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5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
5.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

Update ข้อมูลไตรมำสที่ 1/2557

ณ วันที่ 30 กันยำยน31 ธันวำคม 255631 มีนำคม 2557 บริษัทและบริษทั ย่อยเป็นเจ้ำของสินทรัพย์ถำวรที่ใช้ในกำร
ประกอบธุรกิจที่สำคัญ สรุปได้ดงั นี้
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
วันที่ 30 กันยายน31
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
ธันวาคม 255631
ลักษณะกรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน
มีนาคม 2557
(ล้านบาท)
1. ส่วนปรับปรุงที่ดนิ
8.1510.2910.38
เป็นเจ้ำของ
จำนองเป็นหลักประกันกำรกู้ยืมเงินกับ
สถำบันกำรเงิน วงเงิน 885 901 ล้ำนบำท
2. อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 252.94262.35260.50
เป็นเจ้ำของ
และวงเงินป้องกันควำมเสี่ยงอัตรำ
แลกเปลี่ยน 200 ล้ำนบำทและ 17
ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์
321.41317.31311.99
เป็นเจ้ำของ
ไม่มี
4. เครื่องตกแต่ง ติดตัง้ และ
42.3442.4739.92
เป็นเจ้ำของ
ไม่มี
เครื่องใช้สำนักงำน
5. ยำนพำหนะ
22.7620.0517.76
เป็นเจ้ำของ / ผ่อน
บำงส่วนยังผ่อนชำระตำมสัญญำเช่ำ
ชำระตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงิน โดย ณ วันที่ 30 กันยำยน31
กำรเงิน
ธันวำคม 255631 มีนำคม 2556 บริษัทมี
ยอดคงค้ำงเจ้ำหนีต้ ำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
1.401.311.22 ล้ำนบำท
6. สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและ
38.8411.1923.27
เป็นเจ้ำของ
จำนองเป็นหลักประกันกำรกู้ยืมเงินกับ
ติดตั้ง
สถำบันกำรเงิน เฉพำะส่วนของอำคำรและ
สิ่งปลูกสร้ำง
รวม
686.44663.82
หมำยเหตุ : บริษัทไม่มีที่ดินเป็นของบริษัทเอง อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำร ส่วนปรับปรุงที่ดิน สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง รวมถึง
เครื่ อ งตกแต่ ง ติ ด ตั้ ง ของสิ น ทรั พ ย์ ดั ง กล่ ำ ว ตั้ ง อยู่ บ นที่ ดิ น ซึ่ ง บริ ษั ท ท ำสั ญ ญำเช่ ำ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ ข องบริ ษั ท
(รำยละเอียดสำระสำคัญของสัญญำเช่ำ แสดงไว้ในข้อ 5.3.1)

5.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

Update ข้อมูลไตรมำสที่ 1/2557

ณ วันที่ 30 กันยำยน31 ธันวำคม 255631 มีนำคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้ำของซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ รำยละเอียดมีดังนี้
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รายการ

ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์1/
สิทธิบัตร และลิขสิทธิ2/์
รวม

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
วันที่ 30 กันยายน31
ธันวาคม 255631 มีนาคม
2557
(ล้านบาท)
12.9712.4712.15
1.802.373.69
14.7714.8415.84

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เป็นเจ้ำของ
เป็นเจ้ำของ

ไม่มี
ไม่มี

หมำยเหตุ : 1/ ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ตัดจำหน่ำย 5-10 ปี
2/
สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ตัดจำหน่ำยตำมอำยุสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์นั้นๆ

5.3 สัญญาที่สาคัญของบริษัท
5.3.1

สัญญาเช่า

Update ข้อมูลไตรมำสที่ 1/2557

(1) สัญญำเช่ำที่ดินและอำคำรโรงงำน
บริษัททำสัญญำเช่ำที่ดินเปล่ำ / ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
โรงงำนและคลังสินค้ำของบริษัท 2 แห่ง ดังนี้
1. โรงงำนบำงชัน ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสำหกรรมบำงชัน ถนนเสรีไทย เขตคันนำยำว กรุงเทพฯ ขนำดที่ดิน 2 ไร่ 1
งำน 88.2 ตำรำงวำ โดยบริษัททำสัญญำเช่ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง ได้แก่ อำคำรโรงงำน สำนักงำน และสิ่งปลูกสร้ำง
ต่ำงๆ รวมทั้งได้ก่อสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงอื่นๆ เพิ่มเติมซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทบนที่ดินเช่ำดังกล่ำว
2. โรงงำนคลอง 13 ตั้งอยูท่ ี่ถนนทำงหลวงชนบท ปท.3012 (เลียบคลอง 13 ฝั่งตะวันตก) อำเภอลำลูกกำ จังหวัด
ปทุมธำนี ขนำดที่ดิน 97 ไร่ 3 งำน 49 ตำรำงวำ โดยบริษัททำสัญญำเช่ำที่ดินเปล่ำ และได้ก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนและ
สิ่งปลูกสร้ำงต่ำงๆ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทบนที่ดินเช่ำดังกล่ำว
สัญญำเช่ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงที่โรงงำนบำงชัน มีอำยุสัญญำเช่ำ 3 ปี และสำมำรถต่ออำยุสัญญำเช่ำได้ครำว
ละ 3 ปี บริษัทตกลงทำสัญญำเช่ำระยะสั้น เนื่องจำกบริษัทจะย้ำยโรงงำนบำงชันไปรวมกับโรงงำนคลอง 13 ให้แล้ว
เสร็จภำยในปี 2558 เพื่อควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรและกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกขึ้นซึ่งในระยะยำวบริษัทวำงแผนที่จะย้ำยกำรผลิตที่โรงงำนบำงชันไปรวมกับโรงงำนคลอง 13 เพื่อควำมคล่องตัว
ในกำรบริหำรจัดกำร และกำรบริหำรด้ำนกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้นในอนำคต ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยำยน 31
ธันวำคม 255631 มีนำคม 2557 สินทรัพย์ที่ไม่สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้ ได้แก่ อำคำร สิ่งปลูกสร้ำง และสินทรัพย์อื่นๆ ที่
บริษัทได้ลงทุนและติดตั้งอยู่บนที่ดินเช่ำดังกล่ำว มีมูลค่ำตำมรำคำทุน 13.2314.3814.50 ล้ำนบำท และมูลค่ำตำมบัญชี
สุทธิ 8.399.349.25 ล้ำนบำท
สัญญำเช่ำที่ดินโรงงำนคลอง 13 มีอำยุสัญญำเช่ำ 20 ปี โดยบริษัทได้ลงทุนก่อสร้ำงอำคำรโรงงำน และสิ่งปลูก
สร้ำงต่ำงๆ บนที่ดินเช่ำดังกล่ำว ซึ่งได้เริ่มก่อสร้ำงเมื่อปี 2553 กำรก่อสร้ำงได้แล้วเสร็จและเริ่มสำยกำรผลิตแรกใน
เดือนเมษำยน 2555 โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม30 กันยำยน 255631 มีนำคม 2557 สินทรัพย์ที่ไม่สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้
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ได้แก่ อำคำรโรงงำนและสิ่งปลูกสร้ำง และสินทรัพย์อื่นๆ ที่บริษัทได้ลงทุนและติดตั้งอยู่บนที่ดินเช่ำ ดังกล่ำว มีมูลค่ำ
ตำมรำคำทุน 291.09297.28308.18 ล้ำนบำท และมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ 267.32269.51276.15 ล้ำนบำท
กำรท ำสั ญ ญำเช่ ำ สิ น ทรั พ ย์ ดั ง กล่ ำวถื อ เป็ น รำยกำรที่ เ กี่ย วโยงกัน ซึ่ ง ได้ ผ่ ำนควำมเห็ น ชอบจำกที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 4 /2556 และผ่ำนกำรอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 9/2556 ซึ่งมีกำร
ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2556 และได้มีกำรสัญญำเช่ำที่ดินโรงงำนคลอง 13 โดยกำรปรับลดอัตรำค่ำเช่ำลง ตำม
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2557 และผ่ำนกำรอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้ง
ที่ 4/2557 ซึ่งมีกำรประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2557 โดยกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียกับกำรทำรำยกำรในครั้งนี้ไม่ได้
ร่วมพิจำรณำและออกเสียงในกำรประชุมเพื่ออนุมัติเรื่องดังกล่ำว
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีกำรประเมินรำคำที่ดิน / ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง ที่บริษัทเข้ำทำสัญญำเช่ำทั้งสองแห่ง
โดยผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินอิสระ คือ บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมรำยงำนกำรประเมินรำคำ เมื่อ
วันที่ 7 สิงหำคม 2556 และ 8 สิงหำคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์กำรประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สำธำรณะ
1.1) สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โรงงานบางชัน
สรุปสาระสาคัญของสัญญา
คู่สัญญำ
ผู้เช่า : บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)
ผูใ้ ห้เช่า : นำยอนันท์ รักอริยะพงศ์
ควำมสั ม พั น ธ์ ข องคู่ สั ญ ญำกั บ นำยอนันท์ รักอริยะพงศ์ เป็นกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท และถือหุ้นบริษัทร้อยละ
บริษัท
20.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 7
ตุลำคม 2556)
สินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำ
ที่ดิน อำคำรโรงงำน และสิ่งปลูกสร้ำงต่ำงๆ
โฉนดที่ดินเลขที่ 123454 เนื้อที่ดิน 2 ไร่ 1 งำน 88.20 ตำรำงวำ
ตั้งอยู่เลขที่ 9/3 ซอยเสรีไทย 56 นิคมอุตสำหกรรมบำงชัน ถนนเสรีไทย แขวงคันนำยำว
เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10230
อำยุสัญญำเช่ำ
3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2556 สิ้นสุดสัญญำเช่ำวันที่ 30 กันยำยน 2559 และเมื่อครบ
อำยุสัญญำเช่ำ ผู้เช่ำมีสิทธิต่ออำยุสัญญำเช่ำได้อีกครำวละ 3 ปี ภำยใต้ข้อตกลงและเงื่อนไข
เดิม โดยจะปรับขึ้นค่ำเช่ำในอัตรำร้อยละ 3.00 จำกอัตรำค่ำเช่ำสุดท้ำยและปรับขึ้นทุกปีใน
อัตรำเดียวกับกำรปรับค่ำเช่ำแต่ละปี
อัตรำค่ำเช่ำ
อัตรำค่ำเช่ำเริ่มต้นในปีแรกเท่ำกับ 389,136 บำทต่อเดือน และในปีที่ 2 และ 3 ปรับเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.00 ต่อปี
วิธีกำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ
อ้ำงอิงจำกกำรประเมินของผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินอิสระ โดยมีอัตรำค่ำเช่ำเริ่มต้นในปี
แรกสำหรับโรงงำนและสิ่งปลูกสร้ำงต่ำงๆ เท่ำกับรำคำประเมินค่ำเช่ำอำคำรโรงงำน และ
บวกด้วยค่ำเช่ำที่ดินส่วนที่เหลือต่อปี เท่ำกับร้อยละ 5 ของรำคำประเมินที่ดิน และในปีที่ 2
และ 3 ปรับเพิ่มค่ำเช่ำร้อยละ 3.0 ต่อปี
รำคำประเมิน
รำคำซื้อขำยตลำด
- ที่ดิน : 34.59 ล้ำนบำท (คำนวณอัตรำค่ำเช่ำต่อปีเท่ำกับร้อยละ 5 ของรำคำประเมิน
ที่ดินส่วนที่ทำสัญญำเช่ำ เท่ำกับค่ำเช่ำที่ดิน 53,586 บำท/เดือน)
- อำคำร : 14.29 ล้ำนบำท (รำคำประเมินอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงทั้งหมด)
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- ชื่อผู้ประเมินราคาอิสระ
- วันที่ประเมินราคา
เงื่อนไขของสัญญำเช่ำที่สำคัญ

สรุปสาระสาคัญของสัญญา
รำคำค่ำเช่ำตลำด (เฉพำะส่วนที่ทำสัญญำเช่ำ)
- พื้นที่ส่วนโรงงำน
130 บำท/ตรม./เดือน
- พืน้ ที่ส่วนสำนักงำน 169 บำท/ตรม./เดือน
รวมค่ำเช่ำอำคำร 335,550 บำท/เดือน
บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด
วันที่ 31 กรกฎำคม 2556
- ภำยหลังสิ้นสุดสัญญำแล้ว และผู้เช่ำไม่ประสงค์จะเช่ำสถำนที่ต่อ และผู้ให้เช่ำมีควำม
ประสงค์จะขำยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงอื่นๆตำมสัญญำนี้ ผู้ให้เช่ำตกลงให้สิทธิแก่ผู้
เช่ำเลือกซื้อ ได้ก่อนผู้ซื้อ รำยอื่นๆ ในรำคำประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระที่ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
- ผู้เช่ำสำมำรถบอกเลิกสัญญำเช่ำก่อนครบกำหนดระยะเวลำในสัญญำได้ โดยผู้เช่ำบอก
กล่ำวให้ผู้ให้เช่ำทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ 60 วัน แต่ผู้ให้เช่ำไม่
สำมำรถบอกเลิ กสัญ ญำก่อ นครบกำหนดระยะเวลำได้ ทั้ง นี้ หำกครบก ำหนดอำยุ
สัญญำแล้ว ผู้ให้เช่ำไม่ประสงค์จะให้ผู้เช่ำเช่ำพื้นที่อีกต่อไป ผู้ให้ เช่ำต้องบอกกล่ำว
ล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้เช่ำทรำบก่อนครบกำหนดระยะเวลำตำมสัญญำไม่
น้อยกว่ำ 1 ปี
- เมื่อครบกำหนดสัญญำเช่ำนี้ แล้ว และไม่มีกำรต่อระยะเวลำกำรเช่ำ หรือไม่ว่ำสัญญำ
เช่ำสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดๆ ผู้เช่ำยินยอมให้อำคำรโรงงำน และสิ่งก่อสร้ำงอื่นใดที่สร้ำง
บนที่ดินที่เช่ำก่อนและ/หรือภำยในระยะเวลำที่เช่ำตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่ำทั้งสิ้น
โดยผู้ให้เช่ำไม่ต้องชำระค่ำสิ่งปลูกสร้ำงดังกล่ำว เว้นแต่หำก ผู้ให้เช่ำไม่ประสงค์จะได้
กรรมสิทธิ์จำกสิ่งปลูกสร้ำงดังกล่ำวที่ผู้เช่ำได้ทำกำรก่อสร้ำงไว้ จะสำมำรถเรียกให้ผู้
เช่ำรื้อถอนสิ่งปลูกสร้ำงดังกล่ำวด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้เช่ำเองก็ได้
- กรณีสั ญญำสิ้ น สุด ลงด้ว ยผู้ให้ เช่ำ ตกเป็ น ผู้ผิด สัญญำ ผู้ใ ห้เช่ำ ต้อ งชำระค่ำก่อ สร้ำ ง
อำคำรโรงงำน และสิ่งก่อสร้ำงอื่นใดที่ผู้เช่ำได้ก่อสร้ำงต่อเติมขึ้นมำก่อนและ/หรือ
ภำยในเวลำที่เช่ำ ให้แก่ผู้เช่ำในรำคำตลำด และ/หรือรำคำที่ประเมินโดยผู้ประเมินรำคำ
อิสระที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ซึ่งคู่สัญญำตกลงเห็นชอบร่วมกันคัดเลือกผู้ประเมินรำคำ

1.2) สัญญาเช่าที่ดิน โรงงานคลอง 13
สรุปสาระสาคัญของสัญญา
คู่สัญญำ
ผู้เช่า : บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)
ผู้ให้เช่า : นำยอนันท์ รักอริยะพงศ์ นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นำงสมนึก ไอศูรย์พิศำลศิริ
นำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์ นำงสำวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และนำยธนรัตน์ รักอริยะพงศ์
ควำมสั มพัน ธ์ ของคู่สั ญญำกั บ เป็นกรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทซึ่งถือหุ้นบริษัทรวมกันร้อยละ
บริษัท
100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 7
ตุลำคม 2556)
สินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำ
ที่ดินเปล่ำ โฉนดเลขที่ 208, 146943, 146944 และ 146945
เนื้อที่ดิน 97 ไร่ 3 งำน 49 ตำรำงวำ ตั้งอยู่ที่ถนนทำงหลวงชนบท ปท.3012 (เลียบคลอง 13
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ
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บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

อำยุสัญญำเช่ำ
อัตรำค่ำเช่ำ

แก้ไข เนื่องจำกมีกำรลดอัตรำค่ำเช่ำ
วิธีกำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ

รำคำประเมิน
- ชื่อผู้ประเมินราคาอิสระ
- วันที่ประเมินราคา
เงื่อนไขของสัญญำเช่ำที่สำคัญ

1
2

สรุปสาระสาคัญของสัญญา
ฝั่งตะวันตก) ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150
20 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2556 สิ้นสุดสัญญำเช่ำวันที่ 30 กันยำยน 2576
อัตรำค่ำเช่ำเริ่มต้น ในปีแรก ตั้งแต่เดือ นตุลำคม 2556 ถึงเดือนพฤษภำคม 2557 เท่ำกับ
255,000 บำทต่อเดือน และตั้งแต่เดือนมิถุนำยน ถึงเดือนกันยำยน 2557 เท่ำกับ 153,0001
บำทต่อเดือน และในปีที่ 2 - 20 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.332.0 ต่อปี 2
อ้ำงอิงจำกกำรประเมินของผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินอิสระ โดยมีอัตรำค่ำเช่ำต่อปีเริ่มต้นใน
ปีแรกเท่ำกับร้อยละ 35 ของรำคำประเมินที่ดิน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.003.33 ต่อปี ตลอด
อำยุของสัญญำเช่ำ
ที่ดิน : 61.20 ล้ำนบำท
บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด
วันที่ 30 กรกฎำคม 2556
- เมื่อพ้นระยะเวลำ 3 ปีนับจำกวันที่ในสัญญำฉบับนี้ ผู้ให้เช่ำตกลงว่ำ หำกผู้เช่ำประสงค์
จะซื้อทรัพย์สินที่เช่ำจำกผู้ให้เช่ำ ผู้ให้เช่ำจะขำยทรัพย์สินที่เช่ำให้แก่ผู้เช่ำ โดยผู้ให้เช่ำ
และผู้ เ ช่ ำ จะเลื อ กผู้ ป ระเมิ น รำคำอิ ส ระที่ ไ ด้ รั บ ควำมเห็ น ชอบจำกส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ฝ่ำยละหนึ่งรำย และให้ใช้รำคำ
เฉลี่ยของรำคำประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระทั้งสองรำย (“รำคำประเมินเฉลี่ย”) เป็น
รำคำในกำรซื้อขำยทรัพย์สินที่เช่ำ
- ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำตำมสัญญำนี้ ผู้ให้เช่ำตกลงจะไม่นำสถำนที่ที่เช่ำไปขำยให้แก่
บุคคลอื่นใด ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น และหำกผู้ให้เช่ำประสงค์จะขำยที่ดินที่ให้เช่ำและ
สิ่งปลูกสร้ำงของผู้ให้เช่ำบนที่ดินดังกล่ำว (ถ้ำมี) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรเช่ำ 20 ปี ตำม
สัญญำฉบับนี้ ผู้ให้เช่ำจะต้องแจ้งให้ผู้เช่ำทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 3 ปี ก่อนครบระยะเวลำกำรเช่ำตำมสัญญำ ทั้งนี้ กำรที่ผู้ให้เช่ำแจ้งให้ผู้เช่ำ
ทรำบไม่เป็นกำรตัดสิทธิของผู้เช่ำในกำรซื้อทรัพย์สินที่เช่ำจำกผู้ให้เช่ำ
- เมื่อครบระยะเวลำกำรเช่ำ 20 ปี แล้ว ผู้ให้เช่ำจะต้องเสนอขำยทรัพย์สินที่เช่ำให้แก่ผู้เช่ำ
หรือเสนอให้ผู้เช่ำเช่ำทรัพย์สินที่เช่ำต่อ โดยหำกผู้ให้เช่ำเลือกที่จะเสนอขำยทรัพย์สินที่
เช่ำให้แก่ผู้เช่ำ จะต้องเสนอขำยในรำคำประเมินเฉลี่ย (รำคำซื้อขำยให้คำนวณเฉพำะที่
ดิน ไม่รวมสิ่งปลูกสร้ำงในทรัพย์สิน ที่เช่ำ ) หำกผู้เช่ำปฏิเสธที่จะซื้อทรัพย์สินที่เช่ำ
หรือไม่ตอบรับคำเสนอของผู้ให้เช่ำภำยใน 60 นับแต่วันที่ได้รับคำเสนอ ผู้ให้เช่ำ จึงจะมี
สิทธิขำยที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงของผู้ ให้เช่ำบนที่ดินดังกล่ำว(ถ้ำมี)ให้แก่บุคคลอื่นเมื่อ
ครบระยะเวลำกำรเช่ำ 20 ปี ตำมสัญญำแล้ว
- หำกผู้ ใ ห้เ ช่ ำเลื อ กที่ ให้ ผู้ เช่ ำ เช่ ำ ทรั พ ย์สิ น ที่เ ช่ ำต่ อ ผู้ ใ ห้เ ช่ ำจะต้อ งเสนอให้ ผู้เ ช่ ำเช่ ำ
ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ ำ ต่ อ โดยผู้ ใ ห้ เ ช่ ำ และผู้ เ ช่ ำ จะตกลงระยะเวลำกำรเช่ ำ อั ต รำค่ ำ เช่ ำ
ข้อกำหนด และเงื่อนไขกำรเช่ำร่วมกัน ทั้งนี้ ผู้ให้เช่ำต้องเสนอให้เช่ำทรัพย์สินที่เช่ำแก่

อัตรำค่ำเช่ำ 153,000 บำทต่อเดือน เท่ำกับร้อยละ 3 ของรำคำประเมินที่ 61.20 ล้ำนบำท
เมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม 2557 มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำเช่ำ โดยปรับลดอัตรำค่ำเช่ำจำกเดิม 255,000 บำทต่อเดือน เหลือ 153,000
บำทต่อเดือน และแก้ไขอัตรำกำรขึน้ ค่ำเช่ำในปีที่ 2 - 20 จำกร้อยละ 3.33 ต่อปี เป็น 2.00 ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2557
เป็นต้นไป
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บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)
สรุปสาระสาคัญของสัญญา
ผู้เช่ำก่อนบุคคลอื่น
- ผู้เช่ำสำมำรถบอกเลิ กสัญญำเช่ำก่อนครบกำหนดระยะเวลำตำมสัญญำนี้ได้ โดยผู้เช่ำ
บอกกล่ำวให้ผู้ให้เช่ำทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ 60 วัน แต่ผู้ให้เช่ำ
ไม่สำมำรถบอกเลิกสัญญำก่อนครบกำหนดระยะเวลำได้
- เมื่อครบกำหนดสัญญำเช่ำนี้แล้ว และผู้เช่ำมิได้ตกลงซื้อทรัพย์สินที่เช่ำ หรือไม่มีกำร
ต่อระยะเวลำกำรเช่ำ หรือไม่ว่ำสัญญำเช่ำสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดๆ เว้นแต่กรณีผู้ให้เช่ำผิด
สัญญำ ผู้เช่ำยินยอมให้อำคำรโรงงำน และสิ่งก่อสร้ำงอื่นใดที่สร้ำงบนที่ดินที่เช่ำก่อน
และ/หรือภำยในระยะเวลำที่เช่ำ ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่ำทั้งสิ้น โดยที่ผู้ให้เช่ำไม่
ต้องชำระรำคำค่ำสิ่งปลูกสร้ำงดังกล่ำว เว้นแต่หำก ผู้ให้เช่ำไม่ประสงค์จะได้กรรมสิทธิ์
จำกสิ่งปลูกสร้ำงดังกล่ำวที่ผู้เช่ำได้ทำกำรก่อสร้ำงไว้ จะสำมำรถเรียกให้ผู้เช่ำรื้อถอนสิ่ง
ปลูกสร้ำงดังกล่ำวด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้เช่ำเองก็ได้
- กรณีสัญญำสิ้นสุดลงด้วยผู้ให้เช่ำตกเป็นผู้ผิดสัญญำ ผู้ให้เช่ำต้องชำระค่ำก่อสร้ำงอำคำร
โรงงำน และสิ่งก่อสร้ำงอื่นใดที่ผู้เช่ำได้ก่อสร้ำงต่อเติมขึ้นมำก่อนและ/หรือภำยในเวลำ
ที่เช่ำให้แก่ผู้เช่ำ ในรำคำประเมินเฉลี่ยสำหรับอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงดังกล่ำว

(2) สัญญำเช่ำอำคำรสำนักงำน
สรุปสาระสาคัญของสัญญา
คู่สัญญำ
ผู้เช่า : บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)
ผูใ้ ห้เช่า : บริษัท เชียงใหม่ ชำร์ลมิชเชล จำกัด
ควำมสั ม พั น ธ์ ข องคู่ สั ญ ญำกั บ -ไม่ม-ี
บริษัท
สินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำ
อำคำร 2 ชั้นครึ่ง เนื้อที่รวมประมำณ 1,500 ตำรำงเมตร
ตั้งอยู่เลขที่ 2 ซ.พระรำมเก้ำ 28 ถ.พระรำม 9 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ
อำยุสัญญำเช่ำ
1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 สิงหำคม 2556 สิ้นสุดสัญญำเช่ำวันที่ 9 สิงหำคม 2557
อัตรำค่ำเช่ำ
154,800 บำทต่อเดือน
เงื่อนไขกำรปรับขึ้นค่ำเช่ำ : เมื่อมีกำรต่อสัญญำจะปรับขึ้นค่ำเช่ำ ร้อยละ 5

5.3.2

สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่าย

คู่สัญญา /
ความสัมพันธ์กับบริษทั
1. สัญญำระหว่ำงบริษัท (“เจ้ำของ
สินค้ำ”) กับบริษัท แมส
มำร์เก็ตติ้ง จำกัด
(“ผู้จัดจำหน่ำย”)

สาระสาคัญของบริการตามสัญญา

ระยะเวลาสัญญา

บริ ษั ท ขำยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ตำมที่ ระยะเวลำ 2 ปี (วันที่ 7 เมษำยน 2556 - 6 ตุลำคม
กำหนดในสัญญำให้แก่ผู้จัดจำหน่ำย เพื่อ 2558) และสำมำรถต่ออำยุโดยอัตโนมัติ งวดละ
นำไปจัดจำหน่ำยในร้ำนค้ำปลีกและขำย 2 ปี ตำมงื่อนไขที่กำหนดในสัญญำ
ส่งในประเทศที่เป็น Traditional Trade
ความสัมพันธ์กับบริษัท: -ไม่มี - และไม่ใช่ Chain Store โดยผู้จัดจำหน่ำย
จะได้รับค่ำตอบแทนเป็นร้อยละของรำคำ
ขำยสินค้ำให้ร้ำนค้ำส่ง
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บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

คู่สัญญา /
สาระสาคัญของบริการตามสัญญา
ระยะเวลาสัญญา
ความสัมพันธ์กับบริษทั
2. สัญญำระหว่ำงบริษัท (“เจ้ำของ บริ ษั ท ขำยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ตำมที่ ระยะเวลำ 3 ปี (วันที่ 10 ตุลำคม 2556 - 9 ตุลำคม
สินค้ำ”) กับบริษัท เดอเบล จำกัด กำหนดในสัญญำให้แก่ผู้จัดจำหน่ำย เพื่อ 2559) และสำมำรถต่ออำยุโดยอัตโนมัติ งวดละ
(“ผู้จัดจำหน่ำย”)
น ำไปจั ด จ ำหน่ ำ ยในร้ ำ นค้ ำ ปลี ก และ 3 ปี ตำมงื่อนไขที่กำหนดในสัญญำ
ความสัมพันธ์กับบริษัท: -ไม่มี - ร้ำนค้ำส่งในประเทศที่ไม่ใช่ Chain Store
โดยผู้ จั ด จ ำหน่ ำ ยจะได้ รั บ ค่ ำ ตอบแทน
เป็นร้อยละของรำคำขำยสินค้ำให้ร้ำนค้ำ
ส่ง

5.3.3

เพิ่มเติมสัญญำเงินกู้

สัญญาเงินกู้

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557 บริษัทมีสัญญำกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินในประเทศจำนวน 3 แห่ง วงเงินรวม 901 ล้ำน
บำท เพื่อนำไปใช้สนับสนุนกำรลงทุนในอำคำร สิ่งปลูกสร้ำง เครื่องจักร และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง รำยละเอียดมีดังนี้
ประเภทเงินกู้ยืม
สถำบันกำรเงิน - เงินเบิกเกินบัญชี
แห่งที่ 1
- ตั๋วสัญญำใช้เงิน,วงเงินสินเชื่อประเภท
เลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit :
L/C) สินเชื่อเพื่อกำรนำเข้ำ (Trust
Receipt : T/R), Packing Credit, สินเชื่อ
ประเภทขอให้ธนำคำรออกหนังสือค้ำ
ประกัน
สถำบันกำรเงิน - เงินเบิกเกินบัญชี
แห่งที่ 2
- ตั๋วสัญญำใช้เงินเงิน, วงเงินสินเชื่อ
ประเภทเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of
Credit : L/C) และสินเชื่อเพื่อกำรนำเข้ำ
(Trust Receipt : T/R), สินเชื่อประเภท
ขอให้ธนำคำรออกหนังสือค้ำประกัน,
และเงินกู้ยืมระยะยำว
- วงเงินเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง ประเภท
วงเงินซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ
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วงเงินกู้ยืม
(ล้านบาท)
5.00
250.00

5.00
125.00

200.00

อัตราดอกเบี้ย
MOR-2.5%
อัตรำดอกเบี้ยตลำด
ตำมที่ธนำคำรกำหนด
ในแต่ละขณะ

MOR
อัตรำดอกเบี้ยตลำด
ตำมที่ธนำคำรกำหนด
ในแต่ละขณะ

อัตรำค่ำธรรมเนียม
ตำมที่ธนำคำรกำหนด
ในแต่ละขณะ

หลักประกัน
ที่ดินโรงงำนบำงชัน
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
นำยอนันท์ รักอริยะ
พงศ์ กรรมกำรและผู้
ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
และ สิ่งปลูกสร้ำง
โรงงำนบำงชัน ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของบริษัท

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
ตำบลบำงพลวง อำเภอ
บ้ำนสร้ำง จังหวัด
ปรำจีนบุรี ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของกลุ่มผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ และ
กรรมกำรของบริษัท
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บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)
ประเภทเงินกู้ยืม
สถำบันกำรเงิน - เงินเบิกเกินบัญชี
แห่งที่ 3
- ตั๋วสัญญำใช้เงินเงิน, วงเงินสินเชื่อ
ประเภทเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of
Credit : L/C) และสินเชื่อเพื่อกำรนำเข้ำ
(Trust Receipt : T/R) Packing Credit,
สินเชื่อประเภทขอให้ธนำคำรออก
หนังสือค้ำประกัน
- วงเงินเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง ประเภท
วงเงินซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ
- เงินกู้ยืมระยะยำว
มีข้อกำหนดบำงประกำรที่บริษัทจะต้อง
ปฏิบัติตำม ได้แก่
- กำรดำรงอัตรำส่วนหนี้สินรวมต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้
ปี 2553 ไม่เกิน 4 เท่ำ
ปี 2554 ไม่เกิน 4 เท่ำ
ปี 2555 ไม่เกิน 2 เท่ำ
ปี 2556 ไม่เกิน 5 เท่ำ
ปี 2557 ไม่เกิน 4.25 เท่ำ
ปี 2558 เป็นต้นไป ไม่เกิน 4.25 เท่ำ
แต่ทั้งนี้ D/E Ratio ต้องไม่ต่ำกว่ำ
ศูนย์
- กำรดำรงอัตรำส่วนควำมสำมำรถ
ในกำรชำระหนี้ (DSCR : Debt
Service Coverage Ratio) ในปี
2553 - 2557 ไว้ไม่น้อยกว่ำ 1.25
เท่ำ

5.3.35.3.4

วงเงินกู้ยืม
(ล้านบาท)
20.00
246.00

อัตราดอกเบี้ย

หลักประกัน

MOR
อัตรำดอกเบี้ยตลำด
ตำมที่ธนำคำรกำหนด
ในแต่ละขณะ

17 ล้ำนเหรียญ
ดอลลำร์สหรัฐ

-

250.00
(เงินกู้ 150 ล้ำนบำท
กำหนดชำระ 36
เดือน เดือนที่ 1-35
ชำระเดือนละ 4.20
ล้ำนบำท เดือนที่ 36
ชำระ 3.00 ล้ำนบำท
เริ่มชำระตั้งแต่วันที่
30 เมษำยน 2555)
(เงินกู้ 100 ล้ำนบำท
กำหนดชำระ 36
เดือน เดือนที่ 1-35
ชำระเดือนละ 2.78
ล้ำนบำท เดือนที่ 36
ชำระ 2.70 ล้ำนบำท
เริ่มชำระตั้งแต่วันที่
31 พฤษภำคม 2556)

MLR - (2.00% 2.25%)

ที่ดินโรงงำนคลอง 13
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
กรรมกำรของบริษัท
และสิ่งปลูกสร้ำง
โรงงำนคลอง 13 ซึ่ง
เป็นกรรมสิทธิ์ของ
บริษัท

การประกันภัยทรัพย์สนิ

บริษัทได้ทำประกันภัยควำมเสี่ยงทรัพย์สิน รวมถึงกำรประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก สำหรับโรงงำนบำงชัน และ
โรงงำนคลอง 13 ทุนประกันรวมทั้งสิ้น 873.00 ล้ำนบำท ซึ่งครอบคลุมมูลค่ำตำมบัญชีของทรัพย์สินที่ทำประกันภัยดังกล่ำว
และทำประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อบุคคลภำยนอก ทุนประกัน 10 ล้ำนบำท รำยละเอียดสรุปได้ดังนี้
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บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

บริษัท
ทุนประกัน ระยะเวลา
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
ประกัน
(ล้านบาท) ประกันภัย
เลขที่ 8 ตำบลพืชอุดม อ.ลำลูกกำ
1. กรมธรรม์ประกันควำม
บมจ.
823.00* 31 ส.ค. 56 เสี่ยงภัยทรัพย์สิน
กรุงไทยพำนิช จ.ปทุมธำนี 12150 และ
31 ส.ค. 57
เลขที่ 9/3 นิคมอุตสำหกรรมบำงชัน ถนน
ประกันภัย
เสรีไทย แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว
กรุงเทพฯ 10230
- สิ่งปลูกสร้ำงตัวอำคำร รวมถึงส่วน
ปรับปรุงต่อเติมอำคำร ฯลฯ
- เฟอร์นิเจอร์ เครือ่ งใช้และอุปกรณ์
สำนักงำน รวมเครื่องตกแต่งสำนักงำน
- เครือ่ งจักร เครือ่ งมือและอุปกรณ์
- สต๊อกสินค้ำ สำเร็จรูป สินค้ำระหว่ำง
ผลิต วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์
- กำรประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
50.00*
- กำรเสียชีวิต กำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำย
2. กรมธรรม์ประกันภัย
บมจ.
10.00
31 ส.ค. 56 ควำมรับผิดตำม
กรุงไทยพำนิช หรือกำรเจ็บป่วยของบุคคลภำยนอก
31 ส.ค. 57
- ควำมสูญเสียหรือเสียหำยต่อทรัพย์สิน
กฎหมำยต่อ
ประกันภัย
ของบุคคลภำยนอก
บุคคลภำยนอก
ประเภทกรมธรรม์

ผู้เอาประกันภัย
บริษทั เซ็ปเป้ จำกัด
(มหำชน)
โดยมีธนำคำรใน
ประเทศเป็นผู้รับ
ผลประโยชน์ตำม
ภำระผูกพันของ
สัญญำเงินกู้

บริษทั เซ็ปเป้ จำกัด
(มหำชน)

หมำยเหตุ * จำกัดควำมคุ้มครอง กรณีที่เกิดควำมสูญเสีย หรือเสียหำยจำกภัยลมพำยุ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดิ นไหวหรือภูเขำไฟ
ระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนำมิ และภัยจำกกำรนัดหยุดงำน กำรจลำจล หรือกำรกระทำอันมีเจตนำร้ำยในวงเงิน
ไม่เกินภัยละ 25.00 ล้ำนบำทต่อครั้ง และตลอดระยะเวลำเอำประกันภัย (ใช้ร่วมกันระหว่ำงกำรประกันภัยควำม
เสี่ยงทรัพย์สินและกำรประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก)

เพิ่มเติมข้อมูลกำรประกันภัย

5.4 เครื่องหมายการค้าทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
บริษัทเป็นเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ หรือตรำสินค้ำ (Brand Logo) ซึ่งได้จดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
กระทรวงพำณิชย์ ได้แก่ “เซ็ปเป้ ” “บิวติ ดริ้ งค์” “โมกุ โมกุ” เป็นต้น โดยกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำแต่ล ะ
เครื่องหมำยมีอำยุ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนและสำมำรถต่ออำยุได้ครำวละ 10 ปี และบริษัทยังมีเครื่องหมำยกำรค้ำที่จด
ทะเบียนในต่ำงประเทศ เช่น สำธำรณรัฐประชำชนจีน ฮ่องกง ได้แก่ “Mogu Mogu” เป็นต้น
นอกจำกนี้ บริษัทได้รับอนุญำตแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive) ตำมสัญญำอนุญำตให้ใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ ที่บริษัท
(“ผู้รับอนุญำต”) ทำกับบริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ผู้ให้อนุญำต”) (เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มีกลุ่มครอบครัว
รักอริยะพงศ์ ถือหุ้น ร้อยละ 100) สำหรับกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำทุกรำยกำรที่ บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็น
เจ้ำของ ทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศทั่วโลก เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรผลิต จำหน่ำย และโฆษณำกำรจำหน่ำยสินค้ำ
ของบริษัท โดยไม่มีค่ำตอบแทน เป็นระยะเวลำ 20 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2556 จนถึง 30 กันยำยน 2576 ซึ่งเครื่องหมำย
กำรค้ำที่บริษัทได้รับอนุญำตให้ใช้ ดังกล่ำวเป็นเครื่องหมำยกำรค้ำที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศทั้งหมด เช่น ประเทศ
อิสรำเอล ประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เครื่องหมำยกำรค้ำมีอำยุ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนและสำมำรถต่อ
อำยุได้ โดยบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรโอนเครื่องหมำยกำรค้ำ เหล่ำนั้นมำจดทะเบียนในนำมของบริษัท ซึ่งคำดว่ำจะ
เสร็จสิ้นในปี 2558 ซึ่งผู้ให้อนุญำตต้องดำเนินกำรโอนสิทธิในเครื่องหมำยกำรค้ำ ให้แก่บริษัท โดยไม่คิดค่ำตอบแทน ให้
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แล้ วเสร็ จ ภำยในปี 2558 และบริษั ท เป็ นผู้ รั บผิ ดชอบค่ ำธรรมเนี ย มและค่ ำใช้จ่ ำยต่ ำงๆในกำรดำเนิ น กำรโอนสิ ทธิ ใ น
เครื่องหมำยกำรค้ำทั้งหมดตำมที่เกิดขึ้นจริง
Update ข้อมูลไตรมำสที่ 1/2557
บริษัทจะทำกำรต่ออำยุเครื่องหมำยกำรค้ำ เมื่อถึงกำหนดเวลำต่ออำยุ นอกจำกนี้ เมื่อบริษัทมีกำรออกผลิตภัณฑ์ภำยใต้
ตรำสินค้ำใหม่ๆ บริษัทหรือบริษัทย่อยจะดำเนินกำรขอจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำใหม่ตำมควำมเหมำะสม
ณ วันที่ 30 กันยำยน31 ธันวำคม 255631 มีนำคม 2557 บริษัทเป็นเจ้ำของ / ได้รับอนุญำตให้ใช้ เครื่องหมำยกำรค้ำที่
สำคัญ ได้แก่
ลาดับที่
1

รูปเครื่องหมายการค้า

เจ้าของกรรมสิทธิ์

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 เซปเป้

219682

12 มี.ค. 2552 - 12 มี.ค. 2562

คอร์ปอเรชั่น
จำกัด

(ISRAEL)

บริษัท เซปเป้

154361

คอร์ปอเรชั่น จำกัด

(U.A.E.)

บริษัท เซปเป้

009705773

คอร์ปอเรชั่น จำกัด

(EUROPEAN
UNION)

บริษัท เซปเป้

008188104
(EUROPEAN
UNION )

7

8

9

คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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15 มี.ค. 2554 -15 มี.ค. 2564

2 ก.พ. 2554 - 2 ก.พ. 2564

30 มี.ค. 2552 - 30 มี.ค. 2562

หน้ำ 62

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)
ลาดับที่

รูปเครื่องหมายการค้า

10

เจ้าของกรรมสิทธิ์

เลขทะเบียน
(ประเทศที่จดทะเบียน)

ระยะเวลา

บริษัท เซปเป้

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

คอร์ปอเรชั่น จำกัด
11

บริษัท เซปเป้
คอร์ปอเรชั่น จำกัด

13

บริษัท เซปเป้
คอร์ปอเรชั่น จำกัด

หมำยเหตุ : เครื่องหมำยกำรค้ำลำดับที่ 6 - 13 เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมำยกำรค้ำของบริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ ใ ช้ เ ครื่ อ งหมำยกำรค้ ำ ดั ง กล่ ำ วได้ แ ต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย ว ตำมสั ญ ญำอนุ ญ ำตให้ ใ ช้
เครื่องหมำยกำรค้ำ ที่บริษัทได้ทำกับบริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Update ข้อมูลไตรมำสที่ 1/2557

5.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 30 กันยำยน31 ธันวำคม 255631 มีนำคม 2557 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท ดังนี้
บริษัทย่อย

วันที่บริษัท
เข้าลงทุน

ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)

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

31 ธันวำคม
2555

17.03

1 กรกฎำคม
2556

0.27

สัดส่วนการถือ มูลค่าเงินลงทุน
สัดส่วนต่อมูลค่า
หุ้นของบริษัท ตามราคาทุน สินทรัพย์รวมของบริษัท
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
60.00*
11.11
0.750.830.81

60.00

0.16

0.01

หมำยเหตุ: *ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2556 คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติ
กำรลงทุนเพิ่มใน Sappe Indo โดยให้บริษัทเข้ำซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน และเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้นเป็นร้อย
ละ 51: 49 โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 และผู้ถือหุ้นชำวอินโดนีเซียถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้วของ Sappe
Indo ภำยหลังกำรเพิ่มทุน โดยบริษัทมีนโยบำยรักษำอำนำจกำรควบคุมหรือมีสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้ง
2 แห่ง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย
เพิ่มนโยบำยรักษำสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ตำมงบกำรเงินงวดล่ำสุดของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยำยน31 ธันวำคม 255631 มีนำคม 2557 บริษัทบันทึกเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยเพียงแห่งเดียว คือ Sappe Indo โดยบริษัทยังไม่ได้บันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย Sappe Europe ไว้ใน
บัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย แต่บันทึกไว้ในบัญชีลูกหนี้อื่นจำนวน 0.16 ล้ำนบำท เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำรทำเอกสำรเพื่อ
ขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยจำกกรรมกำรของบริษัท ได้แก่ นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และนำยอำนุภำพ
รักอริยะพงศ์ มำเป็นชื่อบริษัทดังกล่ำว (จำกชื่อกรรมกำรของบริษัทมำเป็นชื่อบริษัท ) ซึ่งเกิดควำมล่ำช้ำเนื่องจำกในปลำยปี
2556 จนกระทั่งต้นปี 2557 บริษัทไม่สำมำรถให้กระทรวงต่ำงประเทศ รวมถึ งสถำนฑูตสโลวำเกียในประเทศไทยรับรอง
เอกสำรได้ และภำยหลังจำกบริษัทได้ดำเนินกำรรับรองเอกสำรทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จึงได้ส่งเอกสำรไปยังที่ปรึกษำ
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กฎหมำยในประเทศสโลวำเกียเพื่อดำเนินกำรต่อตั้งแต่เดือนมีนำคม 2557 ซึ่งปัจจุบัน คำขอเปลี่ยนแปลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
ดังกล่ำวอยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำของหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องในประเทศสโลวำเกีย และคำดว่ำจะดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ภำยในเดือนกรกฎำคม 2557 ทั้งนี้ ตำมสัญญำซื้อขำยหุ้น Sappe Europe ผลตอบแทน ควำมเป็นเจ้ำของ และภำระผูกพันใดๆ
ตำมสัดส่วนกำรซื้อหุ้น (ร้อยละ 60) จะถูกโอนจำกกรรมกำร (ผู้ขำยหุ้น) มำยังบริษัทนับแต่วันที่มีกำรลงนำมในสัญญำซื้อ
ขำยหุ้นหรือนับแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2556 เป็นต้นไป
สำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นของ Sappe Europe นั้น ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ที่ผ่ำนมำของ Sappe Europe
กรรมกำรของบริษัทสองท่ำน คือ นำยอดิศักดิ์ รั กอริยะพงศ์ และนำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์ ได้เข้ำร่วมประชุมในนำมของ
บริษัท และได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่ำงๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัท อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบำยกำรลงทุนของบริษัท
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
อนึ่ง เนื่องจำกปัจจุบัน Sappe Europe อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้บริษัทมีรำยชื่อเป็นผู้ถือ
หุ้นของ Sappe Europe แทนผู้ถือหุ้นเดิมคือ นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และนำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์ และกำรดำเนินกำร
ดังกล่ำวคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในเดือนกรกฏำคม 2557 ที่จะถึงนี้ โดยในช่วงระหว่ำงกำรดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือหุ้น
หำก Sappe Europe มีกำรดำเนินกำรใดๆ ทำให้บริษัทต้องใช้สิทธิออกเสียงในฐำนะผู้ถือหุ้น เช่น กำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท
จะมอบอำนำจให้กรรมกำร 2 รำยข้ำงต้น เป็นผู้รับมอบอำนำจไปใช้สิทธิออกเสียงตำมแนวทำงที่บริษัทพิจำรณำไว้ ซึ่ง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเมื่อกำรจดเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ กำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไปของ
Sappe Europe บริษัทจะเป็นผู้เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยจะส่งตัวแทนของบริษัทเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงใน
เรื่องต่ำงๆ ตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงที่กำหนดไว้ในนโยบำยกำรควบคุมและกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมที่บริษัทเข้ำไปลงทุนต่อไป
5.6 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมีนโยบำยลงทุนในธุรกิจที่มีควำมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท ที่มีศักยภำพในกำรสร้ำงผลกำไรและมี
โอกำสในกำรเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของบริษัท หรือเป็นธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับ
บริษัท โดยสำมำรถสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีควำมครบวงจรมำกขึ้น หรือสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม (Value
Added) ให้แก่ธุรกิจของบริษัท
บริษัทได้กำหนดนโยบำยกำรควบคุมและกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้ำไปลงทุน เพื่อให้
สำมำรถควบคุมดูแลกำรจัดกำร และกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงำนหนึ่งของบริษัท
รวมทั้งมีมำตรกำรในกำรติดตำมกำรบริหำรของบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยหำกเป็น
กำรลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุม และกำหนดนโยบำยกำรบริหำร ตลอดจนกำรส่งตัวแทนเข้ำร่วมเป็นกรรมกำร
และเข้ำร่ วมประชุม ในฐำนะผู้ ถือ หุ้ น โดยผู้ แ ทนของบริ ษัท มีห น้ ำที่ ออกเสี ยงในที่ ประชุ ม ตำมแนวทำงหรื อ ทิศ ทำงที่
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำไว้ สำหรับกำรลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทไม่มีนโยบำยเข้ำไปควบคุมมำกนัก ทั้งนี้กำรจะ
ส่งตัวแทนเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่ำว บริษัทจะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม และ
ขึ้นกับข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ
ปัจจุบันบริษัทมีกำรลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท โดยมีกำรกำกับ ดูแล และติดตำมกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยอย่ำง
ใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทใน
กำรแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่เหมำะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทย่อย ได้แก่ นำงสำวปิยจิต
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บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

รักอริยะพงศ์ และนำงญำตำ อ่อนอิน ดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัท Sappe Indo 2 ท่ำน จำกจำนวนกรรมกำรของ Sappe
Indo รวมทั้งสิ้น 3 ท่ำน สำหรับ Sappe Europe เนื่องด้วยข้อจำกัดทำงกฏหมำยของประเทศสโลวำเกียที่กำหนดให้กรรมกำร
ที่จะดำรงตำแหน่งนั้น ต้องมีภูมิลำเนำอยู่ในประเทศสโลวำเกีย จึงทำให้กำรแต่งตั้งตัวแทนจำกบริษัทเพื่อเป็นกรรมกำรใน
Sappe Europe ตำมนโยบำยกำรควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีควำมยุ่งยำกในทำงปฏิบัติ ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2556 จึงได้อนุมัติกำรกำหนดกฎบัตรสำหรับคณะกรรมกำร
ซึ่งครอบคลุมกำรขออนุมัติรำยกำรต่ำงๆ รวมถึงรำยกำรสำคัญที่กำหนดให้ต้องขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น กำร
แต่งตั้งกรรมกำร กำรเพิ่มทุน ควบรวมกิจกำร เลิกกิจกำร กำรจ่ำยเงินปันผล กำรแก้ไขข้อบังคับ เป็นต้น และกำหนดตำรำง
อำนำจดำเนินกำรของ Sappe Europe เพื่อให้คณะกรรมกำรของ Sappe Europe ยึดถือและปฏิบัติตำม เพื่อที่บริษัทใช้เป็น
มำตรกำรเพื่อกำกับดูแล Sappe Europe ได้ทันที โดยปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรเพื่อแก้ไขข้อบังคับของ Sappe Europe
เพื่อให้นโยบำยควบคุมบริษัทย่อยดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย
ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทไม่มีกำรลงทุนในบริษัทร่วมใดๆ
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