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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1 สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทและบริษัทยอยเปนเจาของสินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจที่สําคัญ สรุปได
ดังนี้
ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน

มูลคาตามบัญชีสุทธิ
วันที่ 30 กันยายน 2556
(ลานบาท)
8.15
252.94
321.41
42.34

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

จํานองเปนหลักประกันการกูยืมเงินกับ
สถาบันการเงิน วงเงิน 885 ลานบาท
ไมมี
ไมมี

22.76

เปนเจาของ / ผอน
ชําระตามสัญญาเชา
การเงิน

6. สินทรัพยระหวางกอสรางและ
ติดตั้ง

38.84

เปนเจาของ

บางสวนยังผอนชําระตามสัญญาเชา
การเงิน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
บริษัทมียอดคงคางเจาหนี้ตามสัญญา
เชาการเงิน 1.40 ลานบาท
จํานองเปนหลักประกันการกูยืมเงินกับ
สถาบันการเงิน เฉพาะสวนของอาคาร
และสิ่งปลูกสราง

รวม

686.44

1.
2.
3.
4.

สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตง ติดตั้ง และ
เครื่องใชสํานักงาน
5. ยานพาหนะ

หมายเหตุ :

บริษัทไมมีที่ดินเปนของบริษัทเอง อาคาร สวนปรับปรุงอาคาร สวนปรับปรุงที่ดิน สินทรัพยระหวางกอสราง รวมถึง
เครื่ อ งตกแต ง ติ ด ตั้ ง ของสิ น ทรั พ ย ดั ง กล า ว ตั้ ง อยู บ นที่ ดิ น ซึ่ ง บริ ษั ท ทํ า สั ญ ญาเช า กั บ ผู ถื อ หุ น ใหญ ข องบริ ษั ท
(รายละเอียดสาระสําคัญของสัญญาเชา แสดงไวในขอ 5.3.1)

5.2 สินทรัพยไมมีตัวตน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทและบริษัทยอยเปนเจาของซอฟแวรคอมพิวเตอร สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ รายละเอียด
มีดังนี้
มูลคาตามบัญชีสุทธิ
ลักษณะ
รายการ
วันที่ 30 กันยายน 2556
ภาระผูกพัน
กรรมสิทธิ์
(ลานบาท)
ซอฟแวรคอมพิวเตอร1/
12.97
เปนเจาของ
ไมมี
2/
สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
1.80
เปนเจาของ
ไมมี
รวม
14.77
หมายเหตุ : 1/ ซอฟแวรคอมพิวเตอร ตัดจําหนาย 5-10 ป
2/
สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ตัดจําหนายตามอายุสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์นั้นๆ
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5.3 สัญญาที่สําคัญของบริษัท
5.3.1

สัญญาเชา

(1) สัญญาเชาที่ดินและอาคารโรงงาน
บริษัททําสัญญาเชาที่ดินเปลา / ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง กับผูถือหุนรายใหญของบริษัท เพื่อใชเปนที่ตั้งอาคาร
โรงงานและคลังสินคาของบริษัท 2 แหง ดังนี้
1. โรงงานบางชัน ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ขนาดที่ดิน 2 ไร 1
งาน 88.2 ตารางวา โดยบริษัททําสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ไดแก อาคารโรงงาน สํานักงาน และสิ่งปลูกสราง
ตางๆ รวมทั้งไดกอสรางสิ่งปลูกสรางอื่นๆ เพิ่มเติมซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทบนที่ดินเชาดังกลาว
2. โรงงานคลอง 13 ตั้งอยูที่ถนนทางหลวงชนบท ปท.3012 (เลียบคลอง 13 ฝงตะวันตก) อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี ขนาดที่ดิน 97 ไร 3 งาน 49 ตารางวา โดยบริษัททําสัญญาเชาที่ดินเปลา และไดกอสรางอาคารโรงงานและ
สิ่งปลูกสรางตางๆ ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทบนที่ดินเชาดังกลาว
สัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่โรงงานบางชัน มีอายุสัญญาเชา 3 ป และสามารถตออายุสัญญาเชาไดคราว
ละ 3 ป ซึ่งในระยะยาวบริษัทวางแผนที่จะยายการผลิตที่โรงงานบางชันไปรวมกับโรงงานคลอง 13 เพื่อความคลองตัว
ในการบริหารจัดการ และการบริหารดานการผลิตใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
สินทรัพยที่ไมสามารถเคลื่อนยายได ไดแก อาคาร สิ่งปลูกสราง และสินทรัพยอื่นๆ ที่บริษัทไดลงทุนและติดตั้งอยูบน
ที่ดินเชาดังกลาว มีมูลคาตามราคาทุน 13.23 ลานบาท และมูลคาตามบัญชีสุทธิ 8.39 ลานบาท
สัญญาเชาที่ดินโรงงานคลอง 13 มีอายุสัญญาเชา 20 ป โดยบริษัทไดลงทุนกอสรางอาคารโรงงาน และสิ่งปลูก
สรางตางๆ บนที่ดินเชาดังกลาว ซึ่งไดเริ่มกอสรางเมื่อป 2553 การกอสรางไดแลวเสร็จและเริ่มสายการผลิตแรกใน
เดือนเมษายน 2555 โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 สินทรัพยที่ไมสามารถเคลื่อนยายได ไดแก อาคารโรงงานและสิ่ง
ปลูกสราง และสินทรัพยอื่นๆ ที่บริษัทไดลงทุนและติดตั้งอยูบนที่ดินเชาดังกลาว มีมูลคาตามราคาทุน 291.09 ลาน
บาท และมูลคาตามบัญชีสุทธิ 267.32 ลานบาท
การทํ า สั ญ ญาเช า สิ น ทรั พ ย ดั ง กล า วถื อ เป น รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ซึ่ ง ได ผ า นความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4 /2556 และผานการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2556 ซึ่งมีการ
ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียกับการทํารายการในครั้งนี้ไมไดรวมพิจารณาและออก
เสียงในการประชุมเพื่ออนุมัติเรื่องดังกลาว
ทั้งนี้ บริษัทไดจัดใหมีการประเมินราคาที่ดิน / ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ที่บริษัทเขาทําสัญญาเชาทั้งสองแหง
โดยผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระ คือ บริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามรายงานการประเมินราคา เมื่อ
วันที่ 7 สิงหาคม 2556 และ 8 สิงหาคม 2556
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1.1) สัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง โรงงานบางชัน
สรุปสาระสําคัญของสัญญา
ผูเชา : บริษัท เซ็ปเป จํากัด (มหาชน)
คูสัญญา
ผูใหเชา : นายอนันท รักอริยะพงศ
ความสั ม พั น ธ ข องคู สั ญ ญากั บ นายอนันท รักอริยะพงศ เปนกรรมการและผูบริหารของบริษัท และถือหุนบริษัทรอยละ
บริษัท
20.00 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท (สัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 7
ตุลาคม 2556)
สินทรัพยตามสัญญาเชา
ที่ดิน อาคารโรงงาน และสิ่งปลูกสรางตางๆ
โฉนดที่ดินเลขที่ 123454 เนื้อที่ดิน 2 ไร 1 งาน 88.20 ตารางวา
ตั้งอยูเลขที่ 9/3 ซอยเสรีไทย 56 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว
เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10230
อายุสัญญาเชา
3 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 สิ้นสุดสัญญาเชาวันที่ 30 กันยายน 2559 และเมื่อครบ
อายุสัญญาเชา ผูเชามีสิทธิตออายุสัญญาเชาไดอีกคราวละ 3 ป ภายใตขอตกลงและเงื่อนไข
เดิม โดยจะปรับขึ้นคาเชาในอัตรารอยละ 3.00 จากอัตราคาเชาสุดทายและปรับขึ้นทุกปใน
อัตราเดียวกับการปรับคาเชาแตละป
อัตราคาเชา
อัตราคาเชาเริ่มต นในปแรกเทากับ 389,136 บาทต อเดือน และในปที่ 2 และ 3 ปรั บ
เพิ่มขึ้นรอยละ 3.00 ตอป
วิธีการกําหนดอัตราคาเชา
อางอิงจากการประเมินของผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระ โดยมีอัตราคาเชาเริ่มตนในป
แรกสําหรับโรงงานและสิ่งปลูกสรางตางๆ เทากับราคาประเมินคาเชาอาคารโรงงาน และ
บวกดวยคาเชาที่ดินสวนที่เหลือตอป เทากับรอยละ 5 ของราคาประเมินที่ดิน และในปที่ 2
และ 3 ปรับเพิ่มคาเชารอยละ 3.0 ตอป
ราคาประเมิน
ราคาซื้อขายตลาด
- ที่ดิน : 34.59 ลานบาท (คํานวณอัตราคาเชาตอปเทากับรอยละ 5 ของราคาประเมิน
ที่ดินสวนที่ทําสัญญาเชา เทากับคาเชาที่ดิน 53,586 บาท/เดือน)
- อาคาร : 14.29 ลานบาท (ราคาประเมินอาคารและสิ่งปลูกสรางทั้งหมด)
ราคาคาเชาตลาด (เฉพาะสวนที่ทําสัญญาเชา)
- พื้นที่สวนโรงงาน 130 บาท/ตรม./เดือน
- พื้นที่สวนสํานักงาน 169 บาท/ตรม./เดือน
รวมคาเชาอาคาร 335,550 บาท/เดือน
- ชื่อผูประเมินราคาอิสระ
บริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียล เอสเตท แอฟแฟรส จํากัด
- วันที่ประเมินราคา
วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
เงื่อนไขของสัญญาเชาที่สําคัญ
- ภายหลังสิ้นสุดสัญญาแลว และผูเชาไมประสงคจะเชาสถานที่ตอ และผูใหเชามีความ
ประสงคจะขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางอื่นๆตามสัญญานี้ ผูใหเชาตกลงใหสิทธิแกผู
เชาเลือกซื้อไดกอนผูซื้อรายอื่นๆ ในราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
- ผูเชาสามารถบอกเลิกสัญญาเชากอนครบกําหนดระยะเวลาในสัญญาได โดยผูเชาบอก
กลาวใหผูใหเชาทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 60 วัน แตผูใหเชาไม
สามารถบอกเลิก สั ญญาก อ นครบกํ า หนดระยะเวลาได ทั้ ง นี้ หากครบกํา หนดอายุ
สัญญาแลว ผูใหเชาไมประสงคจะใหผูเชาเชาพื้นที่อีกตอไป ผูใหเชาตองบอกกลาว
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สรุปสาระสําคัญของสัญญา
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรใหผูเชาทราบกอนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาไม
นอยกวา 1 ป
- เมื่อครบกําหนดสัญญาเชานี้แลว และไมมีการตอระยะเวลาการเชา หรือไมวาสัญญา
เชาสิ้นสุดลงดวยเหตุใดๆ ผูเชายินยอมใหอาคารโรงงาน และสิ่งกอสรางอื่นใดที่สราง
บนที่ดินที่เชากอนและ/หรือภายในระยะเวลาที่เชาตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูใหเชาทั้งสิ้น
โดยผูใหเชาไมตองชําระคาสิ่งปลูกสรางดังกลาว เวนแตหาก ผูใหเชาไมประสงคจะได
กรรมสิทธิ์จากสิ่งปลูกสรางดังกลาวที่ผูเชาไดทําการกอสรางไว จะสามารถเรียกใหผู
เชารื้อถอนสิ่งปลูกสรางดังกลาวดวยคาใชจายของผูเชาเองก็ได
- กรณีสั ญญาสิ้นสุ ดลงดวยผู ใหเ ชาตกเป นผูผิด สัญญา ผู ใหเ ชาตอ งชํา ระค ากอ สรา ง
อาคารโรงงาน และสิ่งกอสรางอื่นใดที่ผูเชาไดกอสรางตอเติมขึ้นมากอนและ/หรือ
ภายในเวลาที่เชา ใหแกผูเชาในราคาตลาด และ/หรือราคาที่ประเมินโดยผูประเมินราคา
อิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยซึ่งคูสัญญาตกลงเห็นชอบรวมกันคัดเลือกผูประเมินราคา

1.2) สัญญาเชาที่ดิน โรงงานคลอง 13
สรุปสาระสําคัญของสัญญา
ผูเชา : บริษัท เซ็ปเป จํากัด (มหาชน)
คูสัญญา
ผูใหเชา : นายอนันท รักอริยะพงศ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ นางสมนึก ไอศูรยพิศาลศิริ
นายอานุภาพ รักอริยะพงศ นางสาวปยจิต รักอริยะพงศ และนายธนรัตน รักอริยะพงศ
ความสั ม พั น ธ ข องคู สั ญ ญากั บ เปนกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ ผูถือหุนใหญของบริษัทซึ่งถือหุนบริษัทรวมกันรอยละ
บริษัท
100.00 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท (สัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 7
ตุลาคม 2556)
สินทรัพยตามสัญญาเชา
ที่ดินเปลา โฉนดเลขที่ 208, 146943, 146944 และ 146945
เนื้อที่ดิน 97 ไร 3 งาน 49 ตารางวา ตั้งอยูที่ถนนทางหลวงชนบท ปท.3012 (เลียบคลอง 13
ฝงตะวันตก) ต.พืชอุดม อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
อายุสัญญาเชา
20 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 สิ้นสุดสัญญาเชาวันที่ 30 กันยายน 2576
อัตราคาเชา
อัตราคาเชาเริ่มตนในปแรกเทากับ 255,000 บาทตอเดือน และในปที่ 2 - 20 ปรับเพิ่มขึ้น
รอยละ 3.33 ตอป
วิธีการกําหนดอัตราคาเชา

ราคาประเมิน
- ชื่อผูประเมินราคาอิสระ
- วันที่ประเมินราคา
เงื่อนไขของสัญญาเชาที่สําคัญ

อางอิงจากการประเมินของผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระ โดยมีอัตราคาเชาตอปเริ่มตน
ในปแรกเทากับรอยละ 5 ของราคาประเมินที่ดิน และเพิ่มขึ้นรอยละ 3.33 ตอป ตลอดอายุ
ของสัญญาเชา
ที่ดิน : 61.20 ลานบาท
บริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียล เอสเตท แอฟแฟรส จํากัด
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556
- เมื่อพนระยะเวลา 3 ปนับจากวันที่ในสัญญาฉบับนี้ ผูใหเชาตกลงวา หากผูเชาประสงค
จะซื้อทรัพยสินที่เชาจากผูใหเชา ผูใหเชาจะขายทรัพยสินที่เชาใหแกผูเชา โดยผูใหเชา
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-

-

-

-

-

-

สรุปสาระสําคัญของสัญญา
และผู เ ช า จะเลื อ กผู ป ระเมิ น ราคาอิ ส ระที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฝายละหนึ่งราย และใหใชราคา
เฉลี่ยของราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระทั้งสองราย (“ราคาประเมินเฉลี่ย”)
เปนราคาในการซื้อขายทรัพยสินที่เชา
ตลอดระยะเวลาการเชาตามสัญญานี้ ผูใหเชาตกลงจะไมนําสถานที่ที่เชาไปขายใหแก
บุคคลอื่นใด ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และหากผูใหเชาประสงคจะขายที่ดินที่ใหเชาและ
สิ่งปลูกสรางของผูใหเชาบนที่ดินดังกลาว (ถามี) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเชา 20 ป
ตามสัญญาฉบับ นี้ ผูให เชาจะตองแจ งใหผูเ ชาทราบลวงหนาเปนลายลัก ษณอักษร
ลวงหนาอยางนอย 3 ป กอนครบระยะเวลาการเชาตามสัญญา ทั้งนี้ การที่ผูใหเชาแจง
ใหผูเชาทราบไมเปนการตัดสิทธิของผูเชาในการซื้อทรัพยสินที่เชาจากผูใหเชา
เมื่อครบระยะเวลาการเชา 20 ป แลว ผูใหเชาจะตองเสนอขายทรัพยสินที่เชาใหแกผูเชา
หรือเสนอใหผูเชาเชาทรัพยสินที่เชาตอ โดยหากผูใหเชาเลือกที่จะเสนอขายทรัพยสินที่
เชาใหแกผูเชา จะตองเสนอขายในราคาประเมินเฉลี่ย (ราคาซื้อขายใหคํานวณเฉพาะที่
ดินไมรวมสิ่งปลูกสรางในทรัพยสินที่เชา) หากผูเชาปฏิเสธที่จะซื้อทรัพยสินที่เชา
หรือไมตอบรับคําเสนอของผูใหเชาภายใน 60 นับแตวันที่ไดรับคําเสนอ ผูใหเชา จึงจะมี
สิทธิขายที่ดินและสิ่งปลูกสรางของผูใหเชาบนที่ดินดังกลาว(ถามี)ใหแกบุคคลอื่นเมื่อ
ครบระยะเวลาการเชา 20 ป ตามสัญญาแลว
หากผูใ หเ ชา เลื อ กที่ใ หผู เช าเชา ทรั พย สิน ที่เ ชา ตอ ผู ให เช าจะต องเสนอให ผูเ ชา เช า
ทรั พ ย สิ น ที่ เ ช า ต อ โดยผู ใ ห เ ช า และผู เ ช า จะตกลงระยะเวลาการเช า อั ต ราค า เช า
ขอกําหนด และเงื่อนไขการเชารวมกัน ทั้งนี้ ผูใหเชาตองเสนอใหเชาทรัพยสินที่เชาแก
ผูเชากอนบุคคลอื่น
ผูเชาสามารถบอกเลิกสัญญาเชากอนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญานี้ได โดยผูเชา
บอกกลาวใหผูใหเชาทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 60 วัน แตผูใหเชา
ไมสามารถบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดระยะเวลาได
เมื่อครบกําหนดสัญญาเชานี้แลว และผูเชามิไดตกลงซื้อทรัพยสินที่เชา หรือไมมีการ
ตอระยะเวลาการเชา หรือไมวาสัญญาเชาสิ้นสุดลงดวยเหตุใดๆ เวนแตกรณีผูใหเชาผิด
สัญญา ผูเชายินยอมใหอาคารโรงงาน และสิ่งกอสรางอื่นใดที่สรางบนที่ดินที่เชากอน
และ/หรือภายในระยะเวลาที่เชาตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูใหเชาทั้งสิ้น โดยที่ผูใหเชาไม
ต อ งชํ า ระราคาค า สิ่ ง ปลู ก สร า งดั ง กล า ว เว น แต ห าก ผู ใ ห เ ช า ไม ป ระสงค จ ะได
กรรมสิทธิ์จากสิ่งปลูกสรางดังกลาวที่ผูเชาไดทําการกอสรางไว จะสามารถเรียกใหผู
เชารื้อถอนสิ่งปลูกสรางดังกลาวดวยคาใชจายของผูเชาเองก็ได
กรณีสั ญญาสิ้นสุ ดลงดวยผู ใหเ ชาตกเป นผูผิด สัญญา ผู ใหเ ชาตอ งชํา ระค ากอ สรา ง
อาคาร โรงงาน และสิ่งกอสรางอื่นใดที่ผูเชาไดกอสรางตอเติมขึ้นมากอนและ/หรือ
ภายในเวลาที่เชาใหแกผูเชา ในราคาประเมินเฉลี่ยสําหรับอาคารและสิ่งปลูกสราง
ดังกลาว
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(2) สัญญาเชาอาคารสํานักงาน
สรุปสาระสําคัญของสัญญา
คูสัญญา
ผูเชา : บริษัท เซ็ปเป จํากัด (มหาชน)
ผูใหเชา : บริษัท เชียงใหม ชารลมิชเชล จํากัด
ความสั ม พั น ธ ข องคู สั ญ ญากั บ -ไมมีบริษัท
สินทรัพยตามสัญญาเชา
อาคาร 2 ชั้นครึ่ง เนื้อที่รวมประมาณ 1,500 ตารางเมตร
ตั้งอยูเลขที่ 2 ซ.พระรามเกา 28 ถ.พระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ
อายุสัญญาเชา
1 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม 2556 สิ้นสุดสัญญาเชาวันที่ 9 สิงหาคม 2557
อัตราคาเชา
154,800 บาทตอเดือน
เงื่อนไขการปรับขึ้นคาเชา : เมื่อมีการตอสัญญาจะปรับขึ้นคาเชา รอยละ 5

5.3.2

สัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนาย

คูสัญญา /
ความสัมพันธกับบริษัท
1. สัญญาระหวางบริษัท (“เจาของ
สินคา”) กับบริษัท แมส
มารเก็ตติ้ง จํากัด
(“ผูจัดจําหนาย”)
ความสัมพันธกับบริษัท: -ไมมี -

2. สัญญาระหวางบริษัท (“เจาของ
สินคา”) กับบริษัท เดอเบล จํากัด
(“ผูจัดจําหนาย”)
ความสัมพันธกับบริษัท: -ไมมี -

5.3.3

สาระสําคัญของบริการตามสัญญา

ระยะเวลาสัญญา

บริษัทขายผลิตภัณฑของบริษัทตามที่
กํ า หนดในสั ญ ญาให แ ก ผู จั ด จํ า หน า ย
เพื่ อ นํ า ไปจั ด จํ า หน า ยในร า นค า ปลี ก
แ ล ะ ข า ย ส ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ ที่ เ ป น
Traditional Trade และไมใช Chain
Store
โดยผู จั ด จํ า หน า ยจะได รั บ
คาตอบแทนเปนรอยละของราคาขาย
สินคาใหรานคาสง
บริษัทขายผลิตภัณฑของบริษัทตามที่
กํ า หนดในสั ญ ญาให แ ก ผู จั ด จํ า หน า ย
เพื่ อ นํ า ไปจั ด จํ า หน า ยในร า นค า ปลี ก
และร า นค า ส ง ในประเทศที่ ไ ม ใ ช
Chain Store โดยผูจัดจําหนายจะไดรับ
คาตอบแทนเปนรอยละของราคาขาย
สินคาใหรานคาสง

ระยะเวลา 2 ป (วันที่ 7 เมษายน 2556 - 6 ตุลาคม
2558) และสามารถตออายุโดยอัตโนมัติ งวดละ 2
ป ตามงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา

ระยะเวลา 3 ป (วันที่ 10 ตุลาคม 2556 - 9 ตุลาคม
2559) และสามารถตออายุโดยอัตโนมัติ งวดละ 3
ป ตามงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา

การประกันภัยทรัพยสิน

บริษัทไดทําประกันภัยความเสี่ยงทรัพยสิน รวมถึงการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก สําหรับโรงงานบางชัน และ
โรงงานคลอง 13 ทุนประกันรวมทั้งสิ้น 873.00 ลานบาท ซึ่งครอบคลุมมูลคาตามบัญชีของทรัพยสินที่ทําประกันภัยดังกลาว
และทําประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอก ทุนประกัน 10 ลานบาท รายละเอียดสรุปไดดังนี้

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย / 5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

หนา 46

บริษัท เซ็ปเป จํากัด (มหาชน)

บริษัท
ทุนประกัน ระยะเวลา
ทรัพยสินที่เอาประกันภัย
ประกัน
(ลานบาท) ประกันภัย
เลขที่ 8 ตําบลพืชอุดม อ.ลําลูกกา
1. กรมธรรมประกันความ
บมจ.
823.00 31 ส.ค. 56 เสี่ยงภัยทรัพยสิน
กรุงไทยพานิช จ.ปทุมธานี 12150 และ
31 ส.ค. 57
เลขที่ 9/3 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนน
ประกันภัย
เสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพฯ 10230
- สิ่งปลูกสรางตัวอาคาร รวมถึงสวน
ปรับปรุงตอเติมอาคาร ฯลฯ
- เฟอรนิเจอร เครือ่ งใชและอุปกรณ
สํานักงาน รวมเครื่องตกแตงสํานักงาน
- เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ
- สตอกสินคา สําเร็จรูป สินคาระหวาง
ผลิต วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ
- การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
50.00
- การเสียชีวิต การบาดเจ็บทางรางกาย
2. กรมธรรมประกันภัย
บมจ.
10.00
31 ส.ค. 56 ความรับผิดตาม
กรุงไทยพานิช หรือการเจ็บปวยของบุคคลภายนอก
31 ส.ค. 57
- ความสูญเสียหรือเสียหายตอทรัพยสิน
กฎหมายตอ
ประกันภัย
ของบุคคลภายนอก
บุคคลภายนอก
ประเภทกรมธรรม

ผูเอาประกันภัย
บริษัท เซ็ปเป จํากัด
(มหาชน)
โดยมีธนาคารใน
ประเทศเปนผูรับ
ผลประโยชนตาม
ภาระผูกพันของ
สัญญาเงินกู

บริษัท เซ็ปเป จํากัด
(มหาชน)

5.4 เครื่องหมายการคาที่ใชในการประกอบธุรกิจ
บริษัทเปนเจาของเครื่องหมายการคาหรือตราสินคา (Brand Logo) ซึ่งไดจดทะเบียนตอกรมทรัพยสินทางปญญา
กระทรวงพาณิชย ไดแก “เซ็ปเป” “บิวติ ดริ้งค” “โมกุ โมกุ” เปนตน โดยการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแตละ
เครื่องหมายมีอายุ 10 ป นับแตวันที่จดทะเบียนและสามารถตออายุไดคราวละ 10 ป และบริษัทยังมีเครื่องหมายการคาที่จด
ทะเบียนในตางประเทศ เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮองกง ไดแก “Mogu Mogu” เปนตน
นอกจากนี้ บริษัทไดรับอนุญาตแตเพียงผูเดียว (Exclusive) ตามสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา ที่บริษัท
(“ผูรับอนุญาต”) ทํากับบริษัท เซปเป คอรปอเรชั่น จํากัด (“ผูใหอนุญาต”) (เปนบริษัทที่เกี่ยวของกับบริษัท มีกลุมครอบครัว
รักอริยะพงศ ถือหุนรอยละ 100) สําหรับการใชเครื่องหมายการคาทุกรายการที่ บริษัท เซปเป คอรปอเรชั่น จํากัด เปน
เจาของ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศทั่วโลก เพื่อวัตถุประสงคในการผลิต จําหนาย และโฆษณาการจําหนายสินคา
ของบริษัท โดยไมมีคาตอบแทน เปนระยะเวลา 20 ป เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2556 จนถึง 30 กันยายน 2576 ซึ่งเครื่องหมาย
การคาที่บริษัทไดรับอนุญาตใหใชดังกลาวเปนเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนในตางประเทศทั้งหมด เชน ประเทศ
อิสราเอล ประเทศอินโดนีเซีย เปนตน โดยสวนใหญเครื่องหมายการคามีอายุ 10 ป นับแตวันที่จดทะเบียนและสามารถตอ
อายุได โดยบริษัทอยูระหวางการดําเนินการโอนเครื่องหมายการคาเหลานั้นมาจดทะเบียนในนามของบริษัท ซึ่งคาดวาจะ
เสร็จสิ้นในป 2558
บริษัทจะทําการตออายุเครื่องหมายการคา เมื่อถึงกําหนดเวลาตออายุ นอกจากนี้ เมื่อบริษัทมีการออกผลิตภัณฑภายใต
ตราสินคาใหมๆ บริษัทหรือบริษัทยอยจะดําเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใหมตามความเหมาะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทเปนเจาของ / ไดรับอนุญาตใหใช เครื่องหมายการคาที่สําคัญ ไดแก
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บริษัท เซ็ปเป จํากัด (มหาชน)
ลําดับที่
1

รูปเครื่องหมายการคา

เจาของกรรมสิทธิ์

เลขทะเบียน
(ประเทศที่จดทะเบียน)

ระยะเวลา

บริษัท

ค349566

30 พ.ย. 2553 - 29 พ.ย. 2563

(ไทย)
2

บริษัท

ค358203
(ไทย)

26 ก.ค. 2554 - 25 ก.ค. 2564

3

บริษัท

ค358204
(ไทย)

26 ก.ค. 2554 - 25 ก.ค. 2564

4

บริษัท

ค358202

26 ก.ค. 2554 - 25 ก.ค. 2564

(ไทย)
5

บริษัท

010319648
(EUROPEAN
UNION)

6 ต.ค. 2554 - 6 ต.ค. 2564

6

บริษัท เซปเป

219682

12 มี.ค. 2552 - 12 มี.ค. 2562

คอรปอเรชัน่
จํากัด

(ISRAEL)

บริษัท เซปเป

154361

คอรปอเรชัน่ จํากัด

(U.A.E.)

บริษัท เซปเป

009705773

คอรปอเรชัน่ จํากัด

(EUROPEAN
UNION)

บริษัท เซปเป

008188104
(EUROPEAN
UNION )

30 มี.ค. 2552 - 30 มี.ค. 2562

D00 2008 030573
(INDONESIA)

26 ก.ค. 2554 - 26 ก.ค. 2564

4-2010-006531
(PHILIPPINES)

6 ม.ค. 2554 - 6 ม.ค. 2564

S02915-00033
(CANADA)

12 พ.ค. 2553 - 12 พ.ค. 2568

7

8

9

คอรปอเรชัน่ จํากัด
10

บริษัท เซปเป
คอรปอเรชัน่ จํากัด

11

บริษัท เซปเป
คอรปอเรชัน่ จํากัด

13

บริษัท เซปเป
คอรปอเรชัน่ จํากัด
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บริษัท เซ็ปเป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : เครื่องหมายการคาลําดับที่ 6 - 13 เปนสวนหนึ่งของเครื่องหมายการคาของบริษัท เซปเป คอรปอเรชั่น จํากัด
ที่ บ ริ ษั ท ได รั บ อนุ ญ าตให ใ ช เ ครื่ อ งหมายการค า ดั ง กล า วได แ ต เ พี ย งผู เ ดี ย ว ตามสั ญ ญาอนุ ญ าตให ใ ช
เครื่องหมายการคา ที่บริษัทไดทํากับบริษัท เซปเป คอรปอเรชั่น จํากัด

5.5 เงินลงทุนในบริษัทยอย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย 2 บริษัท ดังนี้
บริษัทยอย

วันที่บริษัท
เขาลงทุน

ทุนชําระแลว
(ลานบาท)

1. PT. Sappe
Indonesia (Sappe
Indo)
2. Sappe Europe s.r.o.
(Sappe Europe)

31 ธันวาคม
2555

17.03

1 กรกฎาคม
2556

0.27

สัดสวนการถือ มูลคาเงินลงทุน
สัดสวนตอมูลคา
หุนของบริษัท ตามราคาทุน สินทรัพยรวมของบริษัท
(รอยละ)
(ลานบาท)
(รอยละ)
60.00*
11.11
0.75

60.00

0.16

0.01

หมายเหตุ: *ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติ
การลงทุนเพิ่มใน Sappe Indo โดยใหบริษัทเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน และเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนเปนรอย
ละ 51: 49 โดยบริษัทถือหุนรอยละ 51 และผูถือหุนชาวอินโดนีเซียถือหุนรอยละ 49 ของทุนชําระแลวของ Sappe
Indo ภายหลังการเพิ่มทุน

ทั้งนี้ ตามงบการเงินงวดลาสุดของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยเพียงแหง
เดียว คือ Sappe Indo โดยบริษัทยังไมไดบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย Sappe Europe ไวในบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย แต
บันทึกไวในบัญชีลูกหนี้อื่นจํานวน 0.16 ลานบาท เนื่องจากอยูระหวางการทําเอกสารเพื่อขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อผูถือหุน
ของบริษัทยอยดังกลาว (จากชื่อกรรมการของบริษัทมาเปนชื่อบริษัท)
5.6 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท ที่มีศักยภาพในการสรางผลกําไรและมี
โอกาสในการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มความสามารถในการทํากําไรของบริษัท หรือเปนธุรกิจที่เอื้อประโยชน (Synergy) ใหกับ
บริษัท โดยสามารถสนับสนุนการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทใหมีความครบวงจรมากขึ้น หรือสรางมูลคาเพิ่ม (Value
Added) ใหแกธุรกิจของบริษัท
บริษัทไดกําหนดนโยบายการควบคุมและกํากับดูแลกิจการของบริษัทยอยและบริษัทรวมที่บริษัทเขาไปลงทุน เพื่อให
สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมไดเสมือนเปนหนวยงานหนึ่งของบริษัท
รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารของบริษัทรวมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของบริษัท โดยหากเปน
การลงทุนในบริษัทยอย บริษัทจะควบคุมและกําหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการ
และเข า รว มประชุม ในฐานะผู ถื อ หุ น โดยผู แ ทนของบริ ษัท มี ห น า ที่อ อกเสี ย งในที่ป ระชุ ม ตามแนวทางหรือ ทิ ศ ทางที่
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาไว สําหรับการลงทุนในบริษัทรวม บริษัทไมมีนโยบายเขาไปควบคุมมากนัก ทั้งนี้การจะ
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บริษัท เซ็ปเป จํากัด (มหาชน)

สงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัทดังกลาว บริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม และ
ขึ้นกับขอตกลงรวมกันเปนสําคัญ
ปจจุบันบริษัทมีการลงทุนในบริษัทยอย 2 บริษัท โดยมีการกํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินงานของบริษัทยอยอยาง
ใกลชิด เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่บริษัทไดกําหนดไว ซึ่งปจจุบันบริษัทไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทใน
การแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอย ไดแก นางสาวปยจิต
รักอริยะพงศ และนางญาตา ออนอิน ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท Sappe Indo 2 ทาน จากจํานวนกรรมการของ Sappe
Indo รวมทั้งสิ้น 3 ทาน สําหรับ Sappe Europe เนื่องดวยขอจํากัดทางกฏหมายของประเทศสโลวาเกียที่กําหนดใหกรรมการ
ที่จะดํารงตําแหนงนั้น ตองมีภูมิลําเนาอยูในประเทศสโลวาเกีย จึงทําใหการแตงตั้งตัวแทนจากบริษัทเพื่อเปนกรรมการใน
Sappe Europe ตามนโยบายการควบคุมและกํากับดูแลบบริษัทยอยและบริษัทรวม มีความยุงยากในทางปฏิบัติ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 จึงไดอนุมัติการกําหนดกฎบัตรสําหรับคณะกรรมการ
และตารางอํานาจดําเนินการของ Sappe Europe เพื่อใหคณะกรรมการของ Sappe Europe ยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อที่บริษัท
ใชเปนมาตรการเพื่อกํากับดูแล Sappe Europe ไดทันที
ทั้งนี้ ในปจจุบันบริษัทไมมีการลงทุนในบริษัทรวมใดๆ
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