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สาส์นจากประธานท่ี่�ปรึกษา
คณะที่ำางานด้้านความยั่่�งยั่ืน

นโยั่บายั่การพั่ฒนาอยั่่างยั่่�งยั่ืน

การพ่ัฒนาข้้อมูลเพั่�อการรายั่งาน

วิส่ยั่ที่่ศน์และพั่นธกิจ

โครงสร้างการบริหารด้้านความยั่่�งยั่ืน

นโยั่บายั่การต่่อต่้านคอร์ร่ปชั่่�น

ภาพัรวมการด้ำาเนินงาน
ด้้านความยั่่�งยั่ืน

การกำากบ่ดู้แลกิจการที่่�ด้่ 

ล่กษณะการประกอบธุรกิจ

สารบัญ



     เป็นที่่�ที่ราบด้่ว่า การแพัร่ระบาด้ข้องโควิด้-19 ในปี 2563 ที่่�ผ่่านมา ส่งผ่ลให้ทุี่กคนต่้องปรบ่ต่่วก่บวิถ่ีชั่่วิต่
ใหม่ (New Normal) แต่่ไม่ว่าสถีานการณ์จะเป็นอย่ั่างไร SAPPE กย่็ั่งคงเดิ้นหน้าสรรสร้างนวต่่กรรมใหม่ๆเพ่ั�อ
ส่งมอบสิ�งด่้ๆ ไปสู่ผู่้คนเสมอมา ด้้วยั่แนวคิด้ “เติิบโติด้้วยนวัติกรรม ทำำาด้้วยความสนุก” ต่ามแบบฉบ่บข้อง
 SAPPE ที่่�คำานึงถีึงความยั่่�งยั่ืนที่่�งด้้านสิ�งแวด้ล้อม ส่งคม และธรรมาภิบาล (ESG) พัร้อมประยัุ่กต่์เข้้าก่บเป้า
หมายั่การพั่ฒนาอยั่่างยั่่�งยั่ืนแห่งสหประชั่าชั่าต่ิ (SDGs) ซึ่ึ�งที่่�วโลกให้ความสำาคญ่อยัู่ใ่นข้ณะน่� 
       นอกจากการดู้แลพัน่กงาน พัาร์ที่เนอร์ ลูกค้า และผู้่ม่ส่วนได้้เส่ยั่ทุี่กกลุ่ม ผ่่านการด้ำาเนินธุรกิจท่ี่�โปร่งใส ใส่ใจ
ในรายั่ละเอ่ยั่ด้ด้ง่จะเห็นได้้จากกิจกรรมต่่างๆ ในรายั่งานฉบ่บน่�แล้ว ปีน่�เรายั่่งได้้นำานว่ต่กรรมที่่�เป็นจุด้แข้็งข้อง
เราไปต่่อยั่อด้เพั่�อสง่เสรมิรายั่ได้แ้กค่นในชั่มุชั่น ด้ว้ยั่การผ่ลติ่และจำาหนา่ยั่ “เจลแอลกอฮอลผ์สมวา่นหางจระเข้้
สด้” ซึึ่�งเป็นการพ่ัฒนาร่วมก่นข้อง SAPPE และชั่าวบ้านท่ี่�อาศ่ยั่รอบโรงงานท่ี่�เข้้าร่วมโครงการ “วาน หว่าน ว่าน” ซึ่ึ�ง
ผ่ลิต่ภ่ณฑ์์ด้่งกล่าว ได้้ร่บการต่อบร่บด้่มาก เป็นที่่�ต่้องการที่่�สุด้ในสถีานการณ์ต่อนน่� น่บเป็นโครงการที่่�เรา
ภาคภูมิใจ ที่่�ได้้ม่ส่วนร่วมก่บคนในชัุ่มชั่นและได้้ชั่่วยั่เหลือส่งคมในวงกว้าง นอกจากน่� SAPPE ยั่่งได้้มอบ
อุปกรณ์ที่างการแพัที่ยั่์ที่่�จำาเป็น พัร้อมผ่ลิต่ภ่ณฑ์์ในเครือข้อง SAPPE ให้แก่พั่�น้องชั่าวไที่ยั่ต่ามสถีานที่่�ต่่างๆ
เพ่ั�อเป็นกำาล่งใจ ให้ก้าวผ่่านวิกฤต่การณ์โควิด้น่�ไปด้้วยั่ก่นอย่ั่างย่ั่�งยืั่นและแข็้งแกร่ง ด้้วยั่ใจท่ี่�ต่่�งม่�นว่า “เราจะทำำาให้
ชีีวิติข้องผ้้คนดี้ข้้�น ผ่านจิติวิญญาณทีำ�สร้างสรรค์ข้องเรา”

อด้ิศ่กด้ิ์ ร่กอริยั่ะพังศ์
ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานที่่�ปรึกษาคณะที่ำางานด้้านความยั่่�งยั่ืน

บริษ่ที่ เซ็ึ่ปเป้ จำาก่ด้ (มหาชั่น)

สาส์นจาก
ประธานที่่�ปรึกษา
คณะที่ำางานด้้านความยั่่�งยั่ืน

เพราะเราจะทำำาให้้ชีีวิิตของผู้้้คนดีีข้�น
ผู่้านจิตวิิญญาณทำี�สร้างสรรค์ของเรา
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ม่�งส่�แบรนด้์ระด้บ่โลกที่่�น�าเชื่ื�อถืือ
ด้้วยั่องค์กรที่่�สร้างสรรค์

อยั่�างไม�หยั่่ด้น่�ง
ร�วมก่นกบ่ที่ม่ที่่�มค่วามสน่กและ

กระหายั่ความสำาเร็จ
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“เราจะทำำาให้ชีีวิติข้องผ้้คนด้ีข้้�นผ่าน
จิติวิญญาณทำี�สร้างสรรค์ข้องเรา”

เราจะเป็็นองค์์กร
แห่่งแรงบัันดาลใจ

ที่่�ส่่งมอบัอาห่ารและเค์ร่�องด่�ม
ที่่�อร่อยสุ่ดเจ๋ง เพื่่�อที่ำาให่้ชี่วิิต

ของผู้้้ค์นด่ข้�นผู้่านจิตวิิญญาณ
ที่่�ส่ร้างส่รรค์์ของเรา
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การกำาก่บด้่แลก่จการที่่�ด้่ CG  

4



นโยั่บายั่การพ่ัฒนาอยั่�างยั่่�งยืั่น 
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การเปล่�ยั่นแปลงและ
พ่ัฒนาการท่ี่�สำาค่ญ

ของบริษ่ที่
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•  เปิด้ต่่วสินค้าและจ่ด้จำาหน่ายั่เครื�องด้ื�มนำ�า
ผ่สมวิต่ามินแต่่งกลิ�นผ่ลไม้ แบรนด์้ B’lue 
รสชั่าต่ิใหม่ “Crazy Cactus” ท่ี่�อ่ด้แน่น
ด้้วยั่วิต่ามินถีึง 3 ชั่นิด้ ม่ส่วนชั่่วยั่เสริม
ภูมิคุ้มก่น ชั่่วยั่บำารุงระบบประสาที่และสมอง
ความอร่อยั่สด้ชั่ื�นจากที่ะเลที่รายั่ ซึ่ึ�งเป็น
ผ่ลิต่ภ่ณฑ์์ที่่�พั่ฒนาภายั่ใต่้ บริษ่ที่ ด้าน่อน 
เซึ่็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จำาก่ด้

• เปิด้ต่่วสินค้าและจ่ด้จำาหน่ายั่ผ่ลิต่ภ่ณฑ์์กลุ่มใหม่
 Healthier Snack  “กุมิ กุมิ เยลลี�” ภายั่ใต้่แบรนด์้
กุมิ เยั่ลล่�ผ่ลไม้อร่อยั่ด่้ ม่ระด่้บ..วิต่ามินสูง เนื�อ
ส่มผ่่สนุ่ม รสชั่าติ่หวานอมเปร่�ยั่วแบบผ่ลไม้แท้ี่ ด้้วยั่ 
2 รสชั่าต่ิ  ได้้แก่ กุมิ กุมิ เยั่ลล่� รสองุน่ วิต่ามิน บ่กุมภาพัื่นธ์์

FEBUARY

2563

• เปิด้ต่่วสินค้าและจ่ด้จำาหน่ายั่ผ่ลิต่ภ่ณฑ์์กลุ่ม
 Healthier Snack “ซีีแม็กซ์ี” ข้นมปลาย่ั่างอบ
กรอบในรูปแบบข้นมข้บเค่�ยั่ว ในข้นาด้ใหม่ 10  กร่ม
ในราคาจำาหน่ายั่เพ่ัยั่ง 10 บาที่ เพ่ั�อเจาะต่ลาด้
มวลชั่น (Mass Market) 

เมษายน
APRIL

รวมสูง ช่ั่วยั่บำารุงสมองและ
ระบบประสาที่ในการที่ำางาน
ได้้อย่ั่างม่ประสิที่ธิภาพั
บรรเที่าอาการหงุด้หงิด้ 
ลด้ความเคร่ยั่ด้ก่บรสชั่าติ่
หวานอมเปร่�ยั่วสด้ชืั่�นองุ่น
เต็่ม  ๆและ กุมิ กุมิ เยั่ลล่� รสลิ�นจ่�
วิต่ามินซ่ึ่สูง ช่ั่วยั่เสริมสร้าง
ระบบภูมิคุ้มก่น กระตุ้่นการ
สร้างคอลลาเจน และต่่อต้่าน
อนุมูลอิสระ ที่ำาให้ผิ่วพัรรณ
ดู้อ่อนเยั่าว์ ไร้ริ�วรอยั่ ด้้วยั่

•  จ่ด้ต่่�งหน่วยั่ข้ายั่เคลื�อนที่่� (Mobile Cafe) ในแคมเปญ “All 
Coco Truck พัร้อมเสิร์ฟแล้วถีึงบ้านคุณ” เพั่�อข้ยั่ายั่ชั่่อง
ที่างการข้ายั่สินค้าในกลุ่ม All Coco โด้ยั่ม่การจ่ด้สินค้าข้ายั่
ผ่่านหน่วยั่ข้ายั่เคลื�อนที่่�ไปต่ามหมู่บ้าน ชัุ่มชั่น เพัื�ออำานวยั่
ความสะด้วก สามารถีเข้้าถึีงผู้่บริโภคมากข้ึ�นโด้ยั่เฉพัาะ
ระหว่างมาต่รการ Lockdown ปิด้เมืองสก่ด้ก่�นการลุกลาม
ข้องโควิด้-19 

ม่นาค์ม
MARCH

รสชั่าติ่หอมหวานกลมกล่อมข้องลิ�นจ่� สอด้คล้องก่บกระแสซึึ่�งผู้่
บริโภคแสวงหาแนวที่างป้องก่นต่นเองจากสถีานการณ์โควิด้-19 
โด้ยั่เฉพัาะอย่ั่างยิั่�งการวางข้ายั่ในช่ั่องที่างการข้ายั่แบบด่้�งเดิ้ม
(Traditional Trade) ท่ี่�ย่ั่งไม่ม่ที่างเลือกเพ่ั�อสุข้ภาพัด่้งกล่าวแก่
ผู้่บริโภคมากน่ก
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•  เปิด้ต่่วสินค้า
และจ่ด้จำาหน่ายั่
เครื�องดื้�มแบรนด้์

•  เ ปิด้ ต่่ว สินค้าและ จ่ด้
จำาหน่ายั่ผ่ลิต่ภ่ณฑ์์ เซ็ีปเป้   
บิวติิ เจลลี� (Sappe Beauti 
Jelly) 2 สูต่รใหม่ ได้้แก่ สูต่ร
คลอโรฟิลล์ ช่ั่วยั่ล้างสารพิัษ
กระตุ้่นระบบข่้บถ่ีายั่ และ สูต่ร

•  เปิด้ต่่วสินค้าและจ่ด้จำาหน่ายั่ผ่ลิต่ภ่ณฑ์์ในรูป
แบบใหม่ ภายั่ใต้่แบรนด์้ โมกุ โมกุ “โมกุ โมกุ ไอซ์ี
 (Mogu Mogu Ice Burst)” สนุกก่บความ
เย็ั่นแบบเกล็ด้หิมะ คร่�งแรกก่บนว่ต่กรรมใหม่
ท่ี่�สามารถีเก็บได้้ในอุณหภูมิห้อง และนำาไปแช่ั่
แข็้งเพืั�อให้กลายั่เป็นไอติ่มแบบเกล็ด้หิมะผ่สม

•  เปิด้ต่่วแคมเปญ “B’lue x Free Fire : ชีาร์จ Energy ด่้�ม
 B’lue เครซีี� แคกตัิส ล่าขุ้มทำรัพย์บล้โอเบลล์” ท่ี่�เป็นการร่วมมือ
ก่นระหว่าง บริษ่ที่ ด้าน่อน เซ็ึ่ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จำาก่ด้ และบริษ่ที่
เกมส์ย่ั่กษ์ใหญ่อย่ั่าง Garena เกาะกระแสเกมส์ด่้งอย่ั่าง FREE 
FIRE แจกไอเท็ี่ม Limited Edition เฉพัาะบลูเครซ่ึ่� แคกต่่สเท่ี่าน่�น 

•    เปิด้ต่่วสินค้าและจ่ด้จำาหน่ายั่
ผ่ลิต่ภ่ณฑ์์กลุ่ม Healthier 
Snack ภายั่ใต้่แบรนด์้ All Coco 
“All Coco Easy Pudding”  
พุัด้ดิ้�งมะพัร้าวนำ�าหอม รสชั่าติ่
อร่อยั่ ที่ำาจากมะพัร้าวนำ�าหอม
แท้ี่ๆ ม่ 3 เนื�อส่มผ่่สด้้วยั่ก่น
ท่ี่�งเนื�อมะพัร้าว พุัด้ดิ้�ง และนำ�า
พุัด้ดิ้�ง เก็บได้้นานถึีง 1 ปีแบบ
แช่ั่แข็้ง และเก็บในตู้่เยั่็นได้้นาน
กว่าสูต่รเก่า ในราคาเพั่ยั่ง 
29 บาที่ต่่อชั่ิ�น และม่ราคาที่่�

•  บริษ่ที่ได้้ร่บปัจจ่ยั่บวกจากการปร่บลด้อ่ต่ราภาษ่สรรพั
สามิต่เหลือ 3% จากเด้ิม 10% ในสินค้ากลุ่มหล่ก เชั่่น เซ็ึ่ปเป้
บิวต่ิ ด้ริ�งค์ เซึ่็ปเป้ อโล เวร่า และ “กุมิ กุมิ” นำ�าผ่ลไม้ผ่สมวุน้
มะพัร้าว เป็นต้่นส่งผ่ลด้ต่่่ออต่่รากำาไรข้่�นต้่นข้องบริษท่ี่ให้ปรบ่
ต่่วด้่ข้ึ�นอยั่่างม่น่ยั่สำาค่ญต่่�งแต่่เดื้อนกรกฎาคม

พื่ฤษภาค์ม
MAY

มิถุุนายน
JUNE

กรกฎาค์ม
JULY

วุ้นมะพัร้าว มาในแพ็ัคเกจรูป
แบบใหม่พัร้อมที่าน 2 รสชั่าติ่
ได้้แก่ รสลิ�นจ่� และสต่รอเบอร่�
โด้ยั่ผ่ลิต่ภ่ณฑ์์ด่้งกล่าวเป็น
สินค้าท่ี่�บริษ่ที่ที่ำาการต่ลาด้
ในประเที่ศเกาหล่ใต้่มาก่อน
หน้าแล้ว ที่ว่าเพัิ�งนำามาผ่ลิต่
และจ่ด้จำาหน่ายั่ในไที่ยั่เพืั�อ
ประสบการณ์แปลกใหม่ให้   
ผู้่บรโิภคในประเที่ศได้ลิ้�มลอง

สิ่งห่าค์ม
AUGUST

วิต่ามินซ่ึ่ ซึึ่�งม่วิต่ามินซ่ึ่สูงถึีง 200% เสริมสร้างภูมิคุ้มก่นให้
ร่างกายั่ บำารุงผิ่วใสเปล่งปล่�ง สุข้ภาพัด่้ มาพัร้อมความสด้ชืั่�น 
กินง่ายั่ ให้แคลอร่�ต่ำ�า เพ่ัยั่งแค่ 40 กิโลแคลอร่�ต่่อซึ่อง

ยั่่อมเยั่าว์กว่าสูต่รเก่าท่ี่� 49 บาที่ เพัื�อเจาะต่ลาด้ในชั่่องที่าง
“Out of Home” ในช่ั่องที่างการข้ายั่พิัเศษ อาทิี่เช่ั่น ร้าน
อาหาร โรงเร่ยั่น เป็นต่้น

โมกุ โมกุ รสชั่าติ่ใหม่ “โมกุ โมกุ 
ราสเบอร่�” นำ�าผ่ลไม้ผ่สมวุ้น
มะพัร้าว ออกจำาหน่ายั่สู่ต่ลาด้
ต่่างประเที่ศ

•   บริษ่ที่เริ�มม่การผ่ลิต่กลุ่มสินค้า Healthier 
Snack ในร้ปแบบซีอง (Pouch) ผ่่านสายั่
การผ่ลิต่ใหม่ภายั่ในโรงงานท่ี่�คลอง 13 สำาหร่บ
สินค้าในบางต่่ว
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•  เ ปิด้ต่่วสินค้า
และ จ่ด้จำาหน่ายั่
ผ่ลิต่ภ่ณฑ์์ในรูป
แบบใหม่ ในกลุ่ม 
Healthier Snack 
ภ า ยั่ ใ ต้่ แ บ ร น ด์้
เพัร่ยั่ว  “Preaw 
Pudding” พุด้ดิ้�ง
ผสมบุก ชีานม

•  เปิด้ต่่วสินค้าและจ่ด้จำาหน่ายั่เครื�องดื้�มนำ�าผ่สมวิต่ามินแต่่ง
กลิ�นผ่ลไม้แบรนด์้ B’lue รสชั่าติ่ใหม่ “Magic Mojito” บลู
นำ�า อร่อยั่ สด้ชั่ื�น รสชั่าต่ิ หอม เย็ั่น เปร่�ยั่ว หวาน ที่่�เข้้าก่น
อยั่่างลงต่่วได้้ฟิลเยั่็นๆ เหมือนน่�งจิบค็อกเที่ลแก้วโปรด้
สูต่รยั่อด้นิยั่ม แถีมได้้ประโยั่ชั่น์เต่็มๆ จากวิต่ามิน

กันยายน
SEPTEMBER

ธ์ันวิาค์ม
DECEMBER

ตุลาค์ม
OCTOBER

ไข่้มุก ที่างเลือกใหม่ ท่ี่�อร่อยั่ ฟีลชั่านมไข้่มุก ไม่ผ่สมนำ�าต่าล
ที่รายั่ แคลอร่�ต่ำ�าเพั่ยั่ง 40 กิโลแคลอร่� ม่ 2 รสชั่าต่ิ ได้้แก่ รส
ชั่านมไต่้หวน่ และรสกาแฟม่คคิอาโต่้

• เปิด้ต่่วสินค้าและจ่ด้
จำาหน่ายั่เครื�องด้ื�มนำ�า
ผ่สมวิต่ามินแต่่งกลิ�น
ผ่ลไม้แบรนด้์   B’ lue 

•  เปิด้ต่่วสินค้า
และจ่ด้จำาหน่ายั่
ผ่ลิต่ภ่ณฑ์์ก ลุ่ม
 All Coco ภายั่
ใต่้แคมเปญ “The 
Coffee Club X 
All Coco” เป็น
ความร่วมมือก่น
ระหว่าง All Coco 

และ Coffee Club เกดิ้เมนซิูึ่กเนเจอร์สดุ้พัเิศษ “กาแฟมะพรา้ว
นำ�าหอม” อร่อยั่สด้ชั่ื�น หอมหวานกลมกล่อมจากมะพัร้าว      
นำ�าหอมออร์แกนิกแที่้ All Coco ผ่สานเข้้าก่บความเข้้มข้อง
กาแฟเกรด้คุณภาพัจาก The Coffee  Club

พื่ฤศจิกายน
NOVEMBER

รสชั่าติ่ใหม่ “บล้ ซีี 200% กลิ�นซิีติรัส” 
อ่ด้แน่นไปด้้วยั่ประโยั่ชั่น์จากวิต่ามิน
ซึ่่  200% และวิต่ามิน B3 B6 และ B12 
อร่อยั่สด้ชั่ื�นไม่ม่นำ�าต่าล พัล่งงาน 0 
แคลอร่� ต่อบโจที่ยั่์คนร่กสุข้ภาพั

• เปิด้ต่่วสินค้าและจ่ด้จำาหน่ายั่
ผ่ลิต่ภ่ณฑ์์ในรูปแบบใหม่ ในกลุ่ม 
Healthier Snack ภายั่ใต่้แบรนด้์ 
B’lue “B’lue Vitamin Jelly” 
อร่อยั่สด้ชืั่�นเต่็มคำาก่บวิต่ามิน 10 
ชั่นิด้ อิ�มที่้อง แคลอร่�ต่ำ�า ม่ 2 รสชั่าต่ิ
ได้้แก่ รสส้ม วิต่ามินซึ่่สูง ชั่่วยั่เสริม
ภูมิคุ้มก่น ต้่านอนุมูลอิสระ ผิ่วพัรรณ
สด้ใส และรสแอปเปิ�ลเข้่ยั่ว วิต่ามินบ่
สูงช่ั่วยั่บำารุงประสาที่และสมอง ให้
สด้ชั่ื�นกระปร่�กระเปรา่ โด้ยั่เปน็สนิค้า
ต่่วแรกที่่�เปน็การรว่มมอืกน่ระหวา่ง
เซ็ึ่ปเป้และ ด้าน่อน ในการคิด้ค้นสินค้า
แบรนด้์ B’lue ในรูปแบบเจลล่�ในซึ่อง 
(Jelly Pouch)



     น่บเป็นปีที่่�ที่้าที่ายั่ข้องผู่้
ประกอบการและมนุษยั่ชั่าต่ิ
ที่่� ว โ ล ก  ที่่ า ม ก ล า ง ก า ร
เปล่�ยั่นแปลงคร่�งใหญ่จาก
ส ถี า น ก า ร ณ์ ก า ร ระบาด้
ข้องโควิด้-19  ส่ งผ่ลต่่อ
พัฤต่ิกรรมข้องผู้่บริ โภคท่ี่�
เปล่�ยั่นแปลงไปอย่ั่างรวด้เร็ว
นำาไปสู่ปรากฏการณ์ท่ี่� ทุี่ก
คนต้่องปร่บต่่วเข้้าสู่วิถี่ชั่่วิต่
ใหม่  หรือ New Normal 
แต่่อยั่่างไรก็ต่าม บริษ่ที่ได้้
ปร่บกลยุั่ที่ธ์เพั่�อร่บมือก่บ
สถีานการณ์ด้่งกล่าวอย่ั่าง

ปี 2563

ต่่อเนื�องและที่่นท่ี่วงที่่ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบข้องการออกผ่ลิต่ภ่ณฑ์์ใหม่หรือการปร่บข้นาด้ข้องผ่ลิต่ภ่ณฑ์์เด้ิมให้ม่ราคาที่่�ผู่้บริโภค
เข้้าถีึงได้้ง่ายั่ข้ึ�น สอด้คล้องก่บกำาล่งซึ่ื�อในภาวะที่่�เศรษฐกิจชั่ะลอต่่ว การรุกเข้้าส้่ติลาด้ E-Commerce ผ่านชี่องทำางออนไลน์
การจัด้ติั�งหน่วยข้ายเคล่�อนทำี� (Mobile Cafe) ข้องผลิติภััณฑ์์กลุ่ม “All Coco” เพั่�อเน้นข้ายั่สินค้าและจ่ด้ส่งสินค้าโด้ยั่ต่รง
ให้ถีึงมือผู้่บริโภคที่่�งด้การเด้ินที่างออกมาจ่บจ่ายั่ใช้ั่สอยั่นอกบ้านจากมาต่รการ Lockdown ลด้การแพัร่ระบาด้ข้องโควิด้-19      
การจ่ด้ต่่�งหน่วยั่ข้ายั่ต่ามต่ลาด้ ออฟฟิศสำาน่กงาน โรงพัยั่าบาล สถีาน่รถีไฟฟ้า เป็นต่้น หล่งจบชั่่วงเวลา Lockdown เพั่�อ
เพัิ�มการเข้้าถีึงลูกค้า และแนะนำาสินค้าผ่่านการแจกชั่ิมสินค้า และข้ายั่สินค้าในราคาพัิเศษ  รวมถีึงพั่ฒนาผ่ลิต่ภ่ณฑ์์เพั่�อต่อบ
โจที่ยั่์กระแสรก่สุข้ภาพัที่่�ต่ื�นต่่วเพัิ�มข้ึ�น 

    ข้ณะเด้่ยั่วก่นย่ั่งคงสานต่่อในการพั่ฒนาผ่ลิต่ภ่ณฑ์์ใหม่จากที่้องถีิ�น 
(Local Goodness) ร่วมก่บพั่นธมิต่รที่างธุรกิจที่่�ม่องค์ความรูเ้ชั่ิงลึก เชั่่น 
กลุ่ม SMEs เกษต่รกร รวมภึงพั่ฒนาผ่ลิต่ภ่ณฑ์์ใหม่ร่วมก่บบริษ่ที่กลุ่ม     
ด้าน่อน (Danone) อย่ั่างต่่อเนื�อง สรา้งความหลากหลายั่ด้า้นนวต่่กรรม และ
ส่งมอบอาหารและเครื�องด้ื�มที่่�อร่อยั่สุด้เจ๋ง เพั่�อที่ำาให้ชั่่วิต่ข้องผู่้คนด้่ข้ึ�นผ่่าน
จิต่วิญญาณที่่�สร้างสรรค์ข้องเรา ซึ่ึ�งเป็นพั่นธกิจที่่�บริษ่ที่ยั่ึด้ม่�นต่ลอด้มา 
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การเป็็นส่มาชีิกองค์์กร ( Disclosure 102-13)

บริษ่ที่ : บริษ่ที่ เซึ่็ปเป้ จำาก่ด้ (มหาชั่น)  (Disclosure 102-1)
ที่่�ต่่�งสำาน่กงานและโรงงาน  (Disclosure 102-3)

1)  สำาน่กงานใหญ่
เลข้ที่่� 9/3 นิคมอุต่สาหกรรมบางชั่่น ซึ่อยั่เสร่ไที่ยั่ 56 
ถีนนเสร่ไที่ยั่ แข้วงคน่นายั่าว เข้ต่คน่นายั่าว กรุงเที่พัฯ 10230

2)  สำาน่กงานสาข้า และโรงงาน ( Disclosure 102-4)
เลข้ที่่� 8 หมูท่ี่่� 7 ถีนนที่างหลวงชั่นบที่ ปที่.3012 (เล่ยั่บคลอง 13 
ฝั่ั�งต่ะวน่ต่ก) ต่ำาบลพัช่ั่อดุ้ม อำาเภอลำาลกูกา จง่หวด่้ปทุี่มธาน่ 
12150

3)  สำาน่กงานสาข้า  (Disclosure 102-3)
เลข้ที่่� 71 อาคาร S.P. Arcade ถีนนรามคำาแหง แข้วงห่วหมาก
เข้ต่บางกะปิ กรุงเที่พัฯ 10240
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พื่นักงาน
538 ค์น

คน

คน

241

297

พัน่กงาน
ชั่ายั่

พัน่กงาน
หญิง

ผู้ลิตส่ินค้์า 5 categories
รวิม 21 แบัรนด์สิ่นค้์า

กำาลังการผู้ลิต 129,598 ตัน/ป็ี

ส่่งออก > 90 ป็ระเที่ศที่ั�วิโลก

        ต่ลอด้ปี 2563 บา้นข้องนวต่่กรชั่าวเซ็ึ่ปเป ้(Sappe the Home of Innovators) แห่งน่�ไมเ่คยั่หยุั่ด้นิ�งที่่�จะสรา้งสรรค์นวต่่กรรม
ผ่่านอาหารและเครื�องด้ื�มที่่�อร่อยั่และสุด้เจ๋ง พัวกเรายั่่งคงส่งมอบผ่ลิต่ภ่ณฑ์์นว่ต่กรรมเพั่�อสุข้ภาพั และความงามใหม่ๆ ที่่�ยั่่งคง
คอนเซึ่ปต่์ที่่�แปลกและแต่กต่่างอย่ั่างต่่อเนื�อง
    แม้ในช่ั่วงวิกฤต่การแพัร่ระบาด้โควิด้-19 ที่่�บริษ่ที่ย่ั่งม่กลุ่มสินค้าที่่�ม่การต่อบร่บท่ี่�ด้่จากพัฤติ่กรรมข้องผู้่บริโภคที่่�มองหา
สินค้าที่่�สามารถีช่ั่วยั่สร้างภูมิต่้านที่านป้องก่น อาทิี่ “กุมิ กุมิ เยลลี�” และ “B’lue Vitamin Jelly” ท่ี่�ม่ระด่้บวิต่ามินซ่ึ่สูง ช่ั่วยั่เสรมิ
ภูมิคุม้ก่น ต่้านอนุมูลอิสระ ที่ำาให้บริษ่ที่ได้ร้่บผ่ลกระที่บจากการแพัร่ระบาด้ในระด้่บที่่�จำาก่ด้
     นอกจากความสำาเร็จด้้านผ่ลิต่ภ่ณฑ์์ใหม่ที่่�เกิด้ข้ึ�น นว่ต่กรรมต่่างๆ ที่่�ปลูกฝั่ังและสร้างข้ึ�นได้้เจริญเต่ิบโต่ส่งผ่ลด้่ให้ก่บบริษ่ที่
อ่กมากมายั่ ที่่�งในส่วนข้องการลด้ค่าใชั่้จ่ายั่ในการผ่ลิต่และการที่ำางาน (Cost Saving) ข้องโรงงานผ่ลิต่สินค้าได้้จริงอยั่่างเป็น
รูปธรรม  การเต่ิบโต่อยั่่างต่่อเนื�องข้องยั่อด้ข้ายั่ การต่่อยั่อด้ไอเด้่ยั่ที่่�ที่ำาให้บุคลากรม่ความสามารถีที่่�หลากหลายั่พัร้อมแข้่งข้น่
ในระด้่บสากล  การม่ว่ฒนธรรมองค์กรที่่�เข้้มแข้็งส่งผ่ลต่่ออ่ต่ราการหมุนเว่ยั่นข้องพัน่กงานที่่�ลด้ลงได้้อยั่่างชั่่ด้เจน เกิด้เป็นที่่ม
เวิร์คที่่�พัร้อมที่ำางานร่วมก่นอยั่่างสนุก จุด้ประกายั่ไอเด้่ยั่สร้างสรรค์ได้้อยั่่างไม่สิ�นสุด้ ทีุ่กยั่่างก้าวแห่งความสำาเร็จที่่�งหมด้ ล้วน
เกิด้จากความจริงใจ ใส่ใจในการที่ำางาน บนพั่�นฐานข้องคุณภาพัท่ี่�ด้่ท่ี่�สุด้เสมอมา บนต่่วต่นท่ี่�เต็่มไปด้้วยั่ความคิด้สร้างสรรค์ 
สนกุคดิ้ สนกุที่ำา และสนกุที่่�จะไมห่ยั่ดุ้พัฒ่นา เพั่�อสง่ต่่อสิ�งที่่�ด่้ท่ี่�สดุ้ใหผู้่ม่้สว่นได้เ้ส่ยั่ที่กุฝั่า่ยั่ ที่่�งผู้่บรหิาร พัน่กงาน ผู้่ถีอืหุ้น ลกูคา้   
คู่ค้า ชัุ่มชั่นและส่งคม นำาไปสู่การบรรลุว่ต่ถีุประสงค์และเป้าหมายั่ระยั่ะกลางและระยั่ะยั่าวที่่�ต่่�งไว้

ล่กษณะการประกอบธ่รก่จ



      คณะที่ำางานด้้านความยั่่�งยั่ืนข้องบริษ่ที่ ซึ่ึ�งเป็นต่่วแที่นจากทีุ่กสายั่งาน และม่ประธานกรรมการ
บริหาร เป็นประธานที่่�ปรึกษาคณะที่ำางาน ( Disclosure 102-19)
     ม่การประชุั่มอยั่่างน้อยั่เด้ือนละ 1 คร่�งเพั่�อร่วมกำาหนด้กลยัุ่ที่ธ์ ต่ิด้ต่าม และประเมินผ่ลการปฏิบ่ติ่
งานข้องคณะที่ำางานและม่การสื�อสาร ให้พัน่กงานบริษ่ที่ร่บที่ราบผ่่านช่ั่องที่างต่่าง ๆ ข้องบริษ่ที่

โครงสร้างการบริหาร
ด้้านความย่ั่�งยืั่น
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การพ่ัฒนาข้อม่ลเพ่ั�อการรายั่งาน
รายั่งานฉบ่บน่� จ่ด้ที่ำาข้ึ�น เพ่ั�อแสด้งผ่ลการด้ำาเนินงานที่่�เก่�ยั่วข้้องก่บการบริหาร
จ่ด้การด้้านความย่ั่�งยืั่นท่ี่�ครอบคลุมประเด้็นด้้านเศรษฐกิจส่งคม และสิ�งแวด้ล้อม 
โด้ยั่เริ�มจด่้ที่ำารายั่งานความย่ั่�งยั่นืปีน่�เปน็ปทีี่่� 5 เพั่�อแสด้งผ่ลการด้ำาเนนิงานระหวา่ง
ว่นที่่� 1 มกราคม – 31 ธ่นวาคม 2563

รายั่งานฉบ่บน่� นำาเสนอการด้ำาเนินงานด้้านความย่ั่�งยืั่นข้องบริษ่ที่ เซ็ึ่ปเป้ จำาก่ด้         
(มหาชั่น) ระหว่างว่นที่่� 1 มกราคม - 31 ธ่นวาคม 2563

รายั่งานฉบ่บน่� จ่ด้ที่ำาข้ึ�นโด้ยั่คณะที่ำางาน ด้้านความยั่่�งยั่ืนข้องบริษ่ที่ เป็นส่วนหนึ�ง
ข้องรายั่งานประจำาปี 2563 และต่รวจสอบโด้ยั่คณะกรรมการบริษ่ที่ เมื�อว่นท่ี่� 25 
กุมภาพั่นธ์ 2564

การสอบถามข้้อม้ล ( Disclosure 102-53)
หากมข่้้อสงส่ยั่หรือข้้อแนะนำาเพัิ�มเต่ิม สามารถีต่ิด้ต่่อ

 
    email: SD@sappe.com        โที่ร. 02 319 4949 

 

ท่ี่�มา 

ขอบเขต
การรายั่งาน

ความเชืื่�อม่�น
ต�อรายั่งาน
ความย่ั่�งยืั่น

กระบัวินการกำาห่นดเน่�อห่าในรายงาน 
     บรษ่ิที่ได้้จด่้ที่ำารายั่งานโด้ยั่พิัจารณาประเด็้นที่่�เก่�ยั่วข้อ้งกบ่การด้ำาเนนิธุรกิจข้องบรษ่ิที่และความคาด้หวง่ข้องผู่ม่้ส่วนได้เ้ส่ยั่ 
เพั่�อคด่้เลอืกประเด้น็ที่่�มน่่ยั่สำาคญ่ โด้ยั่ผ่่านการวิเคราะหป์ระเด้น็และจด่้ลำาด้บ่ความสำาคญ่จากคณะที่ำางานด้า้นความย่ั่�งยืั่นข้อง
บริษ่ที่ ซึ่ึ�งเป็นต่่วแที่นข้องทีุ่กฝั่่ายั่งาน พัร้อมท่ี่�งข้้อมูลจากการม่ส่วนร่วมข้องผู้่ม่ส่วนได้้เส่ยั่ อาที่ิ การประชัุ่มร่วมก่บชัุ่มชั่น 
ซึ่่พัพัลายั่เออร์ การสำารวจความพัึงพัอใจลูกค้า และข้้อคิด้เห็นจากพัน่กงานจากชั่่องที่างต่่าง ๆ
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ฝั่่ายั่สื�อสารองค์กร บริษ่ที่ เซึ่็ปเป้ จำาก่ด้ (มหาชั่น)



  

  

นโยั่บายั่การต�อต้านคอร์ร่ปช่ื่�น
(Disclosure 205-2)

     ต่่�งแต่่ปี 2557 ได้้พิัจารณากำาหนด้นโยั่บายั่ต่่อต้่านคอร์ร่ปชั่่�น (Anti-corruption Policy) โด้ยั่
ครอบคลุมทีุ่กกิจกรรมที่่�บริษ่ที่ด้ำาเนินการ เพั่�อให้กรรมการ พัน่กงาน ผู่้บริหาร ยั่ึด้ถีือเป็นแนวปฏิบ่ติ่
เพั่�อต่่อต่้านคอร์ร่ปชั่่�น ด้่งน่�

1 ห้ามมิให้กรรมการบริษ่ที่ ผู้่บริหาร และพัน่กงานทุี่กคนด้ำาเนินการหรือยั่อมร่บการคอร์ร่ปช่ั่�นในทุี่กรูปแบบท่ี่�งที่างต่รงและ
ที่างอ้อม โด้ยั่ครอบคลุมถึีงทุี่กหน่วยั่งานท่ี่�เก่�ยั่วข้้อง และให้ม่การสอบที่านการปฏิบ่ติ่ต่ามนโยั่บายั่ต่่อต้่านคอร์ร่ปช่ั่�นน่�
อย่ั่างสมำ�าเสมอ ต่ลอด้จนม่การที่บที่วนแนวที่างการปฏิบ่ติ่และข้้อกำาหนด้ในการด้ำาเนินการเพ่ั�อให้สอด้คล้องก่บนโยั่บายั่
 ระเบ่ยั่บปฏิบ่ติ่ ข้้อกำาหนด้ ข้้อบ่งค่บ ประกาศ ข้้อกฎหมายั่ และการเปล่�ยั่นแปลงที่างธุรกิจ โด้ยั่จ่ด้อบรมให้แก่พัน่กงาน
ใหม่ที่ราบ และเข้้าใจในนโยั่บายั่ข้องบริษ่ที่  รวมไปถึีงการสื�อสารภายั่ในองค์กรอย่ั่างสมำ�าเสมอ

2 พัน่กงานไม่พัึงละเลยั่หรือเพัิกเฉยั่เมื�อพับเห็นการกระที่ำาที่่�เข้้าข้่ายั่คอร์ร่ปชั่่�นที่่�เก่�ยั่วข้้องก่บบริษ่ที่ โด้ยั่ต่้องแจ้งให้
 ผู่้บ่งค่บบ่ญชั่า หรือบุคคลที่่�ร่บผ่ิด้ชั่อบที่ราบ และให้ความร่วมมือในการต่รวจสอบข้้อเที่็จจริงต่่างๆ หากม่ข้้อ
สงส่ยั่หรือ ข้้อซึ่่กถีามให้ปรึกษาผู่้บ่งค่บบ่ญชั่า หรือบุคคลที่่�กำาหนด้ให้ที่ำาหน้าที่่�ร่บผ่ิด้ชั่อบ เก่�ยั่วก่บการต่ิด้ต่าม
การปฏิบ่ต่ิต่าม จรรยั่าบรรณบริษ่ที่ผ่่านชั่่องที่างต่่างๆ ที่่�กำาหนด้ไว้

3
4
5
6
7

บริษ่ที่ม่แนวที่างการจ่ด้การก่บการกระที่ำาการทีุ่จริต่และการกระที่ำาต่่างๆ ท่ี่�เข้้าข้่ายั่คอร์ร่ปชั่่�นท่ี่�ได้้ร่บแจ้งจาก
พันก่งาน ทีุ่กคน โด้ยั่มก่ระบวนการต่ามนโยั่บายั่คุ้มครองพัน่กงานที่่�แจ้งข้้อมูลเก่�ยั่วก่บการทีุ่จริต่

บรษ่ิที่จะใหค้วามเปน็ธรรมและคุม้ครองพันก่งานท่ี่�ปฏเิสธหรอืแจง้เรื�องคอร์รป่ชั่่�นท่ี่�เก่�ยั่วข้้องก่บบรษิท่ี่ โด้ยั่ใช้ั่นโยั่บายั่ 
การคุ้มครองพัน่กงานที่่�แจ้งข้้อมูลเก่�ยั่วก่บทีุ่จริต่ ต่ามที่่�บริษ่ที่กำาหนด้

ผู่ท้ี่่�กระที่ำาคอรร์ป่ชั่่�น เปน็การกระที่ำาผ่ดิ้จรรยั่าบรรณบรษิท่ี่ ซึ่ึ�งจะต่อ้งได้ร้บ่การพัจิารณาโที่ษที่างวนิย่ั่ต่าม 
ระเบ่ยั่บที่่� บริษ่ที่กำาหนด้ นอกจากน่�อาจจะได้้ร่บโที่ษต่ามกฎหมายั่หากการกระที่ำาน่�นผ่ิด้กฎหมายั่

บริษ่ที่ต่ระหน่กถีึงความสำาค่ญในการเผ่ยั่แพัร่ ให้ความรู้ และที่ำาความเข้้าใจก่บบุคคลอื�นที่่�ต่้องปฏิบ่ต่ิหน้าที่่� ท่ี่� 
เก่�ยั่วข้อ้งก่บบริษ่ที่ หรอือาจเกิด้ผ่ลกระที่บต่่อบริษ่ที่ ในเรื�องที่่�ต้่องปฏิบ่ต่ใิหเ้ป็นไปต่ามนโยั่บายั่ต่่อต้่านคอรร์ป่ชั่่�นน่�

บริษ่ที่มุ่งม่�นที่่�จะสร้างร่กษาว่ฒนธรรมองค์กรที่่�ยั่ึด้ม่�นว่าคอร์ร่ปชั่่�นเป็นสิ�งที่่�ยั่อมร่บไม่ได้้ที่่�งการที่ำาธุรกรรมก่บ
ภาคร่ฐ และภาคเอกชั่น

15



  

    นอกจากน่�บริษ่ที่ได้้กำาหนด้แนวปฏิบ่ต่ิเพั่�อควบคุมและ
ป้องก่นความเส่�ยั่งท่ี่�เก่�ยั่วข้้องก่บการทีุ่จริต่คอร์ร่ปชั่่�น ให้
ม่การ ควบคุมและถีูกจ่ด้การอยั่่างเหมาะสมผ่่านเครื�องมือ
ต่่างๆ ท่ี่�ม่อยู่ั่แล้ว เชั่่น คู่มืออำานาจด้ำาเนินการข้องบริษ่ที่ ท่ี่�
กำาหนด้บที่บาที่หน้าท่ี่� ข้องแต่่ละฝ่ั่ายั่อยั่่างชั่่ด้เจน รวมไป
ถีึงกำาหนด้การใช้ั่งบประมาณในแต่่ละเรื�องที่่�ต้่องได้้ร่บการ
อนุม่ต่ิจากห่วหน้าฝ่ั่ายั่งานต่ามลำาด้่บ นอกจากน่�ในที่่�ประชัุ่ม
คณะที่ำางานบริหารความเส่�ยั่งย่ั่งบ่นที่ึกเรื�องด่้งกล่าวเข้้าไป
ในที่ะเบ่ยั่นความเส่�ยั่งข้องบริษ่ที่ และกำาหนด้ให้ม่ การจ่ด้ที่ำา
ที่ะเบ่ยั่นความเส่�ยั่งและแนวที่างการป้องก่นความเส่�ยั่งข้อง
เรื�องการทุี่จริต่คอร์ร่ปชั่่นโด้ยั่เฉพัาะ และให้ม่การประเมินทุี่ก
ไต่รมาส  เป็นต่้น  
      อนึ�ง บริษ่ที่ไม่เคยั่ม่ข้้อพัิพัาที่หรือคด้่ความที่่�สำาค่ญซึ่ึ�ง
เก่�ยั่วเนื�องก่บการทีุ่จริต่คอร์ร่ปชั่่�นแต่่อยั่่างใด้
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   ด้้วยั่บริษ่ที่ม่ความมุ่งม่�นท่ี่�จะด้ำาเนินการเรื�องการต่่อต้่าน
การทีุ่จริต่คอร์ร่ปชั่่�นอยั่่างจริงจ่ง จึงได้้ประกาศเจต่นารมณ์
เข้า้รว่มโครงการแนวรว่มปฏบ่ิต่ขิ้องภาคเอกชั่นไที่ยั่ในการ  ต่่อ
ต้่านการทุี่จริต่ ซึึ่�งโครงการด่้งกล่าว เป็นโครงการท่ี่�ได้้ร่บการ
สน่บสนนุโด้ยั่รฐ่บาลและสำานก่งานคณะกรรมการปอ้งกน่และ
ปราบปรามการทุี่จริต่แห่งชั่าติ่ (ป.ป.ชั่.) ซึึ่�งปัจจุบ่นบริษ่ที่ได้้รบ่
การรบ่รองการเข้า้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบ่ติ่ข้องภาคเอกชั่น
ไที่ยั่ในการต่่อต้่านการทุี่จริต่ หรือ Private Sector Collective 
Action Coalition Againtst Corruption (CAC) เมื�อเด้ือน
ตุ่ลาคม 2563 เป็นที่่�เร่ยั่บร้อยั่แล้ว ซึ่ึ�งแสด้งให้เห็นว่าบริษ่ที่ม่
ความมุ่งม่�นท่ี่�จะด้ำาเนินการเรื�องการต่่อต้่าน ทุี่จริต่คอร์ร่ปช่ั่�น
 อยั่่างจริงจ่ง



     “เรายั่ึด้ม่�นในพั่นธกิจข้องเราอยัู่่เสมอ ว่า We better people’s lives through our innovative 
spirit : เราจะที่ำาให้ชั่่วิต่ข้องผู่้คนด้่ข้ึ�น ผ่่านจิต่วิญญาณที่่�สร้างสรรค์ข้องเรา” เราจึงให้ความสำาค่ญ
ก่บพัน่กงานข้องเราท่ี่�เปรย่ั่บเสมอืนครอบคร่ว เปรย่ั่บกบ่ท่ี่�ที่ำางานเปน็สวนสนกุ  ที่กุคนเปน็ผู้่เลน่เกมส์
ที่่�มค่วามสนุกสนาน เร่ยั่กก่นว่า “Sappe Players” ด้่งน่�น Sappe Players ข้องเรา จะต่้องม่ความ
สามารถีที่่�พัร้อมก่บการที่ำางาน และม่มวลพัล่งที่่�ม่ความสนุกสนาน ที่่�ประกอบไปด้้วยั่ Dynamic 
Creative และ Fun

พัน่กงาน
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       เพัราะในปีที่่ �ผ่ ่านมาเราพับก่บเหตุ่การณ์โรคระบาด้
โควิด้-19  และยัุ่ค Disruption อยั่่างรุนแรงส่งผ่ลให้เกิด้เหตุ่
การณ์อื�นๆ อ่กมากมายั่ ท่ี่�เป็นสนามบที่เร่ยั่นให้ได้้เร่ยั่นรู้ ได้้
อยั่่างด้่ เราไม่หยุั่ด้นิ�งที่่�จะพ่ัฒนาเพัิ�มข้่ด้ความสามารถีให้ก่บ 
Sappe Player ข้องเรา เราได้้ปร่บกระบวนการเร่ยั่นรู้ในรูป
แบบข้องการเร่ยั่นรู้จากประสบการณ์จริง โด้ยั่การ One on 
One ก่บผู่บ้ริหารระด้่บสูงที่่�งแบบ Online และ ต่่วต่่อต่่ว การ
ที่ำา Focus group กลุ่มเล็กการเร่ยั่นผ่่านออนไลน์มากขึ้�น
เพ่ั�อมุ่งสู่ความชั่ำานาญ Expertise ด้้านนว่ต่กรรมผ่ลิต่ภ่ณฑ์์ 

นว่ต่กรรมในด้้านกระบวนการการที่ำางาน และนว่ต่กรรมที่าง
ด้้านเที่คโนโลย่ั่ใหม่ๆ อ่นจะนำาไปสู่การสร้างสรรค์นว่ต่กรรม 
และ สร้าง Growth Mindset ที่่�เปร่ยั่บเสมือน การสร้างว่คซึ่่น 
ให้ก่บ Sappe Players ได้้ม่ภูมิคุ้มก่น ก่บสิ�งท่ี่�จะมา Disruption 
ข้องยั่คุปัจจุบ่นได้เ้ปน็อย่ั่างด่้ เราม่ความต่่�งใจท่ี่�จะสร้างองค์กร
ให้เต่บิโต่ด้ว้ยั่นวต่่กรรม ที่ำาด้ว้ยั่ความสนกุ พัลง่ข้อง  Mindset 
ท่ี่�ด่้ จะเป็นแรงข้่บเคลื�อนในการสร้างนว่ต่กรรม ซึึ่�งเป็นสิ�งที่่�จะ
ที่ำาให้บริษ่ที่ Sappe Player ลูกค้า คู่ค้า ผู้่ถีือหุ้น ส่งคมและ
ชัุ่มชั่นม่การเต่ิบโต่ไปด้้วยั่กน่อยั่่างยั่่�งยืั่น  
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     เราม่นโยั่บายั่ในการพั่ฒนาศ่กยั่ภาพั 
Sappe Player อยั่่างต่่อเนื�อง ด้้วยั่
ความต่่�งใจท่ี่�จะสร้างให้ Sappe Player ม่ 
Growth Mindset เพั่�อการเต่ิบโต่ด้้วยั่
นว่ต่กรรม ที่ำาด้้วยั่ความสนุก จึงมุ่งเน้น
การสร้าง Successer เพ่ั�อพ่ัฒนาสายั่
อาช่ั่พั (Career Development) ปลูกฝัั่ง
ให้พัน่กงานม่แนวคิด้ในการพ่ัฒนาต่นเอง
อยู่ั่เสมอเพ่ั�อเพิั�มมูลค่าให้ก่บต่นเองและ
องค์กร การนำาเครื�องมือแผ่นปฏิบ่ติ่การ
และพ่ัฒนา (WDP :  Work  Development  
Plans) มาใช้ั่ในการประเมินผ่ลการที่ำางาน 
และการวางแผ่นการพ่ัฒนาต่นเองอย่ั่าง
ต่่อเนื�อง เพั่�อให้ Sappe Players เกิด้

การเร่ยั่นรู้สู ่การแก้ไข้ปญัหา การต่่ด้สินใจ และการบรหิารจด่้การ
ด้้านภาวะผู่้นำา การฝั่ึกการให้ Feedback และการพั่ฒนาเฉพัาะ
เจาะจงข้องแต่่ละหน่วยั่งานและข้องแต่่ละบุคคล ซึ่ึ�งที่ำาให้ Sappe 
Players ได้้ประเมนิต่นเองและบอกถีงึความต่อ้งการในการพัฒ่นา
ต่นเองใหก้บ่ผู่บ้ง่คบ่บญ่ชั่ารูแ้ละวางแผ่นการพัฒ่นารว่มก่น ที่ำาให้ 
Sappe Player ได้้ม่ส่วนร่วมในการออกแบบการพ่ัฒนาต่นเอง 
เพั่�อให้เกิด้ความผู่กพั่นในองค์กร

 “เรามุ่่่งเน้นการสร้าง Successer เพ่�อพัฒนาสายอาชีีพ (Career 
Development) ปลู้กฝัังให้้พนักงานมีุ่แนวิคิดีในการพัฒนาตนเองอย่้
เสมุ่อเพ่�อเพ่�มุ่มุ้่ลูค่าให้้กับตนเองแลูะองค์กร” 
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     การพ่ัฒนา Sappe Player ทีุ่กคนทีุ่กระด้่บอยั่่างต่่อเนื�อง
 โด้ยั่ใช้ั่แนวที่าง Competency Based ให้ต่รงต่่อเป้าหมายั่
และสรา้งใหเ้กดิ้ประโยั่ชั่นส์งูสดุ้ในการนำาไปใชั่้ในการที่ำางานได้้
อย่ั่างม่ประสิที่ธิภาพั ด้้วยั่ความมุ่งเน้นการสร้างนว่ต่กรรม
ในด้้านการพั่ฒนาคนในทีุ่กหล่กสูต่รข้องเรากำาหนด้ให้ม่
เนื�อหาและออกแบบกระบวนการเป็นการเร่ยั่นรู้ต่ระหน่กได้้
ด้้วยั่ต่่วเอง การเร่ยั่นรู้แบบ See – Do – Get สร้างให้เกิด้
ความคิด้สร้างสรรค์ และ Twist ให้เกิด้ความสนุก อ่กท่ี่�ง
ย่ั่งเพัิ�มโอกาสในการนำาเสนอความคิด้ และนำามาต่กต่ะกอน 
ความคิด้ร่วมก่นผ่่านกิจกรรมต่่างๆ ให้ Sappe Players นำา
ไปข้มวด้ปมเพั่�อการนำาไปใชั่้ได้้จริง ง่ายั่ขึ้�น จูงใจให้ Sappe 
Player ม่ส่วนร่วมในการอบรมและกิจกรรมต่่าง ที่่�บริษ่ที่จ่ด้
เปน็อย่ั่างด่้อน่จะนำาไปสู่การสร้างสรรค์นวต่่กรรมในด้้านต่่างๆ
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     ต่ลอด้จนปลูกฝัั่งคุณธรรม จริยั่ธรรม
และธรรมาภิบาล ในการปฏิบ่ต่ิงาน
รวมถึีงเสริมคุณค่าที่างปัญญาใน
ส่วนต่่างๆ เหล่าน่�นจะพั่ฒนา Sappe 
Players ไปสู่การเป็นน่กนว่ต่กรท่ี่�ม่
ประสิที่ธิผ่ลในอนาคต่ จากความมุ่ง
ม่�นพั่ฒนาบุคลากรอยั่่างต่่อเนื�องผ่่าน
กระบวนการต่่างๆ อยั่่างเป็นรูปธรรม
น่�น ได้้สะที่้อนถีึงความสำาเร็จผ่่านต่่ว
ชั่่�ว่ด้ความผู่กพ่ันข้องพัน่กงานท่ี่�ม่ต่่อ
องค์กร (Employee engagement 
survey) โด้ยั่ในป ี2563 บรษ่ิที่ได้้คะแนน

ต่่วชั่่�ว่ด้ด้่งกล่าวที่่� 4.39 คะแนน (จากคะแนนเต่็ม 5) ซึ่ึ�งอยัู่่ในระด้่บที่่�สูง  และน่บเป็นอ่กหนึ�งความภาคภูมิใจข้องบริษ่ที่ในด้้านการ
พ่ัฒนาบุคลากร และยั่่งเป็นแนวที่างให้ก่บบริษ่ที่ในการพั่ฒนาบุคลากรต่่อไปในอนาคต่เพั่�อมุง่ไปสู่องค์กรแห่งความยั่่�งยั่ืน

 

โตด้ีวิยนวัิตกรรมุ่
ทำำาด้ีวิยควิามุ่สน่ก

““
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      บริษ่ที่ม่ความส่มพั่นธ์ที่่ �ด้่ก่บพั่นธมิต่รที่างธุรกิจในทีุ่กๆ ประเที่ศ โด้ยั่ยั่ึด้และมุ ่งเน้นในหล่ก
การด้ำาเนินธุรกิจแบบ Win – Win ที่ำาให้สามารถีข้ยั่ายั่ธุรกิจไปได้้กว่า 90 ประเที่ศที่่�วโลก ที่่�งน่� บริษ่ที่
จะบริหารความส่มพ่ันธ์ให้เป็นมากกว่าคู่ค้าที่่�ไม่ได้้เป็นเพั่ยั่งผู้่นำาเข้้าหรือ ผู่้จ่ด้จำาหน่ายั่เท่ี่าน่�น แต่่ย่ั่ง
เป็นเสมือนผู่้แที่นในการสร้างและประชั่าส่มพั่นธ์แบรนด้์ร่วมก่นก่บบริษ่ที่

ค่�ค้า
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     ต่ลอด้ระยั่ะเวลาที่่�ผ่่านมา การมุ่งไปในที่ิศที่างเด้่ยั่วก่นข้องบริษ่ที่และคู่ค้า
เป็นส่วนสำาค่ญในการข้่บเคลื�อนธุรกิจให้สำาเร็จร่วมก่น โด้ยั่บริษ่ที่ที่ำาหน้าที่่�
สน่บสนุนและให้คำาแนะนำาด้้านการสร้างรากฐานข้องแบรนด้์และการสร้าง
แบรนด้ผ์่า่นการแลกเปล่�ยั่นข้อ้มลูเพั่�อพัฒ่นาสว่นผ่สมที่างการต่ลาด้ที่่�ลงต่่ว
อ่กที่่�ง บริษ่ที่ได้้สร้าง Partnership Platform ในการพ่ัฒนาและค่ด้เลือกคู่ค้า
เพั่�อต่่อยั่อด้ที่างธุรกิจและสร้างแบรนด์้เพ่ั�อก้าวสู่ความเป็นแบรนด์้ระด้่บโลก
ต่่อไป

     นอกจากน่� บริษ่ที่ได้้เพัิ�มความใกล้ชั่ิด้ก่บ
คูค้่าผ่่านการช่ั่วยั่วิเคราะห์ผ่ลการด้ำาเนนิงาน
ที่่�ผ่่านมา พัร้อมที่่�งประเมินประสิที่ธิภาพัข้อง
กจิกรรมท่ี่�ที่ำารว่มกบ่คูค้่าในทุี่กๆ ไต่รมาสเพ่ั�อ
เปน็ข้อ้มลูใหคู้ค่า้ได้น้ำาไปวางแผ่นและปรบ่ใชั่้ใน
อนาคต่ รวมถีงึการข้ยั่ายั่โครงข้า่ยั่การที่ำางาน
ก่บคูค่า้เพัิ�มเติ่มไมว่า่จะเป็น ที่ม่งานดู้แลสต็่อก
สนิคา้ ท่ี่มงานด้แูลระบบการส่�งซืึ่�อ รวมถีงึท่ี่ม
งานฝ่ั่ายั่บญ่ชั่ ่เพ่ั�อใหก้ารด้ำาเนนิธรุกจิรว่มก่น
เป็นไปอยั่่างราบรื�น

 

เพัราะซึ่่พัพัลายั่เออร์เป็นที่่มเด้่ยั่วก่นก่บเรา
       เรายั่ง่คงยั่ดึ้ความต่่�งใจข้องเราไวเ้ชั่น่เด้มิวา่ซึ่พ่ัพัลายั่เออรเ์ปน็ที่ม่เด้ย่ั่วกบ่เรา จากป ี2562 ที่่�เรารว่มกน่พัฒ่นาใหผู้่ผ้่ลติ่วุน้
มะพัร้าวยืั่�นข้อร่บรองมาต่รฐาน ส่งผ่ลให้ในปี 2563 ซ่ึ่พัพัลายั่เออร์ผู้่ผ่ลิต่วุ้นมะพัร้าวให้ก่บเรา ได้้ร่บการร่บรองมาต่รฐาน  GMP 
HACCP เป็นที่่�เร่ยั่บร้อยั่ เป็นเครื�องชั่่�ว่ด้ถีึงการร่วมก่นพั่ฒนาและจ่บมือก่นเป็นที่่มเพั่�อเต่ิบโต่ไปด้้วยั่ก่นอยั่่างยั่่�งยั่ืน 



ล่กค้า
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การพัฒนาสินค้าทำี�ด้ีโด้ยคำานึงถึงผ้้บริโภัคเป็นหลัก
      เราคำานึงถีึงผู่้บริโภคเป็นหล่กเสมอ โด้ยั่มุ่งพั่ฒนาผ่ลิต่ภ่ณฑ์์ที่่�ม่คุณภาพัเและคำานึงถีึงประโยั่ชั่น์
ข้องผู้่บริโภคเป็นสำาค่ญ ซึึ่�งถืีอเป็นจุด้แข้็งข้องเราต่่�งแต่่อด้่ต่จนถีึงปัจจุบ่น และเป็นจุด้ที่่�ที่ำาให้พัวกเรา
ประสบความสำาเร็จมาโด้ยั่ต่ลอด้



       เรายั่่งคงจ่ด้จำาหน่ายั่ผ่ลิต่ภ่ณฑ์์ที่่�ม่คุณภาพั คุณประโยั่ชั่น์ที่่�งด้้านคุณค่าและราคาที่่�เหมาะสมสำาหร่บกลุ่มเป้าหมายั่เพั่�อ
ต่อบสนองความพึังพัอใจสูงสุด้ข้องผู้่บริโภคท่ี่�วโลกท่ี่�ม่ความต้่องการท่ี่�แต่กต่่างกน่ นอกจากน่� ย่ั่งคงพัฒ่นาและคดิ้คน้ผ่ลติ่ภณ่ฑ์์
ใหม่อยั่่างต่่อเนื�อง โด้ยั่ลงทีุ่นผ่่านการวิจ่ยั่ที่างการต่ลาด้เพั่�อความเข้้าใจผู่้บริโภคอยั่่างลึกซึ่ึ�ง มุ่งเน้นไปที่่� Customer insight 
ข้องผู้่บริโภคแต่่ละประเที่ศเพั่�อต่อบโจที่ย์ั่การ Win Local ไม่ว่าจะเป็นต่่วผ่ลิต่ภ่ณฑ์์ บรรจุภ่ณฑ์์และการที่ำาการต่ลาด้ 

      สำาหร่บการพั่ฒนาผ่ลิต่ภ่ณฑ์์เพั่�อผู่้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ ใน
การต่่อยั่อด้และสร้างความยั่่�งยั่ืนในอนาคต่น่�น ที่างบริษ่ที่
ได้้มุ่งเน้นศึกษาแนวโน้มที่างการต่ลาด้และผู้่บริโภค ต่ลอด้
จนเที่คโนโลย่ั่ใหม่ๆ ในการผ่ลิต่อาหารและเครื�องด้ื�มท่ี่�งใน
และต่่างประเที่ศเพั่�อพั่ฒนานว่ต่กรรมท่ี่�ต่อบโจที่ยั่์และย่ั่งคง
ความพัิเศษอ่นเป็นเอกล่กษณ์ที่่�ต่้องการนำาเสนอความเป็น
ที่างเลือกท่ี่�ด้ก่ว่า (Superior choice) ให้ก่บผู่้บริโภคซึึ่�งเป็น
ห่วใจหล่กในการที่ำางานข้องบริษ่ที่ต่ลอด้มา
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        บริษ่ที่มุง่เน้นการผ่ลิต่สินค้าและการบริการอยั่่างม่ประสิที่ธิภาพั ควบคู่ไปก่บความรบ่ผ่ิด้ชั่อบต่่อ
ส่งคมและสิ�งแวด้ล้อมอย่ั่างต่อ่เนื�อง โด้ยั่บริษ่ที่ม่การนำาระบบการจด่้การด้า้นสิ�งแวด้ล้อมต่ามมาต่รฐาน 
ISO 14001 มาใชั่้และกำาหนด้ให้พัน่กงานทีุ่กคนถีือปฏิบ่ต่ิต่ามนโยั่บายั่ด้่งกล่าวต่ลอด้จนเผ่ยั่แพัร่ต่่อ
สาธารณชั่น ด้่งต่่อไปน่�

ส่�งแวด้ล้อม

25

1. ปฏิบ่ติ่ต่ามกฎหมายั่โรงงาน และมาต่รฐานสิ�งแวด้ล้อม
สากลอยั่่างเคร่งคร่ด้

2. ปกป้องการระบายั่อากาศเส่ยั่ ฝัุ่่น ให้ได้้ต่ามมาต่รฐาน
สากลจากกระบวนการผ่ลิต่สู่สิ�งแวด้ล้อม ม่การหมุนเว่ยั่น
นำ�าใช้ั่ภายั่ในโรงงานอย่ั่างม่ประสิที่ธิภาพั และปกป้องมลพิัษ
ทีุ่กชั่่องที่างท่ี่�เกิด้จากการประกอบกิจการไม่ให้นำาไปที่ำาลายั่
สิ�งแวด้ล้อม 

3. ป้องก่นการเกิด้อุบ่ติ่เหตุ่และอุบ่ติ่ภ่ยั่ต่่างๆ ท่ี่�อาจจะก่อให้
เกิด้ผ่ลกระที่บต่่อสิ�งแวด้ล้อม

4. ใชั่้พัล่งงานอยั่่างประหย่ั่ด้และคุ้มค่า และม่ประสิที่ธิภาพั
สูงสุด้ ปร่บปรุงการจ่ด้การและที่บที่วนนโยั่บายั่การจ่ด้การ
พัล่งงานอยั่่างต่่อเนื�องสมำ�าเสมอ    



          และเพั่�อใหก้ารด้ำาเนนิงานด้า้นการบรหิารงานคณุภาพัข้องบรษิท่ี่ เปน็ไปอย่ั่างมป่ระสิที่ธภิาพัจงึม่การจ่ด้ต่่�งคณะกรรมการ
สิ�งแวด้ลอ้มเพั่�อควบคมุการจด่้ที่ำาระบบการบรหิารงานคณุภาพั ISO 14001 โด้ยั่ข้ึ�นต่รงก่บคณุอนน่ที่ ์รก่อรยิั่ะพังศ ์กรรมการ
และประธานบริษ่ที่ 

    รวมถึีงด้ำาเนินการจ่ด้กิจกรรมเรื�องการอนุร่กษ์พัล่งงาน
และการใชั่้ที่ร่พัยั่ากรในโรงงานให้เกิด้ประโยั่ชั่น์สูงสุด้ให้ก่บ
พัน่กงานระด้่บห่วหน้างาน และการจ่ด้การด้้านสิ�งแวด้ล้อม
และพัล่งงานให้ก่บพัน่กงานใหม่ข้องบริษ่ที่เพ่ั�อให้ทีุ่กคน
ต่ระหน่กถึีงความสำาค่ญและนำาไปปฏิบ่ติ่ให้เกิด้ผ่ลอย่ั่างเป็น
รปูธรรม นอกจากน่�ย่ั่งม่นโยั่บายั่ใหพ้ันก่งานเริ�มศึกษาการนำา
พัลาสต่กิกลบ่มาใชั่้ใหม ่(Recycle) และในปนี่�บรษิท่ี่ ยั่ง่ใหค้วาม
สำาคญ่ในเรื�องการใชั่พ้ัล่งงานไฟฟา้ โด้ยั่ด้ำาเนินการลงที่นุต่ดิ้
ต่่�ง Solar Rooftop เพั่�อชั่่วยั่ลด้การใชั่้พัล่งงานไฟฟ้าและ
ลด้การปล่อยั่ก๊าซึ่คาร์บอนได้อ๊อกไซึ่ด์้สู่ช่ั่�นบรรยั่ากาศโลก
อ่กท่ี่�ง ย่ั่งได้้เข้้าร่วมก่บหน่วยั่งานภาคร่ฐและเอกชั่นเพั่�อศึกษา
แนวที่างรวมถีงึเที่คโนโลย่ั่ใหม่ๆ   เพ่ั�อพัฒ่นาอยั่า่งต่อ่เนื�องและ
เข้า้รว่มกจิกรรมก่บหนว่ยั่งานภาครฐ่ที่อ้งถีิ�น ผู่น้ำาชั่มุชั่น เพั่�อ
สน่บสนุนให้ชุั่มชั่นม่สุข้ภาพัที่่�ด้่และใช้ั่ชั่่วิต่เค่ยั่งคู่ก่บโรงงาน
อยั่่างม่ความสุข้ 
     ที่่�งน่� ปี 2563 บริษ่ที่ได้้ม่กิจกรรมส่งเสริมให้พัน่กงานใน
เรื�องสิ�งแวด้ล้อมผ่่านการอบรมในหล่กสูต่ร ด้่งต่่อไปน่�
1. อบรมการจ่ด้การสิ�งแวด้ล้อม
2. การต่รวจต่ิด้ต่ามภายั่ในระบบ ISO 14001:2015 
     อ่กที่่�ง กลุ่ม Danone ยั่่งม่ส่วนชั่่วยั่ในการให้คำาปรึกษา
ระบบบำาบด่้นำ�าเสย่ั่รวมถีงึการนำานำ�าที่่�ผ่า่นการบำาบด่้แลว้ นำา
กล่บมาใชั่้เพั่�อก่อให้เกิด้ประโยั่ชั่น์สูงสุด้ต่่อองค์กร
 

          นอกจากน่�เราร่วมก่บ “โครงการส่งพลาสติิกกลับบ้าน” เพั่�อร่วมกน่ส่งน้องพัลาสต่ิกให้ได้้กล่บบ้าน  เราไม่อยั่ากให้
พัลาสต่ิกเป็นต่่วร้ายั่ข้องส่งคม จึงต่้องการให้ได้้กล่บเข้้าสู่กระบวนการ Recycle หรือ Upcycle เพั่�อนำากล่บมาใช้ั่ให้เกิด้คุณค่า
มากที่่�สุด้ และยั่่งส่งเสริมให้พัวกเราชั่าวเซึ่็ปเป้เกิด้การเร่ยั่นรู้ และม่ส่วนชั่่วยั่กน่จ่ด้การข้ยั่ะที่่�เกิด้ข้ึ�นในองค์กรข้องเรา 
      โด้ยั่ในปี 2563 น่� พัวกเราชั่าวเซึ่็ปเป้ ร่วมก่นแยั่กข้ยั่ะพัลาสต่ิก เพั่�อส่งน้องๆพัลาสต่ิกกล่บบ้าน ก่บโครงการส่งพัลาสต่ิก
กลบ่บ้าน ซึ่ึ�งผ่ลล่พัที่์จากการแยั่กข้ยั่ะจะประกอบด้้วยั่ประเภที่พัลาสต่ิกแข้็งที่่�งสิ�น 397 ข้วด้ โด้ยั่พัลาสต่ิกประเภที่ข้วด้ PET ที่่�
พัวกเราชั่่วยั่ก่นแยั่กน่� สามารถีนำาเข้้าสู่กระบวนการ Recycle หรือ Upcycle เป็นชัุ่ด้ PPE ได้้จำานวน 22 ชัุ่ด้ ซึึ่�งคิด้เป็นมูลค่า
กว่า 9,000 บาที่
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“โต่ด้ว้ยั่นวต่่กรรม ที่ำาด้ว้ยั่ความสนกุ”

เพัราะเราเชั่ื�อว่าชุั่มชั่นและสง่คม
เป็นครอบคร่วเด้่ยั่วก่นก่บเรา

และเป็นส่วนหนึ�งข้องการเติ่บโต่ข้องธุรกิจข้องเรา
เราจึงไม่หยุั่ด้ที่่�จะพั่ฒนาชัุ่มชั่นข้องเรา

ให้พัร้อมที่่�จะก้าวเด้ินไปด้้วยั่กน่อย่ั่างยั่่�งยั่ืน 
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ช่ื่มชื่นและส่งคมคือ
ครอบคร่วเด่้ยั่วก่นก่บเรา
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       เพัราะเราเชั่ื�อว่าชัุ่มชั่นและส่งคมเป็นครอบคร่วเด้่ยั่วก่นก่บเรา และเป็นส่วนหนึ�งข้องการเต่ิบโต่ข้อง
ธุรกิจข้องเรา เราจึงไม่หยัุ่ด้ที่่�จะพั่ฒนาชัุ่มชั่นข้องเราให้พัร้อมที่่�จะก้าวเด้ินไปด้้วยั่ก่นอยั่่างยั่่�งยั่ืน



      กว่า 3 ปแีลว้ ที่่�เรายั่ง่คงเด้นิที่างรว่มก่บชั่มุชั่น กบ่โครงการ 
“วาน หวา่น ว่าน” ซึ่ึ�งเปน็โครงการท่ี่�มุ่งเนน้การสรา้งรายั่ได้้ให้
ก่บชั่มุชั่น โด้ยั่เริ�มจากการบรหิารพั่�นท่ี่�ข้องเกษต่รกรในชั่มุชั่น
โด้ยั่รอบอำาเภอลำาลูกกา จง่หว่ด้ปธุมธาน่ และพั่�นที่่�ใกล้เค่ยั่ง
รอบโรงงาน ให้ได้้ใช้ั่ประโยั่ชั่น์ในพั่�นท่ี่�ข้องต่นเองได้้อย่ั่างคุ้ม
ค่ามากที่่�สดุ้ และยั่่งสามารถีสร้างรายั่ได้้เสริมใหก้่บครว่เรือน
ได้้อ่กด้้วยั่ SAPPE เราเข้้าไปชั่่วยั่ส่งเสริมเรื�องหน่อพั่นธุ์ วิธ่
การปลูก การดู้แล ต่ลอด้จนการเก็บเก่�ยั่วให้ก่บสมาชิั่กใน
โครงการ และหาวิธ่การพ่ัฒนาเพั่�อยั่กระด้่บสินค้าเกษต่รให้
ม่ราคาท่ี่�เป็นธรรมก่บเกษต่รกรไที่ยั่ และท่ี่ด้เท่ี่ยั่มก่บสินค้า
เกษต่รระด้่บโลกได้้

    ในปี 2563 โครงการ วิาน ห้วิ่าน ว่ิาน
ของเราสามุ่ารถช่ีวิยเพ่�มุ่รายได้ีครัวิ
เรือนให้้กับเกษตรกรในโครงการเพ่�มุ่
ข้�น เฉลูี�ย  6.5 %

โครงการ
“วาน หว่าน ว่าน”
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      นอกจากโครงการวาน หว่าน ว่าน ที่่�เราส่งเสริมการปลูก
ว่านหางจระเข้้ให้ก่บชัุ่มชั่นแล้ว เราย่ั่งม่การต่่อยั่อด้การนำา
ว่านหางจระเข้้ท่ี่�เหลือจากการข้ายั่เพั่�อแปรรูป มาเพัิ�มมูลค่า
เป็นผ่ลิต่ภ่ณฑ์์เจลแอลกอฮอล์ว่านหางจระเข้้ ให้ก่บวิสาหกิจ
ชัุ่มชั่นกลุ่มอาชั่่พัแปรรูปพั่ชั่อุด้มอก่ด้้วยั่ ก่บโครงการ “ความ
ร้�สู่้่ชุุมชุน ปีี  2” 
    SAPPE เราเข้้าไปชั่่วยั่ส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจมก่ารผ่ลิต่
เจลแอลกอฮอล์ท่ี่�ได้้มาต่รฐานต่ลอด้จนผ่ลิต่ภ่ณฑ์์สามารถี
ออกข้ายั่สู่ท้ี่องต่ลาด้ด้้วยั่ความม่�นใจในต่่วสินค้าที่่�ม่คุณภาพั
ข้องชัุ่มชั่น และในชั่่วงสถีานการณ์ COVID-19 ที่่�ผ่่านมา เจล
แอลกอฮอล์น่บว่ามบ่ที่บาที่ที่่�สำาค่ญเป็นอย่ั่างมาก ม่ส่วนช่ั่วยั่
เหลอืชุั่มชั่นต่่างๆ ใหส้ามารถีผ่่านวกิฤติ่จากสถีานการณท่์ี่�ผ่่าน
มาได้้ และยั่่งเป็นอ่กอาชั่่พัที่่�สร้างรายั่ได้้ให้กบ่กลุ่มวิสาหกิจได้้
อ่กด้้วยั่

        และนอกจากการยั่กระด้่บข้องความรู้สู่ชัุ่มชั่นเด้ิมเพั่�อให้
ได้้มาต่รฐานแล้ว ในปี 2563 เราได้ม้่การส่งต่่อความรู้สู่ชุั่มชั่น
คร่�งที่่� 2 ด้้วยั่การสอนที่ำาสบู่จากไข้ม่นธรรมชั่าต่ิผ่สมว่านหาง
จระเข้ ้เพั่�อใหท้ี่างกลุม่วสิาหกจิสามารถีต่่อยั่อด้ผ่ลิต่ภณ่ฑ์จ์าก
ว่านหางจระเข้้เป็นสินค้าข้องชุั่มชั่นได้้ ซึึ่�งเป็นอ่กหนึ�งที่างเลือก
ข้องการแปรรูปสินค้าข้องกลุ่มวิสาหกิจชุั่มชั่น



     SAPPE เราเชั่ ื �อมาต่ลอด้ว่าการปล่อยั่ให้ความคิด้
สร้างสรรค์ที่ำางาน คือความสนุ�กอย่ั่างหนึ��ง เหมือนที่่�พัวกเรา
ที่ำามาต่ลอด้ด้่งคำากล่าวที่่�ว่า “เติิบโติด้�วยนวัติกรรม ทำำาด้�วย
ความสู่นุก” กลายั่มาเป็นสิ�งที่่�พัวกเราชั่าว SAPPE ยั่ึด้ถีือ 
ด้่งน่�นเมื�อม่โอกาส เราจึงไม่ร่รอท่ี่�จะส่งต่่อความสนุกเหล่าน่�น
ให้แก่สง่คมด้้วยั่
     SAPPE ร่วมส่งเสริมพ่ัฒนาการข้องเด็้กๆ ด้้วยั่ลานสู่นาม
เด้็กเล่น BBL (Brain-Based Learning) หรือที่ฤษฎ่การ
เร่ยั่นรู้ต่ามธรรมชั่าต่ิสมอง เป็นแนวที่างจ่ด้การเร่ยั่นรู้เพั่�อให้
สอด้คล้องก่บการที่ำางานข้องสมองในเด้็กแต่่ละคน และแต่่ละ
ชั่่วงว่ยั่ ด้้วยั่การกระตุ้่นท่ี่�เหมาะสม โด้ยั่น่กการศึกษาพับว่า
สมองมนุษยั่์สามารถีที่ำางานและพั่ฒนาไปพัร้อมก่นที่่�ง 8 ด้้าน
ในล่กษณะกระจายั่ต่่วเชั่ื�อม เมื�อได้้ร่บการส่งเสริมให้สมองได้้
เร่ยั่นรู้อยั่่างเต่็มที่่� โด้ยั่เด็้กในว่ยั่ 2 – 6 ปี จะเร่ยั่นรูผ้่่านการเล่น
จึงเป็นที่่�มาข้องการที่่�พัวกเราชั่าว SAPPE ชั่่วยั่กน่สร้างลาน
เร่ยั่นรู้ BBL ข้ึ�นที่่�โรงเร่ยั่นบ้านที่ำานบ อำาเภอองคร่กษ์ จ่งหว่ด้
นครนายั่ก 
 

ลานสนามเด็้กเล่น BBL
(Brain-Based

Learning)
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    นอกจากน่ � เราเชั่ื �อว่าการศึกษา
ที่่ �ด้ ่  สภาพัแวด้ล้อมที่่ � เกื�อกูล จะเป็น
แรงข้่บเคลื�อนความคิด้สร้างสรรค์ให้
ก่บเยั่าวชั่น จึงเป็นที่่�มาข้องโครงการ 
“Leader in me” ที่่�เราเข้้า ไปส่งเสริมใน
โรงเรย่ั่นรว่มจติ่ประสาที่ อำาเภอลำาลูกกา 
จ่งหว่ด้ปทุี่มธาน่ ในปี 2562
    โครงการ Leader in me มุ่งเน้น
การเปิด้โอกาสให้เด้็กได้้ปลด้ปล่อยั่
ศ่กยั่ภาพัในต่่วเอง ด้้วยั่ 7 habits  เพั่�อ
สร้างสภาพัแวด้ล้อมท่ี่�เหมาะสมก่บการ
แสด้งออก และความคิด้สร้างสรรค์และ
เมื�อสภาพัแวด้ล้อมม่ความเหมาะสม  

       เราจึงได้้เห็นถึีงการเปล่�ยั่นแปลงที่่�เกิด้ข้ึ�นต่ลอด้ปีที่่�ผ่่านมา ที่่�งในด้้านวิชั่าการ และด้้านพัฤต่ิกรรม และด้้วยั่ผ่ลล่พัธ์ที่่�เกิด้ข้ึ�น
เราจึงม่การข้ยั่ายั่ไปยั่่งโรงเร่ยั่นมูลนิธิภูมิต่ะว่นวิที่ยั่า อำาเภอลำาลูกกา จง่หว่ด้ปทีุ่มธาน่ ในปี 2563

โครงการ
Leader in me
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    เราร่วมสน่บสนุนให้พัวกเราชั่าว Sappe player ได้้
รู้จ่กการให้และการเส่ยั่สละอยั่่างต่่อเนื�อง โด้ยั่สานต่่อ    “
โครงการ 90 วัน ไข้มันฉัันเพ่�อเธอ” เป็นปีท่ี่� 3 โด้ยั่ในปี
  2563 น่� เราได้้เจอก่บวิกฤต่ิ COVID-19 ท่ี่�ที่ำาให้พัวก
เราม่ข้้อจำาก่ด้ในการออกกำาล่ง แต่่น่�นไม่ใชั่่ปัญหาท่ี่�เรา
จะหยัุ่ด้ส่งต่่อความต่่�งใจข้องเราให้ก่บส่งคมได้้ เราม่การ
ปร่บกิจกรรมให้เหมาะสมก่บสถีานการณ์  และส่งต่่อสิ�งที่่�
ม่ความจำาเป็นสูงในช่ั่วงสถีานการณ์วิกฤต่ น่�นคือหน้ากาก
อนาม่ยั่และชุั่ด้ PPE เราส่งต่่อให้ก่บโรงพัยั่าบาลท่ี่�งหมด้ 4 
โรงพัยั่าบาลด้่งน่�
•  ศูนย์ั่การแพัที่ย์ั่สมเด็้จพัระเที่พัร่ต่นราชั่สุด้าสยั่ามบรม
ราชั่กุมาร่ คณะแพัที่ย์ั่ศาสต่ร์ มหาวิที่ยั่าล่ยั่ศร่นครินที่รวิโรฒ
องคร่กษ์
•  โรงพัยั่าบาลธรรมศาสต่ร์เฉลิมพัระเก่ยั่รต่ิ
•  โรงพัยั่าบาลจุฬาลงกรณ์
•  โรงพัยั่าบาลรามาธิบด้่จก่ร่นฤบด้ินที่ร์
         
         เพั่�อใหบ้คุลากรที่างการแพัที่ยั่ท์ี่่�นบ่วา่เปน็แนวหนา้น่�น
ม่อปุกรณ์ในการต่่อสูก่้บสถีานการณ์ที่่�วิกฤติ่และสามารถี
พัาพัวกเราทีุ่กคนผ่่านสถีานการณ์น่�นมาได้้ 

โครงการ 90 วัน
ไข้มันฉัันเพ่�อเธอ

ปีทำี� 3
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    และจากสถีานการณ์ COVID-19 เราได้้ต่ระหน่กถึีง
ความยั่ากลำาบากในการที่ำางานข้องเหลา่บคุลากรที่างการ
แพัที่ยั่์ท่ี่�ที่ำางานอยั่่างหน่กเพั่�อดู้แลทุี่กคน และยั่่บย่ั่�งการ
แพัร่ระบาด้ข้องโรคเพั่�อให้สามารถีควบคุมได้้ พัวกเรา
ชั่าวเซึ่ป็เป้จงึข้อดู้แลเหลา่ฮโ่ร่ข้องพัวกเราร่วมกบ่โครงการ
“Food for fighters” เพ่ั�อส่งอาหารให้ก่บบุคลากร
ที่างการแพัที่ยั่์ท่ี่�เป็นแนวหน้าในการต่่อสู้ก่บ COVID-19 
ท่ี่�โรงพัยั่าบาลให้สามารถีปฏิบ่ติ่หน้าที่่�ได้้อย่ั่างเต็่มที่่� โด้ยั่
เราส่งอาหารที่่�เป็นเครื�องดื้�มสุข้ภาพัสุด้เจ๋งข้องเราให้ก่บ
บุคคลากรที่างการแพัที่ยั่์ 7 ที่่�ด้ง่น่�
       •  โรงพัยั่าบาลธรรมศาสต่ร์เฉลิมพัระเก่ยั่รติ่
       • โรงพัยั่าบาลพัระมงกุฎเกล้า
       • โรงพัยั่าบาลรามาธิบด้่จก่ร่นฤบด้ินที่ร์
     • หอพั่ก D-Luxx มหาวิที่ยั่าล่ยั่ธรรมศาสต่ร์ร่งสิต่
         (โรงพัยั่าบาลสนาม)
       • โรงพัยั่าบาลบางพัล่ สมุที่รปราการ
      • สาธารณสุข้ อำาเภอบ่นน่งสต่า จ่งหว่ด้ยั่ะลา
       • โรงพัยั่าบาลปากชั่่องนานา
    ต่ลอด้ปี 2563 ท่ี่�ผ่่านมา น่บว่าเป็นปีท่ี่�ม่ความยั่าก
ลำาบากสำาหร่บพัวกเราทุี่กคน เนื�องจากการแพัร่ระบาด้ข้อง 
Covid-19 ท่ี่�เข้้ามาปร่บเปล่�ยั่นวิถ่ีช่ั่วิต่เดิ้มข้องเราให้ม่การ
เปล่�ยั่นแปลงไปอย่ั่างไม่ม่ใครคาด้คิด้ แต่่ทุี่กการเปล่�ยั่นแปลง
ย่ั่อมม่สิ�งท่ี่�ด่้เกิด้ขึ้�น พัวกเราได้้เร่ยั่นรู้การใช้ั่ช่ั่วิต่แบบ New 
normal ได้้เข้้าใจการที่ำางานข้อง บุคคลากรที่างการแพัที่ย์ั่ 
ได้้เห็นความร่วมมือในทุี่กๆ ภาคส่วน ท่ี่�ช่ั่วยั่เหลือก่นในยั่าม

ส่งอาหารให้กับ
บุคลากรทำางการแพทำย์

   “รับผิู้ดีชีอบต่อสังคมุ่” เริ�มุ่ต้นได้ีง่ายๆ
ทีำ�ตัวิเราเอง ไมุ่่วิ่าสถานการณ์จะเข้ามุ่า
เปลูี�ยนแปลูงการดีำาเนินชีีวิิตเรามุ่ากขนาดี
ไห้น แต่สิ�งห้น่�งทีำ� ไมุ่่สามุ่ารถเปลูี�ยนแปลูง
เราไดี้คือ ควิามุ่ตั�งใจทีำ�เราจะส่งมุ่อบให้้กับ
ทำ่กคน

วิกฤต่ิ เพั่�อร่วมมือก่นให้สามารถีผ่่านพั้น สถีานการณ์วิกฤต่ิ
น่�ไปได้้ และที่่�สำาค่ญท่ี่�สุด้เราได้้เข้้าใจมากข้ึ�นว่า “รับผิิด้ชุอบติ่อ
สู่ังคม” เริ�มต่้นได้้ง่ายั่ๆท่ี่�ต่่วเราเอง ไม่ว่าสถีานการณ์จะเข้้ามา
เปล่�ยั่นแปลงการด้ำาเนินชั่่วิต่เรามากข้นาด้ไหน แต่่สิ�งหนึ�งที่่� ไม่
สามารถีเปล่�ยั่นแปลงเราได้้คือ ความต่่�งใจที่่�เราจะส่งมอบให้ก่บ
ที่กุคน ต่ามปณธิานที่่�เราต่่�งไวว้า่ “เราจะทำำาใหช้ีวีติิข้องผ้ค้นด้ขี้้�น 
ผ่านจิติวิญญาณทำี�สร้างสรรค์ข้องเรา”



     ผู่้ถีือหุ้น และน่กลงทีุ่น คือผู่้สน่บสนุนให้เราเด้ินไปข้้างหน้าได้้อยั่่างม่�นคงที่่�งในอด้่ต่ ปัจจุบ่น และ
อนาคต่ 

ผู้่้ถืือห้่น และน่กลงท่ี่น
คือผู้่้สน่บสน่น
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       เรามุ่งม่�นที่่�จะปฏิบ่ต่ิต่่อผู่้ถีือหุ้นอย่ั่างเที่่าเที่่ยั่มก่น ร่กษา
ผ่ลประโยั่ชั่น์ข้องผู้่ถีือหุ้น และไม่กระที่ำาการใด้ๆ อ่นเป็นการ
ละเมิด้หรือลิด้รอนสิที่ธิข้องผู้่ถีือหุ้น รวมที่่�งเคารพัสิที่ธิข้อง
ผู้่ถีอืหุ้นในการรบ่ที่ราบข้้อมลูข้องบรษ่ิที่ โด้ยั่จะเปดิ้เผ่ยั่ข้อ้มลู

เพั่�อใช้ั่ในการประเมนิการบรหิารงานข้องบรษ่ิที่ และข้อ้มลูข้อง
ผ่ลประกอบการและฐานะที่างการเงนิข้องบรษ่ิที่อยั่า่งถีกูต่อ้ง
และเชั่ื�อถืีอได้้ ต่ลอด้จนจะสร้างความเจริญเต่ิบโต่ เพั่�อสร้าง
มูลค่าเพัิ�มต่่อกิจการ และประโยั่ชั่น์ต่่อผู่้ถีือหุ้นในระยั่ะยั่าว

     ปีที่่�ผ่่านมา ในชั่่วงสถีานการณ์ Covid-19 บริษ่ที่ม่ผ่ลประกอบการในกลุ่มสินค้า functional 
drink เต่ิบโต่จากปี 2562 เพัิ�มข้ึ�น 4.9 % โด้ยั่ม่รายั่ได้้รวม 3,320.9 ล้านบาที่ ม่กำาไรสุที่ธิรวม 385.9 
ล้านบาที่ และม่สินค้าใหม่รวมที่่�งหมด้ 17 SKUS

รายั่ได้้รวม 

3,320.9
 4.9%

ผลประกอบการในกลุ่มสินค้า 
functional drink 

เติิบโติจากสถานการณ์ 
COVID-19 ล้านบาที่

385.9
กำาไรสุที่ธิรวม

สินค้าใหม่ข้องเซึ่็ปเป้
รวมที่่�งหมด้

ล้าน
บาที่

17
SKUS
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นอกจากนี� เซี็ปเป้ ยังด้ำาเนินธุรกิจ
โด้ยยึด้ติามหลักการ 8 ข้้อ

ข้องคณะกรรมการกำากับหลักทำรัพย์และติลาด้หลักทำรัพย์
ทำี�ครอบคลุม เร่�องติ่างๆ ค่อ

1

4

7

2

5

8

3

6

การประกอบกิจการด้้วยั่
ความเป็นธรรม

การปฏิบ่ต่ิต่่อแรงงาน
อยั่่างเป็นธรรม

การร่บผ่ิด้ชั่อบ
ต่่อผู่้บริโภค

การดู้แลร่กษา
สิ�งแวด้ล้อม

การต่่อต่้านการ
ทีุ่จริต่คอร์ร่ปชั่่�น

การเคารพั
สิที่ธิมนุษยั่ชั่น

การร่วมพั่ฒนา
ชัุ่มชั่นหรือส่งคม

การม่นว่ต่กรรมและเผ่ยั่แพัร่
นว่ต่กรรมซึึ่�งได้้จากการด้ำาเนิน

งานท่ี่�ม่ความร่บผิ่ด้ชั่อบต่่อ
ส่งคมสิ�งแวด้ล้อมและ

ผู้่ม่ส่วนได้้เส่ยั่

37



เป้าหมายการพัฒนาทำี�ยั�งย่น
(Sustainable Development Goals–SDGs)

เป้าหมายั่ท่ี่� 1 :   ข้จ่ด้ความยั่ากจน
เป้าหมายั่ท่ี่� 2 :   ข้จ่ด้ความหิวโหยั่
เป้าหมายั่ท่ี่� 3 :   การม่สุข้ภาพัและความเป็นอยู่ั่ท่ี่�ด่้
เป้าหมายั่ท่ี่� 4 :   การศึกษาท่ี่�เท่ี่าเท่ี่ยั่ม
เป้าหมายั่ท่ี่� 5 :   ความเท่ี่าเท่ี่ยั่มที่างเพัศ
เป้าหมายั่ท่ี่� 6 :   การจ่ด้การนำ�าและสุข้าภิบาล
เป้าหมายั่ท่ี่� 7 :   พัล่งงานสะอาด้ท่ี่�ทุี่กคนเข้้าถึีงได้้
เป้าหมายั่ท่ี่� 8 :   การจ้างงานท่ี่�ม่คุณค่าและการเติ่บโต่
                          ที่างเศรษฐกิจ
เป้าหมายั่ท่ี่� 9 :   อุต่สาหกรรม นว่ต่กรรม โครงสร้าง
                          พ่ั�นฐาน

เป้าหมายั่ท่ี่� 10 :   ลด้ความเหลื�อมลำ�า
เป้าหมายั่ท่ี่� 11 :   เมืองและถิี�นฐานมนุษย์ั่อย่ั่างย่ั่�งยืั่น
เป้าหมายั่ท่ี่� 12 :   แผ่นการบริโภคและการผ่ลิต่ท่ี่�ย่ั่�งยืั่น
เป้าหมายั่ท่ี่� 13 :   การร่บมือการเปล่�ยั่นแปลงสภาพัภูมิ
                            อากาศ
เป้าหมายั่ท่ี่� 14 :   การใช้ั่ประโยั่ชั่น์จากมหาสมุที่ร และ
                            ที่ร่พัยั่ากรที่างที่ะเล
เป้าหมายั่ท่ี่� 15 :   การใช้ั่ประโยั่ชั่น์จากระบบนิเวศที่างบก
เป้าหมายั่ท่ี่� 16 :   ส่งคมสงบสุข้ ยุั่ติ่ธรรม ไม่แบ่งแยั่ก
เป้าหมายั่ท่ี่� 17 :   ความร่วมมือเพ่ั�อการพ่ัฒนาท่ี่�ย่ั่�งยืั่น
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ภัาพรวมการด้ำาเนินงานด้้านความยั�งย่น
แบ่งติามกลุ่มผ้้มีส่วนได้้เสีย  

ผ้้มีส่วนได้้เสีย กิจกรรม, 
กระบวนการ

SDGs หลักการ 8 ข้้อ

ล้กค้า ผ่ลิต่ภ่ณฑ์์ที่่�ออกใหม่ เพั่�อ
สุข้ภาพั

• การร่บผ่ิด้ชั่อบต่่อผู่้บริโภค
• การม่นว่ต่กรรมและเผ่ยั่แพัร่นว่ต่กรรม
ซึึ่�งได้้จากการด้ำาเนินงานที่่�ม่ความร่บผ่ิด้ชั่อบต่่อ
ส่งคม สิ�งแวด้ล้อม และผู้่ม่ส่วนได้้เส่ยั่

ซีัพพลายเออร์ โครงการร่วมพั่ฒนาเพั่�อ
ให้ได้้ร่บรองมาต่รฐาน

• การร่บผ่ิด้ชั่อบต่�อผู่�บริโภค
• การดู้แลร่กษาสิ�งแวด้ล�อม
• การม่นว่ต่กรรมและเผ่ยั่แพัร่นว่ต่กรรมซึึ่�งได้้
จากการด้ำาเนินงานท่ี่�ม่ความร่บผิ่ด้ชั่อบต่่อส่งคม 
สิ�งแวด้ล้อม และผู้่ม่ส่�วนได้้เส่ยั่

ผ้้ถ่อหุ้น-นักลงทุำน ปันผ่ลด้่ • การเคารพัสิที่ธิมนุษยั่ชั่น
• การร่บผ่ิด้ชั่อบต่่อผู่้บริโภค

พนักงาน การดู้แลพัน่กงานในชั่่วง
 Covid-19 - ประก่น
สุข้ภาพัโควิด้

• การประกอบกิจการด้�วยั่ความเป็นธรรม
• การเคารพัสิที่ธิมนุษยั่ชั่น
• การปฏิบ่ต่ิต่�อแรงงานอยั่�างเป็นธรรม
• การม่นว่ต่กรรมและเผ่ยั่แพัร�นว่ต่กรรมซึ่ึ�งได้�
จากการด้ำาเนินงานที่่�ม่ความร่บผ่ิด้ชั่อบต่�อส่งคม 
สิ�งแวด้ล�อม และผู่�ม่ส�วนได้�เส่ยั่

Sappe Playground 
(Intranet)

• การประกอบกิจการด้�วยั่ความเป็นธรรม
• การเคารพัสิที่ธิมนุษยั่ชั่น
• การปฏิบ่ต่ิต่�อแรงงานอยั่�างเป็นธรรม
• การม่นว่ต่กรรมและเผ่ยั่แพัร�นว่ต่กรรมซึ่ึ�งได้�
จากการด้ำาเนินงานที่่�ม่ความร่บผ่ิด้ชั่อบต่�อส่งคม 
สิ�งแวด้ล�อม และผู่�ม่ส�วนได้�เส่ยั่

Talent Management 
Project
For Key Driver

• การประกอบกิจการด้�วยั่ความเป็นธรรม
• การเคารพัสิที่ธิมนุษยั่ชั่น
• การปฏิบ่ต่ิต่�อแรงงานอยั่�างเป็นธรรม
• การม่นว่ต่กรรมและเผ่ยั่แพัร�นว่ต่กรรมซึ่ึ�งได้�
จากการด้ำาเนินงานที่่�ม่ความร่บผ่ิด้ชั่อบต่�อส่งคม 
สิ�งแวด้ล�อม และผู่�ม่ส�วนได้�เส่ยั่

โด้ยั่ได้้สรุปเป็นภาพัรวมแบ่งต่ามกลุม่ผู่้ม่ส่วนได้้เส่ยั่
ต่ามต่ารางด้้านล่างน่�
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ผ้้มีส่วนได้้เสีย กิจกรรม, 
กระบวนการ

SDGs หลักการ 8 ข้้อ

พนักงาน Fun space  project • การประกอบกิจการด้�วยั่ความเป็นธรรม
• การเคารพัสิที่ธิมนุษยั่ชั่น
• การปฏิบ่ต่ิต่�อแรงงานอยั่�างเป็นธรรม การม่
นว่ต่กรรมและเผ่ยั่แพัร�นว่ต่กรรมซึ่ึ�งได้�จากการ
ด้ำาเนินงานที่่�ม่ความร่บผ่ิด้ชั่อบต่�อส่งคม สิ�งแวด้ล�อม
และผู่�ม่ส�วนได้�เส่ยั่

Train the trainer • การประกอบกิจการด้�วยั่ความเป็นธรรม
• การต่�อต่�านการทีุ่จรติ่คอร์ร่ปชั่่�น
• การเคารพัสิที่ธิมนุษยั่ชั่น
• การปฏิบ่ต่ิต่�อแรงงานอยั่�างเป็นธรรม

New Product 
Development (NPD)

• การประกอบกิจการด้�วยั่ความเป็นธรรม
• การเคารพัสิที่ธิมนุษยั่ชั่น
• การปฏิบ่ต่ิต่�อแรงงานอยั่�างเป็นธรรม

90 ว่น ไข้ม่นฉ่นเพ่ั�อเธอ
 ปี 3

• การประกอบกิจการด้�วยั่ความเป็นธรรม
• การเคารพัสิที่ธิมนุษยั่ชั่น
• การปฏิบ่ต่ิต่�อแรงงานอยั่�างเป็นธรรม

Sappe Go Green • การปฏิบ่ต่ิต่�อแรงงานอยั่�างเป็นธรรม การม่
นว่ต่กรรมและเผ่ยั่แพัร�นว่ต่กรรมซึ่ึ�งได้�จากการ
ด้ำาเนินงานที่่�ม่ความร่บผ่ิด้ชั่อบต่�อส่งคม สิ�งแวด้ล�อม
และผู่�ม่ส�วนได้�เส่ยั่
• การดู้แลร่กษาสิ�งแวด้ล�อม
• การร่บผิ่ด้ชั่อบต่�อผู่�บริโภค
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ผ้้มีส่วนได้้เสีย กิจกรรม, 
กระบวนการ

SDGs หลักการ 8 ข้้อ

ชีุมชีนและสังคม Leader in me • การประกอบกิจการด้�วยั่ความเป็นธรรม
• การเคารพัสิที่ธิมนุษยั่ชั่น
• การร�วมพั่ฒนาชัุ่มชั่นหรือส่งคม
• การม่นว่ต่กรรมและเผ่ยั่แพัร�นว่ต่กรรมซึ่ึ�งได้�
จากการด้ำาเนินงานที่่�ม่ความร่บผ่ิด้ชั่อบต่�อส่งคม 
สิ�งแวด้ล�อม และผู่�ม่ส�วนได้�เส่ยั่

วาน หว่าน ว่าน • การประกอบกิจการด้�วยั่ความเป็นธรรม
• การร�วมพั่ฒนาชัุ่มชั่นหรือส่งคม
• การเคารพัสิที่ธิมนุษยั่ชั่น
• การม่นว่ต่กรรมและเผ่ยั่แพัร�นว่ต่กรรมซึ่ึ�งได้�
จากการด้ำาเนินงานที่่�ม่ความร่บผ่ิด้ชั่อบต่�อส่งคม 
สิ�งแวด้ล�อม และผู่�ม่ส�วนได้�เส่ยั่

ส่งเสริมสาธารณูปโภค • การประกอบกิจการด้�วยั่ความเป็นธรรม
• การร�วมพั่ฒนาชัุ่มชั่นหรือส่งคม
• การเคารพัสิที่ธิมนุษยั่ชั่น
• การร่บผิ่ด้ชั่อบต่�อผู่�บริโภค

วาด้ลานพ่ั�น BBL • การเคารพัสิที่ธิมนุษยั่ชั่น
• การร�วมพั่ฒนาชัุ่มชั่นหรือส่งคม
• การม่นว่ต่กรรมและเผ่ยั่แพัร�นว่ต่กรรมซึ่ึ�งได้�
จากการด้ำาเนินงานที่่�ม่ความร่บผ่ิด้ชั่อบต่�อส่งคม
สิ�งแวด้ล�อม และผู่�ม่ส�วนได้�เส่ยั่

มอบอุปกรณ์คอมพัิวเต่อร์
ให้สมาคมคนพัิการ

• การเคารพัสิที่ธิมนุษยั่ชั่น
• การร�วมพั่ฒนาชัุ่มชั่นหรือส่งคม
• การดู้แลร่กษาสิ�งแวด้ล�อม

การสน่บสนุนผ่ลิต่ภ่ณฑ์์ให้
ส่งคมในโอกาสต่่างๆ

• การเคารพัสิที่ธิมนุษยั่ชั่น
• การร�วมพั่ฒนาชัุ่มชั่นหรือส่งคม

Food for fighters • การประกอบกิจการด้�วยั่ความเป็นธรรม
• การเคารพัสิที่ธิมนุษยั่ชั่น
• การปฏิบ่ต่ิต่�อแรงงานอยั่�างเป็นธรรม
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