บริษัท เซ็ปเป จํากัด (มหาชน)
Sappe Public Company Limited
เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย

ชื่อ-นำมสกุล

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

1. นำยนที อ่อนอิน
ประธำนกรรมกำร

41 - ปริญญำโท M.Sc. in International
Business, London South Bank
University
- ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที 106 ปี 2556

2. นำยอนันท์ รักอริยะพงศ์
กรรมกำร ประธำน

70 - หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 106 ปี 2556

สัดส่วนกำรถือ
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท
ทำงครอบครัว
ณ วันที่
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
ระหว่ำงผู้บริหำร
7 ตุลำคม 2556
ก.ค. 2556 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน) / ธุรกิจผลิตและ
จำหน่ำยเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ
ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมกำร
บริษัท สำมที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ธุรกิจผลิตและ
จำหน่ำยระบบสำยพำนในโรงงำนอุตสำหกรรม
ก.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมกำร
บริษัท สบำยใจ คอนสตรั๊คชั่นแอนด์ดีเวลล็อป
เม้นท์ จำกัด / ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
ก.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมกำร
บริษัท มันนี่พลัส56 จำกัด / ธุรกิจรับเหมำ
ก่อสร้ำง
ก.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมกำร
บริษัท เลเช่อร์เฮ้ำส์ จำกัด / ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
ก.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมกำร
บริษัท ออนวำเคชั่น จำกัด / ธุรกิจรับเหมำ
ก่อสร้ำง
ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมกำร
บริษัท เลเชอร์เดย์ จำกัด/ ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมกำร
บริษัท สบำยใจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / ธุรกิจ
รับเหมำก่อสร้ำง และให้เช่ำอพำร์ทเม้นท์
ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมกำร
บริษัท อินเนอร์รี่ จำกัด / ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
และให้เช่ำอุปกรณ์ก่อสร้ำง
พ.ค. 2552 - ปัจจุบัน กรรมกำร
บริษัท โอนิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / ธุรกิจนำยหน้ำ
ค้ำอสังหำริมทรัพย์
2549 - ปัจจุบัน
ผู้จัดกำรทั่วไป
บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด /
ธุรกิจจำหน่ำยท่ออุตสำหกรรม
39.91%
เป็นบิดำของ ก.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมกำร และประธำน
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน) / ธุรกิจผลิตและ
นำยอดิศักดิ์
กรรมกำรบริหำร
จำหน่ำยเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ
เอกสำรแนบ 1 - 1

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-นำมสกุล

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

กรรมกำรบริหำร

3. นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์
กรรมกำร และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร

4. นำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์
กรรมกำร และประธำน

40 - ปริญญำโท Master of Business
Management, Nagoya University,
Japan
- ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 103 ปี 2556

35 - ปริญญำตรี Engineer Major
Computer Science, Bachelor of

สัดส่วนกำรถือ
ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท
ทำงครอบครัว
ณ วันที่
ระหว่ำงผู้บริหำร
7 ตุลำคม 2556
รักอริยะพงศ์,
นำยอำนุภำพ
รักอริยะพงศ์,
นำงสำวปิยจิต
รักอริยะพงศ์
15.02%
เป็นบุตรของ
นำยอนันท์
รักอริยะพงศ์ และ
เป็นพี่ชำยของ
นำยอำนุภำพ
รักอริยะพงศ์,
นำงสำวปิยจิต
รักอริยะพงศ์

15.02%

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ก.ค. 2551 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2531 - ส.ค. 2556

กรรมกำร

ก.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมกำร และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร
ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมกำร
ก.ค. 2551 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

ก.ย. 2553 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2550 - ปัจจุบัน

กรรมกำรผู้จัดกำร

2551 - ส.ค. 2556

กรรมกำรผู้จัดกำร

2550

ผู้จัดกำรทั่วไป

2548

ผู้จัดกำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด

เป็นบุตรของ ก.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมกำร และประธำน
นำยอนันท์
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร
เอกสำรแนบ 1 - 2

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / ไม่ได้
ประกอบธุรกิจแล้วรอกำรชำระบัญชี
บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด ) /
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน) ) / ธุรกิจผลิตและ
จำหน่ำยเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ
บริษัท สำมที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ธุรกิจผลิตและ
จำหน่ำยระบบสำยพำนในโรงงำนอุตสำหกรรม
บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / ไม่ได้
ประกอบธุรกิจแล้วรอกำรชำระบัญชี
บริษัท ฮำยำชิ โปรดักส์ จำกัด / ธุรกิจจำหน่ำย
ถุงยำงอนำมัย
บริษัทโตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด /
ธุรกิจจำหน่ำยท่ออุตสำหกรรม
บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด /
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ
บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด /
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ
บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด /
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน) / ธุรกิจผลิตและ
จำหน่ำยเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-นำมสกุล
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
Computer Science, University of
California Riverside, USA.
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 103 ปี 2556

สัดส่วนกำรถือ
ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท
ทำงครอบครัว
ณ วันที่
ช่วงเวลำ
ระหว่ำงผู้บริหำร
7 ตุลำคม 2556
รักอริยะพงศ์ และ ก.ย. 2553 - ปัจจุบัน
เป็นพี่น้องกับ
นำยอดิศักดิ์ ก.ค. 2551 - ปัจจุบัน
รักอริยะพงศ์,
นำยอำนุภำพ 2555 - ส.ค. 2556
รักอริยะพงศ์
2551 - 2555
2546 - 2551

5. นำงสำวปิยจิต รักอริยะพงศ์
กรรมกำร และประธำน
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน

6. นำงสำวนิรัชรำ ศิริอำพันธ์กุล
กรรมกำรอิสระ

38 - ปริญญำตรี ศิลปศำสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 103 ปี 2556

51 - ปริญญำตรี คณะเศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
- หลักสูตร Director Certification

15.02%

-

เป็นบุตรของ ก.ย. 2556 - ปัจจุบัน
นำยอนันท์
รักอริยะพงศ์ และ ก.ค. 2551 - ปัจจุบัน
เป็นพี่น้องกับ
นำยอดิศักดิ์
2555 - ส.ค. 2556
รักอริยะพงศ์,
นำยอำนุภำพ
2549 - 2555
รักอริยะพงศ์
2545 - 2549
-

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำร
กรรมกำร และประธำน
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
กรรมกำร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
Director-Head of Institutional
Client Group
Director-IBD/DCM

ก.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ
ม.ค. 2550 - ปัจจุบัน กรรมกำร
เอกสำรแนบ 1 - 3

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บริษัท ฮำยำชิ โปรดักส์ จำกัดจำกัด / ธุรกิจ
จำหน่ำยถุงยำงอนำมัย
บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด/ ไม่ได้
ประกอบธุรกิจแล้วรอกำรชำระบัญชี
บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด /
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ
บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด /
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ
บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด /
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน) / ธุรกิจผลิตและ
จำหน่ำยเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ
บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด/ ไม่ได้
ประกอบธุรกิจแล้วรอกำรชำระบัญชี
บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด /
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ
ธนำคำรบีเอ็นพี พำรีบำส์ สำขำกรุงเทพฯ / ธุรกิจ
ธนำคำรพำณิชย์
บริษัทหลักทรัพย์ บำร์เคลย์ แคปปิตอล
(ประเทศไทย) จำกัด / ธุรกิจหลักทรัพย์
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน) / ธุรกิจผลิตและ
จำหน่ำยเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ
บริษัท ถุงสด จำกัด / ธุรกิจค้ำสินค้ำอุปโภค

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-นำมสกุล

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

สัดส่วนกำรถือ
ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท
ทำงครอบครัว
ณ วันที่
ระหว่ำงผู้บริหำร
7 ตุลำคม 2556

Program (DCP) รุ่นที่ 180 ปี 2556

7. นำยธนำ เธียรอัจฉริยะ
44 - ปริญญำโท Master of Business
กรรมกำรอิสระ และ
Administration, Washington State
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
University, U.S.A
- ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์บัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 181 ปี 2556

-

-

8. นำงสำวกัลณิกำร์ ตริยำงกูรศรี
กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

-

-

47 - ปริญญำโท สำขำกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ American Graduate
School of International
Management

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

บริโภค
2545 - 2555
กรรมกำร, Head of Investment บริษัทหลักทรัพย์ บำร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศ
Banking, Thailand
ไทย) จำกัด / ธุรกิจหลักทรัพย์
ก.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และประธำน บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน) / ธุรกิจผลิตและ
กรรมกำรตรวจสอบ
จำหน่ำยเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ
ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมกำร
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) /
ธุรกิจจัดสร้ำงและจำหน่ำยภำพยนตร์
2556 - ปัจจุบัน
กรรมกำร
บริษัท เซ้ำท์พอว์ บิสซิเนส จำกัด / ธุรกิจให้
คำปรึกษำและรับวำงแผนธุรกิจ
2555 - 2556
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน) / ธุรกิจ
(สำยธุรกิจ บรอดแคสติ้ง)
บันเทิงและสื่อ
2554 - 2555
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
บริษัท พี.เค กำร์เม้นท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต)
จำกัด / ธุรกิจผลิตเครื่องแต่งกำย
2553 - 2554
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด
กลุ่มกลยุทธ์และกิจกำรองค์กร (มหำชน) / ธุรกิจให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
2548 - 2553
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ด้ำนพำณิชย์
(มหำชน) / ธุรกิจให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
2539 - 2548
ผู้อำนวยกำร
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด
(มหำชน) / ธุรกิจให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
ก.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน) / ธุรกิจผลิตและ
ตรวจสอบ
จำหน่ำยเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ
ธ.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อรำยย่อย / ธุรกิจธนำคำร
สรรหำและกำหนด
พำณิชย์
เอกสำรแนบ 1 - 4

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-นำมสกุล

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

สัดส่วนกำรถือ
ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท
ทำงครอบครัว
ณ วันที่
ระหว่ำงผู้บริหำร
7 ตุลำคม 2556

- ปริญญำตรี คณะพำณิชย์ศำสตร์
และกำรบัญชี สำขำกำรเงิน
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 133 ปี 2553
และ Audit Committee Program
รุ่นที่ 45 ปี 2556

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ค่ำตอบแทน
ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมกำรลงทุน
2555 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2548 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

ก.ค. 2544 - ส.ค. 2555 กรรมกำรผู้จัดกำร
9. นำยสุรัตน์ ประลองศิลป์
กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ

10. นำงสำวศรัณยำ ธนำวดี
ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี และ
เลขำนุกำรบริษัท

43 - ปริญญำโท M.A. in Finance and
Investment, University of Exeter
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ สำขำ
อุตสำหกำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 106 ปี 2556
35 - ปริญญำตรี คณะพำณิชยศำสตร์และ
กำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

-

-

ก.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบ
2556 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยกำร - กำรบริหำร
จัดกำรซัพพลำยเชน
2555
รองประธำน - โลจิสติกส์และ
กำรส่งออก
2552 - 2554
ผู้จัดกำรฝ่ำยวำงแผนกลยุทธ์
และกำรส่งออก

-

-

ก.ย. 2556 - ปัจจุบัน ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี
2555 - ส.ค. 2556

เอกสำรแนบ 1 - 5

ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิ
เพิล จำกัด / ธุรกิจหลักทรัพย์
บริษัท สวนสุขภำพอรุณ จำกัด / ธุรกิจดูแล
สุขภำพแบบองค์รวม
บริษัท อรุโณเทล จำกัด / ธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตำคำร
บริษัทหลักทรัพย์ บำร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศ
ไทย) จำกัด / ธุรกิจหลักทรัพย์
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน) / ธุรกิจผลิตและ
จำหน่ำยเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ
บริษัท อิตัลไทย อุตสำหกรรม จำกัด / ธุรกิจ
รับเหมำก่อสร้ำง
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) /
ธุรกิจผู้ผลิตปูนซิเมนต์
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) /
ธุรกิจผู้ผลิตปูนซิเมนต์
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน) / ธุรกิจผลิตและ
จำหน่ำยเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ
บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด / ธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ำยเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ

รำยชื่อ
บริษัท

1. นำยนที อ่อนอิน
X,/

2. นำยอนันท์ รักอริยะพงศ์
/ , //
/

3. นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์
/ , //
/

4. นำงสำวปิยจิต รักอริยะพงศ์
/ , //
/

5. นำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์
/ , //
/

6. นำงสำวนิรัชรำ ศิริอำพันธ์กุล
/

7. นำยธนำ เธียรอัจฉริยะ
/

8. นำงสำวกัลณิกำร์ ตริยำงกูรศรี
/

9. นำยสุรัตน์ ประลองศิลป์
/

//
10. นำงสำวศรัณยำ ธนำวดี
หมายเหตุ :
X = ประธำนกรรมกำร
/
/

บริษัท มันนี่พลัส56 จำกัด
บริษัท เลเช่อร์เฮ้ำส์ จำกัด
บริษัท ออนวำเคชั่น จำกัด
บริษัท เลเชอร์เดย์ จำกัด
บริษัท สบำยใจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท อินเนอร์รี่ จำกัด
บริษัท โอนิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

/
/
/
/
/
/
/
/
/

/ = กรรมกำร
// = ผู้บริหำร

เอกสำรแนบ 1 - 6

/
/
/
/

/
/
//

บริษัท ถุงสด จำกัด

บริษัท อิตัลไทย อุตสำหกรรม จำกัด

ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อรำยย่อย

บลจ. กองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด

บริษัท สวนสุขภำพอรุณ จำกัด

บริษัท อรุโณเทล จำกัด

บริษัท เซ้ำท์พอว์ บิสซิเนส จำกัด

บริษัท เอฟ เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

บริษัท สบำยใจ คอนสตรั๊คชั่นแอนด์ดีเวลล็อป
เม้นท์ จำกัด

//

บริษัท สำมที เอ็อจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ฮำยำชิ โปรดักส์ จำกัด

บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

ข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

/

/
/

