บริษัท    013443544  
(EU) 

10 พ.ย. 2557 - 10 พ.ย. 2567 

12 

 

บริษัท  007071053 
(EU) 

16 ก.ค. 2551 - 16 ก.ค. 2571 
 

13 

 

บริษัท   009705773 
(EU) 

02 ก.พ. 2554 - 2 ก.พ. 2564 

14 
   

บริษัท  4923794 
 (U.S.A.) 

05 พ.ย. 2557 - 5 พ.ย. 2567 

15 

 

บริษัท  4187527 
 (U.S.A.) 

03 ก.พ. 2554 - 3 ก.พ. 2564 
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4.5 เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้ 

บรษิทัย่อย 
วนัทีบ่รษิทั         
เขา้ลงทนุ 

ทนุชำระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

สดัสว่นการถอืหุน้
ของบรษิทั  
(รอ้ยละ) 

มลูคา่เงนิลงทนุ
ตามราคาทนุ  
(ลา้นบาท) 

สดัสว่นตอ่มลูคา่
สนิทรพัยร์วมของ

บรษิทั 
(รอ้ยละ) 

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

1 กรกฎาคม 
2556 

0.27 60.00 0.16 0.00 

2. บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
(“Sappe Holding”) 

8 พฤษภาคม 
2558 

290.00 100.00 290.00 7.95 

บรษิัทย่อยทางอ้อม 
1. Sappe Trading (Hong Kong) Company 

Limited  
   (“Sappe Trading Hong Kong”) 

23 มิถุนายน 
2558 

0.45 100.00 0.45 0.01 

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

11 ธันวาคม 
2558 

13.98 100.00 13.98 0.38 

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

1 พฤศจิกายน 
2559 

10.17 100.00 10.17 0.28 

4. บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด (“All Coco”)  
ซ่ึงมีบริษัทย่อย ดังนี้ 
- บริษัท ออล โคโค จำกัด 
- บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด 

1 กุมภาพนัธ์ 
2562 

168.00 51.00 196.35 5.38 

บรษิัทรว่มทางออ้ม 
1. บริษัท ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จำกัด 
(“ดาน่อน”) 

28 กุมภาพันธ์ 
2562 

200.00 25.00 50.00 1.37 

 
4.6 นโยบายการลงทนุในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 
บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่มีความเก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท ที่มีศักยภาพในการสร้างผลกำไรและมีโอกาสใน

การเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัท หรือเป็นธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัท โดยสามารถ
สนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความครบวงจรมากขึ้น หรือสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้แก่ธุรกิจของบริษัท  

บริษัทได้กำหนดนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน เพื่อให้สามารถ
ควบคุมดูแลการจัดการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท รวมทั้งมีมาตรการใน
การติดตามการบริหารของบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยหากเป็นการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะ
ควบคุมและกำหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ และเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้แทนของ
บริษัทมีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาไว้ สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัท
ไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุมมากนัก ทั้งนี้การจะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว บริษัทจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ 
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 ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยทางตรง 2 บริษัท โดยมีการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซ่ึงปัจจุบันบริษัทได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งบุคคลที่
มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการใน Sappe Holding ได้แก่ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต 
รักอริยะพงศ์ และนายอานุภาพ รักอริยะพงศ์  อย่างไรก็ตาม สำหรับ Sappe Europe s.r.o เนื่องด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายของประเทศ
สโลวาเกีย ที่กำหนดให้กรรมการที่จะดำรงตำแหน่งนั้น ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศสโลวาเกีย จึงทำให้การแต่งตั้งตัวแทนจากบริษัท
เพื่อเป็นกรรมการใน Sappe Europe s.r.o ตามนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีความยุ่งยากในทาง
ปฏิบัติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้อนุมัติการกำหนดกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการและตารางอำนาจดำเนินการของ  Sappe 
Europe s.r.o เพื่อให้คณะกรรมการของ Sappe Europe s.r.o ยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อให้บริษัทใช้เป็นมาตรการเพื่อกำกับดแูล 
Sappe Europe s.r.o ได้ทันที 
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5. ขอ้พพิาททางกฎหมาย 

 
บริษัทถูกบริษัท นำเข้า และส่งออก ปักกิ่งตงฟางคว่ายฉวน จำกัด ฟ้องเป็นจำเลยในคดีแพ่งเรื่องผิดสัญญาตัวแทน

จำหน่าย และสัญญาส่งเสริมการตลาด ณ ศาลประชาชนเขตเฟิงถายกรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 
เรียกร้องจำนวนเงิน 3,150,000 หยวน (ประมาณ 15 ล้านบาท) ต่อมาศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษายกฟ้องในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 
ส่งผลให้บริษัทไม่จำต้องชำระเงินตามที่บริษัท นำเข้า และส่งออกปักก่ิงตงฟางคว่ายฉวน จำกัดเรียกร้อง 

ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์โดยบริษัท นำเข้า และส่งออก ปักก่ิงตงฟางคว่ายฉวน จำกัด 
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6. ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูสำคญัอืน่ 

 
บริษัท : บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพ   
ที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน : 1)  สำนักงานใหญ่  

  เลขที่ 9/3 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอยเสรีไทย 56 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 

  2)  สำนักงานสาขา และโรงงาน 
  เลขที่ 8 หมู่ที่ 7 ถนนทางหลวงชนบท ปท.3012 (เลียบคลอง 13 ฝั่งตะวันตก) ตำบลพืชอุดม 

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 
  3)  สำนักงานสาขา 

เลขที่ 71 อาคาร S.P. Arcade ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
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 แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 308,438,080 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  
ทุนชำระแล้ว                     : 304,378,080 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 304,378,080  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

  
6.1 ขอ้มูลบรษิทัยอ่ยทางตรง บรษิทัยอ่ยทางออ้ม และบรษิทัรว่มทางออ้ม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีบริษัทย่อยทางตรงทั้งหมด 2 แห่ง บริษัทย่อยทางอ้อมทั้งหมด 6 แห่ง และบริษัท
ร่วมทางอ้อม 1 แห่ง ดังนี้ 

 
บริษัทย่อยทางตรง 

 1)  Sappe Europe s.r.o: จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสโลวาเกีย ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพใน
แถบประเทศยุโรป  
สำนักงาน : Golánova 3140/5 Bratislava 821 03 
มูลค่าหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว :  6,639 ยูโร (ประมาณ 0.27 ล้านบาท) 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ 
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ : ร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 
 
2)  บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด: จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการด้านบริหาร
จัดการแก่บริษัทในเครือ  
สำนักงาน  : เลขที่ 8 หมู่ 7 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
ทุนจดทะเบียน  : 290,000,000 บาท  
มูลค่าหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว  : 290,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน  
ราคาต่อหุ้น  : 10 บาท 
ชนิดของหุ้น  : หุ้นสามัญ 
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ  : ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 

mailto:ir@sappe.com
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บริษัทย่อยทางอ้อม 
1)  Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited : จดทะเบียนจัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และจัดจำหน่ายสินค้า 
สำนักงาน : RM 907, 9/F KENBO COMM BLDG, 335-339 QUEEN'S RD, WEST, HK 
ทุนจดทะเบียน : 100,000 ดอลล่าร์ฮ่องกง (ประมาณ 0.45 ล้านบาท) 
มูลค่าหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว : 100,000 ดอลล่าร์ฮ่องกง คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 
ราคาต่อหุ้น : 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ 
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ : บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท)  
  ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 
 
2) Sappe Hong Kong Company Limited : จดทะเบียนจัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ 
สำนักงาน : RM 907, 9/F KENBO COMM BLDG, 335-339 QUEEN'S RD,  
   WEST, HK 
ทุนจดทะเบียน : 3,000,000 ดอลล่าร์ฮ่องกง (ประมาณ 13.98 ล้านบาท) 
มูลค่าหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว : 3,000,000 ดอลล่าร์ฮ่องกง คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 
ราคาต่อหุ้น : 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ  
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ : บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท)  
  ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 
 
3)  Sappe Trading (Shanghai) Company Limited : จดทะเบียนจัดตั ้งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินธุรกิจ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
สำนักงาน : Room 806,8/F ,Building#2 , 55 Meisheng Road, China (Shanghai)  
ทุนจดทะเบียน : 2,000,000 หยวน  (ประมาณ 10.17 ล้านบาท)  
มูลค่าหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว : ยังไม่ได้ชำระทุนจดทะเบียน 
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ : Sappe Hong Kong Company Limited ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  

  เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100)  
  ถือหุ้นร้อยละ 100  
 

4)  บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด : จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว 
ภายใต้ย่ีห้อสินค้าออล โคโค 
สำนักงาน : เลขที่ 139/6  หมู่ 2 ตำบลหลักสาม  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
ทุนจดทะเบียน : 168,000,000 บาท 
มูลค่าหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว : 168,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 
ราคาต่อหุ้น : 100 บาท 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ 
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ : บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท)  
  ถือหุ้นร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 
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5)   บริษัท ออล โคโค จำกัด : จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ภายใต้ย่ีห้อ
สินค้าออล โคโค 
สำนักงาน : เลขที่ 98/38  หมู่ 6 ตำบลบางเมืองใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  
ทุนจดทะเบียน                 : 15,000,000 บาท  
มูลค่าหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว : 15,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  100 ของทุนจดทะเบียน  
ราคาต่อหุ้น : 100 บาท  
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ  
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ : บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท) ถือหุ้นร้อยละ 100  
  ของจำนวนหุ้นทั้งหมด  
 
6)   บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด : จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจจัดหาและจำหน่ายมะพร้าวสดในประเทศ  
สำนักงาน  : เลขที่ 98/38 หมู่ 6 ตำบลบางเมืองใหม่  อำภอเมืองสมุทรปราการ  
   จังหวัดสมุทรปราการ  
ทุนจดทะเบียน                      : 2,430,000 บาท  
มูลค่าหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว : 2,430,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน  
ราคาต่อหุ้น                         : 100 บาท  
ชนิดของหุ้น                     : หุ้นสามัญ  
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ         : บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท) ถือหุ้นร้อยละ 100  
  ของจำนวนหุ้นทั้งหมด  
 
บริษัทร่วมทางอ้อม 
1) บริษัท ดาน่อน เซ็ปเป ้เบฟเวอเรจส ์จำกัด : จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจพัฒนา ผลิต ทำการตลาด และ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในประเทศไทย 
สำนักงาน : เลขที่ 71 อาคาร S.P. Arcade ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  
ทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บาท  
มูลค่าหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว : 200,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน  
ราคาต่อหุ้น                         : 100 บาท  
ชนิดของหุ้น                     : หุ้นสามัญ  
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ         : บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท) ถือหุ้น

ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด  
6.2  บคุคลอา้งองิ 

1) นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์  
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ :  02-009-9000  
โทรสาร : 02-009-9992 
เว็บไซต์ : http://www.set.or.th/tsd 

 
2) ผูส้อบบญัชี  
1.  นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง เลขทะเบียนผู้สอบ                 4409  
2.  นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์           เลขทะเบียนผู้สอบ                 8509                         
3.  นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล       เลขทะเบียนผู้สอบ                 5752  
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บรษิทั เคพเีอม็จี ภมูไิชย สอบบัญช ีจำกดั (“KPMG”)   
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ชั้น 50 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ :  02-677-2000  
โทรสาร : 02-677-2222 
เว็บไซต์ : http://www.kpmg.com/th 

 
3) ผูป้ระสานงาน  
10. เลขานุการบริษัท : นางสาวสุธาทิพย์ จันทรังษี 

โทรศัพท์ : 02-319-4949 ต่อ 9709 
E-mail : comsec@sappe.com 

2. ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท : นางสาวพิมลมาศ ฉวีวรณ์ 
 โทรศัพท์ : 02-319-4949 ต่อ 2503   

E-mail : comsec@sappe.com 
3. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : นายชินวิทย์ เลิศบรรณพงษ์   
 โทรศัพท์ : 02-319-4949 ต่อ 1805   
 E-mail : ir@sappe.com  
 

6.3  ขอ้มูลสำคญัอืน่        
-ไม่มี- 
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สว่นที ่2 
การจดัการและการกำกบัดแูลกจิการ 

7.  ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ 

 
7.1 หลกัทรพัยข์องบรษิทั 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 308,438,080 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 304,378,080 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 304,378,080  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
 
7.2 ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

ลำดบัที ่ ชื่อผูถ้อืหุน้ จำนวนหุน้ 
สดัสว่น (%) ของ
จำนวนหุน้ทัง้หมด 

1 นางสาวปิยจิต  รักอริยะพงศ์ 54,260,223          17.83  
2 นายอดิศักดิ์  รักอริยะพงศ์ 52,239,257          17.16  
3 นายอานุภาพ  รักอริยะพงศ์ 46,736,574          15.35  
4 นายธนรัตน์  รักอริยะพงศ์ 45,649,642          15.00  
5 UBS AG SINGAPORE BRANCH  

โดยนายอานุภาพ  รักอริยะพงศ์ และ นายธนรัตน์  รักอริยะพงศ์ 
20,000,000 

           6.57  
6 DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG0900121752  11,030,000            3.62  
7 นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ 4,950,392            1.63  
8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,724,361            1.55  
9 นางสมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ 4,665,632            1.53  
10 สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด 2,625,700            0.86  

รวม 246,881,781 81.10 
  

ผูถ้อืหุน้รายใหญท่ีโ่ดยพฤตกิารณม์อีทิธผิลตอ่การกำหนดนโยบายการจดัการหรอืการดำเนนิการของบรษิทัอยา่งมี
นยัสำคัญ 

ด้วยครอบครัวรักอริยะพงศ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จึงมีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงาน
ของบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ซ่ึงดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัทจำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ และนายอนันท์      
รักอริยะพงศ์ จากกรรมการบริษัททั้งหมด 10 คน 
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สรปุรายการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร ระหวา่งวนัที ่1 มกราคม 2563 – วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มดีงันี ้
 

ลำดบั ชื่อกรรมการ / ผูบ้รหิาร ตำแหนง่ 
จำนวนหุน้ทีถ่ือครองคดิเปน็สดัสว่นรอ้ยละ 

หมายเหต ุ
1 มกราคม 2563 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธนัวาคม 2563 

1 นายนที                   อ่อนอิน ประธานกรรมการ 0.00 0.00 0.00 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นางญาตา อ่อนอิน 
(คู่สมรส) ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 0.00 ลดลงจาก
วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ร้อยละ 0.03 

2 นายอดิศักดิ์             รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการและ 
ประธานกรรมการบริหาร 

17.16 0.00 17.16  

3 นายอนันท์  รักอริยะพงศ์ กรรมการ และประธานบริษัท 1.63 0.00 1.63  
4 นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการและ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
17.83 0.00 17.83 ได้รับหุ้นตามโครงการ SAPPE-WA2 

5 นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  15.35 0.00 15.35 ได้รับหุ้นตามโครงการ SAPPE-WA2 
6 นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล กรรมการอิสระ 0.00 0.00 0.00  
7 นายธนา  เธียรอัจฉริยะ กรรมการอิสระ  0.00 0.00 0.00  
8 นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
0.00 0.00 0.00  

9 นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

0.02 0.00 0.02  

10 นายสุรัตน์  ประลองศิลป์ กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

0.00 0.00 0.00  

11 นางสาวสุธาทพิย์     จันทรังษี เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายการเงิน-New Business 

Partnership 

0.002 (0.002) 0.00  

 



47 
 

7.3 การออกหลกัทรพัยอ์ืน่ 
• ใบสำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั 
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 บริษัทไดร้ับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น

สามัญของบริษัท ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้ให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ) และ
พนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2  (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ 2” หรือ “SAPPE-WA2”) จำนวน 4,070,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ สรุปได้ดังนี้ 

 
ประเภทและชนดิของใบสำคญัแสดงสทิธทิี่
เสนอขาย 
 

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่
ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 
(SAPPE-WA2) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถเปล่ียนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทาง
มรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย  

จำนวนใบสำคัญแสดงสทิธทิีเ่สนอขาย 4,070,000 หน่วย  
วนัทีอ่อกใบสำคญัแสดงสทิธ ิ 15 พฤษภาคม 2561 
อายขุองใบสำคญัแสดงสทิธ ิ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ   
จำนวนหุน้สามญัทีจ่ดัสรรเพือ่รองรบัการใช้
สทิธ ิ

ไม่เกิน 4,070,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.34 ของจำนวนหุ้น
ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย 0 บาท (ศูนย์บาท)  
วธิกีารจดัสรร จัดสรรโดยตรงให้แก่ผู้บริหาร  และพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซ้ือหลักทรัพย์ 

ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. มีสถานะเป็นพนักงานของบริษัทในระดับ Division Manager ขึ้นไป 

2. มีสถานะเป็นพนักงานของบริษัท ณ วันที่จัดสรรใบสำคัญ มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 
ปี นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 

3. ได้รับผลประเมินการทำงานของบริษัท ประจำปี 2560 ตั้งแต่ระดับ rating 2 (ไม่น้อยกว่า
กลุ่มค่าเฉล่ียขององค์กร) เป็นต้นไป 

สำหรับบุคลากรท ี ่ไม่มีคุณสมบัติครบทั ้ง 3 ข้อ แต่คณะกรรมบร ิหาร (executive 
committee) พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นพนักงานที่มีศักยภาพและมีความสำคัญต่อองค์กร 
สามารถพิจารณาอนุมัติได้โดยต้องเป็นมติเอกฉันท์  
ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายจะได้รับ ไม่จำเป็นต้องมี
จำนวนเท่ากัน ขึ ้นอยู ่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ อายุงาน ผลงาน 
ความสามารถ ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ทำให้แก่บริษัทในอนาคต โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีสิทธิจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทให้กับพนักงานแต่ละรายดังกล่าว 

อัตราการใชส้ทิธ ิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้
สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธ ิ

ราคาใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั 20.56 บาท/หุ้น (ราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาตลาดร้อยละ 10) 
ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SAPPE-WA2 สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท

ฯ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนด นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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ระยะเวลา 
(เดือนที่) 

ใช้สิทธิได้ 
(ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ

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

 
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SAPPE-WA2 สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือน
มิถุนายน และเดือนธันวาคมของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ใบแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้
สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อๆ ไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หาก
ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูก
ยกเลิกและสิ้นผลไป 
สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงหากวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ ให้เล่ือนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวัน
ครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 

นายทะเบยีนใบสำคญัแสดงสทิธ ิ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
ตลาดรองของใบสำคญัแสดงสทิธ ิ -ไม่มี-  
ตลาดรองของหุน้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธิ
ตามใบสำคญัแสดงสทิธ ิ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  
ในปี 2563 ไม่มีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทประสงค์ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (ครั้งที่ 2)  ทั้งนี้ เมื่อปี 2562 มีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทใช้สิทธิไปแล้ว จำนวน 
10,000 หุ้น ดังนั้น ในปี 2563 คงเหลือหุ้นที่ยังรับรองการใช้สิทธิอีกจำนวน 4,060,000 หุ้น  
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7.4 นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 
 
บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 
บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ 

ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในแต่ละคราว อาจ
เปล่ียนแปลงได้ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง กระแสเงินสด 
ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย 
ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้บริษัทจะนำมติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไร
สมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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8.  โครงสรา้งการจดัการ 

โครงสรา้งการจดัการ (ณ วนัที่ 31  ธนัวาคม  2563)  

 
หมายเหตุ:    1 บริษัทว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรช่ัน จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 เป็นรายไตรมาส 
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โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร โดย
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

8.1 คณะกรรมการบรษิทั 
8.1.1 โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในด้าน Business Knowledge, 

Accounting & Finance, Management, Business Strategy และ Corporate Governance และมีคุณสมบัติสอดคล้องตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องเป็นบุคคลที่สามารถอุทิศตนและเวลาเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่  

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย 
ชื่อ ตำแหนง่ 

1. นายนที อ่อนอิน ประธานกรรมการ 
2. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการ 
3. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ กรรมการ 
4. นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ กรรมการ 
5. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการ 
6. นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล กรรมการอิสระ 
7. นายธนา เธียรอัจฉริยะ กรรมการอิสระ 
8. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
9. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
10. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 
โดยมีนางสาวสุธาทิพย์ จันทรังษี ผู ้ช่วยผู ้อำนวยการฝ่าย  Finance – New Business Partnership ปฏิบัติหน้าที่ 

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ มีกรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร 6 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน โดยจำนวนของกรรมการอิสระเป็นจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มอียู่
ทั้งหมด  

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเป็นปัจจัย
สำคัญหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท โดยความหลากหลายไม่จำกัดเฉพาะในเรื่อง
เพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ ดังนั้นในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซี่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความ
หลากหลายมาประกอบด้วย 

 
ทั้งนี้  รายชื่อ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้น ของกรรมการทั้งหมดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2563 นี้แล้ว 
 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 
นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อ

ร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท 
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ในกรณีที่เป็นการลงนามในสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าตลอดจนดำเนินการใดๆ ทั้งปวงเท่าที่
จำเป็นและเก่ียวข้องกับสัญญาดังกล่าวจนเสร็จการ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการจดทะเบียนสัญญาดังกล่าวกับหน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้องและลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกับการจดทะเบียนนั้น ให้นายนที อ่อนอิน ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท 

 
วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออก

ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้  
 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา 
บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม

คณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีจำเป็นกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการได้ ในปี 2563 
คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยมีรายละเอียดจำนวนครั้งที่กรรมการได้เข้าร่วมประชุมดังนี้ 

 

ชื่อ ตำแหนง่ 
การเขา้รว่มประชมุ /                

การประชมุทัง้หมด (ครัง้) 
1. นายนที  อ่อนอิน ประธานกรรมการ 10/10 
2. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการ 10/10 
3. นายอนันท์   รักอริยะพงศ์ กรรมการ 10/10 
4. นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ กรรมการ 9/10 
5. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการ 10/10 
6. นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล กรรมการอิสระ 10/10 
7. นายธนา                  เธียรอัจฉริยะ กรรมการอิสระ 10/10 
8. นายผดุงเดช             อินทรลักษณ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 10/10 
9. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 9/10 
10. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 10/10 

 
 
ในปี 2563 บริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการบริษัททุก

ท่านทราบในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 เพื่อให้ทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ  

 เพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายและการบริหารงานของบริษัทแยกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทจึง
กำหนดให้ประธานมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

1. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้
กรรมการซักถามและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติในที่ประชุม 

2. ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยส่งหนังสือนัด
ประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องใน
เรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการ 
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3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

4. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื ่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ 

5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน 
 

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท   
คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ

ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท โดยรวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้ 

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท 
โดยบริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู ้ถือหุ ้นรวมทั้งวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร และต้องไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท  

2. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะเมื่อมีการพิจารณาลงมติ
ในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ รายการที่มีนัยสำคัญควรรวมถึง รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบ
สำคัญต่อบริษัท รายการซ้ือหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เก่ียวโยงกันตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ และการกำหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยง
ของกิจการบริษัท เป็นต้น 

3. ดูแลให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใสเก่ียวกับการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เ ก่ียวโยงกัน
ของบริษัท และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มี
กระบวนการอนุมัติรายการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อีกทั้งกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

4. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการ
จัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. จัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้องเพื่ อแสดงฐานะการเงินและผลการ
ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

6. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแล 
(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

7. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับ
ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร 

8. พิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ตลอดจนค่าตอบแทนของคณะ
กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง  

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการ
บริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณา
และอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้น
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว  
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ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่น
ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน  

9. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 
 ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าว สามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่
ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัท
ย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน และ
รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ 
อื่นใดของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

10. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็น
ส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนประกาศกำหนด 

11. กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้น
เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอก
ให้แจ้งในสาระสำคัญตามที่กำหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดย
ตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น 

12. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผู้บริหาร ใช้ข้อมูลภายในของ
บริษัท และของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อ
บริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

13. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้บรษิัท
ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
และหลีกเล่ียงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว  
 

8.2 คณะกรรมการชดุย่อย 
8.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย 

ชื่อ ตำแหนง่ 
1. นายผดุงเดช  อินทรลักษณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสาวกัลณิการ์  ตริยางกูรศรี กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสุรัตน์  ประลองศิลป์ กรรมการตรวจสอบ 

 
โดยมีนางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทาน ความ

น่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีนางสาวสุธาทิพย์ จันทรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Finance – New Business Partnership ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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วาระการดำรงตำแหนง่ของกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ  3 ปี 

ซ่ึงมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ  และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม 

 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา  
บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส แต่ประธานกรรมการตรวจสอบ อาจเรียก

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี  หรือ ประธาน
กรรมการบริษัทให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน ตลอดจนกรณีที่บริษัทต้องเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยจำนวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมปรากฎ
ตามตารางด้านล่างนี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

ชื่อ ตำแหนง่ 
การเขา้รว่มประชมุ /  

การประชมุทัง้หมด (ครัง้) 
1. นายผดุงเดช  อินทรลักษณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
2. นางสาวกัลณิการ์  ตริยางกูรศรี กรรมการตรวจสอบ 4/4 
3. นายสุรัตน์  ประลองศิลป์ กรรมการตรวจสอบ 4/4 

 
ในปี 2563 บริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าตลอดทั ้งปี และแจ้งให้กรรมการ

ตรวจสอบทุกท่านทราบในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 เพื่อให้กรรมการตรวจสอบทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ขอบเขตอำนาจ หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ  

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอเลิกจ้างบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการ
บริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัท
ในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
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• ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
• ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
• ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
• ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
• จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 
• รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท 
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซ่ึงอาจ

มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

• รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
• การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน 
• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ 

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการ

ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
มาร่วมประชุมหารือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในเรื ่องที่เกี ่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การ
ปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวในกรณี
จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท การขอให้พนักงานของบริษัทส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี การมอบหมายให้
พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนกระทำการใดๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ใน
การตรวจสอบ รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ที่กล่าวแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยเท่าที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัท
ย่อย และเท่าที่อำนาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ดำเนินการได้ 

บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ของบริษัทประจำปี 2563 ซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกและไม่มีความเก่ียวข้องใดๆ กับบริษัท โดยทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม 
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8.2.2 คณะกรรมการบรหิาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 5 คน ดังนี้ 

ชื่อ ตำแหนง่ 
1. นายอดิศักดิ์  รักอริยะพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายอนันท์  รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 
3. นางสาวปิยจิต  รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 
4. นายอานุภาพ  รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 
5. นายธนรัตน์  รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 

 
โดยมีนางสาวสุธาทิพย์ จันทรังษี ผู ้ช่วยผู ้อำนวยการฝ่าย  Finance – New Business Partnership ปฏิบัติหน้าที่

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
 

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องพิจารณาจากประวัติการศึกษา และประสบการณ์การ

ประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยกรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่
กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท 
การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งซ่ึงมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน 

 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารในปีที่ผ่านมา 

การประชุมคณะกรรมการบริหารจะจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร แต่การประชุมตามปกติต้องจัดขึ้นอย่างน้อย
เดือนละหนึ่งครั้ง โดยให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถประชุมได้ ในกรณี
จำเป็นกรรมการบริหารตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการบริหารเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารได้   

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยมีรายละเอียดจำนวนครั้งที่กรรมการบริหารได้เข้าร่วมประชุมดังนี้ 

ชื่อ ตำแหนง่ 
การเขา้รว่มประชมุ /  

การประชมุทัง้หมด (ครัง้) 
1. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร  13/13 
2. นายอนันท์  รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 12/13 
3. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 13/13 
4. นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 13/13 
5. นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ กรรมการบริหาร 13/13 

 
ขอบเขตอำนาจ หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร  
คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเก่ียวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและ

งานบริหารของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่กล่ันกรองและกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน 
และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน
ของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปคณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังต่อไปนี้  
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 1. นำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท การขยาย
กิจการ การกำหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกล่ันกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหารเพื่อ
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป 

2.  ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้ เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 
เป้าหมายที่กำหนดไว้ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว 

4. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัทสำหรับระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี แต่
ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท แต่ไม่เกินสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกรณีที่ต้องใช้
ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกัน ยกเว้นที่ดิน และอาคารโรงงาน ต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  

5. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

6. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารขององค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง ว่าจ้าง โยกย้าย เลิกจ้าง กำหนดเงินค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งประธานกรรมการบรหิาร 
ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

7. มอีำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุม
ของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบ
อำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร 

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือ
มอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตาม
นิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกำหนด) มีส่วน
ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบรหิารไม่มี
อำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซ่ึงเป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกำหนด 

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
 

8.3 คณะผูบ้รหิาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร มีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย  

ชื่อ ตำแหนง่ 

1. นายอดิศักดิ์  รักอริยะพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายอนันท์  รักอริยะพงศ์ ประธานบริษัท 
3. นางสาวปิยจิต  รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
4. นายอานุภาพ  รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
5. นายวรพงศ์            เกียรติดำรงวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ขายและการตลาด 
6. นายอเนก              ลาภสุขสถิต ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 
7. นางญาตา             อ่อนอิน ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนานวัตกรรม 
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ขอบเขตอำนาจ หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของประธานบรษิทั 
1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน โดยมีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท 
2. อนุมัติการลงทุนในโครงการใหม่ โดยมีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท 
3. บริหารจัดการงานบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ การว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ประเมินผล ลงโทษ และให้พ้น

สภาพ ทั้งนี้ ต้องลงนามร่วมกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
4. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยต้องลงนามร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
5. พิจารณาการตัดจ่าย มีมูลค่าไม่เกิน 8 ล้านบาท โดยในการดำเนินการดังกล่าว ประธานบริษัทต้องรายงานให้

คณะกรรมการบริษัททราบเฉพาะรายการที่มีมูลค่าเกิน 5 แสนบาท 
6. อนุมัติการจ่ายเงินตามสัญญา หรือข้อตกลง (ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ) ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดวงเงิน 
7. อนุมัติการจัดเล้ียงรับรอง และการบริจาคเงิน มีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท 
8. อนุมัติการลงทุนด้านการเงินระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) 
9. อนุมัติการจัดหา การเข้าทำสัญญา และการดำเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดวงเงิน 
10. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท     
 

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริษัทนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือ
มอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เ ก่ียวข้อง
กำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง ซ่ึงประธาน
บริษัทไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซ่ึงเป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกำหนด  
 

ขอบเขตอำนาจ หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

1. เป็นผู้กำกับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท หากมีข้อสงสัยให้เป็นผู้วินิจฉัย 
หากมีเหตุผลความจำเป็นต้องแก้ไขระเบียบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

2. มีอำนาจในการออกคำสั่ง กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 
3. สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้ แต่ยังคงรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้รับมอบอำนาจช่วงนั้นด้วย 
4. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกับคณะกรรมการบริษัท และรับมาปฏิบัติบริหารจัดการ เพื่อให้ผลการ

ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
5. บริหารจัดการงานทุกๆ ด้าน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์ 
6. ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายต่างๆ สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
7. พัฒนาองค์กรให้มีผลการดำเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องเพื่อให้

องค์กรมีการเติบโตอย่างย่ังยืน 
8. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส  
9. ศึกษาโอกาสในการลงทุนโครงการใหม่ๆ ที่ดี โดยทำการศึกษาทางด้านเทคนิค และด้านการเงินอย่างเหมาะสม และ

ครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
10. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท 
11. ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/

หรือ คณะกรรมการบริหาร 
12. จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ 

บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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8.4 เลขานกุารบรษิทั 
คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งให้นางสาวสุธาทิพย์ จันทรังษี ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 

2561 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
เพื่อทำหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการ และผู้บริหารเก่ียวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้อง
ทราบ และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพทั ้งภายใน ได้แก่ ระหว่างประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที ่บริหาร ประธาน
กรรมการบริหาร หรือฝ่ายจัดการ และภายนอก ได้แก่ ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแล  

 

8.5 คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 
(1) คา่ตอบแทนทีเ่ปน็ตวัเงนิ 
(ก)  กรรมการ 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 ค่าตอบแทนรายปี   
(1)  ประธานกรรมการ   จำนวน  216,000 บาท (ต่อปี) 
(2)  กรรมการ    จำนวน 216,000 บาท (ต่อคนต่อปี) 
1.2 เบี้ยประชุม 
(1)  ประธานกรรมการ   จำนวน    25,000 บาท (ต่อครั้ง) 
(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ  จำนวน   25,000 บาท (ต่อครั้ง) 
(3)  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ จำนวน   20,000 บาท (ต่อคนต่อครั้ง) 

อัตราค่าตอบแทนรายปีเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเมื่อปีที่ผ่านมา ในขณะที่ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการเป็นอัตราเท่าเดิมจากปีที่ผ่านมา  
1.3 บำเหน็จกรรมการ  
พิจารณาจากผลกำไรสุทธิประจำปี 2563 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2563 คณะกรรมการได้พิจารณาให้

กำหนดบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวน 380,161 บาทต่อคน (คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จากงบการเงินรวม) 
 

ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้    

รายชื่อ 
ป ี2563 ป ี2562 

กรรมการ1 
บรษิทั 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

บำเหนจ็
กรรมการ 

กรรมการ 
บรษิทั 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

บำเหนจ็
กรรมการ 

1. นายนที อ่อนอิน 438,000 - 380,161  368,000 - 402,727  
2.นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ 388,000 - 380,161  328,000 - 402,727  
2. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ 388,000 - 380,161  328,000 - 402,727  
3. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 388,000 - 380,161  348,000 - 402,727  
4. นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ 368,000 - 380,161  348,000 - 402,727  
5. นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล 388,000 - 380,161  288,000 - 402,727  
6. นายธนา เธียรอัจฉริยะ 388,000 - 380,161  328,000 - 402,727  
7. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ 388,000    100,000 380,161  328,000 125,000 402,727  
8. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี 368,000 80,000 380,161  348,000 100,000 402,727  
9. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ 388,000 80,000 380,161  348,000 100,000 402,727  

รวม 3,890,000 260,000 3,801,610 3,360,000  325,000  4,027,270 
หมายเหตุ : 1 เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 จ่ายค่าตอบแทนในอัตราเดิม (14,000 บาท/คน/เดือน)  
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(ข) ผูบ้รหิาร  
ในปี 2562 – 2563 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ดังนี้ 

คา่ตอบแทน 
ป ี2563 ป ี2562 

จำนวนราย คา่ตอบแทน 
(ลา้นบาท) 

จำนวนราย คา่ตอบแทน 
(ลา้นบาท) 

เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์หลังออกจากงาน ประมาณการ
ผลประโยชน์ระยะสั้น  

6 58.72 6 62.22 

 
อนึ ่ง กรรมการและผู ้บริหารของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยทางอ้อมจะไม่ได้รับ

ค่าตอบแทนในการดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยทางอ้อมอีก 
 

(2) คา่ตอบแทนอืน่  
นอกจากนี้ บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่ ง
กรรมการ) และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SAPPE-WA2”) จำนวน 4,070,000 หน่วย โดยมีราคาเสนอ
ขาย 20.56 บาทต่อหน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มี
สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยสิทธิในการซ้ือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ
ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 

 

บคุลากร 
ก. จำนวนบคุลากร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 576 คน และ 532 คน (ไม่รวมกรรมการ

และผู้บริหารตามข้อ.ข ผู้บริหาร) โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้   

 จำนวนพนกังาน (คน) ณ วนัที ่
สายงาน 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 ประจำ ชัว่คราว ประจำ ชัว่คราว 
บรษิทั เซป็เป้ จำกดั (มหาชน) 532 45 503 73 
   วิจัยและพัฒนา 16 - 15 - 
   การตลาด-พัฒนาและออกแบบตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ 18 - 20 - 
   การตลาด-บริหารจัดการและจัดจำหน่าย 20 - 15 - 
   ขายในประเทศ 11 - 19 - 
   ธุรกิจต่างประเทศ 18 - 20 - 
   กลยุทธ์และการเงิน 30 - 34 - 
   สนับสนุนองค์กร  41 - 44 - 
   จัดส่งและคลังสินค้า 54 - 63 - 
   ปฏิบัติการ 318 45 268 73 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 - 5 - 
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 จำนวนพนกังาน (คน) ณ วนัที ่
สายงาน 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 ประจำ ชัว่คราว ประจำ ชัว่คราว 
บรษิทัยอ่ย - - - - 
Sappe Europe s.r.o.  - - - - 
บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  - - - - 
บรษิทัยอ่ยทางอ้อม 142 26 169 11 
Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited  - - - - 
Sappe Hong Kong Company Limited  - - - - 
Sappe Trading (Shanghai) Company Limited  - - - - 
บริษัท ออล  โคโค กรุ๊ป จำกัด 111 26 130 11 
บริษัท ออล โคโค จำกัด - - - - 
บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด 31 - 39 - 

 

สรปุจำนวนโดยแยกตาม สายงาน ดงันี ้(รวมกรรมการและผูบ้รหิารตามขอ้ ข.) 
 

สายงาน 
จำนวนพนกังานแยกตามสายงาน 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
จำนวน (คน) (%) จำนวน (คน) (%) 

สำนกังาน 153 28% 152 26% 
โรงงาน 385 72% 430 74% 

รวมทัง้สิน้ 538 100% 582 100% 
 

สรปุสดัสว่นพนกังานแยกตามเพศ อายุ  และ ระดบั มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

จำแนกตามเพศ 
จำนวนพนกังานแยกตามเพศ 

31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
จำนวน (คน) (%) จำนวน (คน) (%) 

ชาย 241 45% 257 44% 
หญงิ 297 55% 325 56% 

รวมทัง้สิน้ 538 100% 582 100% 
 

 
จำแนกตามอายพุนกังาน 

จำนวนพนกังานแยกตามอาย ุ
31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

จำนวน (คน) (%) จำนวน (คน) (%) 
นอ้ยกวา่ 30 ป ี 162 30% 232 40% 
30-50 ป ี  347 65% 330 57% 
มากกวา่ 50 ป ี 29 5% 20 3% 

รวมทัง้สิน้ 538 100% 582 100% 
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จำแนกตามระดบัตำแหนง่ 

จำนวนพนกังาน ตามระดบัตำแหนง่ 
31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

จำนวน (คน) (%) จำนวน (คน) (%) 
พนกังานทัว่ไป  420 78% 471 81% 
ผูจ้ดัการแผนก 93 17% 96 16% 
รองผูอ้ำนวยการ 18 3% 9 2% 
ผูอ้ำนวยการและสงูกวา่ 7 2% 6 1% 

รวมทัง้สิน้ 538 100% 582 100 
 

ข. คา่ตอบแทนพนกังาน 
ในปี  2562 และปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานรวมเป็นเงินจำนวน 368.51 ล้านบาท และ 370.53 ล้านบาท 

ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเล้ียงชีพ และอื่นๆ 
ค. กองทนุสำรองเลีย้งชพี  
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเล้ียงชีพเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ยูโอบี 

(ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้
บริษัทได้เริ่มสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีการออม และเพื่อ
สร้างหลักประกันให้กับพนักงานและครอบครัวในกรณีที่พนักงานเกษียณอายุ เสียชีวิต หรือ ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท ใน
ปี 2560 บริษัทมีการทบทวนสิทธิประโยชน์อัตราส่วนเงินสมทบส่วนของนายจ้าง โดยการปรับเพิ่มอัตราส่วนเงินสมทบตามอายุงานของ
พนักงาน  ดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทฯ ต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 

ง.  คา่ตอบแทนอืน่ 
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญของบริษัท ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ) และ
พนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SAPPE-WA2”) จำนวน 4,070,000 หน่วย โดยมีราคาเสนอขาย 20.56 บาทต่อ
หน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น 
เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยสิทธิในการซ้ือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ ายของ
เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 

นโยบายในการพฒันาบคุลากร 
“เรายึดมั่นใน พันธกิจของเราอยู่เสมอ ว่า We better people’s lives through our innovative spirits : เราจะทำให้ชีวิต

ของผู้คนดีขึ้น ผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา”  เราจึงให้ความสำคัญกับพนักงานของเราที่เปรียบเสมือน ครอบครัว เปรียบกับที่
ทำงานเป็นสวนสนุก  ทุกคนเป็นผู้เล่นเกมส์ที่มีความสนุกสนาน เรียกกันว่า “Sappe Players” ดังนั้น Sappe Players ของเรา จะต้องมี
ความสามารถที่พร้อมกับการทำงาน และมีมวลพลังที่มีความสนุกสนาน ที่ประกอบไปด้วย Dynamic Creative และ Fun เพราะในปีที่
ผ่านมาเราพบกับเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19  และยุค Disruption อย่างรุนแรง ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์อื่นๆ อีกมากมาย ที่เป็นสนาม
บทเรียนให้ได้เรียนรู้ได้อย่างดี เราไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถให้กับ Sappe Player ของเรา เราได้ปรับกระบวนการเรียนรู้
ในรูปแบบของการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยการ One on One กับผู้บริหารระดับสูง ทั้งแบบ Online และ ตัวต่อตัว การทำ Focus 
group กลุ่มเล็ก การเรียนผ่านออนไลน์มากขึ้น เพื่อมุ่งสู่ความชำนาญ Expertise ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมในด้าน
กระบวนการการทำงาน และนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม และ สร้าง Growth Mind Set ที่
เปรียบเสมือน การสร้างวัคซีน ให้กับ Sappe Players ได้มีภูมิคุ้มกัน กับสิ่งที่จะมา Disruption ของยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เรามีความ
ตั้งใจที่จะสร้างองค์กรให้เติบโตด้วยนวัตกรรม ทำด้วยความสนุก พลังของ Mindset ที่ดี จะเป็นแรงขับเคล่ือนในการสร้างนวัตกรรม ซ่ึง
เป็นสิ่งที่จะทำให้บริษัท Sappe Player ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น สังคมและชุมชนมีการเติบโตไปด้วยกันอย่างย่ังยืน   
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เรามีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพ Sappe Player อย่างต่อเนื ่อง ด้วยความตั ้งใจที ่จะสร้างให้ Sappe Player มี 
Growth Mindset เพื่อการเติบโตด้วยนวัตกรรม ทำด้วยความสนุก จึงมุ่งเน้นการสร้าง Successor เพื่อพัฒนาสายอาชีพ (Career 
Development) ปลูกฝังให้พนักงานมีแนวคิดในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตนเองและองค์กร การนำเครื่องมือ
แผนปฏิบัติการและพัฒนา (WDP :  Work  Development  Plans) มาใช้ในการประเมินผลการทำงาน และ การวางแผนการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ Sappe Player เกิดการเรียนรู้สู่การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ และการบริหารจัดการด้านภาวะผู้นำ การ
ฝึกการให้ Feedback และการพัฒนาเฉพาะเจาะจงของแต่ละหน่วยงานและของแต่ละบุคคล ซ่ึงทำให้ Sappe Player ได้ประเมินตนเอง
และบอกถึงความต้องการในการพัฒนาตนเองให้กับผู้บังคับบัญชารู้และวางแผนการพัฒนาร่วมกัน ทำให้ Sappe Player ได้มีส่วนร่วม
ในการออกแบบการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดความผูกพันในองค์กร การพัฒนา Sappe Player ทุกคนทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยใช้
แนวทาง Competency Based ให้ตรงต่อเป้าหมาย และสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยความมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมในด้านการพัฒนาคนในทุกหลักสูตรของเรากำหนดให้มีเนื้อหาและออกแบบกระบวนการเป็นการ
เรียนรู้ตระหนักได้ด้วยตัวเอง การเรียนรู้แบบ See – Do – Get สร้างให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และ Twist ให้เกิดความสนุก  อีกทั้งยัง
เพิ่มโอกาสในการนำเสนอความคิด และนำมาตกตะกอน ความคิดร่วมกัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้ Sappe Players นำไป ขมวดปมเพื่อ
การนำไปใช้ได้จริง ง่ายขึ้น จูงใจให้ Sappe Player มีส่วนร่วมในการอบรมและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดเป็นอย่างดีอันจะนำไปสู่การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมในด้านต่างๆ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน รวมถึงเสริมคุณค่าทาง
ปัญญาในส่วนต่างๆ เหล่านั้นจะพัฒนา Sappe Players ไปสู่การเป็นนักนวัตกรที่มีประสิทธิผลในอนาคต 

การพัฒนาคนในปี 2563 ถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ Sappe Player บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและโครงการ
สำหรับพนักงาน ดังนี้  

• การพัฒนาทักษะทางด ้านการบร ิหารธ ุรก ิจ (Business Acumen) จากการเรียนรู ้ ในห้องเร ียนส ู ่การสร ้าง
ประสบการณ์ ลงมือทำงานจริง ผ่านการมอบหมายโครงการให้แก่  

- กลุ่มทั่วไปได้รับการอบรม แชร์ประสบการณ์ ความรู้ต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญในทักษะในงาน จากการใช้เครื่องมือ
ต่างๆ ในโรงงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงขึ้น โดยประยุกต์จากการใช้ 4DX จากปีก่อนๆ ให้ทำงานง่ายขึ้น ด้านออนไลน์มาร์เก็ต
ติ้ง รู้ทัน Online ยุคปัจจุบัน เป็นต้น 

- กลุ่ม Talent เช่น หลักสูตร To Know More Traditional Trade ที่ร่วมมือกับคู่ค้าในการให้โอกาสเข้ามาเรียนรู้ 
สังเกตการณ์จากประสบการณ์ของผู้ปฎิบัติงานจริง  

- กลุ่ม Management ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการบริหารธุรกิจเพิ่มจากการทำโปรเจค Focus Group  ร่วมกับ 
ทาง Upper Management  

- กลุ่ม Upper Management (SVP) ได้พัฒนาทักษะต่างๆ ผ่านการฟุ้ง ตกตะกอน และขมวดปมในการให้ความรู้
ต่างๆ กับการทำ Focus group 

• การพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสาร (Communication) เราใช้กระบวนการ One on One ในหลักสูตร Selling and 
Negotiation Skill โดยการให้ Sappe Player ฝ่าย Sales ทำการ Role play กับ ผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมจุดที่ทำได้ดี และปรับปรุงจุดที่
ต้องเสริม เช่นเดียวกันกับการทำโครงการ Coaching ระหว่าง Management (VP) และ Middle management ใช้กระบวนการ One 
on One เพื่อเรียนรู้เรื่องการฟัง การ Feedback รวมไปถึงการสร้างอุปนิสัยที่ 2 (จาก 7 อุปนิสัยที่ทำให้มีประสิทธิผล) คือ การเข้าใจ
ผู้อื่นก่อนที่จะให้ผู้อื่นเข้าใจเราและ Impactful Presentation @SAPPE การสร้าง Storyboard approach 

• การพัฒนาทักษะทางด ้านภาวะผู ้นำ (Leadership) เช ่น การสร ้าง Growth Mind Set , ทักษะการเป ็นโค้ช 
(Coaching skill) หลักสูตรการเป็นวิทยากร (Train the Trainer) หลักสูตรแผนการทำงานและการพัฒนาสำหรับผู้จัดการขึ้นไป 
(WDP Master) และ การสร้างผู้ทำที่มีประสิทธิผล Great Leader 

• การพัฒนาศักยภาพผู้ม ีความสามารถสูง (Talent Development)  เป็นโปรแกรม พัฒนา Young talent ของ 
Sappe เป็นโปรแกรมสำหรับกลุ่ม Sappe Player เป็นตำแหน่งที่มีบทบาทในการบริหารและเป็นกลุ่มพนักงานที่จะเติบโตในตำแหน่ง
ระดับสูงในอนาคตโดยจากการให้ความรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาด้วยตนเอง เน้นการลงมือทำผ่านการฟุ้ง ตกตะกอน และขมวด
ปม ในสนามจริง ประสบการณ์จริง  ออกแบบโปรแกรมโดยการเพิ่มความท้าทายใหม่ๆ ข้อกำหนดต่างๆ เช่น ระยะเวลา งบประมาณ 
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เพื่อให้มีความเข้าใจในธุรกิจอย่างถ่องแท้ และสามารถนำทีมให้มีประสิทธิผลประสิทธิภาพสูงขึ้น การมองถึงภาพรวมของบริษัท การ
พัฒนาผู้อื่น และการช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีการออกแบบรูปแบบการประเ มินผลแบบ 360 องศา และการประเมินจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการโดยตรง 

การเปิดโลก เปิดมุมมองใหม่ (Open world) เพื่อเป็นการสร้าง “วัคซีน” ให้กับ Sappe Player ให้พร้อมรับมือกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน รวมไปถึงโลกอนาคต ซ่ึงเป็นโลกแห่ง VUCA เซ็ปเป้ จึงส่งเสริมให้ Sappe Players ได้เปิดรับความรู้ใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ 
จากภายนอกองค์กรมาแชร์ประสบการณ์ อาทิ   ขั ้นตอนวางกลยุทธ์ (Strategy Process ), การติดอาวุธเพิ ่มกลยุทธ์ด้วย Digital 
Marketing , ความรู้ในด้าน ECR หรือ กระบวนการการบริหารจัดการสินค้า และซัพพลายเชนทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น โดย
สามารถนำไปใช้ได้กับทั้งการทำงานและมีประโยชน์ต่อตนเองเพื่อประสบความสำเร็จในระดับบุคคล นอกจากนี้ จากการเกิดวิกฤตโรคระบาด
โควิด-19 ยังเป็นโอกาสที่ดีที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการปฏิบัติตนจากการถูก Disruption พร้อมกระตุก Growth Mind 
set ของ Sappe Players  ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ทำให้ Sappe แตกต่างและพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 

นอกจากนี้บริษัทมีแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของ
การบริหารงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซ่ึงการเติบโตและ
ก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทจึงมีการดำเนินการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทมี
ผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนพัฒนาฝ่ายบริหารอย่างยั่งยืน  เพื่อรองรับแผนงานการเติบโตอย่างต่อเนื่องใน
อนาคต ตลอดจนแผนการสืบทอดตำแหน่งบุคคลที่มีความสำคัญ 

2. ฝ่ายบริหารพิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสบการณ์ของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อใช้คัดเลือก
ผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด 

3. ฝ่ายบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีคุณสมบัติสอดคล้องเทียบกับ
Competency ที่ต้องการเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาในการลด Competency Gap 

4. ฝ่ายบริหารมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกผ่าน
กิจกรรมที่เหมาะสม โดยมีการติดตามรายงานต่อฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกเดือน 

5. ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการบริษัทปีละ 1 ครั้ง 
 

นโยบายดา้นสวสัดกิาร  
บริษัทมีนโยบายการดูแลพนักงานให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความสุขในการทำงาน บริษัทเชื่อว่าหากพนักงานได้รับการดูแล

อย่างดีจากบริษัท พนักงานจะเกิดความสุขในการทำงานและส่งเสริมให้เกิดแรงผลักดันให้พนักงานสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กรและปฏิบัติงานให้
บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดูแลด้านสวัสดิการ ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเหมาะสม ซ่ึงบริษัทจะ
เทียบเคียงสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน หรือตามที่กฎหมายกำหนด  

บริษัทยึดแนวทางการดำเนินนโยบายด้านสวัสดิการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยสรุปรายละเอียดดังนี้ 
1. ดูแลพนักงาน ในช่วงวิกฤติของโรคระบาดโควิด-19 ด้วยการติดตามสุขภาพของพนักงานรายวันทุกวัน ตามสายงาน

รวมถึงให้ข่าวสารเพื่อให้พนักงานได้เตรียมตัวรับมือดูแลตัวเอง ออกมาตรการในการจัดการกับวิกฤตดังกล่าว เพื่อยกระดับให้โรงงาน
เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยสูงสุด คัดกรองผู้มาติดต่อด้วยเช็คประวัติส ุขภาพและการเดินทางก่อนเข้าโรงงานและสำน ักงาน               
จัดอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการป้องกันและดูแลตัวเอง เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แจกให้พนักงาน เป็นต้น ติดตั้ง
เครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อวัดความร้อนก่อนเข้าพื้นที่   ในช่วงที่มีการระบาดหนักเพื่อเป็นการป้องการพนักงานติดเชื้อไวรัส ได้ประกาศให้
พนักงานทำงานที่บ้าน และแบ่งทีมทำงานเป็น 2 ทีม (ทีมเอ และทีมบี) และแยกพื้นที่ทำงาน อุปกรณ์เครื่องใช้เป็น 2 ชุดเพื่อป้องกันการ
ติดเชื้อไวรัส ทั้งนี้ ทุกสิ่งที่ทำเกิดขึ้นเพียงเพราะต้องการให้พนักงาน และครอบครัว ปลอดภัยและผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน   

2. ทางบริษัทมีนโยบายเพิ่มสวัสดิการประกันสุขภาพโควิดให้กับพนักงาน เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการมาทำงานให้กับ
พนักงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 
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3. มีการจัดเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดแบบกล้องวีดีโอที่มีประสิทธิภาพสูงวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อคัดกรองก่อนเข้า
โรงงาน เพื่อสร้างความมั่นใจในการดูแลพนักงานและผู้มาติดต่อก่อนเข้ามาปฎิบัติงานภายในพื้นที่โรงงาน 

4. มีการจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องอบช้อนยูวี สำหรับใช้ในการฆ่าเชื้อเพื่อยับย้ังเชื้อโรคไวรัสและแบคทีเรีย บน ช้อน ส้อม ก่อน
นำไปใช้รับประทานอาหาร 

5. เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม มีการจัดพื้นที่ม้านั่งสำหรับให้พนักงานพักผ่อนบริเวณ
พื้นที่ทางเดิน Walk Way ภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดโรคไวรัสโควิด-19 (Social distancing)  

6. จัดให้มีถุงยังชีพที่มีเครื่องอุปโภค บริโภคแจกพนักงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 
7. อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ คือ ช่องทางการสื่อสาร ที่ชื่อว่า “Sappe Playground (Intranet)” ผลงานของ Sappe 

Players ที่ถูกออกแบบมาเพื่อชาวเซ็ปเป้โดยเฉพาะ เรารวบรวมข้อมูลทุกอย่างไว้ “ที่เดียวจบ ครบทุกอย่าง เพียงแค่คลิก” ซ่ึงบน Sappe 
Playground (Intranet) ชาวเซ็ปเป้จะไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารขององค์กร รวมถึงการฝึกอบรม และยังเป็นช่องทางการติดต่อของ
พนักงานให้สะดวกสบายมากย่ิงขึ้น และเรายังเพิ่ม Function พิเศษโดยได้ออกแบบ Application ที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของการ 
จองรถตู้ เบิกอุปกรณ์สำนักงาน รับส่งเอกสารภายใน การเบิกเงินต่าง ๆ และเราจะพัฒนา Application อื่น ๆ ต่อไปในอนาคตเพื่อให้
ตรงความต้องการพนักงานมากขึ้น 

8. เราสร้างพื้นที่แห่งความสนุก ที่เราเรียกว่า Fun Space บนพื้นที่ของ Sappe Playground เพื่อต้องการให้ Sappe 
Players ได้ผ่อนคลายจากการทำงาน ด้วยการถ่ายภาพสวย ๆ กับเพื่อนๆ ใน ทุก ๆ กิจกรรม เช่น วันสำคัญต่าง ๆ   เปิดตัวสินค้าใหม่ 
การฝึกอบรมพนักงาน ทุกคนสามารถแชร์ภาพเหล่านี้ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมองค์กรของเราผ่าน Social media 

9. เพิ่มสวัสดิการค่ากะบ่ายและกะดึก เพื่อเพิ่มค่าครองชีพและสร้างขวัญกำลังใจในการเข้ากะหมุนเวียนให้กับพนักงาน 
10. มีการจัดมุมใหน้มแม่เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับพนักงานที่ลาคลอดที่กลับมาทำงาน ส่งเสริมการให้น้ำนมมารดา

แก่บุตร ทั้งโรงงานคลอง 13  และสำนักงานรามคำแหง 
11. การจัดปรับปรุงพื้นที่ทำงานในสำนักงานเปล่ียนเก้าอี้ทำงานให้เหมาะสมสำหรับพนักงานมีความสุขในการทำงานและจัด

เครื่องใช้สำนักงานให้เหมาะสมกับการทำงานมีสุขภาพที่ดี 
12. การสร้างทางเดินสำหรับพนักงานโดยแยกกับพื้นที่การเข้า-ออกทางเดินให้ออกนอกพื้นที่อาคารจอดรถจักรยายนต์ 

เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย และการควบคุมการจราจรภายในอาคารจอดรถจักรยานยนต์สำหรับการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า และปลอดภัย 
13. มีการจัดหาสินค้าบริโภคในราคาย่อมเยาวเ์พื่อเป็นการช่วยเหลือลดค่าครองชีพให้กับพนักงาน  

 14. มีต่อยอดการใช้งานระบบสารสนเทศ (HRIS) ยกเลิกการปริ้นรายงานการมาทำงานที่ผิดปกติของพนักงานคลอง 13 
โดยให้พนักงานดูข้อมูลการมาทำงานผ่านระบบออนไลน์ และยกเลิกการปริ้นรายงานหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)         
ให้พนักงานพิมพ์ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้พนักงานมีความสะดวกสบาย รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลของตนเอง ตลอดจนช่วยลด
การใช้กระดาษในองค์กร 

15. มีการจัดการระบบรักษาความปลอดภัย Security System โดยมีการอัพเดทการสแกนลายนิ้วมือและสแกนใบหน้า 
และมีการจัดการฐานข้อมูลในระบบให้เป็นข้อมูลที่อัพเดจมากที่สุด เพื่อความปลอดภัยในการเข้าออฟฟิศ 

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น คณะกรรมการสวัสดิการ
การจัดตั้งชมรมคนรักสุขภาพด้านกีฬาประเภทต่างๆ และสันทนาการด้านต่างๆ การมีคณะกรรมการลูกจ้างซึ่งจะเป็นตัวแทนของ
พนักงานเข้ามาช่วยกลั่นกรองความต้องการและข้อแนะนำของพนักงาน ในเรื่องการจัดสวัสดิการ และสถานประกอบการและนำเข้า
หารือในที่ประชุมกับผู้บริหารของบริษัทเป็นประจำ 

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดสวัสดิการเงินกู้ซ้ือบ้านกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้แก่พนักงาน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 
ส่วนลดดอกเบี้ยกรณีดอกเบี้ยลอยตัว และการพิจารณาวงเงินให้กู้สูงสุดถึง 100%  ซ่ึงช่วยให้พนักงานที่ต้องการซ้ือที่อยู่อาศัยได้รับ
ประโยชน์ และ มีโอกาสในการมีบ้านเป็นของตนเองและครอบครัว  
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นโยบายดา้นความปลอดภัยอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทำงาน  
บริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจสร้างให้พนักงานทำงานในบริษัทอย่างมีความสุข ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี 

จึงมีนโยบายที่สำคัญในการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง  
บริษัทยึดแนวทางการดำเนินนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทำงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยสรุป

รายละเอียดดังนี้ 
1. การคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน 
2. การปรับปรุงสภาพการทำงานเพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน 
3. การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสัปดาห์ความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงานในการทำงานเพื่อสร้างความตระหนักในการ

ทำงานด้วยความปลอดภัย 
4. การอบรมให้ความรู้พนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับเหตุฉุกเฉิน 
5. การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย 
6. กำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับความปลอดภัย และการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ

ในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ 
7. ส่งเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือต่อมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท 
 

นโยบายดา้นทรพัยากรบคุคล  
การดำเนินการขององค์กรจะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทจึงวางนโยบายการดูแลรักษาพนักงานที่มีความรู้

ความสามารถให้อยู่กับองค์กร รวมทั้งจูงใจให้พนักงานใช้ศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด โดยยึดหลักคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

บริษัทได้ดำเนินการตามแนวนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่กำหนดไว้ดังนี้ 
1. การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมตรงตามคุณลักษณะที่บริษัทต้องการ และคัดเลือกพนักงานให้

ดำรงตำแหน่ง โอนย้ายเปล่ียนแปลงหน้าที่ ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ คำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งเป็นสำคัญ 
2. การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม  
3. การสนับสนุนและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง 
4. การกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานด้วยความเป็นธรรม ตามความเหมาะสมของสภาพการณ์และลักษณะงาน  ผลการ

ปฏิบัติงานประกอบกับความสามารถในการจ่ายของบริษัท 
5. การส่งเสริมให้พนักงานได้รับข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องอย่างสม่ำเสมอ 
6. การส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร (Core Values) เพื่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรมของพนักงานจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรซ่ึงจะนำไปสู่การขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุผลตามแผนกลยุทธ์  
 
พนกังาน   
ในด้านการดูแลพนักงานซ่ึงถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าอย่างย่ิง บริษัทมีแนวนโยบายว่าพนักงานต้องได้รับการ

ปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ พร้อมกับให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต ความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน รวมถึงจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้สำหรับเรื่องผลตอบแทนบริษัทมีแนวทางการ
พิจารณาจากความสามารถ ประสิทธิภาพ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีความสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท 
รวมถึงสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน การพัฒนาศักยภาพของพนักงานนั้น  บริษัทจัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรที่หลากหลายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู้ความสามารถซ่ึงมีความสำคัญอย่างย่ิง 
บริษัทจัดให้มีสถานที่ทำงานทั้งส่วนของสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี โดยกำหนดนโยบาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนกำหนดให้มีการเก็บสถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุด
งาน และอัตราการบาดเจ็บจากการทำงานเพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยของพนักงานอย่างต่อเนื่อง  
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นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญและคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนจึงไม่มีนโยบายเลือกปฏิบัติและให้ความเสมอภาคทาง
โอกาสแก่พนักงานทุกคน รวมถึงพิจารณาการจ้างงานโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา สัญชาติ และ ความคิดเห็นทางการเมือง 
โดยดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงจัดให้พนักงานมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและ
สังคมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนที่หลากหลาย 

อนึ่ง จากความมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมนั้น ได้สะท้อนถึงความสำเร็จผ่าน
ตัวชี้วัดความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee engagement survey) โดยในปี 2563 บริษัทได้คะแนนตัวชี้วัดดังกล่าวที่ 4.39 
คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) ซ่ึงอยู่ในระดับที่สูง และนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทในด้านการพัฒนาบุคลากร และยังเป็นแนวทาง
ให้กับบริษัทในการพัฒนาบุคลากรต่อไปในอนาคตเพื่อมุ่งไปสู่องค์กรแห่งความย่ังยืน 
 

นโยบายดา้นธรุการ 
บริษัทมุ่งเน้นการสร้างทัศนียภาพ สภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้น่าอยู่ น่าทำงาน เพื่อสร้างให้เกิดการสร้างสรรค์ และ

นำไปสู่การสร้างขวัญและกำลังใจที่ดี มีความปลอดภัยและสุขลักษณะที่ดีในการทำงาน ซ่ึงจะส่งผลดีต่อความรู้สึกของทุกคนในการ
ผลักดันผลงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรต่อไป  

บริษัท ดำเนินการตามนโยบายทางด้านธุรการอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยสรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. การออกแบบพื้นที่ทำงานโดยคำนึงถึงความต้องการที่หลากหลายด้านบุคลิกภาพของพนักงานและวิธีการทำงานที่

แตกต่างกัน  
2. การดูแลเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่บริษัทให้มีความสะอาด สบายตา และน่าอยู่เสมอ  
3. การจัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ห้องน้ำที่สะอาด ห้องพยาบาล การบริการรถ  รับส่ง ถูกต้อง

ตามกฎหมาย (สำหรับพนักงานส่วนของโรงงาน) 
4. การจัดระบบควบคุมการใช้อุปกรณ์สำนักงาน โทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร และระบบอินเตอร์เน็ต ให้เกิดประสิทธิภาพ

ในการใช้งานสูงสุด 
5. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอกและลูกค้าผู้มาติดต่อ รวมทั้งการสร้างรัฐกิจสัมพันธ์ที่ดี ถูกต้องตาม

กฎหมาย 
 

นโยบายรักษาความลบัการใชข้้อมลูภายใน 
การป้องกันข้อมูลภายในมีความสำคัญอย่างย่ิงต่อความสำเร็จของบริษัท  รวมทั้งมีความสำคัญต่อความมั่นคงในอาชีพ

การงานของพนักงานทุกคนด้วย เพื่อให้การให้ข้อมูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็นไปในแนวทางที่จะไม่เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจ และ
ชื่อเสียงของบริษัท จึงกำหนดให้มีจรรยาบรรณเก่ียวกับการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายในดังนี้  

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษ ัทที ่มี
สาระสำคัญของบริษัท ซ่ึงยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว  

2. บริษัทได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และ 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535  

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท จะต้องไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย 
หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม 

4. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซ้ือขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้
ความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัท และหรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำผิดอย่างร้ายแรง  
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5. บริษัทได้กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ( Insider Trading) โดยห้ามมใิห้
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป และบุคคลที่เก่ียวข้องกับข้อมูลภายใน ทำการซ้ือขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังข้อมูล
สารสนเทศสำคัญถูกเปิดเผย 

6. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและพนักงานระดับตั้งแต่ผู ้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป จะต้องรายงานรายการหร ือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทให้บริษัททราบทุกครั้ง  

7. พนักงานทุกระดับของบริษัทที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บรักษา หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างระมัดระวัง  
8. บริษัทกําหนดให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับคู่สัญญาและข้อตกลงที่มีไว้กับคู่สัญญาถือเป็นความลับที่ไม่อาจเปิดเผยให้บุคคล

อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทและคู่สัญญาเท่านั้น  
9. บริษัทจัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลบริษัทภายในฝ่ายหรือแผนกของตนอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันไมใ่ห้

ข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัท เปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ โดยให้ถือว่ามาตรการและระบบควบคุมนี้
เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทด้วย 

10. บริษัทมอบหมายให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในลำดับขั้นต่างๆ ที่จะต้องควบคุมดูแลไม่ ให้มีการ
รั่วไหลของข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทออกสู่ภายนอก โดยพนักงานในสายบังคับบัญชาของตนก่อนการเผยแพร่ข้อมูลอย่าง
เป็นทางการของบริษัท 

11. การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานจะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่ และความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานพึงได้รับ
มอบหมายเท่านั้น  

12. พนักงานทุกระดับของบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทแม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว  
 

ทั้งนี้บริษัทยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ใน
ระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน 
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9.  การกำกบัดแูลกจิการ 

 
9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซ่ึงจะทำให้เกิดความ

เชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดำเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็น
ระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับ
ดูแลกิจการอย่างแท้จริง ซึ่งบริษัทได้รับเอาแนวทางดังกล่าวมาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 
(Corporate Governance Code : CG Code) โดยคณะกรรมการบริษัทรับทราบหลักปฏิบัติ ตาม CG Code และตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ในฐานะผู้นำ (Governing Body) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และได้ประเมินการปฏิบัติตาม CG Code ใน
ภาพรวมแล้ว โดยพิจารณาจากผลประเมนิที่ไดม้อบหมายให้ฝา่ยจดัการเป็นผูป้ระเมนิและอธบิายเบือ้งต้น ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทยังคง
ตั้งใจและมุง่มั่นทีจ่ะถือปฏบิตัิตาม CG Code นี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถปฏิบัติได้  โดยแนวทางการประเมินทั้งหมดยังคงครอบคลุม
หลักการ 5 หมวด เป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

หมวดที่ 1   สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของ

บริษัท เช่น สิทธิในการซ้ือ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของ
บริษัทอย่างเพียงพอสิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท 
เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทาง
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น  

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

1. บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าตามที่
กฎหมายกำหนด ซ่ึงบริษัทจะจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม 
โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 
วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลหนังสือนัดประชุมผ่านทาง Website 
ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

2. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมทั้งผู้ถือหุ้นสถาบัน คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน  

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้จัดส่งไปพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุม 

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 
5. ในการประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้ง

คำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เ ก่ียวข้องเข้าร่วม
ประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้ 

6. บริษัทส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ระบบการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง
และแสดงผล เป็นต้น เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ 
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7. ในการประชมุเพื่อเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ทีละคน ซ่ึงผู้
ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซ่ึงจะทำให้เ กิด
ความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง 

8. บริษัทส่งเสริมให้มีบุคคลอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมและเปิดเผยให้ที่ประชุม
รับทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุมทุกวาระ 

9. ในการประชุมวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเก่ียวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน เป็นต้น บริษัทเห็นควรให้
มีการใช้บัตรลงคะแนนเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น 

10. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม โดยให้บันทึกข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการ
แสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบก่อนดำเนินการประชุม ผลคะแนนแต่ละวาระ รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม  รวมทั้ง
ประเด็นสำคัญที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถามต่อที่ประชุม อย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  และเผยแพร่รายงานการ
ประชุมผ่านทาง Website ของบริษัท 

 
หมวดที่ 2   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่

เป็นผู้บริหาร หรือไม่เป็นผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทส่งเสริมให้มีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
และเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมทาง Website ของบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเรื่องที่เห็นว่า
สำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่
เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณา
กล่ันกรองและเตรียมความพร้อม เพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นกำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทต่อไป     

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/28 ซ่ึงกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท มีสิทธิทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้
ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ โดยผู้ถือหุ้นต้องระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการ
พิจารณา สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ต้องระบุรายละเอียดของบุคคลนั้นๆ และ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์  รวมทั้งการให้ความยินยอมของบุคคลดังกล่าว โดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณา
เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ได้แก่ มีความรู้ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท มีประวัติการทำงานที่ดี มีความเป็น
อิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือการเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นจะต้องนำเสนอรายละเอียดให้แก่บริษัทล่วงหน้าตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองและบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อให้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญและ
เอกสารประกอบวาระให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนวันประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการนำเรื่องเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุม ในกรณีดังต่อไปนี้ ได้แก่ เรื่องที่
เก่ียวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเก่ียวกับความไม่ปกติในเรื่องดังกล่าว เรื่องที่อยู่
นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้ เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้
ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ 
ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือกรณีบริษัทต้องการข้อมูล
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เพิ่มเติมแล้ว ไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอได้ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่พิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอยา่งมี
นัยสำคัญ ตลอดจนเรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว และเรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว เป็นต้น  รวมทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยบริษัทจะดำเนินการแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท  

ข้อเสนอที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือรายชื่อบุคคลใดที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัทนั้น กรรมการอิสระจะพิจารณากล่ันกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและสรุปให้ความเห็นเพื่อบรรจุ
เป็นวาระการประชุม โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด 

ในการดำเนินการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธาน
ที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ  และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่ วม
ประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่าง เหมาะสมเพียงพอ โดยประธานฯ จะดำเนินการ
ประชุมตามลำดับวาระการประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตาม
ข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ เป็นต้น 

บริษัทมีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตน เองหรือ
ผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บ
รักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้ง
กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/
หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทหรือบริษัทที่เก่ียวข้อง อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่
ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้
ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปดิเผยสู่สาธารณชน และห้ามบคุคลทีเ่กี่ยวขอ้งกับขอ้มลูภายในทำการซือ้ขายหลักทรพัย์ของบรษิัทโดยตนเอง คู่
สมรส บุตรที่ยังไมบ่รรลุนติิภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรอืทางออ้ม (เช่น Nominee ผ่านกองทนุส่วนบคุคล) ภายใน 1 
เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีสู่สาธารณชน   

บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจน
อาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การ
ภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น 

บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเก่ียวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกำหนดโทษ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่
กรรมการ หรือผู้บริหารมีการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป รวมทั้งกำหนดให้กรรมการจัดส่งสำเนารายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ต่อเลขานุการบริษัททุกครั้งที่มีการจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เพื่อรวบรวมรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งหากมีการเปล่ียนแปลง  

นอกจากนี้ บริษัทได้ยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้กำหนดแนวทางการจัดการเรื่องการมี
ส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้โดยเฉพาะ ในกรณทีีบ่รษิทัมกีารทำรายการทีเ่กีย่วโยงกนักบักรรมการหรอืผูบ้รหิารทีม่ี
ส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยกรรมการซึง่มสีว่นได้เสยีในเรือ่งใดจะไม่มสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนนใน
เรื่องนั้น และในกรณีที่รายการเกี่ยวโยงกันดังกล่าวเข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข้ออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ บริษัทจะเปิดเผยรายละเอยีดและเหตุผลของการทำรายการให้ผูถ้ือหุ้นทราบก่อนที่จะทำรายการ โดยต้องเปิดเผยข้อมูล
ดังต่อไปนีใ้หผู้ถ้อืหุ้นทราบอยา่งชดัเจน (1) ชื่อและ ความสมัพนัธข์องบคุคลทีเ่กีย่วโยงกัน (2) นโยบายการกำหนดราคา (3) มลูคา่รวม
ของรายการ (4) ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวและข้อมูลอื่นๆที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการทำรายการ  
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หมวดที่ 3   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)  
บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงาน

ของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุน
และข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัตติาม
กฎหมายและข้อกำหนดที่เก่ียวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดๆ อันเป็น
การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลของบริษัท โดยจะเปิดเผยข้อมูลเพื่อใช้ใน
การประเมินการบริหารงานของบริษัท และข้อมูลของผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ ตลอดจน
จะสร้างความเจริญเติบโต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อกิจการ และประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

ลูกค้า : บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างซ่ือสัตย์และยุติธรรม มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า 
เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รับสินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด  มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้า
และบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และย่ังยืนกับลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามา
ใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เก่ียวข้อง 

คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทตระหนักถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ  
รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตใน
การค้ากับคู่ค้า บริษัทมีคู่มืออำนาจดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดซ้ือจัดจ้างตามวงเงิน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนิน
ธุรกิจกับคู่ค้ามากขึ้น และบริษัทมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ ที่บริษัทได้ทำกับ
คู่สัญญา รวมทั้งเจ้าหนี้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

คู่แข่ง : บริษัทตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้าและกฎหมาย
เก่ียวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคกัน ไม่ทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือ
บุคคลใดที่มีลักษณะในการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า รวมทั้งไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา  ให้ร้าย
ป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการกระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน 

ภาครัฐ : บริษัทได้ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และการดำเนินการที่ถูกต้องตรงไปตรงมาในการติดต่อทำธุรกรรมกับ
เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเล่ียงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม  ที่อาจ
ส่งผลต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี 

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอ้ม : บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสังคมและชุมชน โดยเฉพาะที่
อยู่รอบสถานประกอบการของบริษัท ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรฐานหรือข้อตกลงระดับสากลในเรื่องต่างๆ รวมทั้ง
ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต เพื่อช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความร่วมมือในการลดการเกิดขยะหรือของเสียทั้ง
จากกระบวนการผลิตและการใช้งานทั่วไปด้วยวิธีที่ถูกต้อง ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ทรัพยากร อุปกรณ์ 
หรือวัตถุดิบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 

 
การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม  
บริษัทได้เปิดเผยกิจกรรมและนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้บริษัทมีการพัฒนาอย่างย่ังยืนควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม และ

ได้จัดทำรายงานไว้ในความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว 
 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 
ในฐานะที่บริษัทเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหลายประเภทจากการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดระยะเวลาหลายปีที่

ผ่านมา บริษัทจึงตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของงานอันเกิดจากการสร้างสรรค์ด้วยความคิดและปัญญา ซ่ึงถือเป็นทรัพย์สินที่
มีค่าอย่างหนึ่งที่ผู้สร้างสรรค์ควรจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ประโยชน์ และควรที่จะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ผู้อื่น
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นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ดังนั้น บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เ ก่ียวข้อง
กับทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิบัตร โดยบริ ษัทจะทำการ
ตรวจสอบและขออนุญาตก่อนที่จะนำผลงานหรือข้อมูลที่อาจจะเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกมาใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้
มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด ในขณะเดียวกันบริษัทได้มีการจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาและโทษจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา อีกทั ้งยังมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานใช้ความรู้
ความสามารถในการวิจัยพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ โดยที่ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นด้วย 

 
ช่องทางการติดตอ่ของผู้มีส่วนได้เสีย : บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และ

รายงานการกระทําที่ ไม่ถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ได้หลายช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
พนักงาน 
• บริษัทมีนโยบายกำหนดให้พนักงานสามารถร้องทุกข์หรือร้องเรียนผ่านผู้บังคับบัญชาโดยตรงซ่ึงอาจทำโดยวาจาหรือ

บันทึกข้อความก็ได้ตามความเหมาะสม 
• จัดให้มีกล่องรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะตั้งไว้ภายในสำนักงานและโรงงาน ซ่ึงดูแลโดยแผนกทรัพยากรบุคคล โดย

จะมีการเปิดกล่องเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อคัดกรองเรื่องและผู้ที่เก่ียวข้อง และนำเรื่องเสนอต่อผู้บริหารสายงานเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ใน
กรณีที่เป็นจดหมายถึง CEO จะนำจดหมายส่งถึง CEO โดยตรงโดยไม่มีการเปิดผนึก 

บุคคลทั่วไป 
• แจ้งผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์: 02-3194949 ต่อ 312   

E-mail: ir@sappe.com  
• แจ้งผ่านเลขานุการบริษัท โทรศัพท์: 02-3194949 ต่อ 9709 , 2503  

E-mail: comsec@sappe.com  
ซ่ึงข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการรวบรวม กล่ันกรอง เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและบริษัท เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาในลําดับต่อไป 
 
หมวดที่ 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษั ท

เพื่อให้มีข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ และโปร่งใส ทั้งการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตาม
หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูล
อื่นๆ ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซ่ึงล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  
โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และบน website ของบริษัท รวมถึงมีการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจำปี 

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีเรื่องการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทไว้ว่า กรรมการ
หรือผู้บรหิารทีม่ีการซื้อขายหลักทรพัย์ของบรษิทัตอ้งแจง้ขอ้มูลเกี่ยวกับการซือ้ขายของตน คู่สมรส และบุตรทีย่ังไมบ่รรลุนติภิาวะตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535  ต่อเลขานุการบรษิทัอย่างนอ้ย 1 วันก่อนทำการซื้อขาย
หลักทรัพย์ และนำส่งเอกสารการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59 -2)  ภายใน 3 วันทำการหลังการซื้อขายให้
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท  และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 
รวมทั้งการจัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) งบการเงิน
ดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง
สม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทาน
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
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คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการด้วย รวมทั้งจะ
เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละท่าน 

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น  บริษัทมีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
ของบริษัทที่จำเป็นและสำคัญต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เก่ียวข้อง ได้แก่ การรายงานต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “นักลงทุน
สัมพันธ์” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้โดยสะดวก นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และชี้แจงข้อมูลรวมถึงเปิด
โอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซักถามข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการชี้แจงด้วย ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงได้เข้ าร่วม
กิจกรรมเก่ียวกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ในปี 2563 สรุปได้ดังนี้  

• การประชุมนักวิเคราะห์เพื่อชี้แจงผลประกอบการรายไตรมาส (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 
มีนาคม 2563 มีผู้เข้าร่วม 16 คน ได้รับการเผยแพร่บทวิเคราะห์จาก 5 บริษัทหลักทรัพย์, ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบ VDO 
Conference ได้รับการเผยแพร่บทวิเคราะห์จาก 4 บริษัทหลักทรัพย์, ครั้งที่ 3 ในวันที่ 1 กันยายน 2563 มีผู้เข้าร่วม 16 คน ได้รับการ
เผยแพร่บทวิเคราะห์จาก 5 บริษัทหลักทรัพย์ และครั้งที่ 4 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มีผู้เข้าร่วม 16 ท่าน ได้รับการเผยแพร่บทวิเคราะห์
หลักทรัพย์จาก 6 บริษัทหลักทรัพย์ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (SET Opportunity Day) ซ่ึงจัดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 ครั้ง (ไม่รวมการให้ข้อมูลผลประกอบการของปี 2562 และ ผลประกอบการรายไตรมาสปี 2563 เพื่อ
เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์) 

• การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยเชิญสื่อมวลชนมาร่วมพูดคุยกับผู้บริหารที่บริษัท จำนวน 1 ครั้ง เพื่อเปิดตัวแคมเปญ 
“B’lue x Free Fire” ตอกย้ำผู้นำเทรนด์ในตลาดน้ำวิตามิน  แจกแรง ไอเทมเด็ดในทุกขวดของบลู รสชาติใหม่ ‘เครซี่ แคกตัส’ ที่มีฉลาก
ลาย Free Fire เพื่อรับ 2 ต่อ ต่อแรก รับกล่อง B’lue Ultimate ต่อที่ 2 เติมครบทุก 5 รหัส รับกล่อง B’lue Legendary ซึ่งเป็น limited 
edition เฉพาะ B’lue เท่านั้น  โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมจำนวน 12 คนจาก 10 สำนักข่าว และได้รับการเผยแพร่ข่าวทางสื่อโทรทัศน์ 1 สถานี 1 
รายการ ทางหนังสือพิมพ์ จำนวน 7 ฉบับ และทางสื่อออนไลน์จำนวน 34 เว็บไซต ์

• การร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุน (Investor Roadshows) ซ่ึงจัดโดยสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศจำนวนรวมทั้งสิ้น 2 
ครั้ง โดยบริษัทฯ มีโอกาสพบนักลงทุนกว่า 32 ท่านจากทั้งหมด 15 กองทุน 

• นอกจากนี้ บริษัทยังเข้าพบและให้ข้อมูล (Company Visit) จำนวน 6 ครั้ง (รวมถึงการประชุมทางโทรศัพท์ Conference 
Call)  แบ่งเป็นนักลงทุนรายย่อย/สถาบันในประเทศจำนวน 1 ครั้ง และ การประชุมทางโทรศัพท์ Conference Call จำนวน 5 ครั้ง โดยหาก
ผู้บริหารระดับสูงติดภารกิจอ่ืนซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ก็จะมอบหมายให้ผู้บริหารฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และทีมงานให้ข้อมูลกับนัก
ลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ 

 
หมวดที่ 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)  
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซ่ึงมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท 

โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการดำเนินธุรกิจ รวมทั้ งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล 
ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลให้การบริหาร
จัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงจะทำให้เกิดการ
ถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน  

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน ใน
จำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน ซ่ึงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย 3 คน สำหรับกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารมีจำนวน 
4 คน ประกอบด้วย (1) ประธานกรรมการบริหาร (2) ประธานบริษัท (3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (4) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  โดย
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ทำให้มีการถ่วงดุลในการ
ออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้ งนี้ จำนวน
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กรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ให้มีกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 
1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้อง
ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั ้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซ่ึงคณะกรรมการชุด
ย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ  

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการ
บริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงาน
ของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด 

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  

 
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัททำหน้าที ่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื ่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท  เช่น 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์  ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่
กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ในปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และ
ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงติดตามดูแลให้มีก ารนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุมทุกไตรมาส 
คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของ
บริษัท โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการ ประกอบด้วย  
• อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  
• อนุมัติจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ประเมินผล ลงโทษและให้พ้นสภาพของประธานบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

• อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของประธานบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

• อนุมัติจัดตั้งองค์กร การซ้ือ ควบรวม การเลิกกิจการ 

• อนุมัติงบประมาณประจำปี และงบการเงินรายไตรมาส 

• อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

• อนุมัติการออกระเบียบการทำงาน  

• อนุมัติลงทุนในโครงการใหม่ การซ้ือ/ ขายเงินลงทุน (ไม่รวมการลงทุนด้านการเงิน) การเข้าทำสัญญาสินเชื่อ การก่อ
ภาระผูกพัน ค่าเล้ียงรับรอง / เงินบริจาค ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร  

 
การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำ  
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการ

บริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  
ซ่ึงประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหารโดยเป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของ
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บริษัท อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ เป็นผู้นำการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดง
ความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติ
ประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ ในขณะ
ที่ประธานกรรมการบริหารรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความ

เห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ บริษัทมี
การสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตาม
นโยบายที่กำหนด   
 

จรรยาบรรณธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยบริษัทมีการประกาศใช้จรรยาบรรณและข้อพึง

ปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
และให้ความสนับสนุนในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อเห็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เพื่อแสดงเจตนารมณ์
ในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดข้อ
พึงปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณในด้านต่างๆ ได้แก่ การปฏิบัติต่อกัน การให้หรือการรับทรัพย์สิน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  การทำ
ธุรกรรมของบริษัท การทำธุรกรรมกับรัฐ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย การจัดหา การสื่อสารทางการตลาด การแข่งขันทาง
การค้า การประกอบธุรกิจในต่างประเทศการปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน การดำเนินการด้านการเมือง และการป้องกันการฟอกเงิน  

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึง
ให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 

 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์  โดยกำหนดนโยบายที่ไม่ให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งผู้ที ่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชนข์องบริษัท 
โดยควรหลีกเล่ียงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้อง
แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มี
อำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ซ่ึงได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื่องการเข้าทำ
รายการ การกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยจะ
เปิดเผยการเข้าทำรายการไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย 

บริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ และผู้บริหาร โดยกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารจะต้องจัดทำแบบ
รายงานดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และจัดทำแบบรายงานดังกล่าวเมื่อมีการเปล่ียนแปลง และกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวม และ
ทำสำเนาส่งประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและการกำกับดูแลด้านความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ซ่ึงเป็นของตนเอง ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท รวมทั้งเมื่อมีการ
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เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ได้ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงาน
ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง และซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 
เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ  

 
ระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วย
ให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้อง
คุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้
บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้น  บริษัทจึงได้กำหนด
ภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแล
การใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิด
การถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมี
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น  รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การ
รายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้
ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ   

ทั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยให้ บริษัท พีแอนด์แอล 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 เป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบ
ภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

อนึ่ง ในปี 2563 บริษัทได้คะแนนการประเมิน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีคะแนนโดยรวมเฉลี่ยที่ 86% หรือ 4 ดาว มากกว่าปีที่ผ่านมาและมากกว่า
ค่าเฉล่ียของบริษัทจดทะเบียนใน SET จากบริษัทที่ได้รับการสำรวจทั้งหมด 692 บริษัท ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการที่บริษัทให้ความสำคัญใน
การดำเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  
 นอกจากนี้ ยังเป็นปีแรกที่บริษัทยังได้รับคะแนนเต็มร้อยละ 100 จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 (AGM Checklist) ซ่ึงประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) ย่ิงตอกย้ำว่าบริษัทให้
ความสำคัญและมีการปรับปรุงคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง  
 

รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทาน

รายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มี
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/หรือผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงาน
ทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการ
เงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) รวมทั ้งการจัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปและตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคญั
ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ 
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การประชมุคณะกรรมการ 

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจำเป็นโดยกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ  โดยการจัดประชุม
คณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็ว
กว่านั้นก็ได้ รวมทั้งมีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีการบันทึกการประชุม และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท 
ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของ
บริษัท และผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้  

ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้  

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซ่ึงทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมใน
ฐานะผู้ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วม
ประชุม และ / หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกหนึ่งเสียง
เป็นเสียงชี้ขาด  

นอกจากนี้ประธานกรรมการมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัทอันเป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายบริหาร รวมไปถึงให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารผ่านทาง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ก้าวก่ายในงานประจำอันเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร และรับผิดชอบ
ในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้ 

อีกทั้งเป็นผู้นำการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามระเบียบวาระ ข้อบังคับ
ของบริษัท และกฎหมาย รวมทั้งสรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน ตลอดจนสนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ ดีใน
การปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ 

กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระหรือ
กรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆและฝ่ายบริหารของบริษัทต้องดำเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและ
ครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้ 

ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการ
ประชุม หรือย่ืนหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม 
และจัดส่งให้ประธานกรรมการพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้ง
เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการ
ประชุมทุกคนทุกครั้ง  ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม   นอกจากนี้ คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยู่ในความ
สนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานกรรมการทราบถึงผลการประชุม  

 
คา่ตอบแทน 
บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยยึดหลักความยุติธรรมทั้งต่อบริษัทและ

บุคคล คำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท  และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน สามารถสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและรักษามาตรฐานที่ดี รวมถึงเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละคน  โดยค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท (รวมถึงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท  
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ในส่วนของค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นั้น คณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่ทบทวนและอนุมัติเกณฑ์
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนประจำปี รวมถึงพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนประจำปีของ CEO 
เป็นประจำทุกปี เพื่อตอบแทนผลงานที่ CEO ได้สร้างให้กับบริษัทและผลงานนั้นเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย  โดย
เกณฑ์การประเมินจะอยู่บนพื้นฐานของตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานทั้งตัวชี้วัดด้านการเงินและตัวชี้วัดด้านอื่นๆ เช่น การ
ยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้ครอบคลุมในทุกมิติมากที่สุดเท่าที่จะพึงปฏิบัติได้และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสถาบัน
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การเพิ่มระดับความผูกพันเพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรภายในองค์กรมีระดับความเป็นเจ้าของหรือ
ความมีส่วนร่วมในองค์กรสูงขึ้น (Employee Engagement) ซ่ึงทั้งหมดเป็นตัวชี้วัดที่จะช่วยให้บริษัทเติบโตอย่างย่ังยืนตามเป้าหมาย
ระยะยาวที่ตั้งไว้ 

ทั้งนี้ บริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งได้ในกลุ่ม
ธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รั บ
ค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น  

 
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ และ

ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มี การ
เปล่ียนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ และฝ่ายเลขานุการบริษัทมี
การรายงานให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่มีการ
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 

 
อนึ่ง จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้หน่วยงาน/สถาบันที่เปิดหลักสูตรการอบรมมีการปรับแผนและรูปแบบการฝึกอบรม

เพื่อให้สอดรับกับวิถีชีวิตใหม่ ส่งผลกระทบต่อแผนการอบรมของกรรมการที่กำหนดไว้ ดังนั้น ในปี 2563 จึงไม่มีกรรมการท่านใดเข้า
อบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในปีต่อไปบริษัทจะปรับแผนการอบรมของกรรมการให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยในด้านต่างๆ เพื่อ

ช่วยศึกษาและกล่ันกรองรายละเอียดของงานในขอบข่ายที่คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับผิดชอบ และได้กำหนด คุณสมบัติ วาระ
การดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
แต่ละคณะ โดยสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยจะรายงาน
ผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ  

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ และ (2) คณะกรรมการบริหาร 

3. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
• คณะกรรมการบริษัท  

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือ
ผู้บริหารของบริษัท บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท โดยให้ผู้ถือหุ้นใหญ่และ/หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของแต่ละกลุ่ม  ผู้ทรงคุณวุฒิตามสายงานที่เก่ียวข้อง  กรรมการ  กรรมการอิสระ และผู้บริหารของบริษัทร่วมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่มี
คุณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให้ความสำคัญต่อผู้มีทักษะ ประสบการณ์ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของ
บริษัท โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
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1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ 

2) กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ
กิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด  

3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตน
หรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง  

4) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือ
ถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการ
ทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 
อีกทั้งมีอำนาจกระทำการใดๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว ทั้งนี้กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทหรือไม่ก็ได้ 

2) กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของ
บริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด 

3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง 
(2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่

พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 
(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละ

ท่านได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(4) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะ

พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงจะเลือกตั้ ง
ในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น    

4) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ 

5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

6) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุ คคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทนนั้น 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 
6) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนจำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่จัด

ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่า
จำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตนแทน 
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7) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 
ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึง
หนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
• กรรมการอิสระ 
บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ

ทั้งหมดของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน  
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำ

หน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เ ก่ียวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิ
การศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื ่อพิจารณาแต่งตั ้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป  ทั ้งนี ้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 
คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้า
เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม

ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส    พี่น้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี  ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท  และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเปน็ผู้ที่
เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบรษิัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่
มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัท 
ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการ

รายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท 
 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา  
-ไม่มี- 
 

• กรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน เพื่อทำหน้าที่
ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้อง ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ร่วม บริษัทย่อยลำดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับ
เดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 
 

• กรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงาน
ระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เก่ียวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของบริษัท และสามารถกำหนด
นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบาย
ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด 
 

• ผู้บริหาร 
 บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่ เก่ียวข้องกับธุรกิจ 
โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคล
ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู ้พิจารณาคัดเลือกบ ุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู ้บริหารระด ับสูง โดยคำนึงถึงความรู้  
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้บริหารงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 
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4. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง 
4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทว่า คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการทุกปี ซึ ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยบริษัทจะนำส่งแบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ให้แก่กรรมการทุกท่าน โดยมีจุดประสงค์ให้กรรมการแต่ละคนได้ทบทวนการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการบริษัท และชี้ให้เห็นถึงประเด็น อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการจะเป็นเครื่องมือ
สะท้อนให้ฝ่ายจัดการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพเก่ียวกับการบริหารการประชุมคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งยังนำไปใช้เพื่อการปรับปรงุ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละปี เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลสูงสุด  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 ได้จัดให้มีการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1)
ประเมินตนเองรายคณะ และ 2) ประเมินตนเองรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
4.1.1 ประเมินตนเองรายคณะ  มีการประเมินทั้งสิ้น 4 หมวด ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

(2)บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ และ(4) การทำหน้าที่ของกรรมการ อนึ่ง ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแบบประเมินดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี และจะนำข้อเสนอแนะจากการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานต่อไป 

แบบการประเมินในปี 2563 มีการกำหนดน้ำหนักของแต่ละหัวข้อของการประเมินเป็น 6 ระดับ ดังนี้ 
5 หมายถึง  เห็นด้วยอย่างมากที่สุด หรือ มีการดำเนินการเรื่องนั้นอย่างดีเย่ียม  
4 หมายถึง  เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี 
3 หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 
2 หมายถึง  เห็นด้วยน้อย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเพียงเล็กน้อย 
1 หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นน้อยที่สุด 
0 หมายถึง  ไม่มี หรือ ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น 
ผลการประเมินแต่ละหมวดเป็นดังนี้ 
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.48 คะแนน 
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.40 คะแนน 
3. การประชุมคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.55 คะแนน 
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.60 คะแนน 
ดังนั้น เมื่อคำนวณผลการประเมินคณะกรรมการทั้ง 4 หมวดแล้วจึงได้คะแนนเฉล่ีย 4.51 คะแนน 
 
4.1.2 ประเมนิตนเองรายบุคคล มีการประเมินทั้งสิ้น 3 หมวด ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) 

การประชุมของคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อนึ่ง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี และจะนำข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานต่อไป 

แบบการประเมินในปี 2563 มีการกำหนดน้ำหนักของแต่ละหัวข้อของการประเมินเป็น 6 ระดับ ดังนี้ 
5 หมายถึง  เห็นด้วยอย่างมากที่สุด หรือ มีการดำเนินการเรื่องนั้นอย่างดีเย่ียม  
4 หมายถึง  เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี 
3 หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 
2 หมายถึง  เห็นด้วยน้อย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเพียงเล็กน้อย 
1 หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นน้อยที่สุด 
0 หมายถึง  ไม่มี หรือ ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น 



85 
 

ผลการประเมินแต่ละหมวดเป็นดังนี้ 
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  ได้คะแนนเฉล่ีย 4.40 คะแนน 
2. การประชุมของคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.58 คะแนน 
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.44 คะแนน 
ดังนั้น เมื่อคำนวณผลการประเมินคณะกรรมการทั้ง 3 หมวดแล้วจึงได้คะแนนเฉล่ีย 4.47 คะแนน 

 
4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบว่า ควรมีการกำหนดกระบวนการประเมินผลคณะกรรมการ
ตรวจสอบไว้อย่างเป็นทางการเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2563 มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 หมวด ได้แก่ (1) คุณสมบัติและความเป็นอิสระของกรรมการ
ตรวจสอบ (2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (3) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ(4) การได้รับ
ข้อมูลจากบริษัท และการฝึกอบรม อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแบบประเมินดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทราบก่อนนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี และจะนำข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมาใช้ใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานต่อไป 

แบบการประเมินในปี 2563 มีการกำหนดน้ำหนักของแต่ละหัวข้อของการประเมินเป็น 6 ระดับ ดังนี้ 
5 หมายถึง  เห็นด้วยอย่างมากที่สุด หรือ มีการดำเนินการเรื่องนั้นอย่างดีเย่ียม 
4  หมายถึง  เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี 
3 หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 
2  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเพียงเล็กน้อย 
1 หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นน้อยที่สุด  
0 หมายถึง  ไม่มี หรือ ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น 
ผลการประเมินแต่ละหมวดเป็นดังนี้ 
1. คุณสมบัติและความเป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 คะแนน 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉล่ีย  4.71 คะแนน 
3. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.93 คะแนน 
4. การได้รับข้อมูลจากบริษัท และการฝึกอบรม ได้คะแนนเฉล่ีย 4.17 คะแนน 
ดังนั้น เมื่อคำนวณผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 หมวดแล้วจึงได้คะแนนเฉล่ีย 4.70 คะแนน 
 
4.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร  

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นว่าบริษัทควรมีการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะอย่างเท่าเทียมกัน
และให้กำหนดไว้ว่าคณะกรรมการบริหารจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกปีโดยป็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ โดยมีจุดประสงค์ให้กรรมการแต่ละคนได้ทบทวนการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหาร
และช่วยให้เห็นถึงประเด็น อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาและวิเคราะห์การดำเนินงานว่าเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท
ให้ไว้หรือไม่อย่างไร  ทั้งนี้  ผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการบริหารจะเป็นเครื่องมือสะท้อนให้ฝ่ายจัดการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพเกี่ยวกับการบริหารการประชุมคณะกรรมการบริหาร อีกทั้งยังนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารในแต่ละปี เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิผลสูงสุด  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร มีทั้งสิ้น 4 หมวด ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะ
กรรมการบริหาร (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (3) การประชุมคณะกรรมการบริหาร และ(4) การ
ทำหน้าที่ของกรรมการบริหาร อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแบบประเมินดังกล่าวก่อน ทั้งนี้  ผลการ
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ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบ
ก่อนนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี และจะนำข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารมาใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานต่อไป  

แบบการประเมินในปี  2563 มีการกำหนดน้ำหนักของแต่ละหัวข้อของการประเมินเป็น 6 ระดับ ดังนี้    
5 หมายถึง  เห็นด้วยอย่างมากที่สุด หรือ มีการดำเนินการเรื่องนั้นอย่างดีเย่ียม 
4  หมายถึง  เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี 
3 หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 
2  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเพียงเล็กน้อย 
1 หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นน้อยที่สุด  
0 หมายถึง  ไม่มี หรือ ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น 
ผลการประเมินแต่ละหมวดเป็นดังนี้ 
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร ได้คะแนนเฉล่ีย 4.50 คะแนน 
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ได้คะแนนเฉล่ีย 4.57 คะแนน 
3. การประชุมคณะกรรมการบริหาร ได้คะแนนเฉล่ีย 4.55 คะแนน 
4. การทำหน้าที่ของกรรมการบริหาร ได้คะแนนเฉล่ีย 4.50 คะแนน 
ดังนั้น เมื่อคำนวณผลการประเมินคณะกรรมการบริหารทั้ง 4 หมวดแล้วจึงได้คะแนนเฉล่ีย 4.53 คะแนน 
 
4.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง 
คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร  ประธานบริษัท และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท  และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ตามเกณฑ์การประเมินและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งช่วยให้การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท และประธานเจ้าหนา้ที่
บริหาร มีความชัดเจน โปร่งใส  และเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน และช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  อีกทั้งยัง
สามารถนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงขึ้นอีกด้วย   
 

5. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย 
การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยนั้น บริษัทมีการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่าง

ใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ดังนี้    
 
5.1 การกำกับดูแลบริษัทย่อย  
• Sappe Europe s.r.o. : เนื่องด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายของประเทศสโลวาเกียที่กำหนดให้กรรมการที่จะดำรง

ตำแหน่งต้องมีภูมิลำเนาในประเทศสโลวาเกีย จึงทำให้การแต่งตั้งตัวแทนจากบริษัทเพื่อเป็นกรรมการใน Sappe Europe s.r.o ตาม
นโยบายการควบคุมและการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีความยุ่งยากในทางปฏิบัติ ทางที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้
อนุมัติการกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการซ่ึงครอบคลุมการขออนุมัติรายการต่างๆ รวมถึงรายการสำคัญที่กำหนดให้ต้องขออนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแต่งตั้งกรรมการ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ การเลิกกิจการ การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับ 
เป็นต้น และการกำหนดตารางอำนาจดำเนินการของ Sappe Europe s.r.o. เพื่อให้คณะกรรมการของ Sappe Europe s.r.o. ยึดถือ
และปฏิบัติตาม เพื่อที่บริษัทใช้เป็นมาตรการเพื่อกำกับดูแล Sappe Europe s.r.o. ได้ทันที 
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• บร ิษ ัท เซ ็ปเป้ โฮลดิ ้ง (ประเทศไทย) จ ำกัด : คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั ้งนายอดิศักดิ ์ ร ักอริยะพงศ์          
นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และนายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องกับบริษัท
ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด  

• Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited และ Sappe Hong Kong Company Limited : คณะกรรมการ
ของบริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้แต่งตั้งนายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และนายอานุภาพ      
รักอริยะพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันของทั้งกลุ่มบริษัท 

• Sappe Trading ( Shanghai)  Company Limited :  คณะกร ร มกา รของ  Sappe Hong Kong Company 
Limited ได้แต่งตั้งนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและควบคุมการบริหารงาน เพื่อให้การบริหารงาน
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันของทั้งกลุ่มบริษัท 

• บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด : คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 
และนายอนุภาพ รักอริยะพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายหลักของบริษัท  

• บริษัท ออล โคโค จำกัด และ บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด :  มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัททำหน้าที่
กำกับดูแลการบริหารจัดการด้านการเงิน รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้  
 

5.2 การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน  
 บริษัทย่อยของบริษัทมีหน้าที่นำส่งงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปีให้แก่บริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนเปิดเผยในงบการเงินรวมประจำไตรมาสและประจำปีต่อสาธารณชน ทั้งนี้ บริษัทอาจมอบหมายให้พนักงาน
หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าตรวจสอบการดำเนินกิจการ เอกสาร หรือทรัพย์สิน ณ สำนักงานหรือคลังสินค้าของบริษัทย่อยได้ หรือ
ขอให้บริษัทย่อยนำส่งเอกสารเพิ่มเติมแก่พนักงานหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เสมอ อนึ่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้พิจารณา
แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้แก่ Sappe Europe s.r.o. และบริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 
รวมถึงบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท 
 

5.3 การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง 
 การทำรายการเก่ียวโยงระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทมีการรายงานมูลค่าและ
รายละเอียดของรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

5.4 การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
ในกรณีที่บริษัทย่อยจะซ้ือหรือจำหน่ายทรัพย์สินใดต้องได้รับมติอนุมัติจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ หากบริษัทคำนวณขนาดของรายการแล้วพบว่าการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวมี
มูลค่าหรือขนาดรายการที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์ และประกาศอ่ืนใดที่เก่ียวข้องเสมอ 

 

6. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและให้

ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลความซ่ือสัตย์สุจริต
ในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทมีความเชื่อมั่น และได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันท่วงที  
บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการรักษาความลับ  การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยบุคลากรทุกระดับขององค์กรมีหน้าที่
ต้องทราบถึงขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อปกป้องข้อมูลอันเป็นความลับและปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความลับของ
ข้อมูลดังกล่าว  เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกำหนดประเภทความลับของข้อมูล โดยเอกสารและข้อมูลที่เป็นความลับจะต้อง
ได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะ สามารถเข้าถึงได้โดยฝ่ายที่เก่ียวข้อง ทั้ง ฝ่ายจัดทำข้อมูล และ ฝ่ายที่ใช้ข้อมูล 
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นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญอย่างย่ิงในการรักษา และ ปกปิดข้อมูลลูกค้า และ ข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ ต้องไม่
เปิดเผยความลับของลูกค้าต่อพนักงานของบริษัทและบุคคลภายนอกที ่ไม่เกี ่ยวข้อง ในกรณีที ่ต้องเปิดเผยข้อมูลความลับต่อ
สาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งต้องไม่ทำการซ้ือขาย โอน หรือ
รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน
ของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทจะถูกห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์ใน
ช่วงเวลาที่กำหนด โดยบริษัทถือปฏิบัติมาตั้งแต่การจัดทำงบการเงิน ไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ซ่ึงเป็นการรายงานงบการเงินไตรมาส
แรกตั้งแต่บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเลขานุการบริษัทและหน่วยงานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจะแจ้ง
ให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคนที่ซ่ึงอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทรับทราบช่วงเวลาการห้ามซ้ือขายหุ้น
ของบริษัทอย่างชัดเจนล่วงหน้า โดยให้รวมถึงการซ้ือขายหุ้นของบริษัท โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการ
ซ้ือหรือขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee หรือการถือผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ในระหว่างช่วงเวลาที่บริษัทจะมีการเปิดเผย
ข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท เช่น 1 เดือนก่อนวันเปิดเผยข้อมูลงบการเงินหรือผลการดำเนินงานถึงวันที่บริษัท
ได้เปิดเผยข้อมูลงบการเงินหรือผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว 1 วัน เพื่อให้ข้อมูลนั้นเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างทั่วถึง
ก่อน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้  หรือนำไปเปิดเผยจนอาจ
ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย และอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตลอดจนอาจถูกบริษัทพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี 
ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก 
ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น  

พร้อมกันนี้บริษัทยังมีการติดตามและศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องต่างๆ ที่มีการเปล่ียนแปลงไป
อยู่เสมอ และแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรับทราบ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด 

 
7. คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชแีละบรกิารอืน่ 
7.1 คา่ตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee) 
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 34,664,700  บาท 

โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2,070,000 บาท และส่วนของบริษัทย่อย จำนวน 1,394,700 บาท 
 
7.2 คา่บรกิารอืน่ (Non-Audit Fee) 
- ไม่มี - 
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10. ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม  
  

“เราจะทำใหช้วีติผูค้นดขีึน้ ผา่นจติวญิญาณทีส่รา้งสรรคข์องเรา” 
 

ชมุชนและสงัคมคือครอบครวัเดยีวกนักบัเรา 
เพราะเราเชื่อว่าชุมชนและสังคมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา และเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของธุรกิจของเรา เราจึงไม่

หยุดที่จะพัฒนาชุมชนของเราให้พร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกันอย่างย่ังยืน 
กว่า 3 ปีแล้ว ที่เรายังคงเดินทางร่วมกับชุมชน กับโครงการ “วาน หวา่น วา่น” ซ่ึงเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้ให้กับ

ชุมชน โดยเริ่มจากการบริหารพื้นที่ของเกษตรกรในชุมชนโดยรอบอำเภอลำลูกกา จังหวัดปธุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียงรอบโรงงาน ให้ได้
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด และยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนได้อีกด้วย SAPPE เราเข้าไปช่วย
ส่งเสริมเรื่องหน่อพันธุ์ วิธีการปลูก การดูแล ตลอดจนการเก็บเก่ียวให้กับสมาชิกในโครงการ และหาวิธีการพัฒนาเพื่อยกระดับสินค้า
เกษตรให้มีราคาที่เป็นธรรมกับเกษตรกรไทย และทัดเทียมกับสินค้าเกษตรระดับโลกได้ 

นอกจากโครงการวาน หว่าน ว่าน ที่เราชว่ยส่งเสริมการปลูกว่านหางจระเข้ให้กับชุมชนแล้ว เรายังมีการต่อยอดการนำว่าน
หางจระเข้ที่เหลือจากการขายเพื่อแปรรูป มาเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ว่านหางจระเข้ ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแปร
รูปพืชอุดมอีกด้วย กับโครงการ “ความรูสู้ช่มุชน” 

SAPPE เข้าไปช่วยส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจมีการผลิตเจลแอลกอฮอล์ที่ได้มาตรฐานตลอดจนผลิตภัณฑ์สามารถออกขาย
สู่ท้องตลาดด้วยความมั่นใจในตัวสินค้าที่มีคุณภาพของชุมชน  และในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา เจลแอลกอฮอล์นับว่ามี
บทบาทที่สำคัญเป็นอย่างมาก มีส่วนช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ให้สามารถผ่านวิกฤติจากสถานการณ์ที่ผ่านมาได้ และยังเป็นอีกอาชีพที่
สร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจได้อีกด้วย 

และนอกจากการยกระดับของความรู้สู่ชุมชนเดิมเพื่อให้ได้มาตรฐานแล้ว ในปี 2563 เราได้มีการส่งต่อความรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 
2 ด้วยการสอนทำสบู่จากไขมันธรรมชาติผสมว่านหางจระเข้ เพื่อให้ทางกลุ่มวิสาหกิจสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์จากว่านหางจระเข้เป็น
สินค้าของชุมชนได้ ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการแปรรูปสินค้าของกลุ่มวิสากิจชุมชน 

SAPPE ยังคงเชื่อมั่นมาตลอดว่าการปล่อยให้ความคิดสร้างสรรค์ทำงาน คือความสนุุกอย่่างหนึ่่ง เหมือนที่พวกเราทำมา
ตลอดดังคำกล่าวที่ว่า “เติบโตด้วยนวัตกรรม ทำด้วยความสนุก” กลายมาเป็นสิ่งที่พวกเราชาว SAPPE ยึดถือ ดังนั้น เมื่อมีโอกาส เรา
จึงไม่รีรอที่จะส่งต่อความสนุกเหล่านั้นให้แก่สังคมด้วย 

SAPPE ร่วมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆ ด้วยลานสนามเดก็เลน่ BBL (Brain-Based Learning) หรือทฤษฎีการเรียนรู้
ตามธรรมชาติสมอง เป็นแนวทางจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของสมองในเด็กแต่ละคน  และแต่ละช่วงวัย ด้วยการ
กระตุ้นที่เหมาะสม โดยนักการศึกษาพบว่าสมองมนุษย์สามารถทำงานและพัฒนาไปพร้อมกันทั้ง 8 ด้านในลักษณะกระจายตัวเชื่อม เมื่อ
ได้รับการส่งเสริมให้สมองได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ โดยเด็กในวัย 2 – 6 ปี จะเรียนรู้ผ่านการเล่น  จึงเป็นที่มาของการที่พวกเราช่วยกันสร้าง
ลานเรียนรู้ BBL ขึ้นที่โรงเรียนบ้านทำนบ อำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก  

นอกจากนี้เราเชื่อว่าการศึกษาที่ดี สภาพแวดล้อมที่เก้ือกูล จะเป็นแรงขับเคล่ือนความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน จึงเป็น
ที่มาของโครงการ “Leader in me” ที่เราเข้า ไปส่งเสริมในโรงเรียนรว่มจิตประสาท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในปี 256 
โครงการ Leader in me มุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ปลดปล่อยศักยภาพในตัวเอง ด้วย 7 habits  เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมกับการแสดงออก และความคิดสร้างสรรค์ และเมื่อสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม  เราจึงได้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น
ตลอดปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านวิชาการ และด้านพฤติกรรม และด้วยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเราจึงมีการขยายไปยังโรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในปี 2563 

เราร่วมสนับสนนุให้พวกเราชาว Sappe player ได้รู้จักการให้และการเสียสละอย่างต่อเนื่อง โดยสานต่อ “โครงการ 90 วนั 
ไขมนัฉนัเพือ่เธอ” เป็นปีที่ 3 โดยในปี 2563 นี้ เราได้เจอกับวิกฤติโควิด-19 ที่ทำให้พวกเรามีข้อจำกัดในการออกกำลัง แต่นั่นไม่ใช่ปัญหา
ที่เราจะหยุดส่งต่อความตั้งใจของเราให้กับสังคมได้ เรามีการปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์  และส่งต่อสิ่งที่มีความจำเป็นสูง
ในช่วงสถานการณ์วิกฤต นั่นคือหน้ากากอนามัยและชุด PPE เราส่งต่อให้กับโรงพยาบาลทั้งหมด 4 โรงพยาบาลดังนี้ 
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1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
2. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
3. โรงพยาบาลจุฬา 
4. โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 

เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่นับว่าเป็นแนวหน้านั้นมีอุปกรณ์ในการต่อสู้กับสถานการณ์ที่วิกฤติและสามารถพาพวกเรา
ทุกคนผ่านสถานการณ์นั้นมาได้  

และจากสถานการณ์โควิด -19 เราได้ตระหนักถึงความยากลำบากในการทำงานของเหล่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงาน
อย่างหนักเพื่อดูแลทุกคน  และยับย้ังการแพร่ระบาดของโรคเพื่อให้สามารถควบคุมได้ พวกเราจึงขอดูแลเหล่าฮีโร่ของพวกเรารว่มกับ
โครงการ “Food for fighters” เพื่อส่งอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับโควิด-19 ที่โรงพยาบาลให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ โดยเราส่งอาหารที่เป็นเครื่องดื่มสุขภาพสุดเจ๋งของเราให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ 7 ที่ดังนี้  

1. โรงพยาบาลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
2. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
3. โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 
4. หอพัก D-Luxx มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต (โรงพยาบาลสนาม) 
5. โรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ 
6. สาธารณสุข อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
7. โรงพยาบาลปากช่องนานา 
เราร่วมกับ “โครงการสง่พลาสตกิกลบับา้น” เพื่อรว่มกันส่งน้องพลาสตกิให้ได้กลับบ้าน  เราไม่อยากให้พลาสติกเป็นตัว

ร้ายของสังคม จึงต้องการให้ได้กลับเข้าสู่กระบวนการ Recycle หรือ Upcycle เพื่อนำกลับมาใช้ให้เกิดคุณค่ามากที่สุด และยังส่งเสริม
ให้พวกเราชาวเซ็ปเป้เกิดการเรียนรู้ และมีส่วนช่วยกันจัดการขยะที่เกิดขึ้นในองค์กรของเรา 
 

นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั (Anti-corruption Policy)   
บริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการ

คอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที ่อาจมีความเสี่ยงด้านการ
คอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่
องค์กรแห่งความย่ังยืน  

1. คำนยิาม 
การคอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนทุกรูปแบบเพื่อเป็นการเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การมอบให้ หรือ

เรียกร้อง รับซึ่งทรัพย์สิน เงินทอง  หรือการจูงใจให้บุคคลกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี รวมไปถึง
ผลประโยชน์อื่นที่ไม่บังควร กับผู้มีหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน คู่ค้าทางธุรกิจ ฯลฯ รวมทั้งการใช้ตำแหน่งหน้าที่ 
การใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปกระทำการที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง พวกพ้อง และผู้อื่น เพื่อให้เกิดการกระทำหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันจะได้มาซึ่งผลประโยชน์  ที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ  
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้  

 
2. หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
2.1 คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสาร

ในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง 
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2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานการรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน  และระบบการ
ตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง ให้มีความเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามมาตรฐานที่เก่ียวข้อง และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

2.3 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการจัดทำการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น  ตลอดจน
จัดทำมาตรการและแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการคอร์รัปชั่น รวมทั้งมีการติดตามและรายงานผล เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษัท 

2.4 ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ในการนำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ และสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกต่อการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ 

2.5 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงบริษัทย่อย ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
 
3.  แนวทางการปฏบิตัติามนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชัน่ 
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้คลอบคลุมทุกกิจกรรมที่บริษัทดำเนินการ โดยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท 

รวมทั้งบริษัทย่อย มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ดังนี้ 
3.1 ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท รวมทั้งบริษทย่อยเรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการ

คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยคลอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
3.2 พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยต้องแจง้ให้

ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้
ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทผ่าน
ช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้ 

3.3 บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกับบริษัทตามนโยบายที่
บริษัทกำหนด 

3.4 ผู้ที่กระทำคอร์รัปชั่น เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท ซ่ึงจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่
บริษัทกำหนด นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย 

3.5 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
กับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้  โดยบริษัทจะสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนให้เกิดความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือในการยับย้ังผู้ที่
ต้องการจะกระทำการคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางที่หลายหลากและเหมาะสม เช่น การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ Intranet ติดประกาศ
ตามป้ายประชาสัมพันธ์ของบริษัท รวมทั้งบริษัทย่อย เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจำปี และหนังสือเวียนบอกกล่าว เป็นต้น 

3.6 บริษัทจะจัดทำกระบวนการปฏิบัติอย่างชัดเจน มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งมีกระบวนการติดตาม
และสอบทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

3.7 บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่ อมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่นตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนและการเล่ือนตำแหน่ง  

3.8 ผู้ใดพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น ต้องรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วน 
3.9 บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับ

ภาครัฐและภาคเอกชน 
 
4. ช่องทางการแจง้เบาะแสและการคุม้ครอง 
บุคลากรของบริษัทต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่อาจฝ่าฝืนต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยบริษัท จัดให้มี

ช่องทางการร้องเรียน มาตรการคุ้มครอง โดยให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองพนักงานที่แจ้งข้อมูลเก่ียวกับการทุจริต  
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5. การดำเนนิการสบืสวนและบทลงโทษ 
เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส ผู้รับข้อร้องเรียนจะดำเนินการตรวจสอบหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานหรือ

คณะทำงาน เป็นผู้กล่ันกรองสืบสวนข้อเท็จจริง หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่มีมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู้
ที่ถูกกล่าวหาได้กระทําการทุจริต คอร์รัปชั่นจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และพิสูจน์ตนเอง โดยการหา
ข้อมูลหรือหลักฐาน เพิ่มเติม ที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริตตามที่ถูกกล่าวหา  หากผู้ถูกกล่าวหาได้
กระทําการทุจริตนั้นจริง ผู้กระทําการทุจริตนั้น ไม่ว่าจะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ถือว่าเป็นการกระทําผิดนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่นของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกําหนดไว้ และหากการกระทําทุจริตนั้นเป็นการกระทําที่
ผิดต่อกฎหมาย ผู้กระทําผิดนั้นอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท คําตัดสินของบุคคลหรือ
หน่วยงาน หรือคณะทำงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ ถือเป็นอันสิ้นสุด  

ทั้งนี้ บริษัทได้รับการรับรองการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) เมื่อเดือนตุลาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง  

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีการ
ควบคุมและถูกจัดการอย่างเหมาะสมผ่านเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว เช่น คู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัท ที่กำหนดบทบาทหน้าที่ ของ
แต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน รวมไปถึงกำหนดการใช้งบประมาณในแต่ละเรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าฝ่ายงานตามลำดับ นอกจากนี้
ในที่ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงยังบันทึกเรื่องดังกล่าวเข้าไปในทะเบียนความเสี่ยงของบริษัท และกำหนดให้มีการจัดทำทะเบียน
ความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันความเสี่ยงของเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะ และให้มีการประเมินทุกไตรมาส เป็นต้น   

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชั่นและมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวจะถูกนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
บริษัทได้จัดอบรมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นให้กับพนักงานใหม่เป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงอุดมการณข์อง
บริษัทในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม รวมถึงเข้าใจบทบาทและแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัท
ดำเนินการจัดอบรมจำนวนรวม 8 ครั้ง มีพนักงานเข้าร่วมอบรมโดยรวมประมาณ 10 คน  

อนึ่ง บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือคดีความที่สำคัญซ่ึงเก่ียวเนื่องกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด 
 

นอกจากนี้ เซ็ปเป้ ยังดำเนินธุรกิจโดยยึดตามหลักการ 8 ข้อของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
ครอบคลุม เรื่องต่างๆ คือ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
5. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้

เสียโดยได้สรุปเป็นภาพรวมแบ่งตามกลุ่มผู้มีส่วนไดเ้สีย ตามตารางด้านล่างนี้ 
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ผูม้สีว่นไดเ้สยี กิจกรรม/กระบวนการ หลกัการ 8 ขอ้ 
พนักงาน Train the trainer 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

Talent Management Project 
For Key Driver 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
4. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 
Sappe Playground Intranet 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
4. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 
การดูแลพนักงานในช่วงโควิด-19  
ประกันสุขภาพโควิด 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
4. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 
Fun Space Project 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
4. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

Sappe Go Green 1. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

2. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
3. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 New Product Development (NPD)  1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

90 วัน ไขมันฉันเพื่อเธอ ปี 3 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่เพื่อสุขภาพ 1. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
2. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 
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ผูม้สีว่นไดเ้สยี กิจกรรม/กระบวนการ หลกัการ 8 ขอ้ 
ซัพพลายเออร์ โครงการร่วมพัฒนาเพื่อให้ได้การรับรอง

มาตรฐาน 

1. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
2. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
3. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 
ผู้ถือหุ้น-นักลงทุน ปันผลดี 1. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

2. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
ชุมชนและสังคม Leader in me 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
3. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
4. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 
วาน หว่าน ว่าน 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

2. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
4. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 
 ส่งเสริมสาธารณูปโภค 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

2. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
4. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 วาดลานพื้น BBL 1. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
2. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
3. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 
มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้สมาคมคน
พิการ 

1. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
2. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้สังคมในโอกาส
ต่างๆ 

1. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
2. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

Food For Fighters 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
3. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

 

  
ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราพยายามร่วมสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุพันธกิจของเราที่ให้ไว้ว่า “เราจะทำให้ชวีติของผูค้นดขีึน้ ผา่นจติ

วญิญาณทีส่รา้งสรรคข์องเรา” เราเชื่อว่าการเดินทางในระยะไกล ไม่ใช่การเดินทางให้เร็วที่สุด แต่เป็นการเดินทางที่มีทีมเป็นเพื่อนร่วม
ทาง เพื่อคอยช่วยกันคิดและประคับประคองให้พวกเราทุกคนเดินทางไปสูเ่ป้าหมายไปพร้อมกัน และเก็บเก่ียวประสบการณ์ต่างๆ นั้นไว ้
เพราะเมื่อเดินทางไปถึงเปา้หมายแล้วเรื่องราวระหว่างทางจะเป็นเรื่องเล่าที่มีความสุขที่สุด และนี่คือสิ่งที่เราพยายามผลักดันองค์กรของ
เราเสมอมา  “โตดว้ยนวตักรรม ทำดว้ยความสขุ” เพราะพวกเราเชื่อว่านีค่ือการเดินทางไปด้วยกันอย่างย่ังยืน 
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11. การควบคมุภายใน 

 
บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดี เนื่องจากจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัท

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 
ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในปี 2563 ซ่ึงเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO (“แบบประเมินฯ”) ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2556 ซ่ึงสรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้ 

1. สภาพแวดลอ้มการควบคมุ (Control Environment) 
บริษัทมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีการส่งเสริมด้านจริยธรรมเป็นวัฒนธรรม

องค์กร มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการและการมอบหมายงานที่ชัดเจน ดังนี้ 
• บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นลายลกัษณ์

อักษรและมีการสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างทั่วถึง 
• มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแยกจากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน และมีการจัดโครงสร้างองค์กร 

สายการบังคับบัญชา อำนาจความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป 
• กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การสร รหา การฝึกอบรม การจ่าย

ผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น  
2. การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 
บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงให้ทำหน้าที่กำหนด

นโยบายและกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมีหน้าที่พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท 
เช่น ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ด้านกฎหมายและกฎระเบี ยบ เป็นต้น รวมถึงเสนอแนะวิธี
ป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความ
เสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ 

3. มาตรการควบคมุ (Control Activities) 
เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการป้องกันและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม บริษัทจึง

กำหนดมาตรการควบคุมที่สำคัญ เช่น นโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม คู่มืออำนาจดำเนินการ การกำหนดกฎบัตร
ของคณะกรรมการต่างๆ และผู้บริหารสำคัญ เป็นต้น เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการปฏิบัติงาน  
 นอกจากนี้ บริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่เก่ียวโยงกัน เพื่อประโยชน์
ในการติดตาม และสอบทานการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจน บริษัทมีการพัฒนา
มาตรการควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยี โดยมีการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมและควบคุมด้านความ
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี เช่น การเข้าถึงข้อมูล การรับส่งข้อมูล การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ เป็นต้น โดยได้จำกัดสิทธิเฉพาะผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้สามารถเข้าถึงข้อมูลในระดับที่กำหนดเท่านั้น 

4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information & Communication) 
บริษัทมีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้  
• การสือ่สารภายใน ผู้บริหารและพนักงานจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ E-mail นอกจากนี้ ยังจัดให้มีพื้นที่ติด

ประกาศและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทในบริเวณที่พบเห็นได้ง่ายทั้งในสำนักงานและโรงงาน ทั้งนี้ เพื่อให้มีช่องทางแจ้งข้อมูลและ
ประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทางโดยมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการสื่อสารให้มากที่สุด  
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• การสือ่สารภายนอกองคก์ร บริษัทมีการเปดิเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ โดยข้อมูลที่เปิดเผยเป็น
ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เช่น 
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท และมีหน่วยงานต่างๆ ที่ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลให้กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร 
เช่น นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น 

• บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษเพื่อให้พนักงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือระเบียบปฏบิตัิ
ต่างๆ โดยกำหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง 

5. ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 
บริษัทมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เป็นประจำทุกไตรมาสโดยผู้ตรวจสอบภายในซ่ึง

คัดเลือกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  
นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปีโดยจัดให้มีการประเมินการ

ควบคุมภายในในภาพรวมตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุม
ภายในเพียงพอและเหมาะสม และมีการดำเนินการปรับปรุงหากมีข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน  

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างหรือขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านที่มีความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายผดุงเดช อินทร
ลักษณ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี และนายสุรัตน์ ประลองศิลป์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 3 ท่านไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ รวมทั้งไม่เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครืออื่นๆ 

ตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยกำหนดไว้ รวมถึงการสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานงบการเงิน การสอบทานความถูกต้องเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูล
รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การสอบทานความเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายใน และการพัฒนาระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกำกับดูแลของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่าง
เคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบยังได้คัดเลือก และเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตของบริษัท รวมทั้งการพิจารณาเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดของวิชาชีพ ผลการปฏิบัติงาน คุณภาพของบริการและความเหมาะสม
ของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ
บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่าย
บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามวาระที่เก่ียวข้อง จำนวน 4 ครั้ง ซ่ึงสรุปได้ดังนี้ 

1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงิน รายการที่เก่ียวโยงระหว่างบริษัท
กับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ได้จัดทำอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และมีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบ
งบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทเพื่อซักถามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ และเพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดสรรเวลาเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้หารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ ตามแนวทางที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้อบบัญช ี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความรู้และประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานและ

คุณภาพของงานบริการที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้ให้แก่บริษัท รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว 
เห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้าน
การจัดทำรายงานทางการเงิน และการปรับปรุงด้านการควบคุมภายในของบริษัท  

ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ต่อไปอีกคราวหนึ่ง โดยกำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 7 ปี ตามที่กำหนดโดย
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

3. การกำกับดูแลระบบควบคุมภายใน การจัดทำแผนตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้มีการสอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้เหมาะสมและมีเสถียรภาพ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แต่งตั้งบริษัทภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน (“ผู้ตรวจสอบ
ภายใน”) ของบริษัทประจำปี 2563 และพิจารณาแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2563 รวมทั้งสอบทานรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส ตลอดจนกำชับให้ผู้ตรวจสอบภายในติดตามความคืบหน้าในประเด็นที่เสนอให้มี
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การแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอย่างเหมาะสมภายในเวลาที่กำหนด ภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการได้ เห็น
พ้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจพบจากการปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง บริษัท บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัดเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
ประจำปี 2564 ต่อไป และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจำปี 2564 แล้ว 

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเป็นประจำทุกปีโดยได้
ประเมินตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO เพื่อให้มั่นใจว่าผลการ
ประเมินการควบคุมภายในนั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

4. การปฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ขอ้กำหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง
กับธรุกิจของบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนด 
ประกาศ ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่น
ใดที่เก่ียวข้องกับการดำเนินธุรกิจแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้มีการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งข้อกำหนด 
ประกาศ และระเบียบใด  ๆที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วน 

5. การสอบทานรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานธุรกรรมของบริษัทกับบริษัทย่อยหรือบุคคลที่เก่ียวโยงกัน รวมทั้งรายการที่อาจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2563 เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติธุรกิจและเป็นประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ หรือกระทำการใด  ๆที่ขัดกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการกำกับดูแล
ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว 

6. การสอบทานการกำกับดแูลกิจการทีด่ขีองบรษิทั 
คณะกรรมการตรวจสอบ ส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตาม

หลักการและแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตามแนวทาง
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน และให้มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับ
ดูแลอย่างเหมาะสม และสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างให้บริษัทเป็นที่ยอมรับ สร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

7. การประเมนิผลการปฏบิตัิหนา้ที่ของกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2563 นั้นมี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 หมวด ได้แก่ (1) คุณสมบัติและความเป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ (2) 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (3) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ (4) การได้รับข้อมูลจากบริษัทและการ
ฝึกอบรม นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญเพื่อให้บริษัทนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานต่อไป 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดร้ับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทโดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทมีการบริหารจัดการการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตาม
ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่าง  ๆที่เก่ียวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท 
 

     ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
            (นายผดุงเดช  อินทรลักษณ์) 
                          ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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การตรวจสอบระบบควบคมุภายในตามความเหน็ของผูต้รวจสอบภายใน 

บริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก (Outsource) ได้แก่ บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้
ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 โดยจะมีการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าปฏิบัติงาน
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท และตรวจสอบว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ครบถ้วนหรือไม่  

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 ผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกได้เข้าร่วมประช ุมกับ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งเพื ่อรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายในได้สรุปผลการ
ตรวจสอบ และประเด็นที่พบจากการตรวจสอบพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งรายงานผลการติดตามการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของ
ไตรมาสที่ผ่านมาต่อที่ประชุม เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแล้วจะมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการแก้ไขประเด็นต่างๆ 
ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะให้ครบถ้วน 

อนึ่ง ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการ
แต่งตั ้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  หรือหน่วยงานอื ่นใดที่รับผิดชอบเกี ่ยวกับการตรวจสอบภายใน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้มีความชำนาญด้านการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และมี
ประสบการณ์การตรวจสอบภายในให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง ทั้งนี้ ประวัติของหัวหน้างานผู้
ตรวจสอบภายในปรากฎตามเอกสารแนบ 3 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) 

 
สรปุขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะดา้นบญัชตีามความเหน็ของผูส้อบบญัช ี

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จำกัด (“ผู้สอบบัญชี”) ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ด้านบัญชี จากการเข้าดำเนินการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยได้สรุปว่า บริษัทได้จัดทำ
งบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว 
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12. รายการระหวา่งกนั 

 

12.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซ่ึงสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้   

บคุคล/นติบิคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ลักษณะความสมัพนัธ ์ ลักษณะรายการ 

มลูคา่
รายการ

ระหวา่งกนั  
ป ี2563 

(ลา้นบาท) 

นโยบายการกำหนดราคาและ/หรอืความ
สมเหตสุมผลของการเขา้ทำรายการ 

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

(“Sappe Europe”) 
• บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อย

ละ 60.00 ของท ุนจดทะเบ ียนท ี ่ชำระแล้วของ 
Sappe Europe  

• ขายวัตถุดิบในการผลิตสินค้า 
- รายได้จากการขาย 

 
0.27 

• การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ 
ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคา
กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกัน   

  • เงินให้กู้ยืมระยะสั้น จำนวนเงิน 0.24 ล้านยูโร อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี 
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 
       หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

              สุทธิ 
- ดอกเบี้ยรับ 
- ดอกเบี้ยค้างรับ 
       หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

              สุทธิ 

 
 

8.63 
(8.63) 
__-__ 
0.34 
2.83 

(2.83) 
__-__ 

 

• สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ Sappe Europe 
เป็นการให้การสนับสนุนทางการเงินของผู้ถือหุ้น
เดิมซึ่งต่อมาบริษัทได้ทำสัญญาซื้อหนี้ต่อจากผู้
ถือหุ้นเดิม โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียง
ได้กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด 



101 
 

บคุคล/นติบิคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ลักษณะความสมัพนัธ ์ ลักษณะรายการ 

มลูคา่
รายการ

ระหวา่งกนั  
ป ี2563 

(ลา้นบาท) 

นโยบายการกำหนดราคาและ/หรอืความ
สมเหตสุมผลของการเขา้ทำรายการ 

รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี 
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี 
ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี 
รับชำระคืนระหว่างปี 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 

 
7.89 

- 
- 
 

0.74 
(8.63) 
    -__ 

2. Sappe Holding • บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
100.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ Sappe 
Holding 
 

• ลูกหนี้อื่น 
         หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

              สุทธิ 

0.83 
(0.41) 
0.42 

 

3. บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง     (ไทย
แลนด์) จำกัด (“โตโยกซ์”) 

• มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัท คือ กลุ่ม            
รักอริยะพงศ์ ซ่ึงถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทและถือ
หุ้นในโตโยกซ์ สัดส่วนร้อยละ 68.00 ของทุนจด
ทะเบียนที่ชำระแล้วของโตโยกซ์  

• มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ 
นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ 
 

• ซ ื ้ออ ุปกรณ ์ โรงงานจากโตโยกซ ์ เพ ื ่อ ใช ้ ใน
กระบวนการผลิตของบริษัท  
- เจ้าหนี้อื่น 

• รายได้จากการขายสินทรัพย์ 
 

0.17 
 

0.01 
 

0.24 
 

• การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ 
ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคา
กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกัน 
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บคุคล/นติบิคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ลักษณะความสมัพนัธ ์ ลักษณะรายการ 

มลูคา่
รายการ

ระหวา่งกนั  
ป ี2563 

(ลา้นบาท) 

นโยบายการกำหนดราคาและ/หรอืความ
สมเหตสุมผลของการเขา้ทำรายการ 

4. บริษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จำกัด 
(“ฮายาชิ”) 

• มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัท คือ กลุ่มรัก
อริยะพงศ์ ซึ่งถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทและถือ
หุ้นในฮายาช ิสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจด
ทะเบียนที่ชำระแล้วของฮายาชิ 

• มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ 
นายอดิศักดิ ์ ร ักอริยะพงศ์ และ นายอานุภาพ        
รักอริยะพงศ์  
 

• ให้เช่าพื้นที ่คลังสินค้าของโรงงานคลอง 13 ใน
ราคาค่าเช ่าพ ื ้นท ี ่ เด ือนละ 10,000 บาท และ
ค่าบริการในการบริหารจัดการคลังสินค้าจำนวน 
80 บาทต่อสินค้า 1 ลัง 
- รายได้อื่น 
- ลูกหนี้อื่น 

 
 
 
 

0.31 
0.03 

• การให้เช่าพื้นที่คลังสินค้า เพื่อบริหารพื้นที่ส่วนที่
เหลือดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ มีความเหมาะสม 
โดยราคาที่ให้เช่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคา
ตลาดหรือราคาตลาด 

   

5. บริษัท สามที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
(“สามที”) 

• มีกรรมการผู ้มีอำนาจลงนามและผู ้ถือหุ ้นราย
ใหญ่คือ นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 80.00 นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ 
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.00 และนายนที อ่อน
อิน ถือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนจด
ทะเบียนที่ชำระแล้วของสามที 
 

• ยอดซื ้อเคร ื ่องจ ักรและอุปกรณ์สำหร ับใช ้ ใน
กระบวนการผลิตของบริษัท 

 
 
 

0.04 
 
 

• ราคาซื ้อเครื ่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าว มีการ
กำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซ่ึง
เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกัน 

6. บริษัท ออน ฟิฟท์ จำกัด (“ออน 
ฟิฟท์”) 

• มีกรรมการผู ้มีอำนาจลงนามและผู ้ถือหุ ้นราย
ใหญ่คือ นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระ
แล้วของออน ฟิฟท์ 

 

• ค่าใช้จ่ายในการรับรองเป็นค่าอาหาร 0.02 • การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ 
ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคา
กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกัน 
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บคุคล/นติบิคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ลักษณะความสมัพนัธ ์ ลักษณะรายการ 

มลูคา่
รายการ

ระหวา่งกนั  
ป ี2563 

(ลา้นบาท) 

นโยบายการกำหนดราคาและ/หรอืความ
สมเหตสุมผลของการเขา้ทำรายการ 

7. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานบริษัทและ
ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.63 ของทุน
จดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท (สัดส่วนการถือ
หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 
 

• ค่าเช่าที่ดินพร้อมโรงงานที ่บางชันเนื้อที ่ 2 ไร่ 1 
งาน 88.20 ตารางวา ตามส ัญญาเช ่าท ี ่ดิน
ระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 
30 กันยายน 2565 โดยค่าเช่าปีที่ 1 (เดือนตุลาคม 
2562 – กันยายน 2563) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 
464,649 บาท  และค ่าเช ่าป ีท ี ่  2 (เด ือนตุลาคม 
2563 – กันยายน 2564) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 
478,588บาท 

• เงินประกันค่าเช่าที่ดิน 3 เดือน โดยบริษัทจะได้รับ
คืนเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง 

5.62 
 
 
 

 
 
 
 

1.17 

• การเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานเพื่อใช้ในการ
ประกอบธุรกิจและผลิตสินค้าดังกล่าว โดยที่
บริษัทไม่ต้องจัดหาเงินทุนจำนวนมากเพื่อลงทุนใน
ที ่ด ินและสิ ่งปลูกสร้างดังกล่าว และสามารถ
จัดสรรเงินทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดไปใช้ลงทุนดา้น
อื่นที่จำเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดย
อัตราค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานเป็นราคาที่
ใกล้เคียงกับราคาตลาด 

8. คณะบุคคลรักอริยะพงศ์ 
ประกอบด้วยบุคคล 6 ท่าน ได้แก่ 
• นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ 

 
 
 
• นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ 

 
 
 

 
• กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานบริษัทและ

ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.63 ของทุน
จดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท (สัดส่วนการถือ
หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

• กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานกรรมการ 
บริหารของบริษัทและถือหุ้นของบริษัทในสดัส่วน
ร้อยละ 17.16 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ

 
 

• ค่าเช่าที่ดินที่คลอง 13 เนื้อที่รวม 97 ไร่ 3 งาน 49 
ตารางวา ตามสัญญาเช่าที่ดินระยะเวลา 20 ปี เริ่ม
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2576 โดย
ค่าเช่าปีที ่ 7 (เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 
2563) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 172,303 บาท และ
ค ่าเช ่าป ีท ี ่  8 (เด ือนตุลาคม 2563 - กันยายน 
2564) มอีัตราค่าเช่าเดือนละ 175,749 บาท 
 

 
 

2.08 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

• การเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานเพื่อใช้ในการ
ประกอบธุรกิจและผลิตสินค้าดังกล่าว โดยที่
บริษัทไม่ต้องจัดหาเงินทุนจำนวนมากเพื่อลงทุนใน
ที ่ด ินและสิ ่งปลูกสร้างดังกล่าว และสามารถ
จัดสรรเงินทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดไปใช้ลงทุนดา้น
อื่นที่จำเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดย
อัตราค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานเป็นราคาที่
ใกล้เคียงกับราคาตลาด 
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บคุคล/นติบิคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ลักษณะความสมัพนัธ ์ ลักษณะรายการ 

มลูคา่
รายการ

ระหวา่งกนั  
ป ี2563 

(ลา้นบาท) 

นโยบายการกำหนดราคาและ/หรอืความ
สมเหตสุมผลของการเขา้ทำรายการ 

 
 
• นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ 

 
 
 
 
 
• นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 

 
 
 
• นางสมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ 

 
 
• นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ 

 
 

บริษัท (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563) 

• กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ ถือหุ ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ
18.64 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท 
(UBS AG SINGAPORE BRANCH ท ำ หน ้ า ที่
เป็น Custodian ร้อยละ 3.29) (สัดส่วนการถือ
หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

• กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท  ถือ
หุ ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 17.83 ของทุนจด
ทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท (สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

• ผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.53 ของทุน
จดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท (สัดส่วนการถือ
หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

• ผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 18.28 ของทุน 
จดทะเบ ียนที่ ชำระแล ้วของบร ิ ษ ั ท (UBS AG 
SINGAPORE BRANCH ทำหน้าที่เป็น Custodian 
ร้อยละ 3.29) (สัดส่วนการถือหุ ้น ณ วันที ่ 31 
ธันวาคม 2563) 

• เงินประกันค่าเช่าที่ดิน โดยบริษัทจะได้รับคืนเมื่อ
สัญญาสิ้นสุดลง 

1.06 
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บคุคล/นติบิคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ลักษณะความสมัพนัธ ์ ลักษณะรายการ 

มลูคา่
รายการ

ระหวา่งกนั  
ป ี2563 

(ลา้นบาท) 

นโยบายการกำหนดราคาและ/หรอืความ
สมเหตสุมผลของการเขา้ทำรายการ 

9. นายวีระวุธ ภู่ชนะกิจ • เป็นคู่สมรส (ไม่จดทะเบียน) ของนางสาวปิยจิต    
รักอริยะพงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามโดยการ
มอบอำนาจจากบริษัทและประธานเจ ้าหน้าที่
บริหารของบริษัท 

• ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ 
 
 
 
• รายได้จากการขายสินทรัพย์ 

 
 

 

1.20 
 
 

 
0.37 

• ราคาค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
ดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซ่ึงเป็นไป
ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคล
หรือกิจการอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกัน 

• การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของ
ธุรกิจ ซึ ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
กำหนดราคากับบ ุคคลหรือกิจการอื ่นที ่ไม่
เก่ียวข้องกัน 

10. บริษัท แบงคอคเบสท์บาย กรุ๊ป 
จำกัด (“BBB”) 

• มีกรรมการผู ้มีอำนาจลงนามและผู ้ถือหุ ้นราย
ใหญ่ คือ นายวีระวุธ ภู่ชนะกิจ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 
43.33 ซึ ่ง เป ็นค ู ่สมรส (ไม ่จดทะเบ ียน) ของ
นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามโดยการมอบอำนาจจากบริษัทและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท 

• ซ้ือส่วนปรับปรุงอาคาร 
 
 
 
• ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 

0.03 
 
 
 

 

0.92 

• ราคาซื ้อส่วนปรับปร ุงอาคารดังกล่าว มีการ
กำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซ่ึง
เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกัน 

11. บริษัท เดอะคอนเท จำกัด (“เดอะ
คอนเท”) 

• มีกรรมการผู ้มีอำนาจลงนามและผู ้ถือหุ ้นราย
ใหญ่คือ นางสาวนันทิยา วรประทีป ซึ ่งถือหุ้น 
เดอะคอนเท ร้อยละ 99.80 ซึ ่งเป็นคู่สมรสของ 
นายอเนก ลาภส ุขสถิต (ประธานเจ ้าหน ้าที่
การเงิน) 

• ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ 
 

7.69 • ราคาค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
ดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซ่ึงเป็นไป
ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคล
หรือกิจการอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกัน 
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บคุคล/นติบิคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ลักษณะความสมัพนัธ ์ ลักษณะรายการ 

มลูคา่
รายการ

ระหวา่งกนั  
ป ี2563 

(ลา้นบาท) 

นโยบายการกำหนดราคาและ/หรอืความ
สมเหตสุมผลของการเขา้ทำรายการ 

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

 

• Sappe Trading HK เป ็นบร ิษ ัทย่อยของ Sappe 
Holding โดยถือหุ ้นร ้อยละ 100.00 ของท ุนจด
ทะเบียนของ Sappe Trading HK 

• มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ 
นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นายอานุภาพ รักอริยะ
พงศ ์และนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ (กรรมการผู้
มีอำนาจลงนามโดยการมอบอำนาจจากบริษัท) 

• ลูกหนี้อื่น 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
สุทธิ 

0.31 
(0.12) 
0.19 

 

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

• Sappe Shanghai เป ็นบร ิษ ัทย ่อยของ  Sappe 
Hong Kong Co., Ltd. (“Sappe HK”) โดยถือหุ้น
ร ้อยละ 100.00 ของท ุนจดทะเบ ียนของ Sappe 
Shanghai  

• มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ 
นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ ์(กรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามโดยการมอบอำนาจจากบริษัท) 

• ลูกหนี้อื่น 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
สุทธิ 

10.00 
(10.00) 
__-__   

 

14. บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด 
(“ออล โคโค กรุ๊ป”)  
 

• ออล โคโค กร ุ ๊ป  เป ็นบร ิษ ัทย่อยของ Sappe 
Holding โดย Sappe Holding ถ ือห ุ ้นร ้อยละ 
51.00 ของทุนจดทะเบียนของ ออล โคโค กรุ๊ป 

• มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ 
นายอด ิศ ักด ิ ์  ร ักอร ิยะพงศ์  นายอาน ุภาพ                 
ร ักอริยะพงศ์ และนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์  

• รายได้จากการขาย 
• ลูกหนี้การค้า 
• รายได้อื่น 
• ลูกหนี้อื่น 

0.06 
0.04 
5.83 
0.89 

• การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ 
ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคา
กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกัน   
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บคุคล/นติบิคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ลักษณะความสมัพนัธ ์ ลักษณะรายการ 

มลูคา่
รายการ

ระหวา่งกนั  
ป ี2563 

(ลา้นบาท) 

นโยบายการกำหนดราคาและ/หรอืความ
สมเหตสุมผลของการเขา้ทำรายการ 

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามโดยการมอบอำนาจ
จากบริษัท) 

• บริษัทซื้อสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวมา
เพื่อจำหน่าย  
- ซ้ือสินค้า 
- เจ้าหนี้การค้า 

• มีค่าใช้จ่ายในการรับรองเป็นค่าซ้ือผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว  

• เจ้าหนี้อื่น 
• เงินให้กู้ยืมระยะสั้น จำนวน 4.80 ล้านบาท 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.2 ต่อปี โดยในวันที่ 28 
สิงหาคม 2562 และ 10 มิถุนายน 2563 ออล โคโค 
กรุ๊ป ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมเป็นจำนวนเงิน 0.21 ล้าน
บาทและ 1.53 ล้านบาท ตามลำดับ 
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 
- ดอกเบี้ยรับ 
- ดอกเบี้ยค้างรับ 

รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี 
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี 
รับชำระคืนระหว่างปี 
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 

 
58.93 
14.21 

 

0.47 
 

 
0.08 

 
 
 
 
 
 

3.06 
0.12 
0.05 

 
 

4.59 
1.53 
3.06 

 
 
 
 
 
• สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะสั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้

เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทโคโคนัท  
แฟคทอรี่ โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียง
ได้กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
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บคุคล/นติบิคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ลักษณะความสมัพนัธ ์ ลักษณะรายการ 

มลูคา่
รายการ

ระหวา่งกนั  
ป ี2563 

(ลา้นบาท) 

นโยบายการกำหนดราคาและ/หรอืความ
สมเหตสุมผลของการเขา้ทำรายการ 

15. บริษัท ออล โคโค จำกัด  
       (“ออล โคโค”) 

• ออล โคโค เป ็นบร ิษ ัทย่อยทางอ้อมของ Sappe 
Holding โดยออล โคโค กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 100.00 
ของทุนจดทะเบียนของ ออล โคโค  

• เงินให้กู้ยืมระยะสั้น จำนวน 3.20 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3.2 ต่อปี โดยในวันที่ 30 สิงหาคม 
2562 และ 10 มิถุนายน 2563 ออล โคโค ได้ชำระ
คืนเงินกู้ยืมเป็นจำนวนเงิน 0.14 ล้านบาท และ 
0.51 ล้านบาท ตามลำดับ 
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 
- ดอกเบี้ยรับ 
- ดอกเบี้ยค้างรับ 

รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี 
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี 
ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี 
รับชำระคืนระหว่างปี 

            ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 

 
 
 
 
 

2.55 
0.09 
0.05 

 
3.06 

- 
0.51 
2.55 

• สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะสั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทโคโคนัท  แฟคทอรี่ 
โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงได้กับอ ัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด 

16. บริษัท ดาน่อน เซ็ปเป้  
เบฟเวอเรจส์ จำกัด 
 (“ดาน่อน”) 

• ดาน่อน เป ็นบร ิษัทร ่วมของ Sappe Holding โดย 
Sappe Holding ถือหุ ้นร ้อยละ 25.00 ของท ุนจด
ทะเบียนของ ดาน่อน 

• ขายสินค้าสำเร็จรูป 
- รายได้จากการขาย 
- ลูกหนี้การค้า 

• รายได้ค่าขนส่ง 
• บริษัทมีรายได้จากค่าบริการและค่าดำเนินการ

ประจำเดือน 

 
 

14.39 
40.05 

 

0.89 
29.93 

 

• การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ 
ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคา
กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกัน   
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บคุคล/นติบิคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ลักษณะความสมัพนัธ ์ ลักษณะรายการ 

มลูคา่
รายการ

ระหวา่งกนั  
ป ี2563 

(ลา้นบาท) 

นโยบายการกำหนดราคาและ/หรอืความ
สมเหตสุมผลของการเขา้ทำรายการ 

• ลูกหนี้อื่น 
• ซ้ือสินค้าสำเร็จรูปมาเพื่อจำหน่าย 
- ซ้ือสินค้า 
- เจ้าหนี้การค้า 

7.44 

 
230.36 
68.12 

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ Sappe Europe s.r.o. – บริษัทย่อย  
1. Mr. Milan Bucek • ผู้ถือหุ้นของ Sappe Europe โดยถือหุ้นในสัดส่วน

ร ้อยละ 20.00 ของท ุนชำระแล ้วของ Sappe 
Europe 

• เงินปันผลค้างจ่ายซ่ึงมีข้อตกลงให้จ่ายจากผลกำไร
ของ Sappe Europe เป็นจำนวนเงิน 109,076.03 
ยูโร  
 

4.02 
 
 
 

• เง ินป ันผลค้างจ ่ายเป ็นไปตามข ้อบังค ับของ 
Sappe Europe ที ่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลกับ 
Mr. Milan Bucek จนครบจำนวนก่อน กำไรส่วน
ที่เหลือจึงสามารถจัดสรรได้ตามสัดส่วนของเงิน
ลงทุนที่จ่ายได้  

2. Mr. Ing. Ivan Ježo 
 

• ผ ู ้ถ ือห ุ ้นของ Sappe Europe โดยถ ือห ุ ้น ใน
ส ัดส ่วนร ้อยละ 20.00 ของท ุนชำระแล้วของ 
Sappe Europe 

• บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก Mr. Ing. Ivan 
Ježo เป็นจำนวนเงิน 0.02 ล้านยูโร (ไม่มีการคิด
ดอกเบี้ย) 

รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี 
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอัตรา       
   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 
 

0.93 
 

 
 

0.84 
 

0.09 
0.93 

• เง ินกู ้ย ืมระยะส ั ้นด ังกล่าว ม ี เพ ื ่อใช ้ ในการ
ดำเนินงานของ Sappe Europe และเป็นประโยชน์
ต่อกิจการ  
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บคุคล/นติบิคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ลักษณะความสมัพนัธ ์ ลักษณะรายการ 

มลูคา่
รายการ

ระหวา่งกนั  
ป ี2563 

(ลา้นบาท) 

นโยบายการกำหนดราคาและ/หรอืความ
สมเหตสุมผลของการเขา้ทำรายการ 

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

• มีผู ้ถือหุ ้นร่วมกันกับ Sappe Europe คือ Mr. 
Ing. Ivan Ježo โดยถือหุ ้นใน Sappe Europe 
ส ัดส ่วนร ้อยละ 20.00 ของท ุนชำระแล้วของ 
Sappe Europe และถือหุ้นใน Italmarket ร้อยละ 
17.17 ของทุนชำระแล้วของ Italmarket 

• บร ิ ษ ั ทย ่ อยม ีร าย ได ้จ ากกา รขายส ินค ้า ให้  
Italmarket 
- รายได้จากการขาย 
- ลูกหนี้การค้า 

 
 

3.99 
0.36 

• การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของ
ธุรกิจ ซึ ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
กำหนดราคากับบ ุคคลหรือกิจการอื ่นที ่ไม่
เก่ียวข้องกัน 

• ค่าใช้จ่ายขนส่งสินค้าจากการจ้าง Italmarket เป็นผู้
จัดจำหน่ายสินค้า 

0.03 
 

• เป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด 
 

• บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก Italmarket เป็น
จำนวนเงิน 0.08 ล้านยูโร โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 2 ต่อปี  
- เงินกู้ยืมระยะสั้น 
- ดอกเบี้ยจ่าย 
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย 

รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี 
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอัตรา     
   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 

 
 
 

2.95 
0.06 
0.63 

 
2.70 

 
0.25 
2.95 

 
 
 

• เง ินกู ้ย ืมระยะส ั ้นด ังกล่าว ม ี เพ ื ่อใช้ ในการ
ดำเนินงานของ Sappe Europe และเป็นประโยชน์
ต่อกิจการ โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียง
ได้กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
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บคุคล/นติบิคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ลักษณะความสมัพนัธ ์ ลักษณะรายการ 

มลูคา่
รายการ

ระหวา่งกนั  
ป ี2563 

(ลา้นบาท) 

นโยบายการกำหนดราคาและ/หรอืความ
สมเหตสุมผลของการเขา้ทำรายการ 

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

• Sappe Shanghai เป็นบริษัทย่อยของ Sappe Hong 
Kong Company Limited (“Sappe HK”) โดยถือหุ้น
ร ้อยละ 100.00 ของท ุนจดทะเบ ียนของ Sappe 
Shanghai  

• มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ 
นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 

• ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและการตลาดใน
ประเทศจีน และ Commission 
- ลูกหนี้อื่น 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
สุทธิ 

 
 

37.77 
(37.77) 
__-__ 

• อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาด
ของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
กำหนดราคากับบ ุคคลหร ือกิจการอื ่นที ่ไม่
เก่ียวข้องกัน 

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด – บริษัทย่อยทางอ้อม 
1. นางวราภรณ์ มนัสรังษี • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและเป็นผู้บริหารสำคัญใน

บริษัทย่อยทางอ้อม 
• เงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 6 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 3.2 ต่อปี และ 0.5 ล้านบาท ไม่มีการคิด
ดอกเบี้ย โดยเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 และ 10 
มิถุนายน 2563 ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมเป็นจำนวนเงิน 
2.33 ล้านบาท และ 0.98 ล้านบาท ตามลำดับ 
สำหรับเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.2  ต่อปี 
และ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ได้ชำระคืนเงินกู้ยืม
เป็นจำนวนเงิน 0.5 ล้านบาท สำหรับเงินกู้ที่ไม่มีการ
คิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้น 
- เงินกู้ยืมระยะสั้น 
- ดอกเบี้ยจ่าย 
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย 

 
 
 

 
 
 

 
 

2.69 
0.10 
0.26 

• สัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทออล โคโค กรุ๊ป 
โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงได้กับอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด 
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บคุคล/นติบิคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ลักษณะความสมัพนัธ ์ ลักษณะรายการ 

มลูคา่
รายการ

ระหวา่งกนั  
ป ี2563 

(ลา้นบาท) 

นโยบายการกำหนดราคาและ/หรอืความ
สมเหตสุมผลของการเขา้ทำรายการ 

รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี 
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี 
ชำระคืนระหว่างปี 
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 

 
3.67 

(0.98) 
2.69 

2. นางตระการจิต สุธีโสภณ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทย่อยทางอ้อม  • เงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 6 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.2 ต่อปี และ 0.5 ล้านบาท ไม่มีการคิด
ดอกเบี้ย โดยเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 และ 10 
มิถุนายน 2563 ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมเป็นจำนวนเงิน 
2.33 ล้านบาท และ 0.98 ล้านบาท ตามลำดับ 
สำหรับเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.2  ต่อปี 
และ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ได้ชำระคืนเงินกู้ยืม
เป็นจำนวนเงิน 0.5 ล้านบาท สำหรับเงินกู้ที่ไม่มีการ
คิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้น 
- เงินกู้ยืมระยะสั้น 
- ดอกเบี้ยจ่าย 
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย 

รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี 
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี 
ชำระคืนระหว่างปี 
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.69 
0.10 
0.26 

 

3.67 
(0.98) 
2.69 

• สัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทออล โคโค กรุ๊ป 
โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงได้กับอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด 
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บคุคล/นติบิคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ลักษณะความสมัพนัธ ์ ลักษณะรายการ 

มลูคา่
รายการ

ระหวา่งกนั  
ป ี2563 

(ลา้นบาท) 

นโยบายการกำหนดราคาและ/หรอืความ
สมเหตสุมผลของการเขา้ทำรายการ 

• ค่าเช่าที่ดินโรงงาน 0.36 
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12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน  
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน สำหรับรอบปีบัญชี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าว มีความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ  
อาทิ การซื้อขายสินค้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นการดำเนินธุรกิ จตามปกติของบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขทางการค้า
ทั่วไป โดยเป็นราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอกอื ่นที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกับบริษัท ตลอดจนการทำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงงานผ ลิตสินค้าของบริษัท  มีราคาค่าเช่า
อ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ซ่ึงล้วนเป็นการทำรายการที่มีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม ไม่
ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด 

 
12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เก่ียวข้องกัน ภายใต้กรอบ

จริยธรรม โดยผ่านการกลั่นกรองตามนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่ กำหนดโดย
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำ
รายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้  
 ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับความจำเป็นในการทำรายการ
และความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ  
 

การทำรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  
การทำรายการที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับ บุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทได้กำหนดกรอบการทำรายการ
ดังกล่าว ซ่ึงได้ถูกพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว โดยเมื่อมีการทำธุรกรรมดังกล่าวฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมได้ โดยการทำธุรกรรมในรายการ
ดังกล่าวจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจ
ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง (Arm’s Length Basis) และ
จะต้องเป็นรายการทางการค้าที่บริษัทหรือบริษัทย่อยกระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ หรือเป็นรายการทางการค้าซ่ึงบริษัทที่อยู่ใน
ธุรกิจเดียวกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อยมักกระทำเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน ซ่ึงมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เ กิด
การถ่ายเทผลประโยชน์ โดยรวมถึงเงื่อนไขทางการค้าดังต่อไปนี้ 

1) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทหรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป  
2) ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เก่ียวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป 
3) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทสามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกับบริษัทให้กับบุคคลทั่วไป  
ทั้งนี้ เมื่อมีการทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็น  Arm’s Length Basis ใดๆ ดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายจัดการของ

บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ ซึ่งภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติแล้ว จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายการ
ระหว่างกันดังกล่าว เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
บริษัทพบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดำเนินการ
เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป 
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การทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการทำธุรกรรมอื่นๆ  
 การทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการทำธุรกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะต้องเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเกี ่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำรายการ ตลอดจนความ
เหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการนั้นๆ และมีการเปรียบ เทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด ก่อน
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซ่ึงผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่สามารถมีส่วน
ร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว  

 
นโยบายหรอืแนวโนม้การทำรายการระหวา่งกนัในอนาคต 
บริษัทคาดว่าในอนาคตรายการระหว่างกันจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่

มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกันรวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสำคัญ  ส่วนนโยบายการกำหนดราคา
ระหว่างกิจการที่เก่ียวข้องกัน จะกำหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล/ กิจการอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกัน และ
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยในอนาคตจะยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นและเหมาะสมเช่น การซ้ือขายสินค้า ค่าใช้จ่ายใน
การทำตลาดร่วมกัน ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเก่ียวกับการเปิดเผย
ข้อมูลการทำรายการเก่ียวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 
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สว่นที ่3 
ฐานะการเงนิและผลการดำเนนิงาน 

13.  ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ำคญั 

 
ขอ้มูลทางการเงนิโดยสรปุ 
(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ผู้สอบบัญชี คือ คุณสุรีรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4409 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ

บัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะ
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด
รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและ
เรื่องอื่นๆ ทั้งนี้ได้รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและ
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

 
(ข) ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2560 ถึง 31 

ธันวาคม 2563 ดังนี้ 
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สรปุงบแสดงฐานะการเงนิของบรษิทัเซป็เป ้ จำกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย(งบการเงนิรวม) 
 

 
หมายเหตุ : อัตราส่วนในงบแสดงฐานะการเงิน แสดงเป็นร้อยละต่อสินทรัพย์รวม 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์           3,647.16              107.59           3,389.97              100.00           2,922.91              100.00           2,758.41              100.00

สินทรัพยห์มุนเวียน           2,361.32                69.66           1,943.88                57.34           1,604.56                54.90           1,498.26                54.32

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด                194.39                    5.73                181.70                    5.36                172.64                    5.91                155.68                    5.64

เงินลงทนุชั่วคราว             1,415.10                  41.74             1,132.13                  33.40                915.80                  31.33                905.21                  32.82

ลกูหนีก้ารคา้                435.59                  12.85                352.87                  10.41                248.96                    8.52                203.21                    7.37

ลกูหนีอ่ื้น                  64.46                    1.90                  40.95                    1.21                  36.72                    1.26                  43.13                    1.56

เงินใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่คุคลหรอืกิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั                        -                          -                          -                          -                      8.00                    0.27                    8.00                    0.29

สนิคา้คงเหลอื                221.07                    6.52                216.90                    6.40                213.77                    7.31                176.19                    6.39

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอ่ืน                  30.71                    0.91                  19.33                    0.57                    8.67                    0.30                    6.84                    0.25

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน           1,285.84                37.93           1,446.09                42.66           1,318.35                45.10           1,260.15                45.68

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม                  14.19                    0.42                  29.74                    0.88                142.01                    4.86                141.93                    5.15

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน                        -                          -                  100.00                    2.95                  50.00                    1.71                        -                          -   

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์             1,006.22                  29.68             1,133.84                  33.45             1,055.95                  36.13             1,048.12                  38.00

สนิทรพัยส์ทิธิการใช้                  96.76

คา่ความนิยม                  90.90                    2.68                  90.90                    2.68                        -                          -                          -                          -   

สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน                  49.95                    1.47                  56.06                    1.65                  52.30                    1.79                  56.30                    2.04

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี                  18.31                    0.54                  14.96                    0.44                  12.79                    0.44                    9.40                    0.34

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอ่ืน                    9.51                    0.28                  20.59                    0.61                    5.30                    0.18                    4.40                    0.16

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุน้           3,647.16              107.59           3,389.97              100.00           2,922.91              100.00           2,758.41              100.00

หนีสิ้น              774.05                22.83              646.20                19.06              499.37                17.08              506.01                18.34

หนีสิ้นหมุนเวียน              670.50                19.78              602.71                17.78              482.47                16.51              493.00                17.87

เงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน                    1.46                    0.04                        -                          -                      0.95                    0.03                    1.05                    0.04

เจา้หนีก้ารคา้                217.94                    6.43                182.08                    5.37                176.34                    6.03                168.60                    6.11

เจา้หนีอ่ื้น                360.00                  10.62                366.35                  10.81                272.99                    9.34                276.09                  10.01

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน                        -   

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี                    0.03                    0.00                    0.10                    0.00                        -                          -                          -                          -   

เงินกูย้มืระยะสัน้จากบคุคลหรอืกิจการ                    9.35                    0.28                  10.98                    0.32                    3.99                    0.14                    4.18                    0.15

หนีส้นิตามสญัญาเช่าเงิน

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี                  25.33                    0.75                    6.50                    0.19                    0.30                    0.01                        -                          -   

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย                  56.39                    1.66                  36.70                    1.08                  27.90                    0.95                  43.08                    1.56

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน              103.55                 3.05                43.49                 1.28                16.90                 0.58                13.01                 0.47

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน                        -                      0.03                    0.00                        -                          -                          -                          -   

หนีส้นิตามสญัญาการเช่าเงิน                  65.90                    1.94                  12.45                    0.37                    0.42                    0.01                        -                          -   

หนีส้นิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี                    2.91                    0.09                    2.57                    0.08                        -                          -                          -                          -   

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน                  27.61                    0.81                  20.30                    0.60                  12.43                    0.43                    8.75                    0.32

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอ่ืน                    7.13                    0.21                    8.14                    0.24                    4.05                    0.14                    4.26                    0.15

ส่วนของผู้ถอืหุน้           2,873.11                84.75           2,743.77                80.94           2,423.54                82.92           2,252.40                81.66

ทนุออกจ าหนา่ยและช าระเต็มมลูคา่แลว้                304.38                    8.98                304.38                    8.98                304.37                  10.41                303.08                  10.99

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั                975.61                  28.78                975.61                  28.78                975.34                  33.37                956.75                  34.68

ใบส าคญัแสดงสทิธฺทีจ่ะซือ้หุน้สามญั                  27.80                    0.82                  20.93                    0.62                    9.07                    0.31                    1.93                    0.07

ก าไรสะสม-ทนุส  ารองตามกฎหมาย                  30.84                    0.91                  30.84                    0.91                  30.84                    1.06                  30.46                    1.10

ก าไรสะสม-ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร             1,433.30                  42.28             1,312.46                  38.72             1,109.71                  37.97                968.55                  35.11

ผลตา่งจากรายการภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั                   (4.37)                   (0.13)                   (4.37)                   (0.13)                   (4.36)                   (0.15)                   (4.37)                   (0.16)

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน                    4.03                    0.12                    7.34                    0.22                    3.42                    0.12                    0.91                    0.03

สว่นไดเ้สยีทีไ่มมี่อ  านาจควบคมุ                101.52                    2.99                  96.58                    2.85                   (4.85)                   (0.17)                   (4.91)                   (0.18)

31-ธ.ค.-6231-ธ.ค.-63 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60

2.85 
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สรปุแสดงฐานะการเงนิของบรษิทั เซป็เป ้จำกดั (มหาชน) (งบเฉพาะกจิการ) 
 

 
หมายเหตุ : อัตราส่วนในงบแสดงฐานะการเงิน แสดงเป็นร้อยละต่อสินทรัพย์รวม 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์           3,546.78              100.00           3,279.25              100.00           2,951.81              100.00           2,810.87              100.00

สินทรัพยห์มุนเวียน           2,248.19                63.39           1,849.27                56.39           1,581.80                53.59           1,500.20                53.37

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด                151.92                    4.28                124.39                    3.79                159.56                    5.41                142.52                    5.07

เงินลงทนุชั่วคราว             1,415.10                  39.90             1,132.13                  34.52                915.80                  31.02                905.21                  32.20

ลกูหนีก้ารคา้                418.91                  11.81                334.59                  10.20                244.37                    8.28                199.36                    7.09

ลกูหนีอ่ื้น                  63.02                    1.78                  42.87                    1.31                  36.78                    1.25                  56.74                    2.02

เงินใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่คุคลหรอืกิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั                    5.61                    0.16                    7.65                    0.23                    8.00                    0.27                  17.14                    0.61

สนิคา้คงเหลอื                175.51                    4.95                188.98                    5.76                209.64                    7.10                173.03                    6.16

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอ่ืน                  18.12                    0.51                  18.66                    0.57                    7.65                    0.26                    6.20                    0.22

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน           1,298.59                36.61           1,429.98                43.61           1,370.01                46.41           1,310.67                46.63

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย                290.16                    8.18                290.16                    8.85                197.16                    6.68                197.16                    7.01

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน                        -                          -                  100.00                    3.05                  50.00                        -                          -                          -   

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ ์                881.24                  24.85                973.01                  29.67             1,052.46                  35.65             1,043.41                  37.12

สนิทรพัยส์ทิธิการใช้                  63.12                    1.78

สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน                  40.34                    1.14                  46.52                    1.42                  52.30                    1.77                  56.30                    2.00

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี                  18.21                    0.51                  14.92                    0.46                  12.79                    0.43                    9.40                    0.33

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอ่ืน                    5.52                    0.16                    5.37                    0.16                    5.30                    0.18                    4.40                    0.16

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุน้           3,546.78              100.00           3,279.25              100.00           2,951.81              100.00           2,810.87              100.00

หนีสิ้น              715.40                20.17              581.49                17.73              484.78                16.42              496.12                17.65

หนีสิ้นหมุนเวียน              631.38                17.80              561.54                17.12              472.35                16.00              487.37                17.34

เจา้หนีก้ารคา้                228.78                    6.45                179.78                    5.48                175.26                    5.94                167.38                    5.95

เจา้หนีอ่ื้น                335.21                    9.45                345.16                  10.53                269.19                    9.12                276.91                    9.85

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

หนีส้นิตามสญัญาเช่าเงิน                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

  ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี                  11.57                    0.33                        -                          -                          -                          -                          -                          -   

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย                  55.82                    1.57                  36.60                    1.12                  27.90                    0.95                  43.08                    1.53

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน                84.02                 2.37                19.95                 0.61                12.43                 0.42                 8.75                 0.31

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

หนีส้นิตามสญัญาการเช่าเงิน                  57.00                    1.61                        -                          -                          -                          -                          -                          -   

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน                  27.02                    0.76                  19.95                    0.61                  12.43                    0.42                    8.75                    0.31

ส่วนของผู้ถอืหุน้           2,831.38                79.83           2,697.76                82.27           2,467.03                83.58           2,314.75                82.35

ทนุออกจ าหนา่ยและช าระเต็มมลูคา่แลว้                304.38                    8.58                304.38                    9.28                304.37                  10.31                303.08                  10.78

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั                975.61                  27.51                975.61                  29.75                975.34                  33.04                956.75                  34.04

ใบส าคญัแสดงสทิธฺทีจ่ะซือ้หุน้สามญั                  27.80                    0.78                  20.93                    0.64                    9.07                    0.31                    1.93                    0.07

ก าไรสะสม-ทนุส  ารองตามกฎหมาย                  30.84                    0.87                  30.84                    0.94                  30.84                    1.04                  30.46                    1.08

ก าไรสะสม-ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร             1,492.75                  42.09             1,366.00                  41.66             1,147.41                  38.87             1,022.54                  36.38

งบแสดงฐานะการเงนิ
31-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-6131-ธ.ค.-6231-ธ.ค.-63



119 
 
 

สรปุงบกำไรขาดทนุเบด็เสรจ็ของบรษิทั เซป็เป ้จำกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
 

 
  

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได ้

รายไดร้วม 3,320.93          100.00             3,386.86          100.00             2,885.88          100.00             2,745.97          100.00             

รายไดจ้ากการขาย 3,268.08            98.41                 3,299.48            97.42                 2,826.86            97.95                 2,687.32            97.86                 

รายไดอ่ื้น 52.85                 1.59                   69.92                 2.06                   51.54                 1.79                   40.55                 1.48                   

รายการปรบัปรุงทางบญัชี*

ก าไรจากการเปลีย่นแปลงในสว่นไดเ้สยีในบรษัิทรว่ม 10.08                 0.30                   

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธิ 7.38                   0.22                   7.48                   0.26                   18.10                 0.66                   

รวมรายได ้(ตามงบการเงนิ) 3,320.93          100.00             3,386.86          100.00             2,885.88          100.00             2,745.97          100.00             

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทนุขาย 2,067.23            62.25                 2,083.85            61.53                 1,799.82            62.37                 1,637.26            59.62                 

รายการปรบัปรุงทางบญัชี*

ตน้ทนุขาย (ตามงบการเงิน)             2,067.23                  62.25             2,083.85                  61.53             1,799.82                  62.37             1,637.26                  59.62

คา่ใชจ้่ายในการขาย 451.48               13.59                 490.11               14.47                 383.49               13.29                 363.49               13.24                 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 298.36               8.98                   290.70               8.58                   265.48               9.20                   242.62               8.84                   

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธิ 5.91                   0.18                   

สว่นแบง่ขาดทนุจากการลงทนุในบรษัิทรว่ม

ตน้ทนุทางการเงิน 3.15                   0.09                   1.12                   0.03                   0.18                   0.01                   0.18                   0.01                   

รวมค่าใช้จ่าย 2,826.13          85.10               2,865.77          84.61               2,448.97          84.86               2,243.55          81.70               

TFRS 9 2.67                   0.08                   

สว่นแบง่ก าไรจากเงิน(ขาดทนุ)ลงทนุในบรษัิทรว่ม (15.55)                (0.47)                  (18.35)                (0.54)                  0.08                   0.00                   1.13                   0.04                   

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 481.92             14.51               502.74             14.84               436.99             15.14               503.55             18.34               

ภาษีเงินได ้ 95.97                 2.89                   100.01               2.95                   85.62                 2.97                   103.03               3.75                   

ก าไรส าหรับปี 385.95             11.62               402.73             11.89               351.37             12.18               400.52             14.59               

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่หนว่ยงานตา่งประเทศ (3.73)               4.35                2.76                (0.37)               

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัส  าหรบั

ผลประโยชนพ์นกังาน
-                  0.53                0.33                

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนส  าหรบัปี -สทุธิจากภาษี (3.73)               4.88                2.76                (0.04)               

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 382.22             407.61             354.13             400.48             

การแบง่ปันก าไร

สว่นทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทใหญ่ 376.85             407.50             354.07             401.26             

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มมี่อ  านาจควบคมุ 5.37                0.11                0.06                (0.78)               

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 382.22             407.61             354.13             400.48             

งบการเงนิรวม

ณ วันที ่31 ธันวาคม
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ปี 2561 ปี 2560ปี 2562ปี 2563
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สรปุงบกำไรขาดทนุเบด็เสรจ็ของบรษิทั เซป็เป ้จำกดั (มหาชน) (งบเฉพาะกิจการ) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได ้

รายไดร้วม           3,042.08              100.00           3,129.33              100.00           2,859.77              100.00           2,721.78              100.00

รายไดจ้ากการขาย             2,991.88                  98.35             3,051.48                  97.51             2,799.07                  97.88             2,663.26                  97.85

รายไดอ่ื้น                  50.20                    1.65                  65.58                    2.10                  49.90                    1.74                  39.76                    1.46

รายการปรบัปรุงทางบญัชี*                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธิ                        -                    12.27                    0.39                  10.80                    0.38                  18.76                    0.69

รวมรายได ้(ตามงบการเงนิ) 3,042.08                       100.00 3,129.33                       100.00 2,859.77                       100.00 2,721.78                       100.00

ค่าใช้จ่าย                   -   

ตน้ทนุขาย             1,854.79                  60.97             1,888.40                  60.35             1,776.19                  62.11             1,616.76                  59.40

รายการปรบัปรุงทางบญัชี*                        -     -      -      -      -      -      -    

ตน้ทนุขาย (ตามงบการเงิน)             1,854.79                  60.97             1,888.40                  60.35             1,776.19                  62.11             1,616.76                  59.40

คา่ใชจ้่ายในการขาย                423.24                  13.91                456.90                  14.60                379.57                  13.27                352.92                  12.97

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร                273.15                    8.98                265.40                    8.48                283.14                    9.90                229.35                    8.43

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธิ                    9.34                    0.31                        -                          -                          -                          -                          -                          -   

ตน้ทนุทางการเงิน                    2.10                    0.07                    0.00                    0.00                    0.00                    0.00                    0.03                    0.00

รวมค่าใช้จ่าย           2,562.62                84.24           2,610.69                83.43           2,438.90                85.28           2,199.06                80.79

TFRS 9                    1.65                    0.05

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้              481.11                15.82              518.64                16.57              420.87                14.72              522.72                19.21

ภาษีเงินได ้                  94.47                    3.11                  99.75                    3.19                  85.61                    2.99                102.92                    3.78

ก าไรส าหรับปี              386.64                12.71              418.89                13.39              335.26                11.72              419.80                15.42

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่

  งบการเงิน                        -                          -                          -                          -   

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่ใหมข่อง

  ผลประโยชนพ์นกังานทีก่  าหนดไวส้ทุธิจากภาษีเงินได้                        -                      0.53                        -                      0.33

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -สุทธิจากภาษี -                  0.53                -                  0.33                

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี              386.64              419.42              335.26              420.13

การแบง่ปันก าไร

สว่นทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทใหญ่                386.64                419.42                335.26                420.13

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มมี่อ  านาจควบคมุ                        -                          -                          -                          -   

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี              386.64              419.42              335.26              420.13

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ปี 2560ปี 2561ปี 2562

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ณ วันที ่31 ธันวาคม

ปี 2563
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สรปุงบกระแสเงนิสดของบรษิทั เซป็เป ้จำกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย (งบการเงนิรวม) 
                                                                                                                                                                                                                (หน่วย : บาท) 

 
 
 

สรปุงบกระแสเงนิสดของบรษิทั เซป็เป ้จำกดั (มหาชน) (งบเฉพาะกจิการ) 
                                                                                                                                                                                                                (หน่วย : บาท) 

   

31-ธ.ค.-63 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน       539,910,069       605,655,849       433,473,242       712,113,596

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน      (251,551,165)      (387,579,109)      (216,882,071)      (765,491,877)

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ      (275,663,481)      (209,018,592)      (199,638,061)      (149,442,663)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันที่1 มกราคม       181,695,045       172,637,193       155,684,171       358,505,286

ผลกระทบจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบริษัทยอ่ย                        -                          -                          -                          -   

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนคงเหลือสิน้ปี                 (1,463)                    (296)                      (88)                    (171)

รวมกระแสเงนิสด      194,389,005      181,695,045      172,637,193      155,684,171

31-ธ.ค.-63 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60

เงนิสดสุทธิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน       532,191,434       590,240,545       431,855,536       729,966,543

เงนิสดสุทธิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน      (238,887,071)      (424,787,015)      (217,844,439)      (762,129,048)

เงนิสดสุทธิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ      (265,772,459)      (200,624,738)      (196,971,374)      (150,411,507)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันที ่1 มกราคม       124,386,959       159,558,463       142,518,828       325,093,011

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนคงเหลือสิน้ปี                 (1,463)                    (296)                      (88)                    (171)

รวมกระแสเงนิสด      151,917,400      124,386,959      159,558,463      142,518,828
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อัตราสว่นทางการเงนิทีส่ำคญั ณ สิน้ปบีญัชี 2563 – 2560 (Ratio Analysis) 
 

 
  

อัตราส่วนทางการเงนิ 2563 2562 2561 2560

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)                    3.52                    3.23                    3.33                    3.04

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ (เทา่)                    3.05                    2.77                    2.77                    2.56

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่)                    0.85                    1.12                    0.89                    1.44

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ (เทา่)                  10.84                  14.59                  14.94                  14.20

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั)                  33.22                  24.67                  24.10                  25.36

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เทา่)                  26.31                  27.01                  21.96                  24.10

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วนั)                  13.68                  13.33                  16.40                  14.94

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนีก้ารคา้ (เทา่)                  10.34                  11.63                  10.44                    9.71

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ (วนั)                  34.83                  30.96                  34.50                  37.07

Cash Cycle  (วนั)                  12.08                    7.04                    6.00                    3.22

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%)                  36.74                  36.84                  36.33                  39.07

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%)                  13.52                  13.14                  13.37                  16.56

อตัราสว่นก าไรอ่ืน  (%)                    1.59                    2.28                    2.05                    2.14

อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร (%)                122.17                139.65                114.71                160.06

อตัราก าไรสทุธิ (%)                  11.62                  11.89                  12.18                  14.59

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)                  13.74                  15.59                  15.03                  18.83

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ (%)                  10.97                  12.76                  12.37                  15.37

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (%)                  54.34                  53.56                  48.00                  51.38

อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ (เทา่)                    0.94                    1.07                    1.02                    1.05

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่)                    0.27                    0.24                    0.21                    0.22

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่)                170.46                405.83                232.55             7,670.97

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เทา่)                    0.84                    1.10                    1.13                    0.60

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)                  65.44                  49.87                  59.77                  40.76

     อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)

     อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability ratio)

     อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio)

     อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial policy ratio)
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14.  การวเิคราะหแ์ละคำอธบิายของฝา่ยการจดัการ 

 
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2563 และแนวโน้มของปี 2564 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 
ลดลง 4.2% ปรับฟื้นตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการลดลง 6.4% ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 แต่หากปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจ
ไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ขยายตัวจากไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ที่ 1.3% รวมทั้งปี 2563 เศรษฐกิจไทยหดตัวลงตัวคิดเป็น 6.1% 
เทียบกับการขยายตัว 2.3% ในปี 2562 ดังคำอธิบายด้านล่าง 

การส่งออกรวมทั้งปี 2563 มีมูลค่า 226 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 6.6% และคิดเป็นการส่งออกในรูปเงินบาทลดลง 
0.8% ทั้งนี้ หากมองภาพการส่งออกในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 หดตัวลง 1.5% ซ่ึงปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการลดลง 8.2% ในไตรมาส
ก่อน การลดลงในอัตราที่ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้านี้ สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า และการขยายตัวในเกณฑ์ดี
ของการส่งออกสินค้าหลายรายการที่ได้รับประโยชน์จากการระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการกีดกันการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน 

การบริโภครวมทั้งปี 2563 การบริโภคภาคเอกชนลดลง 1.0% และการใช้จ่ายของรัฐบาลขยายตัว 0.8% ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 
4 ของปี 2563 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวที่ 0.9% ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการลดลง 6.7% และ 0.6% ในไตรมาสที่ 2 และ 3 
ตามลำดับ โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น การเติมเงินบัตรสวัสดิการ โครงการคนละครึ่ง ช้อปดี
มีคืน  มาตรการทางด้านภาษี ทั้งการลดและการเล่ือนจ่ายภาษี รวมทั้งมาตรการการปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม ซ่ึงสอดคล้อง
กับการเพิ่มขึ้นของความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ 44.3 ปรับตัวสูงขึ้นกว่าไตรมาสก่อนหน้าที่ 43.0 

ส่วนการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลขยายตัว 1.9% ต่อเนื่องจากการขยายตัว 2.5% ในไตรมาสก่อนหน้า ตาม
รายจ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการ และค่าตอบแทนแรงงาน (ค่าจ้าง เงินเดือน) โดยอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีอยู่ที่
28.6% สูงกว่า 22.8% ในไตรมาสเดียวกันของปีงบประมาณก่อน 

ในด้านอื่นๆ ของเศรษฐกิจไทย การลงทุนรวมทั้งปี 2563 ลดลง 4.8% จากการลงทุนภาคเอกชนลดลง 8.4% และ การ
ลงทุนภาครัฐบาลขยายตัว 5.7% ส่วนการนำเข้ารวมมีมูลค่า 187 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 13.5% เทียบกับการลดลง 5.6% ใน
ปี 2562 อันเป็นผลมาจากการชะลอตัวของอุปสงค์ในประเทศ สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่เฉล่ีย -0.8% ในปี 2563 และอัตรา
เงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 0.3% เทียบกับตัวเลขเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ 0.7% และ 0.5% ตามลำดับ 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยังคงคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2564 จะสามารถขยายตัวได้ 
2.5-3.5% (แถลงข่าว ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) โดยมีแรงสนับสนุนสำคัญจาก (1) แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณ
การค้าโลก (2) แรงขับเคล่ือนจากการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ (3) การกลับมาขยายตัวอย่างช้า ๆ  ของอุปสงค์ภาคเอกชนใน
ประเทศ และ (4) การปรับตัวตามฐานการขยายตัวที่ต่ำผิดปกติในปี 2563 ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัว 5.8% การ
บริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัว 2.0% และ 5.7% ตามลำาดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียอยู่ในช่วง 1.0%-2.0% และดุล
บัญชีเดินสะพัดเกินดุล 2.3% ของ GDP 

อย่างไรก็ตาม การที่เศรษฐกิจไทยปี 2564 จะฟื้นตัวกลับมาบวกได้ที่ 2.5% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานที่ต่ำในปีก่อนหน้า 
รวมทั้งยังมีความต่อเนื่องในการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การเร่งใช้จ่ายภาครัฐ และการฟื้นตัวตามวัฏจักรของเศรษฐกิจ  และ
อุปสงค์จากต่างประเทศ ทว่ายังมีอีกหลายความท้าทายรออยู่ข้างหน้าท่ามกลางปัจจัยลบภายในประเทศจากปัญหาการเมืองที่มีความไม่
แน่นอนอยู่มาก กดดันความเชื่อมั่นเป็นระยะๆ และการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่คาดว่าจะล่าช้ากว่าปัจจัยขับเคลื่อนอื่นๆ รวมทั้งผล
พวงจากวิกฤตโควิด-19 ทั้งปัญหาการว่างงานและปัญหาหนี้ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังมีปัจจัยเชิงบวกจากมาตรการรัฐที่จะช่วย
พยุงการใช้จ่ายในประเทศ การเติบโตของภาคส่งออก และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นแรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจในระยะต่อไป 
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คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน  
ภาพรวมการดำเนินงานและฐานะการเงิน 

 
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 3 ,320.9  ล้าน

บาท ลดลง 1.9% จากปีก่อนหน้า โดยเป็นการปรับตัวลดลงของรายได้จากการขายเล็กน้อยที่ 0.95% จากปีก่อนหน้าโดยมีปัจจัยหลัก
มาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการ Lockdown ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4 ส่งผลให้กำลังซ้ือ
ของผู้บริโภคทั้งในตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศปรับตัวลดลง แต่อย่างไรก็ตาม ตลาดในประเทศยังคงมีอัตราการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องจากกระแสรักสุขภาพที่ส่งผลโดยตรงกับกลุ่มสินค้า Functional Drink Category 

สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้รวม ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.7 pts. เป็น 62.2% โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ภาษีสรรพสามิตในประเทศไทยสำหรับเครื่องดื่มบางกลุ่ม แต่หากพิจารณาต้นทุนการผลิตโดยไม่รวมผลกระทบจากภาษีสรรสามิต 
บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้รวมที่ลดลงจาก การลดต้นทุนการผลิต และการบริหารจัดการต้นทุนของโรงงานที่มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี  

สำหรับสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมที่ 13.6% ซึ่งปรับตัวลดลง 0.9 pts  เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากการ
จัดการงบประมาณการใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ 298.4 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ส่งผลให้
กำไรสุทธิในปีนี้อยู่ที่ 386.0 ล้านบาท ลดลง 4.2% จากช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนหน้าที่มีกำไรสุทธิที่ 402.7 ล้านบาท  

ในปัจจุบัน ยังมีบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท ได้แก่  Sappe Europe s.r.o จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสโลวาเกีย ดำเนินธุรกิจจัด
จ้างผลิต จำหน่าย และทำการตลาดเครื่องดื่ม เซ็ปเป้ อโลเวร่า ดริ๊งค์ ในแถบประเทศยุโรป และ บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด จด
ทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ดำเนินงานให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ  

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 – 2563 มีรายได้รวมจำนวน 2,746.0 ล้านบาท  2,885.9 ล้านบาท 3,386.9 ล้าน
บาท และ 3,320.9 ตามลำดับ โดยรายได้เกือบทั้งหมดดังกล่าวมาจากรายได้จากการขาย  
 
รายได้จากการขายสินค้า 

ในช่วงปี 2560 – 2563 รายได้จากการขายแบ่งตามภูมิศาสตร์สามารถแบ่งวิเคราะห์ได้ตามตารางนี้  

รายไดจ้ากการขาย 
ป ี2563 ป ี2562 ป ี2561 ป ี2560 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
รวม 3,268.1 100.0 3,299.5 100.0 2,826.9 100.0 2,687.3 100.0 
ในประเทศ 1,481.3 45.3 1,380.9 41.9 944.7 33.4 981.4 36.5 
ตา่งประเทศ 1,786.8 54.7 1,918.6 58.1 1,882.2 66.6 1,705.9 63.5 

 
บริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2563 เท่ากับ 3,268.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ 3,299.5 ล้านบาท หรือลดลง 0.95% 

โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 1,481.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.9% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า และรายได้จากการขายใน
ต่างประเทศ 1,786.8 ล้านบาท ลดลง 7.3% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 

แม้ว่ากำลังการซ้ือของผู้บริโภคภายในประเทศจะลดลงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่รายได้จากการขายในประเทศ
ยังคงมีการเติบโตจากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากกระแสรักสุขภาพ ที่ส่งผลโดยตรงกับกลุ่มสินค้า Functional Drink 
Category ได้แก่สินค้ากลุ่ม Beauti Drink และ B’lue ที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การการบริหารค่าใช้จ่ายในการขายที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในการสร้าง Brand Awareness ของสินค้าบนงบประมาณที่ลดลง นอกจากนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อสุขภาพ 
(Healthy Snack) ก็ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีปัจจัยหลักมาจาก กลุ่มสินค้าใหม่ (NPD) อย่าง   กุมิ กุมิ เยลล่ี ซ่ึงมุ่งเน้น
ตลาด Traditional Trade ที่มีกำลังซ้ือสูงในราคาที่ย่อมเยาว ์ 
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สำหรับรายได้การขายในตลาดต่างประเทศ ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย ซ่ึงเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทก็เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้นสำหรับเหตุการณ์นี้หลังทั่ว
โลกเริ่มรับวัคซีนโควิค-19 โดยคาดการณ์ยอดขายตลาดต่างประเทศในปี 2564 จะกลับมาเติบโตตามปัจจัยพื้นฐานเดิมของบริษัท 

ผลิตภัณฑ์หลักที่ทำยอดขายในต่างประเทศยังคงเป็น โมกุ โมกุ และ เซ็ปเป้ อโลเวร่า ดริ๊งค์ ซ่ึงเป็นเครื่องดื่มน้ำผลไม้/เครื่องดื่ม
แต่งกล่ินผลไม้ ผสมวุ้นมะพร้าว/ชิ้นอโลเวร่า ด้วยจุดเด่นของวัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ประกอบกับความลงตัวของน้ำผลไม้ที่
ช่วยเพิ่มความสดชื่นจึงทำให้ โมกุ โมกุ มียอดขายสูงสุดในตลาดต่างประเทศ ส่วนการขายในประเทศจะเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและ
ความงาม ได้แก่ เซ็ปเป้ บิวติ ดริง๊ค์ และ เครื่องดื่มผสมวิตามิน บลู เครื่องดื่มในกลุ่มน้ำผลไม้ ได้แก่ ผลิตภัฑณ์จาก All Coco และ เซ็ปเป้ 
อโลเวร่า ดริ๊งค์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ผงพร้อมชง กาแฟ เพรียว และยังรวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนม อาหารว่างเพื่อสุขภาพ ที่มีอัตราเติบโต
อย่างมากในปีนี้ ได้แก่ เซ็ปเป้ บิวติ เจลล่ี กุมิ กุมิ เจลล่ี ดีนอช พุดดิ้งถ่ัวเหลือง ซีแม็กซ์ ปลาย่างอบกรอบ และ เพรียว พุดดิ้งเป็นต้น ซ่ึง
สามารถแบ่งยอดขายสินค้ารวมตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้  

 

กลุม่ผลติภณัฑ ์ ป ี2563 ป ี2562 ป ี2561 ป ี2560 
ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม  692.3 21.2 547.6 16.6 327.2 11.6 362.8 13.5 

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ เครื่องดื่มแต่งกล่ินผลไม้  2,083.0 63.7 2,265.1 68.6 2,035.5 72.0 1,917.8 71.4 

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ผงพร้อมชง เพื่อสุขภาพและความงาม  247.5 7.6 296.9 9.0 307.7 10.9 375.8 13.9 

4. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มปรุงสำเร็จพร้อมดื่ม เพื่อ
สุขภาพและความงาม และอื่นๆ  

25.5 0.8 31.5 1.0 35.6 1.2 30.9 1.2 

5. กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนม อาหารว่างเพื่อสุขภาพ 219.8 6.7 158.4 4.8 120.9 4.3 - - 
รวม 3,268.1 100.0 3,299.5 100.0 2,826.9 100.0 2,687.3 100.0 

 

 
รายได้อื่นๆ 
รายได้อื่นของบริษัทในปี 2560 – 2563 มีจำนวน 40.6 ล้านบาท 51.5 ล้านบาท 69.9 ล้านบาท และ 52.9 ล้านบาท  

ตามลำดับ โดยรายได้อื่นที่สำคัญประกอบด้วย รายได้ค่าขนส่งซ่ึงเป็นรายได้ที่บริษัทคิดค่าบริการเพิ่มเติมกรณีที่ลูกค้าต้องการให้บริษัท
ดำเนินการเรื่องขนส่งให้ รายได้จากการขายเศษวัสดุ รายได้ดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

  

รายไดอ้ืน่ 
งบการเงนิรวม 

ป ี2563 ป ี2562 ป ี2561 ป ี2560 
ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายได้ค่าขนส่ง 17.7 33.5 18.1 25.9 17.1 33.2 15.4 37.8 
รายได้ดอกเบี้ยรับ 5.2 9.8 2.6 3.7 0.6 1.2 2.5 6.2 
รายได้จากการขายเศษวัสดุ 1.3 2.5 2.7 3.9 3.5 6.7 1.5 3.6 
อื่นๆ  28.7 54.2 46.5 66.5 30.3 58.9 21.2 52.4 
รายไดอ้ืน่รวม 52.9 100.0 69.9 100.0 51.5 100.0 40.6 100.0 

 

 
ต้นทุนขาย และ กำไรขั้นต้น 
อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2560 – 2563 เท่ากับร้อยละ 39.1 ร้อยละ 36.3 ร้อยละ 36.8 และ ร้อยละ 36.7 ตามลำดับ 

ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ต้นทุนขายในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 63.2 ต่อรายได้จากการขาย เท่ากันเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ 63.2%  
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หนว่ย : ลา้นบาท 
งบการเงนิรวม 

ป ี2563 ป ี2562 ป ี2561 ป ี2560 
ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายได้จากการขาย 3,268.1 100.0 3,299.5 100.0 2,826.9 100.0 2,687.3 100.0 
ต้นทุนขาย 2,067.2 63.2 2,083.8 63.2 1,799.8 63.7 1,637.3 60.9 
กำไรขัน้ตน้ 1,200.9 36.8 1,215.7 36.8 1,027.1 36.3 1,050.0 39.1 

 
ต้นทุนขายในปี 2563 คิดเป็น 62.2% ต่อรายได้รวม เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ 61.5% อันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้น

ของภาษีสรรพสามิตในประเทศไทยสำหรับเครื่องดื่มบางกลุ่ม ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่เดือนตุลาคมปีก่อนหน้าในอัตรา 10% ของราคาค้า
ปลีก และมีการปรับลดอัตราภาษีใหม่เป็น 3% ของราคาค้าปลีก ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 แต่หากพิจารณาต้นทุนการผลิตโดยไม่รวม
ผลกระทบจากภาษีสรรสามิต บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้รวมที่ลดลงจากการ ลดต้นทุนการผลิต การปรับตัวลดลงของต้นทุน
วัตถุดิบและต้นทุนบรรจุภัณฑ์อย่าง PET Resin และการบริหารจัดการต้นทุนของโรงงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี  

สำหรับปี 2564 จากการปรับลดอัตราภาษีสรรพาสามิตในอัตราภาษีเดิมที่ 10% เป็นอัตราใหม่ที่ 3% ของราคาค้าปลีก ตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2563 ส่งผลให้คาดการณ์ต้นทุนสินค้าลดลง ทั้งบริษัทยังคงให้ความสำคัญในการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 
บริษัทมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายปีนี้เท่ากับร้อยละ 13.6%  ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ 14.5% จากการ

ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สัดส่วนดังกล่าวยังคงอยู่ในกรอบงบประมาณที่บริษัทวางไว้  
สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารในปีนี้เท่ากับ 298.4 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าที่ 290.7 ล้านบาท จากการควบคุม

ค่าใช้จ่ายการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

หนว่ย : ลา้นบาท 
งบการเงนิรวม 

ป ี2563 ป ี2562 ป ี2561 ป ี2560 
ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย 451.5 13.6 490.1 14.5 383.5 13.3 363.5 13.2 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 298.4 8.9 290.7 8.6 265.5 9.2 242.6 8.8 
รวมคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 749.9 22.5 780.8 23.1 649.0 22.5 606.1 22.0 
รายไดร้วม 3,320.9 100.0 3,386.9 100.0 2,885.9 100.0 2,746.0 100.0 

 

ต้นทุนทางการเงิน 
ในปี 2563 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 3.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 2.1 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการ

บันทึกดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าตามหลักการของมาตราฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ที่ประกาศให้เริ่มใช้ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ในปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 96.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.9 ของกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ในการลงทุนในบริษัทร่วม 
ในปีนี้ บริษัทรับรู้ขาดทุนจำนวน 15.6 ล้านบาท จากการร่วมลงทุนในบริษัท บริษัท ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จำกัด (คิดจาก

การถือหุ้น 25%) โดยเป็นการลงทุนทางการขายและการตลาดเพื่อสร้าง Brand Awareness ในระยะกลาง-ยาวตามแผนงานที่วางไว้ 
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กำไรสุทธิ 
กำไรสุทธิในปีนี้ เท่ากับ 386.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.6 ต่อรายได้รวม เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าที่ 402.7 ล้านบาท

หรือร้อยละ 11.9 ต่อรายได้รวม 
 
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์รวมของบริษัท และบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2563 มีจำนวน 3,647.2 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 

2,361.3 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,285.8 ล้านบาท สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจำนวน 257.2 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 ที่ 
3,390.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 ซ่ึงการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวม มีสาเหตุหลักส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงิน
ลงทุนชั่วคราว และลูกหนี้การค้า ตามการขยายตัวของธุรกิจ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ (มาตราฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16) 

หนี้สิน 
หนี้สินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2563 มีจำนวน 774.1 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 670.5 ล้านบาท 

และหนี้สินไม่หมุนเวียน 103.5 ล้านบาท หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 127.9 ล้านบาทเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีหนี้สินรวมที่ 646.2 ล้านบาท            
มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า ตามการขยายตัวของธุรกิจ และ หนี้สินตามสัญญาเช่า (มาตราฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 16) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2563 มีจำนวน 2,873.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 129.3 ล้านบาท เทียบกับปี 

2562 ที่ 2,743.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 เหตุผลหลักมาจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นเป็น 1,433.3 ล้านบาท คิดเป็นการ
เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิ 386.0 ล้านบาท จากปี 2562 หักเงินปันผลจ่ายจำนวน 252.6 ล้านบาท 

กระแสเงินสด 
สรุปงบกระแสเงินสดของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 ป ี2563 ป ี2562 ป ี2561 ป ี2560 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 539,910,069 605,655,849       433,473,242        712,113,596  
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (251,551,165)      (387,579,109)    (216,882,071)    (765,491,877) 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (275,663,481) (209,018,592)    (199,638,061)    (149,442,663) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่1 มกราคม 181,695,045 172,637,193       155,684,171        358,505,286  
ผลกระทบจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - -                         -                     -    
ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนคงเหลือสิ้นปี (1,463) (296)                    (88)                   (171) 
รวมเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ 31 ธนัวาคม 194,389,005          181,695,045        172,637,193        155,684,171 

 
บริษัท และบริษัทย่อย มีเงินสดสุทธิยกมาจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 194.4 ล้านบาท โดยบริษัทมีเงินสุทธิได้มา

จากกิจกรรมดำเนินงาน 539.9 ล้านบาท ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากกำไรสุทธิหลักที่เพิ่มขึ้นสำหรับปี 2563 โดยอยู่ที่ 386.0 ล้านบาท และ
รายการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ 202.2 ล้านบาท 

เง ินสดสุทธิที ่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 251.5 ล้านบาท มีส่วนประกอบหลักคือ การลงทุนในเงินลงทุนชั ่วคราว               
และเงินลงทุนระยะยาว 178.3 ล้านบาท การลงทุนในอาคารและอุปกรณ์ 77.4 ล้านบาท ที่มาจากการซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามปกติ และ
การลงทุนในสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง ส่วนเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 275.7 ล้านบาท ประกอบด้วยปัจจัยหลักคือ
เงินสดใช้ไปจากการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 252.6 ล้านบาท 

จากเงินสดได้มาและใช้ไปข้างต้นทั้งหมด เป็นผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
จำนวน 194.4 ล้านบาท 
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อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
ณ สิ้นปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.52 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 3.05 เท่า 

กล่าวคือยังคงมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนค่อนข้างมาก แสดงถึงสถานะสภาพคล่องของบริษัท ซ่ึงยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันสิ ้นปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี ้ส ินต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น เท่ากับ 0.27 เท่า และอัตราส่วน

ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย 171.7 เท่า ซ่ึงแสดงถึงโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการจัดหาเงินทุน
เพิ่มเติมจากการกู้ยืมในอนาคตโดยเฉพาะจากสถาบันการเงิน 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
ณ สิ้นปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 13.74 เพิ่มจากปี 2563 ที่เท่ากับร้อยละ 

15.59 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของกำไรสุทธิ แม้ส่วนของผู้ถือหุ้นจะเพิ่มขึ้นจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นก็ตาม 
 

สรุปปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต  

ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทซึ่งมีผลให้การดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
หรือมีการเปล่ียนแปลงจากปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบด้วย 

1) การแข่งขันและสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลต่ออัตราการเติบโตของตลาด
เครื่องดื่มซึ่งมีการแข่งขันสูง 

2) อัตราแลกเปล่ียนระหว่างสกุลเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
3) ต้นทุนสินค้าที่อาจปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากสินค้าหลักที่เป็นวัตถุดิบบางส่วนเป็นสินค้าโภคภัณฑ์อาทิเช่น น้ำตาล และ 

PET Resin รวมถึง ต้นทุนสินค้าจากมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ใช้ในการผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด จะที่
จะมีการเปล่ียนแปลงไปตามราคาตลาดในแต่ละฤดูกาล 

4) ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เริ ่มมีการแพร่ระบาดตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ที่ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมทั้งภายในตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ 

(รายละเอียดปัจจัยเสี่ยงและมาตรการลดความเสี่ยง อ้างอิงถึง หัวข้อความเสี่ยง) 

ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบดังกล่าวได้นำมาวิเคราะห์ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการ
ดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปล่ียนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 

130 
 

เอกสารแนบ 1: รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อีำนาจควบคุมของบรษิทั และเลขานกุารบรษิทั 
1. คณะกรรมการบรษิทั   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 คน โดยมีรายละเอียดของกรรมการ ดังนี้ 
 

ชือ่-สกลุ/ตำแหนง่ 
อาย ุ
(ป)ี 

คณุวฒุทิางการศึกษา/ 
การอบรม 

สดัสว่นการถอืหุน้
ในบรษิทั (%) 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2563) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหวา่งผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ำงานในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ตำแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน/บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

1.นายนท ีออ่นอนิ 
- ประธานกรรมการ  
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม* 
 
วนัทีด่ำรงตำแหนง่กรรมการ : 
2 กันยายน 2556       
 
หมายเหตุ *เฉพาะการลงนามใน
สัญญาเช่าท่ีดินและสัญญาให้ใช้
สิ ท ธิ ใน เครื่ อ งห มาย ก าร ค้ า
ตลอดจนดำเนินการใดๆ ท้ังปวง
เท่า ท่ี จำเป็นแล ะเกี่ ยวข้อ งกั บ
สัญญาดังกล่าวจนเสร็จการ ซึ่ง
รวมถึงแ ต่ไม่จำกั ดเพี ยงก าร
ดำเนินการจดทะเบียนสัญญา
ดังกล่าวกับหน่วยงานราชการท่ี
เกี่ยวข้องและลงนามในเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนน้ัน 
 

   48  คณุวฒุทิางการศกึษา : 
• ปริญญาเอก Ph.D., Business 
Administration, มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 
• ปริญญาโท  M.Sc. International 
Business, London South Bank 
University, UK 
• ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
การอบรม : 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) 
• หลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นท่ี 269/2019 (ปี 
2562) 
• หลักสูตร Board Matters and 
Trends (BMT) รุน่ท่ี 4/2017 (ปี 2560)  
• Chairman Forum 1/2557 หัวขอ้ 
“Clean Business: What is the 
Chairman Role?” ครั้งท่ี 1/2557 
• หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 106/2013 (ปี 
2556) 
• หลักสูตร Role of the Chairman 
Program (RCP) รุ่นท่ี 32/2013 (ปี 
2556) 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี บริษทัจดทะเบยีนอืน่ -ไม่มี- 
 บริษทัอืน่ 
 ก.ย. 2559  – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แค้มป์แองแสน จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศัย 

 ก.ย. 2559  – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จูน59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศัย 
ก.ย. 2559  – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จูลาย59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพักอาศัย 
ต.ค. 2559  – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอนินลอฟท์ จำกัด 
ส.ค.2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สามที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายระบบสายพานในโรงงานอุตสาหกรรม 
ก.ค.2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เลเช่อร์เฮ้าส์ จำกัด / ธุรกิจรับเหมากอ่สร้าง 
ม.ค.2554 – ปัจจุบัน ผู้จัดการท่ัวไป บริษัท โตโยกซ์ เทรดด้ิง (ไทยแลนด์) จำกัด / ธุรกิจจำหน่ายท่ออุตสาหกรรม 
พ.ค.2552– ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอนิน พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด / ธุรกิจนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย ์
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ชือ่-สกลุ/ตำแหนง่ 
อาย ุ
(ป)ี 

คณุวฒุทิางการศึกษา/ 
การอบรม 

สดัสว่นการถอืหุน้
ในบรษิทั (%) 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2563) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหวา่งผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ำงานในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ตำแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน/บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

2. นายอดศิกัดิ ์รกัอรยิะพงศ ์
- รองประธานกรรมการ 
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
- ประธานกรรมการบริหาร 
 
วนัทีด่ำรงตำแหนง่กรรมการ : 
2 กันยายน 2556  
 
 
 
 
 

47 คณุวฒุทิางการศกึษา : 
• ปริญญาโท  Master of Business 
Management, Nagoya University, 
Japan 
• ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 
การอบรม : 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) 
• หลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 
103/2013 (ปี 2556) 
อืน่ๆ  
• หลักสูตร Chief People Officer 
(CPO) รุ่นท่ี 5 (ปี 2558) โดยสถาบัน
จัดการปัญญาภิวัฒน์ 
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 
21 (ปี 2558) โดยสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน  
• หลักสูตร Academy of 
Business Creativity (ABC) รุ่นท่ี 1 (ปี 
2556) โดยสถาบันพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม 

17.16 เป็นบุตรของนาย
อนันท์  รักอริยะ

พงศ์ และเป็นพี่น้อง
กับนางสาวปิยจิต         
รักอริยะพงศ์ และ    

นายอานุภาพ          
รักอริยะพศ ์

บริษทัจดทะเบยีนอืน่ 

ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) / จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์
ตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

บริษทัอืน่ 
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิงคอง ครูส จำกัด / ให้บริการเรือ ให้เช่าเรือ ด้านการท่องเท่ียวและเดินทาง 

ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป / ประกอบกิจการประเภทกิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและ
การให้คำปรึกษาท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มีทสเตอร์ จำกัด / ขายปลีกและขายส่งเน้ือสัตวแ์ละผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว ์
พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โคโค อาร์ท จำกัด / ผลิตและจำหน่ายมะพร้าว และผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ 

ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บริษัท โตโยกซ์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด / ผลิตเพื่อจำหน่ายท่อ ข้อต่อพลาสติก ท่ีใช้ใน
อุตสาหกรรม 

ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออลโคโค กรุ๊ป จำกัด / ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว (บรษัิทย่อยทางออ้ม) 
ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฮสเซ็นเตอร์ จำกัด / ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมท่อ ข้อต่อท่ีใช้ในเครื่องจักร 

ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ       
(บรษัิทย่อยทางอ้อม) 

มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / นำเข้า-ส่งออกและจัดจำหน่ายสินค้า  
(บริษัทย่อยทางอ้อม) 

พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / ให้บรกิารด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ (บริษัท
ย่อยทางตรง) 

ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไมแทน อินทิเรีย ดีไซน์ เซอร์วิส จำกัด / ธุรกิจขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 
ก.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จำกัด / ธุรกิจจำหน่ายถุงยางอนามัย 
ก.ค. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซปเป้ คอรป์อเรชั่น จำกัด / จำหน่ายเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์

ปี 2550 – ปัจจุบัน Managing Director บริษัท โตโยกซ์ เทรดด้ิง (ไทยแลนด์) จำกัด / ธุรกิจจำหน่ายท่ออุตสาหกรรม 

ส.ค. 2556 – พ.ค. 2559 กรรมการ บรษัิท สามที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายระบบสายพานในโรงงานอุตสาหกรรม 

3. นายอนนัท ์รกัอรยิะพงศ ์
- กรรมการ 
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานบริษัท 
วนัทีด่ำรงตำแหนง่กรรมการ : 
2 กันยายน 2556  

77 การอบรม : 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) 
หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 103/2013 (ปี 
2556) 

1.63 เป็นบิดาของ     
นายอดิศักดิ์        
รักอริยะพงศ์, 
นางสาวปิยจิต     

รักอริยะพงศ์ และ 
นายอานุภาพ     
รักอริยะพงศ ์

บริษทัจดทะเบยีนอืน่ -ไม่มี- 
บริษทัอืน่ 

ก.ค. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / จำหน่ายเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์
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ชือ่-สกลุ/ตำแหนง่ 
อาย ุ
(ป)ี 

คณุวฒุทิางการศึกษา/ 
การอบรม 

สดัสว่นการถอืหุน้
ในบรษิทั (%) 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2563) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหวา่งผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ำงานในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ตำแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน/บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

4. นางสาวปยิจติ รกัอรยิะพงศ ์
- กรรมการ 
- กรรมการบรหิาร 
- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 
วนัทีด่ำรงตำแหนง่กรรมการ : 
2 กันยายน 2556  

 

45 คณุวฒุทิางการศกึษา : 
• ปริญญาตรี Bachelor Degree 
(with honors) in Liberal Arts from 
University of Sheffield, England  
 

การอบรม : 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) 
• หลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 
103/2013 (ปี 2556)  
อืน่ ๆ  
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน
การค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่น
ท่ี 13 ปี 2563-2564 โดยสถาบัน
วิทยาการการค้า มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 26 ปี 
2561 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน 
• หลักสูตร Academy of Business 
Creativity (ABC) รุ่นท่ี 5 ปี 2559 โดย
สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิง
ธรุกิจ มหาวิทยาลยศรีปทุม 

17.83 เป็นบุตรสาวของ
นายอนันท์          

รักอริยะพงศ์ และ
เป็นพี่น้องกับ       
นายอดิศกัด์ิ            

รักอริยะพงศแ์ละ     
นายอานุภาพ       
รักอรยิะพงศ ์

บริษทัจดทะเบยีนอืน่ -ไม่มี- 
บริษทัอืน่ 
พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ Sappe Trading (Shanghai) Company Limited / จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

(บริษัทย่อยทางอ้อม) 
ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด / ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว (บริษัทย่อยทางออ้ม) 

ธ.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ 
(บริษัทย่อยทางอ้อม) 

มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / นำเข้า-ส่งออกและจัดจำหน่ายสินค้า 
(บริษัทย่อยทางอ้อม) 

พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ (บริษัท
ย่อยทางตรง) 

ก.ค. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / จำหน่ายเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์
ปี 2556 – 2559 กรรมการ PT. Sappe Indonesia / จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพือ่สุขภาพ 
   

5. นายอานภุาพ รกัอรยิะพงศ ์
- กรรมการ 
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ  
 
วนัทีด่ำรงตำแหนง่กรรมการ : 
2 กนัยายน 2556                  

42 คณุวฒุทิางการศกึษา : 
• ปริญญาตรี Bachelor Degree, 
Engineer Major Computer Science, 
University of California, USA 
 

การอบรม : 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) 
• หลักสูตร Director Accreditation  
Program (DAP) รุ่นท่ี 103/2013 (ปี 
2556) 

15.35 เป็นบุตรของนาย
อนันท์ รักอริยะ-

พงศ์ และเป็นพี่น้อง
กับนายอดิศกัดิ์  

รักอริยะพงศ์ และ
นางสาวปิยจิต       
รักอริยะพงศ ์

 

บริษทัจดทะเบยีนอืน่ -ไม่มี- 

บริษทัอืน่ 
ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด / ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว  

(บริษัทย่อยทางอ้อม) 
ธ.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ 

(บริษัทย่อยทางอ้อม) 

มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน 
 
 

กรรมการ 
 
 

Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / นำเข้า-ส่งออก และจัดจำหน่ายสินค้า 
(บริษัทย่อยทางอ้อม) 
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ชือ่-สกลุ/ตำแหนง่ 
อาย ุ
(ป)ี 

คณุวฒุทิางการศึกษา/ 
การอบรม 

สดัสว่นการถอืหุน้
ในบรษิทั (%) 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2563) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหวา่งผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ำงานในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ตำแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน/บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

อืน่ ๆ  
• หลกัสูตร Academy of Business 
Creativity (ABC) รุ่นท่ี 3 ปี 2558 โดย
สถาบันพฒันาความคิดสร้างสรรค์เชิง
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 
 

พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน 
 

กรรมการ 
 

บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ  
(บริษัทย่อยทางตรง) 

ปี 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จำกัด / ธุรกิจจำหน่ายถุงยางอนามัย. 

ก.ค. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / จำหน่ายเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์

ก.ย. 2559 – 2563 กรรมการ บริษัท ออน ฟิฟท์ จำกัด / ธุรกิจร้านอาหาร 
มี.ค. 2559 – 2563 กรรมการ บริษัท สามที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายระบบสายพานในโรงงานอุตสาหกรรม 

 6. นายธนา เธยีรอจัฉรยิะ 
- กรรมการอิสระ 
 
วนัทีด่ำรงตำแหนง่กรรมการ : 
2 กนัยายน 2556         
 
 
 
 
          
  

51 คณุวฒุทิางการศกึษา : 
• ปริญญาโท  Master of Business 
Administration, Washington State 
University, USA. 
• ปรญิญาตรี  เศรษฐศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
การอบรม : 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) 
• หลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นท่ี 181/2013 (ปี 
2556) 
อืน่ ๆ  
• TLCA Executive Development 
Program (EDP) รุ่นท่ี 8/2554 โดย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
• ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย 
สถาบันพระปกเกล้า รุ่นท่ี 1/2554 โดย
สถาบันพระปกเกล้า 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 8 ปี 
2552 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(วตท.) 

-ไม่มี- -ไม่มี- บริษทัจดทะเบยีนอืน่ 
1 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน ท่ีปรึกษาประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธนาคารพาณิชย ์

ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) / แบบส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ 

ปี 2558 - ต.ค. 2563 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

กลุ่มงานการตลาด 
และ รักษาการ รอง
ผู้จัดการใหญอ่าวุโส 

ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน
ส่ือสารองค์กรและ CSR 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธนาคารพาณิชย์ 

ปี 2558 – ก.ค.2559 กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) / อสังหาริมทรัพย์ 

บริษทัอืน่ 

12 พ.ย. - ปัจจุบัน กรรมการและประธาน
กรรมการบริษัท 

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด 

13 ก.ค. 2563 -ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด 

ปี 2556 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ หลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ปี 2556 - ก.ค. 2563 กรรมการ บริษัท เซ้าท์พอว์ บิสซิเนส จำกัด 

ส.ค. 2556 – ปี 2559 กรรมการ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
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ชือ่-สกลุ/ตำแหนง่ 
อาย ุ
(ป)ี 

คณุวฒุทิางการศึกษา/ 
การอบรม 

สดัสว่นการถอืหุน้
ในบรษิทั (%) 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2563) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหวา่งผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ำงานในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ตำแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน/บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

7. นางนริชัรา ศริอิำพนัธก์ลุ 
- กรรมการอิสระ 
 
วนัทีด่ำรงตำแหนง่กรรมการ : 
2 กนัยายน 2556                  
 

 

58 คณุวฒุทิางการศกึษา : 
• ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

การอบรม : 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) 
• หลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นท่ี 180/2013 (ปี 
2556) 

-ไม่มี- -ไม่มี- บริษทัจดทะเบยีนอืน่ -ไม่มี- 
บริษทัอืน่ 
ม.ค.2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ถุงสด จำกัด / ธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์ 

   

   

   

   
8. นายผดงุเดช อนิทรลกัษณ ์ 66 คณุวฒุทิางการศกึษา : -ไม่มี- -ไม่มี- บริษทัจดทะเบยีนอืน่    
- กรรมการอสิระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
วนัทีด่ำรงตำแหนง่กรรมการ : 
26 กรกฎาคม 2560 

 • Postgraduate Diploma 
(Development Economics), North 
London Polytechnic, UK 
• ปริญญาตรี B.A. (Economics), 
Chulalongkorn University 
การอบรม : 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) 
• หลักสูตร Director Accreditation 
Program รุ่นท่ี 103/2013 (ปี 2556) 
อืน่ ๆ  
• หลักสูตร SCG Management 
Development Program Wharton 
Business School 
• หลักสูตร National Defence 
College วปอ.2548 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) 
• หลักสูตร Corporate Finance 
Certificate , INSEAD, France 
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นท่ี 18 
(ปี 2557) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(วตท.) 

  ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต 

ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความ
เส่ียง  

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต 

ปี 2556 – 2558 กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความ

เส่ียง 

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสายการบิน 

บริษทัอืน่ 

ปี 2557 – ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัย 
 

ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความ
เส่ียง 

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัย 

ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันชีวิต 

ปี 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความ
เส่ียง 

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันชีวิต 

ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด / ธุรกิจ leasing 
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ชือ่-สกลุ/ตำแหนง่ 
อาย ุ
(ป)ี 

คณุวฒุทิางการศึกษา/ 
การอบรม 

สดัสว่นการถอืหุน้
ในบรษิทั (%) 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2563) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหวา่งผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ำงานในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ตำแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน/บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

     ปี 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความ
เส่ียง 

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด / ธุรกิจ leasing 

     ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) / สถาบันการเงิน 

     ปี 2557 – ปี 2558 กรรมการ บริษัท นกม่ังค่ัง จำกัด  / ธุรกิจสายการบิน 
     ปี 2557 – ปี 2558 กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความ

เส่ียง 

บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด / ธุรกิจเสริมความงาม 

9.นางสาวกลัณกิาร ์ตรยิางกรูศร ี
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ   
 
วนัทีด่ำรงตำแหนง่กรรมการ : 
2 กันยายน 2556 

54 คณุวฒุทิางการศกึษา : 
• ปริญญาโท สาขาการเงินระหว่าง
ประเทศ, American Graduate 
School of International 
Management, USA. 
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
การอบรม : 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) 
• หลักสูตร Role of the 
Nomination and Governance 
Committee (RNG) รุ่นท่ี 7/2015 (ปี 
2558) 
• หลักสูตร Audit Committee 
Program (ACP) รุ่นท่ี 45/2013 (ปี 
2556) 
• หลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นท่ี 133/2010 (ปี 
2553) 
 
 

0.02 -ไม่มี- บริษทัจดทะเบยีนอืน่  -ไม่มี- 
บริษทัอืน่ 
ต.ค.2561 - ปัจจุบัน อนุกรรมการด้านการ

กำกับและตรวจสอบ 
สำนักงานปัองกันและปราบปรามการฟอกเงิน / หน่วยงานราชการ 

ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ เอช จี พาร์ทเนอร์ จำกัด / ธุรกิจดูแลสุขภาพ 

ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สวนสุขภาพอรุณ จำกัด / ธุรกิจคลินิกดูแลสุขภาพ 

ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บรษัิท อรุโณเทล จำกัด / ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร 
ก.พ.2562 – ก.ค. 2563 ปรึกษาด้านการกำกับ 

ตรวจสอบ หรือติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงการ
ตรวจสอบ เพื่อทราบ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า  

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน / หน่วยงานราชการ 

ธ.ค.2555 – พ.ย.2559 กรรมการอิสระ ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 
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ชือ่-สกลุ/ตำแหนง่ 
อาย ุ
(ป)ี 

คณุวฒุทิางการศึกษา/ 
การอบรม 

สดัสว่นการถอืหุน้
ในบรษิทั (%) 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2563) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหวา่งผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ำงานในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ตำแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน/บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

10.นายสรุตัน ์ประลองศลิป ์
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
 
วนัทีด่ำรงตำแหนง่กรรมการ :    
2 กันยายน 2556 

50 คณุวฒุทิางการศกึษา : 
• ปริญญาโท  M.A. in Finance and 
Investment, University of  Exeter 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การอบรม : 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) 
• หลักสูตร Director 
Certification Program (DCP)  รุ่นท่ี 
259/2018 (ปี 2561) 
• หลักสูตร Advance Audit 
Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 
14/2014 (ปี 2557) 
• หลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 
106/2013 (ปี 2556) 
อืน่ ๆ  
• Strategic Chief Financial 
Officer รุ่นท่ี 9/2019 โดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
• Executive Development 
Program รุ่นท่ี 4/2009 โดยสมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย 

-ไม่มี- -ไม่มี- บริษทัจดทะเบยีนอืน่   
มี.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ และ รอง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
(การเงิน) 

บริษัท กุลธรเคอร์บ้ี จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอรแ์บบลูกสูบ 

ก.ย. 2558 – มิ.ย.2560 กรรมการ และประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) / ดำเนินกิจการบริหารท่าเรือและขนส่งสินค้า 

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

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) / ดำเนินกิจการบริหารท่าเรือและขนส่งสินค้า 

บริษทัอืน่ 
เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด 
เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กุลธรเคอร์บ้ีเฟาน์ดรี่ จำกัด 
เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กุลธรแมททีเรียลแอนด์คอนโทรลส์ จำกัด 

เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กุลธร สตีล จำกัด 
เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด 
เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด 
ม.ค. 2558 – ส.ค. 2558 รองประธานอาวุโส 

การตลาดและซัพพลาย
เชน 

บรษัิท อิตัลไทย อุตสาหกรรม จำกัด 

ม.ค. 2556 – ธ.ค.2557 ผู้อำนวยการ - การ
บริหารจัดการซัพพลาย

เชน 

บริษัท อิตัลไทย อุตสาหกรรม จำกัด 
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2. เลขานกุารบรษิทั 
 

ชือ่-สกลุ/ตำแหนง่ 
อาย ุ
(ป)ี 

คณุวฒุทิางการศึกษา/ 
การอบรม 

สดัสว่นการถอื
หุน้ในบรษิทั 

(%) 
(ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2563) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ำงานในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ตำแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน/บรษิทั 

นางสาวสธุาทพิย ์จนัทรงัษ*ี 
- เลขานุการบริษัท     
- เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน – New 
Business 

43 • ปรญิญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร ์
• ปริญญาตรี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา
การเงินการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 
การอบรม : 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
• หลักสูตร Company Secretary Program ปี 2562 
 

ไม่มี ไม่มี บริษทัจดทะเบยีนอืน่ 
ปี 2557-2560 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) 

บริษทัอืน่ 
ปี 2554-2557  Treasurer & Corporate 

Planning Team Lead 
บริษัท ซียูอีแอล จำกัด 
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หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของเลขานกุารบรษิทั 
เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2559 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคบับริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้ 

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 
ก. ทะเบียนกรรมการ 
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท 
ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตาม
มาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น 

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด 
 นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นๆ ดังนี้ 
• ให้คำแนะนำ ดูแลประสานงาน และติดตามใหค้ณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติ

คณะกรรมการและมติผู้ถือหุ้น ข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
• ทำหน้าที่ในการดำเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและประชุมผู้ถือหุ้น 
• จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
• เสนอแนะหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นและเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ 
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกับหน่วยงาน

ภายนอกที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน 
• ส่งเสริมกรรมการ และผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท 

และติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว รวมทั้งมีการทบทวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทให้
สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำต่างๆ  

• ดูแลให้บริษัทปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกฎหมาย และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นรายย่อย 

• เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานเรื่องต่างๆ ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกราย 
• หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท 
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เอกสารแนบ 2: กรรมการของบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กรรมการ (รวมทั้งบุคคลที่เก่ียวข้อง) ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง มีดังนี้ 

 

รายชือ่กรรมการ 

บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยทางออ้ม 
บริษทัรว่ม
ทางออ้ม บริษทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

บริษทั 
เซป็เป ้โฮลดิง้ 
(ประเทศไทย)  

จำกดั 

Sappe 
Europe s.r.o. 

Sappe 
Trading 

(Hong Kong) 
Co., Ltd. 

Sappe 
Hong Kong 

Co., Ltd. 

Sappe 
Trading 

(Shanghai) 
Co., Ltd. 

บริษทั 
ออล โคโค กรุป๊ 

จำกดั 

บริษทั 
ออล โคโค 

จำกดั 

บริษทั 
เค เบสท ์

ฟารม์ จำกดั 

บริษทั ดานอ่น 
เซป็เป ้

เบฟเวอเรจส ์
จำกดั 

บรษิทั เซปเป ้
คอรป์อเรชัน่ 

จำกดั 
(รอชำระบญัช)ี 

บริษทั 
โตโยกซ ์

เทรดดิง้ (ไทย
แลนด)์ จำกดั 

บริษทั 
ฮายาช ิ

โปรดกัส ์จำกดั 

บริษทั 
สามท ี

เอน็จเินยีริง่ 
จำกดั 

บริษทั ออน 
ฟฟิท ์จำกดั 

1. นายนที  อ่อนอิน - - - - - - - - - - - - ✓ - 
2. นายอดิศักดิ์  รักอริยะพงศ ์ ✓ -   - ✓ - - - ✓ ✓ ✓ ✓ - 
3. นายอนันท์  รักอริยะพงศ ์ - - - - - - - - -  - - - - 
4. นายอานุภาพ  รักอริยะพงศ ์ ✓ - ✓ ✓ - ✓ - - - ✓ - ✓  ✓ 
5. น.ส.ปิยจิต  รักอริยะพงศ ์  - ✓ ✓ ✓ ✓ - - ✓ ✓ - - - - 
6. นางนิรัชรา  ศิริอำพันธ์กุล - - - - - - - - - - - - - - 
7. นายธนา  เธียรอัจฉริยะ - - - - - - - - - - - - - - 
8. นายผดุงเดช อินทรลักษณ ์ - - - - - - - - - - - - - - 
9. น.ส.กัลณิการ์  ตริยางกูรศร ี - - - - - - - - - - - - - - 
10. นายสุรัตน์  ประลองศิลป์ - - - - - - - - - - - - - - 

บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการ 
1. นางญาตา  อ่อนอิน 
คู่สมรสนายนที อ่อนอิน - - - - - - - - - - - - - - 

2. นางฉตัรปวีณ์  รักอริยะพงศ ์
คู่สมรสนายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ ์ - - - - - - - - - - - - - - 

หมายเหต ุ  หมายถึง ประธานกรรมการ และ ✓หมายถึง กรรมการ  
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เอกสารแนบ 3: รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน 
  
 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 โดยรายละเอียดเก่ียวกับ
หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในเป็นดังนี้ 

 
นางสาวมนพทัธ ์ ภูมิรัตนจรนิทร์  ตำแหน่ง Vice President บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้บริการด้านงาน

ตรวจสอบภายในแก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ทั้ง SET และ mai) รวมถึงบริษัทเอกชนอื่น และบริษัทที่
เตรียมจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมกว่า 60 บริษัท 
 

คุณวุฒิการศึกษา  
• ปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบัญชีบริหาร  คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
• ปริญญาตรี  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาการบัญชี  คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
ประสบการณ์ทำงาน 
• Vice President – บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
• Marketing Officer – บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) 
• Assistant Teacher – มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (คณะบัญชี) 
• Accountant staff – โครงการพลังงานย่ังยืน ภายใต้สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 
ประวัติการอบรม / วุฒิบัตร / ประกาศนียบัตร 
• วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Certificate Program – IACP) 
• ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) 
• วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบอิสระ กลุ่มบริษัท SME (CAC SME Independent Auditor Certification) สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• 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”  
-  Clinic IA : Topic “Board and management relationship” 

• 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: รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิสนิทรพัย ์

- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 5: ขอ้มลูเพิม่เตมิอืน่ๆ 

- ไม่มี - 
 


